
SL VGRADNA PLINSKA KUHALNA PLOŠČA CZ SK RU BG RO AE
Ta navodila so na voljo tudi na spletnem mestu: www.whirlpool.eu

VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH OSEB JE IZREDNO POMEMBNA
V navodilih za uporabo in na napravi so pomembna varnostna sporočila, ki jih mora uporabnik prebrati in vselej upoštevati.

Vsa varnostna sporočila vas seznanjajo z vrsto potencialne nevarnosti, s postopki za zmanjšanje telesnih poškodb in vas 
opozarjajo, do česa lahko pride, če ne upoštevate navodil.
- Pred izvajanjem namestitvenih del odklopite napravo iz omrežne napetosti.
- Namestitev in vzdrževalna dela mora izvesti strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi 

varnostnimi predpisi. Nobenega dela naprave ne popravljajte ali zamenjajte, razen, če je to posebej navedeno v 
navodilih za uporabo.

- V bližini naprave ne shranjujte ali uporabljajte bencina oz. drugih vnetljivih plinov ali tekočin.

Priključitev na električno napetost in plin mora ustrezati lokalnim predpisom.
- Ko je kuhalna plošča nameščena, vgradite večpolno stikalo z minimalno razdaljo 3 mm med kontakti, ki omogoča popoln odklop.
- Zakon predpisuje obvezno ozemljitev naprave.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da se naprava, ko je nameščena na svoje mesto, lahko priključi v omrežno vtičnico.
- Za priključitev plinske napeljave uporabite samo gibko ali togo kovinsko cev.
- Po potrebi lahko napajalni kabel zamenjate samo z napajalnim kablom z enakimi karakteristikami, kot jih ima originalni 

kabel, ki ga dobavlja proizvajalec (tip H05V2V2-F 90 °C oz. H05RR-F). Ta postopek mora izvesti usposobljen električar.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe oseb ali živali oz. za poškodbe opreme, do katerih pride 

zaradi neupoštevanja teh zahtev.
- Ne uporabljajte razdelilnih vtičnic ali podaljškov.
- Omrežnega vtiča ne izvlecite iz vtičnice s potegom za kabel.
- Električne komponente ne smejo biti po namestitvi naprave dostopne za uporabnika.
- Naprave se ne dotikajte z vlažnimi deli telesa ter je ne uporabljajte, ko ste bosi.
- Kuhalna plošča (razreda 3) je namenjena izključno za pripravo živil v gospodinjstvu. Naprave ne uporabljajte kot grelnik za 

ogrevanje prostora. V tem primeru lahko pride do zastrupitve z ogljikovim monoksidom in do pregrevanja kuhalne plošče. 
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru nepravilne uporabe ali napačne nastavitve upravljalnih elementov.

- Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. 
zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, razen v primeru, ko so osebe, ki so odgovorne za njihovo varnost, zagotovile nadzor 
oz. jih natančno seznanile z uporabo naprave.

- Otroci se ne smejo zadrževati v bližini naprave. Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite, da bi se igrali z napravo.
- Med uporabo plinske naprave nastajata v prostoru toplota in vlaga. Prostor mora biti dobro prezračen, oz. namestite 

odzračevalno napo z izpušnim kanalom.

- V primeru daljše uporabe bo morda potrebno dodatno prezračevanje (odprite okno ali povečajte moč kuhinjske nape).
- Po uporabi se prepričajte, da so vsi gumbi v izključenem položaju, ter zaprite glavni dovod plina oz. ventil na jeklenki.
- Pregreta olja in maščobe se lahko hitro vnamejo. Kadar pri kuhanju uporabljate živila z veliko vsebnostjo maščob in olja 

oz. alkohol (npr. rum, konjak, vino), bodite zelo previdni.
- Embalažni material hranite izven dosega otrok.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli počakajte, da se kuhalna plošča ohladi.
- Ta navodila veljajo samo za tiste države, katerih simbol je prikazan na tipski ploščici (pod kuhalno površino).
- Ta izdelek ni namenjen nameščanju ali uporabi na prostem. 

Po odstranitvi embalaže s kuhalne plošče preverite, da se plošča ni poškodovala med prevozom. V primeru težav se obrnite 
na prodajalca ali na najbližji servisni center.

