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ПЛОЧАТА ИНСТРУКЦИИ
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1. Лъчиста зона на готвене Ø 145

2. Лъчиста зона на готвене Ø 210

3. Лъчиста зона на готвене Ø 145

4. Лъчиста зона на готвене Ø 180

5. Индикатор за остатъчна топлина (само при някои модели)

6. Бутон за управление на задната дясна зона на готвене

7. Бутон за управление на задната лява зона на готвене

8. Бутон за управление на предната лява зона на готвене

9. Бутон за управление на предната дясна зона на готвене

• За да използвате плочата за готвене завъртете бутона(ите) по 
посока на часовниковата стрелка и поставете на необходимата 
настройка на мощността.

• За да изключите плочата за готвене, завъртете бутона(ите) до 
позиция „0“.

• Някои модели разполагат с индикатори за остатъчна топлина. Те 
светват, когато зоните на готвене достигнат температури, които 
могат да предизвикат изгаряния. Тези индикатори остават включени 
след изключване на зоната на готвене и се изключват само когато 

РАЗМЕРИ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ И РАБОТНИЯ ПЛОТ (мм)
Уверете се, че напрежението, посочено на табелката с номиналните 
данни, e същото като мрежовото напрежение. Техническите данни 
са посочени на табелката с номиналните данни в края на плочата 
за готвене, както и по-долу:

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Напрежение на 
електрозахранването

Кабели
(брой и размер)

230 V ~ 3 X 2,5 мм2

230 V 3 ~ + 4 X 1,5 мм2

400 V 2N ~ + 4 X 1,5 мм2

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И ТАЗИ НА ДРУГИТЕ ХОРА Е МНОГО 
ВАЖНА
Това ръководство и самият уред предоставят важни съобщения за 
безопасността, които трябва да се прочетат и винаги да се спазват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всички предупреждения, свързани с безопасността, дават конкретни 
подробности за съществуваща потенциална опасност и посочват как 
да се намалят рисковете от нараняване, нанасяне на щети или токов 
удар, произтичащи от неправилна употреба на уреда. Уверете се, че 
спазвате следните:
• Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа преди 

извършване на каквито и да е работи по монтирането.
• Монтирането и поддръжката трябва да се извършва от специализиран 

техник, в съответствие с инструкциите на производителя и при 

спазване на действащите местни норми за безопасност. Не 
поправяйте и не подменяйте части от уреда, ако това не е изрично 
посочено в ръководството за потребителя.

• Този уред трябва да бъде заземен.
• Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да 

позволи свързване на уреда към контакта на електрозахранването, 
след като уредът се постави в неговата ниша.

• За да отговаря монтирането на действащата нормативна уредба за 
безопасността, трябва да се постави прекъсвач за всички полюси с 
минимално разстояние 3 мм.

• Не използвайте многогнездови контакти или удължители.
• Не дърпайте устройството за захранващия кабел.
• След приключване на монтирането електрическите части вече не 

трябва да са достъпни за потребителя.
• Уред е предназначен единствено за използване като домакински 

зоните вече не са толкова горещи, че да представляват опасност.

Важно:
За избягване на трайно повреждане на стъклено- керамичната 
повърхност не използвайте:
• Съдове с дъна, които не са напълно плоски.
• Метални съдове с емайлирани дъна.



уред за готвене на храна. Не е разрешена друга употреба (напр. 
отопляване на помещения). Производителят не носи никаква 
отговорност за щети, предизвикани от неправилна употреба или 
от погрешно зададени команди за управление.

• Уредът и достъпните му части стават горещи по време на употреба. 
Трябва да се внимава за избягване докосването на нагревателите. 
Децата под 8 години трябва да се държат далеч, освен ако не са 
под непрекъснат надзор.

• Достъпните части могат да станат много горещи по време на 
употреба. Децата трябва да се пазят далеч от уреда и да се 
наблюдават, за да се гарантира, че те не играят с него.

• Не докосвайте нагревателите на уреда по време и след употреба. 
Не допускайте контакт на кърпи или други запалими материи с 
уреда, преди всички негови компоненти да са достатъчно изстинали.

• Не поставяйте запалими материали в уреда или в близост до уреда.
• Прегретите мазнини и олио могат лесно да се възпламенят. 

Обръщайте особено внимание, когато готвите с хранителни 
продукти, богати на мазнини и олио.

• Този уред може да се използва от деца на и над 8 години, както и от 
лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности 

или с недостатъчен опит и познания, ако са под надзор или са им 
дадени инструкции за употребата по безопасен начин и разбират 
възможните опасности. Почистването и поддръжката от потребителя 
не трябва да се извършва от деца без надзор.

• Ако повърхността е напукана, изключете уреда за избягване на 
вероятност от токов удар.

