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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 “LINO”.



Заключване на контролния панел

Безопасно изключване на сензорния контрол
Изключване при превишена температура

Функция остатъчна топлина
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ÓÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒ

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО И НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОЯ 
УРЕД И ГИ ПОСТАВЕТЕ НА ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ, АКО Е НЕОБХОДИМО. 
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ Е СЪСТАВЕНА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МОДЕЛ ЗА ТОВА ВАШИЯТ УРЕД 
МОЖЕ ДА НЯМА НЯКОИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ, ОПИСАНИ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ОПИСАНИЕТО НА ФИГУРИТЕ, ДОКАТО ЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА 
ЗА УПОТРЕБА.

Общи инструкции

Този уред може да бъде използван от деца над 8 
годишна възраст, хора с намалени умствени, 
сензорни и физически възможности и хора без опит 
ако са под наблюдение или са инструктирани 
относно  безопасното използване на уреда и 
разбират възможните опасности. Почистването и 
поддръжката не трябва да бъдат възлагани на 
деца, без наблюдение.
ВНИМАНИЕ: Уреда и достъпните му части се 
нагорещяват по време на използване. Трябва да се 
внимава, да се избягва докосването на 
нагревателните елементи. Деца под 8 годишна 
възраст трябва да се държат на страна, освен ако 
не са наблюдавани непрекъснато.
ВНИМАНИЕ: не наблюдавано готвене с мазнина 
или олио на плота е опасно и може да доведе до 
пожар. НИКОГА не се опитвайте да изгасите огъня с 
вода, по-добре изключете плота и покрийте 
пламъка с капак или огнеупорно одеяло. 
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: не складирайте 
нищо върху готварския плот.
ВНИМАНИЕ: Ако повърхността е спукана, веднага 
изключете уреда, за да избегнете опасността от 
електрически удар.
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За плотове с капак: Всяка разлята върху капака 
субстанция трябва да бъде премахната преди той 
да 
се отвори. Също така и повърхността на плота 
трябва 
да се охлади преди да затворите капака.
Този уред не е предназначен за употреба 
посредством външен таймер или дистанционно 
управление.
Не използвайте груби, абразивни почистващи 
препарати или метални предмети за почистване на 
плота, тъй като те могат да надраскат 
повърхността, 
което може да доведе до счупване или повреда на 
повърхността.
Не използвайте парочистачки за почистване на 
уреда.
Вашият уред е произведен в съответствие с действащите местни и международни стандарти и 
регулации.
Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват само от оторизирани техници. Монтаж и 
ремонт, които са направени от друг, освен от оторизиран персонал, могат да Ви поставят в 
опасност. Опасно е да се променя или модифицира по някакъв начин характеристиките на уреда.
Преди да започнете инсталирането на уреда се уверете, че местните условия на доставка на 
енергия (вида газ и налягането му, както и честотата и волтажа на напрежението) и изискванията 
на уреда са съвместими. Изискванията за този уред са посочени върху табелата.
ВНИМАНИЕ! Този уред е проектиран за приготвяне на храна и предназначен за използване в 
помещение и само за домашни цели, той не бива да се използва за никакви други цели или с 
друго предназначение, като за не домакински цели, за комерсиални цели или за затопляне на 
помещение. Този уред не е свързан към устройство за евакуация при възникнал пожар. Той 
трябва да се монтира в съответствие с действащата нормативна уредба за монтаж. Особено 
внимание трябва да се отдаде на изискванията за вентилация на помещението.
Ако до 15 секунди горелката не се запали, прекратете опитите за запалване и отворете 
компенсационните отвори и/или изчакайте поне 1 минута преди да направите нов опит за 
запалване на горелката.
Тези инструкции са валидни единствено за страната, която е отбелязана на етикета на уреда. 
Ако не е отбелязана държава на етикета, то трябва да направите справка в техническите 
инструкции, където ще откриете необходимата информация относно държавата за която е 
предназначен уредът. Взети са всички възможни предпазни мерки, за да се гарантира Вашата 
безопасност. Тъй като стъклото може да се счупи, Вие трябва да внимавате да не го надраскате 
докато го чистите. Избягвайте да удряте стъклото с аксесоари.
Убедете се, че захранващият кабел не е наранен по време на монтажа. Ако захранващия кабел е 
повреден, то той трябва да бъде сменен от производителя, оторизиран техник или друго лице с 
подобна квалификация.
Този уред не трябва да се свръзва към устройство за извеждане на продукти от горивен процес.
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Инструкции за инсталация
Не използвайте уреда преди да е напълно инсталиран.
Уреда трябва да е инсталиран и включен от оторизиран техник. Производителят не носи 
отговорност за щети причинени от неправилна инсталация от не оторизирани лица.
Когато разопаковате уреда се уверете, че той не е повреден по време на транспортирането. В 
случай, че установите дефект, не използвайте уреда, а веднага се свържете с квалифициран 
сервизен техник. Тъй като материалите използвани за опаковка (найлон, телчета, стиропор...и 
т.н.) могат да наранят децата, те трябва да бъдат събрани и отстранени веднага.
Предпазвайте уреда от атмосферни влияния. Не го излагайте на влияния като дъжд, сняг, 
слънце и др.
Материалите, които са около уреда (шкафа) трябва да могат да издържат температура от 
минимум 100ºС.

Безопасност по време на употреба
- Не поставяйте запалими или избухливи материали върху или в близост до уреда, когато той 
работи.
- Не оставяйте плота без надзор докато готвите с твърди и течни мазнини, тъй като те могат да
се запалят ако прегреят. Никога не изливайте вода върху горящи мазнини. Покрийте съда с 
капака му, за да загасите пламъците и изгасете котлона.
- Ако няма да използвате уреда дълго време го изключете от захранването. Дръжте главният
предпазител изключен, както и клапата за газта.

-  Убедете се, че контролните бутони на уреда са винаги в позиция „0“ (стоп), когато не се 

използва. Безопасност при почистване
 При почистване, уредът трябва да бъде изключен, а зоните да са студени. Може да го 

изключите от главното захранване или от контролния панел.
 Не сваляйте контролните бутони при почистването на уреда. 

ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ ЕФИКАСНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШИЯ УРЕД, НИЕ 
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИНАГИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ДА СЕ 
ОБАЖДАТЕ САМО НА ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ ПРИ НУЖДА.
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Приложете даденото едностранно самозалепващо се уплътнение по целия долен ръб 
на нагревателния плот във външния край на стъклокерамичния панел. Не го 
разтягайте.

Завийте четирите монтажни скоби върху страничните стени на продукта.

монтажна скоба

50
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Декларация за съответствие
Ние заявяваме, че нашите продукти отговарят на приложимите европейски 
директиви, решения и регламенти и на изискванията, посочени в гореописаните 
стандарти.
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Електричество

Включване/
изключване

 нагревателната
плоча

намаляване 
степента на
нагряване/
таймера

увеличаване
степента на
нагряване/
таймера
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Повишеното нагряване може да се изключи чрез натискането на символа      докато се 
появи степента на нагряване 0.
Ако искате да използвате функцията повишено нагряване, тя може да се активира чрез 
натискането на символ     отново, ако степента на нагряване е настроена на 9. На дисплея 
мига А/9.

Изключване на отделните нагревателни зони
Избраната зона може да бъде изключена по 3 различни начина:
- едновременно натискане на символите     и     .
- намаляване на степента на нагряване до 0 чрез натискането на символ
- използване на функцията на таймера за изключване за съответната нагревателна плоча
(налична само в някои модели)

Едновременно натискане на символите      и     . 
Съответната нагревателна зона трябва да се избере с Активирането/Деактивирането на 
символа за нагревателните зони    , десетичната точка на съответната нагревателна зона 
мига. За да изключите нагревателната зона, трябва да натиснете едновременно символите            
      и     . Ще чуете звуков сигнал, а на дисплея на нагревателната зона ще се покаже 0.
Ако таймерът е бил активен за избраната нагревателна зона, тогава се появява 0 на 
дисплея на нагревателната зона, а съответния таймер на нагревателната зона и дисплея на 
таймера са изключени. 
Ако има остатъчна топлина в тази нагревателна зона, това ще се покаже чрез появяването 
на символа Н на дисплея на нагревателната зона.

Намаляване на степента на нагряване до 0 чрез натискането на символ     .
Нагревателната зона може също да се изключи чрез намаляването на степента на 
нагряване до 0.
Когато Дисплея на нагревателната зона показва 0, десетичната точка на нагревателната 
зона също ще изключи.
При изключването на активната нагревателна зона на Дисплея на нагревателната зона се 
появява не само 0, но също и индикатора на таймера и дисплея на таймера се изключват.
Ако има остатъчна топлина в тази нагревателна зона, това ще се покаже чрез появяването 
на символа Н на дисплея на нагревателната зона.
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Заключване на контролния панел

активира
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на заключващия бутон
на заключващия бутон

индикатирът на заключващия
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Функции за безопасност на сензорния регулатор

Безопасно изключване на сензорния контрол

Безопасното изключване води до превкючване на контролния панел 
на нагревателния плот в Режим на готовност. Във всички индикатори 
на нагревателните плочи започва да мига синвола ‘F’.
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Изключване при превишена температура
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Функция остатъчна топлина

готова
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРЪЖКА

Символът        върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, 
че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той 
трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и 
електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните 
закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.
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Марка

Модел

Тип на котлона Електричество

Брой на зоните за готвене 4

Нагревателна технология - 1 Лъчист

Размер -1 cm Ø14,5

Енергоконсумация - 1 Wh/kg 192,0

Нагревателна технология - 2 Лъчист

Размер -2 cm Ø14,5

Енергоконсумация - 2 Wh/kg 192,0

Нагревателна технология - 3 Лъчист

Размер -3 cm Ø18,0

Енергоконсумация - 3 Wh/kg 192,0

Нагревателна технология - 4 Лъчист

Размер - 4 cm Ø18,0

Енергоконсумация - 4 Wh/kg 192,0

Енергоконсумация на котлона Wh/kg 192,0

Котлонът съответства на EN 60350-2

Съвети за спестяване на енергия

Котлон

- Използвайте домакински съдове с плоска основа.

- Използвайте домакински съдове с подходящ размер.

- Използвайте домакински съдове с капак.

- Минимизирайте количеството на течноститите или мазнините.

- При завиране на течността намалете настройката.

PVL TC4  V R
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POŠTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam što ste izabrali nas 
proizvod, sinonim za kvalitet I 
sigurnost. Nadamo se da će isti da 
odgovori vasim potrebama I 
zahtevima. Kada god smo vam 
potrebni ne dvoumite se potražiti nas. 
Mi cemo uvek biti uz vas kada god 
vam je potrebno za saradnju I za 
pruzanje svih potrebnih informacija 
vezanih za proizvode LINO.
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SADRZINA: 

Opis ploce za kuvanje 
Sigurnosna uputstva 
Montaza 
Odredivanje mestopolozaj za ugradnu plocu 
Elektricno povezivanje ploce za kuvanje 
Koriscenje 
Ukljucivanje i iskljucivanje uredaja 
Biranje grejaca 
Ukljucivanje dvojnih i trojnih zona 
Podesavanje jacine kuvanja sa i bez pojacivanjem toplote 
Iskljucivanje pojedinih grejaca 
Funkcija tajmera 
Zakljucavanje dugmadi 
Blokada za decu 
Stop&Go funkcija 
Sigurnosna uputstva za senzorsku kontrolnu tablu 
Sigurnosno senzorsko iskljucivanje 
Iskljucivanje u slucaju pregrevanja 
Ogranicenje vremena rada 
Funkcije zaostale toplote 
Ciscenje i odrzavanje 
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UPOZORENJA

MOLIMO PAŽLJIVO I U CELOSTI PROČITATI OVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA 
UREĐAJA? AJA, I ČUVAJTE OVA UPUTSTVA NA ODGOVARAJUĆEM MESTU ZBOG 

KONSULTACIJE KADA BUDE POTREBNO.
OVAJ PRIRUČNIK JE PRIPREMLJEN ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA. VAŠ UREÐAJ 

MOŽDA NEMA NEKE OD ODLIKA OBJAŠNJENIH U OVOM PRIRUČNIKU. DOK ČITATE 
PRIRUČNIK OBRATITE PAŽNJU IZRAZIMA KOJI SADRŽE FIGURE

Opšta bezbednosna upozorenja
- Ovaj ureðaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i 
od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili 
mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i 
znanja ukoliko su te osobe pod nadzorom ili su dobile 
instrukcije oko upotrebe ureðaja na bezbedan način i 
razumeju povezane opasnosti. Deca se ne smeju igrati 
ureðajem. Čišćenje i održavanje se ne sme obavljati sa 
strane dece bez nadzora.
- UPOZORENJE: Ureðaj i njegovi dostupni delovi 
postaju vrući tokom rada. Ne dirati grejne elemente. 
Deca manja od 8 godina trebaju se drzati dalje od 
uredaja osim ako nisu ispod konstantnog nadzora.
- UPOZORENJE: Kuvanje bez nadzora na ploči 
korišćenjem masti ili ulja može biti opasno i može 
dovesti do požara. NIKADA ne pokušavati ugasiti 
plamen vodom, već isključiti ureðaj i zatim pokriti 
plamenove poklopcem ili protivpožarnom ćebetom.
- UPOZORENJE: Opasnost od požara: Ne držati 
predmete na površine za kuvanje. 
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A ako je napojni kabal oštećen, mora biti
 kvalifikovane osobe, kako 

- Osigurati se da je napojni kabel nije zaglavljen tokom instalacije. 
zamenjen sa strane proizvođača, njegovog ovlašćenog servisa ili 
slično bi se izbegle opasnosti

-
ureðaj kako bi izabegli električni udar.
- Za ploče koje imaju poklopac, svako prosipanje se 
mora ukloniti sa poklopca pre otvaranja. Isključite, 
površina ploče se mora najprije ohladiti pre zatvaranja 
poklopca.
- Ureðaj nije namjenjen da bude upravljavan preko 
spoljašnog tajmera ili zasebnog sistema daljinskog 
upravljanja.
- Ne koristiti silna abraziona sredstva ili oštre metalne 
strugače za čišćenje vrata peći i ostale površine, jer 
mogu ogrebati površinu, šta kasnije može dovesti do 
pucanje stakla ili oštećenje površine.
- Ne koristiti paročistače za čišćenje ureðaja.
- Vaš ureðaj je proizveden u suglasnosti primenljivim lokalnim i meðunarodnim standardima i 
propisima.
- Održavanje i popravke se moraju raditi jedino od strane ovlašćenog servisera. Instalacija i 
popravka koja je uraðena sa strane neautorizovane osobe može vas dovesti u opasnosti. Opasno je 
promeniti ili modificirati specifikacije ureðaja na bilo koji način.- Pre instalacije, uverite se da su uslovi lokalne mreže (priroda i pritisak gasa ili napon i frekvencija 
struje)  

- AŽNA: Ureðaj je namenjen jedino kuvanjem hrane i za unutrašnju domaću upotrebu i ne treba se 
koristiti u ni jednu drugu svrhu ili namenu, kao na primer  ne domaća upotreba, komercijalne svrhe ili za 
grejanje sobe.
- Preuzete su sve moguće  bezbedno
slomiti, morate paziti ne ogrebati ga tokom ćišćenja. Izbegavati udarati staklo dodacima.
-  

SRB



Upozorenja oko instalacije
- Ne upotrebljavati ureðaj pre što je instalirani u potpunosti.
- Ureðaj mora biti instalirani i uključen sa strane autorizovanog servisera. Proizvođač neće 
odgovarati za štete izazvane neispravnom postavljanja i instalacije sa strane neovlašćenih osoba.
- Kada otpakujete ureðaj, osigurati se da nije oštećen tokom transporta. U slučaju bilo kakvog 
nedostatka, ne koristiti ureðaj i smesta kontaktirati kvalifikovanog servisnog agenta. Jer materijal 
pakovanja (najlon, morska pena itd.) može biti opasan za decu, morate ga sakupiti i skloniti ga. 

- Materijal oko ureðaja (kuhinjski elemenat) mora izdržati temperaturu od najmanje 100C.
Tokom korišcenja

- Zaštiti vaš uređaj od atmosferskih efekata. Ne izlagati ga suncu, kiši, snega itd.

- Ne postavljati zapaljive materijale povrh ili u blizini ureðaja kad on radi. 
- Ne ostavljati šporet dok kuvate čvrstim ili tečnim uljama. Oni se mogu zapaliti kada su suviše 
ugrejani. Nikada ne posipati vodu na plamenove nastale od ulja. Pokriti tiganj poklopcem kako bi 
ugušili plamenove i isključiti ureðaj.
- Uvek postavljati tiganje na centru zone za kuvanje i okrenuti ručke na bezbednu poziciju tako da ne 
mogu da se gurnu ili zgrabe. 

- Uvek isključiti ureðaj pre radova kao što su čišćenja ili održavanje. Možete to uraditi nakon 
isključivanja iz struje glavnog osigurača.

