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Икона Тип Значение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск от сериозно нараняване или смърт

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР Риск от високо напрежение

ПОЖАР Предупреждение; Риск от пожар/запалими материали

ВНИМАНИЕ Риск от нараняване или повреждане на имуществото

ВАЖНО / ЗАБЕЛЕЖКА Правилна работа със системата

Благодари Ви, че закупихте този продукт. 
Това ръководство за потребителя съдържа важна информация за безопасността и 
инструкции относно работата и поддръжката на Вашия уред.  
Моля, отделете време да прочетете това ръководство за потребителя, преди да 
използвате уреда си и го запазете за бъдещи справки.
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1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Внимателно прочетете всички инструкции преди 

да използвате уреда и ги запазете на удобно 
място за справка при необходимост.

• Настоящото ръководство е подготвено за повече 
от един модел и вашият уред е възможно да 
няма някои от описаните тук функции. Поради 
тази причина е важно да обърнете особено 
внимание на фигурите и списъка с фигури при 
четене на ръководството за работа. 

1.1 Общи предупреждения за безОпаснОст
• Този уред може да се използва от деца на 

възраст 8 години и повече и от лица с намалени 
физически, сензорни и умствени способности 
или липса на опит и познания, ако бъдат 
наблюдавани или инструктирани относно 
употребата на уреда по безопасен начин и 
разбират свързаните с него опасности. Децата 
не трябва да играят с уреда. Почистването и 
поддръжката не трябва да се извършват от деца 
без наблюдение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните му 

части стават горещи по време на употреба. 
Необходимо е да бъдете внимателни, за да 
избегнете докосването на горещите части. Пазете 
децата под 8 години далеч, освен ако не ги 
наблюдавате непрекъснато.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвенето без 
наблюдение с мазнина или масло на котлона може 
да бъде опасно и да доведе до пожар. НИКОГА не 
правете опити да гасите пожар с вода, а изключете 
уреда и покрийте пламъците с капак или 
противопожарно одеяло.
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ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да се 
наблюдава. При готвене за кратко време процесът 
трябва да се наблюдава постоянно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не 
съхранявайте предмети върху готварските 
повърхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността е 
напукана, изключете уреда, за да избегнете 
възможен токов удар.
• За моделите с включен капак на котлона 

почиствайте разливите от капака преди да го 
използвате и оставете печката да се охлади, 
преди да затворите капака.

• Не работете с уреда посредством външен 
таймер или отделна система за дистанционно 
управление.

• Не използвайте силни абразивни почистващи 
препарати или тел за почистване на 
повърхностите на фурната. Възможно е 
повърхностите да се надраскат, което да доведе 
во счупване на стъклото на вратата или повреда 
на повърхностите.

• Не използвайте парочистачки за почистване на 
уреда. 

• Уредът е произведен в съответствие с 
приложимите местни и международни стандарти 
и разпоредби.

• Поддръжката и ремонта трябва да се извършват 
само от упълномощени сервизни техници. 
Монтажните и ремонтни работи, които се 
извършват от упълномощените техници, 
могат да бъдат опасни. Не променяйте и не 
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модифицирайте спецификациите на уреда по 
никакъв начин. Неподходящите предпазители за 
котлони могат да причинят инциденти.

• Преди да свържете уреда се уверете, че
местното захранване (вид на газа и газово
налягане или електрическо напрежение и
честота) и спецификациите на уреда са в
съответствие. Спецификациите на уреда са
посочени на етикета.
ВНИМАНИЕ: Този уред е създаден само за 

приготвяне на храна и е предназначен за 
използване само в домашни условия. Не трябва да 
се използва за други цели или други приложения, 
като промишлена употреба в търговска среда или 
за затопляне на помещения.
• Необходимо е да вземете всички предпазни

мерки, за да гарантирате безопасността си.
Тъй като е възможно стъклото да се счупи,
е необходимо да бъдете внимателни при
почистване, за да не го надраскате. Не удряйте
стъклото с принадлежности.

• Уверете се, че захранващият кабел не е
захванат или повреден по време на монтажа.
Ако захранващият кабел е повреден, е
необходимо да бъде сменен от производителя,
техен сервизен агент или лице с подобна
квалификация, за да се избегнат опасностите.

• Пазете децата и животните далеч от уреда.
1.2 предупреждения при мОнтажа
• Не работете с уреда преди да го монтирате

напълно.
• Уредът трябва да бъде монтиран от

упълномощен техник. Производителят не е
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отговорен за повреди, които могат да бъдат 
причинени от дефектно разполагане и монтаж от 
неупълномощени лица.

• При разопаковане на уреда се уверете, че 
няма транспортни повреди. В случай на 
дефект не използвайте уреда и се свържете 
с квалифициран сервизен агент незабавно. 
Използваните за опаковане на уреда материали 
(найлон, телбодове, стиропяна и др.) могат да 
бъдат вредни за децата и трябва да се събират и 
отстраняват незабавно.

• Защитете уреда от влиянията на атмосферата. 
Не излагайте на слънце, дъжд, сняг, прах или 
твърде голяма влажност.

• Материалите около уреда (шкафове) трябва да 
могат да издържат минимална температура от 
100°C.

• Температурата на долната повърхност на 
котлона може да се повиши по време на работа и 
затова трябва да се монтира дъска под продукта.

1.3 пО време на упОтреба
• Не поставяйте възпламеними или горими 

материали във или в близост до уреда, когато го 
използвате. 

Не оставяйте печката без наблюдение, когато 
готвите с твърди или течни масла.. Те могат да се 
възпламенят при условия на висока температура. 
Никога не изсипвайте вода върху пламъци, които 
са причинени от мазнини. Вместо това изключете 
печката и покрийте съда с капак или 
противопожарно одеяло.
• Винаги разполагайте съда за готвене в центъра 



на готварската зона и разполагайте ръкохватките 
в удобна позиция, за да избегнете преобръщане 
или хващане.

• Ако не предвиждате да използвате продукта за
продължителен период от време, изключете от
главния превключвател.

• Проверявайте дали бутоните за управление на
уреда винаги са в позиция „0” (стоп), когато не
използвате уреда.

1.4 пО време на пОчистване и пОддръжка
• Уверете се, че уредът е изключен от

захранването преди да извършите операции по
почистване или поддръжка.

• Не отстранявайте бутоните за управление, за да
почистите панела за управление.

• За да поддържате ефективността и
безопасността на уреда, препоръчваме винаги
да използвате оригинални резервни части или
да се свързвате с упълномощен сервизен агент,
когато е необходимо.
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изброени в посочените стандарти. 
Този уред е проектиран да се използва само за 
домашно готвене Всяка друга употреба (като 
отопление на стая) е неправилна и опасна.

 Инструкциите за работа се отнасят за различни 
модели. Възможно е да забележите разлики между 
тези инструкции и Вашия модел.
Изхвърляне на стария Ви уред

Този символ върху продукта или върху 
неговата опаковка показва, че този продукт 
не трябва да се третира като битов отпадък. 
Вместо това, той трябва да бъде предаден в 
подходящо място за събиране и 

EО Декларация за съответствие
Декларираме, че продуктите ни отговарят 
на приложимите европейски директиви, 
решения, регламенти и изискванията, 

рециклиране на електрическо и електронно 
оборудване. Като се погрижите този продукт да 
бъде депониран по подходящ начин, Вие ще 
помогнете за предотвратяване на възможните 
негативни последствия за околната среда и 
човешкото здраве, които в противен случай могат 
да се случат при неправилното изхвърляне на този 
продукт. За повече подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля свържете се с 
местния градски съвет, службите за изхвърляне на 
отпадъци или търговеца, от когото е закупен.

БГ - 9



БГ - 10

2. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА
ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтажът на 
този уред трябва да бъде изпълнен 

от упълномощен сервизен служител или 
квалифицирано техническо лице, 
в съответствие с инструкциите от 
настоящия наръчник при спазване на 
местните разпоредби.
• При неправилен монтаж съществува

опасност от физическо нараняване
и повреда на имущество, за
които производителят не поема
отговорност. В този случай
гаранцията няма да бъде валидна.

