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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия 
продукт. Надяваме се, че той ще 
отговори на Вашите изисквания. 
Внимателно следвайте препоръките, 
изложени в тази книжка и така 
Вашият уред ще работи ефикасно. 
Не се колебайте да ни търсите при 
необходимост. Ние винаги ще бъдем 
до Вас, за да Ви сътрудничим при 
нужда и за да Ви даваме полезна 
информация за всички продукти с 
марката “Eurolux”.
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Важно е да прочетете това ръководство, за да осигурите най-добро 
функциониране и дълъг живот на Вашия уред. Препоръчваме Ви да го 
запазите за бъдеща справка.

Вашият нов готварски плот е в гаранция и ще Ви осигури дълготрайна 
работа. Тази гаранция важи само, ако уредът е инсталиран и се 
използва според инструкциите за работа и инсталация, поместени в 
настоящото ръководство.

Забележка: Външният вид на Вашия готварски плот може да бъде 
различен от модела, показан горе и е в зависимост от конкретната 
конфигурация.
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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 .

РАМКА НА ПЛОТА

ВИТРОКЕРАМИЧНА ПЛОЧА

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ С ВРЪТКИ
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Моля, съблюдавайте тези инструкции. В противен случай, 
повреди, възникнали в резултат на неподходящо, неправилно или 
небрежно свързване или инсталация, няма да бъдат покрити от 
гаранцията.

• Този уред е само за нормално използване в домашни условия.

• Този уред трябва да се използва само за затопляне или готвене 
на храна; всяко друго използване, като напр., затопляне на 
стаи, използване за работна или складираща повърхност, е 
опасно.

• Допълнения или модификации на уреда не са позволени.

• Не поставяйте и не складирайте върху или в близост до уреда 
силно запалителни течности, материали или разтопяеми 
предмети.

• Малките деца трябва да се държат далеч от уреда.

• Уредът трябва да се инсталира и свърже само от упълномощен 
сервизен персонал.

• Електрическата безопасност на този готварски плот се 
гарантира само, ако той е свързан към подходяща заземяваща 
система, отговаряща на стандартите за електрическата 
безопасност.

• Вградените уреди могат да се използват само след 
поставянето им в подходящи клетки за вграждане с работни 
плотове, отговарящи на стандартите.

• Не упражнявайте натиск върху електрическия кабел, докато 
монтирате готварския плот.

• С оглед безопасността на изолацията, дължината на 
електрическия кабел не трябва да превишава 2 м.

• В случай на дефекти в уреда или по неговата стъклокерамична 
повърхност (напукване, драскотини или разцепвания), той 
трябва да се изключи и откачи от електрическата мрежа, за да 
се избегне евентуална възможност от електрически удар.

• Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от 
упълномощен сервизен персонал.

• Отстранете опаковката от уреда преди да го използвате.
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• Кабели на други електрически уреди не трябва да се допират 
до горещия плот  или до горещите готварски съдове.

• Не оставяйте готварския плот без наблюдение при готвене с 
мазнини или масло. Те лесно могат да се запалят при 
прегаряне.

• Не режете храна върху стъклото на витрокерамичния плот. 
Стъклените панели не трябва да се ползват за работни 
повърхности.

• Бъдете внимателни, когато използвате малки домакински 
прибори в близост до плочите, като напр., ютии.

• Не използвайте зоните за готвене с празни готварски съдове 
или без съдове.

• Уверете се, че когато уреда не се използва, всички регулатори 
са поставени в позиция "изключено".

• Преди почистване, уредът трябва да бъде изключен и да бъде 
изстинал.

• С оглед на безопасността, не се разрешава почистване на 
уреда с парочистачка или почистващи прибори, работещи 
под високо налягане.

• Използвайте само тенджери със стабилно и плоско дъно.

ИНСТАЛАЦИЯ

Електрическото свързване на този готварски плот трябва да се 
извърши от упълномощен сервизен персонал или правоспособен 
електротехник, според инструкциите в това ръководство и в 
съответствие със съществуващите наредби.

• Преди инсталацията, проверете дали условията за поставяне 
на уреда и неговото регулиране са подходящи.