- Ako ne koristite ureðaj duže vreme, iskljuèite ga iz struje. Držite glavni prekidač isključeni.
- Kada ne koristite ureðaj, držite gasni ventil zatvoreni.     
- Uveriti se da su kontrolni prekidači ureðaja na poziciju “0” (stop) svaki put kada ga ne koristite. 
Tokom čišćenja i odrzavanja

- Ne uklanjati kontrolne tastere za čišćenje kontrolne ploče 

DA BI STE ZADRŽALI EFIKASNOST I BEZBEDNOST VAŠEG UREDAJA, 
PREPORUČUJEMO UVEK KORISTITI ORIGINALNE REZERVNE DELOVE I 

NAZVATI JEDINO AUTORIZOVANOG AGENTA U SLUČAJUNUŽDE.
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Zašra�te 4 nosača za montiranje na bočnim stranama ploče  

nosači za montiranje
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Izjava o usklađenosti
Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, 
odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačenim standardima.
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Simbol      na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod 
ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se 
vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim 
propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada. 
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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 LINO.
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ÁÅÇÁÅÄÍÎÑÍÈ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÓÂÀŒÀ

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

- Овој уред може да се користи од страна на деца над 8
годишна возраст и лица со намалени физички или ментални
способности, или недостаток на искуство и знаење, ако
истите се под надзор или им се даваат инструкции во врска со
употребата на 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.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите 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.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на плотната со 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.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар: не 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 
о т в о р и  к а п а к о т .
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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Декларација за усогласеност
Изјавуваме дека нашите производи ги исполнуваат применливите европски 
директиви, решенија и одредби, како и побарувањата наведени во посочените 
стандарди.
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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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Në rast se përkujtuesi i minutave është në punë, do të vazhdojë derisa 
të arrijë '00' dhe kohëmatësi do të lëshojë sinjal. Pas konfirmimit të 
kohëmatësit, pajisja kyçet plotësisht. Asnjë prej butonave nuk mund të 
përdoret për sa kohë pajisja është e kyçur.

Nëse vatra është e kyçur, vetëm      mund të përdoret, të gjithë butonat e tjerë janë 
të bllokuar. Nëse përdoret ndonjë buton tjetër në metodën e bllokuar, bie sinjali 
akustik dhe Treguesi i kyçjes të butonave pulson si tregues për funksionalitetin e 
kyçjes të butonave. Vetëm fikja duke përdorur      është e mundur. Por nëse e keni 
fikur pajisjen, nuk mund ta ndizni përsëri pa e zhbllokuar.

Pasi të keni shtypur      për 2 sek, Treguesi i kyçjes të butonave zhduket. Tani, 
kontrolli i pianurës është i zhbllokuar dhe mund të përdoret normalisht.

Prisni derisa 'F' të zhduket për të gjitha zonat, ndizeni pianurën duke prekur      dhe 
vazhdoni ta përdorni. 

Kyçi i fëmijëve

Funksionaliteti i kyçit të fëmijëve është bërë për ta bllokuar pajisjen në një proces 
të ndërlikuar me shumë hapa.

Kyçi i fëmijëve dhe zhbllokimi është i disponueshëm vetëm në S-Mode.

Më parë duhet të shtypet      derisa të bjerë sinjalizuesi, pastaj      dhe      duhet të 
shtypjen për të paktën 0,5 sek, por maks. 1 sek njëkohësisht. Pas kësaj, pajisja 
mund të bllokohet duke prekur      Të 4rt ekranet e vatrave 'L' tregohet si konfirmim.   

SQSQ

Të nderuar klient,

Ju falenderojmë që zgjedhët produktin 
tonë, sinonim i cilësisë dhe sigurisë. 
Shpresojmë se i njëjti do ti përgjigjet 
nevojave dhe kërkesave të juaja. 
Sa herë që keni nevojë për ne, mos 
hezitoni dhe na kërkoni. Ne do të 
jem gjithmonë me ju, sa herë që ju 
keni nevojë për bashkëpunim dhe 
për dhënjen e të gjitha informatave 
të nevojshme në lidhje me produktet 
„LINO“.



PËRSHKRIMI I PIANURËS

PARALAJMËRIMET E SIGURIS

INSTALIMI

PËRDORI

Ndezja dhe fikja e kontrollit
Zgjedhja e vatrës
Ndezja e zonave dyshe dhe treshe

Fikja e vatrave të veçanta
Funksioni i kohëma
Kyçi i buton
Kyçi i fëmijëv

FUNKSIONET E SIGURISË TË KONTROLLIT ME P

Ndërprerja e sigurisë nga s
Fikja nga temperatura e lartë
Kufizimet e kohës të përdorimit
Funksionet e nxehtësisë të 
mbetur

PËRMBAJTJA:

Vendosja e pianurës inkaso

Lidhja elektrike e pianurës

Vendosja e nivelit të gatimit me dhe pa përshpejtimin e nxehtësisë

PASTRIMI DHE KUJDESI

SQSQ

PËRSHKRIMI I PLLAKËS

PARALAJMËRIME PËR SIGURINË

Instalimi i pllakës montuese
Lidhja elektrike e pllakës

Funksioni i kohëmatësit
Kyçi i butonit
Kyçi i fëmijëve

Ndërprerja e sigurisë nga sensori

PËRDORIMI

FUNKSIONET E SIGURISË TË KONTROLLIT ME PREKJE



SQ

VATËR ME NJË 
ZONË

SKELETI I 
SOBËS

SIPËRFAQE 
VITROQERAMIKEPANELI I KONTROLLIT 

ME PREKJE

PËRSHKRIMI I PIANURËS

I nderuar klient,

Është e rëndësishme që ta lexoni këtë manual për performancë më të mirë dhe 
për të zgjatur jetën e pajisjes tuaj. Ju rekomandojmë që ta mbani këtë manual për 
referencë në të ardhmen.

Soba juaj e re është me garanci dhe do të ketë jetëgjatësi të madhe. Kjo garanci 
vlen vetëm nëse pajisja është instaluar dhe vihet në punë në përputhje me 
udhëzimet e përdorimit dhe instalimit të treguara në këtë manual.

Shënim: Pamja e sobës tuaj mund të jetë e ndryshme nga modeli i treguar 
më sipër për shkak të konfigurimit të saj.

PËRSHKRIMI I PLLAKËS

Pllaka juaj e re është

Pllaka juaj e re është

Pamja e pllakës tuaj



PJESA 2  PARALAJMËRIMET PËR SIGURINË

LEXONI ME KUJDES DHE PLOTËSISHT KËTO UDHËZIME PARA SE TË PËRDORNI PAJISJEN 
TUAJ, SI DHE MBAJINI ATO NË NJË VEND TË PËRSHTATSHËM PËR REFERENCË KUR TË JETË 

E NEVOJSHME.
KY MANUAL ËSHTË PËRGATITUR PËR MË SHUMË SE NJË MODEL I PËRBASHKËT. PAJISJA 
JUAJ MUND TË MOS KETË DISA NGA VEÇORITË QË SHPJEGOHEN NË KËTË MANUAL. KINI 

PARASYSH SHPREHJET QË KANË SHIFRA KUR LEXONI MANUALIN E PËRDORIMIT

Paralajmërimet e përgjithshme për sigurinë

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e
moshës 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi
të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me
mungesë përvoje dhe njohurish nëse janë të
monitoruar ose të udhëzuar në lidhje me
përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe
nëse i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk
duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe
mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen
nga fëmijët e pamonitoruar.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të
përdorshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet të kini
kujdes për të shmangur prekjen e elementeve të
nxehjes.
Fëmijët më pak se 8 vjeç duhet të mbahen larg nëse
nuk monitorohen vazhdimisht.
- PARALAJMËRIM: Gatimi i pamonitoruar në një
pllakë me yndyrë ose vajra mund të jetë i rrezikshëm
dhe mund të shkaktojë zjarr. Mos u përpiqni KURRË
të fikni një zjarr me ujë, por fikni pajisjen dhe më pas
mbuloni flakët, p.sh. me një kapak ose me një
batanije për zjarrin.
- PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: mos lini gjëra
mbi sipërfaqet e gatimit

SQSQ

mbikëqyrur

nuk mbikëqyren
Gatimi pa mbikëqyrje

fikni zjarrin me ujë
mbuloni flakën
batanije.

nga fëmijët pa mbikëqyrje



- PARALAJMËRIM: Nëse shikoni krisje të
sipërfaqes, fikeni pajisjen për të shmangur
mundësinë e goditjes elektrike.
- Për pllakat që përfshijnë një kapak, çdo derdhje
duhet të pastrohet nga kapaku para se ta hapni. Po
ashtu, sipërfaqja e pllakës duhet të lihet të ftohet para
se të mbyllni kapakun.
- Pajisja nuk është projektuar që të përdoret me anë
të një kohëmatësi të jashtëm ose një sistem të
veçantë telekomandimi.
- Mos përdorni pastrues të ashpër gërryes ose
spatula të mprehta metalike për të pastruar xhamin e
derës së furrës dhe sipërfaqe të tjera pasi mund të
gërvishtni sipërfaqen dhe mund të shkaktoni thyerjen
e xhamit ose dëmtimin e sipërfaqes.
- Mos përdorni pastrues me avull për pastrimin e
pajisjes.
- Pajisja juaj është prodhuar në përputhje me të gjitha standardet dhe rregullat ndërkombëtare dhe
lokale në fuqi.
- Punimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve duhet të kryhen vetëm nga teknikët e autorizuar të shërbimit.
Punimet e montimit dhe riparimit që kryhen nga teknikë të paautorizuar mund t'ju rrezikojnë. Është e
rrezikshme të ndryshoni ose të modifikoni specifikimet e pajisjes në çdo mënyrë të mundshme.
- Para montimit, sigurohuni që kushtet e furnizimit lokal (natyra e gazit dhe trysnia e gazit ose voltazhi
dhe frekuenca e energjisë elektrike) dhe kërkesat e pajisjes janë në përputhje me njëra-tjetrën. Kërkesat
për këtë pajisje janë cilësuar në etiketë.
- KUJDES: Kjo pajisje është projektuar vetëm për gatimin e ushqimeve dhe planifikuar vetëm për
përdorim në ambiente të brendshme familjare dhe nuk duhet të përdoret për asnjë qëllim ose përdorim
tjetër, si përdorim jofamiljar, në një ambient tregtar ose për ngrohje të dhomës.
- Janë marrë të gjitha masat e mundshme të sigurisë për të garantuar sigurinë tuaj. Meqenëse xhami
mund të thyhet, duhet të kini kujdes kur pastroni për të shmangur gërvishtjen. Shmangni goditjen ose
përplasjen e aksesorëve me xhamin.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të mos ngecë poshtë gjatë montimit. Nëse kordoni elektrik dëmtohet, ai
duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, punonjësi i shërbimit ose persona të kualifikuar përkatësisht për të
shmangur mundësinë e rrezikut.
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 Nëse vëreni që sipërfaqja 
e pajisjes tuaj është plasaritur, fikni pajisjen për të 
shmangur mundësinë e goditjes elektrike.



Paralajmërimet për montimin
- Mos e përdorni pajisjen para se të montohet plotësisht.
- Pajisja duhet të montohet nga një teknik i autorizuar dhe të vendoset në punë. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për asnjë dëmtim që mund të shkaktohet nga vendosja e gabuar dhe montimi nga persona të
paautorizuar.
- Kur të hiqni paketimin e pajisjes, sigurohuni që të mos jetë e dëmtuar gjatë transportit. Në rast të
ndonjë defekti, mos e përdorni pajisjen dhe kontaktoni menjëherë me agjencinë e kualifikuar të shërbimit.
Meqenëse materialet e përdorura për paketimin (najloni, kapëset, polistiroli, etj) mund të shkaktojnë
efekte të dëmshme te fëmijët, ato duhet të mblidhen dhe të hiqen menjëherë.
- Mbrojeni pajisjen nga efektet atmosferike. Mos e ekspozoni ndaj efekteve si dielli, shiu, bora, etj.
- Materialet përreth pajisjes (raftet) duhet të durojnë një temperaturë minimumi 100°C.
- Temperatura e sipërfaqes së poshtme së kunjave mund të ngrihet gjatë përdorimit. Si rrjedhim, duhet
të vendoset një dërrasë poshtë produktit.

Gjatë përdorimit
- Mos vendosni materiale të djegshme ose shpërthyese brenda ose pranë pajisjes kur të jetë në punë.
- Mos u largoni nga soba kur gatuani me vajra të ngurtë ose të lëngshëm. Ata mund të marrin zjarr nga
nxehtësia shumë e lartë. Mos hidhni kurrë ujë mbi flakët e shkaktuara nga vaji. Mbulojeni tavën ose tiganin
me kapakun e saj për t'i mbytur flakët e krijuara në këtë rast dhe fikeni sobën.
- Vendoseni tiganin gjithmonë në qendër të zonës së gatimit dhe kthejeni bishtin ose dorezat në një
pozicion të sigurt në mënyrë që të mos i kapni apo goditni.
- Nëse nuk do ta përdorni pajisjen për një kohë të gjatë, hiqeni nga priza. Mbajeni të fikur çelësin kryesor.
Po ashtu, kur nuk e përdorni pajisjen, mbajeni të mbyllur valvulën e gazit.
- Sigurohuni që çelësat e kontrollit të pajisjes janë gjithmonë në pozicionin “0” (ndalim) kur pajisja nuk
është në punë.
Gjatë pastrimit dhe mirëmbajtjes
- Fikeni gjithmonë pajisjen para veprime si pastrimi ose mirëmbajtja. Këtë mund ta bëni pasi ta hiqni
pajisjen nga priza ose të fikni çelësin kryesor.
- Mos i hiqni çelësat e kontrollit për të pastruar panelin e kontrollit

PËR TË RUAJTUR EFICIENCËN DHE SIGURINË E PAJISJES, NE REKOMANDOJMË QË TË
PËRDORNI GJITHMONË PJESË NDËRRIMI ORIGJINALE DHE TË KËRKONI VETËM 

PUNONJËSIT TANË TË AUTORIZUAR PËR SHËRBIMIN NË RAST NEVOJE.
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Fikeni gjithmonë pajisjen para veprimeve si pastrimi ose mirëmbajtja.



Gjatë përdorimit

- Mos vendosni materiale të djegshme apo që u vihet flaka në apo afër pajisjes kur ajo
është duke operuar.

- Mos e lini pa përkujdesje furnelën derisa gatuani me vaj të ngurtë apo të lëngët. Ato
mund të marrin flakë në gjendje të nxehjes ekstreme. Asnjëherë mos hidhni ujë në
flakët që shkaktohen nga vaji. Mbuloni tenxheren apo tiganin me kapakun e tyre me
qëllim të bllokimit të flakës e cila është paraqitur në këtë rast dhe e fikni furrën.

-Gjithmonë poziciononi tiganët mbi qendrën e zonës së gatimit, dhe i ktheni dorezat
në një pozicion të sigurt ashtu që ato të mos mund të goditen apo tërhiqen.

- Nëse nuk do ta përdorni pajisjen për një kohë të gjatë, atëherë e çkyçni nga energjia
elektrike. Kontrollin kryesor e mbani fikur. Gjithashtu kur nuk e përdorni pajisjen, e
mbani valvulin e gazit të fikur.

- Sigurohuni se pajisjet e kontrollit të kësaj pajisje të jenë gjithnjë në pozicionin zero
"0" (stop) kur nuk është duke u përdorur.

Gjatë pastrimit dhe mirëmbajtjes

- Gjithmonë e fikni pajisjen para veprimeve të tilla siç është pastrimi apo mirëmbajtja.
Mund ta bëni këtë pasi ta keni hequr pajisjen nga priza ose të keni fikur çelësin
kryesor.

- Mos i hiqni çelësat e kontrollit për të pastruar panelin e kontrollit.

PËR TË RUAJTUR EFIKASITETIN DHE SIGURINË E PAJISJES TUAJ, NE 
REKOMANDOJMË QË TË PËRDORNI GJITHMONË PJESË KËMBIMI 

ORIGJINALE DHE TË THËRRISNI VETËM AGJENTËT TANË TË AUTORIZUAR NË 
RAST NEVOJE.
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Mos e lini pa përkujdesje pllakën

paraqitur në këtë rast dhe e fikni pajisjen.



Lidhja elektrike e kësaj vatre duhet të bëhet nga një personel 
shërbimi i autorizuar ose elektricistë të kualifikuar, sipas udhëzimeve 
në këtë manual dhe në përputhje me rregullat në fuqi.

· Para se të lidhni pajisjen tuaj me energjinë në shtëpi, sigurohuni që të
kontrolloni pajtueshmërimë e parametrave të tensionit, të cilat janë të
përcaktuara në etiketën e informacioneve të ngjitur në pajisje dhe/ose
paketim, me kushtet e përdorimit në dispozicion.

· Ligjet, urdhrat, direktivat dhe standardet në fuqi në vendin e përdorimit
duhen zbatuar (rregullat e sigurisë, riciklimi i duhur në përputhje me
rregullat, etj.)

