
AKT 360 ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛОЧАТАBG

5019 319 01502 За да получите пълно удовлетворение от плочата, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете за бъдещи справки.
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• За да използвате плочата, завъртете 
копчето/копчетата по посока на 
часовниковата стрелка и го/ги нагласете на 
желаната мощност.

• За да изключите плочата, нагласете копчето 
на положение “0”.

• Плочата е снабдена с 2 индикаторни 
лампички, които показват кога зоните за 
готвене са горещи
Тези индикаторни лампички светват веднага 
след като зоните за готвене достигнат 
висока температура.
Тези индикаторни лампички остават 
включени дори след изключване на 
съответната зона за готвене, а се изключват 
едва когато температурата на зоната за 
готвене вече не представлява опасност.

Важно:
За да избегнете непоправима повреда на 
стъклокерамичната плоча, не използвайте:
- Съдове с дъна, които не са съвършено 

равни,
- метални съдове с емайлирано дъно.

РАЗМЕРИ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ И РАБОТНИЯ ПЛОТ 
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1. Излъчваща зона за готвене Ø 145

2. Излъчваща зона за готвене Ø 180

3. Копче за управление на задна 
зона за готвене

4. Копче за управление на предна 
зона за готвене

5. Индикатор за остатъчна топлина

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Захранващо 
напрежение

Брой проводници x 
размери

230 ~ +  H05 RR�F 3 x 1,5 mm2

Копче 
(1 @ 6)

Таблица за използване на 
зоните за готвене

Копче 
(1 @ 12)

1@2 Топене на масло, шоколад и др. 1@2

2 Запазване на храната топла и 
претопляне на малки 
количества течности.

2@3@4

3 Затопляне на по�големи 
количества, правене на кремове 

и сосове.

4@5@6

3@4 Леко къкрене, например: варени 
зеленчуци, спагети, супи, 

печено в гювече, задушено

6@7

4 За всички типове пържени 
храни, котлети, стекове, готвене 

без капак, напр.: ризото

7@8

4@5 Запичане на месо, печени 
картофи, пържена риба и варене 

на големи количества вода

8@9@10

6 Бързо пържене, стекове на 
плоча и т. н.

11@12

Тип PLCVD 230 V~/50 Hz 2,9 kW

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изхвърляне на опаковъчните материали
• Опаковъчният материал може да се рециклира 

напълно и е маркиран със символа за 
рециклиране .

• Не изхвърляйте различните опаковъчни 
материали невнимателно, а го направете с 
отговорност и пълно спазване на наредбите на 
местните органи за изхвърляне на отпадъци.

Изхвърляне на стари домакински уреди
• Този уред е маркиран в съответствие с 

Европейска директива 2002/96/ЕО за 
изхвърляне на електрическо и електронно 
оборудване (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 предаде в съответния приемателен пункт 
за рециклиране на електрическо и електронно 
оборудване. Изхвърлянето трябва да стане в 
съответствие с местната нормативна уредба за 
изхвърляне на отпадъци.
За по�подробна информация за третирането, 
възстановяването и рециклирането на това 
изделие се обърнете към местните общински 
органи, службата за събиране на битови отпадъци 
или магазина, откъдето сте закупили уреда.

Икономия на енергия
• Използвайте съдове, чиито диаметър на дъното 

е равен на диаметъра на зоните за готвене или 
малко по�голям.

• Използвайте само тенджери и тигани с плоско 
дъно.

• Ако е възможно, през време на готвенето 
поставяйте капак върху съда 
за готвене

• 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• В случай, че стъклокерамичната повърхност се 

счупи или напука, не я използвайте, а се 
обадете незабавно на Сервиза за поддръжка.

• Ако плочата е снабдена с халогенни елементи 
за готвене, не гледайте продължително към тях.

• Плочата е предназначена за използване като 
домакински уред за готвене на храни. Не е 
позволена никаква друга употреба. 
Производителят не носи отговорност за 
неправилно използване или регулировка на 
органите за управление.

• Не излагайте плочата на атмосферни 
въздействия.

• Всички ремонти или техническо обслужване на 
уреда трябва да се извършват само от 
квалифициран техник.

• Не докосвайте плочата с мокри части на тялото 
и не я използвайте боси.

