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SPANHELLUBORÐ 
 
MEÐ SNERTITÖKKUM 
 
PBP4VI506F 
PB*4VI506*FT* Vörunúmer: 1850549 
PB*5VI50*F** 

 
 

NOTENDAHANDBÓK 
OG LEIÐBEININGAR VARÐANDI UPPSETNINGU 
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Ágæti notandi,  
 
Helluborðið er einstaklega auðvelt í notkun og sérlega skilvirkt. Notkun á helluborðinu verður 
einföld eftir lestur leiðbeininganna.  
 
Helluborðið var athugað vel varðandi virkni og öryggi áður en því var pakkað og það sent frá 
verksmiðju 
 
Vinsamlegast lesið leiðbeiningarnar vel áður en helluborðið er notað. 
 
Með því að fylgja leiðbeiningunum vandlega þá ættir þú að vera laus við vandamál við notkun á 
helluborðinu. 
 
Það er mikilvægt að geyma leiðbeiningarnar á öruggum stað svo að hægt sé að leita til þeirra 
síðar. 
 
Það er nauðsynlegt að fylgja leiðbeiningunum í handbókinni vandlega til að komast hjá 
hugsanlegum óhöppum.  
 
Athugið! 
 
Notið helluborðið aðeins eftir að hafa lesið og skilið leiðbeiningarnar.  
 
Helluborðið er aðeins hannað til eldunar. Öll önnur notkun (til dæmis hitun) er ekki í samræmi við 
notkun og getur valdið hættu.  
 
Framleiðandinn áskilur sér rétt til að gera breytingar sem hafa ekki áhrif á notkun á helluborðinu.  
 
 

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR 
 

 Lesið notkunarleiðbeiningarnar vel áður en helluborðið er notað í fyrsta sinn, en með því getur 
þú tryggt örugga notkun og komist hjá skemmdum.  

 Ef helluborðið er notað nálægt útvarpi, sjónvarpi eða öðru tæki sem sendir frá sér geisla, 
athugið þá hvort snertitakkarnir virki á réttan hátt.  

 Löggiltur rafverktæki ætti að tengja helluborðið.  

 Ekki staðsetja helluborðið nálægt kæli- eða frystiskápum. 

 Borðplatan sem helluborðið er fellt í ætti að þola hitastig allt að 100°C. Þessar kröfur ná yfir 
viðarspón, plastyfirborð, lím og lakk. 

 Aðeins er hægt að nota helluborðið eftir að búið er að fella það inn í innréttingu, því aðeins þá 
er hægt að komast hjá að snerta tengingar af slysni.  

 Viðgerðir á raftækjum eiga aðeins að fara fram hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Viðgerðir 
sem eru framkvæmdar af ófaglærðum geta sett öryggi tækisins í hættu. 

 Helluborðið er aftengt frá rafstraumi aðeins þegar tengillinn er tekinn úr sambandi eða slökkt 
hefur verið á öryggi. 

 Leyfið börnum aldrei að vera án aðgæslu nálægt helluborðinu né leyfa þeim að leika sér að 
stjórnborðinu. 

 Fólk með takmarkaða hæfni, takmarkaða tækniþekkingu eða sem þekkir ekki til helluborðsins, 
(þar með talin börn), má ekki nota helluborðið nema með aðgát fullorðinna eða með  því að 
skoða handbókina vel. 

 Fólk með ígrædd hjálpartæki (svo sem hjartagangráð, insúlínsprautu eða heyrnartæki) verður 
að vera visst um að virkni þessara tækja truflist ekki við notkun spanhelluplötu (sendisvið 
spanhellu er 20 til 50 kHz). 

 Þegar kveikt er á hitaplötu þá verður hún mjög fljótt heit. Kveiktu á hitaplötu eftir að 
eldunaráhald er komið á plötuna, til að komast hjá óþarfa orkunotkun. 
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 Vísun á hita, sem er byggð inn í rafeindastýringuna, segir til um það hvort enn er kveikt á 
hitaplötu eða að hún er ennþá heit.  

 Allar stillingar sem hafa verið gerðar verða óvirkar ef það kemur til straumrofs. Sýnið aðgát 
þegar straumurinn kemur aftur á. „H‟ hitavísun logar svo lengi sem hitasvæðin eru heit. Til 
viðbótar þá er kveikt á táknmynd fyrir læsingu í upphafi.  

 Ef tengill er til staðar nálægt helluborðinu, gætið þá þess að snúrur komist ekki í snertingu við 
heit svæði.  

 Ekki skilja helluborðið eftir án aðgæslu þegar verið er að elda með olíu eða feiti því það skapar 
eldhættu.  

 Ekki nota plastpotta eða ílát úr álfilmu því þau geta bráðnað við háan hita og geta valdið 
skemmdum á helluborðinu.  

 Sykur, sítrónusýra, salt o.sv.frv. jafnt í föstu sem fljótandi formi ætti ekki að komast í snertingu 
við heita plötu. 

 Ef sykur eða plast kemst fyrir vangá í snertingu við heita plötu, þá á ekki að slökkva á 
hitafletinu, heldur skafa sykurinn eða plastið burtu með sköfu. Verndið hendurnar gagnvart 
bruna.  

 Notið aðeins potta og pönnur með flötum botni, án skarpra brúna eða með misfellum, því að 
öðrum kosti getur helluborðið orðið fyrir varanlegum skemmdum.  