Vendosja e vatrës të brendshme

Pasi ta keni hequr materialin e paketimit nga pajisja dhe aksesorët e tij, 
sigurohuni që soba të mos dëmtohet. Nëse dyshoni ndonjë dëmtim, mos e 
përdorni pajisjen dhe kontaktoni me një personel shërbimi të autorizuar ose 
elektricist të kualifikuar menjëherë.

· Kjo pianurë e integruar duhet të futet në një të prerë të banakut.

INSTALIMI

·  Krijoni një hapësirë me përmasat e treguara në figurën tjetër. Distanca
midis anës të pasme të vatrës dhe çdo muri pranë varet nga sipërfaqja e
murit. Ju lutem mos përdorni materiale që digjen lehtë si perde, letra pranë
vatrës.
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Kjo pllakë montuese



Vidhosni 4 kllapat e montimit të banakut në muret anësore të produktit.

Vendosni shiritin ngjitës të dhënë deri në fund rrotull anës të
poshtme të sipërfaqes së gatimit përgjatë anës të jashtme të panelit
prej xhami qeramik. Mos e tendosni.

kllapë e montimit të sobës

Muret pranë             A
Të djegshme
Jo të djegshme 5 0

SQ

50



Lidhja elektrike e pianurës tuaj

. Para se të vazhdoni me lidhjen elektrike, sigurohuni që rryma që mbart 
kapaciteti i sistemit dhe priza të jetë e përshtatshme për vlerën maksimale 
të energjisë të pianurës.

.  Instalimi elektrik i banesës dhe spina elektrike që përdoret duhet të jenë 
të tokëzuara dhe në përputhje me rregullat e sigurisë.

· Nëse nuk ka qark dhe çelës sigurese të dedikuar, ato duhet të instalohen
nga një elektricist i kualifikuar para se të lidhet vatra.

· Çelësi i siguresës duhet të arrihet me lehtësi pasi të jetë instaluar pianura.

· Mos përdorni adaptorë, priza të shumëfishta dhe/ose priza zgjatimi.

·  Një automat me një hapje kontakti prej të paktën 3 mm, vlerë 32 A dhe
funksion vonese duhet të instalohet brenda qarkut të energjisë.
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Lidhja elektrike e pllakës tuaj

 
të energjisë të pllakës

Çelësi i siguresës duhet të arrihet me lehtësi pasi të jetë instaluar pllaka.



. Për sobën vitroqeramike me kontroll me prekje, kablli duhet të jetë H05VV-
F 3X2,5 mm2 / 60227 IEC 53. Diagramin e lidhjeve do ta gjeni të treguar në 
pjesën e pasme të pajisjes.

. Gjatë instalimit, ju lutem sigurohuni që të përdoren kabllo të izoluar. Një 
lidhje e gabuar mund ta dëmtojë pajisjen tuaj. Garancia nuk do t'i mbulojë 
këto dëmtime.

. Të gjitha riparimet duhet të bëhen nga një personel servisi i autorizuar ose 
një elektriçist i kualifikuar.

. Shkëputeni pajisjen nga energjia para punëve të mirëmbajtjes. Për lidhjen, 
ndiqni rreptësisht diagramet e lidhjeve.

Lidhja e furnizimit kabllor mund të jetë e ndryshme sipas llojit të kutis së terminalit.
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Për pllakën vitroqeramike me kontroll me prekje



Përshkrimet e metodave

PËRDORIMI

Pajisja vihet në punë duke prekur butonat dhe funksionet konfirmohen nga 
ekranet dhe sinjalet akustike.

Metoda në pritje S-Mode Energjia shkon vetëm në kontrollin e pianurës 
dhe të gjithë ekranet e vatrave janë të fikur ose 
është aktiv një ekran i nxehtësisë të mbetur.

Metoda e punimit B-Mode
Të paktën një ekran vatre tregon një rregullim 
nxehtësie midis '0' dhe '9'

Metoda e kyçit VR-Mode Kontrolli i pianurës është i kyçur.

Vatra 
aktive/joaktive

Ekrani i 
vatrës

Pika 
dhjetore

Treguesit e 
zonës të 
gatimit, 

Funksioni i 
kohëmatësit

Ekrani i 
kohëmatësit

Treguesi i 
zonës dyshe

Treguesi i 
zonës treshe

Zgjedhja e zonës 
dyshe/treshe

Kohëmatësi 
aktiv/joaktiv Treguesi i 

kyçjes të 
butonave

Rregullimi i 
nxehtësisë/ Ulja e 

kohëmatësit

Rregullimi i 
nxehtësisë/ 

Rritja e 
kohëmatësit

Buton 
Kyç

Ndezur/
Fikur

Prisni derisa 'F' të largohet për të gjitha zonat, ndizeni pianurën duke prekur     

dhe vazhdoni ta përdorni.
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Energjia shkon vetëm në kontrollin e pllakës

Kontrolli i pllakës është i kyçur.

Prisni derisa ‘F’ të largohet për të gjitha zonat, ndizeni pllakën duke prekur 
dhe vazhdoni ta përdorni.



Ndezja dhe fikja e pajisjes
Nëse pajisja është në Metodën e gatishmërisë, ajo vendoset në Metodën e 
punimit duke shtypur butonin On/Off     të paktën 1 sekondë. Një sinjal akustik 
tregon veprimin me sukses.

Në të gjitha vatrat shfaqet '0' dhe të gjitha Pikat dhjetore të vatrave pulsojnë (1 sek 
ndezur, 1 sek fikur).

Nëse nuk bëhet asnjë veprim brenda 10 sek, ekrani për të gjitha vatrat do të fiket.
Nëse ekranet janë të fikur, vatrat do të vendosen në Metodën në pritje.

Nëse      shtypet për më shumë se 2 sek (në Metodën e punimit), pajisja fiket dhe 
vendoset në S-Mode përsëri. Pajisja mund të fiket duke shtypur     në çdo kohë; 
edhe nëse butonat e tjerë shtypen njëkohësisht.

Nëse ka nxehtësi të mbetur në një vatër, kjo do të tregohet nga rregullimi përkatës 
i nxehtësisë në Ekranin e vatrës.

Zgjedhja e vatrës
Nëse zgjidhet një vatër e vetme me Butonin e vatrës aktive/joaktive      , Pika 
dhjetore e Ekranit të vatrës përkatëse pulson. Për vatrën e zgjedhur, mund ta 
vendosni nivelin e nxehtësisë midis 1-9 duke prekur Butonat e Rregullimit të 
Nxehtësisë      ose      .

Butonat duhet të shtypen brenda 3 sek, përndryshe zgjedhja e vatrës fshihet dhe 
pika e rregullimit të nxehtësisë do të largohet (Pika dhjetore). Nëse nuk bëhet 
asnjë veprim brenda 10 sek, vatra kalon përsëri në S-Mode.

Rregullimi i nxehtësisë mund të ndryshohet gjithmonë duke shtypur      ose      
midis nivelit 1-9.

Çdo veprim butoni ose çdo ndryshim në ekran tregohet me një sinjal akustik.
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Ndezja e zonave dyshe dhe treshe (i disponueshëm vetëm në disa modele)

Ndezja e zonës dyshe
Aktivizimi i zonës dyshe bëhet pasi të keni zgjedhur vatrën e dëshiruar duke 
aktivizuar     . Kjo konfirmohet nga një sinjal akustik. Në të njëjtën kohë, Treguesi i 
zonës dyshe, qëndron ndezur pa lëvizur. Duke prekur      për herë të dytë, statusi i 
zonës dyshe ndryshon: kalon nga zona dyshe e ndezur në zonën dyshe të fikur 
dhe anasjelltas.

Zona e zgjatimit mund të aktivizohet vetëm pasi të jetë vendosur një nivel 1-9 në 
zonën bazë të vatrës.

Ndezja e zonave treshe
Një zonë dyshe ose treshe mund të ndizet vetëm nëse zona bazë e një vatre është 
vendosur në nivelin 1-9 dhe është zgjedhur vatra, pika është e ndezur.

 Nëse shtypet      , bie sinjali dhe Treguesi i zonës dyshe qëndron ndezur palëvizur. 
Nëse shtypet edhe njëherë      ka një sinjal tjetër akustik dhe vatra treshe ndizet. 
Treguesi i zonës treshe do të ndizet dhe zona treshe do të marrë energji.

Pasi të keni prekur      edhe njëherë, zona treshe e vatrës do të fiket përsëri. Çdo 
veprim bën një ndryshim të statusit të zonave dyshe/treshe duke ndjekur këtë 
formë (Zona dyshe ndezur, zona treshe ndezur, të gjitha zonat e zgjatura fikur, 
zona dyshe ndezur, zona treshe ndezur, etj. ...)

Vendosja e nivelit të gatimit me dhe pa përshpejtimin e nxehtësisë
Të gjitha vatrat janë të pajisura me funksionalitetin e përshpejtimit të nxehtësisë. 

Nëse përshpejtimi i nxehtësisë është aktiv, atëherë vatra do të vihet në punë me 
fuqi maksimale për periudhën e kohës të përshpejtimit të nxehtësisë e cila varet 
nga rregullimi i zgjedhur i nxehtësisë. Kjo tregohet me një 'A' pulsuese, duke u 
alternuar me vlerën e rregullimit të nxehtësisë (p.sh. 0,5 sek 'A' dhe 0,5 sek '9') në 
ekranin e vatrës. Pasi koha e përshpejtimit të nxehtësisë të ketë mbaruar, do të 
tregohet vetëm rregullimi i nxehtësisë.

Nëse duhet të përdoret përshpejtimi i nxehtësisë për një vatër, niveli 9 i vatrës 
duhet të vendoset duke shtypur      duke filluar nga niveli 0. Pas vendosjes të 
nxehtësisë në nivelin 9, 'A' do të tregohet duke u alternuar. Kjo do të thotë që niveli 
9 dhe përshpejtimi i nxehtësisë është aktiv tani.  
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Përshpejtimi i nxehtësisë mund të fiket duke shtypur      derisa të shfaqet 
rregullimi '0' i nxehtësisë.
Nëse duhet të përdoret përshpejtimi i nxehtësisë, mund të aktivizohet gjithmonë 
duke vënë në punë      përsëri nëse rregullimi i nxehtësisë është vendosur në 
nivelin 9. Në ekranin e vatrës pulson 'A/9'.

Fikja e vatrave të veçanta
Një vatër e zgjedhur mund të fiket në 3 mënyra të ndryshme:

. Përdorim njëkohësisht i butonave       dhe     

. Ulje e rregullimit të nxehtësisë në '0' duke përdorur butonin     

. Përdorimi i funksionit të kohëmatësit për vatrën përkatëse

Përdorim njëkohësisht i butonave       dhe 

Duhet të zgjidhet vatra përkatëse me Butonin e vatrës aktive/joaktive      Pika 
dhjetore e Ekranit të vatrës përkatëse pulson. Për ta fikur vatrën, duhet të shtypet
      dhe       njëkohësisht. Një sinjal akustik bie dhe shfaqet '0' në ekranin 
rregullimit të nxehtësisë.

Nëse kohëmatësi është aktiv për vatrën e zgjedhur, atëherë do të shfaqet '0' në 
ekranin e vatrës dhe kohëmatësi përkatës, Treguesi i zonës të gatimit dhe Ekrani 
i kohëmatësit fiken.

Nëse ka nxehtësi të mbetur për këtë vatër, kjo do të tregohet nga një 'H' statike 
në ekranin e rregullimit të nxehtësisë.

Ulje e rregullimit të nxehtësisë në '0' duke përdorur butonin 

Vatra mund të fiket gjithashtu duke ulur rregullimin e nxehtësisë në '0'
Kur Ekrani i vatrës tregon '0', një Pikë dhjetore e vatrës përkatëse do të fiket 
gjithashtu.

Fikja e një vatre aktive, jo vetëm '0' shfaqet në Ekranin e vatrës, Por edhe 
kohëmatësi përkatës, Treguesi i zonës të gatimit dhe Ekrani i kohëmatësit fiken.

Nëse ka nxehtësi të mbetur për këtë vatër, kjo do të tregohet nga një 'H' statike 
në ekranin e rregullimit të nxehtësisë.
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Përdorimi i funksionit të kohëmatësit për vatrën përkatëse (i disponueshëm vetëm 
në disa modele)

Pasi të jetë arritur koha e mbetur prej 0 minutash, kohëmatësi ndalon vatrën e tij, 
duke treguar '0' në Ekranin e vatrës dhe e fik Ekranin e kohëmatësit. Në Ekranin e 
kohëmatësit tregohet '00'. Kohëmatësi përkatës Tregues i zonës të gatimit 
zhduket.

Shfaqet gjithashtu një Tregues i zgjedhjes të zonës dysh/treshe nëse është aktiv.

Për më tepër sinjali tregon në formë akustike që koha ka mbaruar. Pas
konfirmimit të mbarimit të kohës duke prekur ndonjë buton, sinjali pushon.

Funksioni i kohëmatësit (i disponueshëm vetëm në disa modele)
Kohëmatësi tregon veçoritë e mëposhtme:

Kontrolli mund të kontrollojë maks. 4 kohëmatës të caktuar në vatra dhe 1 
përkujtues minutash (i cili nuk i caktohet asnjë vatre) njëkohësisht.

Të gjithë kohëmatësit mund të përdoren vetëm në B-Mode. Një kohëmatës vatre 
mund t'i caktohet vetëm një vatre aktive, që punon në nivelet midis 1-9. Përkujtuesi 
i minutave nuk varet nga asnjëra prej vatrave.

Për të përdorur të dy funksionet, funksioni i kohëmatësit duhet të aktivizohet me 
anë të butonit Kohëmatësi aktiv/joaktiv      

Duke prekur       për herë të parë pas aktivizimit të vatrave, kontrolli propozon 
përkujtuesin e minutave (nuk pulson asnjë Tregues i zonës të gatimit, të gjithë janë 
të ndezur ose të fikur).

Duke prekur       për herë të dytë, kontrolli propozon caktimin e një prej vatrave të 
aktivizuara duke pulsuar Treguesin e zonës të gatimit. Tani sinjalizohet kohëmatësi 
në kohëmatësin e lidhur.

Duke prekur       përsëri, kohëmatësi tjetër në drejtim të akrepave të orës, 
propozohet për caktimin e vatrës tjetër aktive. E kështu me radhë... 
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Përkujtuesi i minutave

Pavarësisht nëse një vatër është e aktivizuar apo jo, përkujtuesi i minutave mund 
të aktivizohet duke prekur        . '00' që shfaqet tregon se kohëmatësi është aktiv 
dhe pika Ekranin e kohëmatësit në të djathtë tregon se       dhe       tani janë të 
lidhur për të rregulluar vlerën e kohëmatësit.

Përkujtuesi i minutave zgjidhet kur të gjithë Treguesit e zonave të gatimit janë të 
ndezur ose fikur pa lëvizur (nuk pulson asnjë Tregues i zonës të gatimit).

Me      dhe       mund të vendoset vlera e kohëmatësit.
Pas rregullimit me sukses të kohës të përkujtuesit të minutave, kohëmatësi fillon 
zbritjen e kohës.
Përkujtuesi i minutave nuk ndalon nga fikja e pajisjes apo aktivizimi i funksionit të 
kyçit të butonave, do të vazhdojë të zbresë minutat derisa të mbarojë.

Pasi të arrijë '00", sinjalizuesi tregon që koha ka mbaruar.
Për të ndaluar sinjalin ju duhet të konfirmoni mbarimin e kohës duke prekur 
çfarëdo butoni.

Kohëmatësi i vatrës

Kohëmatësit e vatrave mund të vendosen vetëm për vatrat e aktivizuara (niveli i 
vatrës duhet të vendoset midis 1-9)

Me prekjen e parë të      , aktivizohet përkujtuesi i minutave. Pasi të keni prekur      
për herë të dytë, kohëmatësi i caktohet vatrës të aktivizuar. Caktimi i propozuar 
tregohet nga Treguesi i zonës të gatimit përkatës i cili pulson.

Duke prekur       përsëri pas aktivizimit të kohëmatësit të vatrës të parë, kontrolli 
rekomandon vatrën tjetër aktive që i është caktuar kohëmatësit në drejtim të 
akrepave të orës. Rekomandimi i caktimit tregohet nga Treguesi i zonës të gatimit 
që pulson.

Duke prekur        dhe      ,mund të vendoset vlera e kohëmatësit për vatrën.

Kohëmatësi për vatrën e parë të vendosur tregohet nga ndriçimi statik i Treguesit 
të zonës të gatimit.

Duke prekur       edhe njëherë mund të caktohen kohëmatës të tjerë për vatra të 
tjera të aktivizuara.     
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10 sekonda pas punimit të fundit, ekrani i kohëmatësit kalon në kohëmatësin e 
radhës që mbaron.
Caktimi i atij kohëmatësi tregohet nga një Tregues i zonës të gatimit që pulson. 
Mund ta dalloni se sa kohëmatës po punojnë me anë të numrit të Treguesve të 
zonave të gatimit që qëndrojnë ndezur.

