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Ágæti viðskiptavinur! 
 
Við vorum að hugsa um þig  
þegar við framleiddum þessa vöru. 
Velkomin í heim Electrolux. Takk fyrir að velja fyrsta flokks vöru frá Electrolux, sem veitir þér 
vonandi mikla ánægju í framtíðinni. Það er metnaður Electrolux að bjóða breitt úrval 
gæðatækja sem gerir þér lífið þægilegra.  
Vinsamlegast notið nokkrar mínútur til að skoða þessa handbók, svo að þú getir hagnýtt þér 
kosti nýja tækisins. Við lofum þér því að það veiti þér yfirburða upplifun og að það sé þægilegt 
í notkun. Gangi þér vel! 
 
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 
 
 
Efnisyfirlit 
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Öryggisleiðbeiningar  
 

 
Vinsamlegast farið eftir þessum 
leiðbeiningum.  

 
Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi 
tilskipanir ES:  

- 73/23/EEC dags.19.02.1973 
lágspennutilskipun  

- 89/336/EEC dags 03.05.1989 EMC  
- tilskipun, þar með talin tilskipun með 

breytingu 92/31/EEC  
- 93/68/EEC dags 22.07.1993 tilskipun 

um CE merkingar  
 
Rétt notkun  
 
• Þetta helluborð á aðeins að nota við 

venjulega eldun og steikingu matvæla á 
heimilum  

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

• Viðbætur eða breytingar á tækinu eru 
ekki leyfðar.  

• Ekki staðsetja eða geyma eldfima 
vökva, mjög eldfim efni eða hluti (t.d. 
plastfilmu, plast, ál) á helluborðinu eða 
nálægt.  

 
Öryggi barna  
• Haldið því litlum börnum fjarri 

helluborðinu.  
• Leyfið stærri börnum aðeins að vinna 

við tækið undir leiðsögn.  
 
Almennt öryggi  
• Uppsetning og tenging við rafmagn sé 

aðeins í höndum til þess hæfra manna.  
• Innbyggð tæki má aðeins nota eftir að 

þau hafa verið sett í viðeigandi 
innréttingar eða borðplötur sem eru 
samkvæmt viðeigandi stöðlum.  

• Ef helluborðið bilar eða það brotnar eða 
myndast á því sprungur, verður að 
slökkva á öllum hitasvæðum og taka 
helluborðið úr sambandi við rafmagn.  

• Viðgerðir séu aðeins framkvæmdar af 
viðurkenndum aðilum.  

 
Öryggi í notkun  
• Fjarlægið miða og hlífðarfilmu af 

keramikhelluborðinu  

• Það er hætta á bruna ef helluborðið er 
notað án aðgæslu.  

• Sýnið aðgát þegar rafmagnstæki eru 
sett í samband nálægt helluborðinu 
þannig að rafmagnssnúrur komist ekki 
of nálægt heitum flötum þess.  

• Kviknað getur snögglega í fitu eða olíu 
sem yfirhitnar. Ávallt ætti að fylgjast vel 
með þegar verið er að steikja úr olíu, til 
dæmis að djúpsteikja franskar kartöflur.  

• Slökkvið á hitasvæðunum eftir notkun.  
 
Öryggi við hreinsun  
• Við hreinsun þarf að vera slökkt á 

tækinu og það hafi kólnað.  
• Vegna öryggis á ekki að nota gufuúða 

eða háþrýstitæki við hreinsun á 
helluborðinu. 

 
Til að komast hjá skemmdum á tækinu 
• Keramikhelluborðið getur skemmst ef 

hlutir falla á það.  
• Brún helluborðsins getur skemmst ef 

eldunaráhöld rekast í hana.  
• Notið ekki pönnur eða potta úr 

steypujárni eða með grófum, brenndum 
eða skemmdum botni. Yfirborðið getur 
rispast þegar þeim er rennt eftir 
helluborðinu.  