 Helluborðið er hitaþolið og þolir vel hitabreytingar, bæði hita og kulda. Á hinn bóginn geta beitt 
högg, til dæmis ef flaska með kryddi eða annar harður hlutur fellur snöggt á plötuna, leitt til þess 
að sprungur myndist í plötuna eða að það kvarnist úr henni.  

 Matur sem sýður uppúr eða hallist niður, getur lekið í gegn um skemmda svæðið og komist að 
rafleiðslum.  

 

 Ef sprungur koma í ljós á helluborðinu á að taka það strax úr sambandi við rafstraum. Til að 
framkvæma þetta, slökkvið á öryggi eða takið klóna úr tenglinum. Hafið samráð við 
þjónustuverkstæði.  

 Vinsamlegast fylgið viðmiðum gagnvart viðhaldi og hreinsun. Ef vanhöld verða á þessu þá getur 
það gert ábyrgðina ógilda. 

 Ekki nota helluborðið til að skera eða sem vinnuborð. 

 Það er ekki mælt með að skilja málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og pottlok eftir á 
helluborðinu, vegna þess að þessir hlutir geta hitnað.  

 Ekki staðsetja helluborðið fyrir ofn án þess að vifta sé til staðar, né fyrir ofan uppþvottavél, 
kæliskáp, frysti eða þvottavél.  
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ORKUSPARNAÐUR 
 

 
 
Sá sem notar orku á réttan hátt, sparar ekki 
aðeins peninga, heldur leggur sitt af mörkum 
til verndunar náttúrunnar. Svo við spörum 
orku með því að: 
 

 Opna potta að óþörfu. 

 Ekki staðsetja eldunarhelluna nálægt 
ísskápum / frystiskápum. 

Það eykur orkunotkun að óþörfu,  

 Notið rétt eldunaráhöld. 
Pottar og pönnur með þykkum botni hjálpa 
okkur að spara allt að einum þriðja 
orkunotkunar. Munið eftir lokinu því ella gæti 
orkunotkunin fjórfaldast! 

 Haldið helluborði og botni 
eldunaráhalda hreinum. 

Ekki hindra flutning á hita - viðbrenndar 
matarleifar þarf oft að hreinsa með efnum 
sem eru skaðleg fyrir umhverfið.  
 
 

TEKIÐ ÚR PAKKNINGU  
 

 

Tækið er verndað fyrir skemmdum í flutningi 
með viðeigandi umbúðum. Fargið 
umbúðunum á umhverfisvænan hátt eftir að 
tækið er komið á staðinn.  
 
Allt efni í pakkningum er skaðlaust gagnvart 
umhverfinu, er 100% endurvinnsluhæft og 
merkt með viðeigandi tákni. 
 
Athugið! Haldið pakkningarefnum 
(plastpokum, froðuplasti ofl) fjarri börnum 
þegar tækið er tekið úr umbúðunum.  
 
 

TÆKINU FARGAÐ 
 

 
Þegar tækinu er fargað á ekki að henda því í 
almenna ruslagáma.  
Færið það á sérstaka söfnunarstaði 
endurvinnslustöðva fyrir raftæki.  
Viðeigandi merki er til staðar á tækinu, 
notendahandbókinni eða á pakkningu. 
 
Tækið er framleitt úr endurnýtanlegum 
efnum. Með því ð fara með tækið á 
endurvinnslustöð þá sýnir þú jafnframt að þú 
hugsar um náttúruna. 
 
Finndu út hvar næsta endurvinnslustöð er 
staðsett ef farga þarf tækinu. 
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LÝSING Á TÆKINU 
 
 
Lýsing á PB*4VI506FT helluborði 
 
 

Spanhella með aukaafli.  
(aftan hægri) 

 
 

Spanhella með aukaafli.  
(aftan vinstri) 

 
 
 
 
 
 

Spanhella  
(framan vinstri) 

 
 

Spanhella  
(framan hægri) 

 
 
 

 
 
 
 
Stjórnborð 
 

 
 
1. Snertirofi Á/AF  
 
2. 2a.,2b.,2°c,2D. svæði 
 
3. Vísun á hitasvæði 
 
4. Mínus-snertirofi  
 
5. Plús-snertirofi 

6. Skynjun fyrir hámarksafl 
 
7. Klukka 
 
8. Vísun á klukku með 
ljósdíóðu tengt við 
hitasvæði 

9. Mínus-snertirofi klukku 
 
10. Plús-snertirofi klukku  
 
11. Snertirofi læsingar 
með ljósdíóðu  
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LÝSING Á TÆKINU 
 
Lýsing á PB*4VI506AFTB helluborði 
 

 
Spanhella með aukaafli.  

(aftan hægri) 
 
 

Spanhella með aukaafli.  
(aftan vinstri) 

 
 
 

Spanhella  
(framan vinstri) 

 
 
 

Spanhella  
(framan hægri) 

 
 
 
 

 
 

 

 

Stjórnborð 
 

 
 
 
1. Snertirofi Á/AF 
 
2. 2a.,2b.,2°c,2D. svæði 
 
3. Vísun á hitasvæði 
 
4. Mínus-snertirofi  

 
5. Plús-snertirofi 
 
6. Skynjun fyrir hámarksafl 
 
7. Klukka 
 
8. Vísun á klukku með 
ljósdíóðu tengt við 
hitasvæði 

 
9. Mínus-snertirofi klukku 
 
10. Plús-snertirofi klukku  
 
11. Snertirofi læsingar 
með ljósdíóðu  
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LÝSING Á TÆKINU 
 
 
Lýsing á PBP4VI506F helluborði 
 

Spanhella (aftan hægri) 
 
