
 
 
 
 
 

Keramikhelluborð 
EHP 6612 K 
 

 

 
Notendahandbók 
 

 

 
 
 



 
Ágæti viðskiptavinur! 
 
Vinsamlegast lesið þessa notendahandbók vel, sérstaklega kaflann um öryggi 
á fyrstu síðunum. Geymið handbókina til nota síðar. Látið handbókina fylgja 
helluborðinu, fari það til nýrra eigenda. 

 
Með viðvörunarþríhyrningnum eða með orðum (Viðvörun, Varúð) er verið að 
draga fram atriði sem eru mikilvæg fyrir öryggi þitt eða virkni vélarinnar. 
Þessum atriðum ber að fylgja vel. 

  
Númeraðar leiðbeiningar sýna skref fyrir skref ákveðin atriði varðandi vélina. 

 
Á eftir þessu merki fylgja viðbótarupplýsingar varðandi notkun á vélinni. 

 
Með þessu merki er vakin athygli á ýmsu sem snertir hagkvæmni og umhverfi. 
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Notkunarleiðbeiningar 
 
 

  
 
Öryggi 
 
Öryggisatriði varðandi þetta heimilstæki eru í samræmi við samþykkta 
tæknistaðla. Við sem framleiðendur leggjum áherslu á að þú kynnir þér 
eftirfarandi öryggisatriði. 
 

Öryggi varðandi rafmagn 
 

• Uppsetning og tenging við rafmagn sé aðeins í höndum til þess hæfra 
manna. 

• Viðgerðir séu aðeins framkvæmdar af viðurkenndum aðilum. Viðgerðir 
sem eru framkvæmdar af óreyndum aðilum geta valdið meiðslum eða 
alvarlegum bilunum.  Ef helluborðið þarfnast viðgerðar, hafið samband 
við þjónustuverkstæðið eða söluaðila. 

 

 Fylgið vinsamlegast eftirfarandi leiðbeiningum, að öðrum kosti nær 
ábyrgðin ekki yfir þær skemmdir sem geta orðið. 

• Tæki sem eru felld slétt að yfirborði má aðeins nota eftir að þau hafa 
verið sett í viðeigandi innréttingar eða vinnusvæði sem eru samkvæmt 
viðeigandi stöðlum. Þetta tryggir vörn fyrir raftæki eins og kveðið er á um 
í öryggisstöðlum. 

• Ef helluborðið bilar eða það brotnar eða myndast á því sprungur: 
—  Slökkvið á öllum hitasvæðum. 
—  Takið helluborðið úr sambandi við rafmagn. 

 
Vörn gagnvart börnum 

 
Hitasvæðin verða mjög heit þegar eldað er. Haldið því litlum börnum fjarri 
helluborðinu. 
 

Öryggi í notkun 
 

• Þetta helluborð á aðeins að nota við venjulega eldun á heimilum. Það er 
ekki hannað með atvinnu- eða iðnaðarnot í huga. 

• Notið ekki helluborðið til að hita herbergið. 
• Sýnið aðgát þegar rafmagnstæki eru sett í samband nálægt helluborðinu 

þannig að ragmagnssnúrur 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. 
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Öryggi við hreinsun 
 
Vegna öryggis á ekki að nota gufuúða eða háþrýstitæki við hreinsun á 
helluborðinu. 
Hreinsið helluborðið samkvæmt leiðbeiningum og tilmælum sem fram koma í 
þessari handbók. 
 

Til að komast hjá skemmdum á helluborðinu 
 

• Notið ekki helluborðið sem vinnuborð eða til að geyma hluti. 
• Ekki hafa hita á hitasvæðunum ef enginn pottur er á þeim eða ef 

eldunaráhöld eru tóm. 
• Keramik er ónæmt fyrir hitasveiflum og mjög sterkt, en ekki óbrjótanlegt. 

Sérstaklega þegar beittir eða harðir hlutir falla á eldunarfletina getur það 
skemmt helluborðið. 

