
IN
S

T
R

U
K

C
JA

 O
B

S
£
U

G
I Ceramiczne kuchenki 

do u¿ytku domowego

Electro-line 102 T

Electro-line 101 T

ELECTRO-LINE

UWAGA!

Importer i dystrybutor:
ARKA AGD Sp. z o.o., ul. Strycharska 4, 26-601 Radom
Telefon: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32
E-mail: arkaagd@arkaagd.pl
www. arkaagd.pl 

UWAGA!

ELECTRO-LINE



Dokument: "101T_102T_Manual_P_R17_0" z dnia 12.01.2017



WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

Podczas u¿ywania kuchenki elektrycznej nale¿y przestrzegaæ podstawowych 
zasad bezpieczeñstwa, w³¹cznie z poni¿szymi zaleceniami.
Przed pierwszym u¿yciem kuchenki nale¿y przeczytaæ dok³adnie ca³¹ instrukcjê 
obs³ugi. Instrukcjê nale¿y zachowaæ (nie wyrzucaæ), a przy odsprzeda¿y 
kuchenki (lub jej nieodp³atnemu odst¹pieniu) nale¿y przekazaæ kuchenkê 
nastêpnemu u¿ytkownikowi razem z instrukcj¹ obs³ugi. 
Kuchenki s¹ przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku domowego.
Na ostatnich dwóch stronach instrukcji obs³ugi znajduje siê karta gwarancyjna. 

         UWAGA ! NIEBEZPIECZEÑSTWO !
Aby zmniejszyæ ryzyko wypadku, po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub
skaleczenia (oparzenia) nale¿y przestrzegaæ poni¿szych zaleceñ:
  1. 
      instrukcjê obs³ugi. Instrukcjê nale¿y zachowaæ (nie wyrzucaæ) na wypadek
      gdyby okaza³a siê potrzebna w póŸniejszym okresie u¿ytkowania kuchenki. 
  2. Kuchenki elektrycznej nale¿y u¿ywaæ zgodnie z jej przeznaczeniem 
      oraz w sposób opisany w instrukcji obs³ugi. Kuchenka jest przeznaczona
      wy³¹cznie do stosowania w gospodarstwach domowych do podgrzewania,
      gotowania i przygotowywania pokarmów.
  3. Przed pierwszym u¿yciem skontrolowaæ, czy dane na tabliczce znamionowej
      kuchenki odpowiadaj¹ napiêciu pr¹du i czêstotliwoœci w sieci u¿ytkownika.
  4. Przewód zasilaj¹cy kuchenki pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazdka z bolcem
      uziemiaj¹cym i sprawn¹ instalacj¹ uziemiaj¹c¹. W przypadku jakichkolwiek
      w¹tpliwoœci, zaleca siê aby prawid³owoœæ instalacji zasilaj¹cej sprawdzi³ 
      wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. 
  5. Nigdy nie nale¿y pozostawiaæ w³¹czonej i pracuj¹cej kuchenki bez nadzoru.
  6. Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania przez osoby (w tym dzieci)
      o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych, psychicznych i czuciowych oraz
      przez osoby o braku  doœwiadczenia lub znajomoœci sprzêtu, chyba ¿e
      odbywa siê to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo,
      a potrafi¹cej u¿ytkowaæ kuchenkê ceramiczn¹ zgodnie z jej przeznaczeniem
      i zaleceniami instrukcji obs³ugi.
  7. Nie pozostawiaæ dzieci i osób niepe³nosprawnych bez dozoru w pobli¿u
      w³¹czonej i nagrzanej kuchenki. Nie pozwalaæ dzieciom u¿ywaæ kuchenki
      ceramicznej jako zabawki.
  8. Nigdy nie nale¿y dotykaæ lub chwytaæ wtyczki oraz przewodu zasilaj¹cego
      kuchenki mokrymi lub wilgotnymi palcami d³oni.
  9. Przewód zasilaj¹cy kuchenki ceramicznej nale¿y sprawdzaæ okresowo
      i regularnie pod k¹tem uszkodzeñ mechanicznych lub termicznych izolacji
      przewodu (pêkniêcia, naciêcia, otarcia, wykruszenia, przypalenia, nadtopienia
      lub inne uszkodzenia i œlady zu¿ycia os³abiaj¹ce izolacjê).
10. Nigdy nie nale¿y zanurzaæ kuchenki w wodzie ca³kowicie lub czêœciowo,
      jak równie¿ nie nale¿y myæ kuchenki pod strumieniem bie¿¹cej wody.