 
 

Spanhella (aftan vinstri) 
 
 
 
 
 
 

Spanhella (framan vinstri) 
 
 
 
 

Spanhella (framan hægri) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Stjórnborð 
 

 
 
1. Snertirofi Á/AF 
 
2a.,2b.,2°c,2D. svæði 

 
3. Vísun á hitasvæði 
 
4. Mínus-snertirofi  

 
5. Plús-snertirofi 
 
11.  Snertirofi læsingar 
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LÝSING Á TÆKINU 
 
 
Lýsing á PB*5VI501FTB helluborði 
 
 
 

Spanhella með aukaafli.  
(aftan hægri) 

 
 

Spanhella með aukaafli.  
(aftan vinstri) 

 
 

Miðjuspanhella með aukaafli. 
 

Spanhella  
(framan vinstri) 

 
Spanhella  

(framan hægri) 

 
 

 
 
 

 
 
Stjórnborð 
 

 
 
 
 
1. Snertirofi Á/AF 
 
2a.,2b.,2c,2d.,2E. svæði 
 
3. Vísun á hitasvæði 
 
4. Mínus-snertirofi  
 
5. Plús-snertirofi 

 
6. Skynjun fyrir hámarksafl 
 
7. Klukka 
 
8. Vísun á klukku með 
ljósdíóðu tengt við 
hitasvæði 

 
9. Mínus-snertirofi klukku 
 
10. Plús-snertirofi klukku  
 
11. Snertirofi læsingar 
með ljósdíóðu  
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UPPSETNING 
 
 
Uppsetning á PB*4VI506*FT*, PB*5VI50*F** helluborði 
 
 

 Undirbúið op í borðplötuna samkvæmt stærðum sem fram koma á teikningu (Mynd A). 
Lágmarksfjarlægð frá helluborði og að aðliggjandi skápum er 50 mm,   

 Þykkt á borðplötu er 50 mm,  

 Ef helluborðið er aðskilið frá skáp fyrir neðan með láréttri hlífðarplötu, þá á bil á milli botns á 
helluborði og hlífðarplötu að vera hið minnsta 25 mm til að tryggja frjálst loftflæði. 
Lágmarksfjarlægð á milli platnanna tveggja á að vera 75 mm.  

 Sagið ferhyrnt op (hið minnsta 80 mm á lengd) í aftari hluta hlífðarplötunnar( mynd B),  

 Tengið helluborðið við rafstraum samkvæmt rafteikningu,  

 Tengið rafkapla við tengi á helluborði (þetta á rafverktaki að framkvæma)  

 Límið tvöfalda límbandið, sem festir helluborðið á sinn stað, við brún á plötu. Fjarlægið ryk af 
helluborðinu, setjið helluborðið í opið og þrýstið vel niður.  

 
Mynd A 
 

 
 
 
Athugið 
 
* stærðir fyrir PBF4VI506AFTB 
 
** stærðir fyrir PBF5VI501FTB 
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Mynd B 
 

 
 

 
 

 
 

 
Það er ekki heimilt að setja helluborðið fyrir 
ofan ofn án loftræstingar 
 

 
 
1 - borðplata 
2 - tvöfalt límband undir brún á helluborði 
3 - helluborð 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sett í borðplötu fyrir ofan skáp 
 

 
 
Sett í borðplötu fyrir ofan ofn með 
loftræstingu  
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UPPSETNING  
 
 
Tenging á helluborði við rafstraum 
 
Athugið! 
Aðeins löggiltur rafverktaki má tengja helluborðið við rafstraum. Aðlögun eða breytingar á 
raftengingum eru bannaðar.  
 
Til viðmiðunar fyrir uppsetningaraðila 
 
Helluborðið er búið tengiboxi fyrir réttar tengingar á uppgefnum rafstraum.  
Tengiboxið leyfir eftirfarandi tengingar: 
 
- eins fasa 230 V - 
 
- tveggja fasa 400 V2N~ 
 
- þriggja fasa straum 400 V 3N~ 
 
Hægt er að tengja helluborðið við viðeigandi straumstyrkleika með því að not tengibrú í samræmi 
við meðfylgjandi rafteikningu. Teikningu yfir tengingu er einnig að finna neðan á loki. Hægt er að 
komast að tengibrú þegar lok á tengiboxi er opnað. Vinsamlegast athugið að tengja rétt miðað við 
gerð tengingar og orkuþörf helluborðsins.  
 
Athugið! 

Gleymið ekki að tengja jarðtengingu við klemmu á tengibrú merkt með . Straumur að 
helluborðinu á að vera með viðeigandi öryggi með rofa sem hægt er að nota í neyðartilfelli.  
 
Lesið leiðbeiningar um tengingu við rafstraum sem er gefin upp á upplýsingaplötu og rafteikningu.  
Athugið! Uppsetningaraðili á að fylla út vottorð um tengingu (sem fest er við ábyrgðarskírteinið) 
og skilja það eftir hjá notandanum.  
 
Aðrar aðferðir við tengingu en fram koma á teikningu geta skemmt helluborðið. 
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UPPSETNING 
 
 
Tenging á helluborði PB*4VI50*F** við rafstraum 
 
 

 

 
 
 

YFIRLIT YFIR MÖGULEGAR TENGINGAR 
 

Mikilvægt! Spenna hitaelementa er 230V . 
 

