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KUHALNA PLOŠČA 

 
Pred uporabo pozorno preberite priložena navodila in jih zatem shranite na varno mesto! V 
primeru nejasnosti se posvetujte s prodajalcem v trgovini. 
 

PREDEN UPORABO KUHALNE PLOŠČE 
 
Če želite doseči popolno zadovoljstvo, ki vam jo ob pravilni uporabi nudi kuhalna plošča, 
natančno preberite priložena navodila. Navodil na zavrzite, pač pa jih shranite na varno mesto. 
• Plastične vrečke, polistrienski deli in drug material, v katerega je nameščena plošča, hranite daleč 

od dosega otrok, saj so lahko vzrok neželeni nesreči. 
• Predhodno se prepričajte, ali je med prevozom prišlo do poškodbe plošče. 
• Poskrbite, da vse električne in plinske napeljave naredi za to usposobljen električar, pri 

čemer naj sledi priloženim navodilom proizvajalca in predpisanim normam ter zakonom o 
varnosti. 

 
NARAVOVARSTVENI NAPOTKI 

 

 
 

OPOZORILA IN VARNOSTNI PREDPISI 
 
• Pred čiščenjem ali popravilom, kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. 
• Delovanje plinskih naprav (aparatov) med delovanjem povzroča oddajanje toplote in vlage, 

zato vašo novo kuhalno ploščo namestite v zračen prostor ali pa namestite napo za odvajanje 
toplega zraka ven iz prostora. 

• V primeru, da boste kuhalno ploščo uporabljali dalj časa, poskrbite, da boste v prostoru 
zagotovili dodatno zračenje (odprite okna ali povečajte moč delovanja nape, ventilatorja). 

• Med kuhanjem je grelna površina zelo vroča, zato bodite pozorni, da v bližini ni otrok. 
• Po uporabi se vedno prepričajte ali so vsi gumbi naravnani na položaju • (off), zaprite glavni 

dovod plina ali glavni ventil na plinski bombi. 
• Opozorilo: pokrov (kadar je pečica z njim opremljena) se lahko prekomerno segreje in zaradi 

tega poči. Preden ga boste zaprli (z njim prekrili gorilnike), preverite, ali so vsi gorilniki 
izključeni. 

Potrditvena deklaracija CE 
• Kuhalna plošča je narejena tako, da lahko pride v stik z živili, in odgovarja zakonom predpisanim od 

EEC Directive 89/109. 
• Kuhalna plošča sodi v razred 3, kar pomeni, da je namenjena izključno za kuhanje. Uporaba 

kuhalne plošče v druge namene (npr. gretje prostora) je nepravilna in celo zelo nevarna. 

1. Embalaža 
Ves material, v katerega je zavita plošča, je možno reciklirati in je označen z
znakom za recikliranje . 
2. Kuhalna plošča 
Je narejena iz materiala, ki ga je možno ponovno predelati. Ko boste ploščo
nameravali zavreči, najprej odrežite glavni električni kabel, nato pa jo odvrzite na 
za to namenjena odlagališča. 
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• Kuhalna plošča je narejena, prirejena in označena s predpisanimi normami in zakoni, ki jih je izdala 
evropska skupnost EEC Directive, in sicer: 

        - zakon o varnosti EEC Directive "Plin" 90/396 
        - zakon o varnosti EEC Directive "Nizka napetost" 73/23 
        - zakon o varovanju dodatnih delov EEC Directive "EMC" 89/336 
        - predpisom o varnosti EEC Directive 93/68 
 
 

KAKO PORABITI ČIM MANJ ENERGIJE (VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO) 
 
• Kuhalna plošča je opremljena z gorilniki in /ali grelnimi ploščami 

različnega premera. Za kuhanje uporabljajte le plošče, katerih 
premer dna ustreza velikosti grelne plošče oz. je le malenkost 
večji od grelne površine. 

• Premer dna posode naj ustreza oz. naj bo le malo večji in nikoli 
manjši od premera plošče. 

