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Ágæti viðskiptavinur! 
 
Takk fyrir að velja fyrsta flokks vöru frá Electrolux.  
Vegna öryggis og réttrar notkunar á að lesa þessar 
notkunarleiðbeiningar vandlega áður en helluborðið er sett 
upp eða notað. Þær leiða þig í gegn um allar aðgerðir á 
helluborðinu. Mælt er með að geyma leiðbeiningarnar á 
öruggum stað svo að hægt sé að grípa til þeirra. Þær eiga 
að fylgja tækinu í því tilfelli að það fari til nýrra eigenda. 

Eftirfarandi merki eru notuð í þessari handbók:  

 
Mikilvægar upplýsingar varðandi persónulegt 
öryggi þitt og upplýsingar um það hvernig varast 
megi skemmdir á tækinu.  

 
Almennar upplýsingar og ráðleggingar  

 
Upplýsingar varðandi umhverfið 
 

 

 

Öryggisupplýsingar 

Vegna öryggis og réttrar notkunar á að lesa þessar 
notkunarleiðbeiningar vandlega áður en 
helluborðið er sett upp eða notað. Þessar 
leiðbeiningar eiga ávallt að fylgja tækinu, ef það er 
flutt til eða selt. Notendur eiga að vita hvernig nota 
á tækið og vita um öryggisatriði.  
Almennt öryggi  
Viðvörun! 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.  
 
Öryggi barna  

 Aðeins fullorðnir geta notað þetta tæki. Börn 
verða að vera undir eftirliti til að tryggja að þau 
leiki sé ekki að tækinu.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum. Hætta er á 
köfnun.  

 Haldið börnum fjarri helluborðinu þegar kveikt 
er á því.  

 
Viðvörun! Setjið öryggislæsingu á til að koma í 
veg fyrir að börn eða heimilisdýr kveiki í ógáti á 
tækinu.  
Öryggi við notkun  

 Fjarlægið allar umbúðir, merki og límfólíu af 
tækinu áður en það er tekið í notkun.  

 Stillið hitasvæðin á "slökkt" eftir hver not.  

 Hætta á að brennast! Leggið ekki málmhluti 
eins og eldunaráhöld eða pottlok á 
eldunarsvæðin, þar sem þau geta hitnað.  

 Notendur með hjartagangráð ættu að halda hið 
minnsta 30 cm fjarlægð á milli efri hluta 
líkamans og spanhellu í gangi.  

 
Viðvörun! Eldhætta! Kviknað getur snögglega í 
fitu eða olíu sem yfirhitnar.  
 
Rétt notkun  

 Fylgist ávallt með tækinu þegar það er í 
notkun.  

 Tækið er aðeins ætlað til matargerðar á 
heimilum!  

 Notið ekki helluborðið sem vinnuborð, eða til 
að geyma hluti.  

 Ekki setja né geyma mjög eldfima vökva eða 
efni, eða efni sem geta bráðnað (gerð úr plasti 
eða áli) á helluborðið eða nálægt því.  

 Sýnið aðgát þegar rafmagnstæki eru sett í 
samband nálægt helluborðinu. Gætið þess að 
rafmagnssnúrur komist ekki of nálægt heitum 
flötum þess eða heit eldunaráhöld. Ekki láta 
rafmagnssnúrur lafa eða flækjast.  

 
Til að komast hjá skemmdum á tækinu  

 Yfirborð helluborðsins getur orðið fyrir skaða ef 
þú missir hluti eða eldunaráhöld á það.  

 Eldunaráhöld úr steypujárni eða steyptu áli. 
eða eldunaráhöld með skemmdan botn geta 
rispað helluborðið ef þeim er rennt til.  

 Til að varan því að eldunaráhöld og 
keramikhellan skemmist, leyfið ekki pottum og 
pönnum að sjóða þurrum.  

 Ekki nota eldunarsvæði með tómum 
eldunaráhöldum eða án áhalda.  

 Ekki hylja hluta tækisins með álpappír.  

