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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия про-
дукт. 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 не-
обходимост. 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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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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МОНТАЖ

Фурна

Размерите са в мм
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СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Ако керамичното стъкло се счупи или спука, незабавно изключете уреда, за 
да предотвратите електрически удари.

Този уред не е предназначен да работи с външен таймер (не вграден в пло-
та) или с отделна дистанционна контролна система.

Не почиствайте този уред с пароструйни устройства.

Плотът и неговите достъпни части могат да се нагреят по време на експло-
атацията му. Избягвайте докосването на нагревателните елементи. Деца под 8 
години трябва да стоят далече от уреда, освен ако не се наблюдават непрекъс-
нато.

Този плот може да се използва от деца на 8 години или по-големи, от лица с 
намалени физически, сетивни или умствени способности или от такива, които 
нямат опит и познание, САМО когато са надзиравани или са били адекватно 
инструктирани относно използването на плота и разбират опасностите, които 
неговото използване може да предизвика. Почистване и поддръжка на плота не 
може да се извършва от лица, които не се надзирават.

Децата не трябва да играят с уреда.

Внимание! Опасно е да се готви с мазнина или олио без Ваше присъствие, 
тъй като те могат да предизивкат пожар. Не се опитвайте то гасите пожар с вода! 
В такъв случай изключете плота и покрийте пламъците с капак, чиния или одеяло.

Не поставяйте никакъв предмет върху зоните за готвене на плота. Предо-
твратявайте възможна опасност за пожар.
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МОНТАЖ

МОНТАЖ НАД ШКАФ ЗА ПРИБОРИ

Ако желаете да монтирате кухненски шкаф или чекмедже за прибори под плота, тряб-
ва да се монтира разделителна полица между тях. По този начин е предотвратен 
случайния контакт с горещата повърхност на корпуса на плота.

Полицата трябва да бъде монтирана на 20 мм под долната част на плота.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Преди да свържете уреда към централното електрическо захранване проверете дали 
напрежението и честотата отговарят на тези, обозначени върху табелката с данните 
на уреда, която е поставена под него или ако са нанесени върху Листа с техническите 
данни, които можете да съхранявате заедно с това ръководство през целия експлоа-
тационен живот на плота.

Електрическото свързване ще бъде чрез двуполюсен прекъсвач или щепсел, винаги дос-
тъпен, в съответствие с вида на тока и с хлабина между контактите минимум 3 мм. Това 
гарантира изключването при инциденти и позволя безопасното почистване на плота.

Само оторизиран Технически сервиз може да поправя плота, включително и да из-
вършва подмяната на захранващия кабел.

Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с корпуса на уреда или с корпу-
са на фурната, ако са монтирани в един и същи шкаф. 

ВНИМАНИЕ:
Електрическото свързване трябва да бъде правилно заземено, следвайки 

действащите нормативи, в противен случай плотът 
може да не работи добре.

Обикновено високите пулсации на мощността 
могат да повредят плота (както при всеки друг елек-
трически уред).

Пазете Гаранционната карта 
или Техническия лист заед-

но с Инструкциите за експлоатация 
през целия експлоатационен живот 
на продукта. Те съдържат важна тех-
ническа информация.
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УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСНО 
СЕНЗОРНИЯ КОНТРОЛ

ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ (фиг. 2)

1. Сензор за вкл./изкл.
2. Сензор за увеличаване на степента на на-
гряване (+)
3. Сензор за намаляване на степента на на-
гряване (-)
4. Сензор за активиране на предна лява зона
5. Сензор за активиране на задна лява зона
6. Сензор за активиране на задна дясна зона 
7. Сензор за активиране на предна дясна 
зона
8. Индикатор за степента на нагряване

Не е необходимо да упражнявате усилие върху иконата на желания сензор, нужно е 
само да го докоснете с пръста си, за да активирате желаната функция.

Всяко действие се потвърждава от звуков сигнал.

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА

Докоснете иконата на сензора за включване на плота (1).

Сензорният контрол се активира и     се появява на всички индикатори за степента на 
нагряване 8. Ако не предприемете никакво действие в следващите 10 секунди, сен-
зорният контрол ще се изключи автоматчино.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНА НАГРЕВАТЕЛНА ЗОНА

След като сензорният контрол е бил активиран посредством сензора (1), индикатори-
те за степената на нагряване на нагревателните зони (8) ще показват   .