• Uporabljajte le posode z ravnim dnom. 
• Posode naj ne visijo čez rob grelne površine in naj ustrezajo 

velikosti, ki jo lahko razberete iz spodnje tabele: 
 

Diameter (premer) gorilnika Diameter (premer) posode 
Večji (9,1 cm) 24 – 26 cm 
Srednji (6,4 cm) 16 – 22 cm 
Manjši (4,5 cm) 8 – 14 cm 
• Po možnosti posode med kuhanjem prekrijte s pokrovko. V tem primeru lahko naravnate stikalni 

gumb na nižji položaj in s tem zmanjšate porabo električne energije. 
• Zelenjavo in krompir kuhajte v karseda najmanjši količini vode, saj s tem prihranite energijo. 
• Posode, ki delujejo pod pritiskom vam pomagajo prihraniti odvečno energijo, saj se živila v njih 

skuhajo hitreje kot v normalnih posodah. 
 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
 
Čiščenje površine kuhalne plošče, mreže in stikalne plošče 
• Pred čiščenjem kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja 

in počakajte, da se popolnoma ohladi. 
• Očistite s cunjo, ki ste jo predhodno navlažili z vročo vodo in milom 

ali razredčeno raztopino detergenta. 
• Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih sredstev, 

izdelkov, ki vsebujejo klor ali steklene volne. 
• Bodite pozorni, da na površino plošče ne polijete kislih ali alkalnih 

substanc kot so npr. limonin sok, kis, ... 
Površina iz nerjavečega jekla 
Čistite s posebnimi komercialnimi čistili. 
Opozorilo: Če kuhalni ploščo uporabljate redno, lahko plameni iz 
gorilnika uničijo barvo v neposredni bližini gorilnikov. 
 
Čiščenje plinskih gorilnikov:  
1. Najprej dvignite pokrov in ga odstranite.  
2. Nato povlecite gorilnik ven. 
3. Namočite gorilnike v toplo vodo, v kateri ste predhodno raztopili manjšo količino detergenta.  
4. Gorilnike dobro sperite in dobro posušite. 
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5. Preverite, ali so vse odprtine na gorilniku suhe in nezamašene.  
6. Zatem namestite gorilnike na prvoten položaj in na koncu namestite še pokrove. 
Pomembno: če ne želite poškodovati električnega vžigalnika, ga medtem, ko so gorilniki 
razstavljeni, ne uporabljajte. 
Čiščenje električne plošče:  
Električno ploščo čistite, ko je še topla. Najprej jo očistite s krpo, ki ste jo predhodno namočili v 
raztopino vode in soli, nato pa jih spolirajte še s krpo, namočeno v olje. 
 

KAJ STORITI, ČE PRIDE DO OKVARE 
 
1. Gorilnik se noče prižgati. Preverite: 
 Ali ste odprli ventil za dovod plina? 
 Ali so vam ukinili dovod mestnega plina (metan)? 
 Ali je plinski cilinder (tekoči plin) prazen? 
 Ali so odprtine na gorilniku zamašene? 
 Ali ste po čiščenju gorilnike namestili pravilno in na ustrezen položaj (več o tem lahko preberete v 

paragrafu »Čiščenje in vzdrževanje« - predhodna navodila)? 
2. Gorilnik se prižge, a ne ostane prižgan (ne gori): 
 Poskušajte ga ponovno prižgati in sicer tako, da najprej obrnete gumb za dovod plina na položaj za 

majhen ogenj. 
3. Električni vžigalnik ne deluje. Preverite: 
 Ali je prišlo do izpada električne energije. 

 
SERVISIRANJE 

 
Preden kličete servis: 
1. Preverite možne okvare v poglavju "Kako ravnati, če pride do okvare". 
2. Ponovno vključite kuhalno ploščo in preverite, ali je okvara odpravljena. 
3. Če se okvara ponovno pojavi, pokličite servis. 
Kadar kličete servis: 
 Opišite vrsto okvare, so katere je prišlo 
 Serviserju povejte številko kode, ki jo najdete na karakteristični tablici (nahaja se pod kuhalno 

ploščo).  
 Povejte vaš polni naslov. 
 Povejte vašo telefonsko številko 

 
NAMESTITEV KUHALNE PLOŠČE 

 
Tehnični podatki za inštalaterja 
Kuhalno ploščo lahko namestite na delovno površino debeline 20 do 50mm. V primeru, da pod 
ploščo ne boste namestili nobene druge naprave (aparata), v oddaljenosti vsaj 20mm od dna 
kuhalne plošče postavite posebno ločevalno ploščo. 
Opozorilo: pred namestitvijo preverite, ali so pogoji dovoda plina (naraven plin ali plin pod 
pritiskom) ustrezni z namestitvami kuhalne plošče (označeno na karakteristični tablici). 
• Če boste kuhalno ploščo namestili zraven pokončno postavljenega kosa pohištva, morate 