 5 cm loftunarrauf á milli borðplötu og 
helluborðs að framan má ekki loka.  
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Viðvörun! Ef sprunga sést á yfirborði, aftengið 
rafstraum til að koma í veg fyrir raflost.  
 

Uppsetning  

 
Skráið niður eftirfarandi upplýsingar á 
upplýsingaplötu áður en helluborðinu er komið 
fyrir:  
 

 
 

 Raðnúmer (Ser. Nr.)              ..................  
 
Þú finnur upplýsingaplötuna á neðra húsinu.  
 
Öryggisleiðbeiningar  

 
Viðvörun! Þú verður að lesa þessar leiðbeiningar!  
Gangið úr skugga um að tækið hafi ekki skemmst í 
flutningi. Ekki tengja skemmt tæki. Ef þörf krefur, 
hafið samband við söluaðila.  
 
Aðeins til þess hæfur aðili getur sett upp, tengt og 
gert við þetta tæki.  
 
Notið aðeins varahluti frá framleiðanda.  
 
Notið tækið aðeins eftir að því hefur verið komið 
fyrir í rétt smíðuðum einingum og vinnuborð sem 
er samkvæmt stöðlum.  
 
Ekki breyta tæknilýsingu eða tækinu sjálfu. Hætta 
á meiðslum og skemmdum á tækinu.  
 
Fylgið gildandi reglum og tilskipunum sem eru í 
gildi í því landi sem tækið er notað (öryggisreglum, 
reglum um endurvinnslu, rafmagn ofl.).  
 
Haldið lágmarksfjarlægð að öðrum tækjum og 
einingum!  

Setjið vörn gagnvart snertingu við rafmagn, til 
dæmis skúffur með vörn beint fyrir neðan 
helluborðið.  
 
Verjið brúnir á opi í borðplötu með réttu þéttiefni!  
Þéttið á milli helluborðs og borðplötu með réttu 
þéttiefni!  
 
Verndið botn á helluborði gagnavart raka, t.d. frá 
uppþvottavél eða ofni!  
 
Ekki staðsetja tækið nálægt hurðum eða fyrir 
neðan glugga! Ef ekki geta eldunaráhöld fallið af 
helluborðinu þegar þú opnar hurð eða glugga.  
 

 
Viðvörun! Hætta á meiðslum af völdum 
rafstraums. Fylgið vandlega leiðbeiningar varðandi 
tengingar við rafmagn.  

 Straumur er á raftengi.  

 Aftengið rafstrauminn.  

 Tengið rétt til að tryggja vörn gagnvart raflosti  

 Lausar eða rangar tengingar geta valdið því að 
tengingin hitnar.  

 Rafverktaki verður að ganga frá tengingunum 
á réttan hátt.  

 Setjið festiklemmu á kapalinn.Hafið samráð við 
þjónustuverkstæði ef þörf krefur.  

 
Búnaður verður að vera til staðar í tengingu, sem 
gefur kost á að rjúfa straum á öllum fösum með 
minnst 3ja mm bili  
 
Réttur öryggisbúnaður verður að vera til staðar. 
Nauðsynlegt er að vera með heppilega 
einangrunareiningar: hóprofa, öryggi (skrúfuð 
öryggi verður að fjarlæga úr töflu), lekaliða og 
snertur.  
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Uppsetning  
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Lýsing á tækinu  
Yfirlit yfir eldunarfleti  

 

 Spanhellusvæði 2300 W með "afl" virkni 3200 W  

 Spanhellusvæði 2300 W með "afl" virkni 3200 W  

 Spanhellusvæði 2300 W með "afl" virkni 3200 W  

 Stjórnborð 

 Spanhellusvæði 2300 W með "afl" virkni 3200 W  
 

Yfirlit yfir stjórnrofa  

 
Notið hnappana til að stjórna helluborðinu. Skjár, gaumljós og hljóðmerki sýna aðgerðir sem eru í gangi.  
 