• Преди пристъпване към монтаж
се уверете, че местните условия
за разпространение на енергия
и газ (силата и честотата на
подаваното напрежение и естеството
и налягането на газта) съответстват
на настройките на уреда. Начините
за настройване на този уред са
посочени върху етикета.

• Местните закони, наредби, директиви
и стандарти, които са в сила, трябва
да бъдат спазвани (разпоредби за
безопасност, правилно рециклиране
в съответствие с нормативните
изисквания, и т.н.).

2.1 инструкции за безОпаснОст към 
лицетО, извършващО мОнтажа
Общи инструкции
• След като свалите опаковката от

уреда и прилежащите аксесоари
се уверете, че няма повреди.
Ако подозирате за наличието на
такива, се свържете незабавно
с упълномощен сервизен служител
или квалифициран техник, без да
използвате устройството.

• Уверете се, че наоколо няма
леснозапалими или експлозивни
материали, като завеси, газови
бутилки и т.н.

• Кухненският плот и останалите
мебели около уреда трябва да бъдат
устойчиви на температури от 100°C
и повече.

• При монтаж на аспиратор или
кухненски шкаф върху уреда,
е необходимо да бъдат спазени
безопасните отстояния, посочени

по-долу.

ГОТВАРСКИ ПЛОТ
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• Уредът не трябва да бъде монтиран
непосредствено върху съдомиялна
машина, хладилник, фризер, пералня
или сушилня.

• В случай че дъното на уреда може да
бъде достигнато с ръка, е необходимо
да бъде поставена преграда от
подходящ материал, така че достъпът
до него да бъде ограничен.

2.2 мОнтаж
Уредът е снабден с комплект за монтаж, 
включващ самозалепващо уплътнение, 
фиксиращи конзоли и винтове.
• Отрежете отвор с размери, посочени

в изображението. Отворът трябва да
бъде разположен върху кухненския
плот така, че след като монтажът
бъде изпълнен, да са спазени
посочените изисквания.

B (мм) 290 мин. A (мм) 50

T (мм) 520 мин. C (мм) 50

H (мм) 47,5 мин. E (мм) 250

C1 (мм) 270 мин. F (мм) 10

C2 (мм) 490 G (мм) 20

D (мм) 50 I (мм) 25

J (мм) 5
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BT

C2
A

C

C1

H

F

ГОТВАРСКИ ПЛОТ

G

I
J

I

JРазделител РазделителF

ГОТВАРСКИ ПЛОТ

B

D

E

T

C2
A

C

C1

H

G

• Залепете предоставената лента за 
уплътнение около цялата дължина 
на долната страна на плота. Не 
разтягайте лентата.

Самозалепваща 
уплътнителна 
лента

Монтажна 
конзола 

• Завийте четирите монтажни конзоли 
в страните на продукта.
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2.3 свързване към електрическата 
мрежа и безОпаснОст

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Свързването 
към електрическата мрежа трябва 
да бъде изпълнено от упълномощен 

сервизен служител или квалифициран 
електротехник, в съответствие 
с инструкциите от настоящия наръчник 
при спазване на местните разпоредби.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УРЕДЪТ 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН.

• Преди да пристъпите към
свързване на уреда, проверете
дали номиналното напрежение,
посочено върху идентификационната
табелка съответства с входящото
напрежение на мрежата и се уверете,
че окабеляването в дома Ви може
да издържи посочената за уреда
мощност (върху същата табелка).

• По време на монтажа трябва да
бъдат използвани единствено
изолирани проводници. При
неправилно свързване уредът
може да бъде повреден. Ако
захранващият кабел е неизправен
и се нуждае от замяна, се обърнете
към лице, притежаващо съответната
квалификация.

• Не използвайте адаптери,
разклонители и/или удължители.

• Захранващият кабел не трябва
да се доближава до горещите
части на уреда, да се прегъва и да
се притиска. В противен случай
е възможно да бъде повреден,
което би породило опасност от късо
съединение.

• Ако уредът не е свързан към
електрическата мрежа със щепсел,
е необходимо да бъде изпълнено
свързване посредством прекъсвачи
на всички полюси, с минимален отвор
за контакт от 3 мм, при спазване на
всички изисквания за безопасност.

• Превключвателят с предпазител
трябва да е лесно достъпен, след
като уредът бъде монтиран.

• Проверете дали всички свързващи
елементи са затегнати добре.

• Фиксирайте захранващия кабел
с помощта на скобата, след което
затворете капака.

• Свързването на клемната кутия

е разположено върху нея.

Кафяв Жълт+Зелен

Син
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
Важно: Спецификациите на продукта са различни и изгледът на продукта може 
да се различава от показания на следващите фигури.

Списък на компонентите 

1

2

1. Керамичен нагревател
2. Контролен панел
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4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

4.1 прибОри за управление
Този уред се управлява чрез натискане 
на бутони, всяко от които се потвърждава 
върху дисплея или с аудио сигнал.

1

6 7 8 9 10 11

2 3 4 5

1 – Дисплей на нагревател
2 – Активиране/Деактивиране на 
нагревател
3 – Увеличаване на топлинната стойност/
таймера
4 – Дисплей на таймера
5 – Заключване на бутоните
6 – Десетичен знак
7 – Намаляване на топлинната стойност/
таймера
8 – Индикатори за функция таймер и 
нагревателни зони
9 – Активиране/Деактивиране на таймер
10 – Вкл./Изкл.
11 – Индикатор за заключване на бутоните

Описание на режимите

Режим на 
готовност Режим-S

Плотът е включен 
в електрическата 

мрежа, всички дисплеи 
на нагреватели са 
изключени; някои 
от дисплеите за 

остатъчна топлина 
могат да бъдат 

активни.

Режим на 
работа Режим-B

Върху дисплея на поне 
един от нагревателите 

е визуализирана 
стойност между "0" 

и "9".

Режим на 
заключване Режим-VR Управлението на плота 

е заключено.

Включване и изключване
Можете да преминете от Режим на 
готовност в Режим на работа, като 
натиснете и задържите бутон Вкл./Изкл. 

 за поне 1 секунда. При успешно 
извършване на действието прозвучава 

аудио сигнал.
Върху дисплеите на всички нагревателни 
зони ще бъде показан символът "0", а 
десетичните знаци на всички нагреватели 
ще премигват (на интервали от 1 секунда).
Ако в рамките на 10 секунди не бъде 
извършено никакво действие, дисплеите 
на всички нагреватели ще се изключат.
При изключване на дисплеите, уредът 
преминава в режим на готовност.
Ако бутон  бъде натиснат и задържан за 
повече от 2 секунди (в режим на работа), 
уредът се изключва и отново преминава в 
режим на готовност. Устройството може да 
бъде изключено с натискане на бутон  
по всяко време, дори ако в същия момент 
е натиснат и друг бутон.
Ако в някой от нагревателите има 
остатъчна топлина, това ще бъде 
обозначено върху съответния дисплей със 
символа "H".
Избор на нагревател
При избор на единичен нагревател 
със съответния бутон за активиране / 
деактивиране  , прилежащият десетичен 
знак започва да премигва. Можете да 
изберете настройка за топлинна стойност 
на съответния нагревател между 1 и 9 чрез 
натискане на бутони  или .
Бутоните трябва да бъдат натиснати 
в рамките на 3 секунди, след като 
нагревателят бъде избран. В противен 
случай изборът на нагревател ще бъде 
анулиран, а десетичният знак, указващ 
настройване на топлинна стойност, ще 
изчезне. Ако в рамките на 10 секунди 
не бъде предприето никакво действие, 
нагревателят се връща в режим на 
готовност.
Настройката на топлинна стойност може 
винаги да бъде променяна с натискане на 
бутони  или . Диапазонът на задаване 
е от 1 до 9.
Всяко действие с бутон или промяна на 
дисплей се придружава от звуков сигнал.
Задаване на топлинна стойност за 
готвене с или без топлинно усилване
Всички нагреватели са снабдени с функция 
за топлинно усилване.
Ако е необходимо да бъде използвана, 
задайте текущата топлинна стойност на 9 
единствено чрез бутон  . След достигане 
на топлинна стойност 9, натиснете бутон 

 за активиране на топлинно усилване. 
Върху дисплея ще започне да премигва 
символът "A", редувайки се със стойност 
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"9". Това показва, че функцията топлинно 
усилване е активирана.
Докато функцията е активна, нагревателят 
ще работи с максимална мощност за 
период, зависещ от предходно избраната 
топлинна стойност.
След изтичане на времетраенето на 
топлинното усилване, върху дисплея 
на нагревателя се показва единствено 
настройката за топлинна стойност.
Функцията за топлинно усилване се 
деактивира чрез натискане на бутон 

, докато бъде показана топлинна 
стойност "0".
Изключване на отделни нагреватели

Нагревателите могат да бъдат изключвани 
по 3 различни начина:
• Едновременно докосване на бутони

и
• Намаляване на топлинната стойност

до "0" чрез докосване на бутон
• С помощта на функцията за

изключване с таймер на съответния
нагревател.

