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Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте

нашиот производ и се надеваме дека

ќе одговори на Вашите потреби.

Внимателноги следите ги препораките

од ова упатството и Вашиот уред ќе

остане ефикасен. Не се двоумете да ни

се обратите кога ќе имате потреба од

нас. Ние секогаш ќе бидеме веднаш до

вас за да Ви помогнеме кога за тоа ќе

имате потреба и да Ви дадеме корисна

информација за сите производи од

марката .Eurolux
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Неопходно е да ги прочитате овие инструкциите за максимално да ги искористите
можностите на апаратот, како и да го продолжите неговиот работен век. Ви
препорачуваме да ги запазите инструкциите за следниве ставки.
Вашата плоча има гаранција, која е валидна доколку апаратот е инсталиран и со него се
ракува во соогласност со дадените инструкции во ова упатство.

Забелешка : Моделот на вашата плоча може да се разликува од горе посочените модели

греач на
двојна
зона

рамка на
плочата

греач на
единечна зона

сензорски
контролен

панел

ОПИС НА ПЛОЧАТА MK
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ MK

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО И ЦЕЛОСНО ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА
УРЕДОТ И СТАВЕТЕ ГИ НА СООДВЕТНО МЕСТО ЗА ДА МОЖЕТЕ ПОВТОРНО ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ
ВО ИДНИНА ДОКОЛКУ Е ПОТРЕБНО.
ОВОЈ ПРИРАЧНИК Е ПОДГОТВЕН ЗА ПОВЕЌЕ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ ТИП. ВАШИОТ УРЕД МОЖЕ ДА
НЕМА НЕКОЈА ФУНКЦИЈА ШТО Е ОБЈАСНЕТА ВО ОВОЈ ПРИРАЧНИК. ПОСВЕТЕТЕ ВНИМАНИЕ
НА ФРАЗИТЕ КОИ СОДРЖАТ СЛИКИ, ПРИ ЧИТАЊЕТО НА ПРИРАЧНИКОТ.

Општи безбедносни предупредувања

- уред може да се користиОвој од страна на деца
над 8 годишна возраст и лица со инамален
физички или ментални способности, или
недостаток на искуство и знаење, ако истите се
под надзор или им се даваат инструкции во врска
со употреба ната уредот на безбеден начин.
Децата не треба да си играат со уредот.
Чистењето и одржувањето на уредот не треба да
го вршат деца без надзор.
- Уредот и неговитеПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
достапни делови стануваат топли за време на
употребата. Треба да се внимава да не се допрат
загреаните елементи. Децата под 8 годишна
возраст треба да се држат понастрана од уредот,
освен ако не се под постојан надзор.
- Готвењето на плотната соПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
маст или масло без надзор може да биде опасно и
да резултира со пожар. НИКОГАШ не обидувајте
се да гаснете пожар со вода, туку исклучете го
уредот и потоа покријте го пламенот, на пример
со капак или со ќебе.
- Опасност од пожар неПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: :
ставајте работи врз површините за готвење.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако површината е
напукната исклучете го уредот за да ја избегнете,
можноста од електричен удар.
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Кај плотните кои имаат капак, доколку се истури
нешто на капакот прво треба да се отстрани
истуреното, па потоа да се отвори капакот.
Исто така прво треба да се дозволи да се олади
површината на плотната пред да се затвори
капакот.
Уредот не е наменет да се управува со помош на
надворешен тајмер или посебен систем со
далечинско управување.
Не треба да се користат силни абразивни
средства за чистење или остри метални
стругалки за чистење на стаклената врата на
фурната и другите површини, бидејќи можат да ја
изгребат површината што може да резултира со
кршење на стаклото или оштетување на самата
површина
Не користете чистачи на пареа за чистење на овој
уред.