 
Notið skynjarasvæði til að stjórna helluborðinu  

 skynjarasvæði Virkni 

1 

 
Kveikir á / slekkur á helluborðinu 

2 

   
Læsir / aflæsir helluborðinu 

3 

 
Kveikir / slekkur á STOP+GO-virkni 

4 

 
Til að kveikja eða slökkva á afl-virkni ("Power") 

5 Skjár Sýnir aðgerðir í gangi 

6 Stjórnborð  Til að stilla þrepaskiptingu hitastigs  

7 

 
Stillingar (Klukka, sjálfvirkur slökkvari, Mínútuteljari) 

8 

 
Til að velja stillingar  

9 

 
Staðfestir stillinguna 
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Skjárinn 

 
 

 

Hitasvæði 
 

Læsing á stjórnborði er virk 
 

Kveikt er á  virkni 
 

Skeiðklukka 
 

Sjálfvirkur slökkvari 
 

Mínútuteljari 
 

Vísun á mínútuteljara 

 

Tákn fyrir hitaþrep  
Sýnir Aðgerð  

 

Kveikt er á hitasvæði. Efri hluti: Þrep hitastigs. Neðri hluti: Klukka  

 

Haldið heitu / Kveikt er á Stop+Go--aðgerð 

 

Kveikt er á “afl-virkni” 

 

“Afl-virkni” er í gangi  

 

Verið er að stilla hiitasvæði 

 

Það er ekkert eldunaráhald á hitasvæðinu 

 

Kveikt er á sjálfvirkri upphitun  

 

“OptiHeat” stýring er á. Vísun á afgangshita. Stærð og litir sýna 
afgangshita: 
Stór rauður – matseld í gangi 
Stór dökkrauður – heldur heitu 
Lítil dökkrauður – enn hiti 
Lítil hvítur – hitasvæðið er kalt 
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Afgangshiti 

 
AÐVÖRUN 
Hægt að brenna sig á afgangshita!  
 
Spanhellusvæðin flytja þann hita sem þörf er á 
beint að botni eldunaráhalda. Keramikhelluborðið 
hitnar aðeins vegna þess hita sem endurkastast 
frá eldunaráhaldinu (potti eða pönnu).  
 
 

Notkun á helluborðinu  
Kveikt og slökkt  
 

Snertið  í 1 sekúndu til að kveikja eða slökkva 
á tækinu 
 

Sjálfvirkt slökkt á  
Virknin slekkur sjálfvirkt á helluborðinu ef:  

 Slökkt er á öllum eldunarsvæðum. 

 Þú hefur ekki stillt hita eftir að kveikt er á 
helluborðinu.  

 Þú hefur hulið skynjarasvæði með hlut (potti, 
klút, ofl) lengur en 10 sekúndur. Hljóðmerki 
heyrist þar til að þú fjarlægir hlutinn. 

 Helluborðið verður of heitt (t.d. þegar pottur 
sýður þurr). Eldunarsvæðið verður að kólna 
áður en hægt er að nota helluborðið á ný.  

 Þú notar röng eldunaráhöld.  kviknar og það 
slokknar sjálfvirkt á eldunarsvæðinu eftir 2 
mínútur.  

 Þú slekkur ekki á eldunarsvæði eða breytir 
hitastillingu. Það slokknar á helluborðinu. Sjá 
töflu.  

 

Tími þar til að helluborðið slekkur sjálfvirkt á  

Hitastilling  1-3 4-7 8-9 10-14 

Slekkur eftir  6 klst 5 klst 4 klst 1,5 klst 
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Val á tungumáli 
Til að skipta um tungumál er fyrst kveikt á tækinu 

með  og síðan er ýtt á . Veljið tungumál í 

valmynd með því að nota örvarnar. Ýtið á  til að 
staðfesta. Skjárinn sýnir lista yfir tungumál. Notið 

 eða  til að velja tungumál. Ýtið á  til að 
staðfesta. 
 
