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ИНСТРУКЦИЯ ЗА 
УПОТРЕБА

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
СТЪКЛОКЕРАМИЧНАТА ПЛОЧА
ИНСТАЛИРАНЕ
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 
МРЕЖА
СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПРEДПАЗНИ МEРКИ И ОБЩИ 
ПРEПОРЪКИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЛОЧАТА ЗА 
ГОТВЕНЕ
ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА 
СТЪКЛОКЕРАМИЧНАТА ПЛОЧА ЗА 
ГОТВЕНЕ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА
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ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
СТЪКЛОКЕРАМИЧНАТА ПЛОЧА

• За да използвате Вашия нов уред по 
най�добрия начин, внимателно 
прочетете инструкциите за 
потребителя и ги пазете под ръка за 
справки в бъдеще.

ИНСТАЛИРАНЕ

Плоча за готвене
• Плочата за готвене трябва да се постави в 

работен плот, дълбок между 20 и 50 мм. 
• Между плочата за готвене и фурната не трябва 

да има нищо (напречни релси, скоби и др.). 
• Разстоянието между долната повърхност на 

стъклокерамичната плоча и шкафа или 
разделящия панел трябва да бъде поне 20 мм.

• Ако плочата за готвене трябва да се инсталира 
до колонен шкаф, оставете разстояние поне 
100 мм от ръба на плочата за готвене.

• Направете отвор в работния плот с размерите, 
показани в предоставената отделно Карта на 
изделието.

• Поставете предоставеното уплътнение на плочата 
за готвене (ако не е вече поставено), след като 
почистите повърхността й.

Важно
За да предпазите електронните схеми от прегряване, 
а оттам и от повреда, препоръчваме следното:
• Не инсталирайте плочата за готвене близо до 

съдомиялна или перална машина, за да може 
електронните схеми да не са в контакт с пара 
или влага, което може да ги повреди.

Ако под плочата за готвене има фурна (наше 
производство), тя трябва непременно да е 
снабдена с охлаждаща система.
Ако температурата на електронните схеми превиши 
максимално разрешената температура, плочата за 
готвене се изключва автоматично; в такъв случай 
изчакайте няколко минути, докато вътрешната 
температура на електронните схеми достигне 
поносимо ниво; в този момент ще бъде възможно да 
включите плочата за готвене отново.
• След употреба изключвайте плочата.

Задна стена

Предна част
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ИНСТАЛИРАНЕ

Сглобяване

A) Ако работният плот е направен от дърво, 
използвайте приложенитке в комплекта 
пружинки, скоби и винтове.

• Поставете 4�те пружинки (A) върху рамката на 
плочата за готвене, на специално направените 
места, вж. фиг. 1.

• Измерете центъра на вертикалните страни на 
изреза, както на фиг. 2.

• Разположете центъра на скобите (C) върху 
центъра на страната, определен преди това.

• Горната страна на скобите трябва да се 
подравни с повърхността на работния плот.

• Закрепете с 4�те винта (B), приложени в 
комплекта, като използвате предварително 
направените отвори.

• Вкарайте плочата за готвене в подготвения 
отвор, така че пружинките (A) да се закрепят на 
съответните места на скобите (C фиг. 4 и 5).

B) Ако работният плот е от мрамор, камък, 
пластмасови материали и пр., поръчайте си 
набор за инсталиране с код 4812 310 19277 от 
упълномощения сервиз за поддръжка.

B

фиг. 2

фиг. 1 A

фиг. 3

C

фиг. 4

фиг. 5

A
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СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Електрическите съединения трябва да се извършат 
преди свързването на уреда към електрическата мрежа. 
Уредът трябва да се инсталира от квалифициран техник, 
който е напълно запознат с действащите разпоредби за 
безопасност и инсталиране. По�конкретно, 
инсталирането трябва да се извърши в съответствие с 
нормативната уредба на местната електроснабдителна 
компания. Проверете дали напрежението, показано на 
табелката с данни, съвпада с напрежението във Вашия 
дом. Заземяването на уреда е задължително по закон: 
използвайте само проводници с подходящ размер 
(включително проводник на заземяването). 
Производителят не поема никаква отговорност за 
нараняване на лица или имуществени щети в резултат 
на неспазване на горните процедури. За свързване към 
електрическата мрежа използвайте кабел тип H05 RR�F, 
както е посочено в таблицата по�долу:
Захранващо напрежение.

