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STEBA IK 300SC



Загальна інформація
Цей прилад призначений тільки для побутового використання в 
приміщенні, не в промислових цілях. Будь ласка, уважно 
прочитайте цей посібник по експлуатації і надійно збережіть його. 
При передачі приладу третім особам слід передати разом з ним 
керівництво по експлуатації. використовуйте
прилад відповідно до керівництвом і дотримуйтесь вказівок щодо 
безпеки.
Виробник не несе відповідальність за шкоду або травми, нанесені 
в внаслідок недотримання вказівок з безпеки.
Вказівки з безпеки
· Прилад слід підключати до мережі електроживлення і 
використовувати тільки в відповідно до вказівок на маркуванні.
· Прилад слід використовувати тільки при відсутності 
пошкоджень проводу електроживлення і самого приладу. 
Перевіряйте прилад на наявність пошкоджень перед кожним 
використанням!
∙∙ Не торкайтеся до електричної вилці вологими руками.
∙∙ Підключіть шнур живлення до правильно встановленої і легко 
доступною розетки.
∙∙ Для від'єднання шнура живлення, необхідно тягнути за 
штепсель, а не за сам кабель.
· Після кожного використання або в разі несправності виймайте 
штекер з розетки.
· Не тягніть за провід підключення до електромережі. Він не 
повинен тертися об кути або бути затиснутий.
· Провід електроживлення не повинен стикатися з гарячими 
предметами.
· Діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями або особи, які мають 
недостатньо досвіду та / або знань, можуть використовувати 
прилад тільки під наглядом або при умови отримання вказівок 
щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаних з 
ним небезпек. Дітям не можна гратися з приладом і пакувальними 
матеріалами. Дітям старше 8 років можна займатися чищенням і 
обслуговуванням приладу тільки під наглядом.
· Не допускайте до приладу і проводу електроживлення дітей 



молодше 8 років.
· Прилад не можна використовувати з таймером включення або 
окремою системою дистанційного керування!
· Не зберігайте прилад на відкритому повітрі або у вологих 
приміщеннях.
· Ніколи не занурюйте прилад у воду.
· Ніколи не використовуйте прилад після появи несправності, 
наприклад, після падіння чи іншого ушкодження.
· Виробник не несе відповідальність за неправильне або 
неналежне використання приладу внаслідок недотримання 
інструкції по експлуатації.
· Щоб уникнути небезпек ремонтні роботи, наприклад, заміну 
пошкодженого дроти електроживлення, повинні робити тільки 
співробітники сервісного центру.
· Використовуйте прилад тільки в зазначених у цьому посібнику 
цілях.
Використання:
Апарат оснащений сенсорним управлінням - Необхідні 
налаштування будуть
активовані, коли ви доторкнетеся до поверхні.
Підключіть прилад в розетку. Пролунає звуковий сигнал і всі 
світлодіоди і дисплей спалахнуть на кілька секунд. Прилад 
перебуває в черговому режимі. Поставте відповідний посуд в 
середину кола (мін. діаметр посуду 12 см). Натисніть кнопку ON / 
OFF, загориться LED панель під конфоркою на якій стоїть посуд, і 
світлодіод біля кнопки ON / OFF.
Увага !!! Якщо прилад не використовують протягом 30 секунд, він 
перейде в режим очікування.
Установка потужності
Ця функція підходить для кип'ятіння води або приготування супів.
Помістіть посуд в середину області нагріву.
Натисніть кнопку ON / OFF один раз.
Нагрівання
Прилад включений і на дисплеї вказана потужність 
1200.Охлаждающій вентилятор починає працювати.
За допомогою кнопок +/- ви можете змінювати рівень потужності 



з кроком в 200 Вт (200Вт- 2000Вт)
Рівень потужності може бути змінений в будь-який час.
Пристрій оснащений захистом від перегріву. У разі перегріву, 
прилад припинить роботу, пролунає звуковий сигнал і на 
дисплеї висвітиться код помилки E02.
У цьому випадку, натисніть кнопку ON / OFF і дайте йому 
охолонути протягом декількох хвилин.
Після того як прилад охолоне, ви можете продовжити 
використовувати його.
Якщо на дисплеї висвітиться код помилки E0, 
використовуваний вами посуд не підходить для індукційної 
плити. Прилад 9 разів подасть звуковий сигнал і перейде в 
режим очікування.

Установка температури приготування
Ця функція підходить для смаження м'яса і овочів.
Помістіть посуд в середину області приготування.
Натисніть кнопку ON / OFF один раз, і після цього 3 рази 
функціональну кнопку. Загориться червоний світлодіод біля 
символу температури і на дисплеї відобразиться 180. Вентилятор 
охолодження почне працювати. За допомогою кнопок +/- 
відрегулюйте температуру з кроком в 1 градус. Під час 
приготування температуру можна регулювати в будь-який час.
У прилад вбудований датчик підтримки заданої температури 
приготування. температура
може бути встановлена в діапазоні від 60 ° C до 240 ° C.
Таймер
Встановіть необхідну температуру або потужність, як описано 
вище. Натисніть функціональну кнопку кілька разів, поки 
червоний світлодіод не почне мигати біля символу таймер.
На дисплеї показує "0". На протязі 5 секунд, встановіть 
необхідний час, натиснувши на кнопку з кроком 5 хвилин. Час 
може бути встановлено в діапазоні від 5 до 180 хвилин.
Якщо ви хочете змінити час під час приготування їжі натискайте 
функціональну кнопку, поки індикатор таймера не почне блимати.



Якщо натиснути ON / OFF під час приготування їжі, все установки 
будуть скинуті, а прилад перейде в режим очікування.
По закінченню часу приготування, прилад перейде в режим 
очікування.
Будь ласка, зверніть увагу, що вентилятор охолодження працює під 
час приготування, щоб остудити прилад всередині.
Для захисту електроніки, охолоджуючий вентилятор буде 
працювати кілька хвилин після того, як ви вимкнете прилад. 
Відключайте прилад від мережі тільки після виключення 
охолоджуючого вентилятора.
Замок від дітей
При натисканні на кнопку блокування, функція буде активована 
або відключена.
Очищення:
∙∙ Відключіть вилку і почекайте, поки прилад не охолоне. Чистіть 
прилад після кожного використання.
.. Не в якому разі не занурюйте прилад у воду.
∙∙ Не використовуйте агресивні миючі засоби, щоб очистити 
індукційну плиту.
∙∙ Протріть прилад за допомогою вологої ганчірки.
∙∙ Використовуйте пилосос для прибирання бруду з 
повітрязабірників приладу.