Duke ndryshuar      , ju mund të shfaqni vlerat e kohëmatësit për kohëmatësin e 
vatrës dhe përkujtuesin e minutave. Caktimi tregohet gjithmonë nga Treguesi i 
zonës të gatimit që pulson. Nëse nuk pulson asnjë Tregues i zonës të gatimit, koha 
e përkujtuesit të minutave tregohet në Ekranin e kohëmatësit me 2 shifra.

Të gjithë kohëmatësit e vatrave mund të fshihen duke e fikur pajisjen në S-Mode 
duke përdorur      . Një përkujtues i minutave nuk fshihet, do të vazhdojë të punojë 
derisa të mbarojë.

Për të fshirë një kohëmatës në Metodën e punimit, më parë duhet të zgjidhni 
kohëmatësin duke përdorur Butonin e kohëmatësit aktiv/joaktiv derisa të shfaqet. 
Vlera mund të fshihet në 2 mënyra të ndryshme:

Ulje duke prekur       derisa të shfaqet '00' në Ekranin e kohëmatësit.
Prekni       dhe      njëkohësisht për 0,5 sek derisa të tregohet '00' në Ekranin e 
kohëmatësit.

Pasi të jetë arritur '00' në kohëmatësin e vatrës, niveli i vatrës të caktuar do të 
vendoset në '0'.
Mbarimi i kohëmatësit të vatrës ose përkujtuesit të minutave tregohet në formë 
akustike nga një ton sinjalizues. Kjo do të fshihet duke prekur çfarëdo butoni për ta 
pranuar.

Kyçi
Funksioni i kyçit është për ta bllokuar dhe vendosur pajisjen në një metodë punimi 
të sigurt. Modifikimet me prekje si për shembull rritja e temperaturës dhe të tjera 
nuk duhet të jenë të mundura. Vetëm është e mundur të fiket pajisja.

Funksioni i kyçit është aktiv, nëse butoni Key Lock  shtypet për të paktën 2 sek. 
Ky veprim pranohet nga një sinjalizues. Pas operimit të suksesshëm prej më 
shumë se 2 sek, Treguesi i kyçjes të butonave pulson dhe vatra kyçet.

Vatra mund të kyçet vetëm në Metodën e punimit (B-Mode).
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Në rast se përkujtuesi i minutave është në punë, do të vazhdojë derisa 
të arrijë '00' dhe kohëmatësi do të lëshojë sinjal. Pas konfirmimit të 
kohëmatësit, pajisja kyçet plotësisht. Asnjë prej butonave nuk mund të 
përdoret për sa kohë pajisja është e kyçur.

Nëse vatra është e kyçur, vetëm      mund të përdoret, të gjithë butonat e tjerë janë 
të bllokuar. Nëse përdoret ndonjë buton tjetër në metodën e bllokuar, bie sinjali 
akustik dhe Treguesi i kyçjes të butonave pulson si tregues për funksionalitetin e 
kyçjes të butonave. Vetëm fikja duke përdorur      është e mundur. Por nëse e keni 
fikur pajisjen, nuk mund ta ndizni përsëri pa e zhbllokuar.

Pasi të keni shtypur      për 2 sek, Treguesi i kyçjes të butonave zhduket. Tani, 
kontrolli i pianurës është i zhbllokuar dhe mund të përdoret normalisht.

Prisni derisa 'F' të zhduket për të gjitha zonat, ndizeni pianurën duke prekur      dhe 
vazhdoni ta përdorni. 

Kyçi i fëmijëve

Funksionaliteti i kyçit të fëmijëve është bërë për ta bllokuar pajisjen në një proces 
të ndërlikuar me shumë hapa.

Kyçi i fëmijëve dhe zhbllokimi është i disponueshëm vetëm në S-Mode.

Më parë duhet të shtypet      derisa të bjerë sinjalizuesi, pastaj      dhe      duhet të 
shtypjen për të paktën 0,5 sek, por maks. 1 sek njëkohësisht. Pas kësaj, pajisja 
mund të bllokohet duke prekur      Të 4rt ekranet e vatrave 'L' tregohet si konfirmim.   
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Tani, kontrolli i pllakës është i zhbllokuar dhe mund të përdoret normalisht.



NË të njëjtën mënyrë siç aktivizohet kyçi i fëmijëve, po ashtu mund të 
çaktivizohet. Pasi të keni shtypur      pas sinjalit, pastaj       dhe       duhet të 
shtypen njëkohësisht për të paktën 0,5 sek, duke prekur më pas vetëm     . Si 
konfirmim për zhbllokimin me sukses, simboli 'L' në ekran do të fshihet 
menjëherë. 
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FUNKSIONET E SIGURISË TË KONTROLLIT ME PREKJE

Funksionet e mëposhtme të sigurisë janë të disponueshme për të shmangur 
veprimet e padashura me kontrollin e pianurës.

Ndërprerja e sigurisë nga sensori
Për të parandaluar përdorimin e padëshiruar të pajisjes, punimi i rastësishëm i 
sensorëve, është përfshirë një monitorim sensorësh.

Në rast se shtypet një ose më shumë butona për më shumë se 12 sek, rutina e 
monitorimit të sensorëve tregon në formë akustike atë veprim të gabuar 
(tenxhere ose objekt tjetër i vendosur mbi buton, defekt sensori, etj.) dhe e fik 
pajisjen.

Kjo fikje sigurie bën që kontrolli i vatrës të fiket në S-Mode. Një 'F' do të pulsojë 
në të gjithë ekranet e vatrave.

Nëse ka nxehtësi të mbetur, do të shfaqet në të gjitha ekranet e vatrave.

Kontrolli i pianurës do të kalojë pastaj në S-Mode. Në të njëjtën kohë bie një 
sinjal akustik. Pas 10 minutash sinjali akustik do të ndalojë.

Nëse ka veprim të gabuar për kohë më të gjatë, sinjali vizual dhe akustik do 
të zhduken të dy.
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Fikja nga temperatura e lartë
Për shkak të vendosjes të kontrollit shumë pranë vatrës në mesin përpara 
pianurës, mund të ndodhë që një tenxhere e pavendosur mirë në gjysmën e 
panelit të kontrollit dhe që nuk dallohet nga sensori i ndërprerjes të sigurisë (nuk 
mbulon asnjë buton) e nxeh pianurën në një temperaturë shumë të lartë, e cila e 
bën xhamin dhe butonat të paprekshme pa djegur gishtat.

Për të parandaluar dëmtimet e njësisë të kontrollit të pianurës, kontrolli monitoron 
gjatë gjithë kohës temperaturën dhe e fik në rast emergjence mbinxehjeje. 
Tregohet në të katër ekranet e vatrave me shkronjë T për gjatë gjithë kohës derisa 
të bjerë temperatura.

Pas rënies të temperaturës, ekranet 'T' do të fshihen dhe njësia e kontrollit të 
pianurës kalon përsëri në S-Mode. Kjo do të thotë që përdoruesi mund ta 
aktivizojë përsëri pajisjen duke prekur

Kufizimet e kohës të përdorimit
Njësia e kontrollit të pianurës ka një kufizim për kohën e përdorimit. Nëse 
rregullimi i nxehtësisë për një vatër nuk është ndryshuar për një kohë të caktuar, 
atëherë vatra do të fiket automatikisht (për 10 sek nëse tregohet '0', më pas 
nxehtësinë e mbetur). Limiti i kohës të përdorimit varet nga rregullimi i nxehtësisë 
të zgjedhur. Nëse një kohëmatës shoqërohej me vatrën atëherë do të shfaqet '00' 
në ekranin e kohëmatësit për 10 sek. Më pas ekrani i kohëmatësit fiket.

Pas një fikjeje automatike të vatrës, siç tregohet më sipër, vatra mund të përdoret 
përsëri dhe aplikohet koha maksimale e përdorimit për këtë rregullim nxehtësie.
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Funksionet e nxehtësisë të mbetur
Pas të gjitha proceseve të gatimit mbetet nxehtësi që ruhet në xhamin vitroqeramik 
e cila quhet nxehtësi e mbetur. Kontrolli mund të llogaritë përafërsisht sa i nxehtë 
është xhami në rastin më të keq. Nëse temperatura e llogaritur është më e lartë se 
+ 60 °C, atëherë kjo do të tregohet në ekranin e vatrës përkatëse pasi vatra ose
kontrolli i pianurës të jetë fikur. Ekrani i nxehtësisë të mbetur shfaqet për sa kohë
temperatura e llogaritur e vatrës është > + 60 ° C.

Ekrani i nxehtësisë të mbetur ka prioritetin më të ulët dhe mbivendoset nga çdo 
vlerë tjetër e ekranit, gjatë fikjeve të sigurisë dhe shfaqjes të një kodi gabimi.

Kur lidhet përsëri korrenti në kontrollin e sobës pasi ka ndodhur një ndërprerje 
energjie, kjo bën që ekrani i nxehtësisë të mbetur të pulsojë, nëse vatra përkatëse 
ka një nxehtësi të mbetur më të madhe se + 60 ° C para se të ndodhte ndërprerja e 
energjisë. Ekrani do të pulsojë derisa të ketë mbaruar koha maksimale e nxehtësisë 
të mbetur ose vatra të jetë zgjedhur dhe aktivizuar.
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E SAKTË E GABUAR E GABUAR E GABUAR

PASTRIMI DHE KUJDESI

Nuk duhet të përdoren enë me fund të ashpër pasi këto mund ta gërvishtin 
sipërfaqen e xhamit qeramik. Fundi i enëve të mira duhet të jetë sa më i trashë 
dhe i sheshtë të jetë e mundur. Para se t'i përdorni, sigurohuni që fundi i enëve të 
jetë i pastër dhe i thatë.

Gjithmonë vendosini enët mbi sonën e gatimit para se ta ndizni. Nëse është e 
mundur, vendosni gjithmonë kapakë mbi enë. Fundi i enëve nuk duhet të jetë më i 
vogël ose më i madh se zonat e gatimit, ato duhet të jenë me madhësinë e duhur 
siç tregohet më poshtë për të mos shpërdoruar energji.

Para se ta pastroni sobën, hiqni më parë spinën nga priza elektrike. Pastaj 
sigurohuni që të mos ketë nxehtësi të mbetur të ruajtur në pajisje. Xhami 
vitroqeramik është shumë rezistent ndaj temperaturës të lartë dhe mbinxehjes. 
Nëse ka nxehtësi të mbetur në pajisje, pulson 'H' në Ekranin e vatrës. Që të mos 
digjeni, lëreni pajisjen të ftohet.

Hiqni të gjitha ushqimet dhe yndyrën e derdhur me një lopatëz xhamash. Pastaj 
fshijeni sobën me lëng të përshtatshëm pastrimi dhe pastrojeni me leckë të pak të 
njomë. Fshijeni pajisjen duke përdorur leckë të thatë të pastër.

Nëse fletë alumini ose gjëra plastike shkrihen padashur mbi sipërfaqen e sobës, 
ato duhet të fshihen menjëherë nga sipërfaqja e nxehtë e gatimit me një krruajtëse. 
Kjo do të shmangë çdo dëmtim të mundshëm të sipërfaqes. Kjo vlen gjithashtu për 
sheqerin ose ushqimet që përmbajnë sheqer të cilat mund të derdhen mbi sobë.

Në rast të shkrirjes të ushqimeve të tjera mbi sipërfaqen e sobës, hiqini ato pasi 
pajisja të jetë ftohur. Përdorni pastrues për xham qeramik ose inoks kur pastroni 
sipërfaqen.

Mos përdorni leckë enësh ose sfungjer të ashpër për të pastruar sipërfaqen 
vitroqeramike. Këto materiale mund ta dëmtojnë sipërfaqen.
Mos përdorni detergjentë, spëraktës kimikë ose pastrues njollash mbi sipërfaqen 
vitroqeramike. Këto materiale mund të shkaktojnë zjarr ose të zbehet ngjyra 
vitroqeramike. Pastrojeni me ujë dhe detergjent larjeje.
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Simboli në produkt apo në paketimin e tij tregon se ky produkt nuk 
mund të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Por në vend të kësaj 
duhet dorëzuar pikës së caktuar të mbledhjes për riciklimin e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike. Me sigurimin se ky produkt 
hidhet në mënyrë të duhur, ju do të ndihmoni në parandalimin e 
pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin 
njerëzor, të cilat ndryshe do të mund të shkaktoheshin nga trajtimi 
joadekuat i mbeturinave të këtij produkti. Për informacione më të 
hollësishme në lidhje me riciklimin e këtij produkti, ju lutem 
kontaktoni zyrën tuaj lokale në qytetin tuaj, shërbimin e 
mbeturinave të shtëpisë suaj apo shitoren ku e keni blerë 
produktin.
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DESCRIPTION OF THE HOB

It is important that you should read this manual for best performance and

for future reference.

Your new hob is guaranteed and will give lasting service. This guarantee
is only applicable if the appliance has been installed and operated in
accordance with the operating and installation instructions detailed in this
manual.

due to its configuration.

SINGLE ZONE
HEATER

HOB
FRAME

VITROCERAMIC
SURFACETOUCH CONTROL

PANEL



YOUR APPLIANCE, AND KEEP IT IN A CONVENIENT PLACE FOR REFERENCE

THIS MANUAL IS PREPARED FOR MORE THAN ONE MODEL IN COMMON. YOUR
APPLIANCE MAY NOT HAVE SOME OF THE FEATURES THAT ARE EXPLAINED
IN THIS MANUAL. PAY ATTENTION TO THE EXPRESSIONS THAT HAVE FIGURES,
WHILE YOU ARE READING THE OPERATING MANUAL.

- This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.

- WARNING: The appliance and its accessible parts become
hot during use. Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously supervised.

- WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil
can be dangerous and may result in fire. NEVER try to
extinguish a fire with water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

- WARNING: Danger of fire: do not store items on the
cooking surfaces.
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- WARNING: If the surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.

- For hobs incorporating a lid, any spillage should be
removed from the lid before opening. And also the hob
surface should be allowed to cool before closing the lid.

- The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.

- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the oven door glass and other surface
since they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass or damage to the surface.

- Do not use steam cleaners for cleaning the appliance.
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- Your appliance is produced in accordance with  all applicable local and international
standards and regulations.

- Maintenance and repair work must be made only by authorized service technicians.
Installation and repair work that is carried out by unauthorized technicians may endanger
you. It is dangerous to alter or modify the specifications of the appliance in any way.

- Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and
gas pressure or electricity voltage and frequency) and the requirements of the appliance
are compatible. The requirements for this appliance are stated on the label.

- CAUTION: This appliance is designed only for cooking food and is intended for indoor
domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any
other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment or
room heating.

- All possible security measures have been taken to ensure your safety. Since the glass
may break, you should be careful while cleaning to avoid scratching. Avoid hitting or
knocking on the glass with accessories.

- Ensure that the supply cord is not wedged during the installation. If the supply cord

qualified persons in order to prevent a hazard.

- Do not operate the appliance before it is fully installed.

- The temperature of the bottom surface of the hob might rises during the operation.

- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The
producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement
and installation by unauthorized people.

- When you unpack the appliance, make sure that it is not damaged during transportation.
In case of any defect; do not use the appliance and contact a qualified service agent
immediately. As the materials used for packaging (nylon, staplers, styrofoam...etc) may
cause harmful effects to children, they should be collected and removed immediately.

- Protect your appliance against atmospheric effects. Do not expose it to effects such
as sun, rain, snow etc.

- The surrounding materials of the appliance (cabinet) must be able to withstand a
temperature of min 100°C.

- The temperature rise of the underside of  built-in hobs exceed 70 K. So the board
shall  be installed underneath the hob.

- Supply cable shall not touch the hot parts of the hob.

Therefore, a board must be installed underneath the product.
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During usage

- Do not put flammable or combustible materials, in or near the appliance when it is
operating.

- Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. They may catch fire
on condition of extreme heating. Never pour water on to flames that are caused by oil.
Cover the saucepan or frypan with its cover in order to choke the flame that has occured
in this case and turn the cooker off.

- Always position pans over the centre of the cooking zone, and turn the handles to a
safe position so they cannot be knocked or grabbed.

- If you will not use the appliance for a long time, plug it off. Keep the main control
switch off. Also when you do not use the appliance, keep the gas valve off.

- Make sure the appliance control knobs are always in the "0" (stop) position when it
is not used.

During cleaning and maintenance

- Always turn the appliance off before operations such as cleaning or maintenance.
You can do it after plugging the appliance off or turning the main switches off.

- Do not remove the control knobs to clean the control panel.

TO MAINTAIN THE EFFICIENCY AND SAFETY OF YOUR APPLIANCE, WE

OUR AUTHORIZED SERVICE AGENTS IN CASE OF NEED.
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The electrical connection of this hob should be carried out by an
authorised service personal or a qualified electrician, according to the
instructions in this guide and in compliance with the current regulations.