Viðvörun! Í hverri gerð tengingar verður að tengja 

jarðtengingu við viðeigandi tengi . 
 

 
Meðmælt 

gerð 
tengikapals 

1 

 
Í 230 V 

straumrás, 
einfasa tenging 
með núllleiðara, 

eru tengi 1-2 
tengd saman, 

núllleiðari við 4, 
jarðleiðari við 

 
 

1N~ 
 

 

H05VV-F 
 

eða 
 

H05RR-F 
 

3X 4 mm² 
 

2 * 

Í 400/230 V 
straumrás, 2ja 
fasa tengingu 

með núllleiðara, 
núllleiðari 

tengdur við 4, 
jarðleiðari 

tengdur við 

. 
 

2N~ 
 

 

H05VV-F 
 

eða 
 

H05RR-F 
 

4X 2,5 mm² 
 

L1=R, L2=S, L3=T, N=tengi núllleiðara,  =PE jarðtenging 

 
* tengið vír sem eftir er við klemmu 3 (tengd við innra kerfi helluborðsins) ef straumur er 3ja fasa 
400/230V straumur. 
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UPPSETNIG 
 
 
Tenging á helluborði PB*5VI50*F** við rafstraum 
 

 

 
 
 

YFIRLIT YFIR MÖGULEGAR TENGINGAR 
 

Mikilvægt! Spenna hitaelementa er 230V . 
 

Viðvörun! Í hverri gerð tengingar verður að tengja 

jarðtengingu við viðeigandi tengi . 
 

 
Meðmælt gerð 

tengikapals 

1 

Í 230 V straumrás, einfasa 
tengingu með núllleiðara, eru 

tengi 1-2-3 tengd saman, 
núllleiðari tengdur við 4, 

jarðtenging tengd við 

 
 

1N~ 
 

 

 
H05VV-F 

 
eða 

 
H05RR-F 

 
3X 4 mm² 

 

2  

Í 400/230 V straumrás, 2ja fasa 
tengingu með núllleiðara, eru 

tengi 2-3 tengd saman, 
núllleiðari tengdur við 4, 

jarðtenging tengd við 

. 
 

2N~ 
 

 

 
H05VV-F 

 
eða 

 
H05RR-F 

 
4X 2,5 mm² 

 

3 

Í 400/230 V straumrás, 3ja fasa 
tengingu með núllleiðara, eru 

fasaleiðarar tengdir við tengi 1, 
2 og 3, núllleiðari tengdur við 4, 

jarðtenging tengd við 

 

3N~ 
 

 

 
H05VV-F 
 
eða  
 
H05RR-F 
 
5X 1,5 mm² 

 

L1=R, L2=S, L3=T, N=tengi núllleiðara,  =PE jarðtenging 
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NOTKUN  
 
Fyrir fyrstu notkun 
 

 Hreinsið yfirborð helluborðsins vandlega fyrir fyrstu not, hreinsið yfirborðið á sama hátt og gler. 

 Við fyrstu not getur myndast lykt svo að ráðlegt er að kveikja á útsogsviftu eða opna glugga. 

 Notið helluborðið í samræmi við öryggisleiðbeiningar. 
 
 
Spanhella - aðalatriði við notkun 
 

 

 
Rafbúnaður sendir straum til rafspólu inni í 
helluborðinu.  Straumurinn gerir pottinn að 
raunverulegum hitaleiðara, en gleryfirborð 
helluborðsins helst áfram kalt. Rafspólan 
myndar segulsvið, spanaðan straum sem 
flyst yfir til potts á helluborðinu.  
Straumurinn gerir pottinn að raunverulegum 
hitaleiðara, en gleryfirborð helluborðsins 
helst áfram kalt.  

 
Kerfið gerir mögulegt að nota potta og pönnur sem eru móttækileg fyrir segulafli.  
 
Almennt séð er hægt að skilgreina spanhitun með tveimur atriðum:  
 

 Hægt er að nýta allan hitann sem potturinn fær. 

 Það er engin hitatregða, því eldun hefst sjálfvirkt um leið og pottur er settur á helluna og endar 
um leið hann er tekinn af hellunni. 

 
Varnarbúnaður: 
 
Ef helluborðið hefur verið sett rétt upp og notað rétt, þá er sjaldan þörf á varnarbúnaði.  
 
Vifta: Verndar og kælir stjórn- og straumbúnað. Hún vinnur sjálfvirkt með tvö hraðastig. Viftan fer 
í gang þegar slökkt er á hitaplötum og stöðvast þegar rafeindabúnaðurinn nær viðeigandi 
hitastigi.  
Transistor: Hitanemi mælir stöðugt hitastig rafeindabúnaðarins.  
Ef hitastigið hækkar óhóflega, þá dregur kerfið úr afli til hitaplötunnar eða slekkur á þeirri hitaplötu 
sem er næst rafeindabúnaðinum. "C" logar á skjánum til að gefa til kynna að dregið hefur verið úr 
afli til hitaplötu, en "H" þýðir að slökkt hafi verið á hitaplötu. 
Ef "C" logar á skjánum, þá fer hitaplatan aftur í fyrri stillingu þegar rafeindastýringin hefur kólnað 
aftur.  
Ef "H" er á skjánum, stillið hitaplötuna á ný. 
Greining: Greining potta gerir hitaplötuna virka, og þar með hitunina. Litlir hlutir sem skildir eru 
eftir á hitaplötu (t.d. teskeið, hnífur eða hringur) eru ekki skynjaðir sem pottur og valda því ekki að 
það kviknar á plötunni.  
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NOTKUN 
 
Skynjum potta  
 
Skynjun potta er innbyggð í hitaplötur með spanhitun. Pottaskynjarinn gangsetur eða stöðvar 
framleiðslu á hita sjálfvirkt, þegar pottur er settur á helluna eða tekinn af henni, og sparar þannig 
orku.  
 
