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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛОЧА ЗА ГОТВЕНЕ AR
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FR

Лъчиста зона на готвене Ø 145
Лъчиста зона на готвене Ø 180
Копче за управление на задна зона за готвене
Копче за управление на предна зона за готвене
ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА
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•
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За да използвате плочата, завъртете копчето/
копчетата по посока на часовниковата стрелка на
желаната мощност.
За да изключите плочата, върнете копчето/копчетата
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 избягване на трайно повреждане на стъкленокерамичната повърхност не използвайте:
-- Съдове с дъна, които не са съвършено равни,
-- метални съдове с емайлирано дъно.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Напрежение на
електрозахранването
220-240 +

РАЗМЕРИ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ И РАБОТНИЯ ПЛОТ (MM)
Напрежение
на електрозахранването

Брой проводници х
размери

КОПЧЕ
(1-12)

1‑2

Топене на масло, шоколад и 1‑2
др.

2

Поддържане на храната топла 2-3-4
и претопляне на малки
количества течности

3

4-5-6
Претопляне на по-големи
количества храни, приготвяне
на яйчени кремове и сосове

3‑4

Варене на бавен огън,
например: варени зеленчуци,
спагети, супи, гювечета, яхнии

6‑7

4

За готвене на всякакви
пържени храни, котлети,
стекове, готвене без
използване на капак,
например: 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
скара и др.

11-12

ТИП PLEVP 220-240/380-415V~2N 50/60HZ 2.9 KW
400010888007

PT

GR

SE

FI

CZ

SK

Брой проводници х
размери
H05 RR-F 3 X 1,5 mm2

RU

BG

RO

EE

Тези указания са налични също и на уебсайта:
docs.whirlpool.eu

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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.

5

3

ES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всички съобщения, свързани с безопасността, указват потенциалния риск, за който се
отнасят, и посочват как да се намали рискът от
нараняване, повреда и токов удар поради
неправилна употреба на уреда. Уверете се, че
спазвате следната препоръка:
-- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа преди извършване на
каквито и да е работи по монтажа.
-- Монтажът и поддръжката трябва да се
извършват 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 на потребителя.
-- Уредът 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 монтажа на действащите
разпоредби за безопасност, трябва да се
постави многополюсен прекъсвач с минимално контактно разстояние от 3 mm.
-- Не използвайте разклонители или удължители.
-- Не дърпайте уреда за захранващия кабел.
-- След монтажа електрическите компоненти
трябва да бъдат достъпни за потребителя.
-- Уредът е проектиран изцяло за домакинска употреба и приготвяне на храни. Не е
позволен никакъв друг вид употреба
(напр. отопляване на помещения). Производителят отказва всякаква форма на
отговорност във връзка с неподходяща
употреба или неправилна настройка на
органите за управление.

За да получите пълно удовлетворение от плочата, прочетете внимателно тези инструкции
и ги пазете за бъдещи справки.

-- 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 нагревателните елементи
на уреда по време на 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 във
или в близост до уреда.
-- Прегретите мазнини и олио могат лесно да
се възпламенят. Внимавайте, когато готвите особено мазни храни.
-- 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 да се използва с
външен таймер или с отделна система с
дистанционно управление.
-- Невнимателното готвене на плота с мазнина или олио може да бъде опасно и да
причини пожар. НИКОГА не се опитвайте
да изгасите пожар с вода. Вместо това
изключете уреда и покрийте пламъка,
напр. с капак или противопожарно одеяло.
-- Опасност от пожар: не поставяйте предмети по готварските повърхности.
-- Не използвайте парни машини за чистене.
-- Металните предмети, като ножове, вилици,
лъжици и капаци, не трябва да се поставят
върху плота, тъй като могат да се нагреят.

Whirlpool е регистрирана търговска марка на Whirlpool USA ©
Copyright Whirlpool Europe S.r.l. Всички права запазени

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ

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. При съмнение се свържете с отдела за
следпродажбено обслужване

