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Takk fyrir að kaupa vöru frá Electrolux. Þú hefur valið 

vöru sem byggir á áratuga reynslu og nýjungum. 

Nýungagjörn og stílhrein og hönnuð með þig í huga. 

Svo þannig að í hvert sinn sem þú notar hana þá 

getur þú verið öruggur með það í huga að þú náir 

fullkomnum árangri í hvert sinn.  

NOTENDAÞJÓNUSTA OG 
VIÐGERÐIR  
Mælt er með að nota varahluti frá framleiðanda.  

Vertu viss um að hafa eftirfarandi upplýsingar 

tiltækar þegar hafa þarf samband við 

þjónustuverkstæði.  

Upplýsingarnar er að finna á upplýsingaplötu. Gerð 

(Model), gerðarnúmer (PNC) og raðnúmer (Serial 

Number).  

 Viðvörun / Varúð - Öryggisupplýsingar  

 Almennar upplýsingar og ráð  

 Upplýsingar varðandi umhverfið  

Réttur áskilinn til breytinga án viðvörunar.  

Öryggisupplýsingar  
Lesið meðfylgjandi upplýsingar vandlega áður en tækið er 

sett upp og notað.  

Framleiðandinn ber ekki ábyrgð er röng uppsetning og 

notkun veldur meiðslum og skemmdum. Geymið 

leiðbeiningarnar ávallt hjá tækinu til nota í framtíðinni.  

ÖRYGGI BARNA OG OG VARNARLAUSS 

FÓLKS  

 VIÐVÖRUN!  

 Hætta á köfnun, meiðslum eða varanlegri fötlun.  

 Persónur (þar með talin börn) með takmarkaða getu 

og án reynslu mega ekki nota tækið. Þeir verða að 

vera undir umsjá aðila sem ber ábyrgð á þeim eða 

veitir þeim tilsögn.  

 Ekki leyfa börnum að leika sér með tækið.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum.  

 Haldið börnum og gæludýrum fjarri helluborðinu þegar 

kveikt er á því eða þegar það er að kólna. 

Aðgengilegir hlutir eru heitir.  

 Ef tækið er búið baraöryggi er mælt með að það sé 

notað.  

UPPSETNING  

 VIÐVÖRUN!  

 Aðeins til þess hæfur aðili getur sett upp þetta tæki.  

 Fjarlægið allar umbúðir  

 Ekki setja upp eða nota tæki sem er skemmt.  

 Fylgið uppsetningarleiðbeiningum sem fylgja tækinu.  

 Haldið lágmarksfjarlægð frá öðrum tækjum og 

skápaeiningum.  

 Sýnið ávallt aðgát þegar tækið er flutt til því það er 

þungt. Notið ávallt hlífðarhanska.  

 Lokið söguðum brúnum með þéttiefni til að koma í veg 

fyrir bólgnun vegna raka.  

 Verndið botn tækisins fyrir gufu og raka.  

 Ekki staðsetja tækið nálægt hurð eða glugga. Þetta 

kemur í veg fyrir að eldunaráhöld geti fallið af 

helluborðinu þegar þú opnar hurð eða glugga  

 Ef tækið er staðsett fyrir ofan skúffur, gangið úr 

skugga um að nægilegt rými sé á milli botns tækisins 

og efstu skúffu fyrir hringrás lofts.  

 Botn tækisins getur orðið heitur.  

 Mælt er með að setja milliplötu úr óeldfimu efni undir 

tækið til að loka fyrir aðgengi að botninum.  

Tenging við rafmagn  

 VIÐVÖRUN!  

 Hætta á eldi og raflosti.  

 Til þess hæfur rafverktaki verður að annast allar 

tengingar við rafstraum.  

 Gangið úr skugga um að ekki sé straumur á 

rafleiðslum fyrir tengingu.  

 Gangið úr skugga um að tækið sé rétt sett upp. Laus 

eða röng kló og tengill getur valdið því að tengingin 

hitni um of.  

 Gangið úr skugga um að lekaliði sé til staðar.  
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 Sýnið aðgát þegar rafmagnstæki eru sett í samband 

nálægt helluborðinu þannig að rafmagnssnúrur komist 

ekki of nálægt heitum flötum þess  

 Ekki láta rafmagnssnúrur flækjast saman.  

 Setjið festiklemmu á kapalinn.  

 Notið rétta gerð straumsnúru.  