Уредът трябва да бъде свързан към 
електрозахранване посредством изключвател на 
всички фази с минимална междина на 
контактите 3 мм.
Внимание: захранващият кабел трябва да бъде 
достатъчно дълъг, за да позволи плочата, да бъде 
отделена от работния плот и трябва да бъде разположен 
така, че да се избегне повреда или прегряване, 
предизвикано от съприкосновение с основата. 
Съединения на клемореда
Забележка: проводникът в жълто и зелено трябва 
да бъде свързан към клемата със символа  и да 
бъде по�дълъг от другите проводници.
• Оголете приблизително 70 мм кабелен сноп от 

захранващия кабел (B).
• Оголете приблизително 10 мм сноп от 

проводниците. След това вкарайте кабела на 
захранването в кабелната скоба и свържете 
проводниците към клемореда, както е показано на 
схемата, която се намира до клемореда.

• Закрепете кабела на захранването (B) 
посредством кабелната скоба.

• Затворете капака на клемореда (A) и затегнете 
винта му.

• След електрическото свързване поставете 
плочата от горната страна и я закачете към 
опорните пружини в съответствие с фигурата.

Проводници Брой x размер

230V ~ +  3 X 4 mm2

230V 3~ +  4 X 1,5 mm2

400V 3N ~ +  5 X 1,5 mm2

400V 2N ~ +  4 X 1,5 mm2
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СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Опаковка
• Опаковъчният материал може да се 

рециклира 100%, както се 
потвърждава от символа за 
рециклиране ( ).

2. Изделия
• Този уред е маркиран в съответствие с 

Европейска директива 2002/96/ЕО 
“Електрическо и електронно оборудване 
за отпадъци” (WEEE).
Като се погрижите това изделие да бъде 
изхвърлено по правилен начин, вие ще 
помогнете за предотвратяване на 
възможните негативни последствия за 
околната среда и здравето на хората, 
което в противен случай може да бъде 
предизвикано от неправилно изхвърляне 
на това изделие.

Символът  върху изделието или 
върху документите, приложени към 
изделието, показва, че това изделие не 
бива да се третира като битови отпадъци. 
Вместо това, то трябва да се предава в 
специализиран пункт за рециклиране на 
електрическо и електронно оборудване. 
При изхвърлянето му спазвайте местните 
норми за изхвърляне на отпадъци.
За по�подробна информация за 
третирането, възстановяването и 
рециклирането на това изделие се 
обърнете към вашата местна градска 
управа, към вашата служба за изхвърляне 
на битови отпадъци или към магазина, 
откъдето сте закупили изделието.

Декларация за съответствие CE
• Тази плоча за готвене е годна за 

контакт с хранителни продукти и 
съответства на Регламента (ЕО) 
№ 1935/2004

• Уредите са предназначени само за 
използване като уреди за готвене. 
Всяка друга употреба на уредите 
(напр. за отопляване на помещение) 
се смята за неправилна и потенциално 
опасна.

• Уредите са проектирани, произведени 
и продавани в съответствие с:

• цели за безопасност на Директива 
"Ниско напрежение" 2006/95/ЕО 
(които заместват 73/23/ЕИО и 
последващите изменения и 
допълнения).

• изискванията за защита на Директива 
EMC 89/336/EEC “Електромагнитна 
съвместимост”.

• изискванията на Директива 93/68/EEC.

• Използвайте съдове, чиито диаметър на основата 
е равен на диаметъра на зоната за готвене.

• Използвайте само тенджери и тигани с плоско дъно.
• Ако е възможно, при готвене използвайте съдове 

с капак.
• Гответе зеленчуци, картофи и др. с малко вода, за 

да намалите времето за готвене.
• Тенджерата под налягане ви позволява още 

повече да пестите енергия и време.

НЕ!
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ПРEДПАЗНИ МEРКИ И ОБЩИ ПРEПОРЪКИ

Внимание: Когато уредът работи, 
достъпните части на уреда могат 
силно да се нагорещят. За да се 
избегне опасност от изгаряне и 
опарване, не допускайте деца в 
близост до уреда. 
Този уред не трябва да се използва от 
хора (включително деца) с 
ограничени физически, сетивни или 
умствени възможности или без опит и 
познания, освен ако са не са 
получили инструкции за употребата 
на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност.
• Преди всяка операция по почистване 

на уреда го изключвайте от 
електрическата мрежа.

• Не допускайте деца близо до уредите, 
когато работят или току�що са 
изключени.

• Уредите трябва да се поправят или 
настройват изключително и само от 
квалифициран техник.

• Уверете се, че електрически 
проводници на други електроуреди в 
близост с плочата за готвене не се 
допират до горещи части.

• Не включвайте котлоните/зоните за 
готвене, когато върху тях няма съд.

• Никога не почиствайте уреда с вода 
под високо налягане или уред за 
почистване с пара.

• Ако бъде установено наличие на 
течност върху командното табло, 
плочата ще се изключи. Внимателно 
избърсвайте зоната за управление, 
преди да я използвате отново.