• Hlutir sem bráðna og sjóða uppúr geta 
brennst inn í yfirborð keramikhellunnar, 
og ætti því að hreinsa samstundis.  

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

• Ekki nota hitafleti með tómum 
eldunaráhöldum. 
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Lýsing á tækinu  
 
Yfirlit yfir eldunarfleti  
 

 
 
 

Einfalt eldunarsvæði 1200W    Einfalt eldunarsvæði 1800W  
 

 
Einfalt eldunarsvæði     Vísun á leifar hita         Einfalt eldunarsvæði 
1800 W             1200W  
 
Staðsetning stjórnrofa  
 

 
 

Stjórn- 
rofar 
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Stjórnrofar  
Hægt er að stilla hitaafl hvar sem er á milli 
stigs 1 og 12.  
1 lægsta afl 
12 mesta afl 
0 Slökkt staða 
 
Vísun á leifar hita  
 
Það kviknar á vísun fyrir hita um leið og 
hitaflötur er heitur. 
 

 
Hætta á brenna sig á hita vegna eldunar. 
það tekur nokkra stund fyrir hitafleti að 
kólna eftir að slökkt hefur verið á þeim. 
Lítið á vísun á leifar hita.  
 

 
Hægt er að nota afgangshita til að bræða 
og halda matvælum heitum.  
 
Notkun helluborðsins  
 

 
Þegar kveikt er á helluborðinu getur heyrst 
dauft hljóð. Þetta er eðlilegt varð-andi allar 
gerðir keramikhita-flata og hefur ekki áhrif 
á virkni né líftíma helluborðsins. 
 
Hitastilling valin  
 

Hita-
stilling Stjórnrofi 

Staða 
stjórn-
rofa 

Til að 
auka Snúið réttsælis   

1 – 12 

Til að 
minnka Snúið andsælis  

12 - 1 

 
1. Þegar sjóða á vatn/brúna matvæli, 

veljið þá hærri hitastillingu.  
2. Um leið og gufa myndast, eða olía 

eða feiti er heit, stillið þá lægra 
hitastig.  

3. Til að ljúka við eldunarferlið er 
snúið í slökkta stöðu.  

Ráðleggingar varðandi eldun og 
steikingu  
 
Eldunaráhöld  
• Þú þekkir góða potta á botninum. 

Botninn á að vera eins þykkur og sléttur 
og hægt er.  

• Pottar með ál- eða koparbotni geta 
valdið mislitun af völdum málms á 
yfirborði helluborðsins, sem erfitt getur 
reynst að ná á brott.  

 
Sparnaðarráð  
 

 
Staðsetjið potta og pönnur rétt á hitasvæði 
áður en kveikt er á þeim.  
 

 
Ávallt þegar það er hægt á að setja lok 
þétt á potta eða pönnur.  
 

 
Slökkvið á hitasvæðum rétt áður en 
suðutíma lýkur til að nýta afgangshitann til 
að halda matnum heitum.  
 

 
Botn potts á að vera sömu stærðar og 
hitaflöturinn. 
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Hita-

stilling Eldunarferli Heppilegt fyrir Eldunartími Ráð 

0  Leifar af hita, slökkt 
staða   

2 
Halda matvælum 

heitum 
 

Til að halda soðnum 
matvælum heitum 

eftir þörfum 
 

Lok 
 

Að bræða 
 

Hollandise sósa, 
bræða smjör, 

súkkulaði, matarlím 
5 til 25 mín. 

Hræra öðru 
hvoru 

 1-3 

Þétting Loftkenndar 
omelettur, bökuð egg 10 til 40 mín. Eldið með lok 

á 

3-5 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. 

4-6 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) 

Suða á kartöflum 20 til 60 mín. 

Notið aðeins 
lítinn vökva, 
t.d. hám. ¼ l 

vatni fyrir 750 
g af kartöflum 5-7 Suða 

Suða á meira magni 
matvæla, kássu og 

súpu 
60 til 150 mín. 