 Gætið þess að valda ekki skemmdum á rafmagnskapli 

eða kló. Hafið samband við þjónustuverkstæði eða 

rafvirkja ef skipta þarf um snúru.  

 Búnaður verður að vera til staðar í tengingu, sem 

gefur kost á að rjúfa straum á öllum fösum. 

Rofabúnaður verður að rjúfa straum með minnst 3ja 

mm bili .  

 Nauðsynlegt er að vera með heppilega 

einangrunareiningar: hóprofa, öryggi (skrúfuð öryggi 

verður að fjarlæga úr töflu), lekaliða og snertur.  

NOTKUN  

 VIÐVÖRUN!  

Hætta á meiðslum, bruna eða raflosti.  

 Þetta helluborð á aðeins að nota við venjulega eldun 

og steikingu matvæla á heimilum  

 Viðbætur eða breytingar á tækinu eru ekki leyfðar.  

 Ekki nota ytri tímamæli eða sérstakt fjarstýrt stjórnkerfi 

til að stjórna tækinu.  

 Ekki skilja tækið eftir án aðgæslu þegar það er í 

notkun.  

 Ekki nota tækið með blautar hendur eða þegar það er 

í snertingu við vatn.  

 Ekki setja hnífapör eða pottlok á hitasvæðin. Þau geta 

hitnað.  

 Stillið hitasvæði á "slökkt" eftir notkun.  

 Notið ekki helluborðið sem vinnuborð eða til að geyma 

hluti.  

 Ef sprungur myndast á yfirborði helluborðsins, verður 

að slökkva á öllum hitasvæðum og taka helluborðið úr 

sambandi við rafmagn. Þetta er gert til að koma í veg 

fyrir raflost.  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á eldi eða sprengingu.  

Fita og olía getur sent frá sér eldfimar gufur við hitun. 
Haldið eldi og heitum hlutum fjarri fitu og olíu þegar 
verið er að elda með þeim.  
Kviknað getur skyndilega í gufum sem heit olía sendir 
frá sér.  
Notuð olía sem inniheldur matarleifar getur valdið eldi 
við lægra hitastig en olía sem verið er að nota í fyrsta 
sinn.  
Ekki setja eldfima hluti eða hluti sem eru blautir með 
eldfimum vökva nálægt eða á helluborðið.  
Ekki reyna að slökkva eld með vatni.  
Takið tækið úr sambandi rafstraum og kæfið eldinn 
með loki eða eldvarnarteppi.  
 

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á skemmdum á tækinu  
 

 Ekki láta heit eldunaráhöld liggja á stjórnborðinu.  

 Ekki láta eldunaráhöld sjóða þurr.  

 Sýnið aðgát gagnvart því að hlutir eða eldunaráhöld 

falli á helluborðið. Yfirborðið getur orðið fyrir 

skemmdum.  

 Ekki nota hitafleti með tómum eldunaráhöldum eða án 

áhalda.  

 Ekki setja álfilmu á helluborðið.  

 Notið ekki pönnur eða potta úr steypujárni eða með 

grófum, brenndum eða skemmdum botni. Lyftið 

þessum hlutum þegar færa þarf þá til því yfirborðið 

getur rispast þegar þeim er rennt eftir helluborðinu.  

 
UMHIRÐA OG HREINSUN  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á skemmdum á tækinu  

 Hreinsið helluborðið reglulega til að varna því að 

yfirborðið verði fyrir skemmdum.  

 Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa helluborðið.  

 Hreinsið það með mjúkum rökum klút. Ef notuð er 

sápa, á hún að vera mild. Ekki nota gróf efni. grófa 

hreinsipúða, leysiefni eða málmhluti við hreinsun.  

 
FÖRGUN  

VIÐVÖRUN!  
Hætta á meiðslum eða köfnun.  

 Aftengið helluborðið frá rafmagni.  

 Klippið á straumsnúruna og fargið.  
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LÝSING Á TÆKINU  
Almennt yfirlit  
 

 
Eldunarsvæði  

 
Eldunarsvæði  

 
Eldunarsvæði  

 
Stjórnborð  

 
Eldunarsvæði  
 

 
 
 

 

YFIRLIT YFIR STJÓRNROFA  
 

 
 
Notið skynjarasvæði til að stjórna helluborðinu Skjáir, gaumljós og hljóðmerki gefa til kynna hvaða aðgerðir eru virkar.  
 

 skynjarasvæði  aðgerð  

  
Til að kveikja og slökkva á helluborðinu.  

  
Til að læsa/aflæsa stjórnborðinu.  

