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ОПИСАНИЕ НА ПЛОТА

Уважаеми клиенти,

Необходимо е да прочетете тази инструкции за да използвате най-
пълно възможностите на уреда, както и да удължите живота му.
Препоръчваме ви да си запазите инструкцията за бъдещи справки.
Вашият плот е с гаранция, която ще бъде валидна само ако уредът е
инсталиран и се оперира с него, съобразно инструкциите в тази книжка.

Заб: Видът на Вашия плот може да се различава от посочените по-горе

ДВОЕН
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля следвайте указанията в настоящата инструкция. В противен случай
всякакъв вид повреди, в резултат на неправилно или небрежно
използване, както и погрешно свързване или монтаж, няма да бъдат
признати за гаранционни.

·  Уредът трабва да се използва единствено за домашна употреба.

·  Този уред е предназначен само за затопляне или готвене на храна,
всяко друго използване (напр. отопляване на стая, или за работно
място), е опасно.

·  Промени (поправки) по уреда от неоторизирани лица са забранени.

·  Не поставяйте леснозапалими течности или материали или разтопими
обекти в близост до уреда.

·  Пазете малките деца далеч от уреда.

·  Уредът трябва да бъде инсталиран и свързан само от оторизирани
лица.

·  Електрическата защита на плота ще е ефективна, само ако уредът
е свързан към правилно заземена мрежа, която е в съответствие със
съществуващите стандарти.

·  Вградените уреди могат да се използват само след като са вградени
в подходящи шкафове, съобразени със стандартите.

·  Не упражнявайте натиск върху захранващия кабел при наместването.

·  Захранващия кабел трабва да има дължина максимално до 2 м..

·  В случай на проблем или повреда на кер. плот (счупване, драскотина
и др.), изключете веднага уреда, и го изключете и от ел. мрежата.

·  Поправки на уреда трабва да бъдат извършани единствено от
оторизиран сервиз.

·  Уверете се, че всички части на опаковката са премахнати, преди да
използвате уреда.

·  Кабелите на уреда не трабва да се допират до топли или горещи
повърхности.
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. Никога не оставяйте уреда, когато готвите нещо с олио или
мазнина. Те могат много бързо да се възпламенят ако прелеят.

·  Не оставяйте никаква храна върху плота. Той не трябва да се използва
като работен плот.

·  Не използвайте зоните за готвене с празни съдове или без съдове.

·  Уверявайте се, че всички регулатори са в изключено положение, когато
не използвате уреда.

·  Преди почистване, изключете уреда и изчакайте докато изстине.

·  Не използвайте паров удар или много агресивни почистващи преапрати.

·  Използвайте само тигани с равно дъно.
·  Този уред не е предназначен за използвне от лица (вкл. деца) с
психически или ментални отклонения, или недостатъчни знания и опит
заради тяхната собствена безопсност.

·  Децата не трябва да се оставят без надзор около уреда.
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ИНСТАЛИРАНЕ

Свързването на електрическата част трябва да се извърши от
оторизиран сервиз или от правоспособен техник, съгласно
действащите регулации.

·  Преди инсталцията се уверете, че Вашите параметри на мрежата и
параметрите на уреда са съвместими.

·  Законите, наредбите и стандартите на страната, в която се използва
уреда, трябва да бъдат спазвани (наредби за безопасност, за рециклиране
и др.

Разполагане на плота
След като махнете опаковката, уверете се че уредът не е повреден.
Ако случайно има някакви повреди или дефекти, не го използвайте и
се обърнете към квалифициран техник незабавно.

·  Този плот трябва да бъде поставен в отвор в плот. Той трябва да се
свърже с електрическата мрежа с превключвател, предвиден за тази
цел.
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·  Направете отвор с размерите, посочени на схемата по-долу.
Разстоянието между задния край на плота и стената зависи от
повърхността на стената. Моля не използвайте леснозапалими материали
като завеси или хартия в близост до плота.

·  Сложете едностранно залепващо фолио от долната страна по края на
керамичното покритие. Не го разтегляйте.

·  Закрепете 4-те скоби от двете страни на плота.

Околни стени A [mm] B [mm]
Потенциално запалими 60 150
Незапалими 40 50

монтажна скоба
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ЕЛЕКТРИЕЧСКО СВЪРЗВАНЕ НА ПЛОТА

·  Преди да свържете плота, се уверете, че електриеската мрежа, и
контакта са достатъчни да понесат максималната мощност на уреда.

·  Свързването към електриеската мрежа трябва да бъде добре заземено
съгласно местните регулации.