Allt að 3 ltr af 
vökva plús 

innihald 

8-9 Hæg steiking 
 

Steiking á kálfa 
gordon bleu, 

kótelettum, pylsum, 
lifur, eggjum, 

pönnukökum og 
kleinum. 

eftir þörfum 
Snúið við 

þegar tíminn er 
hálfnaður 

 

10-11 Mikil 
steiking 

Kjötbollum, steikum 
ofl.  

5-15 mín. 
pr. pott 

Snúið við 
þegar eldun er 

hálfnuð 

11-12  Suða á miklu vatni á vatni, sjóða pasta, brúna kjöt 
(gúllash, pottsteik), djúpsteiking á frönskum kartöflum. 
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Hreinsun og umhirða  
 

 
Sýnið aðgát! Hætta á að brenna sig vegna 
afgangshita.  
 

 
Viðvörun! Skörp áhöld eða gróf hreinsiefni 
munu skaða tækið. Hreinsið með vatni og 
uppþvottalegi.  
 

 
Viðvörun! Leifar af hreinsiefnum geta 
skemmt helluborðið.  

Fjarlægið leifarnar með vatni og 
uppþvottalegi. 
 
Hreinsun eftir hver not.  
1. Strjúkið yfir yfirborð helluborðsins með 
rökum klút og smávegis af upp-
þvottasápu.  
2. Þurrkið því næst yfir með þurrum klút.  
 
Hreinsun á föstum óhreinindum  
1. Haldið sköfu* hallandi miðað við yfirborð 
helluborðsins.  
2. Fjarlægið óhreinindin með því að renna 
blaðinu til.  
3. Strjúkið yfir yfirborð helluborðsins með 
rökum klút og smávegis af upp-
þvottasápu.  
4. Þurrkið því næst yfir með þurrum klút.  
 

 
 
                             Fjarlægja 
 Gerð óhreininda 

samstundis þegar tækið hefur 
kólnað notið 

sykur, matvæli sem 
innihalda sykur  

Já --- 

plast, álfilmu Já --- 
kalk og vatnshringi  --- Já 
fituslettur  --- Já 
mislitun á gljáandi 
málmhlutum 

--- Já 

 
skröpu* 

 
 

hreinsiefni sem ætlað 
er til hreinsunar á 

keramikhelluborðum 
eða ryðfrítt stál. 

 
 
 
*Glersköfur og sérstakar sköfur til að 
hreinsa keramikhelluborð fást hjá 
sérverslunum.  
 

 
Hreinsið þráláta bletti með hreinsiefni sem 
ætlað er til hreinsunar á 
keramikhelluborðum.  
 

 
Rispur eða dökka blettir á yfirborðinu, sem 
hafa komið vegna potts með skörpum 
brúnum, er ekki hægt að fjarlægja, en þeir 
hafa á hinn bóginn engin áhrif á virkni 
helluborðsins.  
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Hvað á að gera ef ...   
 

Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 
Hitasvæði virka ekki.  
 

Ekki hefur verið stillt á 
æskilegan hita.  
 
Útsláttarliði eða öryggi hefur 
farið  
 

Stillið hitann.  
 
 
Athugið öryggi  
Ef öryggi fer aftur og aftur, 
kallið þá til rafvirkja  
 

Vísun á hita sýnir ekki neitt.  
 

Hitasvæði var aðeins sett á í 
stuttan tíma og er því ekki 
heitt.  

Ef hitasvæðið ætti að vera 
heitt, hafið samráð við 
þjónustuaðila 

 
 
Ef þú getur ekki lagfært bilunina 
samkvæmt ofanskráðum  
ábendingum, hafðu þá samband við 
þjónustuaðila.  
 

 
Viðvörun! Aðeins viðurkenndir aðilar eiga 
að framkvæma viðgerðir á tækinu.. Rangar 
viðgerðir geta orsakað slys á notendum.  
 