Hitastilling  
 
Snertið stjórnslá á æskilegri hitastillingu. Færið fingur- 
inn upp eða niður eftir þörfum. Lyftið ekki fingrinum  
fyrr en æskilegri stillingu hefur verið náð.  
Skjárinn sýnir hitaþrepið.  

 
Sjálfvirk upphitun  

 
Sjálfvirk upphitun stillir á hæstu hitastillingu í stutta 
stund, en lækkar síðan í nauðsynlegt stig.  

1. Snertið .  

2. Snertið samstundis ækilegt hitaþrep. A birtist á 

skjánum.  
Slökkt er á aðgerðinni með því að breyta um hitaþrep.  
 
Til að kveikja eða slökkva á aflvirkni  
Aflvirknin gerir meira afl tiltækt fyrir 
spanhellusvæðin. Aflvirknin er virk að hámarki í 10 
mínútur. Að því loknu skiptir spanhellusvæðið 

sjálfvirkt aftur yfir í hæstu hitastillingu (9) Snertið 

 til að kveikja á, það kviknar á  í hringnum. 
Hringurinn breytir um lit eftir því sem hitasvæðið 

hitnar.. Snertið hitastillingu til að slökkva.  
 
Aflstýring  

 
Aflstýring skiptir afli á milli tveggja hitasvæða í 
pörum (sjá teikningu) Aflstýringin eykur aflið í 
hámark fyrir annað hitasvæðið í parinu og lækkar 
sjálfvirkt aflið í hinu hitasvæðinu í parinu á lægra 
stig. Skjámynd fyrir svæði sem er með minna afl 
blikkar  
 
Notkun á tímamælingu  
 
Um er að ræða þrjár gerðir tímamælingar: 
Niðurtalningu á tíma (skeiðklukku), sjálfvirkan 
slökkvara og mínútuteljara. Til að velja 

tímamælingu er ýtt aftur og aftur á   

 Niðurtalning tíma  
Notið niðurtalningu á tíma til að stilla hve lengi 
hitasvæði er virkt í einu eldunarferli. Talningin fer 
sjálfvirkt í gang og kviknar fyrir neðan þrep 
hitastigs í hitasvæðinu á skjánum. 

Til að núllstilla niðurtalningu á tíma á að ýta á  

til að velja niðurtalningu . Veljið síðan 
hitasvæði í listanum með því að nota örvarnar og 

ýtið á  til að staðfesta. 

 Sjálfvirkt slökkt á 
 
Notið sjálfvirkan slökkvara til að stilla hve lengi 
kvikt á að vera a´hitasvæði í einu eldunarferli. 

Ýtið tvisvar á  sækja sjálfvirkan slökkvara. 
Veljið síðan hitasvæði í listanum með því að nota 

örvarnar og ýtið á  til að staðfesta. Stillið tímann 

með örinni og ýtið á  til að staðfesta. Þegar 
tíminn er búinn þá slokknar á hitasvæðinu. 

 Til að slökkva á hljóðmerki: Ýtið á  
 

 Mínútuteljari  
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Ýtið þrisvar á  sækja mínútuteljara. Stillið 
tímann með örinni. Tákn fyrir mínútuteljara kviknar. 
Það heyrist hljóðmerki þegar tíminnn er búinn. 

 Til að slökkva á hljóðmerki: Ýtið á  
 
STOP+GO 

Aðgerðin  stillir öll eldunarsvæði sem eru í 
gangi á lægsta stig hita.  
Ekki er hægt að breyta um hitastig þegar verið er 

að nota . 

 stöðvar ekki tímamælingu.  

Ýtið á  til að gangsetja þessa virkni. Það 

kviknar á táknmynd  

Til að slökkva á þesari virkni er ýtt á . Áður stillt 
hitastig kemur á. 
 
Stjórnborði læst/aflæst  

Þú getur læst stjórnborðinu en ekki .  
Það kemur í veg fyrir að hitastillingu sé breytt 
óvart.  