med pohištvom in kuhalno ploščo oz. robovi le-te, zagotoviti vsaj 100 mm veliko odprtino. 
• Preden boste namestili kuhalno ploščo, iz nje odstranite plastični zaščitni film (folijo) – če je plošča 

z njo prekrita. 
• Bodite pozorni, da bodo vsi elementi, ki so v stiku s kuhalno ploščo temperaturno odporni (sodijo v 

toplotno varnostni razred »Y« - v skladu z lokalnimi predpisi). 



 4

Sestavljanje kuhalne plošče 
• Zatem, ko boste očistili vse sestavne dele, namestite 

priložen okvir na kuhalno ploščo (razen v primeru, da je le-ta 
že nameščen nanjo) – slika na desni strani. 

Za pritrditev kuhalne plošče uporabljajte podložke (A), ki so 
priloženi k pečici. 
1. Namestite podložke v ustrezne odprtine in jih pritrdite s 

pomočjo priloženih vijakov. 
2. Zatem naredite odprtino na površini, kamor nameščate 

kuhalno ploščo – odprtina naj ustreza dimenzijam kuhalne 
plošče (več o tem lahko preberete v nadaljnjih navodilih) 

3. Namestite kuhalno ploščo na delovno površino. 
Pomembno: glavni električni vodnik in vtikač morata biti 
ustrezna glede na moč delovanja kuhalne plošče. Poleg tega 
mora biti kable tako dolg, da zagotavlja ustrezno ekstrakcijo 
kuhalne plošče. 
• Pri nameščanju kuhalne plošče sledite predpisanim 

zakonom 
• Kuhalno ploščo namestite v dobro zračen prostor – le-tako 

se bo lahko plin ustrezno odvajal 
• Naravni tok zraka mora potekati skozi za to namenjeno 

odprtino, ki mora biti: 

 

- vedno na istem mestu, narejena na eni izmed sten prostora ter v stiku z zunanjostjo na področju, ki 
ni izpostavljeno virom onesnaževanja 

- narejena tako, da notranja in zunanja odprtina ne smeta biti moteni (ne naključno in ne namerno) 
- zaščitena s kovinskim pokrovom, ki ne zmanjša delovne površine odprtine 
- nameščena blizu tal, tako, da ne onemogoča delovanje naprave za odvajanje par (npr. nape). 
Električne povezave 
• Vse električne povezave morajo biti narejene v skladu s predpisanimi zakoni 
• Podatki o napetosti in porabi elektrike so označeni na karakteristični tablici, ki se nahaja pod 

kuhalno ploščo 
• Ozemljitev kuhalne plošče mora potekati v skladu s predpisi – proizvajalec ne bo odgovarjal 

za poškodbe oseb ali živali ali poškodb osebne lastnine, do katerih bi lahko prišlo zaradi 
neupoštevanja predpisanih navodil 

• Ko boste namestili kuhalno ploščo, morate dodati monopolarno stikalo s kontaktno 
oddaljenostjo vsaj 3 mm. 

• Če je potrebno, lahko električni kabel zamenjate z novim – pri tem bodite pozorni, da bo nov 
električni kabel imel popolnoma enake karakteristike kot prejšnji (originalni). Električni kabel 
lahko zamenja le za to usposobljen električar ali serviser. 

Priključitev na dovod plina 
Sistem za dovod plina mora biti v skladu s predpisanimi zakoni. 
Povezava med kuhalno ploščo in plinsko cevjo ali plinskim cilindrom 
mora biti narejena iz togega bakra ali jelene pipe z nastavki, ki ustrezajo 
predpisanim normam. Cev je lahko tudi iz nerjavečega jekla – tudi v tem 
primeru naj ustreza predpisanim normam. Med navojem vstavite matico 
(B). Najdaljša dovoljena dolžina cevi je 2 m. Pomembno: Če boste 
namestili cev iz nerjavečega jekla, jo morate namestiti tako, da se 
ne bo dotikala nobenega izmed premičnih delov pohištva okoli 
plošče. Potekati mora skozi področje, kjer ni nobenih ovir in kjer jo 
lahko namestite po celotni dolžini. 
Priključitev na različne vrste plina 
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Če boste uporabljali katerikoli drug plin od označenega na 
karakteristični plošči, morate kuhalno ploščo temu prilagoditi. 
1. Plinske dulce naj zamenja za to usposobljen serviser. Dulci 

niso priloženi h kuhalni plošči – kupite jih lahko na servisu. 
2. Kuhalno ploščo priključite na ventil za izključitev in sicer s 

pomočjo cevi, ki so primerne za vrsto plina, ki ga nameravate 
uporabljati. Pri tem sledite predpisanim normam. 