 
Ef kemur til skemmda vegna óviðeigandi  
viðgerða, þá gildir ábyrgðin ekki lengur.  
 

Förgun  
 

 
Umbúðir  
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir 
umhverfið og eru endurnýtanlegar.  
Hluti af gerviefnum er merktur með 
alþjóðlegum skammstöfunum, t.d. >PE<, 
>PS<, osvfrv.  
Fargið umbúðum í rétta gáma á næstu 
móttökustöð.  
 

 
Gamalt tæki  

Merkið  á vörunni gefur til kynna að 
ekki megi meðhöndla tækið sem 
heimilisúrgang. 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. 
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Leiðbeiningar varðandi uppsetningu.  
 
Öryggisleiðbeiningar  
 
Fylgja verður öllum lögum, reglugerðum og 
tilskipunum, sem eru í gildi í landinu 
(öryggisreglugerðum, réttum aðferðum við 
förgun í samræmi við löf ofl.).  
Aðeins til þess hæfir aðilar mega setja 
helluborðið upp og tengja það.  
Halda verður lágmarksfjarlægð að öðrum 
tækjum.  
Aðeins má setja skúffur undir 
helluborðið ef hlífðarplata sé á milli.  
Vernda verður skurðarfleti í borðplötu 
gagnvart raka með heppilegu þéttiefni.  
Þéttiefnið lokar á milli helluborðs og 
borðplötu án þess að bil sé á milli.  
Ekki nota silikón til að þétta á milli 
helluborðs og borðplötu.  
Varist að setja helluborðið næst hurð eða 
undir glugga. Að öðrum kosti er hætta á að 
heit eldunaráhöld geti fallið niður þegar 
hurðir eða gluggar eru opnuð.  
 

 
Viðvörun!  
Hætta á meiðslum af völdum 
rafstraums.  
Rafstaumur er á samstæðunni.  
• Fylgið öryggisreglum varðandi rafmagn.  
• Tryggið að útsláttaröryggi sé í lagi og 

að það sé sett upp af rafverktaka.  
• Uppgefin tækja í samstæðu verður að 

passa saman.  
 

 
Mikilvægt!  
Hætta á meiðslum af völdum 
rafstraums. Lausar og rangar tengingar 
á kló og tengli geta valið yfirhitnun á 
kló.  
• Setjið kló vel inn í tengil.  
Búnaður verður að vera til staðar í 
tengingu, sem gefur kost á að rjúfa straum 
á öllum fösum með minnst 3ja mm bili.  
Hæfilegur einangrunar-búnaður er 
útsláttaröryggi, öryggi (skrúfuð öryggi 
verður að fjarlægja úr sæti sínu) og 
lekaliðar . 
 
Þjónusta  
Ef bilunar verður vart skoðið þá fyrst 
kaflann um Hvað á að gera ef.. og hvort þú 
getir leyst vandann sjálf(ur).  
 

Ef þér tekst ekki að finna eða leysa 
vandamálið, hafið samband við 
þjónustuaðila.  
 
Áður en þú hringir er gott að vera búinn að 
skrifa niður gerð vélarinnar, 
framleiðslunúmer og kaupdagsetningu:  
Lýsing á gerð  

- Framleiðslunúmer (PNC)  
- Raðnúmer (S No)  
- (varðandi númerin, sjá 

upplýsingaplötu)  
- Gerð bilunar  
- Hvaða villiboð sem sýnd eru af 

tækinu. 
- þriggja stafa samstæða á bókstaf-

tölu  
- fyrir keramikhellu.  

 

 
 
Svo að viðkomandi tilvísunarnúmer séu til 
staðar, mælum við með að þú skrifir þau 
hérna:  
Lýsing á gerð: ..........................  
PNC: ..........................  
S No: ..........................  
 
 
Upplýsingaplata 
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Uppsetning 
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