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Aby w pełni cieszyć się korzystaniem z piekarnika, należy uważnie przeczytać niniejsze  
instrukcje i zachować je na przyszłość.
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INSTRUKCJA PŁYTY FR ES PT ABGCZFIGR RORUSE SK

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA  
ORAZ INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera ważne zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których 
należy zawsze przestrzegać.
OSTRZEŻENIE:
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają 
rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują, w jaki 
sposób zmniejszyć ryzyko obrażeń, szkód oraz porażenia 
prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy 
pamiętać o zachowaniu następujących środków 
bezpieczeństwa: 
• Podczas rozpakowywania oraz instalacji urządzenia 

należy stosować rękawice ochronne.
• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności 

montażowej urządzenie należy odłączyć od zasilania 
elektrycznego.

• Instalacja lub konserwacja powinna być przeprowadzana 
przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z 
instrukcjami producenta oraz obowiązującymi 
miejscowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części 
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w 
instrukcji obsługi. 

• Niniejsze urządzenie musi być uziemione.
• Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, 

aby umożliwić podłączenie umieszczonego w zabudowie 
urządzenia do sieci.

• Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik 
wielobiegunowy o minimalnym odstępie styków 
wynoszącym 3 mm. 

• Nie stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
• Nie ciągnąć za przewód zasilający.
• Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć 

dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 

domowego do przygotowywania żywności. Wszystkie 
inne zastosowania (np. do ogrzewania pomieszczeń) są 
zabronione. Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane 

niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją 
ustawień elementów sterujących. 

• Urządzenie i jego łatwo dostępne części mogą nagrzewać 
się podczas pracy. Należy unikać dotykania elementów 
grzejnych. 

• Urządzenie i jego łatwo dostępne części mogą nagrzewać 
się podczas pracy. Należy unikać dotykania elementów 
grzejnych. Bardzo małe dzieci (w wieku 0-3 lat) i małe 
dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny przebywać w pobliżu 
urządzenia bez stałego nadzoru osób dorosłych. 

• Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz 
osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą 
korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy 
odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją 
zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie 
mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez 
nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.

• Nie dotykać elementów grzejnych urządzenia w trakcie i 
po użytkowaniu. Dopóki wszystkie komponenty 
urządzenia nie wystygną, pilnować by nie stykało się ono 
ze ściereczkami ani innymi łatwopalnymi materiałami.

• Nie umieszczać na urządzeniu i nie przechowywać w jego 
pobliżu żadnych materiałów łatwopalnych.

• Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. 
Podczas gotowania potraw zawierających duże ilości 
tłuszczu i oleju należy zachowywać ostrożność.

• Jeśli powierzchnia urządzenia jest pęknięta, należy je 
wyłączyć, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem 
elektrycznym (dotyczy wyłącznie urządzeń ze szklaną 
powierzchnią).

• Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z 
zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem 
zdalnego sterowania.

• Pozostawianie bez nadzoru gotujących się potraw z 
tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i 
spowodować pożar. Pożaru NIGDY nie wolno gasić wodą! 
Należy wyłączyć urządzenie i przykryć ogień np. 
pokrywką lub kocem gaśniczym. 

• Zagrożenie pożarem: na powierzchniach grzejnych nie 
należy przechowywać żadnych przedmiotów.

• Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
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1. Promiennikowe pole grzewcze Ø 145

2. Promiennikowe pole grzewcze Ø 180

3. Kontrolka Wł./Wył.

4. Pokrętło regulacyjne tylnej strefy gotowania 

5. Pokrętło regulacyjne przedniej strefy gotowania 

6. Ciepło resztkowe

• Aby włączyć płytę, należy obrócić pokrętło(-a) w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustawić na 
żądaną moc.

• Aby wyłączyć płytę, należy ustawić pokrętło(a) na "0".
• Płyta jest wyposażona w 2 lampki kontrolne, które wskazują, 

że pola grzewcze są gorące. 
Te kontrolki zaczynają świecić gdy tylko pola grzewcze 
osiągną wysoką temperaturę. 
Kontrolki świecą się nawet po wyłączeniu odpowiadającej 
im strefy gotowania i gasną dopiero wtedy, gdy temperatura 
strefy gotowania spadnie do bezpiecznej wartości.

Ważne:
Aby uniknąć trwałego uszkodzenia szklano-ceramicznej 
powierzchni płyty, nie używać:
 - garnków z dnem, które nie jest idealnie płaskie,
 - metalowych garnków z emaliowanym dnem.

PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA

Napięcie zasilania Liczba przewodów x wymiary

220-240 V ~ + H05 RR-F 3 x 1,5 mm2

WYMIARY PŁYTY GRZEWCZEJ I BLATU ROBOCZEGO(MM)

Pokrętło  
(1 - 6) Tabela zastosowań pól grzewczych Pokrętło  

(1-12)
1-2 Topienie masła, czekolady itp. 1-2

2
Utrzymywanie żywności w stałej 

temperaturze lub ponowne 
podgrzewanie niewielkich ilości cieczy

2-3-4

3 Podgrzewanie dużych ilości żywności, 
przygotowywanie polew i sosów 4-5-6

3-4
Delikatne duszenie, na przykład: warzyw, 
spaghetti, zup oraz gotowanie pieczeni 

lub przygotowywanie potraw duszonych
6-7

4
Potrawy smażone, kotlety, steki, 

gotowanie bez użycia pokrywki (na 
przykład: risotto

7-8

4-5
Przyrumienianie mięs, pieczenie 

ziemniaków, ryb lub gotowanie dużych 
ilości wody

8-9-10

6 Szybkie podsmażanie, smażenie steków 
itp. 11-12

 

TYP PLEVP 220-240/380-415 V ~ 2N 50/60 HZ 2,9 KW

Ta instrukcja jest również dostępna na stronie: docs.whirlpool.eu
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



PRZED UŻYTKOWANIEM PŁYTY KUCHENNEJ
Przed pierwszym użyciem:

 - usunąć naklejki umieszczone na płycie;
 - kartonowe zabezpieczenia oraz zabezpieczającą warstwę folii
 - sprawdzić, czy płyta nie została uszkodzona w trakcie transportu. 

W razie wątpliwości skontaktować się z serwisem technicznym.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Ważne: Nie myć urządzenia wodą pod ciśnieniem ani sprzętem 
czyszczącym parą.
• Czyścić piekarnik po każdym użyciu, gdy urządzenie jest zimne. 

Pozwoli to uniknąć gromadzenia się zabrudzeń i ułatwi czyszczenie.
• Użyć czystej szmatki, ręczników kuchennych i płynu do mycia naczyń 

albo środka do czyszczenia tworzyw szklano-ceramicznych.
• Usunąć przypieczony brud przy pomocy skrobaka (jeśli jest w 

zestawie) i odpowiedniego środka czyszczącego.
• Nie dopuszczać do zasychania pozostałości potraw na powierzchni 

płyty.
• Nie stosować środków ściernych, środków na bazie chloru, aerozolu 

do czyszczenia piekarników ani środków do szorowania.
• Płyta powinna być okresowo konserwowana za pomocą dostępnych 

w handlu specjalnych środków ochronnych, zgodnie z zaleceniami 
podanymi przez producentów.

PORADNIK DOTYCZĄCY USUWANIA PROBLEMÓW
Piekarnik nie działa:

 - Sprawdzić, czy w gniazdku zasilającym jest prąd.
 - Wyłączyć płytę kuchenną i włączyć ją ponownie, aby sprawdzić, 

czy usterka nie ustąpiła.
 - Upewnić się, że pokrętło nie jest ustawione w położeniu “0”.
 - Ustawić przełącznik wielopozycyjny w położeniu “Off”, a 

następnie ponownie obrócić do położenia “On”.

SERWIS TECHNICZNY
Przed zwróceniem się do serwisu technicznego:
• Upewnić się, czy nie można rozwiązać problemu samodzielnie, 

postępując według punktów opisanych w rozdziale “Poradnik 
dotyczący usuwania problemów“.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie dalej nie 
działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym 
autoryzowanym serwisem technicznym.
Podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model płyty grzejnej;
• numer serwisowy (numer ten znajduje się na umieszczonej pod płytą 

grzewczą tabliczce znamionowej, po słowie SERVICE). Numer 
serwisowy jest także podany w karcie gwarancyjnej;

• dokładny adres użytkownika;
• numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego 
Serwisu Technicznego (co jest gwarancją użycia oryginalnych części 
zamiennych oraz właściwej naprawy).
Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może obniżyć 
bezpieczeństwo użytkowania oraz jakość urządzenia.
AKCESORIA
Szklaną pokrywę można zamówić kontaktując się z Serwisem 
Technicznym, podając kod: AMC 966 NB (Nowa Czarna) AMC 966 MR 
(Lustro).

• Aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie 
instalacji należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o 
minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.

• Nie stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
• Elementy elektryczne nie mogą być dostępne po zakończeniu 

instalacji.

Podłączenie płyty grzewczej do zasilania
Uwaga: żółto-zielony przewód uziemienia powinien zostać podłączony 
do śruby oznaczonej.
Jeśli przewód zasilający nie został jeszcze podłączony:
• Usunąć około 70 mm. osłony zewnętrznej kabla.
• Następnie usunąć około 10 mm. wewnętrznej osłony.
• Otworzyć skrzynkę zaciskową podważając boczne zatrzaski przy 

pomocy narzędzia.
• Włożyć kabel w zacisk kablowy i podłączyć przewody do tabliczki 

zaciskowej (Rys. 3). 
• Zamknąć pokrywę tabliczki zaciskowej.
• Po wykonaniu podłączenia elektrycznego należy włożyć płytę 

grzewczą od góry i zaczepić ją na sprężynach mocujących tak, jak 
pokazano na rys. 1

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Zalecenia
Ważne: Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji 
urządzenia, należy odłączyć płytę od zasilania.
• Przed podłączeniem płyty do źródła zasilania należy wykonać 

podłączenia elektryczne.
• Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany technik zgodnie z 

instrukcjami producenta oraz zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Rozpakować płytę i sprawdzić, czy nie została uszkodzona podczas 

transportu. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do 
sprzedawcy lub do najbliższego punktu serwisowego.