• Уредът не е предназначен за употреба чрез външен таймер или 
отделна отдалечена система за управление.

• Използването на плочата за готвене с мазнина или олио, без да 
се осъществява наблюдение, може да е опасно и да предизвика 
пожар. НИКОГА не се опитвайте да да изгасите пожар с вода. 
Вместо това изключете уреда и покрийте пламъка, напр. с капак 
или противопожарно одеяло. Опасност от пожар: не съхранявайте 
предмети върху повърхностите за готвене.

• Не използвайте парни машини за чистене.
• Метални предмети, като ножове, вилици, лъжици и капаци, не 

трябва да се поставят върху повърхността на плочата за готвене, 
тъй като могат да станат горещи.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ
Преди употреба отстранете:
• етикети, залепени на плочата за готвене;
• картонени предпазители и защитно пластмасово фолио;
• проверете за повреди на плочата за готвене по време на 

транспортирането. В случай на съмнение се свържете с отдела за 
следпродажбено обслужване.

Грижи и поддръжка
• Почиствайте плочата за готвене, когато е изстинала, след всяка 

употреба. По този начин ще се избегне натрупването на замърсявания 
и почистването ще се улесни.

• Използвайте чиста кърпа, абсорбиращи кухненски кърпички и миялен 
препарат или специален почистващ препарат за стъклено-керамични 
повърхности.

• Отстранете запечените замърсявания със специалния инструмент за 
изтъргване (ако е предоставен) и специални почистващи препарати.

• Всякакви разливи на храни трябва да се изтриват, преди да засъхнат.
• Не използвайте абразивни продукти, почистващи препарати на 

хлорна основа, спрейове за фурна или телчета.
• Плочата за готвене трябва да се третира периодично със специфични 

продукти, налични от магазините, като се спазват инструкциите на 
производителя.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Плочата за готвене не работи:
• Уверете се, че електрозахранването е включено.
• Изключете и включете отново плочата за готвене, за да се уверите, 

че проблемът е разрешен.
• Уверете се, че бутонът не е завъртян на „0“. Завъртете многополюсния 

прекъсвач на „Изкл.“ за няколко минути, след което отново на „Вкл.“.
Плочата за готвене не се изключва:
• изключете плочата за готвене от електрозахранването.

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Преди да се обадите на отдела за следпродажбено обслужване:
• Уверете се, че не можете да отстраните сами проблема, като 

извършите действията, описани в глава „Ръководство за 
отстраняване на неизправности“.

Ако след извършване на горепосочените проверки неизправността 
все още продължава, свържете се с най-близкия отдел за 
следпродажбено обслужване.
Моля, предоставете:
• Кратко описание на неизправността;
• Точния вид и модел на плочата за готвене;
• Сервизния номер (числото след думата „SERVICE“ на табелката 

с номиналните данни, намираща се под самата плоча за готвене);
• Вашия пълен адрес;
• Вашия телефонен номер.
Ако се налагат някакви поправки, моля, свържете се с оторизиран 
отдел за следпродажбено обслужване (за да бъдете сигурни, че ще 
бъдат използвани оригинални резервни части и поправките ще бъдат 
извършени правилно).
Неспазването на тези инструкции може да компрометира 
безопасността и качеството на продукта.

МОНТИРАНЕ
ПРЕПОРЪКИ
Важно: Изключете плочата за готвене от мрежовото захранване 
преди извършване на дейности по монтирането или поддръжката.
• Всички електрически връзки трябва да бъдат направени преди 

включване на уреда в електрозахранването.
• Монтирането трябва да се извършва от квалифициран техник, в 

съответствие с инструкциите на производителя и при спазване на 
действащите местни норми за безопасност.

• Разопаковайте плочата за готвене се уверете, че не е била 
повредена при транспортирането. Ако не сте сигурни, се свържете 
с дистрибутора или най-близкия отдел за следпродажбено 
обслужване.

ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО ЗА ВГРАЖДАНЕ
• Изрежете работния плот до необходимия размер преди монтиране 

на уреда. Отстранете внимателно всички стърготини или остатъци, 
които могат да възпрепятстват правилната работа на уреда.

Внимание: за да монтирате плочата за готвене на други повърхности, 

които не са дървени (мраморни, пластмасови, керамични, каменни 
и т.н.), не забравяйте да попитате в отдела за следпродажбено 
обслужване за монтажните пластини (фиг. 2), код 4819 404 78697. 
• Плочата за готвене трябва да се монтира на работен плот с дебелина 

най-малко 20 мм и най-много 50 мм.
• Поставете разделителен панел на най-малко 20 мм от долната част 

на плочата за готвене така, че потребителят да няма достъп до нея.
• Ако под плочата има фурна, се уверете, че тя е произведена от нас и 

е оборудвана с охлаждаща система.
• Между плочата за готвене и фурната не трябва да има нищо (напр. 