3. Pretok plina na pipah namestite na najnižji nivo (minimum). 
Opozorilo: če boste uporabljali tekoč naftni plin (petrolej) 
(G30/G31), morate regulacijski vijak na plinskih pipah zategniti do 
konca (kolikor le lahko). 
Zamenjava injektorjev plina (tabela v nadaljnjih navodilih) 
1. Odstranite rešetko (A) 
2. Zatem odstranite gorilnike (B) 
3. S pomočjo ključa ustrezne velikosti (C) odvijte injektor, ki ga 

želite zamenjati. 
4. Zamenjajte odstranjen injektor z drugim, primernim za vrsto 

plina, ki ga uporabljate. 
5. Namestite nov injektor na ustrezen položaj (D). 
Namestitev najmanjšega plamena na plinskem gorilniku 
Če želite zagotoviti najmanjšo moč plamena, odstranite gumb (E) 
in sledite spodnjim korakom: 
• Privijte (-), če želite zmanjšati višino (moč) plamena 
• Sprostite–odvijte(+), če želite povečati višino (moč) plamena 
Namestitve naredite šele zatem, ko boste plinsko pipo namestili na 
najmanjši dotok plina. 

 



 6

Če želite prižgati (vključiti) enega izmed gorilnikov: 
• Pritisnite ustrezen gumb in ga obrnite v obratni smeri urinega kazalca na namestitev za največji 

dovod plina ( ) 
• Hkrati pritisnite še gumb ob kontrolni plošči in ga držite toliko časa, dokler se plinski gorilnik ne bo 

prižgan (dokler ne boste videli plamena) 
• Zatem, ko bo gorilnik prižgan, počakajte še približno 10 sekund – v tem času držite gumb pritisnjen 

navzdol. 
• Spustite gumb – gorilnik mora goreti. 
V primeru, da se gorilnik ne bo prižgal, ponovite zgoraj opisan postopek od začetka. 
Opozorila: 
- V primeru, da bo zaradi neustreznega dovoda plina prižiganje gorilnikov težko ali skoraj nemogoče, 

ponovite zgoraj opisani postopek z razliko, da gumb obrnete do simbola  (nižja moč dovoda plina) 
- Posebna varnostna naprava, ki je sestavni del plinskega gorilnika samodejno prekine dovod plina v 

primeru, da ugasne plamen (plamen lahko npr. ugasne, če je izpostavljen vetru, če pride do motenj 
v dovajanju plina, v primeru, da vam iz posode izteče voda,…) 

Pomembno: 
Nepravilna uporaba rešetk oz. nepravino ravnanje z njimi lahko poškoduje kuhalno plošča: rešetk ne 
nameščajte narobe in jih ne premikate po površini plošče- 
Ne uporabljajte: 
• Lito železne posode ali keramične posode; 
• Toplotnih razpršil, kot so npr. kovinski mreže; 
• Dveh gorilnikov za segrevanje ene posode (npr. posode za pripravo rib) 
Dimenzije kuhalne plošče in delovne površine 

          
Tabela injektorjev 

Pritisk plina Vrsta plina Vrsta 
gorilnika 

Oznaka 
injektorja 

Kapaciteta 
gretja  

(Pcs-kW) 

Poraba Zmanjšana 
kapaciteta 
(Pcs-kW) 

min. rat. max. 