• Двете зони за готвене са показани с два кръга, 
означени върху стъклокерамичната повърхност 
Преди да включите плочата, се уверете, че е чиста.

• Когато плочата се използва, достъпните 
части се нагорещяват много. За да избегнете 
изгаряния, пазете децата далеч от уреда.

• Плочата не трябва да се използва от деца 
или немощни лица без надзор.

• Внимавайте децата да не си играят с уреда.
• Този уред не е предназначен за употреба от 

лица (включително деца) с намалени 
физически, сетивни или умствени способности 
или без опит и познания за уреда, ако не са 
инструктирани или контролирани по време на 
използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната сигурност.

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

• Винаги надзиравайте тиганите, в които използвате 
масло и мазнина. Маслото и мазнините могат да 
се загреят прекомерно и да се запалят!

• Не използвайте плочата като опора или като 
работен плот.

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

• Не поставяйте пластмаса, алуминиево фолио, плат, 
хартия и др. върху котлоните/зоните за готвене.

• Уредът е снабден с котлони/зони за готвене с 
различни размери. Използвайте съдове, чиито 
диаметър на дъното е равен на диаметъра на 
котлоните/зоните за готвене или малко по�голям.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ
Преди употреба, отстранете:

� лепенки, залепени върху плочата;
� картонени предпазители и защитен 

пластмасов филм;
� Проверете дали плочата за готвене не е повредена 

при транспортирането. Ако се съмнявате, се 
обърнете към Сервиза за поддръжка.

ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ
Важно: Никога не почиствайте уреда с вода под високо 
налягане или пароструен апарат за почистване.
• Почиствайте плочата след всяко използване, 

след като се охлади. Това ще предотврати 
натрупването на замърсявания и ще направи 
почистването по�лесно.

• Използвайте чиста кърпа, абсорбиращи 
кухненски кърпички и миялен препарат или 
специален почистващ препарат за 
стъклокерамични плочи.

• Отстранете загорялото замърсяване със 
специалния инструмент за стъргане 
(ако е приложен) и предназначени за целта 
почистващи препарати.

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

• Не използвайте абразивни препарати, хлорни 
избелители, почистващ спрей за фурна или 
стъргалки за съдове.

• Плочата трябва периодично да се обработва с 
предлаганите в магазините специализирани 
продукти в съответствие с инструкциите на 
производителя.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Плочата за готвене не работи:

� Проверете дали се подава електрозахранване.
� Изключете и включете плочата отново, за да 

проверите дали проблемът все още се явява.
� Уверете се, че копчето не е завъртяно но “0”.

Завъртете многополюсния ключ на 
“Изключено” за няколко минути и после 
отново го завъртете на “Включено”.



СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА
Преди да се обадите на Сервиза за поддръжка:
• Уверете се, че не можете да разрешите проблема 

сами с помощта на пунктовете, описани в глава 
“Отстраняване на неизправности”.

Ако след горните проверки неизправността все 
още се проявява, се обърнете към най@близкия 
Сервиз за поддръжка.
Моля, посочете:
• кратко описание на неизправността;
• точния тип и модел на плочата;
• сервизния номер (т. е. номера след думата 

SERVICE на табелката с данни, която се намира 
отдолу на плочата). Сервизният номер е посочен и 
в гаранционната книжка;

• пълния си адрес;

• телефонния си номер и код за междуградско 
избиране.

Ако е необходим ремонт, се обърнете към 
упълномощен Сервиз за поддръжка (за да 
гарантирате, че ще бъдат използвани оригинални 
резервни части и ремонта ще бъде извършен 
правилно).
При неспазване на тези указания, 
безопасността и качеството на изделието могат 
да се влошат.

ИНСТАЛИРАНЕ
Препоръки
Важно: Преди всяка операция по инсталиране 
или сервиз изключвайте плочата за готвене от 
електрическата мрежа.
• Всички електрически съединения трябва да се 

извършат преди свързването на уреда към 
електрическата мрежа.

• Инсталирането на уреда трябва да се извършва от 
квалифициран техник в съответствие с 
инструкциите на производителя и в съответствие с 
местната нормативна уредба.

• Разопаковайте плочата и се уверете, че уредът не 
е повреден при транспортирането. Ако се 
съмнявате, се обърнете към най@близкия 
дилър или сервиз за поддръжка.