· Before connecting your appliance to the mains at home, make sure to
check the conformity of voltage settings, which are specified on the information
sticker attached to the appliance and/or packaking, with the usage conditions
available.

· The laws, ordinances, directives and standards in force in the country of
use are to be followed (safety regulations, proper recycling in accordance
with the regulations, etc.)

Locating your built-in hob

After removing the packaging material from the appliance and its accessories,
ensure that the hob is not damaged. If you suspect any damage, do not use
the appliance and contact an authorised service personal or a qualified
electrician immediately.

· This built-in hob is to be inserted into a cut out of a worktop.

INSTALLATION

· Create an opening with the dimensions shown in next picture. The distance
between the rear edge of the hob and any adjacent wall is depend on wall
surface. Please don’t use easily combustible material like curtain, paper at
nearby hob.
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· Screw the 4 worktop mounting brackets on the side walls of product.

· Apply the one-sided self-adhesive sealing tape supplied all the way round
the lower edge of the cooking surface along the outer edge of the glass
ceramic panel. Do not stretch it.

worktop mounting bracket

Neighboorhood walls A [mm] B [mm]
Combustible/ 50  50
Non-combustible

EN
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Electrical connection of your hob

. Before proceeding with the electrical connection, verify that the current
carrying capacity of the system and the socket is adequate for the maximum
power rating of the hob.

· Electrical installation of the residence and the electrical current plug in
use must be earthed and conform with safety regulations.

· If there is no dedicated hob circuit and fused switch, they must be installed
by a qualified electrician before the hob is connected.

· Fused switch must be easily accessible once the hob has been installed.

· Do not use adaptors, multiple sockets and/or extension leads.

· and
delayed functioning type must be installed inside the supply circuit.
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3X2,5 mm² / 60227 IEC 53.  You will find the connection diagram shown
on the back of your appliance.

·
connection might damage your appliance. The guarantee will not cover
such damages.

· All repairs must be carried out by an authorised service personal or a
qualified electrician.

· Unplug your appliance before each maintenance. For reconnection, follow
the connection diagrams strictly.

Supply cable connection can be differ according to terminal box type.
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Mode Descriptions

USAGE

The appliance is operated by touching buttons and the functions are
confirmed by displays and acoustic signals.

Stand-By-Mode S-Mode The mains are applied to the hob control
and all heater displays are off or a residual
heat display is active.

Operating-Mode B-Mode
At least one heater display shows a heat
setting between ´0̀ and ´9`

Lock Mode VR-Mode The hob control is locked.
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If the appliance is in Stand-By-Mode, it is put in Operating-Mode by pressing

successful operation acoustically.

On all heaters a ´0` appears and all Decimal Point of the heater flashes (1
sec on, 1 sec off).

If there is no operation within 10 sec, the display of all heaters will turn off.

If the displays are turned off, the heater will be set into Stand-By-Mode.

If      is pressed more than 2 sec (in Operating-Mode), the appliance is
switched off and is set into the S-Mode again. The appliance can be turned
off by pressing       at any time; even if other buttons are pressed
simultaneously.
If there is a residual heat of a heater remaining, this will be indicated in the
correspondent heat setting Heater Display.

Select Heater

If a single heater is chosen with the corresponding Active/Deactive Heater
Button       , the Decimal Point of the related Heater Display flashes. For the

Heat Setting Buttons      or      .

The buttons must be pressed within 3 sec, otherwise the heater selection
is erased and heat setting dot will disappear (Decimal Point). If there is no
further operation within 10 sec, the heater falls back into the S-Mode.

The heat setting can always be changed by pressing      or      between
level 1-9.

Each button operation or each display change is quitted by a buzzer signal.
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Turn on dual and triple zones (available only in some models)

Turn on the dual zone

The activation of the dual zone is done after selecting the desired heater

corresponding Dual Zone Indicator goes on statically. Touching      for a
second time, the status of the dual zone toggles: it changes from dual zone
on to dual zone off and back again.

The extension zone can be activated only, after a level between 1-9 is set
on the basic zone of the heater.

Turn on triple zones

is set to level 1–9 and the heater is selected, the dot is on.

If      is pressed, the buzzer signal sounds and the Dual Zone Indicator is
statically on. If      is pressed once again, there is another acoustical signal
and the triple heater is switched on. The Triple Zone Indicator will be
illuminated and the triple zone will be energized.

After touching     once again, the triple zone of the heater will be switched
off again. Each operation causes a status change of the dual/triple zones
following in this manner (Dual zone on, triple zone on, all extended zones
off, dual zone on, triple zone on, dual zone on, etc. ...)

All heaters are equipped with heat boost functionality.

If the heat boost is active, than the heater will be operated with maximum
power for the period of the heat boost time, that is dependent from the
selected heat setting. This is indicated through a flashing ´A`, alternating
with the heat setting value (e.g. 0,5 sec ´A` and 0,5 sec ´9`) in the heater
display. Once the heat boost time ended only the heat setting will be indicated.

will be indicated alternating. This means that level 9 and heat boost is active
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The heat boost can be turned off by pressing      until heat setting ´0`
appears.
If the heat boost should be used, it can always be activated by actuating
again if the heat setting is set to level 9. In the heat display ´A/9` flashes.

Turn Off Individual Heaters

 . Simultaneous operation of      and      buttons
· Reduction of the heat setting to ´0` by operating      button
· Use of timer turn off function for the corresponding heater

Simultaneous operation of      and      buttons

The corresponding heater must be chosen with the Active/Deactive Heater
Button     , the Decimal Point of the related Heater Display flashes. To turn

signal sounds and ´0` appears in the heat setting display.

display and also the related timer Cooking Zone Indicator Timer Function
and the Timer Display is turned off.

If there is a residual heat for this heater remaining, this will be indicated by
a static display ´H` in the heat setting display.

Reduction of the heat setting to ´0` by operating      button

The heater can also be turned off by reducing the operated heat setting to
´0`.
When Heater Display indicates ´0`, an associated Decimal Point of the
heater will also be turned off.

but also the related timer Cooking Zone Indicator and the Timer Display is
turned off.

If there is a residual heat for this heater remaining, this will be indicated by
a static display ´H` in the heat setting display.
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Use of timer turn off function for corresponding heater (available only in
some models)

After reaching a remaining time of 0 minutes, the timer stops the linked

Display. In the Timer Display is shown ´00`. The related timer Cooking Zone
Indicator disappears.

An assigned Dual/Triple Zone Selection Indicator also disappears if it is
active.

confirmation of the timer run out by touching any button, the buzzer goes
silent.

Timer Function (available only in some models)

The timer provides following features:

The control can run max. 4 heater assigned timers and 1 minute minder
(which is assigned to no heater) simultaneously.

independent of any heater.

In order to use both functions, timer function must be activated by the
Active/Deactive Timer button     .

Touching      for the fist time after activating the heaters, the control proposes
the minute minder (no Cooking Zone Indicator is flashing, they are all on
or off).

Touching      for the second time, the control proposes the assignment to
one of the activated heaters by flashing Cooking Zone Indicator. Now the
timer to the linked timer signalised.

Touching      again, the next timer in the in the clockwise direction, is
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Minute Minder

No matter whether a heater is activated or not, the minute minder can be
operated by touching      . The appearing ´00` shows that timer is active and
the dot in the right Timer Display indicates that      and      are now linked
for setting the timer value.

The minute minder is selected when all Cooking Zone Indicators are statically
on or off (no Cooking Zone Indicator is flashing).

After successful setting of the minute minder time, the timer starts to
decrement the time.
The minute minder will not be stopped by switching off the appliance or
activating the key lock function, it will proceed increasing the minutes until
run out indication.

To stop the buzzer you have to confirm the ´run out` by touching any button.

Heater timer

Heater timers can be set only for activated heaters (heater level must be
set between 1-9)

second time, the timer is assigned to the activated heater. The proposed

flashing.

the next active heater assigned to the timer in the clockwise direction. The
assignment recommendation is indicated by the flashing Cooking Zone
Indicator.

Touching      and      , the timer value for the heater can be set.

The running timer of the first set heater timer is indicated by the statically
lighting Cooking Zone Indicator.

Touching      once again further timers can be assigned to other activated
heaters.
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10 sec after the last operation, the timer display changes to the timer that
will run out next.
The assignment of that timer is displayed always by a flashing Cooking
Zone Indicator. How many timer are running you can identify by the number
of Cooking Zone Indicator that are statically on.

By toggling     , you can display the timer values for the heater timer and
the minute minder. The assignment is always indicated by the flashing
Cooking Zone Indicator. If no Cooking Zone Indicator flashes, the minute
minder time is shown in the 2-digit Timer Display.

All heater timers can be erased by switching off the appliance into the S-

until run out.

To erase a timer in Operation Mode, you first have to select the timer by
toggling the Active/Deactive Timer Button until it is displayed. The value
can be erased then in 2 different ways:

· Decrement by touching     until ´00` appears on the Timer Display.
· Touch     and     simultaneously for 0,5sec until ´00` is shown in Timer
Display.

set to ´0`.
The heater timer or minute minder run out is indicated acoustically by a
buzzer tone. This will be erased by touching any button for acknowledgement.

Key Lock

Key lock functionality is for blocking and set the appliance into a save
modus during operation. Touch modifications as for example rise heat
settings and others should not be possible. It is only possible to switch the
appliance off.

The lock function is active, if the Key Lock button     is pressed at least 2

of more than 2 sec, the Key Lock Indicator flashes and the heater is locked.

The heater can only be locked in Operating Mode (B-Mode).
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If the heater is locked, only      can be operated, all other buttons are blocked.
If there is any other button operated in the blocked mode, the buzzer signal
sounds and the Key Lock Indicator flashes as indication for the activated
key lock functionality. Only the switch off by operation of      is possible. But
if you switched off the appliance, you can not restart it again without
unlocking.

control is unlocked and can be operated in normal order.

Child Lock

Child lock functionality is foreseen to lock the appliance in a complicated
Multi-Step process.

Child locking and unlocking is only available in the S-Mode.

First     has to be pressed until the buzzer beeps, then the     and     have
to be pressed for at least 0,5 sec, but max 1 sec. simultaneously. Following

´L` is showed as a confirmation.

In the case the minute minder is still running, it will proceed until ´00` is

appliance is fully locked. None of the buttons can be used as long as the
appliance is locked.

 Wait until ‘F’ disappears for all zones,turn the hob on by touching      and 
 continue to use.
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pressing      until the beep, then the      and      have to be pressed

a confirmation for successful unlocking, ´L` symbol in the displays will be
erased immediately.
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TOUCH CONTROL SAFETY FUNCTIONS

The following safety functions are available to avoid unintended operations
of the hob control.

Sensor Safety Cut Off

To prevent the appliance from unwanted, random sensor operation, a sensor
monitoring is included.

In case of one or more buttons are pressed longer than 12 sec, the sensor
monitoring routine indicates acoustically that wrong operation (pot or other
object placed on the button, sensor failure, etc.) and switches off the
appliance.

The safety turn off causes that the hob control is turned off to the S-Mode.
An ´F` will flash in all heater displays.

If residual heat is present, it will be displayed in all other heater displays.

the acoustic signal will disappear.
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Over Temperature Switch Off

Due to the placement of the control is very close to the heater in the middle
front of the hob, it can occur that a not correctly placed pot half on the
control and not sensed by the sensor safety cut off (not covering a button)
heats up the hob to a very high temperature, which makes the glass and
the buttons untouchable without get burned the finger.

To prevent the hob control unit from damage, the control monitors all the
time the temperature and switches off in case of overheating emergency.
It is indicated in the heater 4 heater display with the letter ´t` for all the time
until the temperature decreases.

After the temperature falling, the ´t` displays will be erased and the hob
control unit falls back into the S-Mode. This means that the user can
reactivate the appliance by touching     .

Operating Time Limitations

The hob control unit has a limitation of the operating time. If the heat setting
for this heater has not been changed for a certain time, than the heater will
turn off automatically (for 10 sec a ´0` is displayed, afterwards the residual
heat). The limit of the operating time depends of the selected heat setting.
If a timer was associated with the heater than a ´00` will be displays on the

operable again and the maximum operating time for this heat setting is
applied.
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Residual Heat Functions

After all cooking processes there is some heat stored in the vitroceramic
glass called residual heat. The control can calculate roughly how hot the
glass is in the worst case. If the calculated temperature is higher than + 60
° C, then this will be indicated in the corresponding heater display after the
heater or the hob control was turned off. The residual heat display is shown
as long as the calculated heater temperature is > + 60 ° C.

The display of the residual heat has the lowest priority and is overwritten
by every other display value, during safety turn offs and displaying an error
code.

After reapplying the supply voltage to the hob control after an interruption
of the supply voltage occurred, causes that the residual heat display flashes,
if the corresponding heater had a residual heat of greater + 60 ° C before
the power interruption occurred. The display will flash until the max. residual
heat time has expired or the heater will be selected and activated.
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Cookware with rough bottoms should not be used since these can scratch
the glass ceramic surface. The bottom of the good cookwares should be as
thick and flat as possible. Before use, make sure that cookware bottoms
are clean and dry.

Always place the cookware on the cooking zone before it is switched on.
If possible, always place the lids on the cookware. Bottom of cookwares
must not be smaller or larger than the cooking zones, they should be at the

Before cleaning the hob, first remove the plug from the electrical supply
socket. Then ensure that there is no residual heat stored in the appliance.
Vitroceramic glass is very resistant to high temperature and overheating.
If there is residual heat stored in the appliance, ´H` is flashing in the Heater
Display. In order to avoid burns, let the appliance cool down.

Remove all split food and fat with a window scrape. Then wipe the hob with
a suitable washing up liquid and a clean damp cloth. Rub the appliance
using a clean dry cloth.

If aluminium foil or plastic items are accidentally melt on the hob surface,
they should be immediately removed from the hot cooking area with a
scraper. This will avoid any possible damage to the surface. This also applies
to sugar or food containing sugar may be spilled on the hob.

In the event of other food melt on the hob surface, remove the dirt when the
appliance has cooled down. Use cleaner for glass ceramic or stainless steel
when cleaning the surface.

Do not use dishcloth or abrasive sponge to clean the vitroceramic surface.
These materials may damage the surface.
Do not use chemical detergents, sprays or spot removers on the vitroceramic
surface. These materials may cause fire or vitroceramic color fade. Clean
with water and washing up liquid.

CORRECT FALSE FALSE FALSE
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The symbol on the product or on its packaging indicates that
this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the
product.

EN



Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за то, что выбрали нашей 
продукции. Надеемся, что она будет соот-
ветствовать Вашим требованиям. Внима-
тельно следуйте рекомендациям, изложен-
ным в данном руководстве, и Ваш продукт 
останется эффективной.
Не стесняйтесь обращаться к нам в слу-
чае необходимости. Мы всегда будем 
рядом с Вами, чтобы сотрудничать и дава-
ть Вам полезную информацию о всех про-
дуктах бренда LINO.
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РАМКИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬСЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ

ОДИНАРНАЯ  
ЗОНА НАГРЕВА



2. nPEAYnPE>KAEHMff OTHOCMTE/lbHO 6E30nACHOro n0/1b30BAHMff

BHv1MATEnbHO v1 nonHOCTblO nP04Tv1TE ,QAHHblE v1HCTPYKl...\v1v1 nEPE,Q 
3KcnnYATAl...\v1EIİ1 YCTPOIİICTBA v1 XPAHvlTE vıx B nErKO,QOCTYnHOM MECTE ,ı::ım:ı 
nonY4EHv1rl COOTBETCTBYIOLLIEIİI v1H<l>OPMAl...\v1v1 B cnY4AE HE06XO,Qv1MOCTv1. 

,QAHHOE PYKOBO,QCTBO no 3KcnnYATAl...\v1v1 6blnO no,ı::ırornBnEHO KAK nEPE4EHb 
06l.l.lv1X v1HCTPYKl...\v11İ1 ,ı::ınrı PA3nv14HblX MO,QEnEIİI nE4v1. B BAWEM YCTPOIİICTBE MOrYT 
OTCYTCTBOBATb HEKOTOPblE <tıYHKl...\v1v1, onvıCAHHblE B ,QAHHOM PYKOBO,QCTBE. nPvı 
nP04TEHv1v1 ,QAHHOro PYKOBO,QCTBA no 3KcnnYATAl...\v1v1, 06PATv1TE BHv1MAHv1E HA 

norıCHEHvlrl C vınnıoCTPAl...\v1rlMv1. 