Едновременно докосване на бутони 
и 
Нагревателят трябва да бъде избран 
чрез докосване на бутон Активиране / 
Деактивиране на нагревател , след 
което прилежащият му десетичен знак 
започва да премигва. За изключване на 
нагревателя натиснете едновременно 
бутони  и . При успешно изпълнено 
действие ще прозвучи аудио сигнал, а 
върху дисплея за топлинна стойност ще 
бъде показано "0".
Ако за избрания нагревател има активиран 
таймер, върху дисплея му и този на 
таймера ще се изпише "0", а съответният 
зонов индикатор и функция таймер ще се 
изключат.
Ако нагревателят излъчва остатъчна 
топлина, това ще бъде визуализирано със 
символ "H" върху дисплея за настройка на 
топлината.
Намаляване на топлинната стойност до 
"0" чрез докосване на бутон 
Нагревателят може да бъде изключен и 
чрез намаляване на топлинната стойност 
до "0". Това ще доведе до изключване 
на прилежащия му десетичен знак, 
съответния зонов индикатор и дисплея на 
таймера.

Ако нагревателят излъчва остатъчна 
топлина, това ще бъде визуализирано със 
символ "H" върху дисплея за настройка на 
топлината.
Функция за изключване на нагревател с 
таймер (ако е налична)
След като изпълни отброяване до нула, 
таймерът ще спре. Съответният зонов 
индикатор ще покаже "0", а върху дисплея 
на таймера ще се изпише "00". Зоновият 
индикатор ще изчезне.
Индикаторът за избор на двойна/тройна 
зона също изчезва, ако преди това е бил 
активен.
Освен това, при спиране на таймера 
ще прозвучи и аудио сигнал. Ако бъде 
натиснат произволен бутон, таймерът ще 
бъде заглушен.
Функция таймер
Таймерът разполага със следните 
характеристики:
Може да управлява едновременно и 
индивидуално до 2 нагревателя и 1 таймер 
за минутно напомняне (което не се отнася 
към никой от нагревателите).
Таймерите могат да бъдат използвани 
единствено в Режим-B. Таймерът може 
да бъде настроен единствено за активен 
нагревател, работещ на степен между 1 
и 9. Таймерът за минутно напомняне е 
независим от нагревателите.
За да използвате и двете функции, 
таймерът трябва да бъде активиран чрез 
бутон Активиране / Деактивиране на 
таймер .
Първото натискане на  след активиране 
на нагревателите управлява таймера за 
минутно напомняне (никой от зоновите 
индикатори не премигва, всички са 
включени или изключени).
При следващо натискане на бутон 
, таймерът ще бъде зададен за един от 
активираните нагреватели. Зоновият 
индикатор ще започне да премигва.
Последващо натискане на бутон  ще 
зададе таймер на следващия активен 
нагревател по посока на часовниковата 
стрелка и т.н.
Таймер за минутно напомняне
Таймерът за минутно напомняне може да 
бъде активиран с натискане на бутон , 
независимо дали има работещ нагревател 
или не, като се избира единствено когато 
всички индикатори на нагревателни зони 
са или включени, или изключени (напр. 
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никой от тях не премигва).
Дисплеят на таймера показва "00", 
което означава, че таймерът е активен. 
Наличието на десетичен знак върху 
дисплея на таймера означава, че бутони 

 и  могат да бъдат използвани за 
настройване на таймера.
Таймерът за минутно напомняне ще 
започне обратно отброяване, след като 
бъде настроен и няма да спре, ако 
уредът бъде изключен или функцията за 
заключване на бутоните бъде активирана.
След като отброяването достигне нула, 
върху дисплея на таймера ще бъде 
изписано "00" и ще прозвучи аудио 
сигнал. За прекратяване на аудио сигнала 
натиснете произволен бутон.
Таймер за отделните нагреватели
За всеки от нагревателите може да се 
зададе таймер, след като бъде активиран, 
т.е. с настроена топлинна стойност между 
1 и 9. При еднократно натискане на бутон 

 ще бъде активиран таймер за минутно 
напомняне. След още едно натискане на 

, ще бъде зададен таймер на работещ 
нагревател. Индикаторът на съответната 
нагревателна зона ще започне да 
премигва. Ако бутон  бъде натиснат за 
трети път, след задаване на таймер за 
първия нагревател, ще бъде активиран 
таймер за следващия работещ нагревател 
по посока на часовниковата стрелка. 
Индикаторът на съответната нагревателна 
зона ще започне да премигва. С помощта 
на бутони  и  можете да зададете 
настройка за активния нагревател.
Таймерът за нагревателя, който е бил 
зададен пръв, ще бъде обозначен чрез 
светване на съответния зонов индикатор. 
Чрез последващо натискане на бутон 

 могат да бъдат зададени таймери 
на още нагревателни зони. Дисплеят на 
таймера ще бъде променен 10 секунди 
след последното действие, като ще бъде 
показан следващият изтичащ таймер. 
Броят на активните таймери се обозначава 
чрез индикаторите на съответните 
нагревателни зони.
Стойностите на таймера за нагревател 
и този за минутно напомняне могат да 
бъдат показани с натискане на бутон 
. Индикаторът на нагревателната зона, за 
която има зададен таймер, ще премигне. 
Ако никой от зоновите индикатори не 
премигва, стойността на таймера за 
минутно напомняне ще бъде показана 
върху дисплея на таймера.

Всички активирани таймери на 
нагреватели могат да бъдат анулирани, 
ако уредът бъде превключен в режим на 
готовност чрез бутон . Това обаче няма 
да се отрази върху таймера за минутно 
напомняне, който ще продължи да 
отброява.
Ако желаете да анулирате таймер 
в режим на работа, първо трябва го 
изберете с помощта на бутон Активиране/
Деактивиране на таймер (докато желаният 
таймер бъде показан върху дисплея на 
таймера). Това може да бъде направено 
по 2 начина:
• С намаляване на неговата стойност 

чрез бутон , докато върху дисплея на 
таймера бъде изписано "00"

• С едновременно натискане и 
задържане на бутони  и  за 0,5 
секунди, докато върху дисплея на 
таймера се появи "00".