·  Ако няма определен кръг за плота и отделен ключ с предпазител, те
трябва да се направят преди свързването на плота.

 . Ключа с предпазител трябва да бъде лесно достъпен.

·  Не използвайте адаптори, разклонители и/или удължители.

·  Този уред отговаря на следните EEC Directives:

1. Стъклокерамичен плот EEC/73/23 и 93/68, EEC/89/336 свързани
с радиосмущенията,

2. EEC/89/109 свързана с контакта с храна.

·  За ключа, контролиращ плота, кабелът трябва да бъде H05VV-F
3X1,5mm•. По-долу виждате схемата на свързване.

L N

3X1.5mm•  H05V V-F
кабел трябва да се използва.

заземяването трябва да се свърже с
с винт със          символ.
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·  По време на инсталацията се уверете, че използвате излолирани
кабели. Неправилно свързване може да повреди Вашия уред. Гаранцията
не покрива такива повреди.

·  Всички поправки трябва да се извърват само от оторизиран сервиз.

·  Изключвайте уреда преди всяка профилактика.
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Уредът се управлява посредством контролни ключове и топлината,
излъчвана от котлоните се показва от индикаторите върху керамиката.

Имате възможност да регулирате мощ ността на на 6 степени:

1 Поддържане на топло
2-3 Затопляне ниска степен
4-5-6 Готвене - пържене и варене

Двойните и овалните нагреватели имат две зони. За да активирате
външната зона, завъртете регулатора на поз.    еднократно. В този
случай работят и двете зони.

За да деактивирате външната зона на овален/двоен нагревател,
завъртете регулатора на поз.     еднократно. В този случай и двете зони
се изключват.

Остатъчна топлина
След като приключите готвенето, в керамичния котлон все още има
топлина, която се нарича остатъчна топлина. Уредът изчислява ориен-
тировъчно колко топлина има останала в най-лошия случай. Ако
изчислената температура е над + 60 ° C, индикаторът за остатъчна
топлина свети. Той ще продължава да свети докато температурата е
> + 60 ° C.

Ако плота се включи, след като за кратко е спирал тока, индикаторът
за остатъчна топлина започва да мига, ако остатъчната топлина е над
+ 60 ° C преди спирането. Той ще мига доката максималното време за
остатъчна топлина изтече или включите плота ръчно.
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Съдове с грапави дъна не трябва да се използват, защото могат да
надраскат керамичното покритие. Дъното на съдовете трябва да е
максимално дебело и равно. Преди употреба, уверете се, че дъната са
чисти и сухи.

Винаги поставяйте съдовете върху плочата преди да я пуснете. Винаги
когато е възможно, поставяйте капак на съдовете. Дъното на съдовете
не трябва да е по-тясно или по-широко от зоните за готвене, както е
показано на илюстрацията по-долу, за да не се губи енергия.

Преди да почиствате плота, първо го изключете от мрежата, след което
се уверете, че няма остатъчна топлина. Стъклокерамичното покритие
е много устойчиво на високи температури и прегряване. Ако има все
още остатчна топлина, индикаторът продължава да свети. За да избегнете
пожар, оставете уреда да изстине.

Използвайте специални препарати за почистване на керамика  (не
абразивни) със специална шпакла за керамика, като отстранявате нагара
и остатъчни мазнини (ако има). След това изплакнете и подсушете.
Това почистване извършвайте, след като плота е изстинал.

Ако случайно попаднат алумиево фолио или пластмаса на повърхността
на уреда (и се разтопят), трябва незабавно да ги отстраните от топлата
повърхност със шпакла. Същото се отнася и за захар или продукти с
високо съдържание на захар. Така ще предотвратите възможно
разрушаване на повърхността.

Не използвайте груби гъби или четки за почистване, понеже могат да
наранят повърхността.
Не използвайте химически детергенти или спрейове за почистването.
Тези материали могат да предисвикат пожар или потъмняване на
повърхността на плота.

ПРАВИЛНО ГРЕШНО ГРЕШНО ГРЕШНО



Този символ върху продукт или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не може да се третира като домашен отпадък.
Затова той трябва да бъде изхвърлен в място, определено за съ-
биране на електрическо и електронно оборудване за рециклиране.
Като се уверите, че уредът е предаден коректно, вие ще предот-
вратите потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се причинят от неправилно тре-
тиране на отпадъка. За по-подробна информация, свържете се
с местния клон или с местния оператор на преработка на електронни
отпадъци или с магазина, откъдето е закупен уреда