Ef viðeigandi pottur er notaður, þá er stig hita gefið til kynna á skjá.  
 
Spanhitun kallar á potta sem eru í samræmi við hellustærð og með botni úr efni sem tekur við 
segulmagni (sjá töflu hér að aftan). 
 
Ef engin pottur, eða pottur sem hentar ekki, eru á hitaplötunni þá blikkar talan fyrir stig hita. Það 
kviknar ekki á hitaplötunni. Ef skynjari finnur engan pott innan 10 mínútna, þá er hætt við að 
kveikja á plötunni. Það verður að slökkva á hitaplötu með rofa, ekki aðeins með því að taka 
pottinn af hitaplötunni.  
 

 
Ath: Skynjari fyrir potta virkar ekki sem rofi til að kveikja og slökkva.  
 
Keramikhelluborðið er búið skynjurum sem virka þannig að snerta merkt svæði með fingri.  
Sérhver snerting á skynjara er staðfest með hljóðmerki.  
 
Þegar verið er að kveikja á hitaplötu eða auka / minnka hita, snertið þá ávallt aðeins einn skynjara 
í einu. Ef ýtt er á tvo hnappa samtímis /fyrir utan það að slökkva á hitaplötu eða stilla klukku) þá 
tekur kerfið ekki við skipuninni. Einnig ef ýtt er of lengi á hnappinn í einu þá sendir hann villuboð.  
 
 
Val á eldunaráhöldum fyrir spanhitun  
 
Viðeigandi gæði potta hafa áhrif á frammistöðu helluborðsins.  
 

 
 

 Notið ávallt hágæða potta með heppilegum sléttum botni, því það hindrar að of hár hiti myndist 
við botninn og þar með að matvæli brenni föst. Pottar og pönnur með þykkum málmhliðum 
tryggja fullkomna dreifingu á hita.  

 Gangið ávallt úr skugga um að botn á potti sé þurr: Fylgist með því að botninn haldist þurr 
þegar sett er í pottinn eða hann er settur á helluna.  

 Notið ávallt potta sem samsvara þvermáli á hitaplötu; Orkunýtingin er best þegar þvermál á 
potti er lítillega stæra en þvermál á hitasvæðinu sjálfu.  

 Lok varna þess að hiti streymi úr pottinum, stytta eldunartíma. og bæta þannig orkunýtinguna. 
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NOTKUN  
 
Orkan nýtist best þegar stærðir á potti samsvara spanhellu.  
 
Stysta og lengsta þvermál er gefið upp í töflunni hér að neðan, en það fer eftir gæðum á 
eldunarílátinu.  
 

Spanhella Þvermál á potti fyrir eldun á spanhellu 

Þvermál (mm) Lágmark (mm) Hámark (mm) 

280 210 280 

210 / 220 140 210 / 220 

180 / 190 110 180 / 190 

154 / 155 90 154 / 155 

 
Ath: 
 
Ef notaðir eru minni pottar en lágmarkið segir til um, þá virkar spanhellan hugsanlega ekki.  
 
 

Val á eldunaráhöldum fyrir spanhitun  
 

Merking eldunaríláta  
 

Athugið ef það er tákn á miðanum sem gefur til 
kynna að pottur henti fyrir spanhellur. 

 

Notið potta móttækilega fyrir 
segulmagni (emeleraðir pottar, 
pottar úr ryðfríu segulstáli, 
steypujárni), athugið hæfni þeirra 
með því að setja segulstál á botn 
pottsins (verður að festast) 

Ryðfrítt stál Skynjar ekki að pottur sé á hellunni. 

Nema pottar úr segulstáli. 

Ál Skynjar ekki að pottur sé á hellunni. 

Steypujárn Mikil afköst 

Athugið: Pottarnir geta rispað helluborðið. 

Emelerað stál Mikil afköst 

Mælt með pottum með flötum, þykkum og jöfnum 
botni. 

Gler Skynjar ekki að pottur sé á hellunni. 

Postulín Skynjar ekki að pottur sé á hellunni. 

Pottar með koparbotni Skynjar ekki að pottur sé á hellunni. 
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NOTKUN 
 
 
Stjórnborð 
 
Stutt hljóðmerki gefur til kynna að helluborðið sé tengt við rafstraum. Til viðbótar þá logar á tákni 
fyrir læsingu á helluborðinu. Til að kveikja á hitasvæði, ýtið á snertitakka fyrir læsingu þar til að 
það slokknar á ljósdíóðu fyrir læsingu. 
 

 
Ekki leggja neitt á svæði snertitakka (villuboð geta komið fram), haldið þeim ávallt 
hreinum. 
 
 
Kveikt á helluborðinu  
 
Ef helluborðið er ekki í notkun, þá er slökkt á öllum hitaflötum og skjárinn er auður. Þegar þú 
snertir aðalsnertitakkann (1), þá kviknar á helluborðinu og öll gátljós fyrir hitafleti (3) sýna "0" í um 
það bil 10 sekúndur. Þú getur nú valið æskilegt hitaafl með því að ýta á snertitakka "+" (5) eða "-" 
(4) ef þú hefur valið hitaflöt með því að ýta á snertitakka (2) (Sjá stilla hitaafl).  
 