След като таймерът достигне "00", 
топлинната степен на съответния 
нагревател също ще бъде зададена на 
"0". След като таймерът за нагревател 
и този за минутно напомняне изтекат, 
прозвучава аудио сигнал, който може да 
бъде прекъснат с натискане на произволен 
бутон.
Функция за заключване на бутоните
Функцията за заключване на бутоните 
се използва като "безопасен режим" по 
време на работа с уреда. Тя се активира 
при натискане и задържане на бутон 
Заключване на бутоните  за поне 
2 секунди. Успешното изпълнение на 
действието се потвърждава чрез звуков 
сигнал и премигване на индикатора за 
заключване на бутоните. Нагревателят е 
заключен.
След като нагревателят бъде заключен, 
единственото действие, което може 
да бъде предприето, е изключване на 
уреда чрез натискане на бутон  . 
Действието на всички останали бутони 
е ограничено и с тях не могат да бъдат 
изпълнявани никакви корекции. Ако някой 
от бутоните бъде натиснат при активиран 
режим за заключване на бутоните, ще 
прозвучи аудио сигнал, а индикаторът за 
заключване на бутоните ще премигне.
Единственото възможно действие е 
изключване чрез бутон . Имайте 
предвид, че дори устройството да бъде 
изключено, не можете да го стартирате 
отново, без да го отключите.
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Заключване против деца
Тази функция е предназначена за 
заключване на уреда чрез сложен процес 
от няколко действия. Заключването против 
деца и последващото отключване могат да 
бъдат изпълнени единствено в режим на 
готовност.
Първо, бутон  трябва да бъде натиснат, 
докато прозвучи аудио сигнал. След това 
бутони  и  трябва да бъдат натиснати 
едновременно и задържани за поне 0,5 
секунди, но не по-дълго от 1 секунда. 
Тогава натиснете бутон  още веднъж, за 
да активирате функцията за заключване 
против деца. Върху дисплеите на всички 
четири нагревателя ще бъде показан 
символът "L" като потвърждение за 
успешното активиране на функцията.

В случай че таймерът за минутно 
напомняне е все още активен, той ще 
продължи да отброява до достигане на 
"00", след което ще прозвучи аудио сигнал. 
След като завършването на таймера бъде 
потвърдено, уредът ще бъде напълно 
заключен. Докато функцията е активна, 
никой от бутоните не функционира.
Функцията за заключване против деца 
може да бъде деактивирана чрез 
натискане на бутон , докато прозвучи 
аудио сигнал. След това бутони  и  
трябва да бъдат натиснати едновременно 
и задържани за поне 0,5 секунди, 
последвано от самостоятелно натискане 
на бутон . В знак на потвърждение за 
успешното отключване на уреда, символът 
"lI" ще изчезне от дисплея.

Функции за безопасност на сензорното 

управление 
Посочените функции за безопасност 
имат за цел да предотвратят нежелани 
действия.
Прекъсване на сензорното управление 
с цел безопасност
От съображения за предпазване от 
непредвидено или случайно активиране, 
уредът разполага с функция за 
наблюдение на сензорното управление. 
Ако един или повече бутони бъдат 
натиснати в продължение на 12 секунди 
или повече, ще прозвучи аудио сигнал 
с времетраене 10 минути, указващ 
неправилна операция. Това е възможно, 
ако например върху някой от бутоните 
бъде поставен предмет, при повреда на 
сензор и т.н.
Функцията за прекъсване с цел 
безопасност ще приведе плота в режим 
на готовност, а върху дисплеите на 
всички нагреватели ще започне да 
премигва символът "F". При отсъствие 
на неправилни действия визуалният и 
звуковият сигнал се преустановяват.
Наличието на остатъчна топлина ще 
се визуализира върху дисплеите на 
останалите нагреватели чрез символ "H".

Изключване при прекомерно висока 
температура
Поради факта, че сензорното управление 
е разположено много близо до 
нагревателите в средната предна част на 
уреда, е възможно неправилно поставен 
съд (без някой от бутоните да е покрит) 
да не бъде отчетен от функцията за 
прекъсване на сензорното управление с 
цел безопасност, при което плотът би се 
нагрял до степен, при която докосването 
на стъклото и бутоните би било опасно.
За предотвратяване на повреда на 
сензорното управление, уредът наблюдава 
температурата през цялото време и 
в случай на прегряване се изключва 
автоматично.
В този случай на дисплея на нагревателя 
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се изписва символът "t", докато 
температурата не се понижи.

След като температурата се нормализира, 
символът "t" ще изчезне от дисплея, а 
сензорното управление ще премине в 
режим на готовност. Това означава, че 
плотът може да бъде активиран отново 
чрез натискане на .
Ограничения в продължителността на 
работа
Модулът за управление на плота има 
ограничение за продължителността на 
работа на нагревателите. В случай че 
зададената топлинна стойност на някой 
от нагревателите не бъде променена 
за определен период, същият ще бъде 
изключен автоматично. В продължение 
на 10 секунди върху дисплея ще бъде 
изписано "0", но имайте предвид, че все 
още може да има остатъчна топлина. 
Ограничението за продължителност 
на работата зависи от избраната 
температурна настройка.
При автоматично изключване на 
нагревателите, както е описано по-горе, 
уредът може да бъде използван отново с 
максимална зададена продължителност 
на работа за тази температурна настройка.
Остатъчна топлина
След готвене във витрокерамичния плот 
се запазва известно количество остатъчна 
топлина. Уредът може да изчисли 
приблизителната степен на нагорещеност 
на стъклокерамичната повърхност. Ако 
температурата е по-висока от + 60 °C, 
това ще бъде отразено върху дисплея на 
съответния нагревател, дори след като 
уредът бъде изключен.
Индикаторът за остатъчна топлина е с 
най-нисък приоритет и на негово място 
могат да бъдат показвани други стойности 
и кодове за грешка, дори и в случай на 
изключване за безопасност. В случай 
на прекъсване на захранването, след 
неговото възстановяване, индикаторът 
за остатъчна топлина ще премигва. 
Ако преди захранването да бъде 

прекъснато, остатъчната топлина на 
повърхността на плота е била по-висока 
от + 60 °C, дисплеят ще премигва, докато 
температурата не се понижи или докато 
същият нагревател не бъде активиран.
Съвети и препоръки

Важно: Когато бъдат използвани 
настройки с по-висока топлинна 
стойност, нагревателните зони ще се 

включват и изключват последователно. 
Това се дължи на модула за безопасност, 
който предпазва стъклото от прекалено 
високо нагряване. При високи температури 
това е обичайно явление, не причинява 
увреждане на уреда и предизвиква 
неголямо забавяне във времетраенето на 
готвене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Никога не включвайте плота, ако върху
съответната нагревателна зона няма
поставен съд.

• Използвайте единствено плоски
съдове с достатъчно дебело дъно.

• Преди да поставите съда върху плота
се уверете, че дъното му е сухо.

• В процеса на готвене е важно
да проверявате дали съдът е
позициониран правилно върху
нагревателната зона.

• За да спестите енергия, никога не
използвайте съд с различен диаметър
от този на съответната нагревателна
зона.

Дъното на съда не 
е плоско

Малък диаметър на 
съда

Съдът не 
е поставен точно
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• Не използвайте съдове с грубо 
дъно. Те могат да надраскат 
стъклокерамичното покритие.

• При възможност, винаги поставяйте 
капак върху съдовете, за да бъде 
избегната загуба на топлина.

• По време на ползване, повърхността 
на уреда се нагорещява. При готвене 
и докато уредът се охлади, в близост 
до него не трябва да бъдат допускани 
деца и животни.

• Ако забележите пукнатина върху 
плота, го изключете незабавно, след 
което се обърнете към квалифицирано 
техническо лице.

4.2 аксесОари 
Витрокерамичната стъклена шпатула
Винаги използвайте стъклената шпатула 
за премахване на разлети вещества или 
налепи от котлона, преди да почиствате 
с химически почистващи препарати. Това 
е идеалният метод за отстраняване на 
дори най-малките налепи от котлона и 
за премахване на разлети вещества от 
горещи зони за готвене, преди да загорят 
по котлона.

Важно: След употреба винаги 
бутайте предпазния капак назад над 
режещото острие. Внимавайте при 
използване на шпатулата и я дръжте 
далеч от деца.

5. ПОЧИСТВАНЕ И 
ПОДДРЪЖКА

5.1 пОчистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете 
уреда и го оставете да се охлади 

преди почистване.
Общи инструкции
• Преди да използвате почистващи 

материали за уреда, проверете 
дали те са подходящи и дали се 
препоръчват от производителя. 

• Използвайте кремообразни или течни 
почистващи препарати, които не 
съдържат частици. Не използвайте 
съдържащи сода каустик кремове 
(корозивни), абразивни почистващи 
пудри, груби телчета или твърди 
инструменти, тъй като това може да 
повреди готварските повърхности.