 Skjár fyrir hitastillingu  Til að sýna stillingu á hita.  

 Vísun á tímastillingu hitasvæða  Til að sýna hvaða hitasvæði eru með tímastillingu.  

 Skjár fyrir tíma  Til að sýna tíma í mínútum.  

  Til að auka eða minnka stillingu á hita.  

  
Til að kveikja eða slökkva á ytri hring.  

  Til að auka eða minnka tíma.  

  
Til að velja hitasvæði.  

  
Til að kveikja eða slökkva á ytri hring.  

  
Til að kveikja eða slökkva á STOP+GO virkni 
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SKJÁMYNDIR HITASTILLINGAR  
 

Skjár Lýsing 

 

Slökkt er á hitasvæði.  

 

Eldunarsvæði er í gangi.  

 Aðgerðin  er í gangi.  

 

Aðgerðin sjálfvirk upphitun er í gangi.  

 

Bilun er til staðar.  

 
Hitasvæði helst heitt (afgangshiti).  

 

Læsing / barnaöryggi er virkt.  

 

Sjálfvirkur rofi til að slökkva er virkur.  

 

VÍSUN Á LEIFAR HITA  

 VIÐVÖRUN! 
Hætta á að brenna sig á afgangshita!  
 
 

DAGLEG NOT  
 

KVEIKJA OG SLÖKKVA  
 
Snertið X í 1 sekúndu til að kveikja eða slökkva á 
helluborðinu.  
 

SJÁLFVIRKT SLÖKKT Á  
Aðgerðin slekkur sjálfvirkt á helluborðinu ef:  

Slökkt er á öllum hitasvæðum ( ).  
Ekki er stillt á hita eftir að kveikt er á helluborðinu.  
Ef eitthvað hellist niður eða eitthvað er lagt á 
stjórnborðið í meira en 10 sekúndur (pottur, klútur ofl). 
Hljóðmerki heyrist í stutta stund og það slokknar á 
helluborðinu. Fjarlægið hlutinn eða hreinsið 
stjórnborðið.  
Ekki er slökkt á hitasvæði eða stillingu á hita er ekki 

breytt. Það kviknar á  eftir smá tíma og það 
slokknar á helluborðinu.  
Sjá hér að neðan.  
Samtenging á milli hitastillingar og tíma þegar það 
slokknar sjálfvirkt á helluborðinu.  

•  — 6 klst  

•  — 5 klst  

•  — 4 klst  

• — 1,5 klst  
 

HITASTILLING  

Snertið  til að hækka hitastillinguna.  

Snertið til að lækka hitastillinguna. Skjárinn sýnir 

stillingu á hita. Ýtið samtímis á  og  til að 
slökkva á helluborðinu.  
 

KVEIKT OG SLÖKKT Á YTRI HRING  
Hægt er að aðlaga stærð á hitasvæði að eldunaráhaldi 
sem verið er að nota.  

Ýtið á skynjarasvæði  til að kveikja á ytri hring. 
Gátljós kviknar.  
Framkvæmið aðgerðina á ný til að slökkva á ytri hring. 
Það slokknar á gátljósinu.  
 

SJÁLFVIRK UPPHITUN  
Hægt er að ná fram nauðsynlegri hitastillingu á styttri 
tíma ef kveikt er á virkninni sjálfvirkri upphitun. Þessi 
virkni stillir á hæstu stillingu í stutta stund (sjá 
teikningu) en skiptir síðan í nauðsynlega stillingu á 
hita.  
Til þess að hægt sé að kveikja á sjálfvirkri upphitun 

verður hitasvæði að vera kalt (ekki  á skjánum). 

Ýtið á  fyrir hitasvæði aftur og aftur þar til að 
nauðsynleg hitastilling birtist. Eftir 3 sekúndur kviknar á 

 á skjánum.  

Til að stöðva aðgerðina er ýtt á .  
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TÍMASTILLING  
Notið niðurtalningu á tíma til að stilla hve lengi 
hitasvæði er virkt í einu eldunarferli.  
 
Stillið tímastillingu eftir að búið er að velja 
hitasvæði.  
Þú getur still hitastig áður eða eftir að tímamæling er 
valin.  