TEHNIČNI PODATKI ZA INŠTALATERJA
• Izdelek se lahko vgradi v kuhinjski pult debeline 20 do 60 mm.
• Če pod kuhalno ploščo ni pečice, vstavite ločilno ploščo, ki ima najmanj tako veliko površino, kot je odprtina na 

delovni površini. Ločilna plošča mora biti oddaljena največ 150 mm pod zgornjo površino delovne plošče, v 
nobenem primeru pa ne manj kot 20 mm od dna kuhalne plošče. Če nameravate pod kuhališče vgraditi pečico, 
mora ta biti opremljena s hladilnim sistemom. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti, če je pod kuhalno ploščo 
vgrajena pečica druge blagovne znamke.

• Pred namestitvijo preverite:
- da so lokalni pogoji dobave plina (vrsta in tlak) združljivi z nastavitvami kuhalne plošče (glejte napisno 

ploščico in razpredelnico šob);
- da so zunanje površine pohištva ali naprav, ki so nameščene poleg kuhalne plošče, toplotno odporne v skladu z 

obstoječo zakonodajo;
- naprava ni priključena na sistem za odvajanje hlapov. Namestite jo v skladu z veljavnimi predpisi za montažo. 

Posebno pozornost namenite zahtevam v zvezi s prezračevanjem;
- da se plini, ki nastajajo pri gorenju, odvajajo skozi posebne kuhinjske nape ali električne ventilatorje, vgrajene v zid in/ali 

okno.

PRIKLJUČITEV NA PLIN

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

To je simbol opozorila za nevarnost, ki se nanaša na varnost in opozarja uporabnike na potencialno nevarnost za 
uporabnike in ostale osebe.
Vsa varnostna sporočila sledijo simbolu opozorila za nevarnost in enemu izmed izrazov:

 NEVARNOST Označuje nevarno situacijo, ki bo povzročila težko poškodbo, če se ji ne izognete.

 OPOZORILO Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči težko poškodbo, če se ji ne izognete.

 OPOZORILO
Če ne upoštevate dosledno informacij v tem priročniku, lahko pride do požara oz. 
eksplozije, ki povzroči materialno škodo ali telesno poškodbo.

Kaj storite, če zavonjate plin:
- Ne prižigajte nobene naprave.
- Ne dotikajte se električnega stikala.
- V vaši zgradbi ne uporabljajte nobenega telefona.
- S sosedovega telefona takoj pokličite vašega dobavitelja plina. Upoštevajte navodila dobavitelja plina.
- Če vaš dobavitelj plina ni dosegljiv, pokličite gasilce.
- Postopke namestitve in servisiranja mora izvesti usposobljen inštalater, servisna služba ali dobavitelj plina.
- Napravo uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih.

SHRANITE NAVODILA

NAMESTITEV

 OPOZORILO Ta postopek mora izvesti strokovno usposobljena oseba.

• Sistem za dovod plina mora biti izveden v skladu z lokalnimi predpisi.
• Posebni lokalni predpisi za nekatere države so na voljo v poglavju »Sklicevanje na 

obstoječo zakonodajo«. Če podatki za vašo državo niso podani, se o podrobnostih 
posvetujte z vašim inštalaterjem.

• Priključitev kuhalne plošče na plinsko omrežje oz. na plinsko jeklenko mora biti 
izvedena z uporabo toge bakrene ali jeklene cevi s priključki v skladu z lokalnimi 
predpisi oz. z uporabo neprekinjene površinske cevi iz nerjavnega jekla v skladu z 
lokalnimi predpisi. Največja dolžina cevi je 2 metra.

• Priloženo cevno koleno (A)* oz. (B)* priključite na glavno dovodno cev kuhalne 
plošče ter vstavite priloženo tesnilno podložko (C) v skladu s standardom EN 549.

* Cevno koleno (A) uporabite za Francijo, koleno (B) pa za ostale države.
POMEMBNO: če uporabite cev iz nerjavnega jekla, jo namestite tako, da ne pride 
v stik z nobenim premikajočim delom pohištva. Potekati mora skozi področje, 
kjer ni ovir in jo je možno pregledati po njeni celotni dolžini.
• Po izvedeni priključitvi na dovod plina s pomočjo milnice preverite, če plin nikjer 

ne pušča. Prižgite gorilnike ter gumbe zavrtite iz položaja za najvišjo vrednost  v 
položaj za najnižjo vrednost , da preverite stabilnost plamena.
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PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST

POMEMBNO: podatki o napetosti in priključni moči so navedeni na napisni ploščici.