Не използвайте почистващи 
препарати, които съдържат частици, 
тъй като могат да надраскат 

стъклото, емайлираните или боядисани 
части на уреда.
• Ако има преливане на течности, 

почистете незабавно, за да избегнете 
повреда в частите.

Не използвайте парочистачки за 
почистване на части от уреда.

Почистване на керамичното стъкло
Керамичното стъкло може да издържи 
тежки прибори, но може да се счупи, ако 
се удари с остър предмет. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Керамични 
готварски плотове – ако 
повърхността е напукана, за да 

избегнете възможен токов удар, 
изключете уреда и се обадете за 
сервизно обслужване.
• Използвайте кремообразен или течен 

почистващ препарат за почистване на 
витрокерамичното стъкло. След това 
изплакнете добре и подсушете със 
суха кърпа.

Не използвайте почистващи 
материали, предназначени за 
стомана, тъй като те може да 

повредят стъклото.
• Ако за основата или покритието 

на готварски уреди се използват 
вещества с ниска точка на 
топене, те може да повредят 
стъклокерамичния плот. Ако върху 
стъклокерамичния плот падне 
пластмаса, алуминиево фолио, захар 
или захарни храни, изстържете ги 
от горещата повърхност възможно 
най-бързо и най-безопасно. Ако 
тези вещества се разтопят, могат 
да увредят стъклокерамичния плот. 
Когато готвите продукти с голямо 
съдържание на захар, като сладко, 
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предварително нанесете слой от 
подходящо защитно средство, ако е 
възможно.

• Прахът по повърхността може да се
почисти с мокра кърпа.

• Промените в цвета на керамичното
стъкло няма да засегнат структурата
или издръжливостта на керамиката
и не се дължат на промяна в
материала.

Промените в цвета на керамичното 
стъкло може да се дължат на редица 
причини:
1. Разлята храна не е била почистена от
повърхността.
2. Използването на неподходящи съдове
върху котлона ще разруши повърхността.
3. Използване на неподходящи
почистващи материали.
Почистване на частите от неръждаема 
стомана (ако има такива)
• Редовно почиствайте частите от

неръждаема стомана на уреда.
• Избършете частите от неръждаема

стомана с мека кърпа, натопена
във воден разтвор на препарат за
почистване на съдове. След това
подсушете със суха кърпа.

Не почиствайте частите от 
неръждаема стомана, ако са все 
още горещи от готвенето.
Не оставяйте оцет, кафе, мляко, сол, 
вода, лимон или доматен сок върху 
частите от неръждаема стомана за 

продължително време.
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6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

6.1 Отстраняване на неизправнОсти
Ако все още имате проблем с уреда след проверка на тези основни стъпки за 
отстраняване на неизправности, се свържете с упълномощен сервизен техник или 
квалифициран техник.

Проблем Възможна причина Решение

Дисплеят на контролната карта 
на котлона е затъмнен. Котлонът 
или зоните за готвене не могат да 

се включат.
Няма електрозахранване.

Проверете домашния предпазител за 
уреда. 

Проверете дали има прекъсване на 
електрозахранването, като опитате да 

включите други електронни уреди.

Котлонът се изключва, докато 
се използва, и на всеки дисплей 

примигва „F“.

Контролните механизми 
са влажни или върху тях 
има поставен предмет.

Подсушете контролните механизми и 
отстранете предмета.

Котлонът се изключва, докато се 
използва.

Една от зоните за 
готвене е била включена 
за твърде дълъг период.

Можете да използвате зоната за готвене 
отново, като я включите отново.

Контролните механизми на 
котлона не работят и LED 

индикаторът на блокировката за 
деца свети.

Блокировката за деца е 
активна. Изключете блокировката за деца.

6.2 транспОртиране
Ако е необходимо да транспортирате продукта, използвайте оригиналната опаковка 
и го носете в оригиналната кутия. Следвайте инструкциите за транспортиране, 
посочени на опаковката. Залепете всички отделни части към продукта, за да 
предотвратите повреда по време на транспортиране.
Ако не разполагате с оригиналната опаковка, подгответе кутия за носене така, че 
уредът и особено външните му повърхности, да са защитени от външни опасности.
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7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

7.1 таблица с енергийната ефективнОст 

Марка

Модел

Тип на котлона Електричество

Брой на зоните за готвене 2

Нагревателна технология - 1 Лъчист

Размер -1 cm Ø14,5

Енергоконсумация - 1 Wh/kg 192,0

Нагревателна технология - 2 Лъчист

Размер -2 cm Ø18,0

Енергоконсумация - 2 Wh/kg 192,0

Енергоконсумация на котлона Wh/kg 192,0

Котлонът съответства на EN 60350-2

Съвети за спестяване на енергия 

Котлон 
- Използвайте домакински съдове с плоска основа. 

- Използвайте домакински съдове с подходящ размер.

- Използвайте домакински съдове с капак. 

- Минимизирайте количеството на течноститите или мазнините.

- При завиране на течността намалете настройката.

 H3VT19L1BG
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Icon Type Meaning

WARNING Serious injury or death risk

RISK OF ELECTRIC SHOCK Dangerous voltage risk

FIRE Warning; Risk of fire / flammable materials

CAUTION Injury or property damage risk

IMPORTANT / NOTE Operating the system correctly

Thank you for choosing this product. 
This User Manual contains important safety information and instructions on the operation 
and maintenance of your appliance.  
Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this 
book for future reference.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS
• Carefully read all instructions before using your

appliance and keep them in a convenient place for
reference when necessary.

• This manual has been prepared for more than one
model therefore your appliance may not have some
of the features described within. For this reason, it
is important to pay particular attention to any figures
whilst reading the operating manual.

1.1 General Safety WarninGS
• This appliance can be used by children aged from

8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children should not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance should
not be made by children without supervision.
WARNING: The appliance and its accessible parts 

become hot during use. Care should be taken to avoid 
touching heating elements. Keep children less than 8 
years of age away unless they are continually 
supervised.

WARNING: Unattended cooking on a hob with 
fat or oil can be dangerous and may result in fire. 
NEVER try to extinguish such a fire with water, but 
switch off the appliance and cover the flame with a lid 
or a fire blanket.

CAUTION: The cooking process has to be 
supervised. A short term cooking process has to be 
supervised continuously
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WARNING: Danger of fire: Do not store items 
on the cooking surfaces.

WARNING: If the surface is cracked, switch off 
the appliance to avoid the possibility of electric shock.
• For models which incorporate a hob lid, clean any 

spillages off the lid before use and allow the cooker 
to cool before closing the lid.

• Do not operate the appliance by means of an 
external timer or separate remote-control system.

• Do not use harsh abrasive cleaners or scouring 
pads to clean oven surfaces. They can scratch the 
surfaces which may result in shattering of the door 
glass or damage to surfaces.

• Do not use steam cleaners for cleaning the 
appliance. 

• Your appliance is produced in accordance with all 
applicable local and international standards and 
regulations.

• Maintenance and repair work should only be carried 
out by authorised service technicians. Installation 
and repair work that is carried out by unauthorised 
technicians may be dangerous. Do not alter or 
modify the specifications of the appliance in any 
way. Inappropriate hob guards can cause accidents.

• Before connecting your appliance, make sure 
that the local distribution conditions (nature of the 
gas and gas pressure or electricity voltage and 
frequency) and the specifications of the appliance 
are compatible. The specifications for this appliance 
are stated on the label.
CAUTION: This appliance is designed only for 

cooking food and is intended for indoor domestic 
household use only. It should not be used for any 
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other purpose or in any other application, such as for 
non-domestic use, in a commercial environment or for 
heating a room.
• All possible measures have been taken to ensure

your safety. Since the glass may break, care should
be taken when cleaning to avoid scratching. Avoid
hitting or knocking the glass with accessories.

• Make sure that the supply cord is not trapped or
damaged during installation. If the supply cord is
damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in
order to prevent a hazard.

• Please keep children and animals away from this
appliance.

1.2 inStallation WarninGS
• Do not operate the appliance before it is fully

installed.
• The appliance must be installed by an authorised

technician. The manufacturer is not responsible
for any damage that might be caused by defective
placement and installation by unauthorised people.