Til að stilla hitasvæði: Ýtið á  aftur og aftur þar til 
að gaumljós fyrir viðkomandi hitasvæði kviknar.  
Til að kveikja á eða breyta tímastillingu:  

Ýtið á  eða  fyrir tímastillingu til að stilla 

tímann (  mínútur). Þegar gaumljós fyrir 
hitasvæðið byrjar að blikka hægt þá byrjar tíminn að 
telja niður.  
Til að slökkva á tímastillingu: Stillið hitasvæði með 

 og snertið  til að slökkva á tímastillingu. Tími 

sem er eftir telur niður í . Gátjós fyrir 
eldunarsvæði slokknar.  

Til að sjá tíma sem er eftir: Stillið hitasvæði með . 
Gaumljós fyrir hitasvæði byrjar að blikka hratt.  
Skjárinn sýnir tíma sem er eftir.  

Þegar tíminn er liðinn heyrist hljóðmerki og  
blikkar. Það slokknar á hitasvæðinu.  

Til að slökkva á hljóðmerkinu: snertið .  
Hægt er að nota tímamælingu sem niðurtalningu á 
tíma (skeiðklukku) þegar ekki er verið að nota 
hitasvæði.  

Snertið . Snertið  eða   til að stilla tímann.  

Þegar tíminn er liðinn heyrist hljóðmerki og  
blikkar  

Til að slökkva á hljóðmerkinu: Snertið  
 

STOP+GO  

Virknin  stillir öll hitasvæði sem eru í gangi í 

lægstu hitastillingu ( ).  

Þegar  er í gangi er ekki hægt að breyta stillingu á 
hita.  

Virkni  stöðvar ekki virkni tímatalningar.  

Til að kveikja á þessari virkni er ýtt á  Táknmynd 

 kviknar.  

Til að slökkva á þessari virkni er ýtt á   
Hitastilling sem var í gangi áður kviknar á ný.  
 

LÆSING  
Það er hægt að læsa stjórnborðinu á meðan hitasvæði 
eru virk. Það kemur í veg fyrir að hitastillingu sé breytt 
óvart.  
Byrjað er á því að stilla hitann.  

Ýtið á  til að kveikja á þessari virkni. Táknið  
kviknar í 4 sekúndur.  
Tímamæling helst kveikt.  

Ýtið á  til að slökkva á þessari virkni. Hitastilling 
sem var í gangi áður kviknar á ný.  
Þegar slökkt er á helluborðinu er einnig slökkt á 
þessari virkni.  
 

BARNAÖRYGGI  
Barnaöryggi kemur í veg fyrir óvænta notkun á tækinu.  
 
Stilling á barnaöryggi  

Kveikið á helluborðinu með . Ekki stilla hita  

• Snertið  í 4 sekúndur. Það kviknar á táknmynd 

.  

Slökkvið á helluborðinu með   
 
Til að slökkva á barnaöryggi.  

Kveikið á helluborðinu með . Ekki stilla hita 

Snertið  í 4 sekúndur. Það kviknar á táknmynd 

.  

Slökkvið á helluborðinu með .  
 
Tengja framhjá barnaöryggi í einu eldunarferli  

Kveikið á helluborðinu með . Það kviknar á 

táknmynd .  

Snertið  í 4 sekúndur. Stillið hitann innan 10 
sekúndna. Það er hægt að nota helluborðið.  

Þegar slökkt er á helluborðinu með  þá kviknar 
aftur á barnaöryggi.  
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GÓÐ RÁÐ  
 

ELDUNARÁHÖLD  

 
Upplýsingar um eldunaráhöld  
 
Botninn á að vera eins þykkur og sléttur og hægt er.  
Eldunaráhöld úr gljábrenndu stáli eða með ál- eða 
koparbotni getur valdið mislitun á keramikhelluborðinu.  

 
SPARNAÐARRÁÐ  
Hvernig spara má orku  
Hafið lok á pottum að svo miklu leyti að það er hægt.  
Setjið eldunaráhöld á eldunarsvæði áður en kveikt er á 
því.  
Slökkvið á hitasvæði nokkrum mínútum áður en eldun 
lýkur svo að hægt sé að nýta afgangshitann.  
Botn á potti og eldunarsvæði eiga að vera álíka stór  
 
DÆMI UM NOTKUN VIÐ ELDUN  
Gögn í töflu eru aðeins til viðmiðunar.  
 