• Плочата за готвене е снабдена с 
котлони/зони за готвене с различни 
размери. Използвайте съдове, чиито 
диаметър на основата е равен на 
диаметъра на котлона/зоната за 
готвене.
За да избегнете непоправима 
повреда на стъклокерамичната 
плоча, не използвайте:
G съдове с дъна, които не са 
съвършено равни;

G метални съдове с емайлирано дъно.
G Когато готвенето е завършено, 
натиснете бутона .

• Не използвайте готварската плоча 
като работен плот или повърхност.

• Не оставяйте уреда без внимание, 
когато пържите � съществува риск от 
пожар.

• В случай, че стъклокерамичната 
повърхност се счупи или напука поради 
силен удар (падане на предмети и др.), 
не я използвайте, а се обадете 
незабавно на Сервиза за поддръжка.

• Не поставяйте върху горещите зони за 
готвене храна, поставена в 
алуминиево фолио, пластмасови 
съдове или увита в кърпа.

• Не влачете съдовете по 
стъклокерамичната повърхност � 
съществува риск от надраскване.

• Избягвайте разсипването на захар или 
подобни вещества върху плочата за 
готвене. Ако е необходимо, 
почиствайте плочата за готвене 
незабавно, като следвате указанията 
за грижи и обслужване, дадени в този 
наръчник.

• Ако имате плоча за готвене с 
халогенни зони за готвене, избягвайте 
да гледате директно срещу лампите.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЛОЧАТА ЗА 
ГОТВЕНЕ
Принадлежност за защита на деца AMH 122
Тази принадлежност може да се получи от Сервиза 
за техническа помощ като Част N° 4819 310 18436.
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ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА 
СТЪКЛОКЕРАМИЧНАТА ПЛОЧА ЗА ГОТВЕНЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Плочата за готвене не работи
• При натискане на бутоните за 

управление следвате ли инструкциите в 
раздела “Използване на плочата” в 
приложената “Карта на изделието”?

• Да не би токът да е спрял?
• Подсушихте ли плочата след 

почистването й?
1. Ако е избран котлон и на дисплея се 

появява “F” или “ER”, последвани от 
число, се обърнете към Сервиза за 
поддръжка.
� С изключение на съобщението 
“F03” или “ER03”, които показват 

неправилно почистване на 
зоната за команди.

2. Ако плочата за готвене не работи след 
интензивно използване, то вътрешната 
температура на плочата е твърде 
висока. Изчакайте няколко минути, 
докато плочата за готвене се охлади.

Важно!
Ако не сте в състояние да изключите 
стъклокерамичната плоча след 
използването й, незабавно изключете 
щепсела от контакта на 
електрозахранването.

СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА
Преди да се обадите на Сервиза за 
поддръжка
1. Опитайте се да разрешите проблема 

(вж. “Отстраняване на неизправности”).
2. Изключете уреда и го включете 

отново, за да видите дали 
неизправността се повтаря.

Ако след горните проверки 
неизправността все още се проявява, 
се обърнете към найGблизкия Сервиз 
за поддръжка.
Моля, посочете: кратко описание на 
неизправността,
• точния тип и модел,
• Сервизния номер (номера след 

думата Service на табелката с данни), 
който се намира отдолу на плочата за 
готвене или в Картата на изделието. 
Сервизният номер е посочен и в 
гаранционната книжка,

• пълния си адрес и телефонен номер.

Ако е необходим ремонт, обърнете се към 
упълномощен Сервиз за поддръжка, 
както е посочено в гаранцията.
В малко вероятния случай, когато 
операция или ремонт се извършват от 
неупълномощен техник, винаги 
изисквайте удостоверяване на 
извършената работа и настоявайте за 
използването на оригинални резервни 
части.
При неспазване на тези указания, 
безопасността и качеството на 
изделието могат да се влошат.

Почиствайте плочата за готвене, когато е хладна, след 
всяка употреба. Това ще предотврати натрупването на 
замърсявания и ще направи почистването по�лесно.
• Използвайте чиста кърпа, абсорбиращи кухненски 

кърпички и препарат за миене или специален 
почистващ препарат за стъклокерамични плочи.

• Отстранете загорялото замърсяване с 
предоставения инструмент за стъргане и 
специални почистващи препарати.

• Разлети храни трябва да се изчистват, преди да 
загорят върху стъклокерамичната повърхност.

• Храни с високо съдържание на захар (карамел, 
плодов сироп, конфитюр и пр.), прекипели върху 
плочата, както и разсипана захар, трябва 
незабавно да се отстраняват със стъргалка.

• Не използвайте абразивни препарати, избелител, 
почистващ спрей за фурна или стъргалки за тиган.

• Никога не почиствайте уреда с вода под високо 
налягане или уред за почистване с пара.

Периодично плочата за готвене трябва да се третира 
със специализирана защитна паста за 
стъклокерамични плочи.
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