Snertið merki .Það kviknar á tákni .  
.  
Tímamæling er enn í gangi.  

Ýtið á tákn  til að slökkva á þessari aðgerð. Áður  
stilltur hiti verður virkur.  
Þegar slökkt er á helluborðinu þá slokknar einnig 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. Skjárinn sýnir að 
barnaöryggi sé á. 

  Slökkvið á helluborðinu með .  
 
Slökkt á barnaöryggi  

 Kveikið á helluborðinu með .  

 Ýtið á  og síðan á .  
 
Tengja framhjá barnaöryggi í einu eldunarferli  

 Kveikið á helluborðinu með . Ýtið síðan á 

 og síðan á .  

 Stillið hita innan 10 sekúndna. Þú getur 
notað helluborðið.  

 Þegar þú stöðvar helluborðið með  þá 
kviknar aftur á barnaöryggi.  

 
Stýring hljóðmerkja (slökkt og kveikt á 
hljóðmerkjum)  
 

Kveikið á helluborðinu. Ýtið á  og stillið síðan á 

valmynd fyrir hljóðmerki með ör. Ýtið á  til að 
staðfesta. Framkvæmið stillingu með örvum. Ýtið á 

 til að staðfesta. 
Þegar þessi aðgerð er notuð heyrast hljóðmerki 
þegar: 

 Ýtt er á  

 Mínútuteljari telur niður 

 Slökkt er á sjálfvirkum slökkvara 

 Þegar eitthvað er lagt á stjórnborðið. 
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Góð ráð  
Notið spanhelluborðið með eldunaráhöldum sem  
henta fyrir spanhellur.  
 
Mikilvægt! Setjið eldunaráhöld á krossinn sem er á 
eldunarsvæðinu. Hyljið krossinn að fullu Segulhluti 
botns á eldunaráhaldi verður að vera að lágmarki 
125 mm.  
Spanhellusvæði laga sig sjálfkrafa að stærð á 
botni eldunaráhalds. Þú getur eldað með stóru 
eldunaráhaldi á tveimur eldunarsvæðum samtímis.  
 
Eldunaráhöld fyrir spanhellur  

 
Spansuða sem hitar aflmikið segulsvæði myndar 
samstundis hita í eldunaráhaldinu.  
 
Efni í eldunaráhöldum  

 Rétt: steypujárn, stál, gljábrennt stál 
(emelerað), marglaga botn (merkt af hálfu 
framleiðanda að það henti).  

 Hentar ekki: ál, kopar, messing, gler, keramik, 
postulín.  

 
Eldunaráhöld henta fyrir spanhellur, ef ...  

 ... smávegis af vatni hitnar fljótt á spanhellu við 
hæstu hitastillingu.  

 ... segulstál festist á botni eldunarílátsins.  

 

Botn eldunaráhalda á að vera eins þykkur og 
sléttur og hægt er.  
 
Hljóð í notkun  
Ef þú heyrir  

 Snarkandi hljóð: Eldunaráhöld eru gerð úr 
mismunandi efnum (samloku uppbygging).  

 Flautuhljóð: Þú notar eitt eða fleiri 
hitunarsvæði með miklu afli og eldunaráhöld 
eru gerð úr mismunandi efnum (samloku 
uppbygging).  

 Suðhljóð: Þú notar hærra aflstig.  

 Smellir: Rafmagn kemur á eða skiptir.  

 Suðhljóð, niður: Viftan er í gangi.  
Hljóðin eru eðlileg og eru ekki vísun á neina 
galla.  
 
Sparnaðarráð  

 
 Setjið ávallt lok á eldunaráhöld ef það er hægt.  

 Setjið eldunaráhöld á eldunarsvæði áður en 
kveikt er á því  

 
Sparnaðartímarofi  

 
Til að spara orku þá slekkur hitari eldunarsvæðis á 
sér áður en tímarofinn gefur merki. Stytting 
hitunartíma fer eftir stigi eldunar og eldunartíma.  
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Dæmi um notkun við eldun  
 
Gögn í töflu eru aðeins til viðmiðunar.  
 