 

Hita-
stilling 

Eldunarferli Heppilegt fyrir Eldunartími Ráð 

0  Leifar af hita, slökkt staða   

 1 

Halda matvælum 
heitum 

 

Til að halda soðnum 
matvælum heitum 

eftir þörfum 
 

Lok 
 

1-2 

Að bræða 
 

Hollandise sósa, bræða 
smjör, súkkulaði, matarlím 

5 til 25 mín. 
Hræra öðru hvoru 

 

Þétting 
Loftkenndar omelettur, 

bökuð egg 
10 til 40 mín. Eldið með lok á 

2-3 Hægsuða 

Hægsuða á hrísgrjónum og 
réttum sem innihalda mjólk 
Upphitun á þegar elduðum 

réttum 

25 til 50 mín. 

Bætið við hið minnsta 
tvöföldu magni af vökva 

miðað við hrísgrjón, hrærið 
í þegar eldun er hálfnuð. 

3-4 
Gufusuða 
Steiking 

Gufusuða á grænmeti, fiski 
Steiking á mat 

20 til 45 mín. 

Þegar grænmeti á í hlut á 
að bæta við litlum vökva 

(aðeins nokkrum 
matskeiðum) 

4-5 Suða 

Suða á kartöflum 20 til 60 mín. 
Notið aðeins lítinn vökva, 
t.d. hám. ¼ l vatni fyrir 750 

g af kartöflum 

Suða á meira magni 
matvæla, kássu og súpu 

60 til 150 mín. 
Allt að 3 ltr af vökva plús 

innihald 

6-7 
Hæg steiking 

 

Steiking á kálfa gordon 
bleu, kótelettum, pylsum, 

lifur, eggjum, pönnukökum 
og kleinum. 

eftir þörfum 
Snúið við þegar tíminn er 

hálfnaður 
 

7-8 
Mikil 

steiking 
Kjötbollum, steikum ofl.  

5-15 mín. 
pr. pott 

Snúið við þegar eldun er 
hálfnuð 

9 

Suða 
Brúning 

Djúpsteiking 
 

Suða á miklu vatni á vatni, sjóða pasta, brúna kjöt (gúllash, pottsteik), 
djúpsteiking á frönskum kartöflum. 

 
 
 

Upplýsingar um akrýl amíð  
Mikilvægt! Samkvæmt nýjustu tækniþekkingu þá geta 
akrýlamíð valdið hættu fyrir heilsuna þegar verið er að 
brúna mat (sérstaklega matvæli sem innihalda sterkju). 
Þess vegna mælum við með að elda við lægsta 
hugsanlega hitastig og ekki brúna mat of mikið. 
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UMHIRÐA OG HREINSUN  
Hreinsið ofninn eftir hver not.  
Notið ávallt eldunaráhöld með hreinum botni.  

 
Rispur eða dökka blettir á yfirborðinu, er ekki hægt að 
fjarlægja, en þeir hafa á hinn bóginn engin áhrif á virkni 
helluborðsins.  
 
Til að fjarlægja óhreinindi:  
1. - fjarlægja strax: plast sem hefur bráðnað, álpappír 
og matvæli sem innihalda sykur. Ef það er ekki gert 

getur þetta skemmt helluborðið. Notið sérstaka skröpu 
fyrir keramik (gler). Setjið sköfuna hallandi á yfirborð 
helluborðsins og rennið blaðinu eftir helluborðinu.  
Fjarlægið eftir að helluborðið hefur kólnað 
nægilega: kalkhringi, vatnshringi, fitubletti og gljáandi 
málmmislitun. Notið sérstakt hreinsiefni fyrir 
keramikhelluborð eða ryðfrítt stál.  
2. Hreinsið helluborðið með rökum klút og smá 
þvottaefni.  
3. Þurrkið yfir í lokin með hreinum klút.  
 

 
VILLULEIT  
 

Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 

Þú getur ekki kveikt á helluborðinu 
eða notað það.  

 Kveikið aftur á helluborðinu og stillið 
hita innan 10 sekúndna  

 Þú hefur snert 2 eða fleiri 
skynjarasvæði samtímis  

Snertið aðeins eitt svæði.  

 Stop+Go virknin er í gangi.  Sjá kafla "notkunarleiðbeiningar".  

 Það er vatn eða fitublettir á 
stjórnborðinu.  

Hreinsið stjórnborðið.  

Hljóðmerki heyrist og það slokknar á 
helluborðinu  

Þú hefur þakið eitt eða fleiri 
skynjarasvæði. 

Fjarlægið það sem liggur á 
skynjarasvæðinu.  

Hljóðmerki heyrist þegar slökkt er á 
helluborðinu  
Það slokknar á helluborðinu 

Þú hefur lagt eitthvað yfir 

skynjarasvæði .  

Fjarlægið það sem liggur á 
skynjarasvæðinu.  