Ef þú ýtir ekki á neinn snertitakka innan 10 sekúndna, þá slokknar sjálfvirkt á helluborðinu. 
 
 
Það kviknar á ljósdíóðu við hliðina á láshnappi (11) ef læsingin er á. Það er ekki hægt að kveikja 
á helluborðinu (sjá: læsing tekin af). 
 
Kveikt á hitasvæði 
 
Eftir að kveikt hefur verið á helluborðinu með aðalrofa (1), þá er kveikt á einstökum hitaflötum á 
eftirfarandi hátt:  
 
1. Veljið hitasvæði: 2a., 2b., 2°c, 2d.,2E* 
 
2. Stillið æskilegt hitaafl með því að ýta á snertitakka  „+” (5) eða „-”(4) 
 
*Fyrir PB*5VI50*F** 
 
Ef þú ýtir ekki á neinn snertitakka innan 10 sekúndna, þá slokknar sjálfvirkt á hitasvæðinu.  
 
Hitasvæði er virkt þegar tiltekin tala blikkar, sem þýðir að hitaflöturinn er tilbúinn fyrir stillingu á 
hitaafli.  
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NOTKUN  
 
Virkni aukaafls 
 

Aukaafl eykur styrk hitasvæðis á eftirfarandi hátt:  210: frá 2200 W til 3000 W,  180: frá 

1800 W til 2800 W, og  280: frá 2600 W til 3600 W.  
 
Virkni aukaafls (hröðun eldunar) er virk eftir að ýtt er á snertitakka (6) þegar kveikt er á hitasvæði 
og það er virkt. Virkni aukaafls er gefin til kynna með bókstafnum "P" á táknmynd viðkomandi 
hitaflatar.  
 
Virkni aukaafls er aftengd með því að ýta aftur á snertitakka (6), með því að ýta á takka (-) þegar 
hitaflötur er virkur, eða með því að taka pottinn af spanhellunni.  
 
Aðeins er hægt að hafa virkni aukaafls á að hámarki 10 mínútur og eftir það fer stillingin sjálfkrafa 
í stöðu "9".  
 
Ef fullt afl hefur verið stillt á öll hitasvæði, þá dregur virkni aukaafls sjálfkrafa úr hita á fremra 
hitasvæði vinstra eða hægra megin. Táknmynd fyrir fremri svæðin breytist samhliða. 
 
Hitastig spanhellu stillt  
 
Þegar táknmynd fyrir hitasvæði (3) sýnir "0" og tölustafurinn blikkar, þá getur þú stillt æskilegt 
hitastig með því að nota snertitakka  „+” (5) eða „-” (4).  
 
Slökkt á öllu helluborðinu 
 
Helluborðið er í notkun svo lengi sem kveikt er hið minnsta á einu hitasvæði. Þú getur slökkt á 
öllu helluborðinu með því að ýta á snertirofa (1). Bókstafurinn "H" sést á skjánum (3) sem vísun á 
að það sé enn hiti til staðar. . 
 
Slökkt á hitasvæði  
 
Þú getur slökkt á hitasvæði með eftirfarandi hætti:  
 
- Ýttu á snertirofa „+” (5) og „-” (4) samtímis eða minnkið stillinguna í “0” með því að nota 
snertitakka  „-” (4). 
 
„H‟ og „0‟ blikka í um það bil 10 sekúndur á skjánum. "H" helst á skjánum þar til að hitasvæðið 
hefur kólnað nægilega. 
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NOTKUN  
 
Virkni læsingar 
 
Gerið læsinguna virka með snertihnappi (11). Læsingin kemur í veg fyrir óheimilar breytingar á 
stillingum hitasvæða, og kemur í veg fyrir að börn eða heimilisdýr kveiki óvart á helluborðinu.  
Ef þú læsir helluborðinu þegar slökkt er á öllum hitasvæðum, þá er komið í veg fyrir að kveikt sé 
óvart á því og aðeins hægt að kveikja á því eftir að læsing hefur verið tekin af.  
 

 
Varðandi spanhelluborð PBF5VI501FTB, þá stjórnar lásrofi vinstra megin hitasvæðum 2a, 
2b, og 2c, en lásrofinn hægra megin stjórnar svæðum 2d og 2e. 
 

 
Læsingin kemur sjálfkrafa á þegar rafstraumur kemur á aftur eftir straumrof. 
 
 
Helluborðinu læst 
 
Til að læsa helluborðinu er ýtt á snertirofa (11) þar til að það kviknar á ljósdíóðu. Við upphaf 
snertingar heyrist stutt hljóðmerki.  
 
Læsing helluborðsins tekin af 
 
Til að taka læsingu helluborðsins af er ýtt á snertirofa (11) þar til að það slokknar á ljósdíóðu. Við 
lok snertingar heyrist stutt hljóðmerki.  
 
Hitaviðvörun  
 
Þegar slökkt hefur verið á hitaplötu þá logar bókstafurinn "H" áfram og gefur til kynna að platan sé 
ennþá heit.  

 
Snertið ekki hitaplötuna, né leggið hluti 
sem eru viðkvæmir gagnvart hita á 
helluborðið, því þú getur brennt þig eða 
viðkomandi hluti. 
 