Przed pierwszym u¿yciem kuchenki nale¿y przeczytaæ dok³adnie ca³¹
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WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA - c.d.

11. Zabrania siê mycia kuchenki ceramicznej w zmywarkach do naczyñ.
12. Nie nale¿y u¿ywaæ kuchenki w pobli¿u innych Ÿróde³ ciep³a i gor¹cych
      powierzchni (p³yty kuchenne, piece, grzejniki itp.)
13. W pobli¿u kuchenki nie powinny znajdowaæ siê ¿adne materia³y ³atwopalne
      (papier, tkaniny, firanki, benzyna, rozpuszczalniki lub inne p³yny ³atwopalne).
14. Nie u¿ywaæ kuchenki ceramicznej w wilgotnych i Ÿle wentylowanych
      pomieszczeniach.
15. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu
      zasilaj¹cego lub wtyczki, nale¿y natychmiast wymieniæ przewód zasilaj¹cy 
      na nowy w autoryzowanym punkcie serwisowym. Wymiany przewodu mo¿e
      dokonaæ tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego. Aby unikn¹æ
      ryzyka zagro¿enia ¿ycia i zdrowia zabrania siê samodzielnej wymiany
      przewodu zasilaj¹cego przez u¿ytkownika.
16. Przed pierwszym pod³¹czeniem kuchenki do sieci nale¿y upewniæ siê, 
      czy pokrêt³o (pokrêt³a) regulacji temperatury znajduje siê w pozycji ‘0”.
17. Przy pierwszym u¿yciu kuchenki mo¿e zdarzyæ siê, ¿e niewidoczna
      substancja konserwuj¹ca zacznie odparowywaæ ze szk³a krystalicznego
      p³ytek, powoduj¹c powstanie lekkiego dymu. Nale¿y potraktowaæ to jako
      zjawisko normalne.
18. Przed przyst¹pieniem do mycia i czyszczenia kuchenki ceramicznej nale¿y
      bezwzglêdnie od³¹czyæ kuchenkê od zasilania, wyci¹gaj¹c wtyczkê przewodu
      zasilaj¹cego z gniazdka sieciowego.
19. Nie pod³¹czaæ kuchenki ceramicznej do zasilania poprzez zewnêtrzny
      wy³¹cznik czasowy lub poprzez zdalnie sterowany system zasilania.
      Nie u¿ywaæ przewodów przed³u¿aj¹cych (tzw. przed³u¿aczy).
20. Nie u¿ywaæ kuchenki na zewn¹trz pomieszczeñ mieszkalnych oraz instalowaæ
      kuchenkê w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
21. Zabrania siê przenoszenia kuchenki w czasie pracy, gdy temperatura p³yt
      wykonanych ze szk³a krystalicznego jest bardzo wysoka. Ta wysoka
      temperatura utrzymuje siê równie¿ przez jakiœ czas po wy³¹czeniu kuchenki,
      o czym ostrzega specjalny znak, umieszczony na kuchence.
22. Zabrania siê umieszczania przewodu zasilaj¹cego i innych, nieodpornych
      na temperaturê przedmiotów na kuchence, nawet po zakoñczeniu pracy
      oraz ostygniêciu szklanych p³yt.
23. Kuchenka ceramiczna powinna byæ zainstalowana na równej i p³askiej
      powierzchni.
24. Nie nale¿y wykonywaæ ¿adnych czynnoœci, zwi¹zanych z myciem 
      i czyszczeniem kuchenki, a¿ do czasu ca³kowitego jej ostygniêcia.
      Nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na to, aby przewód zasilaj¹cy nie dotkn¹³
      szklanych p³yt w czasie, gdy s¹ one gor¹ce.
25. Kuchenka ceramiczna jest urz¹dzeniem przenoœnym i wyposa¿ona jest 
      w elastyczny przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹, s³u¿¹cy do pod³¹czania
      i od³¹czania urz¹dzenia od sieci zasilaj¹cej. Po zakoñczeniu gotowania
      (przygotowywania potraw) nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê przewodu z gniazdka
      sieciowego. Zabrania siê wyci¹gania wtyczki mokrymi lub wilgotnymi d³oñmi.
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26. Zabrania siê wyci¹gania wtyczki z gniazdka sieciowego poprzez ci¹gniêcie 
      za przewód zasilaj¹cy, gdy¿ mo¿e prowadziæ to do uszkodzenia przewodu.
27. Nie pozostawiaæ w³¹czonej kuchenki bez naczyñ postawionych na szklanych
      p³ytkach grzewczych lub z pustymi naczyniami (garnkami, patelniami).
28. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy przestawianiu lub zdejmowaniu 
      z kuchenki naczyñ u¿ywanych w czasie przygotowywania posi³ków (garnków,
      patelni), gdy¿ naczynia te mocno siê nagrzewaj¹ w czasie gdy kuchenka jest
      w³¹czona. Zaleca siê stosowanie kuchennych rêkawic ochronnych.
29. Zabrania siê u¿ytkowania kuchenki z pêkniêt¹ p³ytk¹ ze szk³a krystalicznego.
30. Kuchenka posiada 6-stopniow¹ regulacjê temperatury. Stopnie od 1 do 3
      s³u¿¹ do rozmra¿ania potraw, utrzymywania potraw w stanie ciep³ym,
      rozpuszczania t³uszczu, podgrzewania potraw, utrzymywania temperatury
      wrzenia, duszenia i sma¿enia. Stopnie 4, 5 i Max s³u¿¹ do szybkiego
      zagotowania potraw (przy szybkim gotowaniu zawsze nale¿y u¿ywaæ
      pokrywki). 
31. Nigdy nie nale¿y dotykaæ powierzchni szklanych p³yt grzewczych pracuj¹cej
      lub niedawno wy³¹czonej kuchenki. P³yty grzewcze s¹ bardzo gor¹ce i przy
      maksymalnych nastawach s¹ w stanie osi¹gn¹æ temperaturê 300ºC w czasie
      90 sekund. Przed dotykaniem p³yt grzewczych ostrzega specjalny znak
      umieszczony na górnej czêœci obudowy kuchenki.  
       