O6u..ıı.ıe npeAynpe>K,qeHı.ısı 0TH0CMTenbH0 6eaonacHoro nonbaoeaHı.ısı 

- .[J.aHHOe ycTpOVICTBO MO}KeT vıcnOJlb3OB8TbCfl ,o.eTbMl/1
B B03pacTe OT 8 neT l/1 JlK),0.bMl/1 C HapyweHHblMl/1
Q)l/13l/14eCKl/lMl/l, ceHCOpHblMl/1 l/lJll/1 YMCTBeHHblMl/1
cnoco6HOCTflMl/l Jll/160 C OTCYTCTBl/leM OnblTa l/1 3H8Hl/lVI
B TOM cny4ae, ecnvı l/lMl/1 6y,o.eT PYKOBO,D.l/lTb 4eJlOBeK,
OTBeTCTBeHHblVI 38 l/lX 6e3onaCHOCTb, l/1 ,o.o l/lX
cse,o.eHvıs:ı 6y,o.eT ,o.ose,o.eHo o cyı..u.ecTBYK)W.l/lX svı,o.ax
onaCHOCTevı npvı 3KCnnyaT8U.l/ll/l ycTpOVICTBa . .[J.eTl/1 He
,D.OJl}l{Hbl vırpaTb C ycTpOVICTBOM. YvıCTKa l/1
06cJ1y}Kl/1B8Hl/le He ,D.OJl}l{Hbl npOV13B0,D.l/lTbCfl ,o.eTbMl/1
6e3 Ha,o.3opa.
- nPE.[J.YnPE>K.QEHv1E: Bo speMs:ı aKcnnyaTau.vıvı
ycTpOVICTBO l/1 ero BCnOMOraTeJlbHble ,o.eT8Jll/l
HarpeB8K)TCfl l/1 CT8HOBflTCfl rops:ı4l/1Ml/l. Heo6XO,D.l/lMO
co6JlK),0.8Tb OCTOpO}KHOCTb npvı K8C8Hl/ll/l rops:ı4l/lX
3JleMeHTOB . .[J.eTl/1 B BO3pacTe ,o.o 8 neT ,D.OJl}l{Hbl
H8XO,D.l/lTbCfl Ha paCCTOflHl/ll/1, ecnvı 38 Hl/lMl/1 He
se,o.eTCfl nOCTOflHHblVI nplllCMOTp.
- nPE.[J.YnPE>K.QEHv1E: npvırOTOBJleHvıe nvıw.vı Ha
sapo4Hovı nosepxHocTvı 6e3 }Klllpa vınvı Macna 6e3
nplllCMOTpa MO}KeT 661Tb onaCHblM l/1 npvıseCTl/1 K
no}Kapy. Hv1KOr.[J.A He nbıTavıTecb noTywvıTb oroHb c
nOMOW.bK) B0,0.bl, He06XO,D.l/lMO BblKJlK)4l/lTb
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ycTpO�CTBO, 3aTeM HaKpblTb orOHb, HanpV1Mep, 
KpblWKO� Jll-160 npOTV1BOno>KapHblM o.o.es:ınoM. 
- nPE.QYnPE>K.QEHlı1E: no>KapoonacHocTb: He
xpaHV1Te npe.QMeTbl Ha sap04HblX nosepxHOCTflX.
- nPE.QYnPE>K.QEHlı1E: B cny4ae pacTpecKV1BaHV1s:ı
nosepxHOCTV1 He06XO.QV1MO OTKJ1K>4V1Tb ycTpO�CTBO BO
V136e>KaHV1e nopa>KeHV1fl 3JleKTpV14eCKV1M TOKOM. +

- npV1 V1CnOJlb30BaHV1V1 nonoK C KpblWKO� nepe.o.
OTKpb1TV1eM Kpb1WKV1 JlK>6bıe cne.Qbl npOI1V1BaHV1fl
.QOJl>KHbl 661Tb ycTpaHeHbl. TaK>Ke nepe.o. 3aKpblTV1eM
KpblWKV1 nosepxHOCTb nOJlKV1 .QJlfl npV1rOTOBJ1eHV1fl nV1L.LJ.V1
.QOJl>KHa OXJ1a.QV1TbCfl.
- 3KcnnyaTaU.V1fl ycTpO�CTBa C V1CnOJlb30BaHV1eM
BHeWHero Ta�Mepa V1JlV1 nynbTa .QV1CTaHU.V10HHOro
ynpasneHV1s:ı He npe.o.ycMoTpeHa.
- He V1CnOnb3Y�Te arpeCCV1BHble a6pa3V18Hble
4V1CTflL.LJ.V1e cpe.QCTBa V1JlV1 OCTpbıe MeTaJ1J1V14eCKV1e
CKpe6KV1 .QJlfl 4V1CTKV1 CTeKJlflHHblX .o.sepeu. nflV1Tbl V1
.o.pyrV1X nosepXHOCTe�, TaK KaK OHV1 MoryT npV1BeCTV1 K
nos:ısneHV1K> u.apanV1H Ha nosepxHOCTV1, s V1Tore Mo>KeT
V1MeTb MeCTO paCKOJl CTeKna V1JlV1 nospe>K.QeHV1e
nosepxHOCTV1.
- He V1Cnonb3Y�Te nap004V1CTV1Tene� .QJlfl 4V1CTKV1
ycTpO�CTBa.
- Bawe ycTpoi;ıcTB0 lı13rQTOBJleH0 B C00TBeTCTBlı11ı1 co BCeMlıl npıııMeHlı1MblMlı1 MeCTHblMlıl lı1 
Me>K,[lyHap0AHblMlıl CT8HA8PT8Mlı1 lı1 n0Jl0>KeHlı151Mlı1. 
- O6c11y>Kiı188Hlı1e lı1 peM0HT A0Jl>KHbl np01ı13B0Alı1TbC51 TOJlbK0 TeXHlı1'-leCKlı1Mlı1 cneı..ı1ı1a111ı1CT8Mlı1 
8BTOpiı13088HH0ro cepBlılCH0ro ı..ıeHTpa. YcTaH0BKa lı1 peM0HT, np01ı13B0Alı1Mble HeaBTOpiı13088HHblMlı1 
TeXHlı1'-leCKlı1Mlı1 cneı..ı1ı1a111ı1cTaMlı1, M0ryT npeACTaBJlı:ITb onacH0CTb. nıo6aı:ı 38MeHa lı1Jllı1 lı13MeHeHıııe 
cneı..ı1ı1cp1ı1Ka1..11ı1j;j yCTaH0BKlıl npeACTaBJlı:ıeT onaCH0CTb. 
- nepeA H8'-18Jl0M yCT8H0BKlı1 y6eAlı1TeCb B TOM, '-ITO MeCTHble pacnpeAeJllı1TeJlbHble ClılCTeMbl (xapaKTep 
lı1 A8BJleHıııe raaa 111ı160 3JleKTplı1<-ıeCK0e Hanpı:ı>KeHıııe lı1 '-18CTOTa) C0BMeCTlı1Mbl C H8CTpoi;ıKaMlı1 nlllı1Tbl. 
lı1Hcp0pMaı..ııııı:ı, He06XOAlı1M851 A1151 n0AKJllO'-leHıııı:ı A8HH0ro ycTpoi;ıcrna, yKa3aHa Ha Ta6Jllı1'-1Ke C 
lılHQ)0pMaı..ııııej;j_ 
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- BHlı1MAHlı1E: nmna npe,ı:ı,Ha3Haı.ıeHa TOJlbKO AllSI 3aneKaHMSI 611IOA M 3KCn11yaT8L1MM B noMeu..ıeHMM B 
AOM8WHMX YCllOBMSIX, M ee MCnOllb30B8HMe AJlSI lll06blX APYrMX 1..18Jleıii (He B AOM8WHMX YCllOBMSIX, B 
KOMMepı.ıeCKMX 1..1811SIX 111,160 AJlSI o6orpeea noMeu..ıeHMSI} He AOnycKaeTCSI. 
- He nblT81İİTeCb nQAHMM8Tb MllM nepeMeu..ıaTb ycTpOIİİCTBO 38 PY'IKY ABepı..ıbı. 
- ,Qıısı o6ecneı.ıeHMSI Baweıii 683onacHOCTM 6blllM npe,ı:ı,npMHSITbl ece B03MO>KHble Mepbl 683onacHOCTM. 
TaK K8K CTeKJlO MO>KeT TpeCHYTb, npM 'lMCTKe CJleAyeT C06JllQA8Tb OCTOPO>KHOCTb BO M36e>KaHMe 
nosıBJleHMSI ı..ıapanMH. C11eAyeT MCKJ1IO'l8Tb H8>K8TMSI Ha CTeKJlO MllM ero YABpeHMSI AOnOllHMT8JlbHblMM 
npı.ıcnoco6JleHMS1MM. 
- Y6eAMTeCb, 'ITO BO BpeMsı yCTaHOBKM He 38>K8T WHYP nMT8HMSI. B c11yı.ıae noepe>KAeHMSI WHypa 
nMT8HMSI BO M36e>KaHMe onacHOCTM He06XQAMMO o6paTMTbCSI K npOM3BQAMT811IO, cepBMCHOMY areHTY 
MllM MHblM KB811M<pMI..IMP0B8HHblM 11Ml.18M AJlSI ero 38MeHbl. 

npe,qynpeJKAeHMH OTHOCMT8JlbHO yCTaHOBKM 
- He 3KCn11yaTMpyıiiTe nm1Ta AO TOro MOMeHTa, noKa yCTaHOBKa He 6yAeT nOJlHOCTblO 38BepweHa. 
- YcTpOIİİCTBO AOll>KHO 6b1Tb ycTaHOBJleHO M nepe,ı:ı,aHO B 3KCn11yaT8L1MIO 8BTOPM30B8HHblM 
TeXHM'leCKMM cneı..ıı.ı811MCTOM. npoM3B0AIIITellb He HeceT OTBeTCTBeHHOCTM 38 K8KMe-11ı.ı60 
noepe>KAeHMSI, Bbl3B8HHble HenpaBMllbHblM pa3Meu..ıeHMeM M ycTaHOBKOIİİ, npOM3BOAMMblMM lllQAbMIII 
6e3 COOTBeTCTBYIOLl!MX nOJlHOMO'lMIİİ 
- npı.ı pacnaKOBKe ycTpOIİİCTBa CJlep,yeT y6e,ı:ı,MTbCSI, 'ITO OHO He noepe>KAeHO B0 epeMsı 
TpaHcnoprnpOBKIII. B Cllyı.ıae 06HapY>KeHMSI K8KMX-11M60 Ae<peKTOB He 3KCn11yarnpyıiiTe ycTpOIİİCTBO M 
H838Me,ı:ı,llMT8JlbHO o6paTMTeCb B 8BTOpM30B8HHYIO cepBMCHYIO CllY>K6y. TaK KaK ynaKOBO'lHble 
MaTepM811bl (HelİİllOH, nepcpoparnp, neHon11acT M T.A.) MOryT npe,ı:ı,CTaBJlSITb onacHOCTb AJlSI AeTeıii, 
T8Kllle MaTepMallbl AOll>KHbl 6b1Tb HeM8AfleHHO y6paHbl BHe npep,8110B AOCsıraeMOCTM AeTeıii. 
- O6ecneı.ıbTe 38Ll!MTY Bawero ycTpOIİİCTB8 OT 8TMOccpepHblX S1BJ1eH1111İİ. He nOABepraıiiTe ero 
B03,QelİİCTBMIO COllHe'lHblX 11yı.ıeıii, MCKJllO'lMTe nonBAaHMe nOA AO>KAb, CHer M T.A. 
- MaTepM8llbl, H8XOAS1Ll!Mecsı BMM3M yCTpOIİİCTBa (wKacp), AOJl>KHbl BbIAep>KMB8Tb TeMnepaTypy He 
MeHee 100 °C. 

Bo epeMH ıııcnonb30BaHMH 
- He noMeu..ıaıiiTe 11erKOBocn11aMeHsııou..ıı.ıecsı MllM orHeonaCHble MaTepM811bl BHYTPIII 11111111 BMM3M nllMTbl 
BO BpeMsı ee MCnOJlb30B8HMSI. 
- He OTXOAMTe OT nlllllTbl npM npı.ıroTOBJleHMM nı.ıu..ıı.ı Ha TBepAOM >Klllpe 11111111 Ha MaCJle. npı.ı CMllbHOM 
HarpeBaHMIII OHIII MOryT BOCnllaMeHIIITbCSI. HMKOrAa He 11eıiiTe BOAY Ha n11aMsı, B03HMKwee B P83YllbT8T8 
B03ropaHMSI MaCJla. HaKpOIİİTe K8CTPI011IO MllM CKOBOPOAY KpblWKOIİİ, 'IT06bl 38KpbITb B03HMKWMIİİ B 
ABHHOM CJ1yı.ıae oroHb, M BblKJllO'lMTe nllMTY-
- BcerAa noMeu..ıaıiiTe K8CTPI011111 111 CKOBOPOAbl B ı..ıeHTpe eapoı.ıHOIİİ 30Hbl M o6ecneı.ıbTe 6e3onaCHOe 
nOJ10>KeH111e pyı.ıeK, ı.ıT06bl MCKJllO'lMTb B03MO>KHOCTb IIIX YABpeHMSI M XB8T8HMSI. 
- ECJlM npe,ı:ı,no11araeTCSI, 'ITO YCTPOIİİCTBO He 6yAeT 3Kcn11yaTMpOB8TbCSI B Teı.ıeHMe AJllllTellbHOro 
BpeMeHM, OTKJllO'lMTe ero. BblKJllO'lMTe OCHOBHYIO PY'IKY ynpaBJleHMSI nllMTOIİİ. TaK>Ke B Cllyı.ıae, eCllM 
ycTpOIİİCTBO He 6yAeT 3KCn11yarnpOB8TbCSI, ra30Bble KJlanaHbl AOJl>KHbl OCT8B8TbCSI 38KPblTblMM. 
- C11e,ı:ı,yeT y6e,ı:ı, IIITbCSI, 'ITO eCJlM ycTpOIİİCTBO He MCnOllb3yeTCSI, pyı.ıKIII ynpaB11eHIIISI BC8rAa 
H8XQASITCSI B no11o>KeHMM «O» («cTOn»). 

Bo epeMJI 'IMCTKM ııı 06CJ1Y>KMBaHMJI 
- BcerAa OTKJllO'l81İİTe yCTpOIİİCTBO nepeA 'IMCTKOIİİ MllM 06CJlY>KMB8HMeM. 3TO MO>KHO Ae11aTb noCJle 
OTKJllO'leHIIISI ycTpOIİİCTBa OT ceTM M yCTaHOBKM maBHblX nepeK1110'l8T81lelİİ B no11o>KeHMe «BblKJl.». 
- He CHMM81İİTe pyı.ıKM ynpaBJleHMSI AJlSI 'IMCTKM naH811111 ynpaBJleHMSI. 

B l...lEnflX 3<1><1>EICTlı1BHOCTlı1 lı1 EiE3OnACHOCTlı1 3KcnnYATAl...llı1lı1 nE4lı1 Mbl PEKOMEH,QYEM 
BAM BCEr,QA 1ı1cnonb3OBATb OPlı1rlı1HAnbHblE 3AnACHblE 4ACTlı1. B cnY4AE 
HEOEiXO,Qlı1MOCTlı1 B OKA3AHlı1lı1 nOMOLl.1lı1, OEiPAI.LIAIIITECb TOnbKO K cnE1...1lı1Anlı1CTAM 
HAWEro ABTOPlı13OBAHHOro CEPBlı1CHOro LIEHTPA. 

TeMneparypa Hlll>KH81İİ ı.ıacrn eapoı.ıH0Iİİ noeepxH0CTIII M0>K8T YB8Jllll'llllTbCSI B0 epeMsı pa60Tbl. 
noaTOMY, naHellb Clle,ı:ı,yeT YCT8H8BJ1111B8Tb CHlll3Y OT lll3A811IIISI. 
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 YCTAHOBKA

311eKTpw-ıecKoe nOAKlllO'-leHMe eapoı.ıHOM naHellM AOll>KeH BblnOllHRTb 
TOllbKO ynOllHOMO'-leHHblM 06c11y>KMB8IOIJ.IMM nepcoHall MllM 
KB811M<l>Ml-'MPOB8HHblM 311eKTPMK B COOTBeTCTBMM C MHCTPYKl-'MRMM 
A8HHOro PYKOBOACTB8 M B COOTBeTCTBMM C MeCTHblMM HOPM8TMB8MM. 

■ nepeA ycTaHOBKOVI y6eALı1T9Cb B COBM9CTLı1MOCTLı1 MSCTHblX
pacnpeA9Jllı1T9JlbHblX ycTpOVICTB C pa3beMaMııı npııı6opa.

• Heo6XOALı1MO co6mOAaTb 3aKOHbl, npeAnıııcaHıııR, ALı1P9KTLı1Bbl ııı CTaHAapTbl
(npasııına T9XHLı1KLı1 6e3onaCHOCTLı1, HOpMaTLılBbl no YTLı1Jllı13aL-1Lı1Lı1 Lı1 T.n.),
ASVICTByıoı.ı.ııııe B CTpaHe ıııcnOJlb30BaHLı1R npııı6opa.

Pacnono>KeHMe ecTpaMeaeMoiıı eapoı.ıHoiıı naHe11M 

nocne pacnaKOBKııı npııı6opa ııı aKceccyapos y6eAıııTecb s oTcyTcrnıııııı Ha 
Hıııx nospe>KAeHıııvı. npııı nOA03peHıııııı s Hanw-ııııııı nospe>KAeHıııvı He 
BKJllO'-lavıTe npııı6op Lı1 H9M9AJ19HHO o6paTLı1T9Cb K ynOJlHOM0'-19HHOMY 
06c11y>Kııısaıoı.ı.ıeMy nepcoHany ııınııı KBa11ıııcpıııL1ıııposaHHOMY a11eKTPLı1KY.