 
Þegar slökkt er á hitaviðvöruninni getur þú 
snert helluborðið en hafðu samt í huga að 
það getur verið heitara en umhverfið.  
 

 
Slökkt er á hitaviðvörun ef straumurinn 
er tekinn af. 
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NOTKUN 
 
Hámarkstími notkunar 
 
Til að auka endingu er helluborðið búið 
hámarkstíma fyrir notkun á hverjum hitafleti. 
Hámarkstími notkunar fer eftir síðasta valda 
hitastyrk. Það slokknar sjálfvirkt á hitafleti ef 
styrk hita hefur ekki verið breytt innan 
skilgreinds tíma (sjá töfluna) og það kviknar 
á hitaviðvörun. Þú getur á hinn bóginn kveikt 
á og notað viðkomandi hitafleti í samræmi 
við notkunarhandbókina.  
 
 

 

Stig hitaafls. 
Hámarkstími í 
notkun í klst 

1 10 

2 10 

3 5 

4 4 

5 3 

6 3 

7 2 

8 2 

9 1 

 
 

 
 
Virkni klukku  
 
Ef helluborðið er búið klukku (niðurtalningu á tíma) þá er hægt að tengja þá virkni við hitaplötu.  
 
Ýtið á ”+” (10) eða ”-” (9) snertitakka til að virkja klukkuna. Veljið hitasvæði (2a, 2b, 2c, 2d). Veljið 
síðan tímalengd með því að ýta á ”+” (10) eða ”-” (9).  
 
Þú velur síðan heppilegt afl hita fyrir hitaflöt sem er valinn (2a, 2b, 2c, 2d) með snertitakka „+” (5) 
eða með snertitakka  „-” (4). Hitaflötur, sem er stjórnað af klukku, er merktur með ljósdíóðu næst 
táknmynd fyrir hitaflötinn. Við lok tíma sem var stilltur heyrast nokkur stutt hljóðmerki. Talan "0" 
blikkar í táknmynd fyrir hitaflöt og það er slökkt á hitafletinum. 
 
Ath: 
 
Varðandi spanhelluborð PBF5VI501FTB, þá stjórnar klukka vinstra megin hitasvæðum 2a, 
2b, og 2c, en klukkan hægra megin stjórnar svæðum 2d og 2e. 
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HREINSUN OG  
REGLUBUNDIÐ VIÐHALD  
 
Dagleg hreinsun og rétt viðhald hefur mikil 
áhrif á endingu keramikhelluborðsins. 
 

 
Hreinsun á helluborði úr keramik er 
framkvæmd eins og hreinsun á gleri Notið 
aldrei svarfefni eða ágeng hreinsiefni, 
ræstiduft eða hrjúfa svampa. Ekki nota 
gufuhreinsibúnað.  
 
Helluborðið hreinsað eftir hver not 
 
Þurrkið minni bletti, sem ekki hafa brunnið, 
af með rökum klút. Uppþvottalögur getur 
valdið bláleitri mislitun á helluborðinu. Bletti 
er oft ekki hægt að fjarlægja, jafnvel með 
notkun sérstakra hreinsiefna.  
 
Alla stærri bletti, sem fest hafa við yfirborð 
plötunnar, er hægt að skafa í burtu með 
beittri sköfu og strjúkið síðan yfir með rökum 
klút. 
 
Til þess gerð efni, sem ætluð eru til 
hreinsunar á keramikhellum, er hægt að 
kaupa í flestum stórmörkuðum, og hjá þeim 
aðilum sem selja keramikhelluborð.. 
Glersköfur er hægt að kaupa í 
byggingavöruverslunum og 
málningarbúðum.  
 

 
 
Glerskafa 
 

 
 
Að fjarlægja bletti 
 
litla perlulaga bletti (leifar af áli) er hægt að 
hreinsa af kaldri hellu með sérstökum 
hreinsiefnum.  
kalkútfellingar (t.d. eftir sjóðandi vatn) er 
hægt að hreinsa með ediki eða með 
sérstökum hreinsiefnum. 
 
Ekki slökkva á hitasvæðinu þegar verið er 
að hreinsa sykur, matareifar sem innihalda 
sykur, plast eða álfilmu. Skafið leifarnar 
strax af (á meðan hellan er enn heit) með 
glersköfu.  
Þegar búið er að hreinsa óhreinindin, þá 
getur þú slökkt á helluborðinu, og hreinsa af 
kaldri hellu með sérstökum hreinsiefnum.  
 
Setjið aldrei hreinsiefni á heita plötu.  
Leyfið hreinsiefni að þorna og þurrkið af með 
rökum klút. Allar leifar hreinsiefna þarf að 
þurrka af áður en hitað er að nýju, því ella 
geta efnin haft ætandi áhrif.  
 
Vanhöld á því að framfylgja leiðbeiningum 
varðandi viðhalda á keramikhelluborðinu 
geta gert ábyrgðina ógilda. 
 
Athugið! 
Ef þú vegna einhverra ástæðna getur ekki 
stjórnar helluborði sem kveikt er á, rjúfið 
strauminn með öryggi eða aðalrofa og hafið 
samráð við þjónustuverkstæði.  
 