• When the appliance is unpacked, make sure that
it is has not been damaged during transportation.
In the case of a defect do not use the appliance
and contact a qualified service agent immediately.
The materials used for packaging (nylon, staplers,
Styrofoam, etc.) may be harmful to children and they
should be collected and removed immediately.

• Protect your appliance from the atmosphere. Do
not expose it to sun, rain, snow, dust or excessive
humidity.

• Materials around the appliance (i.e. cabinets) must
be able to withstand a minimum temperature of
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100°C.
• The temperature of the bottom surface of the hob 

may rise during operation, therefore a board must 
be installed underneath the product.

1.3 DurinG uSe
• Do not put flammable or combustible materials in or 

near the appliance while it is operating. 
Do not leave the cooker unattended when 

cooking with solid or liquid oils. They may catch fire 
under extreme heating conditions. Never pour water 
on to flames that are caused by oil, instead switch the 
cooker off and cover the pan with its lid or a fire 
blanket.
• Always position pans over the centre of the cooking 

zone, and turn the handles to a safe position so they 
cannot be knocked or grabbed.

• If the product will not be used for a long period of 
time, turn the main control switch off. 

• Make sure the appliance control knobs are always 
in the “0” (stop) position when the appliance is not in 
use.

1.4 DurinG CleaninG anD MaintenanCe
• Make sure that your appliance is turned off at 

the mains before carrying out any cleaning or 
maintenance operations.

• Do not remove the control knobs to clean the control 
panel.

• To maintain the efficiency and safety of your 
appliance, we recommend you always use original 
spare parts and to call our authorised service agents 
when needed.

CE Declaration of conformity
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We declare that our products meet the 
applicable European Directives, Decisions 
and Regulations and the requirements listed 
in the standards referenced. 

This appliance has been designed to be used only 
for home cooking. Any other use (such as heating a 
room) is improper and dangerous.

 The operating instructions apply to several models. 
You may notice differences between these instructions 
and your model.
Disposal of your old machine

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product should not be 
treated as household waste. Instead it should 
be handed over to the applicable collection 
point for the recycling of electrical and 

electronic equipment. By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help prevent potential 
negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. For more 
detailed information about recycling of this product, 
please contact your local city office, your household 
waste disposal service or the retailer who you 
purchased this product from.



EN - 9

2. INSTALLATION AND
PREPARATION FOR USE

WARNING : This appliance must be 
installed by an authorised service 

person or qualified technician, according to 
the instructions in this guide and in 
compliance with the current local 
regulations.
• Incorrect installation may cause harm

and damage, for which the manufacturer
accepts no responsibility and the
warranty will not be valid.

• Prior to installation, ensure that the local
distribution conditions (electricity voltage
and frequency and/or nature of the gas
and gas pressure) and the adjustments
of the appliance are compatible. The
adjustment conditions for this appliance
are stated on the label.

• The laws, ordinances, directives and
standards in force in the country of use
are to be followed (safety regulations,
proper recycling in accordance with the
regulations, etc.).

2.1 inStruCtionS for the inStaller
General instructions
• After removing the packaging material

from the appliance and its accessories,
ensure that the appliance is not
damaged. If you suspect any damage,
do not use it and contact an authorised
service person or qualified technician
immediately.

• Make sure that there are no flammable
or combustible materials in the close
vicinity, such as curtains, oil, cloth etc.
which may catch fire.

• The worktop and furniture surrounding
the appliance must be made of
materials resistant to temperatures
above 100°C.

• If a cooker hood or cupboard is to be
installed above the appliance, the safety
distance between cooktop and any
cupboard/cooker hood should be as
shown below.

HOB
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• The appliance should not be installed
directly above a dishwasher, fridge,
freezer, washing machine or clothes
dryer.

• If the base of the appliance is accessible
by hand, a barrier made from a suitable
material must be fitted below the base
of the appliance, ensuring that there is
no access to the base of the appliance.

2.2 inStallation of the hob
The appliance is supplied with an 
installation kit including adhesive sealing 
material, fixing brackets and screws.
• Cut the aperture dimensions as

indicated in the figure. Locate the
aperture on the worktop so that, after
the hob is installed, the following
requirements are followed.

B (mm) 290 min. A (mm) 50

T (mm) 520 min. C (mm) 50

H (mm) 47.5 min. E (mm) 250

C1 (mm) 270 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20

D (mm) 50 I (mm) 25

J (mm) 5
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BT
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• 
• Apply the supplied one-sided self-

adhesive sealing tape all the way 
around the lower edge of the cooktop. 
Do not stretch the tape.

Self-adhesive 
sealing tape

Worktop mounting 
bracket 

• Screw the 4 worktop mounting brackets
on to the side walls of the appliance.
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2.3 eleCtriCal ConneCtion anD Safety
WARNING: The electrical connection 
of this appliance should be carried out 
by an authorised service person or 

qualified electrician, according to the 
instructions in this guide and in compliance 
with the current local regulations.

WARNING: THE APPLIANCE MUST 
BE EARTHED.

• Before connecting the appliance to the 
power supply, the voltage rating of the 
appliance (stamped on the appliance 
identification plate) must be checked for 
correspondence to the available mains 
supply voltage, and the mains electric 
wiring should be capable of handling the 
appliance’s power rating (also indicated 
on the identification plate).

• During installation, please ensure 
that isolated cables are used. An 
incorrect connection could damage 
your appliance. If the mains cable is 
damaged and needs to be replaced this 
should be done by a qualified person.

• Do not use adaptors, multiple sockets 
and/or extension leads.

• The supply cord should be kept away 
from hot parts of the appliance and must 
not be bent or compressed. Otherwise 
the cord may be damaged, causing a 
short circuit.

• If the appliance is not connected 
to the mains with a plug, a all-pole 
disconnector switch (with at least 3 mm 
contact spacing) must be used in order 
to meet the safety regulations.

• The fused switch must be easily 
accessible once the appliance has been 
installed.

• Ensure all connections are adequately 
tightened.

• Fix the supply cable in the cable clamp 
and then close the cover.

• The terminal box connection is placed 
on the terminal box.

• 

Brown Yellow+Green

Blue
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3. PRODUCT FEATURES
Important: Specifications for the product vary and the appearance of your appliance 
may differ from that shown in the figures below.

List of Components 

1. Ceramic Heater
2. Control Panel
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4. USE OF PRODUCT

4.1 hob ControlS
The appliance is operated by pressing 
buttons, confirmed by displays and audible 
sounds.

1

6 7 8 9 10 11

2 3 4 5

1- Heater display
2- Activate/Deactivate heater
3- Heat setting/timer increase
4- Timer display
5- Key lock
6- Decimal point
7- Heat setting/timer decrease
8- Timer function cooking zone indicators
9- Activate/Deactivate timer
10- On/Off
11- Key lock indicator

Mode Descriptions

Stand-By-
Mode S-Mode

The mains is applied to the 
hob control and all heater 

displays are off or a residual 
heat display is active.

Operating-
Mode B-Mode

At least one heater display 
shows a heat setting 
between ´0` and ´9`.

Lock Mode VR-
Mode The hob control is locked.

