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Tryb regulacji mocy 
 

 

Uwaga: Tryb regulacji mocy zmienia całkowitą moc płyty indukcyjnej, 
przy założeniu, że napięcie znamionowe pozostaje niezmienione, po zmianie mocy 
zmieni się również natężenie prądu, ale po przekroczeniu dopuszczalnego 
obciążenia prądem linii może dojść do wyzwolenia, spalenia linii, pożaru i innych 
zagrożeń.  
Ze względu na zmianę całkowitej mocy płyty indukcyjnej, dopasowanie mocy 
pomiędzy różnymi strefami gotowania również ulegnie odpowiedniej zmianie i 
może wystąpić niewielki hałas spowodowany różnicą częstotliwości, gdy różne 
strefy gotowania pracują razem. 
 
 
1. Sposób regulacji mocy:   
 

Gdy płyta indukcyjna jest włączona i znajduje się w stanie wyłączenia, należy 
najpierw nacisnąć i przytrzymać przycisk "Timer", a następnie 3 razy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk "Child safety lock", aby wejść w tryb regulacji mocy, po 
czym wybór strefy gotowania pokaże poziom mocy, a "Po" będzie migać po 
prawej stronie przycisku Timer. Naciskając przyciski "0" i "9" można 
wyregulować regulowany zakres mocy, a na koniec nacisnąć przycisk "ON/OFF", 
aby zapisać i wyjść. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Instrukcje dotyczące regulacji mocy: 
 

1) 2800W (220~230V/13A) 
Gdy w polu "Wybór strefy gotowania" wyświetlone jest odpowiednio "2" i "8", 
oznacza to, że całkowita moc płyty indukcyjnej może osiągnąć tylko ustawioną 
wartość 2800 W. Podczas korzystania z tego trybu mocy maksymalne 
natężenie prądu, jakie można przenieść, wynosi 13 A. W przypadku kilku 
palników (maks. 3), jeśli zwiększenie mocy przekroczy maksymalny limit, 
brzęczyk wyemituje sygnał dźwiękowy, a operacja zwiększenia mocy zostanie 
unieważniona. 

 
 

2) 3500W (220~230V/16A) 
Gdy na wyświetlaczu "Wybór strefy gotowania" pojawi się odpowiednio "3" i "5", 
oznacza to, że całkowita moc płyty indukcyjnej może osiągnąć tylko ustawioną 
wartość 3500 W. Podczas korzystania z tego trybu mocy maksymalne 
natężenie prądu, jakie można przenieść, wynosi 16 A. W przypadku kilku 
palników, jeśli zwiększenie mocy przekroczy maksymalny limit, brzęczyk 
wyemituje sygnał dźwiękowy, a operacja zwiększenia mocy zostanie 
unieważniona. 

 
 

3) 6000W (220~230V/26A) 
Gdy na wyświetlaczu "Wybór strefy gotowania" pojawi się odpowiednio "6" i "0", 
oznacza to, że całkowita moc płyty indukcyjnej może osiągnąć tylko ustawioną 
wartość 6000W. Podczas korzystania z tego trybu mocy maksymalne 
natężenie prądu, jakie można przenieść, wynosi 26 A. W przypadku kilku 
palników, jeśli zwiększenie mocy przekroczy maksymalny limit, brzęczyk 
wyemituje sygnał dźwiękowy, a operacja zwiększenia mocy zostanie 
unieważniona. 

 
 

4) 7200W (220~230V/32A) 
Gdy na ekranie wyboru strefy gotowania pojawi się odpowiednio "7" i "2", 
oznacza to, że całkowita moc płyty indukcyjnej powróciła do maksymalnego 
poziomu 7200 W, a maksymalny prąd obciążenia wynosi 32 A. Można wtedy 
podłączyć się do linii 1*32 A lub 2*16 A. 
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