кабели, изолационен материал и др.).
• Съседният вертикален шкаф трябва да е монтиран на най-малко 100 

мм от ръба на плочата за готвене.
• Изрежете отвор в работния плот с посочените размери.
• Препоръчваме по вътрешните ръбове на работния плот да се постави 

лепило за дърво или силикон.
• Ако вече не е на място, поставете приложеното уплътнение на плочата 

за готвене, след като почистите щателно адхезивната повърхност.



СТЪКЛЕНО-КЕРАМИЧНА ПЛОЧА ЗА ГОТВЕНЕ
Важно: отстранете защитния филм, преди да монтирате плочата 
за готвене.
Уверете се, че отворът в работния плот за плочата е изрязан според 
размерите, посочени на фигурата, като обръщате особено внимание на 
допустимите отклонения. Плочата за готвене не трябва да се монтира 
с натиск в работния плот. Натискът върху стъклено-керамичната горна 
повърхност може да доведе до напукване (дори по-късно)!
• Ако работният плот е изработен от дърво, използвайте 

предоставените пружинни скоби и винтове.
1. Фиксирайте пружинните скоби (A) (фиг. 1) с предоставените 

винтове (B) (фиг. 1), както е показано, като обръщате особено 
внимание на указаните разстояния.

2. Поставете плочата за готвене в работния плот.
• Ако работният плот е мраморен, пластмасов, керамичен, 

каменен и т.н., плочата трябва да се обезопаси със специални 
скоби (C) (фиг. 2).
1. Поставете плочата за готвене в работния плот (фиг. 1).
2. Поставете 4-те скоби (C) на място в зависимост от дебелината 

на работния плот, както е показано на фиг. 2.

3. Завийте 4-те винта (D) в позициите им (E) (фиг. 2).

СВЪРЖЕТЕ ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.
Лицето, извършващо монтирането, носи отговорност за правилното 
свързване на уредите към електрозахранването и спазването на 
разпоредбите за безопасност.
Забележка: жълтият/зеленият кабел за заземяването трябва да бъде 
свързан към винта със символа .
• Отстранете около 70 мм от обвивката на захранващия кабел (G).
• Отстранете около 10 мм от обвивката от проводниците. Въведете кабела 

(G) през отвора в капака (F).
• Поставете кабела в скобата за кабел и свържете проводниците към 

клемния блок, както е посочено на диаграмата, отпечатана върху капака.
• Обезопасете захранващия кабел (G) със скобата за кабела.
• Поставете обратно предпазния капак (F).
• След извършване на електрическите връзки поставете плочата за 

готвене от горе и я свържете с монтажните скоби, както е показано на 
илюстрацията.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
Тази плоча за готвене е проектирана, произведена и предлагана на 
пазара в съответствие с:
• целите относно безопасността на Директива „Ниско напрежение“ 

2006/95/ЕО (която заменя 73/23/ЕИО и следващите изменения).
• изискванията относно защитата на Директива „EMC“ 2004/108/ЕО.
Тази плоча за готвене е подходяща за влизане в контакт с хранителни 
продукти и отговаря на изискванията на Регламент на ЕИО (ЕО) номер 
1935/2004.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изхвърляне на опаковъчните материали
• Опаковъчният материал може да се рециклира изцяло, както е 

посочено от символа за рециклиране .
• Различните опаковъчни материали не трябва да се изхвърлят, а да 

се рециклират в съответствие с наредбите на местните органи за 
изхвърляне на отпадъци.

Изхвърляне на излезли от употреба домакински уреди
• Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 

2002/96/ЕС за изхвърляне на електрическо и електронно 
оборудване (WEEE). Като осигурите правилното изхвърляне на 
този продукт, вие ще помогнете да се избегнат отрицателните 

последствия за околната среда и здравето на хората, които биха 
възникнали при едно неподходящо третиране на този продукт като 
отпадък. Символът  върху изделието, или върху документацията 
придружаваща изделието, показва, че това изделие не може да бъде 
третирано като битовите отпадъци. Вместо това, той трябва да се 
предава в специализиран пункт за рециклиране на електрическо 
и електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се извърши в 
съответствие с местните норми за опазване на околната среда 
при изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация за 
третирането, възстановяването и рециклирането на това изделие 
се обърнете към вашата местна градска управа, към службата за 
изхвърляне на битови отпадъци или към магазина, откъдето сте 
закупили изделието. 

Съвети за икономия на енергия
• Използване на съдове с диаметър на дъното, който е равен или 

малко по-голям от този на зоната за готвене.
• Използвайте само съдове с плоско дъно.
• Ако е възможно, дръжте поставени капаците на съдовете по време 

на готвене.

Фиг. 1

Фиг. 2 Фиг. 3