Przygotowanie mebli do zabudowy
• Wyciąć otwór w blacie przed rozpoczęciem instalacji urządzenia. 

Należy ostrożnie usunąć wszelkie wióry i opiłki, które mogą mieć 
negatywny wpływ na pracę urządzenia.

• Płytę kuchenną można zabudowywać w blacie o grubości od min. 30 
do maks. 50 mm.

• W celu uniemożliwienia dostępu do płyty, w odległości co najmniej 
20 mm od spodu płyty zamocować płytę oddzielającą.

• Jeżeli użytkownik zamierza zainstalować piekarnik pod płytą 
kuchenną, powinno to być urządzenie wyprodukowane przez firmę 
Whirlpool i wyposażone w układ chłodzenia.

• Pomiędzy płytą a piekarnikiem nie powinno być żadnych 
przedmiotów 

• (tj. kabli, materiałów izolacyjnych itp.).
• Sąsiedni mebel należy zamontować w odległości co najmniej 100 

mm od krawędzi płyty.
• W blacie roboczym należy wykonać otwór o podanych wymiarach.
• Zaleca się uszczelnienie wewnętrznych krawędzi blatu roboczego 

klejem do drewna lub silikonem.

• Dokładnie oczyścić powierzchnię wewnętrzną płyty, a następnie 
nałożyć dostarczoną w komplecie uszczelkę na płytę (jeśli nie została 
wcześniej nałożona).

Płyta grzejna ze szkła ceramicznego
Ważne: Przed zamontowaniem płyty należy zdjąć folię 
zabezpieczającą.
Sprawdzić, czy otwór w blacie został wykonany zgodnie z wymiarami 
podanymi na rysunki. Zwrócić uwagę na zakres tolerancji.
Nie wciskać na siłę płyty kuchennej w blat roboczy. Może to spowodować 
pęknięcie płyty witroceramicznej (nawet później)!
• Jeśli blat jest wykonany z drewna, należy użyć specjalnych 

zacisków sprężynowych i śrub dostarczonych w zestawie.
1. Zabezpieczyć sprężynujące zaciski (A) (rys. 1) śrubami dostarczonymi 

w zestawie, zwracając uwagę na zachowanie odpowiednich 
odległości.

2. Włożyć płytę w blat roboczy (patrz schemat).
MONTAŻ: 
Po oczyszczeniu powierzchni na obwodzie należy zamontować 
dostarczoną uszczelkę na płycie kuchennej w sposób pokazany na 
rysunku.
Podłączenie do zasilania
• Przepisy wymagają, aby urządzenie było uziemione.
• Podłączenie do zasilania powinien wykonać wykwalifikowany 

technik zgodnie z instrukcjami producenta i wymaganiami lokalnych 
przepisów.

• Instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie do 
zasilania oraz za przestrzeganie norm bezpieczeństwa.

• Przewód zasilający musi mieć odpowiednią długość, aby umożliwić 
połączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

INSTALACJA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Utylizacja opakowania
• Materiał opakowania w całości nadaje się do recyklingu, jak wskazuje 

odpowiedni symbol.
• Nie należy wyrzucać opakowań z różnych surowców bez 

zastanowienia, ale robić to odpowiedzialnie, w pełni przestrzegając 
lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja starych urządzeń AGD
• Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą 

2012/19/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE). Prawidłowe złomowanie niniejszego 
urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka negatywnego 
wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, który może 
wystąpić w przypadku nieodpowiedniej utylizacji produktu.  
Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego 
dokumentach oznacza, że dany produkt nie jest sklasyfikowany jako 
odpad z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do właściwego 
punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacja powinna być 
przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
usuwania odpadów. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości 
recyklingu niniejszego produktu, należy skontaktować się z lokalnym 
urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w 
którym produkt został zakupiony.

Rady dotyczące oszczędzania energii
• Używane czajniki lub garnki powinny mieć średnicę dna równą lub 

nieco większą niż średnica pola grzewczego.
• Stosować tylko garnki i patelnie o płaskim dnie.

• Jeśli to możliwe, podczas gotowania przykrywać naczynia 
pokrywkami.

• Gotować warzywa, ziemniaki itp. z niewielką ilością wody, aby skrócić 
czas gotowania.

• Szybkowar pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii i skrócić czas 
gotowania.

Deklaracja zgodności z ekoprojektem
• To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone 

Rozporządzeniem Komisji (UE) N. 66/2014 i jest zgodne z normą 
europejską EN 60350-2.