Hitastilling  Notað við:  Tími  Ráðlegging  

1  Haldið elduðum matvælum heitum  eftir 
þörfum  

Lok  

1-3 Hollandaise sósa, bræða: smjör, 
súkkulaði, matarlím  

5-25 
mín 

Hrærið öðru hvoru  

1-3 Þétting: loftkenndar omelettur, bökuð 
egg  

10-40 
mín 

Eldið með lok á  

3-5 Hægsjóða hrísgrjón og rétti með 
mjólk, upphitun á þegar elduðum mat.  

25-50 
mín 

Bætið við hið minnsta tvöföldu magni af 
vökva miðað við magn af hrísgrjónum, 
hrærið í mjólkurréttum í miðju eldunartíma.  

5-7 Gufusjóða grænmeti, fisk og kjöt  20-45 
mín 

Bætið við nokkrum matskeiðum af vökva  

7-9 Gufusjóða kartöflur  20-60 
mín 

Notið hám. 1/4 l af vatni á móti 750 g af 
kartöflum  

7-9 Eldun á stærri skömmtum af mat, 
kássu og súpu 

60-150 
mín 

Allt að 3 ltr plús innihald  

9-12 Léttsteiking: Snitsel, kálfa gordon bleu, 
kótelettur, pylsur, lifur, egg, pönnukökur, 
kleinuhringir og uppbakaðar sósur.  

eftir 
þörfum  

Snúið við þegar tíminn er hálfnaður  

12-13 Meiri steiking, buff, steikur, rösti  5-15 
mín 

Snúið við þegar tíminn er hálfnaður  

14 Sjóða meira magn af vatni, sjóða pasta, brúna kjöt (gúllas, pottsteik), djúpsteikja kartöflur  

Afl-virknin er heppileg til að sjóða mikið magn af vatni.  
 
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.  
 

 
Umhirða og hreinsun  
 
Hreinsið helluborðið eftir hver not.  
 
Notið ávallt eldunaráhöld með hreinum botni.  

 
Viðvörun! Beittir hlutir og ræstiefni með rifefni 
munu skemma helluborðið.  
Ekki hreinsa helluborðið með gufu eða 
háþrýstiþvotti.  

 
Rispur eða dökkir blettir á keramikhelluborði hafa 
engin áhrif á virkni helluborðsins  

Fjarlægja óhreinindi:  
1. - fjarlægja strax: plast sem hefur bráðnað, 
álpappír og matvæli sem innihalda sykur. Notið 
sérstaka skröpu fyrir keramik. Setjið sköfuna 
hallandi á yfirborð helluborðsins og rennið blaðinu 
eftir helluborðinu.  
- Slökktu á helluborðinu og láttu það kólna áður 
en þú hreinsar: 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.  
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Hvað á að gera ef...  
Vandamál Hugsanleg orsök og úrbætur 

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 snertisvæði.  

 Það er vatn eða fitublettir á stjórnborðinu. Hreinsið stjórnborðið  

 Kveikt er á barnaöryggi, hnappalæsingu eða  er virkt. Sjá nánar kaflann um 
notkun helluborðsins.  

 Kveikið aftur á helluborðinu og stillið hita innan 10 sekúndna.  

Hljóðmerki heyrist og það  
slokknar á helluborðinu  
Hljóðmerki heyrist þegar  
slökkt er á helluborðinu  

Þú hefur þakið eitt eða fleiri 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 ætti að vera 
heitt, hafið samráð við þjónustuaðila  

Það slokknar á helluborðinu.  Þú hefur lagt eitthvað yfir . Fjarlægið það sem liggur á skynjarasvæðinu.  

Sjálfvirka hitakerfið fer ekki  
í gang 

Það er afgangshiti á hitasvæðinu. Leyfið hitasvæðinu að kólna nægilega.  
Efsta hitaþrep hefur verið valið. Efsta þrep er með sama afl og sjálfvirka upphitunin. 