Zemeljski plin G20 
(metan) 

Velik 
Srednji 
Majhen 

128 
94 
76 

3,00 
1,65 
1,00 

286 l/h 
157 l/h 
95 l/h 

0,60 
0,35 
0,30 

17 20 25 

Tekoč naftni plin G30 
(plinska bomba) 

Velik 
Srednji 
Majhen 

85 
65 
50 

3,00 
1,65 
1,00 

218 g/h 
120 g/h 
73 g/h 

0,60 
0,35 
0,30 

20 28-30 35 

Tekoč naftni plin G31 
(plinska bomba) 

Velik 
Srednji 
Majhen 

85 
65 
50 

3,00 
1,65 
1,00 

214 g/h 
118 g/h 
71 g/h 

0,60 
0,35 
0,30 

25 37 45 

 
Vrsta plina Model aparata Moč gretja  

(Psc-kW) 
Poraba Zahtevan pretok zraka m3/h 

G20 20mbar 3 plin + 1 elektrika 7,30 595 l/h 14,6 
G30 28-30 mbar 3 plin + 1 elektrika 7,30 531 g/h 14,6 
G31 37 mbar 3 plin + 1 elektrika 7,30 521 g/h 14,6 

 

Opozorilo: če je razdalja »A« med 
stenami omare med 600 mm in 680 
mm, mora biti višina »B« najmanj 520 
mm. V primeru, da je razdalja »A« 
velja od širine kuhalne plošče, mora 
biti višina »B« najmanj 400 mm 



Delovanje gorilnikov z varnostno napravo in 
električnim vžigom

Vžig enega od gorilnikov
- Pritisnite ustrezen gumb in ga zavrtite v obratno smer 

urnih kazalcev od znaka “velikega ognja” in zvezdice      
 .
- Istočasno morate potiskati gumb proti kontrolni plošči 

dokler se ne prikaže ogenj.
- Ko se prikaže ogenj, pritiskajte gumb še 10 sekund.
- Spustite gumb.

Če se gorilnik na vžge, ponovite zgornji postopek.

Opombi

- Če je zaradi lokalnih pogojev dobave plina otežen vžig 
gorilnika, priporočamo, da gumb obrnete v položaj 
malega ognja .

- Varnostna naprava gorilnika samodejno prekine dobavo 
plina na gorilnik, če je ogenj iz katerega koli razloga 
prenehal goreti (zaradi močnega vetra, napaka pri 
dobavi plina, prelitje tekočine na gorilnik…).

Pomembno
- Nepravilna uporaba mrežic lahko poškoduje gumb: 

mrežice ne obračajte na glavo in ne drsajte jih preko 
gumbov.

1. Odstranljiva stojala za posodo
2-3. Srednji gorilnik
4. Veliki gorilnik
5. Mali gorilnik
6. Nadzorni gumb srednjega gorilnika 

7. Nadzorni gumb srednjega gorilnika 

8. Nadzorni gumb velikega gorilnika    

9. Nadzorni gumb malega gorilnika     

SIMBOLI

1

Črn krog    Dovod zaprt

Večji plamen     Največja odprtost/dostava plina in 
in zvezda    električni vžig

Manjši plamen    Najmanjša odprtost/dostava plina
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MERE IN RAZDALJE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI (mm)

OPOMBA: V primeru namestitve nape nad štedilnikom, si preberite navodila za napo za pravilno razdaljo.
  

RAZPREDELNICA VBRIZGA                            KATEGORIJA II2H3B/P

Vrsta 
uporabljenega 
plina

Vrsta 
gorilnika

Ø vbrizga Nazivni 
toplotni 
pretok kW

Nazivna 
poraba

Zmanjšana 
zmogljivost 
toplote kW

Pritisk plina (mbar)
min. naz. maks.

ZEMELJSKI PLIN 
(metan)            G20

veliki
srednji 
mali

128
94
76

3,00
1,65
1,00

286 l/h
157 l/h
95 l/h

0,60
0,35
0,30

17 20 25

TEKOČI NAFTNI 
PLIN  
(butan)     G30
(propan)    G31    

veliki
srednji 
mali

85
65
50

3,00
1,65
1,00

218 g/h
120 g/h
73 g/h

0,60
0,35
0,3

20 30 35

Vrsta uporabljenega 
plina

Model konfiguracije Nazivni toplotni 
pretok kW

Skupna nazivna 
poraba

Potreben zrak (m3) 
za izgorevanje 1 m3 
plina

G20 20 mbara 4 gorilniki 7,30 695 l/h 9,52
G30-G3130 mbara 4 gorilniki 7,30 531 g/h 30,94

DOVOD NAPAJANJA: 230 V ~ 50 Hz
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