- Вашиот уред е произведен во согласност со сите локални и меѓународни стандарди и регулативи
кои се во употреба.
- Одржувањето и поправката мора да се вршат само од страна на овластени сервисери. Монтирање
и поправка која се врши од страна на неовластени техничари може да ве загрози. Опасно е да се
менуваат или модифицираат спецификациите на апаратот на било кој начин.
- Пред монтирањето, проверете дали локалните услови на дистрибуција (природата на гасот и
притисокот на гасот или електричниот напон и фреквенцијата) и барањата на апаратот се
компатибилни. Барања за овој апарат се наведени на етикетата.
- ВНИМАНИЕ: Овој апарат е дизајниран само за готвење храна и е наменет за внатрешна домашна
употреба. Не треба да се користи за друга намена или за која било друга употреба, како што е
употреба надвор од домот или во комерцијална околина или за загревање на собата.
Овој уред не е поврзан со уред за отстранување на согорените продукти. Истиот треба да се монтира
и поврзе во согласност со тековните прописи за монтирање. Посебно внимание треба да се посвети
на релевантните барања во врска со вентилацијата.
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- Ако по 15 секунди ринглата не се запали, исклучете го уредот и отворете ја врата на преградата и /
или почекајте најмалку 1 минута пред да извршите уште едно запалување на ринглата.
- Овие инструкции се валидни само ако симболот на земјата се појавува на уредот. Ако симболот не
се појавува на апаратот, потребно е да се погледнат техничките упатства кои ќе ги обезбедат
потребните упатства во врска со прилагодувањето на уредот на условите за користење во земјата.
-Сите можни безбедносни мерки се преземени за да се обезбеди ваша безбедност. Бидејќи стаклото
може да се скрши, треба да бидете внимателни додека чистите за да се избегне гребење. Избегнете
удирање или тропање на стаклото со додатоци.
- Внимавајте кабелот за напојување да не се заглави во текот на монтирањето. Доколку кабелот за
напојување е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, овластениот сервис или
слично квалификувано лице со цел да се спречи опасност.

Предупредувања за монтирањето
- Не користете го уредот пред да биде целосно монтиран.
- Уредот мора да се инсталира од страна на овластен техничар и да се стави во употреба.
Производителот не е одговорен за било каква штета што може да се предизвика од неисправно
поставување и монтирање од неовластени лица.
- Кога ќе го отпакувате апаратот, бидете сигурни дека не е оштетен за време на транспортот. Во
случај на дефект; не користете го уредот и контактирајте го квалификуваниот сервисер веднаш.
Бидејќи материјалите кои се користат за пакување (најлон, стиропор ... итн) може да предизвикаат
штетни ефекти за децата, треба веднаш да се соберат и отстранат.
- Заштитете го вашиот уред од атмосферски влијанија. Не изложувајте го на ефекти како што се
сонце, дожд, снег итн.
- Околните материјали до апаратот (елементите) мора да бидат способни да издржат температура
од минимум 100 ° C.

- За време на употреба
- Не ставајте запаливи материјали, во или во близина на апаратот додека работи.
- Не го оставајте шпоретот додека готвите со цврсти или течни масла. Тие можат да се запалат
доколку се прегреат. Никогаш не ставајте вода врз пламен кој е предизвикан од масло. Покријте го
тенџерето или тавата за пржење со својот капак за да се задуши пламенот што се појавил во овој
случај и исклучете го шпоретот.
- Секогаш позиционирајте ги тавите на центарот од зоната за готвење и свртете ги рачките кон
безбедно место, така што да не можат да бидат турнати или фатени.
- Ако не го користите апаратот подолго време, исклучете го од штекер. Контролното копче нека биде
исклучено. Исто така, кога не го користите уредот, вентилот за гас нека биде исклучен.
- Внимавајте контролните копчиња на уредот да бидат секогаш во "0" (стоп) позиција кога уредот не
се користи.
- - ВНИМАНИЕ: Користењето на уредот за готвење на гас резултира со создавање на топлина, влага
и производи на согорување во просторијата во која е монтиран. Внимвајте кујната да биде добро
проветрена особено кога апаратот е во употреба, отворите за природна вентилација нека бидат
отворени или инсталирајте уред за механичка вентилација (механички аспиратор).
- Продолжена интензивна употреба на апаратот може да бара дополнителна вентилација, на
пример отворање на прозорец, или поефективна вентилација, на пример зголемување на нивото на
механичката вентилација, онаму каде што се користи.

За време на чистење и одржување
- Секогаш исклучете го уредот пред операции како што се чистење или одржување. Можете да ги
вршите овие операции откако ќе го исклучете апаратот од штекер или откако ќе го исклучите
копчето за вклучување.
- Не отстранувајте ги контролните копчиња за чистење на контролната табла.

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА И БЕЗБЕДНОСТА НА ВАШИОТ УРЕД, ПРЕПОРАЧУВАМЕ
СЕКОГАШ ДА КОРИСТИТЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ДА ГО ПОВИКУВАТЕ САМО
НАШИОТ ОВЛАСТЕН СЕРВИС ВО СЛУЧАЈ НА ПОТРЕБА.
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� Пред инсталирањето проверете дали вашите параметри на мрежата и на
апаратот се усогласени.