Плочата за готвене не работи:
-- Проверете дали се подава електрозахранване.
-- Изключете и включете отново плочата за готвене, за да видите дали
проблемът не е изчезнал.
-- Уверете се, че бутонът не е завъртян на„0".
Завъртете многополюсния прекъсвач на„Изкл.“ за няколко минути,
след което отново на„Вкл.“.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Важно: По никакъв начин не използвайте почистващи препарати с
вода под високо налягане или парна струя.
• Почистете с топла вода и/или неутрални почистващи препарати.
Внимателно изтрийте и подсушете повърхността на плочата с мека
или кожена кърпа.
• По повърхностите от неръждаема стомана може да се получат
петна или корозия при продължително излагане на абразивни
гъби, почистващи препарати, съдържащи хлор (или негови
съединения), амоняк или силно киселинни вещества. Преди
употреба за първи път проверете етикета на продукта, за да
прецените дали е подходящ.
• Избягвайте продължителен контакт с киселинни или алкални
вещества, като оцет, горчица, сол, захар или лимонов сок.
• Всички разливи на храни, като вода, сос, кафе, трябва
своевременно да се подсушат.
• Не използвайте абразивни почистващи средства или телчета.
• Не използвайте пароструйни уреди за почистване
• Не използвайте запалими продукти
• Емайлираните и стъклените части трябва да се почистват с топла
вода и/или неутрален почистващ препарат.

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 напълно сигурни в
това, се свържете с търговеца или с най-близкия отдел за
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.
• Плочата за готвене трябва да се монтира на работен плот с
дебелина най-малко 30 mm и най-много 50 mm.
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Отворете клемното табло, като натиснете страничните
клипсове с помощта на инструмент.
Вкарайте кабела в скобата за затягане и свържете
кабелите към клемното табло.
Затворете капака на клемното табло.
След извършване на електрическите връзки поставете
плочата за готвене от горе и я свържете с монтажните
скоби, както е показано на Фиг. 1

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Преди да се обърнете към отдела за следпродажбено обслужване:
• Уверете се дали можете да решите проблема сами, като следвате
точките описани в глава "Отстраняване на неизправности".
Ако след горните проверки неизправността все още се проявява,
свържете се с най-близкия отдел за следпродажбено обслужване.
Моля, предоставете:
• кратко описание на неизправността;
• точния тип и модел на продукта;
• 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;
• Вашия пълен адрес;
• телефонния си номер и код за междуградско избиране.
Ако се налагат някакви ремонтни дейности, моля, свържете се с
оторизиран отдел за следпродажбено обслужване (за да бъдете
сигурни, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и
ремонтните дейности ще бъдат извършени правилно).
Неспазването на тези инструкции може да компрометира
безопасността и качеството на продукта.

ИНСТАЛИРАНЕ

1

Свържете плочата за готвене към електрическата
мрежа
Забележка: жълтият/зеленият заземяващ проводник,
трябва да бъде свързан към винта, означен със символ .
Ако захранващият кабел още не е свързан:
• Оголете прибл. 70 mm от външната обвивка на кабела.
• След това оголете прибл. 10 mm от вътрешната обвивка.

•

Поставете разделителен панел на най-малко 20 mm от долния ръб
на плочата за готвене така, че потребителят да няма достъп до нея.
• Ако под плочата за готвене има фурна, уверете се, че тя е
произведена от Whirlpool и е оборудвана със система за
охлаждане.
• Между плочата за готвене и фурната не трябва да има нищо (напр.
кабели, изолационен материал и др.).
• Висок модул може да се поставя в съседство най-малко на 100 mm
от ръба на плочата.
• 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.
Стъклокерамична плоча за готвене
Важно: отстранете защитния филм, преди да монтирате плочата
за готвене.
Проверете дали отворът в работния плот за плочата е изрязан според
размерите, дадени на чертежа, като са спазени толерансите.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ДИЗАЙН
Този уред отговаря на изискванията за екологичен
дизайн на Европейския регламент № 66/2014 в
съответствие с Европейски стандарт EN 60350-2.

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 в околната среда, а да се предадат в
съответствие с всички разпоредби на местните органи.
Изхвърляне на излезли от употреба домакински уреди.
• Този уред е маркиран в съответствие с Европейска
директива 2012/19/ЕС "Изхвърляне на електрическо и
електронно оборудване"(WEEE). Като се погрижите за
правилното изхвърляне на този продукт, вие ще
помогнете да се избегнат евентуални отрицателни
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при 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 битов
отпадък. Вместо това, той трябва да се предаде 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
вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или
към магазина, откъдето сте закупили изделието
Съвети за икономия на енергия.
• Използвайте съдове, чиито диаметър на дъното е равен
на диаметъра на зоните за готвене или малко по-голям.
• Използвайте само съдове с плоско дъно.
• Ако е възможно, по време на готвенето поставяйте
капак върху съда за готвене.
• Гответе зеленчуци, картофи и т.н. с малко вода, за да
намалите времето за готвене.
• Използването на тенджера под налягане позволява
спестяване на дори повече енергия и време.