Switching the Appliance On and Off
If the appliance is in Stand-By mode, it 
is put in Operating mode by pressing the 
On/Off button  for at least 1 second. A 
buzzer will sound to indicate the successful 
operation.
A “0” will appear on all heater displays and 
all decimal points corresponding to the 
heaters will flash (1 second on, 1 second 
off).
If there is no operation within 10 seconds, 
the display on all heaters will switch off.
If the displays do switch off, the heater will 
be sent into Stand-By mode.
If  is pressed for more than 2 seconds 
(in Operating mode), the appliance will 

switch off and will enter S-Mode again. The 
appliance can be switched off by pressing 

 at any time; even if other buttons are 
pressed simultaneously.
If there is any residual heat from a heater, 
this will be indicated in the corresponding 
Heater Display with a “H”.
Selecting a Heater
If a single heater is chosen with the 
corresponding Activate/Deactivate Heater 
Button  , the decimal point of the Heater 
Display will flash. For the selected heater, 
the heat level can be set between 1 and 9 
by pressing the Heat Setting Buttons  or 

.
The buttons must be pressed within 3 
seconds of selecting a heater, otherwise the 
heater selection will be erased and the heat 
setting decimal point will disappear. If there 
is no further operation within 10 seconds, 
the heater will revert back to S-Mode.
The heat setting can always be changed by 
pressing  or . The available settings 
are between 1 and 9.
Each button operation or each display 
change is accompanied by a buzzer sound.
Setting a Cooking Level with and without 
Heat Boost
All heaters are equipped with the heat 
boost function.
If the heat boost is required, set the heat 
from the current level to level 9 by pressing 
the  button only. Once level 9 has been 
reached, press  to activate the heat 
boost. The display will flash “A” alternating 
with the heat setting value “9” to show the 
heat boost is active.
If the heat boost is active, the heater will 
operate with maximum power for a period of 
time dependent on the heat setting selected 
before the heat boost was activated.
Once the heat boost time has ended, only 
the heat setting will be indicated on the 
heater display.
The heat boost can be deactivated by 
pressing  until the heat setting “0” is 
displayed.
Switching Off Individual Heaters

A heater can be switched off in 3 different ways:
• Simultaneous pressing of  and  

buttons
• Reduction of the heat setting to “0” by 

pressing the  button
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• Use of the timer switch-off function for 
the corresponding heater.

Simultaneous operation of  and  
buttons
The corresponding heater must be chosen 
with the Activate/Deactivate Heater Button 

, the Decimal Point of the related 
Heater Display will then flash. To switch 
off the heater,  and  must be pressed 
simultaneously. A buzzer will sound and “0” 
will appear in the heat setting display when 
this is successful.
If the timer is active for the selected heater, 
then “0” will appear in the heater and timer 
displays, and the related Cooking Zone 
Indicator and the Timer Function will both 
switch off.
If there is any residual heat for the heater, 
this will be indicated by a “H” in the heat 
setting display.
Reduction of the heat setting to “0” by 
operating  button
The heater can also be switched off by 
reducing the heat setting to “0”.This causes 
the associated Decimal Point of the heater, 
the related Cooking Zone Indicator and the 
Timer Display to all switch off, also.
If there is any residual heat for the heater, 
this will be indicated by a “H” in the heat 
setting display.
Use of timer switch-off function for 
corresponding heater (if available)
After counting down to zero, the timer will 
stop. The corresponding heater will show 
“0” in the Heater Display and the Timer 
Display will show “00”. The corresponding 
Cooking Zone Indicator will disappear.
An assigned Dual/Triple Zone Selection 
Indicator will also disappear if it is active.
Additionally, the buzzer will sound when the 
timer stops. Pressing any button will silence 
the timer.
Timer Function
The timer provides the following features.
The control can run a maximum of 2 heater 
assigned timers and 1 minute minder 
timer (which is not assigned to a heater) 
simultaneously.
The timers can only be used in B-Mode. 
A heater timer can only be assigned to an 
active heater set at a level between 1 and 
9. The minute minder timer is independent 
of any heater.
In order to use both functions, the timer 

function must be activated using the 
Activate/Deactivate Timer button .
Pressing  for the fist time after activating 
the heaters controls the minute minder 
timer (no Cooking Zone Indicator will flash, 
they will all be either on or off).
Pressing  for a second time, will assign 
a timer to one of the activated heaters. The 
Cooking Zone Indicator will begin flashing.
Pressing  again, will assign the next timer 
in a clockwise direction to the next active 
heater, and so on.
Minute Minder Timer
The Minute Minder Timer can be operated 
by pressing , whether a heater has been 
activated or not, and is selected only when 
all Cooking Zone Indicators are either on or 
off, i.e. none are flashing.
The Timer Display will show “00”, to indicate 
activation of the timer. The decimal point on 
the Timer Display indicates that  and  
can be used to set the timer value.
The Minute Minder Timer begins counting 
down once it has been set, it will not stop 
if the appliance is switched off or if the Key 
Lock function is activated.
Once it has reached zero, “00” will be 
displayed on the Timer Display and the 
buzzer will sound. Press any button to stop 
the buzzer sound.
Heater Timer
Heater Timers can only be set when a 
heater has been activated, i.e. a heater 
level must be set between 1 and 9. 
Pressing  once will activate the Minute 
Minder Timer, pressing  again will assign 
the timer to an activated heater. This will 
be indicated by the corresponding Cooking 
Zone Indicator flashing. Pressing  for a 
third time, after setting the first heater timer, 
will activate the timer for the next active 
heater in a clockwise direction. This will 
be indicated by its corresponding Cooking 
Zone Indicator flashing. Pressing  and  
will allow the timer to be set a value for the 
active heater.
The timer for the heater that was set first 
will be indicated by the illumination of its 
corresponding Cooking Zone Indicator. 
Pressing  again allows more timers to 
be assigned to the other activated heaters. 
The Timer Display will change, 10 seconds 
after the last operation, to the timer that 
will run out next. The number of timers that 
are running is indicated by the number of 
illuminated Cooking Zone Indicators.
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The timer values for the Heater Timer and 
the Minute Minder Timer can be displayed 
by pressing , a Cooking Zone Indicator 
will flash for the timer it is assigned to. If no 
Cooking Zone Indicator flashes, the Minute 
Minder Timer value will be shown on the 
Timer Display.
All Heater Timers can be removed by 
switching the appliance into S-Mode using 

, however this will have no effect on the 
Minute Minder Timer which will continue 
counting down.
To remove a timer in Operation Mode, 
first select the timer using the Activate/
Deactivate Timer Button until the desired 
timer is displayed on the Timer Display. It 
can then be removed in 2 ways:
• Decrease the value by pressing  until 

“00” appears on the Timer Display
• Press  and  simultaneously for 0.5 

seconds until “00” is shown on the Timer 
Display.

Once a timer reaches “00”, the level of 
its corresponding heater will also set to 
“0”. The end of both the Heater Timer and 
the Minute Minder Timer is indicated by 
the buzzer sound, this can be stopped by 
pressing any button.
Key Lock Function
The key lock function is used to set ‘safe 
mode’ on the appliance and can only be 
used in Operating Mode (B-Mode). The lock 
function becomes active when the key Lock 
button  is pressed for at least 2 seconds. 
This operation is acknowledged by a buzzer 
and the Key Lock Indicator will flash to 
indicate the heater is locked.
If the heater is locked, it will only be 
possible to switch the appliance off by 
pressing   , all other buttons are blocked 
and it will not be possible to make any 
adjustments by pressing the buttons. If any 
other button is pressed in the lock mode, 
the buzzer will sound and the Key Lock 
Indicator will flash.
Only the switch-off operation by pressing 

 is possible. However, if the appliance is 
switched off, it can not be restarted again 
without being unlocked.
Child Lock
The child lock function is used to lock 
the appliance in a complicated multi-step 
process. Child lock (and unlocking) is only 
available in the S-Mode.
First,  must be pressed until the buzzer 

sounds, then  and  must be pressed 
simultaneously for at least 0.5 seconds, 
but for no longer than 1 second. Following 
this, press  to activate the child lock. 
All four heater displays will show ´L` as 
confirmation.

If the minute minder timer is still running, 
it will proceed until ´00` is reached and 
the timer will beep. After confirmation of 
timer completion, the appliance will be fully 
locked. None of the buttons can be used as 
long as the appliance is locked.
Child lock can be deactivated by pressing 

 until the buzzer sounds. Then  and  
must be pressed simultaneously for at least 
0.5 seconds, followed by pressing  only. 
As confirmation for successful unlocking, 
“lI” will no longer be displayed.

Touch Control Safety Functions 
The following safety functions are available 
to avoid unintended operations.
Sensor Safety Cut-Off
Button monitoring is included to prevent the 
appliance from unwanted button operation. 
In cases where one or more buttons are 
pressed for longer than 12 seconds, the 
buzzer will sound for ten minutes to indicate 
an incorrect operation. For example, an 
object may be placed on a button, or there 
could be a sensor failure and so on.
The safety switch-off will cause the hob to 
go into S-mode and all heater displays will 
flash “F”. If there is no incorrect operation 
present, both the visual and audible signals 
will disappear.
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If residual heat is present, “H” will be 
displayed on all other heater displays.