• Трябва да се спазват законите, наредбите, директивите и 
стандартите, действащи в страната на ползване на уреда 
(условия за безопасност, подходящо рециклиране в 
съответствие с наредбите и др.).
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Място на вграждане на готварския плот

След изваждането на уреда и неговите аксесоари от опаковката, 
проверете дали готварския плот не е повреден. Ако подозирате, че има 
повреда в уреда, не го използвайте и незабавно се свържете с 
упълномощен сервизен персонал или с правоспособен електротехник.

Вграждащият се готварски плот трябва да се постави в направения 
отвор на шкафа за вграждане. Той трябва да бъде електрически 
свързан с превключващата кутия под него, специално предназначена 
за тази цел.

 Направете отвор с размерите, показани в чертежа по-долу:
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Приложете дадената едностранна, самозалепваща се лепенка по 
целия долен ръб на готварския плот във външния край на 
стъклокерамичния панел. Не я разтягайте. Затегнете 4-те монтажни 
скоби върху страничните стени на продукта

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА ГОТВАРСКИЯ ПЛОТ

• Преди да преминете към електрическото свързване, проверете дали 
електрическите възможности на мрежата и контакта са подходящи за 
означената максимална мощност върху готварския плот.

• Електрическата инсталация на дома и щепсела трябва да бъдат 
заземени и да отговарят на наредбите за безопасност.

• Ако няма отделна електрическа верига за готварския плот и отделен 
изключващ предпазител, те трябва да бъдат инсталирани от 
правоспособен електротехник преди свързването на плота.

• След като готварския плот бъде инсталиран, изключващият 
предпазител трябва да бъде поставен на лесно достъпно място.

• Не използвайте адаптери, разклонители и/или удължители.

• Този уред е в съответствие с изискванията на следните директиви на 
ЕС:
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1 Витрокерамичен плот ЕЕС/73/23 и 93/68, ЕЕС/89/336, 
касаеща радио смущения,

2 ЕЕС/89/109, касаеща съприкосновение с храни.

• В електрическата верига трябва да бъде инсталиран 20А прекъсвач 
със закъснително действие и контактно разстояние поне 3 мм.

• За витрокерамичния плот с ръчно управление, този кабел трябва да 
2 2

бъде H05W-F 5X2,5 мм  за трифазен ток и 3X2,5mm  - за еднофазен/ 
60227 IEC 53. Диаграмата на свързване е показана на дъното на уреда.

• За инсталацията използвайте само изолирани кабели. Неправилното 
свързване може да повреди уреда. Гаранцията не покрива тези 
повреди.

• Всички ремонти трябва да бъдат извършвани от упълномощен 
сервизен персонал или правоспособен електротехник.

Преди извършване на всяка поддръжка, изключвайте уреда от 
мрежата. За повторно свързване, следвайте стриктно електрическата 
диаграма.
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Този уред се управлява от контролен панел с врътки(копчета), а остатъчната 
топлина се указва от индикаторна лампичка, намираща се на 
витрокерамичната повърхност.

Плотовете, управлявани с врътки, са
предназначени за работа при 6 различни
степени на нагряване.

1   -  Поддържаща температура 

2-3    -  Положение за слабо нагряване 

4-5-6 -  Положение за готвене - пържене и 
варене

Двойните и овални плотове имат две 
нагревателни зони. За да включите 
външната зона на двойната/овална 
нагревателна плоча,
завъртете еднократно бутона в позиция    . 
По този начин ще се включат и двете зони.

За да изключите външната зона на 
двойната/овална нагревателна плоча,
завъртете еднократно бутона в позиция    . 
По този начин ще се изключат и двете зони. 
След което завъртете еднократно бутона в 
позиция 0.

Функции при остатъчна топлина

След приключване на всички готварски
процеси, във витрокерамичното стъкло 
остава известно количество 'остатъчна' 
топлина.
Сензорът изчислява грубо топлината на
стъклото при най-лошия вариант.  Ако
изчислената температура е по-висока от + 60
° С, това ще бъде указано със светване на
съответната индикаторна лампичка за
остатъчна топлина. Индикаторът на
остатъчната топлина остава видим, докато
и з ч и с л е н а т а  т е м п е р а т у р а  н а  
нагревателната плоча е > +60 °С.