� Законите, наредбите и стандардите за користење на апаратот треба да бидат
запазени ( наредби за безбедност, за рециклирање и др. )

Користење на плочата

Откако ќе го распакувате апаратот, проверете дали има некакви оштетувања. Доколку
има повреди или дефекти, не го користете и веднаш обратете се до квалификуван
техничар

� Оваа плоча треба да биде поставена во отвор на елементот кој е наменет за таа
цел. Плочата треба да се поврзе кон електричната мрежа со приклучок кој е
предвиден за таа цел.

� Направете отвор по размерите кои се дадени на долу посочената шема.
�Растојанието помеѓу задниот крај на плочата и ѕидовите зависи од површината
на истите. Ве молиме да не поставувате лесно запаливи материјали како што се
завеси или хартија во близина на плочата.

ИНСТАЛИРАЊЕ

Поврзувањето на електричниот дел треба да биде извршен од авторизиран
сервис или од квалификуван техничар, водејќи се по инструкциите на ова
упатство и во согласност со моменталните регулативи кои се на сила
действащите в момента нормативи.

MK

Непосредни близки идовиs

Лесно запаливи

Незапаливи

А /мм/

60

40

B /мм/

150

50

50 mm
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� Поставете ја едностраната самолеплива гума од долната страна по крајот на
керамичката површина. Не ја растегнувајте.

� Поставете ги 4-те зацврстувачи од двете страни на плочата

монтажен зацврстувач

ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ НА ПЛОЧАТА

� Пред да ја поврзете плочата, проверете дали електричната мрежа и контактот се
доволни да ја издржат максималната моќност на апаратот.

� Поврзувањето кон електричната мрежа треба да има добро заземјување во
соогласност со локалните стандарди.

� Доколку нема одреден отвор за плочата и посебен приклучок, истите треба да се
направат пред поврзувањето на плочата.

� Приклучокот треба да биде поставен на достапно место.

� .Не користете адаптери или продолжни кабли

� Овој апарат одговара со следните ЕЕС Директиви :

�1.Стаклокерамичка плоча ЕЕС/73/23 и 93/68 , ЕЕС/89/336 поврзани со
радио попречување.

�2.ЕЕС/89/109 поврзани со контакт со храна.
�

� Мрежниот прекинувач со отварачки контакт од најмалку 3 мм мора да биде
инсталиран внатре во мрежното напојување.

MK
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� За приклучокот на плоча со два греачи. кабелот треба да биде Н05VV-F
3X1.5mm². Дијаграмот за поврзување се наоѓа на дното на вашиот апарат.

� За време на инсталацијата проверете дали користите изолирани кабли.
Неправилно поврзување може да го повреди вашиот апарат. Гаранцијата не
покрива вакви повреди.

� Сите поправки треба да бидат извршени само од авторизираниот сервис.

� Исклучете го апаратот пред секое чистење и одржување. За повторно
поврзување, следете ги исклучиво дијаграмите за поврзување.

3X1.5mm²      H05V V-F
треба да се користи ваков тип на кабел.

заземјувањето треба да се поврзе
со гвинт со симбол.
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Апаратот работи со користење на копчињата на допир и функциите се потврдуваат на
дисплејот и со звучни сигнали.

УПОТРЕБА MK
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Вклучување и исклучување на апаратот

Доколку апаратот е во приправен начин, се вклучува со оперативен начин со допирање
на On/Off копчето најмалку 1 секунда. Звучниот сигнал индицира дека операцијата е
успешно извршена.

На сите греачи 0 се покажува и сите децимални точки на греачите светат (1 секунда за
вклучување, 1 секунда за исклучување).

Доколку нема операција во времетраење од 10 секунди, дисплејот на сите греачи ќе се
исклучи.

Доколку дисплејот е исклучен, греачите се поставени во приправна позиција.

Доколку е притиснато повеќе од 2 сек (во приправен начин), апаратот е исклучен и е
поставен на S – начин повторно. Апаратот може да се исклучи со притискање во секое
време; дури и кога другите контроли се притиснати истовремено.
Доколку има заостаната топлина, ќе се индицира на дисплејот.

Одбирање на греач (зона).