• Notið ekki pönnur eða potta úr steypujárni eða með grófum, brenndum 
eða skemmdum botni. Yfirborðið getur rispast þegar þeim er rennt eftir 
helluborðinu. 

• Ekki setja potta eða pönnur á brún helluborðsins, málningin gæti rispast 
eða skemmst. 

• Gætið þess vökvar sem innihalda sýru, svo sem edik eða sítrónusafi, 
lendi ekki á helluborðsrammanum, því droparnir geta myndað bletti. 

• Ef sykur eða matvæli sem innihalda sykur lenda á heitum hitafleti og 
bráðnar þar verður að skafa dropann í burtu strax á meðan hann er 
heitur. Ef sykurbletturinn kólnar getur hann valdið skemmdum þegar 
hann er fjarlægður. 

• Haldið öllum hlutum sem geta bráðnað fjarri heitum hitaflötunum 
keramikhelluborðsins, svo sem plasti, álfólíu og slíku. Ef eitthvað þessu 
líkt lendir á hitaflötunum verður að fjarlæga það strax með sköfu. 
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Förgun 
 
Förgun á umbúðum 

Umbúðum utan af vélinni á að farga á umhverfisvænan hátt. Allar umbúðir eru 
óskaðlegar fyrir umhverfið og eru endurnýtanlegar. 

• Hluti af gerviefnum er merktur með alþjóðlegum skammstöfunum: 
 >PE< fyrir pólýetýlen, til dæmis á innpökkunarplasti. 
 >PS< fyrir pólýstýren, til dæmis froðuplast (ávallt án CFC) 

 
 

Förgun á vél sem lokið hefur þjónustu 
 

 
Þú ert vinsamlegast beðinn um að taka þátt í vendun umhverfisins, jafnvel þegar 
þú ákveður að losa þig við tækið. Takið tækið úr sambandi við rafmagn. Klippið 
rafmagnssnúruna af tækinu. Leitið upplýsinga um næsta móttökustað á tækjum. 
Þegar kemur að því að vélinni verður fargað á að koma henni til skilastaðar fyrir 
slík tæki. 
 

 
Helstu atriði varðandi helluborðið 
 

• Keramikplata: Helluborðið er með eldunarfleti úr keramik og 4 hraðvirkum 
hitaflötum. Sérlega hraðvirk element með hitageislun stytta verulega 
þann tíma sem tekur hitafletina að ná fullum styrk. 

 
• Hreinsun: Einn helsti kostur keramikplötunnar er hversu auðvelt er að 

hreinsa hana. Slétt yfirborðið er auðvelt í hreinsun. (sjá kaflann “Hreinsun 
og viðhald”). 

 
• Hitagaumljós: Viðvörunarljós vegna hita lýsir þegar hitafletir eru það heitir 

að hætta er á bruna. 
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Lýsing á helluborðinu 
 
Hitafletir og stjórnborð 
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Áður helluborðið er tekið í notkun í fyrsta sinn 
 
Fyrsta hreinsun 
 
Þurrkið af yfirborðinu með rökum 
klút. 
 

 Mikilvægt! Ekki nota ætandi 
né gróf  hreinsiefni! Yfirborðið 
gæti orðið fyrir skemmdum. 

 
Notkun helluborðsins 
 

 Þegar kveikt er á hellu-
borðinu getur heyrst dauft 
hljóð. Þetta er eðlilegt varð-
andi allar gerðir keramikhita-
flata og hefur ekki áhrif á 
virkni né líftíma helluborðs-
ins. 

 
Snúningsrofar 
 
Hitastillingar eru stiglausar frá 1 til 
12. 
1 = minnsti styrkur. 
12 = mesti styrkur 
 
Eldað á hitaflötunum 
 

1. Veljið hátt hitastig fyrir 
upphitun / steikingu. 

 
 
 

2. Um leið og gufa byrjar að 
myndast eða olía hefur ná 
fullum hita er lækkað niður í 
stillingu sem nægir til 
áframhaldandi eldunar. 