32. Kuchenka jest przeznaczona wy³¹cznie do u¿ytku domowego oraz do
      okresowego przygotowywania i podgrzewania posi³ków w indywidualnych
      gospodarstwach domowych.
33. Wszelkie przegl¹dy i naprawy powinny byæ prowadzone przez autoryzowane
      punkty serwisowe lub serwis importera i dystrybutora. Nie przestrzeganie tej
      zasady w okresie gwarancyjnym automatycznie pozbawia u¿ytkownika prawa
      do bezp³atnych napraw w okresie gwarancyjnym i tym samym skutkuje
      wygaœniêciem gwarancji. 
34. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niew³aœciw¹ obs³ug¹
      kuchenki (np. poparzenie, oparzenie, zanieczyszczenie p³yt grzewczych).
      Kuchenka jest przeznaczona wy³¹cznie do u¿ytku domowego oraz do
      okresowego przygotowywania i podgrzewania posi³ków w indywidualnych
      gospodarstwach domowych.
35. Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich nieistotnych zmian, 
      w porównaniu z wersj¹ standardow¹, które nie maj¹ wp³ywu na dzia³anie
      urz¹dzenia i nie zmieniaj¹ jego funkcji u¿ytkowych.

WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA - c.d.
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BUDOWA I CZÊŒCI SK£ADOWE KUCHENKI

1. Kuchenka wykorzystuje zjawisko promieniowania podczerwonego (tzw. wi¹zki
    dalekiej podczerwieni) do podgrzewania i mo¿e byæ wykorzystywana do
    przygotowywania potraw we wszelkiego rodzaju naczyniach kuchennych
    o p³askim dnie i o œrednicy zbli¿onej do œrednicy p³yty grzewczej czyli 192 mm
    (patrz rysunek poni¿ej).

2. Kuchenka posiada regulator temperatury z wbudowanym termostatem i mo¿e
    byc u¿ywana do przygotowywania posi³ków w ró¿noraki sposób (gotowanie,
    gotowanie na parze, podgrzewanie, duszenie, sma¿enie itp.).
3. Kuchenka posiada p³yty grzewcze wykonane z twardego szk³a krystalicznego,
    ³atwe do zmywania i utrzymania w czystoœci, bez ryzyka zarysowania.
4. Kuchenka jest wyposa¿ona w system automatycznego utrzymania ustawionej
    temperatury, co zapobiega przypalaniu siê potraw i pozwala utrzymaæ walory
    smakowe potraw.
5. Kuchenka jest bardzo prosta w obs³udze, która sprowadza siê praktycznie do
    ustawienia pokrêt³a regulacji temperatury w zaplanowanym po³o¿eniu
    (pozycja pokrêt³a 1, 2, 3, 4, 5 lub MAX). 