Það kviknar ekki á vísun á hita.  Hitasvæði var aðeins sett á í stuttan 
tíma og er því ekki heitt. 

Ef hitasvæðið hefur verið nægilega 
lengi í gangi til að vera heitt, hafið 
samráð við þjónustuaðila  

Virknin sjálfvirk hitun fer ekki í gang.  Hitasvæðið er heitt.  Leyfið hitasvæðinu að kólna 
nægilega 

 Hæsta hitastilling er stillt.  Hæsta hitastilling er með sömu orku 
og sjálfvirka upphitunin  

 Hitastilling var lækkuð frá .  Byrjið frá  og hækkið aðeins 
stillinguna.  

Ekki er hægt að kveikja á ytri hring.   Byrjið fyrst á að kveikja á innri hring. 

Skynjarasvæði hitna.  Eldunaráhöld eru of stór eða þau eru 
of nálægt skynjarasvæði.  

Setjið stærri eldunaráhöld á aftar 
svæði ef þörf krefur 

X kviknar.  Sjálfvirkur rofi til að slökkva er virkur.  Slökkvið á helluborðinu og kveikið 
aftur á því.  

X kviknar.  Barnalæsing og hnappalás eru virk.  Sjá kafla "dagleg not"  

x og tala sést. Það er villa í gangi. Aftengið tækið frá rafkerfi í nokkrar 
mínútur (rjúfið straum með öryggi). 
Tengið á ný. Ef X kviknar á ný hafið 
þá samráð við þjónustuverkstæðið.  

 
Ef þú getur ekki lagfært bilunina samkvæmt 
ofanskráðum ábendingum, hafðu þá samband við 
þjónustuaðila. Gefið upp upplýsingar sem er að finna á 
upplýsingaplötu, þriggja stafa kóða fyrir 
keramikhelluborðið (sem er að finna í horni á 
eldunarfleti) og villuboðin sem birtast.  
Gangið úr skugga um að helluborðið hafi verið notað 
rétt. Ef tækið hefur verið notað á rangan hátt þá er 
innheimt greiðsla fyrir heimsókn viðgerðaraðila, jafnvel 
á ábyrgðartíma.   
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UPPSETNING  

 VIÐVÖRUN!  
Sjá kafla "upplýsingar um öryggi".  
 

 
Fyrir uppsetningu  
Skráið hér að neðan upplýsingarnar sem eru að finna 
á upplýsingaplötu. Upplýsingaplatan er á botni á húsi 
tækisins.  
• Gerð (Model)  ...........................  
• PNC   .............................  
• Raðnúmer  ....................  
 

INNBYGGÐ TÆKI  
Notið því aðeins innbyggð tæki eftir að gengið hefur 
verið frá þeim í skápaeiningum og borðplötum sem eru 
samkvæmt stöðlum.  
 

TENGIKAPALL  
Helluborðið kemur með tengikapli.  
Skiptið um skemmdan tengikapal með sérstakri gerð 
kapals (gerð H05BB-F Tmax 90°C; eða betri). Hafið 
samráð við þjónustuverkstæðið.  
 

SETT Á SINN STAÐ  
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TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR  
 
Gerð EHF6342XOK .      Framl.nr. 949 596 033 00  
Gerð 58 HAD 36 AO      220-240 V 50-60 Hz  

Framleitt í Þýskalandi  
Raðnr. ..........       6,3 kW  

ELECTROLUX        
 
 

Afl hitasvæða  

Eldunarsvæði  Ætlað afl (stilling á hámarkshita) [W]  

Hægri aftan  — 120/180 mm  700/1700 W  

Hægri framan  —  145 mm  1200 W  

Vinstri aftan — 145 mm  1200 W  

Vinstri framan — 120/210 mm  750/2200 W  

 

 
VERNDUN UMHVERFISINS  

Endurvinnið efni sem merkt eru með . 
Fargið umbúðum í rétta gáma á næstu móttökustöð.  
Hjálpið til við verndun umhverfisins og almenna heilsu 
með því að farga raftækjum og rafeindabúnaði á 
viðeigandi söfnunarstað fyrir endurvinnslu á raftækjum 
og rafeindabúnaði.  

Merkið  á vörunni gefur til kynna að ekki megi 
meðhöndla tækið sem heimilisúrgang. Varðandi 
nákvæmari upplýsingar um förgun á þessari vöru, 
hafið samráð við yfirvöld eða móttökustað á vörum til 
förgunar.  

 

 