 
 
 

3. Til að hætta eldun er valrofa 
snúið aftur í núllstöðu. 

 Slökkvið á hitafletinum um 
það bil 5 til 10 mínútum áður en 
að suðutíma lýkur til að nýta 
afgangshitann. Með þessu móti 
er hægt að spara orku. 
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Hitaviðvörun 
 

Keramikhelluborðið er búið 
gaumljósum sem gefa viðvörun um 
hita eða eftirstöðvar hita. Eitt 
gaumljós er tengt við hvert 
hitasvæði. Viðkomandi gaumljós 
kviknar þegar samsvarandi hita-
svæði hitnar og varar þannig við 
hættu á bruna. 
Gaumljósið slokknar fyrst eftir að 
hitasvæðið hefur kólnað nægilega 
mikið eftir að slökkt hefur verið á 
stillirofanum. 
 

 Þú getur notað afgangshitann 
til að bræða eða til að halda 
mat heitum. 

 

Mikilvægt! Svo lengi sem 
gaumljós fyrir afgangshita 
logar er hætta á bruna. 

 

 Mikilvægt! Ef rafmagnið slær 
út slokknar á gaumljósi fyrir 
hita. Hætta á því að brenna 
sig er enn til staðar. Það er 
hægt að komast hjá þessu 
með því að sýna sérstaka 
aðgæslu. 
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Notkun og ráðleggingar 
 
Því betri eldunaráhöld, því betri 
árangur. 
Þú þekkir góða potta á botninum. 
Botninn á að vera eins þykkur og 
sléttur og hægt er. 
Athugið sérstaklega þegar þið 
kaupið nýja potta hvert þvermál 
botnsins er. Seljendur gefa oft upp 
þvermál við efri brún. 
Pottar með ál- eða koparbotni geta 
valdið mislitun af völdum málms á 
yfirborði helluborðsins, sem erfitt 
getur reynst að ná á brott. 
Notið ekki potta úr steypujárni eða 
potta með grófum, rispuðum eða 
skemmdum botni. Slíkir pottar 
gelda valdið varanlegum rispum á 
yfirborðinu þegar þeim er rennt til 
hliðar. 
Þegar botnar potta eru kaldir geta 
þeir bognað lítillega inn (íhvolfir). 
Þeir mega ekki vera bognir út. 
Ef þú æskir þess að nota sérstakar 
gerðir potta ( til dæmis hrað-
suðupotta, hægsuðupotta eða þess 
háttar) fylgið þá leiðbeiningum 
framleiðenda. 
 

 
Sparnaðarráð 
 
Þú getur sparað verulega orku með 
því að fylgja eftirfarandi atriðum: 
Staðsetjið potta og pönnur rétt á 
hitasvæði áður en kveikt er á þeim. 
Óhreinindi á hitasvæðum og pottum 
auka á orkunotkun. 
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. 

• Með því að nota hraðsuðupott 
er hægt að draga úr suðutíma 
allt að 50%. 

 
 

 
 

 
 

 

 Keramikhelluborð Electrolux  EHP 6612 K 
  Síða 10 af 19 



Stillingar vegna eldunar á 
hitaflötum 

 

Stillingar fyrir viðkomandi eldunaraðferð byggjast á gæðum potta og á gerð og 
magni matvæla. 
 
Staða rofa Eldunaraðferð Dæmi 
11-12 Hraðsuða Upphaf eldunar eða suðu, eldun á miklu 

magni vökva, síðan stillt á hæfilega stillingu.
10-11 Djúpsteiking, 

hraðsteiking 
Franskar kartöflur, pönnukökur, svínalund 
og nautalund, gúllas brúnað. 

8-9 Steiking 
Steiking án 
skorpu 

Steiking á kjöti, snitsel, kótelettum, 
kjötbollum, pylsum, lifur, fiskiflökum í mikilli 
feiti, steiking á eggjum. 

5-7 Suða 
Hægsteiking 

Suða á kartöflum, pottréttum, súpum, 
sósum í miklu magni. 