Over Temperature Switch-Off
Due to the controls being very close to the 
heater in the middle of the front of the hob, 
it can occur that an incorrectly placed pot is 
not sensed by the sensor safety cut off (not 
covering a button) and heats up the hob to 
a very high temperature, which makes the 
glass and the buttons dangerous to touch.
To prevent the hob control unit from 
damage, the controls constantly monitor the 
temperature and the hob will automatically 
switch off if overheating occurs.
This will be indicated by the heater displays 
with the letter “t” time until the temperature 
decreases.

Once the temperature has dropped, the 
“t” in the heater display will disappear and 
the hob control unit will revert back into 
S-Mode. This means that the user can 
reactivate the appliance by pressing  .
Operating Time Limitations
The hob control unit has a limitation on 
the operating time. If the heat setting for a 
heater has not been changed for a certain 
time, the heater will switch off automatically. 
A “0” will be displayed for 10 seconds, 
however there may be some residual heat 
present. The limit of the operating time 
depends on the selected heat setting.
After a heater automatically switches off, as 
described above, the heater can be used 
and the maximum operating time for this 
heat setting will be applied.
Residual Heat Functions

After all cooking processes, some heat 
will be stored in the vitroceramic glass 
called residual heat. The appliance can 
calculate roughly how hot this glass is. If 
the calculated temperature is higher than 
+ 60 ° C, then this will be indicated in the 
corresponding heater display for as long as 
the calculated temperature remains above 
+ 60 ° C, even after the appliance has been 
switched off.
The residual heat indicator has the lowest 
priority and is overwritten by every other 
display value, including during safety 
switch-off and the displaying of an error 
code. When voltage is supplied to the hob 
after a power interruption, the residual heat 
display indicator will flash. If a heater had a 
residual heat of greater than + 60 °C before 
the power interruption occurred, the display 
will flash while the residual heat remains 
or until the heater is selected for another 
cooking operation.
Hints and Tips

Important: When ceramic heaters are 
operated in higher heat settings, the 
heated areas may be seen switching 

on and off. This is due to a safety device, 
which prevents the glass from overheating. 
This is normal at high temperatures, 
causing no damage to the hob and little 
delay in cooking times.

WARNING:
• Never operate the hob without 

pans on the cooking zone.
• Only use flat pans with a sufficiently 

thick base.
• Make sure the bottom of the pan is dry 

before placing it on the hob.
• While the cooking zone is in operation, 

it is important to ensure that the pan is 
centred correctly above the zone.

• In order to conserve energy, never use 
a pan with a different diameter to the 
hotplate being used.
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Circular Saucepan 
Base

Small Saucepan 
Diameter

Saucepan base that 
has not settled

• Do not use saucepans with rough 
bottoms since these can scratch the 
glass ceramic surface.

• If possible, always place lids on the 
pans to avoid heat loss.

• The temperature of accessible parts 
may become high while the appliance 
is operating. Keep children and animals 
well away from the hob during operation 
and until it has fully cooled after 
operation.

• If you notice a crack on the cooktop, 
it must be switched off immediately 
and replaced by authorised service 
personnel.

4.2 aCCeSSorieS
The Vitroceramic Glass Spatula
Always use the glass spatula to remove 
spillages or deposits from the hob before 
trying chemical cleaning agents. This is 
the ideal method for removing even the 
smallest deposits from the hob, and for 
removing spillages from hot cooking zones 
before they burn onto the hob.

Important: Always push the safety 
cover back over the razor blade after use. 
Take care when using the spatula and keep 
it out of the reach of children.

5. CLEANING AND 
MAINTENANCE

5.1 CleaninG
WARNING: Switch off the appliance 
and allow it to cool before cleaning is 

to be carried out.
General Instructions
• Check whether the cleaning materials 

are appropriate and recommended by 
the manufacturer before use on your 
appliance. 

• Use cream cleaners or liquid cleaners 
which do not contain particles. Do not 
use caustic (corrosive) creams, abrasive 
cleaning powders, rough wire wool or 
hard tools as they may damage the 
cooker surfaces.

Do not use cleaners that contain 
particles, as they may scratch the 
glass, enamelled and/or painted parts 

of your appliance.
• Should any liquids overflow, clean them 

immediately to avoid parts becoming 
damaged.

Do not use steam cleaners for 
cleaning any part of the appliance.

Cleaning the Ceramic Glass
Ceramic glass can hold heavy utensils but 
may be broken if it is hit with a sharp object. 

WARNING : Ceramic Cooktops - if the 
surface is cracked, to avoid the 
possibility of an electric shock, switch 

off the appliance and call for service.
• Use a cream or liquid cleaner to clean 

the vitroceramic glass. Then, rinse and 
dry them thoroughly with a dry cloth.

Do not use cleaning materials meant 
for steel as they may damage the 
glass.
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• If substances with a low melting point
are used in the cookware’s base or
coatings, they can damage the glass-
ceramic cooktop.If plastic, tin foil, sugar
or sugary foods have fallen on the hot
glass-ceramic cooktop, please scrape
it off the hot surface as quickly and as
safely as possible. If these substances
melt, they can damage the glass-
ceramic cooktop. When you cook very
sugary items like jam, apply a layer of a
suitable protective agent beforehand if it
is possible.

• Dust on the surface must be cleaned
with a wet cloth.

• Any changes in colour to the ceramic
glass will not affect the structure or
durability of the ceramic and is not due
to a change in the material.

Colour changes to the ceramic glass may 
be for a number of reasons:
1. Spilt food has not been cleaned off the
surface.
2. Using incorrect dishes on the hob will
erode the surface.
3. Using the wrong cleaning materials.
Cleaning the Stainless Steel Parts (if 
available)
• Clean the stainless steel parts of your

appliance on a regular basis.
• Wipe the stainless steel parts with a soft

cloth soaked in only water. Then, dry
them thoroughly with a dry cloth.

Do not clean the stainless steel parts 
while they are still hot from cooking.
Do not leave vinegar, coffee, milk, salt, 
water, lemon or tomato juice on the 
stainless steel for a long time.
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6. TROUBLESHOOTING&TRANSPORT

6.1 troubleShootinG
If you still have a problem with your appliance after checking these basic troubleshooting 
steps, please contact an authorised service person or qualified technician.

Problem Possible Cause Solution

Hob control card’s display is blacked 
out. The hob or cooking zones 

cannot be switched on.
There is no power supply.

Check the household fuse for the appliance. 
Check whether there is a power cut by trying 

other electronic appliances.

The hob switches off while it is in 
use and an 'F' flashes on each 

display.

The controls are damp 
or an object is resting on 

them.
Dry the controls or remove the object.

The hob switches off while it is use. One of the cooking zones 
has been on for too long.

You can use the cooking zone again by 
switching it back on.

The hob controls are not working 
and the child lock LED is on. The child lock is active. Switch off the child lock.

6.2 tranSport
If you need to transport the product, use the original product packaging and carry it using 
its original case. Follow the transport signs on the packaging. Tape all independent parts to 
the product to prevent damaging the product during transport.
If you do not have the original packaging, prepare a carriage box so that the appliance, 
especially the external surfaces of the product, is protected against external threats.
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7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

enerGy fiChe 

Brand

Model H3VT19L1BG

Type of Hob Electric

Number of Cooking Zones 2

Heating  Technology-1 Radiant

Size-1 cm Ø14,5

Energy Consumption-1 Wh/kg 192,0

Heating  Technology-2 Radiant

Size-2 cm Ø18,0

Energy Consumption-2 Wh/kg 192,0

Energy Consumption of Hob Wh/kg 192,0

This hob complies with EN 60350-2

Energy Saving Tips 

Hob 
- Use cookwares having flat base.

- Use cookwares with proper size .

- Use cookwares with lid.

- Minimize the amount of liquid or fat.

- When liquid starts boiling , reduce the setting.
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