За одбраниот греач, можете да го поставите нивото на топлина помеѓу 1 – 9 со допирање
на копчињата за топлина или .
Копчињата мора да се притиснат за 3 сек, инаку одбраната температура ќе биде
избришана и точката за топлина ќе исчезне (децимална точка). Доколку нема други
операции за 10 сек, греачот се враќа во S – начинот.

Температурното подесување може секогаш да се измени со притискање на или
помеѓу ниво од 1 – 9.

Секоја операција или промена на дисплејот е пропратена со звучен сигнал.

Вклучување на двојна и тројна зона (достапни само на некои модели)

Вклучување на двојната зона

Активацијата на двојната зона е извршена откако ќе се одбере посакуваниот греач со
притискање на . Оваа операција е потврдена со звучен сигнал. Во исто време,
индикаторот на коресподентната двојна зона е вклучен. Со допирање на за секунда,
статусот на двојната зона трепка: доколку се вклучи двојната зона и се исклучи.

Проширената зона може да се активира само откако нивото помеѓу 1 – 9 е спремно на
основната зона.
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Поставување на начин на готвење со и без заостаната топлина.

Сите греачи се опремени со функцијата за заостаната топлина.

Доколку е активирана заостанатата топлина, тогаш греачот со максимална сила е
оперативен за време на заостаната топлина што зависи од одбраното ниво на топлина.
Ако времето на заостанатата топлина истече, децималната точка исчезнува. Доколку
заостанатата топлина се користи од греачот, ниво на готвење 9 , децималната точка-A
свети.

Доколку ниво на готвење 9 , е редуцирано за 10 сек откако е селектирано ниво на-A
топлина, заостанатата топлина останува активна.

Се додека заостанатата температура е активна, т.е времето за заостаната топлина е
завршено, децималната точка на нивото на топлина на дисплејот свети.

Доколку е селектирано нивото 9 , и доколку нема промени на нивото на топлина,-A
децималната точка исчезнува после 10 сек. Заостанатата топлина повеќе не е активна.

Исклучување на поединечни греачи (зони).

Одбраниот греач може да се вклучи на три различни начина:

� Истовремена операција на и копчињата.
� Редуцирање на подесувањето на топлина од 0 со копчето.

Заклучување

Функцијата заклучување (Key Lock) е за блокирање и поставување на апаратот во
безбедносен начин за време на работата. Копчињата како на пример, зголемување на
температурата и други неможе да се користат. Единсвено можете да го исклучите
апаратот.

Функцијата заклучување е активна откако копчето за заклучување е притиснато
повеќе од 2 сек. Оваа операција е забележана со звучен сигнал. По успешната операција
од повеќе од 2 сек, индикаторот за заклучување свети и греаачот е заклучен.

Греачот може да се отклучи само во Оперативен начин (В – начин).
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Следниве безбедносни функции се достапни за да се избегнат несакани операции на
контролите од плочата.

Безбедносниот сензор е исклучен

За да се заштити апаратот од несакани, вообичаени сензорски операции, обезбеден е
сензорски мониторинг.

Во случај едно или повеќе копчиња да се притиснати за повеќе од 12 сек, сензорскиот
мониторинг индицира неправилна употреба ( садови или други предмети да се поставени
на сензорските контроли, неисправност на сензорите и др.) и го исклучува апаратот.

Кога безбедноста е исклучена значи дека контролите на плочата се исклучени во S –
начинот.
' F ' ќе свети на сите дисплеи за греачи.

БЕЗБЕДНОСНИ ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛИТЕ НА ДОПИР

Доколку ресидентната топлина е присутна, ќе се покаже на сите дисплеи за греачи.

Контролите на плочата тогаш ќе преминат во S – начинот. Истовремено се слуша и
звучниот сигнал. После 10 минути звучните сигнали ќе се стопираат.

Доколку нема повеќе погрешни операции, визуелната и звучната сигнализација ќе
исчезне.
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Исклучување од прегревање

Местоположбата на контролите е многу блиску до греачот на средината на предниот дел
од плочата. Доколку неправилно се постави некој сад на контролите и не се забележи од
безбедносниот сензор, плочата може да се загрее до многу висок степен, што ќе ги
направи контролите и стаклото премногу топли, и може да дојде до опекотини доколку се
притиснат.