MONTAŽA

PRILAGODITVE ZA RAZLIČNE VRSTE PLINA

Če nameravate napravo uporabljati z drugačno vrsto plina, kot je navedena na napisni ploščici in na nalepki s podatki, ki je na 
zgornjem delu kuhalne plošče, zamenjajte plinske šobe.
Odstranite nalepko s podatki in jo shranite v navodila za uporabo.
Uporabite regulator tlaka, ki je primeren za tlak plina, kot je naveden v navodilih za uporabo.
• Plinske šobe lahko zamenja samo predstavnik servisne službe ali strokovno usposobljen tehnik.
• Plinske šobe, ki niso dobavljene z izdelkom, lahko naročite v servisni službi.
• Nastavite najmanjšo nastavitev regulacijskih ventilov.
OPOMBA: če se uporablja utekočinjen naftni plin (G30/G31), mora biti vijak za najnižjo nastavitev plina do konca 
privit.
POMEMBNO: če se gumbi gorilnikov težko vrtijo, se obrnite na servisno službo za zamenjavo ventila gorilnika, če je 
pokvarjen.

ZAMENJAVA PLINSKIH ŠOB (glejte razpredelnico šob v navodilih za uporabo)

NASTAVITEV NAJMANJŠEGA PRETOKA PLINA NA REGULACIJSKIH VENTILIH

SKLICI NA LOKALNE PREDPISE

Poskrbite, da namestitev in priključke plina izvaja kvalificiran tehnik po navodilih proizvajalca in skladno s trenutnimi 
lokalnimi varnostnimi predpisi.

SERVISNA SLUŽBA

 OPOZORILO Ta postopek mora izvesti strokovno usposobljena oseba.

 OPOZORILO • Priključitev na električno napetost mora 
ustrezati lokalnim predpisom.

• Ozemljitev naprave je zakonsko 
predpisana.

• Ne uporabljajte podaljška.

Po čiščenju obodne površine na kuhalno ploščo 
namestite priloženo tesnilo, kot je prikazano na 
sliki.

Kuhalno ploščo namestite v izrez v kuhinjskem pultu, ki je pripravljen v skladu z merami, ki so navedene v navodilih za 
uporabo.
OPOMBA: Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da omogoča izvlečenje plošče navzgor.
Za pritrditev kuhalne plošče uporabite priložene nosilce (A). Nosilce namestite v ustrezne odprtine (prikazane s puščico) in 
jih pritrdite z ustreznimi vijaki v skladu z debelino kuhinjskega pulta (glejte naslednje slike). 

 OPOZORILO Ta postopek mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
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• Odstranite rešetke (A).
• Izvlecite gorilnike (B).
• Z viličastim ključem ustrezne velikosti odvijte plinsko 

šobo (C), ki jo želite zamenjati.
• Zamenjajte jo s šobo, ki je primerna za novo vrsto plina.
• Šobo ponovno namestite v (D).
• Če imate gorilnik z večkratno krono, uporabite stranski 

ključ za zamenjavo šobe (E).
Pred namestitvijo kuhalne plošče ne pozabite prilepiti 
ploščice s podatki o vrsti umerjenega plina, ki je priložena v 
kompletu s šobami. Prilepite jo tako, da prekriva obstoječe 
podatke o vrsti plina.

Za nastavitev ventila na najmanjši pretok najprej odstranite gumb in nadaljujte po 
naslednjem postopku:
• pritrdite vijak za znižanje višine plamena (-);
• popustite vijak za zvišanje višine plamena (+).
Med nastavitvijo mora biti regulacijski ventil v položaju za najmanjšo nastavitev plina 
(majhen plamen) .
• Na gorilnikih ni potrebno nastavljati primarnega zraka.

• Zatem prižgite gorilnike ter gumbe zavrtite iz položaja za najvišjo vrednost  v 

položaj za najnižjo vrednost , da preverite stabilnost plamena.
Po zaključenem postopku nastavitve vijake ponovno zapečatite z voskom ali podobnim 
materialom.

Pred klicanjem servisne službe zabeležite naslednje podatke:
- vrsto napake oz. težave;
- točen model (zapisan na nalepki, ki je pritrjena na navodilih za uporabo/garancijski 

knjižici);
- servisno številko, ki sledi besedi SERVICE na napisni ploščici pod kuhalno ploščo, ter je 

zapisana na nalepki, ki je pritrjena na navodilih za uporabo/garancijski knjižici;
- svoj poln naslov in telefonsko številko.
Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščeno servisno službo, kot je navedeno v 
garanciji.



NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če kuhalna plošča ne deluje pravilno, si pred klicanjem servisne službe oglejte poglavje »Navodila za odpravljanje težav« za 
določitev težave.
1. Gorilnika ni možno prižgati oz. plamen ni enakomeren

Preverite:
• Dovod plina in električne napetosti nista prekinjena ter predvsem, da je ventil za dovod plina odprt.
• Plinska jeklenka (utekočinjeni plin) ni prazna.
• Odprtine gorilnika niso zamašene.
• Konica svečke ni umazana.
• Vsi deli gorilnika so pravilno nameščeni.
• V bližini kuhalne plošče ni prepiha.