4-6 Léttsuða 
Pottréttir 

Hægsuða á grænmeti,  

3-5 Hæg léttsuða Hæg suða á hrísgrjónum og mat með 
mjólkurinnihaldi (hrært öðru hverju), suða á 
minna magni af kartöflum eða grænmeti, 
upphitun á tilbúnum mat. 

1-3 Bræðsla Eggjakökur (ómelettur), steikt egg, 
Hollandaise sósa, halda mat heitum. 
Bræðsla á smjöri, súkkulaði, matarlími. 

0  Afgangshiti, slökkt á hellu 
 

 Þegar hitað er upp eða við 
steikingu er mælt með 
stillingu “12” og halda síðan 
áfram að sjóða á viðeigandi 
hita. 
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Hreinsun og viðhald 
 
Helluborð 
 

   Mikilvægt: hreinsiefni mega 
ekki komast í snertingu við 
heitt yfirborð keramikhellu-
borðsins. Öll hreinsiefni 
verður að hreinsa með miklu 
af hreinu vatni því ella geta 
þau haft ætandi áhrif þegar 
hitasvæðin hitna næst! Notið 
ekki sterk hreinsiefni á borð 
við grill- eða ofnahreinsi, gróf 
hreinsiefni eða grófa hreinsi-
púða. 

  Hreinsið yfirborð 
keramikhelluborðsins eftir 
hverja notkun þegar það er 
volgt viðkomu eða kalt. Þetta 
kemur í veg fyrir að það sem 
sullast niður brenni fast. 
Fjarlægið útfellingar og 
ummerki eftir vat, fitubletti og 
mislitun með því að nota 
hreinsiefni fyrir keramik eða 
stál, svo sem “Hob Brite”. 

 
Minni háttar óhreinindi 
 

1. Strjúkið yfir yfirborð 
helluborðsins með rökum 
klút og smávegis af upp-
þvottasápu. 

2. Þurrkið því næst yfir með 
þurrum klút. Leifar af hreinsi-
efni mega ekki verða eftir á 
yfirborðinu. 

3. Hreinsið allt yfirborðið vel 
einu sinni í viku með 
hreinsiefni sem ætlað er til 
hreinsunar á keramikhellu-
borðum. 

4. Hreinsið yfirborðið með 
nægu af hreinu vatni og 
þurrkið síðan yfir með 
þurrum klút. 

 

Föst óhreinindi 
 
1. Til að fjarlægja mat sem 

hefur soðið upp úr potti eða 
fastar klessur, notið gler-
sköfu. 

2. Haldið sköfunni hallandi 
miðað við yfirborð hellu-
borðsins. 

3. Fjarlægið óhreinindin með 
því að renna blaðinu til. 

 

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

 

 

 Keramikhelluborð Electrolux  EHP 6612 K 
  Síða 12 af 19 



 
 
Óhreinindi sem geta skapað 
vandamál 

1. Fjarlægið brenndan sykur, 
brætt blast, álfilmu og önnur 
bræðanleg efni með 
glersköfu strax og á meðan 
þau eru enn heit. 

     Mikilvægt! Það er hætta 
á að brenna sig þegar 
skafan er notuð á heitu 
helluborðinu. 

 
2. Hreinsið síðan helluborðið á 

hefðbundinn hátt þegar það 
hefur kólnað niður. 

 

 Ef hitasvæði sem eitthvað 
hefur bráðnað á hefur kólnað, 
hitið það upp á ný til að skafa 
óhreinindin í burtu. 
Rispur eða dökka blettir á 
yfirborðinu, sem hafa komið 
vegna potts með skörpum 
brúnum, er ekki hægt að 
fjarlægja. Þetta hefur á hinn 
bóginn engin áhrif á virkni hellu-
borðsins.  
 

Rammi helluborðsins 
 

 Mikilvægt! Ekki láta edik, 
sítrónusafa með leysiefni 
lenda á ramma hellu-
borðsins, ella geta komið 
mattir blettir. 