Skynjarasvæði hitna.  Eldunarílát er of stórt eða stendur of nálægt stjórnborðinu.  

Skjárinn skiptir á milli 
tveggja þrepa hitastillingar 

"Power"-virknin (aflstýringin) er virk Sjá kafla um aflstýringu 

Það heyrist ekkert hljóðmerki  
þegar skynjarasvæði stjórn- 
borðs er snert 

Slökkt er á hljóðmerkjum Kveikið á hljóðmerkjunum (sjá nánar um stýringu á hljóðmerkjum) 

Kveikt er á baklýsingu en  
léleg skerpa á táknum 

Heitt eldunarílát stendur á skjánum. Fjarlægið hlutinn og látið tækið kólna. Ef skerpan eykst ekki á 
skjánum, hafið þá samband við þjónutsuverkstæðið. 

 kviknar 
Kveikt er á sjálfvirkum slökkvara. Slökkvið á helluborðinu og kveikið á ný.  

 

 kviknar 

 Engin eldunaráhöld á hitasvæðinu. Setjið eldunaráhöld á eldunarsvæði.  

 Ekki rétt eldunaráhöld. Notið rétt eldunaráhöld.  

 Þvermál á botni eldunaráhalds er of lítill fyrir hitasvæðið. Færið eldunaráhaldið á 
minna eldunarsvæði.  

 Sjálfvirkur slökkvari er virkur. Slökkvið á helluborðinu og kveikið á því aftur.  

 Yfirhitunarvörn fyrir hitunarsvæðið er virk. Slökkvið á eldunarsvæðinu. Kveikið aftur á 
eldunarsvæðinu.  

 og tala sést.  
Það er villa í gangi.  
Aftengið tækið frá rafkerfi í nokkrar mínútur  

(rjúfið straum með öryggi). Tengið á ný. Ef  kviknar á ný, hafið samráð við 
þjónustuverkstæði. 

 kviknar.  
Það er villa í helluborðinu, vegna þess að eldunaráhald hefur soðið þurrt eða ekki er verið 
að nota rétt eldunaráhöld. Yfirhitunarvörn fyrir eldunarsvæðið er virk. Sjálfvirkur slökkvari 
er virkur. Slökkvið á helluborðinu. Fjarlægið heit eldunaráhöld. Kveikið aftur á 

eldunarsvæðinu eftir um það bil 30 sekúndur.  ætti að hverfa, vísun á afgangshita 
ætti að vera áfram á. Látið eldunaráhöld kólna og athugið nánar, sjá kafla "eldunaráhöld 
fyrir spanhellusvæði".  

 
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.  
Mikilvægt Ef tækið hefur verið notað á rangan hátt þá er innheimt greiðsla fyrir heimsókn viðgerðaraðila, jafnvel á 

ábyrgðartíma.   

 
Verndun umhverfisins  

Merkið  á vörunni eða á umbúðunum gefur til kynna 
að þessa framleiðslu á ekki að meðhöndla sem úrgang 
frá heimilum.. Í staðinn á að koma henni á viðeigandi 
söfnunarstað fyrir endurvinnslu á raftækjum og 
rafeindabúnaði. Með því að tryggja að þessari vöru er 
fargað á réttan hátt, þá kemur þú í veg fyrir neikvæð 
áhrif á umhverfið og heilsu, sem gæti orsakast af rangri 
förgun á þessari vöru. Varðandi nákvæmari upplýsingar 

um förgun á þessari vöru, hafið samráð við yfirvöld, 
móttökustað á vörum til förgunar eða söluaðila þar sem 
varan var keypt.  
Umbúðir  

 
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir umhverfið og eru 
endurnýtanlegar. Hlutir úr plasti eru merktir með 
alþjóðlegum skammstöfunum, t.d. PE, PS o.sv.frv. 
Fargið umbúðum í rétta gáma í móttökustöð 
sveitarfélagsins.

 