2. Gorilnik ne ostaja prižgan
Preverite:
• Da ste pri prižiganju gorilnika dovolj dolgo časa držali pritisnjen gumb za aktiviranje zaščitne naprave.
• Odprtine gorilnika v bližini termočlena niso zamašene.
• Konica varnostne naprave ni umazana.
• Najmanjša nastavitev plina je pravilna (glejte ustrezno poglavje).

3. Posoda ni stabilna
Preverite:
• Da je dno posode povsem ravno
• Posoda je postavljena na sredino gorilnika.
• Da niste zamenjali rešetk oz. jih nepravilno namestili.

Če tudi po zgoraj navedenih ukrepih ne odpravite napake, pokličite najbližjo servisno službo.

ČIŠČENJE POVRŠINE KUHALNE PLOŠČE

• Vse emajlirane in steklene dele je potrebno čistiti s toplo vodo in nevtralno raztopino.
• Površine iz nerjavnega jekla se lahko umažejo z apnenčasto vodo ali agresivnimi čistilnimi sredstvi, če so predolgo v stiku 

z njimi. Vse ostanke hrane (vodo, omako, kavo ipd.) je potrebno obrisati, preden se posušijo.
• Očistite s toplo vodo in nevtralnim detergentom ter nato do suhega obrišite z mehko krpo ali jelenovo kožo. Zapečeno 

umazanijo odstranite s posebnimi čistilnimi sredstvi za nerjavno jeklo.
OPOMBA: površine iz nerjavnega jekla čistite samo z mehko krpo ali gobo.

• Ne uporabljajte abrazivnih ali jedkih čistilnih sredstev, čistil na osnovi klora ali grobih čistilnih sredstev za posodo.
• Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
• Ne uporabljajte vnetljivih izdelkov.
• Na kuhalni plošči ne puščajte kislih ali alkalnih snovi, kot so kis, gorčica, sol, sladkor ali limonin sok.

ČIŠČENJE DELOV KUHALNE PLOŠČE
• Rešetke, pokrove gorilnikov in gorilnike lahko odstranite in očistite.
• Očistite jih ročno s toplo vodo in neabrazivnim čistilom, odstranite ostanke živil in preverite, da nobena odprtina 

gorilnika ni zamašena.
• Splaknite in posušite
• Gorilnike in pokrovčke pravilno namestite v ustrezna ležišča.
• Pri nameščanju rešetk preverite, da je področje za postavljanje posode poravnano z gorilnikom.
• Pri modelih z vgrajenimi električnimi vžigalnimi svečkami in varnostno napravo je potrebno natančno čiščenje konice 

svečke, da je zagotovljeno pravilno delovanje. Potrebno je redno preverjanje, po potrebi tudi čiščenje z vlažno krpo. Vse 
zažgane ostanke jedi odstranite z zobotrebcem ali šivanko.
OPOMBA: v izogib poškodbam električne vžigalne naprave ne uporabljajte vžigalne naprave, ko gorilniki niso v 
svojih ležiščih.

• Kuhalna plošča je načrtovana, izdelana in se prodaja v skladu z:
- varnostnimi zahtevami direktive EGS »Plin« 2009/142/ES (prej: 90/396/EGS);
- varnostnimi cilji iz nizkonapetostne direktive 2006/95/ES (ki zamenjuje direktivo 73/23/EGS in naknadne spremembe);
- zahtevami za zaščito po direktivi za elektromagnetno združljivost 2004/108/ES.

• Naprava izpolnjuje določila o ekološkem oblikovanju Evropske uredbe št. 66/2014 v skladu z evropskim standardom 
EN 30-2-1.

Odstranjevanje embalažnega materiala
Embalažni material je možno 100 %-no reciklirati in je označen z ustreznim simbolom ( ). Posameznih delov embalaže ne 
odlagajte v okolje, temveč jih odstranite v skladu s predpisi vašega komunalnega podjetja.
Odstranjevanje izdelka
- Naprava je označena v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
- S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje 

in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka.

- Simbol  na izdelku ali v priloženih dokumentih opozarja, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi 

gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odpeljati na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske 
opreme.

Simboli
 Zaprt ventil

 Največji plamen

 Najmanjši plamen

 OPOZORILO Pred servisnimi deli izklopite napajalno napetost.