 
1. Strjúkið yfir rammann með 

rökum klút og smávegis af 
uppþvottasápu. 

2. Bleytið upp í uppþornuðum 
óhreinindum með rökum 
klút. Þurrkið síðan yfir og 
nuddið þar til þurrt. 
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Hvað á að gera ef ... 
 
Lagfæring ágalla 
 
Það er mögulegt að ágallar verði 
vegna minniháttar bilana, og sem 
þú getur lagfært sjálfur með hjálp 
eftirfarandi leiðbeininga. Reynið 
ekki frekari viðgerðir ef leið-
beiningarnar duga ekki til í hverju 
tilfelli fyrir sig. 

 Viðvörun! Viðgerðir séu 
aðeins framkvæmdar af viður-
kenndum aðilum. Viðgerðir sem eru 
framkvæmdar af óreyndum aðilum 
geta valdið áhættu fyrir notandann. 
Ef helluborðið þarfnast viðgerðar, 
hafið samband við þjónustuverk-
stæðið eða söluaðila. 
 
Hvað skal gera þegar ... 
 

... hitafletir virka ekki? 
 
Athugið hvort 
Öryggi í húsinu (öryggjatafla) séu í 
lagi. Ef öryggi slá út eða fara, 
nokkrum sinnum, vinsamlega kallið 
til rafverktaka. 
Að rofi fyrir viðkomandi hitaflöt sé Á 
og rétt hitastig hafi verið valið. 
Í tilfelli hitaflata með fleiri hringjum 
athugið hvort hitahringur hafi verið 
settur Á. 
 
Ef það kemur á daginn að röng 
notkun er tilefni til heimsóknar 
viðgerðarmanns þá er sá kostnaður 
ekki gjaldfrjáls, þótt að ábyrgðin sé 
enn í gildi. 
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Leiðbeiningar varðandi 
uppsetningu 
 

 Mikilvægt! 
Aðeins til þess hæfir aðilar mega 
setja helluborðið upp og tengja 
það. 
Farið vinsamlegast eftir þessum 
tilmælum, að öðrum kosti nær 
ábyrgðin ekki yfir skemmdir sem 
geta orðið. 
 
Stærðir 
 
Breidd    572 mm 
Dýpt    502 mm 
Hæð    49 mm 
 
Gat í borðplötu 
 
Breidd    560 mm 
Dýpt    490 mm 
Radíus horna  R5 
 
Hitafletir 
 
Staða  Þvermál Afl 
Framan vinstri  180mm  1800W 
Aftan vinstri 145mm  1200W 
Aftan hægri 180mm  1800W 
Framan hægri 145mm  1200W 
 
Tengispenna  230V ~ 50Hz 
 
Mesta tengigildi 6,0 kW 

Reglugerðir, staðlar, tilskipanir 
 
Helluborðið mætir eftirfarandi stöðlum: 
• EN 60 335-1 og EN 60 335-2-6 
varðandi raftæki til heimilsnota og svipaðra 
nota og 
• EN 60350, eða DIN 44546 / 44547 / 
44548 
varðandi notkun á eldavélum, hitaplötum, 
ofnum og grillum til heimilsnota.  
• EN 55014-2 
• EN 55014 
• EN 61000-3-2 
• EN 61000-3-3 
• varðandi grunnatriði vegna rafsegulbylgja  
(EMC). 
 

 Þetta tæki mætir eftirfarandi 
tilskipunum Evrópusambandsins:  

 
• 73/23/EWG dags. 19.02.1973 
(Lágspennu tilskipun) 
• 89/336/EWG dags. 03./05.1989 (EMC 
tilskipun sem innifelur breytitilskipun 
92/31/EWG). 
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Öryggisatriði fyrir 
uppsetningaraðila 
 

• 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 . 

• Varðandi brunaöryggi svarar þetta 
tæki til gerðar Y (EN 60 335-2-6). 
Aðeins þessa gerð má tengja með 
háan skáp eða vegg til annarrar 
hliðar. 

• Ekki má setja skúffur undnir 
helluborðið. 