В случай на прекъсване на тока, повторното включване на контролния панел 
на готварския плот към мрежата ще доведе до мигане на индикаторната 
лампичка за остатъчната топлина, ако в съответната нагревателна зона тя е 
била по-голяма от + 60 ° С преди прекъсването. Индикаторната лампичка ще 
мига, докато времето на максималната остатъчна топлина изтече или 
нагревателната зона бъде отново избрана и включена.

УПОТРЕБА
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Готварски съдове с неравни дъна не трябва да се употребяват, тъй като 
те могат да надраскат керамичната повърхност. Дъното на добрия 
готварски съд трябва да бъде по възможност максимално плътно и 
плоско. Преди употреба, проверете дали дъната на готварските съдове 
са чисти и сухи.

Винаги поставяйте готварският съд върху зоната на готвене, преди да я 
включите. Ако е възможно, винаги поставяйте капаците на готварските 
съдове. Дъната на готварските съдове не трябва да бъдат по-малки или 
по-големи от зоните на готвене; за да не се губи енергия, те трябва да 
бъдат в подходящите размери, показани долу.

Преди почистване на готварския плот, извадете щепсела от 
електрическия контакт. Проверете дали няма остатъчна топлина в 
уреда. Витрокерамичното стъкло е много устойчиво на висока 
температура и прегряване. Ако в уреда има остатъчна топлина, 
съответната индикаторна лампичка ще остане включена. За да 
избегнете изгаряне, оставете уреда да изстине.

Отстранете всички разложени храни и мазнини с шпатула за стъкло. 
След това избършете готварския плот с подходяща почистваща течност 
и чиста влажна кърпа. Изтрийте уреда с чиста и суха кърпа.
Ако случайно по повърхността на готварския плот има разтопено 
алуминиево фолио или пластмасови части, те трябва незабавно да се 
отстранят от горещите зони на готвене посредством шпатула. Така ще се 
предотврати възможна повреда на повърхността. Това също се отнася 
за захар или храни, съдържащи захар, разсипани върху готварския плот.

В случай, че други храни се разтопят върху повърхността на плота, 
отстранете мръсотията след като уреда изстине. При почистване на 
повърхността, използвайте почистващ препарат за стъклокерамика или 
неръждаема стомана.
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Ñèìâîëúò        âúðõó ïðîäóêòà èëè âúðõó äîêóìåíòà ïðèäðóæàâàù 
ïðîäóêòà ïîêàçâà, ÷å òîçè óðåä íå òðÿáâà äà ñå òðåòèðà êàòî 
äîìàêèíñêè îòïàäúöè. Âìåñòî òîâà, òîé òðÿáâà äà ñå ïðåäàäå â 
ïîäõîäÿù  ñáîðåí ïóíêò çà ðåöèêëèðàíå íà åëåêòðè÷åñêè è 
åëåêòðîííè óðåäè. 

Óíèùîæàâàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè â ñúîòâåòñòâèå ñ ìåñòíèòå 
çàêîíè çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà è óíèùîæàâàíå íà îòïàäúöè.

Не използвайте кърпа за чинии или абразивна гъба за почистване на 
витрокерамичната повърхност. Тези материали могат да я повредят.

Не използвайте химически препарати, спрейове или течности за 
отстраняване на петна при чистене на витрокерамичната повърхност. 
Тези материали могат да я обезцветят или да причинят пожар. 

Почиствайте само с вода и почистваща течност.
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POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas 

proizvod, sinonim za kvalitet I sigurnost. 

Nadamo se dace isti da odgovori vasim 

potrebama I zahtevima. Kada god smo 

vam potrebni ne dvoumite se potrazite 

nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god 

vam je potrebno za saradnju I za 

pruzanje svih potrebnih informacija 

vezanih za proizvode EUROLUX.
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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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Simbol      na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, oznaиava da 
ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kuжni otpad veж se mora odneti na 
odgovarajuжe mesto na kome se vrљi reciklaћa elektriиne i elektronske 
opreme.
Odlaganje se mora vrљiti u skladu sa lokalnim propisima o zaљtiti ћivotne 
sredine koji se tiиu odlaganja otpada. 

Napomena
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