




















Informacje dotyczące domowych 
elektrycznych płyt grzewczych

Metoda przeprowadzania badań: 
Produkt został przebadany zgodnie z następującymi normami dotyczącymi przeprowadzania badań: 
EN 60350-2: 2018, Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – część 2: 
Płyty grzewcze – Metody badań cech funkcjonalnych. 
(przebadane zgodnie z rozporządzeniem EU nr 66/2014, dodatek I, sekcja 2 i 2.2)

Informacje dotyczące zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko: 
Na indukcyjnej płycie grzewczej należy umieszczać wyłącznie naczynia przeznaczone do płyt 
indukcyjnych. W żadnym wypadku nie należy używać tzw. „podkładek adaptacyjnych do kuchenek 
indukcyjnych”, gdyż takie podkładki adaptacyjne znacznie zmniejszają efektywność energetyczną 
indukcyjnej płyty grzewczej (tzn. temperaturę występującą w naczyniu w stosunku do zużytej energii 
elektrycznej) i eliminują wszelkie korzyści wynikające ze stosowania tego typu płyty grzewczej. 
Przyczyną tego stanu rzeczy jest przekazywanie ciepła między podkładką adaptacyjną i dnem naczynia. 
Proces wymiany ciepła trwa wówczas dłużej i występują straty energii.   

Symbol  Wartość Wartość

Identyfikator modelu x CIY 002 – (46380) CIY 001- (46261)

Typ płyty grzewczej  x Elektryczna Elektryczna

Liczba pól i obszarów grzewczych  2 1

Technologia grzewcza (indukcyjne 
pola i obszary grzewcze, 
promiennikowe pola grzewcze, płyty 
grzewcze)

x Indukcja Indukcja

W przypadku okrągłych obszarów 
grzewczych i płyt grzewczych: 
Średnica użytecznej powierzchni 
każdego elektrycznie ogrzewanego 
obszaru grzewczego, z 
dokładnością do 5 mm.

Ø 20cm+20cm 20 cm

W przypadku nieokrągłych 
obszarów grzewczych 
i płyt grzewczych: Długość i 
szerokość powierzchni użytkowej 
każdego elektrycznie ogrzewanego 
obszaru grzewczego i każdej 
elektrycznej płyty grzewczej, z 
dokładnością do 5 mm.

Dł.
Szer.

x x

Zużycie energii elektrycznej przez 
płytę grzewczą, na kg

EC electric
cooking

lewe pole 190,7 Wh/kg
prawe pole 194,6 
Wh/kg

185,7 Wh/kg

Zużycie energii elektrycznej przez 
płytę grzewczą, na kg

EC electric 
hob

192,7 Wh/kg 185,7 Wh/kg

















Test method:
The product has been tested in accordance with the following test standards:
EN 60350-2: 2018, Household electric cooking appliances – Part 2:
Hobs. Methods for measuring performance.
(tested in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014, Annex I, Section 2 and 2.2)

Information regarding the reduction of the environmental impact:
Only induction hob cookware should be placed on the induction hob.
 Do not use so-called 'induction hob converters' because such converters significantly reduce the energy 
efficiency of the induction hob (that is the temperature in the cookware compared to the energy consumed) 
and defeat all advantages of this type of hob.
This is caused by thermal energy transfer between the converter and the bottom of the cookware.
The heat transfer takes longer and energy is lost.  

Symbol  Value Value

Model designation x CIY 002 – (46380) CIY 001- (46261)

Hob type  x Electric Electric

Number of cooking zones and 
cooking areas   

2 1

Heating technology (induction 
cooking zones and cooking areas, 
radiant cooking zones, solid plates)
grzewcze)

x Induction Induction

For circular cooking zones or 
cooking areas:
Diameter of useful surface area per 
electric heated cooking zone 
rounded to the nearest 5 
mm.dokładnością do 5 mm.

Ø 20cm+20cm 20 cm

For non-circular cooking zones or 
areas:
 Length and width of useful surface 
area per electric heated cooking 
zone or area rounded to the nearest 
5 mm.

L
W

x x

Energy consumption per cooking 
area calculated per kg

EC electric
cooking

left zone:190,7 Wh/kg
right zone: 194,6 
Wh/kg

185,7 Wh/kg

Energy consumption for the hob 
calculated per kg

EC electric 
hob

192,7 Wh/kg 185,7 Wh/kg

Information concerning domestic 



SERWIS KONTAKT:
serwis@megabajt.com.pl

Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumen-
tach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odp-
adami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórc-
ze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki 

w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można 
uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo 
domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w 
tym recyclingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie 
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. 

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging 
or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. 
Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human 
health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user’s responsibility to hand over the 
used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on 
recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal 
services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in 
contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. 
At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean 
natural environment.