Athugið! 
Ef sprungur koma í ljós á helluborðinu, rjúfið 
strax strauminn með öryggi eða aðalrofa og 
hafið samráð við þjónustuverkstæði.  
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NEYÐARAÐGERÐ 
 
Í hvert sinn sem neyðarástand skapast ætti þú: 

 Að slökkva á helluborðinu 

 Taka það úr sambandi við straum 

 Hafa samráð við þjónustuverkstæði  

 Vegna þess að minni háttar vandamál er hægt að lagfæra samkvæmt leiðbeiningum í töflunni 
hér að neðan, áður en haft er samband við þjónustuaðila, skoðið því neðangreind atriði vel 
fyrst. 

 

VANDAMÁL ORSÖK AÐGERÐ 
1. Helluborðið virkar ekki - straumrof - athugið öryggi í hústöflu (endurstillið 

eða skiptið um, eftir því sem við á) 

2. Helluborðið tekur ekki við skráðum 
stillingum. 

- það hefur ekki verið kveikt á 
stjórnborðinu 

- kveikið á því 

- ýtt hefur verið á snertitakka í minna 
en eina sekúndu  

- ýtið aðeins lengur á snertitakkana  

- ýtt hefur verið á nokkra skynjara í ein - snertið ávallt aðeins einn snertitakka 
(nema þegar verið er að slökkva á 
hitafleti) 

3. Helluborðið svarar ekki og sendir 
frá sér stutt hljóðmerki. 

- barnalæsing hefur verið gerð virk - slökkvið á barnalæsingu 

4. Helluborðið svarar ekki og sendir 
frá sér langt hljóðmerki. 

- röng notkun (ekki hefur verið ýtt á 
rétta snertitakka eða ýtt hefur verið of 
stutt á þá. 

- kveikið aftur á helluborðinu 

- hulinn eða óhreinn skynjari 
(skynjarar) 

- afhjúpið eða hreinsið snertitakkana 

5.Helluborðið slekkur á sér í heild - engar stillingar hafa verið 
framkvæmdar innan 10 sekúndna frá 
því að kveikt var á helluborðinu. 

- kveikið aftur á stjórnborði og skráið 
strax stillingar. 

- hulinn eða óhreinn skynjari 
(skynjarar) 

- afhjúpið eða hreinsið snertitakkana 

6. Eitt hitasvæði slekkur á sér, og ”H” 
er sýnilegt á skjá.  

- hámarkstími notkunar - kveikið aftur á hitasvæði  

- hulinn eða óhreinn skynjari 
(skynjarar) 

- afhjúpið eða hreinsið snertitakkana 

7. það logar ekki á hitaviðvörun þótt 
hitafletir séu enn heitir. 

- straumrof, tækið hefur verið aftengt 
frá rafmagni. 

- hitaviðvörun kemur aftur á eftir að 
búið er að kveikja og slökkva á 
stjórnborði 

8. Sprunga í helluborðinu. Hætta! Rjúfið strax strauminn með öryggi eða aðalrofa og hafið samráð við 
þjónustuverkstæði. 

9. Ef bilun er enn til staðar Rjúfið strauminn með öryggi eða aðalrofa og hafið samráð við 
þjónustuverkstæði.  
Mikilvægt! 
Þú ert sá aðili sem er ábyrgur fyrir réttu ástandi og virkni helluborðsins á 
heimilinu. Ef þú kallar á viðgerðarmann vegna bilunar sem orsakast af rangri 
umhirðu þá verður þú að greiða þann kostnað, jafnvel á ábyrgðartímanum. Við 
berum ekki ábyrgð á bilunum sem varða vegna þess að fyrirmælum 
notendahandbókarinnar var ekki fylgt.  

10. Spanhelluborðið sendir frá sér 
gróft hljóðmerki. 

Eðlilegt fyrirbrigði. Rafeindastýring kæliviftu er í gangi 

11. Spanhelluborðið sendir frá sér 
flautuhljóð. 
 

Eðlilegt fyrirbrigði. Vegna tíðni rafspólunnar þegar nokkrir hitafletir eru notaðir af 
fullu afli, þá heyrist lagt flautuhljóð frá helluborðinu. 
 

12. ”C” á skjá. 
 

Hitastig umfram viðurkennt svið hefur 
verið skynjað.  

Þetta er eðlileg viðbrögð í notkun á 
spanhellu (sjá hvernig spanhelluborð 
virkar). Ef vandamálið helst, hafið 
samband við tæknimann varðandi það 
hvort helluborðið hefi verið rétt tengt. 
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TÆKNILÝSING 
 

Uppgefin spenna 400V 2N~50 Hz 

Uppgefið afl  
 

- Spanhella með aukaafli : 210 mm 2200/3000 W 
- Spanhella með aukaafli : 180 mm 1800/2800 W 
- Spanhella með aukaafli : 280 mm 2600/3600 W 
- spanhella : 145 mm 1400 W 
- spanhella : 180 mm 1800 W 
- spanhella : 210 mm 2200 W 
 

Stærðir  576x518x50;    770x518x50;    806x518x50;    581x501x50 

Þyng ca.15 kg; 18 kg 

Í samræmi við Evrópustaðla EN 60335-1 og EN 60335-2-6. 

 
 

ÁBYRGÐ 
 
Ábyrgð 
 
Ábyrgðarþjónusta samkvæmt ábyrgðarskilmálum. 
 
Framleiðandinn tekur ekki ábyrgð á skemmdum sem verða vegna rangrar notkunar.  
 
Vinsamlegast skráið gerð og framleiðslunúmer sem er að finna á upplýsingaplötu 
 
Gerð...................................... 
 
Framleiðslunúmer...................................... 
 