1 Натиснете сензора за избраната зона за готвене (4, 5, 6, 7). Съответният индика-
тор за степента на нагряване 8 ще започне да мига, обозначавайки, че е избрана тази 
нагревателна зона.

2 Използвайки сензорите (2) или (3), изберете желаната степен на нагряване.

фиг. 2
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Трябва да натиснете тези икони в разстояние на 10 секунди след като сте избрали 
нагревателната зона, в противен случай индикаторът и ще спре да мига и ще трябва 
отново да я активирате.

Едновременно може да бъде избрана само една нагревателна зона, с други думи ще 
мига само един индикатор за степента на нагряване 8.

ВНИМАНИЕ:
За да активирате една нагревателна плоча, първо трябва да я изберете. 

Когато желаете да изпозлвате една нагревателна зона, проверете дали мига ин-
дикаторът за степента на нагряване 8.

Бързо превключване на максимална мощност: След като сте избрали нагревател-
ната зона, докоснете еднократно сензора (3). Нагревателната зона ще бъде активира-
на на пълна мощност.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНАТА ЗОНА

1. Нагревателната зона трябва да бъде избрана преди това.
2. Използвайки сензора (3), понижете степента на нагряване до   .

ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА

Индикаторът за степента на нагряване ще показва Н, когато стъклената повърхност 
достигне температура, която може да причини изгаряне. Когато рискът изчезне, диспле-
ят се изключва (ако плотът се изключи) или показва      (ако уредът е все още включен).

Изключете нагревателната зона преди да свърши времето за готвене, за да се въз-
ползвате максимално от остатъчната топлина и да спестите електроенергия.

ВНИМАНИЕ:
Ако, докато на дисплея стои все още символа Н се получи прекъсване на 

електрозахранването и веднага след това бъде възстановено, дисплеите за ос-
татъчна топлина няма да светнат отново, дори и ако повърхността за готвене е 
все още гореща. Помнете това!

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА

Плотът може да бъде изключен по всяко време чрез натискане на главния сензор 
за за включване и изключване (1). При режим стендбай, символът Н ще се появи в 
зоните, които са горещи. Дисплеите на останалите нагревателни зони няма да светят.
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БЪРЗО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗОНАТА ЗА 
ГОТВЕНЕ:
Когато зоната за готвене е активна, бутоните „+“ и „-“ трябва да се натиснат едновре-
менно. По този начин нивото на нагряване става „0“.

ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА
За да активирате защитата, натиснете бутона „-“ едновременно с бутона на предната 
лява зона за готвене. След прозвучаване на звуковия сигнал, натиснете бутона за 
активиране на предната лява зона, докато не се покаже символът „L“ на всички дис-
плеи. За да изключите тази функция, натиснете едновременно бутона „-“ и бутона за 
предната лява зона за готвене. По този начин защитата е временно изключена. Това 
означава, че когато плотът се включи отново, защитата се активира. За да изключите 
перманентно тази функция, натиснете бутоните „-“ и този за предната лява зона. След 
прозвучаването на звуковия сигнал, натиснете отново бутона „-“.

Максималното време за работа на всяко едно ниво на загряване е показано в ТАБ-
ЛИЦА 1.

Пазете контролният панел на нагревателните зони чист и сух по всяко 
едно време!

В случай на проблеми при работа или инциденти, които не са споменати 
в това упътване, изключете уреда от електрическата мрежа и се свържете със 
сервизното звено на EUROLUX.

Ниво на 
мощност

Макс. време за 
работа

(в часове)
0 0
U 2
1 6
2 6
3 5
4 5
5 4
6 1.5
7 1.5
8 1.5
9 1.5
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРАТА УПОТРЕБА НА 
СТЪКЛОКЕРАМИЧНИТЕ ПЛОТОВЕ
• Използвайте посуда с дебели и напълно плоски дъна.
• Не се препоръчва използването на тенджери и тигани с по-малък диаметър на дъ-

ното от този на нагревателната зона.
• Не плъзгайте тиганите и тенджерите по повърхността на стъклото, тъй като може 

да го надраскат.
• Въпреки че стъклокерамиката може да издържи удари от големи съдове, стига да 

нямат остри ръбове, опитайте се да го избягвате.
• За да предпазите керамичната повърхност, опитайте се да не плъзгате съдовете по 

стъклото и пазете дъната на посудата Ви чиста и в добро състояние.