• BcTpaııısaeMyıo sapoı.ıHyıo naHSJlb CJ19AY9T BCTaBLılTb B Bbıpe3 Ha pa6oı.ıevı
nosepxHOCTLıl. Ee He06XOALı1MO nOAKJll0'-1Lı1Tb K pacnOJlO>KSHHOVI Hlıl>Ke
pacnpeA9Jllı1T9JlbHOVI KOp06Ke, cneL1Lı1aJ1bHO npeAHa3Haı.ıeHHOVI AJlR 3TOVI
L..19Jllı1.
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Соседние стены A [mm]   B [mm]
Невоспламеняемые
Воспламеняемые
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tugbag
Yapışkan Not
tugbag tarafından ayarlan Marked



311eKTpı.1ı.ıecKoe nOAK1110ı.ıeHı.1e eapoı.ıHoM naHe111,1 

• nepeA BblnOJlH9Hlı19M 3Jl9KTPlı1'-19CKOro nOAKJ1I0'-19Hlı1A npoeepbT9, '-IT06bl
AOnycrnMaA Harpy3Ka no TOKY AJlA AaHHOI/I Clı1CT9Mbl lı1 p039TKlı1
COOTB9TCTBOBaJla MaKClı1MaJlbHOIII HOMlı1HaJlbHOIII MOl.LIHOCTlı1 BapO'-IHOIII
naHe111ı1 .

• 3Jl9KTpoycTaHOBKa nOM9LU9Hlı1A lı1 1ı1cnOJ1b3yıoı..uaACA p039TKa AOJl>KHbl
661Tb 3a39MJ19Hbl lı1 COOTB9TCTBOBaTb M9CTHblM HOpMaTlı1BaM 6e3onacHOCTlı1 .

• np1ı1 OTCYTCTBlı11ı1 OT A9JlbHOIII C9Tlı1 lı1 nnaBKOro npeAOXpaHlı1T9JlA AJlA 
eapO'-IHOI/I naH9Jllı1 lı1X AOJ1>K9H ycTaHOBlı1Tb KBaJllı1Q)lı1Lllı1POBaHHbllll 3Jl9KTPlı1K 
AO nOAKJ1I0'-19Hlı1A np1ı16opa .

• nocne ycTaHOBKlı1 eapO'-IHOIII naH9Jllı1 He06XOAlı1MO, '-IT06bl AOCTyn K
nnaBKOMY npeAOXpaHlı1T9JllO 6b1Jl nerKlı1M .

• He lı1CnOJlb3YIIIT9 aAanTepbl, A06aBO'-IHbl9 p039TKlı1 1ı1/1ı1111ı1 YAJ11ı1Hlı1T9Jllı1.

• BHyTplı1 cern nlı1TaHlı1A AOJ1>K9H 661Tb ycTaHOBJ19H aBTOMaTlı1'-19CKlı1111
BblKJllO'-laTeJlb c KOHTaKTHblM OKHOM Mlı1Hlı1MYM 3 MM, HOMlı1HaJlbHblM TOKOM
32 A 1ı1 3aAep>KKOIII cpa6aTblBaHlı1A.
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3x2,5 mm² 220V~
3x2,5 mm² 230V~
3x2,5 mm² 240V~

3x2,5 mm² 220V~
3x2,5 mm² 230V~
3x2,5 mm² 240V~

5x1.5 mm² 380V 3N~
5x1.5 mm² 400V 3N~
5x1.5 mm² 415V 3N~

5x1.5 mm² 380V 3N~
5x1.5 mm² 400V 3N~
5x1.5 mm² 415V 3N~

/
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tugbag
Metin Kutusu
выполнением

tugbag
Metin Kutusu
Соединительный кабель питания может различатся в зависимости от типа терминала коробки.



Стоп/
Запуск
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BKmoı.ıeHMe M OTKmoı.ıeHMe np...ı6opa 
Ecmıı np1ı16op H8XOA1ı1TCA B pe)Klı1Me Q)Klı1AaHlı1A, nepeKJ110'-llı1Te ero B pe)Klı1M 
pa60Tbl nyı-eM Ha)KaTlı1A Ha KHOnı<y BKil./BblKJl. B Teı..ıeH1ı1e KaK Mlı1Hlı1MYM 
1 ceKyHAbl. C1ı1rHan 3YMMepa CBlı1AeTenbCTByeT 06 ycnewHO� pa6oTe. 

Ha scex 30Hax Harpesa nOABlı1TCA «O», a ,D,eCATlı1'-!HaA TO'-!Ka 6yAeT Mlı1raTb 
(1 ceK. BKn.; 1 ceK. BblKn.). 

np1ı1 0TcyTcTs1ı11ı1 pa60Tb1 s Teı..ıeH1ı1e 10 ceK. A1ı1cnne1ı1 scex 30H Harpesa 
OTKnıoı..ıaTCA. 
Ecn1ı1 ALı1Cnne1ı1 OTKJ1ıoı..ı1ı1n1ı1cb, 30Ha Harpesa 6yAeT nepeKJ1ıoı..ıeHa s pe)Klı1M 
Q)Klı1AaHlı1A. 

Ecn1ı1 KHOnKa H8)KaTa 6onee 2 ceı<yHA (s pe)l(Lı1Me pa60Tb1), np1ı16op 
Bb1Knl0'-llı1TCA lı1 nepe�AeT B pe)Klı1M Q)Klı1AaHlı1A. ,D,nA OTKJllO'-leHlı1A np1ı16opa 
MQ)KHQ B nıo6o� MOMeHT Ha)KaTb KHOnKy , Aa)Ke np1ı1 OAHOBpeMeHHOM 
Ha)KaTlı11ı1 HeCKOnbKlı1X KHOnOK. 
Ecn1ı1 Ha 30He Harpesa ocTanocb ocTaToı..ıHoe rnnno, 06 3TOM coo6u.ı1ı1T 
HaAne)Kaı.ı.ı1ı1� napaMeTp Ha Alı1Cnnee HarpesaTenA. 

Bbı6op 30Hbl Harpeea 
np1ı1 Bbl6ope OAHO� 30Hbl Harpesa Ha)KaTlı1eM COOTBeTCTByıou.ıe� KHOnKlı1 

«BKJllO'-llı1Tb/BblKJllO'-llı1Tb 30HY Harpesa» Ha COOTBeTCTByıoı.ı.ıeM Alı1Cnnee 
6yAeT Mlı1raTb AeCATlı1'-!HaA TO'-!Ka. ,D,nA Bb16paHHO� 30Hbl Harpesa MO)KHQ 
ycTaHOBlı1Tb ypOB9Hb Harpesa OT 1 AO 9, Ha)Klı1MaA Ha KHOnKlı1 peryn1ı1pOBKlı1 

ypoBHA Harpesa 1ı1n1ı1 1<:::J • 

RU

Ha KHOnKlı1 H906XOA1ı1MO Ha)l(Lı1MaTb B T9'-l9Hlı19 3 ceı<yHA, nOCKOnbı<y B 
npOTlı1BHOM cnyı..ıae cpyHK1...11ı1A Bbl6opa 30Hbl Harpesa 6yAeT c6poweHa, 1ı1 
TO'-lKa HaCTpO�Klı1 Harpesa lı1C'-le3HeT (A9CATlı1'-lHaA TO'-lKa). Ecn1ı1 B Te'-l9Hlı19 
nocneAyıoı.ı.ı1ı1x 10 ceı<yHA HLı1KaK1ı1e onepaı...ı1ı11ı1 He Bb1nonHAn1ı1cb, 30Ha 
Harpesa sepHeTCA B p9)Klı1M Q)l(Lı1AaHLı1A. 

napaMeTp Harpesa scerAa MO)KHQ lı13MeHlı1Tb OT 1 AO 9, H8)Klı1MaA Ha KHOnKlı1 

peryn1ı1pOBKlı1 YPOBHA Harpesa 1ı1n1ı1 

Ka)KA09 Ha)KaT1ı1e KHOnOK lı1 Ka)KAOe lı13M9H9Hlı19 Ha 3KpaHe Alı1CnneA 
conpOBO)l(AalOTCA Clı1rHanoM 3YMMepa. 



YcTaHOBKa ypoBHR np�1rOTOBneHMR C MnM 6e3 6blCTporo Harpeea 

Bce 30Hbl Harpesa 0CHau.ıeHbl ycTpOVICTBOM 6blCTporo Harpesa. 

Ecm,1 yCTpoVICTBO 6b1CTporo Harpesa BKJll049H0, TO 30Ha Harpesa 6yAeT pa60TaTb 
C MaKCl'IManbHOVI M0ll.lH0CTblO B Te49Hıııe nepıııoAa 6blCTporo HarpesaHıııR, 
K0TOpoe 3asıııcıııT OT Bb16paHHOro ypoBHR HarpesaHıııR. OH OT06pa>KaeTCR 
Mıııraıou.ııııM Cl'IMBD.n0M «A», 49P9AYIOL1.ll'IMCR C senııı41'1HOVI HaCTpOVIKl'I M0ll.lH0CTl'I 
Harpesa (HanpıııMep, nonceKYHAbl «A» ııı nonceKYHAbl «9») Ha Aıııcnnee 
HarpesarnnR. no 3asepweHıııııı nepıııoAa 6bıcTporo Harpesa Ha Aıııcnnee 6yAeT 
yKa3blBaTbCR TD.nbK0 yposeHb Harpesa. 

Ecnııı Hy>KH0 ıııcno.nb30BaTb 6blCTpblVI Harpes, T0 cneAyeT ycTaH0Bl'ITb ypoBeHb 

9, HIDKl'IMaR Ha KH0nKY ' Ha4ıııHaR C yp0BHR O. nocne ycraH0BKl'I yp0BHR 9 
6yAeT 49P9A0BaTbCR 1'1306pa>KeHıııe TB. 3TO 03Ha4aeı; 4T0 B HaCTORll.ll'IVI M0M9HT 
ycraH0BneH yposeHb 9 ı,ı BKJll049H0 ycTpOVICTBO 6blCTporo HarpesaHıııR. 
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<DyHKLl�IO 6blCTporo Harpesa MO>KHO 6blCTPO OTKnlO'-l�Tb, Ha>K�MaR Ha 

KHOnKY AO Tex nop, noKa Ha A�Cnnee He nORB�TCR C�MBOn «O». 
np� Heo6xoA�Mocrn �cnonb30BaH�R 6bıcTporo Harpesa, ero scerAa MO>ı<Ho 

/,_-_ 

BKnlO'-l�Tb nyTeM nOBTOpHoro Ha>KaT�R Ha KHOnKy >::.ı ' ecn� yposeHb 
Harpesa ycrnHosneH B 3Ha'-!eH�e 9. Ha A�cnnee HarpesaH�R M�raeT «A/9». 

BblKl1I0"18HM8 OTA811bHblX 30H Harpeea 

Bbı6opo4HOe Bb1Knl049H�e 30H Harpesa MO>KHO ocyı..ı...ıecTB�Tb 3 pa3n�4HblM� 
cnoco6aM�: 

■ 
nyTeM OAHOBpeMeHHOro Ha>ı<arnR Ha KHOnK� � 

■ nyTeM CH�>KeH�R YPOBHR Harpesa AO o nyTeM Ha>ı<arnR Ha KHOnKy
• nyrnM �cnonb30BaH�R cpyHKLI�� Bb1Knl0'-l9H�R COOTB9TCTByıou.ıevı 30Hbl
Harpesa c noMoı..ı...ıbıo TavıMepa

ÜAHOBpeMeHHOe Ha>ı<arne Ha KHOnK� � 

COOTB9TCTByıoı..ı...ıyıo 30HY Harpesa He06XOA�MO Bb16paTb C nOMOı..ı...ıbıo KHOnK� 

«BKnıo4�Tb/BbıKnıo4�Tb HarpesaTenb» C) , � TOrAa 6yAeT M�raTb
A9CRrn4HaR T04Ka Ha COOTB9TCTByıoı..ı...ıeM A�Cnnee 30Hbl Harpesa. AnR 
OTKnl0'-19H�R 30Hbl Harpesa He06XOA�MO OAHOBpeMeHHO Ha>ı<aTb Ha KHOnK� 

� . npo3BY4�T c�rHan 3YMMepa � Ha A�cnnee yposHR Harpesa 
nORB�TCR C�MBOn «O». 

Ecn� BKnıo'-leH TavıMep Bb16paHHOIII 30Hbl Harpesa, TO Ha A�Cnnee 30Hbl 
Harpesa noRB�TCR C�MBOn «O», a COOTBeTCTByıoı..ı...ı�vı TavıMep �HA�KaTopa 
30Hbl Harpesa � A�Cnnevı TalllMepa BblKnl04aTCR. 

Ecn� Ha 3TOI/I 30He Harpesa coxpaHR9TCR OCTaTO'-lHOe Tenno, 3TO 6yAeT 
o603Ha4eHO nocpeACTBOM OT06pa>ı<eH�R CTaT�4HOro C�MBOna «H» Ha 
A�cnnee Harpesa. 

CH�>KeH�e YPOBHR HarpeBaH�R AO o nyTeM Ha>ı<arnR Ha KHOnKY

3oHy Harpesa MO>KHO TaK>Ke Bb1Knl04�Tb, yMeHbW�B peryn�pOBKY Harpesa 
AO «O». 
KorAa Ha A�Cnnee 30Hbl Harpesa nORB�TCR C�MBOn «O», COOTB9TCTByıou.ıaR 
A9CRT�4HaR T04Ka OTKnlO'-l�TCR. 

np� Bb1Knl049H�� aKrnBHOIII 30Hbl Harpesa noM�MO OT06pa>ı<eH�R C�MBOna 
«O» Ha A�Cnnee 30Hbl Harpesa OTKnl048TCR �HA�KaTop 30Hbl Harpesa � 
A�cnnevı TavıMepa. 

Ecn� Ha 3TOlll 30He Harpesa coxpaH�TCR OCTaT04HOe Tenno, 3TO 6yAeT 
0603Ha49HO nocpeACTBOM OT06pa>ı<eH�R CTaT�4HOro C�MBOna «H» Ha 
A�cnnee Harpesa. 
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lı1cnonb30BaH1ı1e cpyHKL.11ı11ı1 OTKnl0'-19Hlı1R TaVIMepa AnR COOTB9TCTByıoı.ı.ıevı 
30Hbl Harpesa (1ı1MeeTCR TOnbKO B H9KOTOpb1X MOAenRx) 

nocne Toro, KaK sen1ı1ı..ı1ı1Ha ocTaswerocR speMeH1ı1 AOCrnrHeT O Mlı1HYT, 
TavıMep Bb1Knl0'-llı1T COOTB9TCTByıou.ıyıo 30HY Harpesa. np1ı1 3TOM Ha Alı1Cnnee 
30Hbl Harpesa nORBlı1TCR Clı1MBOn «O», a Alı1Cnnevı TavıMepa OTKnlO'-llı1TCR. 
Ha Alı1Cnnee TavıMepa 6yAeT OT06pa.>ı<:aTbCR «00». lı1HAlı1KaTop 30Hbl Harpesa 
COOTB9TCTByıoı.ı.ıero TaVIMepa OTKnlO'-llı1TCR. 

Taıoı<e OTKnlO'-llı1TCR Ha3Ha'-leHHblVI lı1HAlı1KaTop Bbı6opa ABOVIHOvı/TpOVIHOVI 
30Hbı Harpesa, ecn1ı1 OH 6bın BKnıoı..ıeH. 

KpoMe TOro, speMR 3asepweHlı1R pa60Tbl TaVIMepa nOATB9P>KAaeTCR 
3BYKOBblM Clı1rHanOM. np1ı1 nOATB9P>KA9Hlı11ı1 3aBepweHlı1R pa60Tbl TaVIMepa 
nyTeM Ha>KaTlı1R Ha nıo6yıo KHOnKy 3BYKOBOVI Clı1rHan OTKnlO'-llı1TCR. 
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6110KMPOBKa KHOno 

<DyHKl...llılR 6n0K1ı1p0BKlı1 KH0n0K npeAHa3Ha4eHa AnR 6n0K1ı1p0BKlı1 lı1 nepeB0Aa 
ycTpOVICTBa B 6e3onaCHblVI pe)KlılM B npoı...ıecce pa60Tbl. lı13MeHeHıııe HaCTp0eK 
nyTeM Ha)KaTıııR Ha KH0nKııı, HanpıııMep, perynıııposKa yposHevı Harpesa ııı 
AP-, 6yAeT H9B03MQ)l(Ha. B03MQ)KHblM 6yAeT T0nbK0 0TKnl049Hlı19 npııı6opa. 