IZJAVA O SKLADNOSTI 

VAROVANJE OKOLJA 

OPIS IZDELKA

1. Odstranljivi rešetki za posodo

2. Srednje hitri gorilnik

3. Hitri gorilnik

4. Gumb za srednje hitri gorilnik

5. Gumb za hitri gorilnik



PRAKTIČNI NASVETI ZA UPORABO GORILNIKOV

POMEMBNO: PRI UPORABI KUHALNE PLOŠČE SE LAHKO SEGREJE CELOTNO OBMOČJE PLOŠČE.
• Za prižiganje enega izmed gorilnikov zavrtite ustrezen gumb v nasprotno smer urinega kazalca do oznake za največji plamen.
• Gorilnik prižgete s pritiskom gumba proti upravljalni plošči.
• Ko se gorilnik prižge, zadržite gumb pritisnjen še približno 5-10 sekund, da omogočite pravilno delovanje.

Varnostna naprava gorilnika izklopi dovod plina do gorilnika, če plamen po nesreči ugasne (zaradi nenadnega prepiha, 
prekinitve v dovodu plina, prekipenja tekočine ipd.).

• Gumba ni dovoljeno držati pritisnjenega dlje kot 15 sekund. Če po izteku tega časa gorilnik ne ostane prižgan, 
počakajte najmanj eno minuto pred ponovnim poskusom vžiga.
OPOMBA: če je zaradi posebnih lokalnih pogojev dobavljenega plina vžig gorilnika otežen, priporočamo, da postopek 
ponovite z gumbom v položaju za majhen plamen.

Po spustitvi gumba je možno, da bo plamen gorilnika ugasnil. To pomeni, da se varnostna naprava ni dovolj ogrela. V tem 
primeru ponovite zgoraj opisan postopek.

DIMENZIJE IN RAZDALJE, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI (mm)

Kuhalna plošča ima gorilnike z različnimi premeri. Za učinkovitejše delovanje 
gorilnikov upoštevajte naslednja pravila:
- Uporabljajte posodo z enakim ali nekoliko širšim dnom, kot je velikost 

gorilnikov (glejte razpredelnico na desni).
- Uporabljajte samo posodo z ravnim dnom.
- Za kuhanje hrane uporabite ustrezno količino vode. Uporabljajte posodo s 

pokrovkami.
- Posoda na rešetkah ne sme segati čez rob kuhalne plošče
- Za posodo z vzbočenim dnom (npr. VOK) uporabljajte priloženo zaščitno 

rešetko, ki jo lahko namestite samo na gorilnik s 4 obroči.
POMEMBNO: nepravilna uporaba rešetk lahko povzroči poškodbo kuhalne 
plošče: ne odlagajte narobe obrnjenih rešetk in jih ne potiskajte po kuhalni 
plošči.
Ne uporabljajte:
- Ponev iz litega železa, steatita, posode iz žgane gline
- Pripomočkov za razporejanje toplote, npr. kovinskih mrež ipd.
- Dva gorilnika hkrati za eno posodo (npr. za ponev za ribe).

Gorilnik Premer posode

Hiter Od 24 do 26 cm

Srednje hiter Od 16 do 22 cm

UPORABA KUHALNE PLOŠČE

 OPOZORILO Plamen gorilnika naj ne sega čez rob posode.

OPOMBA: če nad kuhalno ploščo namestite kuhinjsko 
napo, si za pravilno razdaljo oglejte navodila za 
namestitev nape

RAZPREDELNICA ŠOB KATEGORIJA II2H3B/P

Vrsta 
uporabljenega 
plina

Tip gorilnika Oznaka 
šobe

Nazivni pretok 
toplote

Nazivna 
poraba

Zmanjšana 
toplotna kapaciteta

Tlak plina 
mbar

kW kW min. naz. maks.

NARAVNI PLIN 
(metan) G20

Hitri 128 3,00 286 l/h 0,60
17 20 25

Srednje hiter 95 1,65 157 l/h 0,35

UTEKOČINJEN 
NAFTNI PLIN 
(butan) G30
(propan) G31

Hitri 87 3,00 218 g/h 0,60

25 30 35
Srednje hiter 67 1,65 120 g/h 0,35

Vrsta uporabljenega 
plina

Konfiguracija 
modela

Nazivni 
pretok toplote kW

Skupna nazivna 
poraba

Količina zraka (m3), potrebna 
za gorenje 1 m3 plina

G20 20 mbar 2 gorilniki 4,65 443 l/h 9,52

G30/G31 30 mbar 2 gorilniki 4,65 338 g/h 30,94

ELEKTRIČNO NAPAJANJE: 220-240 V ~ 50/60 Hz - 0,6W