• Uppsetning verður að vera trygg 
gagnvart hristingi. 

• Innréttingareiningin sem helluborðið 
er sett í verður að mæta DIN 68930. 

• Til varnar raka verður að þétta alla 
sögunarfleti með heppilegu þéttiefni. 

• Á flísalögðum flötum verður að fylla 
allar fúgur þar sem helluborðið situr. 

• Á borðum úr náttúrusteini, eftirlíkingu 
af steini eða borðplötum úr keramik 
verður að líma smellurnar fasta á 
sínum stað með heppilegu efni eða 
tveggja þátta lími. 

• Tryggið að þéttingin sitji vel á 
rammanum og falli vel að borplötunni 
án þess að skilja eftir rauf. Ekki má 
bæta við auka sílíkonefni, það gerir 
losun erfiðari þegar þjónusta þarf 
helluborðið. 

• Ýta verður undir helluborðið þegar 
það er losað. 

 
Tenging við rafmagn 
 
Áður en að tengingu kemur, gangið úr 
skugga um að uppgefin spenna tækisins, 
það er sú spenna sem er ástimpluð á 
upplýsingaplötu tækisins, sé sú sama og 
er í veitukerfinu. Upplýsingaplatan er á 
neðri hluta helluborðsins. 
Spenna hitaelementanna er riðstraumur 
230V ~. Tækið vinnur einnig rétt í eldri 
veitukerfum þar sem spenna er 220 V ~. 
Búnaður verður að vera til staðar í 
tengingu, sem gefur kost á að rjúfa straum 
á öllum fösum með minnst 3ja mm bili, það 
er sjálfvirk útsláttaröryggi, lekaliðar eða 
jarðliðar. 

Nota þarf H05VV-F kapal eða betri til 
tengingar. 
Tengja verður eins og sýnt er á 
meðfylgjandi töflu. Jarðtenging er tengd 
við tengi merkt . Jarðtengivírinn verður 
að vera lengri en þeir vírars em flytja 
spennu. 
Tengingar á kapli verða að vera 
samkvæmt reglugerðum og tengiskrúfur 
hertar örugglega. 
Að lokum þarf að festa kapalinn með 
festiklemmu og setja lok yfir með því að 
ýta þéttingsfast (smellt á sinn stað). 
Áður en kveikt er á helluborðinu í fyrsta 
sinn þarf að fjarlægja hlífðarfilmu og 
límmiða af helluborðinu. 
 

 Þegar búið er að tengja þarf að 
reyna hvern hitaflöt með því að 
stilla á hámarkshita. 
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Þjónusta 
 
Í kaflanum ” Hvað á að gera ef ...” eru 
taldir upp hlutir sem þú getur 
hugsanlega lagfært sjálfur. Byrjið á 
því að skoða þennan kafla komi 
upp bilun. 
 

Er um að ræða tæknilegan 
ágalla? 

 
Ef um slíkt er að ræða, hafið þá 
samband við þjónustuverkstæði. 
Undirbúið ykkur undir samtalið. 
Þetta gerir útskýringar auðveldari 
og auðveldar þjónustuverkstæði að 
ákveða hvort heimsókn sé 
nauðsynleg. 
Reynið að skrá eftirfarandi 
upplýsingar eins nákvæmlega og 
hægt er: 
Hver er helsta lýsing bilunarinnar? 
Við hvaða kringumstæður kemur 
bilunin í ljós? 
Áður en hringt er þarf að skrá 
eftirfarandi númer sem er að finna á 
upplýsingaplötu: 
 
Gerðarlýsingu (módel) 
Framleiðslukóða (Prod.nr.) (9 stafir) 
Seríunúmer (8 stafir) 
 
Við ráðleggjum að þú skráir þessi 
númer hér í handbókina svo að þau 
séu ávallt tiltæk: 
 
Model  ............. 
 
Prod.Nr. ..................... 
 
Serial nr. .................... 
 
Upplýsingaplata 
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Uppsetning  
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Að losa í burtu 
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