За да се заштитат контролите од повреди, мониторите на контролите ја исклучуваат
плочата доколку дојде до прегревање. Се индицира на греачот 4, и на дисплејот се
покажува буквата ' t ' за цело време се додека температурата не опадне.

Откако температурата ќе се намали, буквата ' t ' од дисплејот ќе ја снема и плочата се
враќа во S – начинот. Ова значи дека корисникот може да ја реактивира плочата со
допирање на .

Временско ограничување на операциите

Контролните единици на плочата имаат ограничување на оперативното време. Доколку
подесувањето на температура за овој греач не е променето за одредено време, тогаш
греачот ќе се исклучи автоматски (за околу 10 сек 0 се покажува). Лимитот на
оперативното време зависи од одбраното температурно подесување. Доколку тајмерот
се поврзе со греачот, тогаш 00 ќе се појави на дисплејот за време од 10 сек. Потоа
дисплејот за време се исклучува.

По автоматското исклучување на греачот, како што е опишано погоре, греачот е
оперативен повторно и максималното оперативно време за ова температурно
подесување е аплицирано.
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Функција заостаната топлина

Откако сте завршиле со готвењето, на керамичката плоча сеуште има топлина која се
нарекува заостаната топлина. Апаратот оринтационо пресметува колку топлина има
останато. Доколку пресметаната топлина е над + 60ºС, индикаторот за заостаната
топлина свети откако е исклучена плочата. Тој продолжува да свети додека
температурата е > + 60ºС.

Дисплејот за заостаната топлина има најниска приоритетност и е препишан од секоја
друга дисплејна вредност. За време на безбедносниот начин се исклучува и покажува
грешен код.

Доколку се вклучи плочата, индикаторот за заостаната топлина започнува да трепка,
доколку заостанатата топлина е над + 60ºС. Тој ќе трепка се додека максималното време
за заостаната топлина не истече или доколку греачот се селектира и активира.

MK

37



Садовите со нерамни дна не треба да се користат, затоа што можат да ја оштетат
керамичката површина. Дното на садовите треба да е максимално тенко и рамно. Пред
употреба, проверете дали дното на содовите е чисто и суво.

Секогаш поставете ги садовите на плочата пред да ја вклучите. Секогаш, доколку е тоа
возможно, ставајте капак на садовите. Дното на садовите не треба да биде потесно или
пошироко од зоните за готвење како што е прикажано на сликите подолу. Со правилна
употреба на плочата ќе заштедите енергија.

Пред да ја чистите плочата, прво исклучете ја од ел. мрежа, и откако сте провериле да не
има заостаната топлина. Стаклокерамичката површина е многу издржлива на
температура. Доколку има заостаната температура, индикаторот ' Н ' продолжува да
свети. За да се избегнат изгореници, оставете го апаратот да се олади.

Користете специјални средства за чистење на керамиката ( да не се абразивни ) со
специјалната шпатула за керамика, со што ќе ги исчистите и останатите мрснотии
доколку ги има. После тоа исплакнете ја плочата и добро исушете ја. Извршувајте го ова
чистење откако ќе проверите дека плочата е ладна.

Доколку на површината се залепи фолија или пластика ( се растопат ) треба веднаш да се
исчистат од топлата површина со шпатулата. Истото се однесува и за шеќер или
производи кои содржат високо количество на шеќер. Така ќе спречите оштетување на
површината.

Во случај на топење на храна на површината на плочата, одстранете ја нечистотијата
откако апаратот ќе се олади. Употребувајте средства за чистење на стакло или метал кога
ја чистите површината.

Не користете груби крпи или четки за чистење, тие можат да ја оштетат површината.
Не користете хемиски детергенти или спрејови за чистење. Овие материјали можат да
предизвикаат пожар или оштетување на површината на плочата.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

правилно погрешно погрешно погрешно
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Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува
дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се
предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди.
Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со
стандардите за животната средина .
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Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
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Скопиjе: 02/322 75 80, ул. Народен Фронт бр. 5, л. 7, Кавадарци: 043/412 551, ул. Шишка Б.Б,

Битола: 047/242 885, ул. Прилепска бр. 56, Тетово: 044/337 919, ул. Илинденска 157, л. 2

Струмица: 034/320 551, ул. Климент Охридски бр. 272
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София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Ботевградско шосе, бл. 49, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32

Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/700 103, к-с Славейков, 121, вх. А

Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, Плевен: моб. тел.: 0884 710 496, ул. Данаил Попов 4, вх. А

Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26
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