Подготовка на шкафа за вграждане
• Прорежете работния плот по мярка преди 

поставяне на уреда. Внимателно отстранете 
всички стърготини или дървесни трици, които 
може да влошат ефективната работа на уреда.

• Плочата трябва да се вгради в работен плот с 
дебелина най�малко 30 и най�много 50 mm.

• Поставете разделител на минимално разстояние 
20 mm от долния ръб на плочата, така че да не може 
да се достига от потребителя.

• Ако под плочата има фурна, последната трябва да 
е произведена от Whirlpool и снабдена с 
охлаждаща система.

• Между плочата и фурната не трябва да има нищо 
(напр. кабели, изолационен материал и др.).

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

• Изрежете отвор в работния плот с дадените 
размери.

• Препоръчително е вътрешните ръбове на работния 
плот да се уплътнят с лепило за дърво или 
силикон.

• Поставете предоставеното уплътнение върху плочата, 
ако не е вече поставено, след внимателно почистване 
на повърхността за прилепване.

Стъклокерамична плоча
Важно: преди да инсталирате плочата, 
отстранете предпазния филм.
Уверете се, че отворът, направен в работния плот за 
плочата, е прорязан в съответствие с размерите, 
дадени на чертежа, като обърнете внимание на 
диапазона на толеранс.

Монтиране
1. Поставете пружинките (A) върху рамката на плочата за готвене, на специално направените места (Фиг. 3), ако вече 

не са поставени.
2. Измерете центъра на вертикалните страни на отвора за вграждане (Фиг. 1)
3. Центрирайте скобите (C) спрямо вертикалните страни, като подравните горната страна на скобите с повърхността 

на работния плот (Фиг. 2).
4. Закрепете скобите с 4�те винта (B), приложени в комплекта, като използвате предварително направените отвори.
5. Вкарайте плочата за готвене в подготвения отвор, така че пружинките (A) да се закрепят на съответните места на 

скобите (Фиг. 4).

C

B

Фиг. 2Фиг. 1

За инсталиране под работен плот от мрамор, обърнете се към сервиза, за да получите набор за 
инсталиране и необходимата информация. 

4812 310 19277 НАБОР за инсталиране в плот от мрамор.

Свързване към електрическата мрежа
• Заземяването на уреда е задължително по закон.
• Свързването към мрежата трябва да се извършва от 

квалифициран техник в съответствие с инструкциите 
на производителя и в съответствие с местната 
нормативна уредба.

• Инсталиращото лице отговаря за правилното 
свързване на уредите към електрическата мрежа и 
съблюдаването на нормативната уредба за 
безопасността.

• Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно 
дълъг, за да се свърже вграденият уред към мрежата.

• Изпълнението нормативната уредба по отношение 
на безопасността изисква при инсталирането да се 
използва многополюсен превключвател с 
минимална междина между контактите 3 mm.

• Не използвайте разклонители или удължители.
• След инсталирането на уреда не трябва да има 

достъп до електрическите компоненти.

Свързване на плочата към 
електрическата мрежа.
Забележка: заземителният проводник в жълто и 
зелено трябва да се свърже с винта, означен с .
Ако захранващият кабел още не е свързан:
• Оголете приблизително 70 mm от външната 

обвивка на кабела.
• След това оголете приблизително 10 mm от 

вътрешната обвивка на кабела.

• Отворете клемното табло, като натиснете 
страничните издатини с подходящ инструмент.

• Вмъкнете кабела в кабелната скоба и свържете 
проводниците към клемното табло.

• Затворете капака на клемното табло.
• След електрическото свързване поставете плочата 

от горната страна и я закачете към опорните 
пружини, както е показано на фиг. 1.

Декларация за съответствие
• Този уред е предназначен за съхраняване на 

хранителни продукти и е произведен в 
съответствие с нормативната наредба (CE) N°. 
1935/2004.

• Плочата за готвене е предназначена само за 
готвене. Всяка друга употреба (например за 
отопление на помещение) е неправилна и опасна.

• Тази плоча за готвене е проектирана, произведена 
и предложена на пазара 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” 
2004/108/ЕО.

A

Фиг. 4Фиг. 3

Фиг. 5 Фиг. 6
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