UWAGA: 
W³¹czanie kuchenki bez naczynia z przygotowywan¹ potraw¹ na p³ytce 
grzewczej lub z pustym naczyniem grozi uszkodzeniem kuchenki. 

Kuchenka ceramiczna (1 lub 2 p³ytkowa) jest urz¹dzeniem przenoœnym i jest 
wyposa¿ona w elastyczny przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹ z bolcem uziemiaj¹cym.
G³ówne czêœci sk³adowe kuchenki pokazane s¹ na rysunku poni¿ej.

Lampka sygnalizacyjna
trybu pracy

Szk³o krystaliczne
o wysokiej twardoœci Metalowy 

korpus
kuchenki

Pokrêt³o regulatora
temperatury (termostatu)
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U¯YTKOWANIE KUCHENKI

-  Przed pod³¹czeniem do sieci nale¿y upewniæ siê, czy pokrêt³o (pokrêt³a)
   regulacji temperatury znajduje siê w pozycji wy³¹czonej.
-  Ustawiæ na p³ytce (p³ytkach) naczynie z przygotowywan¹ potraw¹ (garnek,
   patelnia, rondelek). U¿ywaæ tylko naczyñ z p³askim dnem.
-  Wetkn¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gniazdka sieciowego. 
-  Ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê pracy, pokrêcaj¹c pokrêt³em regulacji
   temperatury. Po ustawieniu pokrêt³a na ¿¹dan¹ temperaturê grzania 
   (pozycje od “1” do “Max”), zapali siê lampka kontrolna p³ytki grzewczej.
-  Naczynie z przygotowywan¹ potraw¹ powinno byæ umieszczone na p³ytce
   grzewczej centralnie. Wielkoœæ naczynia powinna byæ zbli¿ona œrednic¹ do
   œrednicy p³ytki grzewczej. W czasie gotowania nale¿y u¿ywaæ pokrywki, co
   przyspiesza proces gotowania i pozwala unikn¹æ strat energii elektrycznej.
-  Po zakoñczeniu przygotowywania potraw nale¿y przekrêciæ pokrêt³o regulacji
   temperatury do pozycji wy³¹czonej tak, aby zgas³a lampka sygnalizacyjna,
   a nastêpnie wyci¹gn¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka sieciowego.
-  Po zakoñczeniu przygotowywania potraw i wy³¹czeniu kuchenki, nie wolno
   pozostawiaæ kuchenki bez dozoru, a¿ do czasu ca³kowitego jej ostygniêcia. 

PRZYGOTOWANIE KUCHENKI DO U¯YTKOWANIA

-  Kuchenkê umieœciæ na poziomej, suchej, stabilnej i odpornej na temperaturê
   powierzchni tak, aby w jej pobli¿u by³o wolne miejsce. Kuchenka w czasie
   pracy mocno nagrzewa siê i dlatego wokó³ kuchenki, w odleg³oœci mniejszej
   ni¿ 15 cm, nie powinny znajdowaæ siê ¿adne inne urz¹dzenia b¹dŸ
   przedmioty.
-  Powierzchnia robocza winna znajdowaæ siê na wysokoœci oko³o 75 - 80 cm.
-  Przewód zasilaj¹cy winien le¿eæ swobodnie (nie powinien byæ naprê¿ony) 
   i nie powinien dotykaæ innych urz¹dzeñ, a zw³aszcza ostrych krawêdzi oraz
   gor¹cych powierzchni, które mog³y by uszkodziæ izolacjê przewodu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

-  Przed przyst¹pieniem do czyszczenia i konserwacji kuchenki nale¿y
   sprawdziæ, czy wtyczka przewodu zasilaj¹cego jest wyci¹gniêta z gniazdka
   sieciowego oraz czy kuchenka nie jest nagrzana. 
-  Wszystkie powierzchnie kuchenki mog¹ byæ czyszczone przy u¿yciu
   miêkkiej, wilgotnej szmatki b¹dŸ œciereczki z niewielkim dodatkiem p³ynu 
   do zmywania naczyñ lub innego ³agodnego detergentu.
-  Do czyszczenia nie wolno u¿ywaæ ostrych przedmiotów (no¿y, sztuæców,
   skrobaczek, zmywaków drucianych itp.) oraz ¿r¹cych œrodków do
   czyszczenia, past œciernych, p³ynów z dodatkiem œrodków œciernych, 
   które mog¹ porysowaæ powierzchniê obudowy. 
-  Miejsca zapieczone na szklanej p³ytce grzewczej lub na obudowie mo¿na, 
   po ostygniêciu kuchenki oraz przed jej umyciem, zwil¿yæ niewielk¹ iloœci¹ oleju
   roœlinnego, co pomo¿e usun¹æ zapieczone resztki potraw.
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Wyrób spe³nia zasadnicze wymagania nastêpuj¹cych dyrektyw:

1. Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
    z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Pañstw
    Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do sprzêtu elektrycznego przewidzianego
    do stosowania w okreœlonych granicach napiêcia (dyrektywa LVD).

2. Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
    z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw
    Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do kompatybilnoœci elektromagnetycznej
    oraz uchylaj¹c¹ dyrektywê 89/336/EWG (dyrektywa EMC).

3. Dyrektywa 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
    z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. ustanawiaj¹ca ogólne zasady ustalania
    wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla produktów zwi¹zanych z energi¹.

Wyrób jest równie¿ zgodny z odpowiednimi normami europejskimi EN,
co producent potwierdza odpowiednimi deklaracjami zgodnoœci i dokumentacj¹.

DANE TECHNICZNE.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA - c.d.

Wyszczególnienie

Napiêcie pr¹du zasilaj¹cego:
Czêstotliwoœæ pr¹du:
Moc znamionowa:
Iloœæ p³yt grzewczych:
Œrednica p³yt grzewczych:
Waga netto/brutto:
Wymiary kuchenki:
Wymiary opakowania:

Model 101 T

220-240 V
50-60 Hz

1050-1250 W
1 szt.

192 mm
1.20/1.52 kg

247 x 283 x 81 mm
270 x 305 x 93 mm

Model 102 T

220-240 V
50-60 Hz

2100-2500 W
2 szt.

192 mm i 192 mm
2.40/2.93 kg

468 x 285 x 72 mm
496 x 296 x 81 mm

- Okresowo nale¿y sprawdzaæ czystoœæ naczyñ, u¿ywanych do przygotowywania
  potraw, a zw³aszcza czystoœæ ich spodniej strony tak, aby brud zbieraj¹cy siê
  na zewnêtrznej stronie dna garnków, rondelków, patelni itp. nie zanieczyszcza³
  powierzchni szklanych p³yt, wykonanych z twardego szk³a krystalicznego. 
- Stale dbaæ o ogóln¹ czystoœæ kuchenki i nie dopuszczaæ do nadmiernego jej
  zabrudzenia (zaolejenia, zat³uszczenia, zakurzenia).
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INFORMACJE O SERWISIE

W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktowaæ siê z autoryzowanym 
serwisem lub dzia³em serwisu dystybutora:

SERWIS CENTRALNY,  ARKA  AGD Sp. z o.o.
ul. Strycharska 4,  26-601 RADOM

Telefon: (48) 360 91 40 wewn. 24, (48) 360 94 32 wewn. 24 

PROSIMY ZACHOWAÆ INSTRUKCJÊ OBS£UGI
(na ostatniej stronie instrukcji znajduje siê karta gwarancyjna urz¹dzenia)

PROSIMY ZACHOWAÆ ORYGINALNE OPAKOWANIE 
W OKRESIE GWARANCYJNYM

Obs³uga serwisowa urz¹dzenia winna byæ dokonywana wy³¹cznie przez 
autoryzowane punkty serwisowe

WA¯NA INFORMACJA DLA U¯YTKOWNIKÓW

INFORMACJA
o postêpowaniu ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym

W zwi¹zku z obowi¹zkiem informacyjnym wynikaj¹cym z wprowadzenia ustawy 
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy ¿e:
1. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nie mo¿e byæ umieszczany z innymi
    odpadami. 
2. Zu¿yty sprzêt nale¿y przekazaæ do punktu zbierania zu¿ytego sprzêtu
    elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzêtu tego samego
    rodzaju. 
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, i¿ zu¿yty sprzêt zostanie poddany
    procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronê zdrowia ludzi
    oraz ochronê œrodowiska.
4. Za nie przekazanie zu¿ytego sprzêtu punktom zbierania lub umieszczenie go
    ³¹cznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005
    o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym).
To urz¹dzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. 
Po okresie u¿ytkowania trzeba je zwróciæ do odpowiedniego punktu zbiórki i nie 
wolno umieszczaæ go razem z nieposortowanymi odpadam. 
Takie dzia³anie przyniesie korzyœæ dla œrodowiska (tylko w Unii Europejskiej).
Informacji o adresach punktów zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego udzielaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego.
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NOTATKI U¯YTKOWNIKA
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