Не разсипвайте захар или продукти, съдържащи захар върху повърхността 
на плота, когато е горещ, тъй като това може да го увреди.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
За да поддържате уреда в добро състояние, почиствайте го, използвайки подходящи-
те препарати, след като плотът се е охладил. Това ще улесни поддръжката и ще из-
бегнете натрупването на петна. Никога не използвате агресивни почистващи продукти 
или инструменти, които биха могли да надраскат повърхността или контролиращият 
панел.

Леките петна, които не са залепнали за повърхността могат да се почистят използвай-
ки влажна кърпа и слаб препарат за петна или топла вода със сапун. За по-упорити 
петна и мазни остатъци използвайте специален препарат за стъклокерамични плото-
ве и спазвайте инструкциите на опаковката. Петна, които са силно загорели и залеп-
нали за повърхността, поради няколкократно загаряне, могат да бъдат премахнати 
използвайки остра шпатула. 

Леки промени в нюанса на цвета на плота се причиняват от съдове със засъхнали 
мазни остатъци по дъното или от мазнина между стъклокерамиката и съда по време 
на готвене. Те могат да се премахнат като използвате никелова тел за почистване на 
керамични плотове. Пластмасови обекти, захарни кристали или храни, съдържащи го-
лямо количество захар, които са се стопили на повърхността, трябва да се премахнат 
незабавно, посредством шпатула.

Метални оттенъци могат да бъдат причинени при плъзгане на метални съдове по 
стъклото. Те могат да бъдат премахнати като почистите старателно повърхността, 
използвайки специален препарат за стъклокерамични плотове, като имайте предвид, 
че може да се наложи да повторите процедурата няколко пъти.
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ВНИМАНИЕ:
Бъдете внимателни при употребата на шпату-

лата. Острието й може да причини наранявания!

Ако използвате шпатулата неправилно, острието може да се счупи и част 
от него би могло да попадне между стъклокерамиката и обкантващата рамка. 
Ако това се случи, не се опитвайте да премахнете парчето с ръце; внимателно 
използвайте клещи или нож с тънко острие. (Виж фиг. 3)

Използвайте само острието на шпатулата върху керамичната повърхност, 
избягвайте дръжката й да влиза в контакт с повърхността, тъй като може да я 
надраска.

Използвайте остриетата на шпатулата само ако са в идеално състояние. 
Незабавно сменете острието ако е нарушена цялостта му по какъвто и да било 
начин.

След като сте приключили с шпатулата, прибе-
рете острието и го заключете. (Виж фиг. 4)

Тиган или тенджера може да залепне за стъклото, поради разтопено веще-
ство между двете. Не се опитвайте да повдигнете съда докато плотът е студен, 
тъй като това може да повреди стъклото!

Не стъпвайте и не се подпирайте на стъклото, тъй като това може да го 
счупи и да предизвика наранявания. Не използвайте плота като повърхност за 
поставяне на различни предмети.

ЕВРОЛУКС си запазва правото да прави промени в упътванията си, които сметне за 
нужни или полезни, без това да променя основните характеристики на продукта.

фиг. 3

Blade protected        Blade unprotected

Using the scraperфиг. 3
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ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Символът         върху продукта или опаковачните му материали означава, че 
този продукт не може да бъде зачитан като стандартните домакински отпадъци. 
Този продукт трябва да бъде занесен на място за рециклиране на електроуреди. 
Гарантирайки правилното унищожаване на уреда, Ви ще избегнете нанасянето 
на вреди на природата и общественото здраве, което би могло да се случи в 
противен случай. За повече детайлна информация за рециклирането на този 
продукт, молим да се свържете с местната администрация, която се занимава с 
това или с магазина, откъдето сте закупили уреда.

Използваните опаковачни материали са щадящи за околната среда и са напъл-
но рециклируеми. Пластмасовите компоненти са маркирани със знаците >PE<, 
>LD<, >EPS<, и т.н. Изхвърляйте опаковачните материали по същия начин, по 
който и стандартните домакински отпадъци.

АКО НЕЩО НЕ РАБОТИ

Преди да се обадите на техническото звено на фирмата, направете проверките, на-
писани по-долу.

Уредът не работи:
Уверете се, че плотът е свързан към електрическата мрежа.
Уверете се, че има захранващо напрежение (автоматичния предпазител е вдигнат; 
има захранване в жилището)

Съдът залепва за стъклото:
Ако има разтопен материал между съда и стъклото, включете плота на максимална 
мощност и се опитайте да ги разделите.

ER03 и продължителен звуков сигнал, изключване на уреда:
Има предмет или течност върху сензорното управление. Премахнете предмете или 
течността от управлението.
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