<DyHKl...llılR 6n0K1ı1p0BKlı1 6yAeT aKTlılBHOVI npııı H�aTlılııı Ha KH0nKY «6n0K1ı1p0BKa 

KH0n0K» KaK Mlı1Hlı1MYM B T949Hlı19 2 CSKYHA. Ü Bbln0nHeHlıllıl 3TOVI onepaı...ııııııı 
CBlılASTenbCTByeT 3BYKOBOVI cııırHan. nocne ycnewHoro Bbln0nHeHlılR 
6nOKlı1pOBKlı1, 4epe3 2 CSKYHAbl 3aMıııraeT lı1HAlı1KaTop 6nOKlı1pOBKlı1 KH0n0K, 
ııı 30Ha Harpesa 6yAeT 3a6noKıııposaHa. 

3oHy Harpesa M0)KHQ 3a6noKıııposaTb T0nbK0 B p9)Klı1M9 pa60Tbl (B-Mode). 
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Ecm,ı 3OHa Harpesa 3a6noKvıposaHa, onepvıposaTb MO>KHO TOnbKO KHOnKo� 
; sce OCTMbHble KHOnKVI 6YAYT 3a6noKvıposaHbl. Ecnvı B pe>KvıMe 6nOKV1pOBKVI 
Ha>KaTb Ha mo6yıo Apyryıo KHOnKy, pa3AaCTCR 3BYKOBO� cvırHan vı 3aMvıraeT 
VIHAVIKaTOp 6nOKVlpOBKVI KHOnOK, CBVIAeTenbCTBYIOI.L.IVI� o BKnlO'-leHHO� cpyHKL..IVIVI 
6nOKVIPOBKVI. 803MO>KHO� RBnReTCR TOnbKO onepal..lVIR BblKnlO'-leHVIR, 
BblnDnHReMaR nocpeACTBOM KHOnKVI . Ecnvı npvı6op BblKnlO'-lVITb, ero Henb3R 
6yAeT CHOBa BKnlO'-lVITb, He pa36noKvıposas KHOnKVI. 
nocne Ha>KarnR Ha KHOnKy <:�;;, s Teı..ıeHvıe 2 CeKYHA VIHAVIKaTOp 6nOKV1pOBKVI 
KnasvıaTypbı noracHeT. Tenepb naHenb ynpasneHvıR sapoı..ıHo� naHenbıo 
pa36noKvıposaHa VI MO>KeT ynpaBnRTbCR B o6bl'-IHOM nopRAKe. 

6110KMpOBK8 OT A8T8M 

cDyHKL..IVIR 6nOKV1pOBKVI OT AeTe� npeAyCMOTpeHa AnR 6nOKV1pOBKVI npvı6opa 
nocpeACTBOM ycno>KHeHHoro MHorocTyneHı..ıaToro npoL1ecca. 
6nOKVIPOBKa OT AeTe� vı pa36noKvıpOBKa AOCTYnHbl TDnbKO B pe>KvıMe O>KVIAaHVIR. 

nepsoe Ha>Karne Ha KHOnKY AOn>KHO AnVITbCR AO TOro, KaK pa3AaCTCR 
3BYKOBO� cvırHan. 3aTeM cneAyeT OAHOBpeMeHHO Ha>KVIMaTb Ha KHOnKVI VI 

s Te'-leHvıe, KaK MVIHVIMYM, 0,5 CeKYHAbl, HO He 6onee 1 ceKyHAbl. nocne 
3TOro npvı6op MO>KHO 3a6noKvıposaTb, Ha>KaB Ha KHOnKY . B Kaı..ıecTBe 
nOATBep>KAeHVIR Ha scex AVICnneRX 3OH Harpesa 6yAeT OT06pa>KeH CVIMBOn L. 

Ecnvı Ta�Mep HanOMVIHaHVIR npOAOn>KaeT pa6oTaTb, 3TOT npoL1eCC npoAnVITCR 
AO VICTeı..ıeHVIR 3aAaHHOro speMeHvı, nocne ı..ıero pa3AaCTCR 3BYKOBO� cvırHan. 
nocne nOATBep>KAeHVIR VICTe'-leHVIR speMeHvı pa6OTbl Ta�Mepa npvı6op 6yAeT 
nonHOCTblO 3a6noKvıposaH. npvı 3a6noKvıposaHHOM npvı6ope HVI OAHO� Vl3 
KHOnOK onepvıposaTb Henb3R. 
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ÜTKnl049Hlı1e 6Jl0K1ı1p0BKlı1 OT ,Q9Telll M0>KeT ocyı.ı.ıecTBJlRTbCR TaKlı1M >Ke cnoco6oM, 
KaK lı1 ee BKfll049Hlı1e. Ha>Klı1MavıTe Ha KH0nı<y ,Q0 BKfll049Hlı1R 3BYK0B0ro 

Clı1rHana, 3aTeM 0,QH0BpeMeHH0 H8>Klı1MavıTe Ha KH0nKlı1 lı1 B T949Hlı1e 0,5 

ceK., a 3aTeM H8>KMlı1Te T0JlbK0 Ha KH0nı<y . 8 Ka4eCTBe ycnewHoro 
Bbln0J1H9Hlı1R pa36Jl0KLı1p0BaHlı1R C ,Qlı1Cnnees cpa3y >Ke lı1C493H9T Clı1MB0J1 «V». 

RU

<l>yHKLl,MR OCTaHOBKM M BKlllOı.ıeHMR (MMeeTCR TOllbKO B HeKOTOpblX 
MOAellRX) 

<t>yHKL..11ı1IO 0CTaH0BKlı1 lı1 BKfll049Hlı1R M0>KH0 lı1Cn0Jlb30BaTb T0JlbK0 B Ka4eCTBe 
8JlbTepHaTlı1Bbl 6Jl0KLı1p0BKe KH0n0K. O6e c:pyHKL..11ı11ı1 lı1CnOJlb30BaTb H9Jlb3R. 

AnR aKTLı1BaL1Lı1Lı1 Q)YHKL..11ı11ı1 0CTaH0BKlı1 lı1 BKfll049Hlı1R H8>Klı1MavıTe Ha KH0nı<y 
B T949Hlı1e 1 ceı<yH,Qbl. nocne 3TOro pa3,QaCTCR yse,QOMlı1TeJlbHbll/l 3BYKOBOVI 
Clı1rH8Jl B Blı1,Qe ,QByx ry,QK0B. 

<t>yHKL..11ı1R 0CTaH0BKlı1 Tenepb aKTlı1BHa, lı1 sce BKfll049HHbl9 30Hbl Harpesa 
n0Hlı13RT CBOVI yposeHb ,Q0 3Ha49Hlı1R «V» Ha 0.QHY Mlı1Hyry; 3aTeM B T949Hlı1e 
0CTaBWlı1XCR 9 Mlı1HYT 6y,QeT 8Kfll049H lı1H,Qlı1KaTOp C roplı130HT8JlbHOVI nOJlOCOVI 
CHlı13Y K sepxy. nocne 3TOro yposeHb Harpesa scex 30H Harpesa s Te4eH1ı1e 
scero ocTaswerocR speMeH1ı1 6y.QeT ycTaHosneH s 3Ha4eH1ı1e «O». ,QnR scex 
HeaKTlı18HblX 30H Harpesa ypoBeHb Harpesa 6y,QeT paBHblM «O» Jllı160 Ha ,QLı1CnJ1ee 
6y,QeT yKa3aH Clı1MB0J1 «H», CBlı1,Q9T9JlbCTBYIOI..Lllı1111 O H8Jllı141ı11ı1 0CTaT04H0ro Tenna. 

3oHa Harpesa nOJlH0CTblO 0TKfll041ı1TCR 4epe310 Mlı1HYT lı1Jllı1 nocne HeMe,QJleHH0ro 
Ha>KaTlı1R Ha KH0nı<y 

Ecn1ı1 30Ha Harpesa BbIKfll049Ha nyTeM Ha>KaTlı1R Ha KH0nı<y , 0Ha 6y,QeT 
H8X0,Qlı1TbCR B pe>Klı1Me 0>Klı1,QaHlı1R 1ı1 Q)YHKL..11ı1R 0CTaH0BKlı1 6y,QeT 0TMeHeHa. np1ı1 
n0BT0pH0M BKfll049Hlı11ı1 30Hbl Harpesa c:pyHKL..11ı1R 0CTaH0BKlı1 lı1 BKfll049Hlı1R 
pa6oTaTb He 6y,Qeı: 



Ecm, pa6oTaeT TavıMep HanoMıııHaHıııR, 0TC'-leT ero 8peMeHııı 6yAeT 
np0A0n>KaTbCR ıı, npııı 8KnlO'-leHHOVI cpyHKL..llıllıl 0CTaH08Klı1 ıı, 8KnlO'-leHlı1R. 
Ecnııı TaVIMep ıııcnonb3yeTCR npııı OTKnlO'-leHHOVI cpyHKL..11ı11ı1 Ha3Ha'-leHHOVI 
30Hbl Harpe8a, T0 80 8peMR pa60Tbl cpyHKL..llıllıl 0CTaH08Klı1 lı1 8KnlO'-leHlı1R 
0TC'-leT 8peMeHııı np01ı1380Alı1TbCR He 6yAeT. nocne 0TKnlO'-leHıııR cpyHKL..11ı11ı1 
0CTaH08Klı1 ııı 8KnlO'-leHlı1R TavıMep 3apa6oTaeT CH08a. 

Ecnııı pa6oTaeT cpyHKL..llılR 6blCTporo Harpe8a, T0 8peMR, 0CTa8WeecR A0 
3a8epweHıııR ee pa60Tbı, coxpaHReTCR, ııı nocne 0TKnıo'-leHıııR cpyHKL1ıııııı 
0CTaH08Klı1 ıı, 8KnlO'-leHlı1R 6yAeT 80306H08neH ero 0TC'-leT (3TO 03Ha'-laeT, 
'-ITO 80 8peMR pa60Tbl cpyHKL..llıllıl 0CTaH08Klı1 lı1 8KnlO'-leHlı1R 0TC'-leT 8peMeHııı 
Harpe8aHıııR He np01ı1380Alı1TCR). 

,l].nR 0TKnlO'-leHıııR cpyHKL..11ı11ı1 0CTaH08Klı1 ıı, 8KnlO'-leHlı1R He06XOAlı1MO Ha>KlılMaTb 
Ha KH0nKy 8 Te'-leHıııe 1 ceKyHAbl. 06 0TKnlO'-leHıııııı coo6u.ııııT 38YK080VI 
cııırHan. 

nocne 3Toro ornycrnTe KH0nKY ııı Ha>KıııMavıTe Ha nıo6yıo KH0nKY 8 
Te'-!eHıııe 10 ceKYHA (3a ıııcKnıo'-!eHıııeM KH0nKııı ııı ). nocne 3Toro 
pa60'-llı1e napaMeTpbl 6YAYT aKTlı181ı131ı1p08aHbl A0 cneAyıoı.ı.ıero 8KnlO'-leHlı1R 
cpyHKL..llıllıl 0CTaH08Klı1 ıı, 8Knıo'-!eHlı1R. 30Hbl Harpe8a np0A0n>KaT pa6oTy C 
ycTaH08neHHblM paHee yp08HeM Harpe8a. Ecnııı 8 AMbHevıweM 8 Te'-leHıııe 
10 CeKYHA 861 He 6yAeTe Ha>KıııMaTb Hlıl Ha KaKYIO KH0nKy ııınııı Ha>KMeTe Ha 

le 
KH0nKy lj , T0 30Ha Harpe8a 0TKnlO'-llılTCR. 
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1 YCTPOVICTBA 3AU..W1Tbl CEHCOPHblX 3J1EMEHTOB YnPABJlEH�Aı 

Bo 1ı136e)KaH1ı1e Henpe.QHaMepeHHoro onep1ı1posaH1ı1R 3neMeHTOM ynpasneHLııR 
sapol.lHOIII naHen1ı1 npe,QyCMOTpeHbl cne,Qyıoı..ı.ı1ı1e 38l..Lllı1THble cpyHKL..11ı11ı1. 

CeHCOpHaR cl>YHKLIMR 38l..LIMTHOro OTKlllOLleHMR 

Bo 1ı136e)KaH1ı1e He)KenaTenbHOro cnyl.laıııHoro cpa6aTb1BaH1ı1R ceHcopa 
npe,QyCMOTpeHa cpyHKL..11ı1R ceHCOpHoro KOHTpOnR. 

B cnyl.lae ecn1ı1 Ha)Karne Ha KaKYıo-n1ı160 KHOnKY .Qnlı1TCR 6onee 12 ceKYHA, 
pa3,QaeTCR 3BYKOBOIII CLılrHan nporpaMMbl ceHCOpHoro KOHTpOnR, 
CBlı1,QeTenbCTBYIOI..L.llı1111 o Henpas1ı1nbHOlı'I pa6oTe, (Ha KHOnKe CTOLılT nocy,Qa 
1ı1n1ı1 .Qpyroııı npe.QMeT; He1ı1cnpaBHOCTb ceHcopa 1ı1 T . .Q.), 1ı1 np1ı16op 
OTKnlOl.laeTCR. 

Cpa6aTb1B8Hlı1e cpyHKL..11ı11ı1 38l..L.llı1THOro OTKnlOl.leHLılR snel.leT 38 co6oııı 
nepeKnıol.leH1ı1e 3neMeHTa ynpasneHLııR sapol.!Hoııı naHenbıo B pe)Klı1M 
O)l(Lı1.QaH1ı1R S-Mode. Ha scex .Q1ı1cnneRx 30H Harpesa orn6pa31ı1TCR M1ı1raıoı..ı.ı1ı1111 
c1ı1Mson «F». 

Han1ı1l.l1ı1e OCTaTOl.lHOro Tenna 6y,QeT OT06pa)KeHO Ha scex OCTanbHblX 
,Q1ı1cnneRx 30H Harpesa. 

3aTeM 3neMeHT ynpasneHLııR sapol.!Hoııı naHenbıo nepeııı.QeT B pe)Klı1M 
Q)Klı1,Q8Hlı1R. Ü,QHOBpeMeHHO C 3Tlı1M pa3,Q8CTCR 3BYKOBOIII CLılrHan. 4epe3 
,QeCRTb Mlı1HYT 3BYKOBaR Clı1rHanlı138L..llı1R OTKnlOl.lLılTCR 

Ecn1ı1 Henpas1ı1nbHOlı'I 3KcnnyarnL11ı11ı1 6onee He Ha6nıo.QaeTCR, TO 1ı1 
Blı13yanbHbllı'I, lı1 3BYKOBOIII CLılrHanbl lı1Cl.le3HyT. 
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OTKmoı.ıeHıııe npııı neperpeee 

8 CBR31ı1 C TeM, 4TO 3neMeHT ınpasneHlı1R pacno_!laraeTCR 04eHb 6nlı13KO K 30He 
Harpesa nocpeAıııHe nepeAHeııı naHenııı sapo4H0lı1 naHenııı, M0)l(eT cny41ı1TbCR, 4TO 
cpyHKl...llı1R 3al..L.llı1TH0ro 0TKnl04eHlı1R He 3acp1ı1Kc1ı1pyeT TO, 4TO nocyAa pa3Meı..ı.ıeHa 
HenpasııınbH0 1ı1 HanonosıııHy 3aKpbısaeT 3neMeHT ynpasneHıııR (Ho He 3aKpbısaeT 
KHOnKY)- 8 pe3ynbTaTe sap04HaR naHenb M0)l(eT pa3orpeTbCR A0 04eHb BblCOKOVİ 
TeMnepmypbl, lı1 lı13-3a 3TOro A0 CTeKna lı1 KH0n0K Henb3R 6yAeT A0Tp0HYTbCR, He 
06)1(1ı1raR nanbı...ıbı. 

Bo 1ı136e)l(aH1ı1e nospe>K.QeHıııR 3neMeHTa ynpasneHıııR sap04Hovi naHenbıo s Te4eHıııe 
scero speMeHlı1 np01ı13B0Alı1TCR K0HTp0nb TeMneparypbl, lı1 npııı B03Hlı1KH0BeHlı11ı1 
onacH0CTlı1 neperpesa np1ı16op 0TKnl04aeTCR. 06 3TOM 6yAeT CBlı1AeTenbCTB0BaTb 
Clı1MB0n «T», KOTOpblVİ n0RBlı1TCR lı1 6yAeT 0CTaBaTbCR Ha Alı1Cnnee 30Hbl Harpesa 
4 B Te4eHıııe scero speMeHlı1 A0 CHlı1)1(eHlı1R TeMnepaTypbl. 
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nocne CHlı1)1(eHlı1R TeMneparypbl Clı1MB0n «T» lı1C4e3HeT, a 3neMeHT ynpasneHlı1R 
sap04HOVİ naHenblO nepeKnl041ı1TCR B pe)l(lı1M Q)l(lı1AaHlı1R. 3TO 03Ha4aeT, 4TO 
nonb30BaTenb CM0)l(eT CH0Ba BKnl041ı1Tb np1ı16op, Ha)l(aB Ha KH0nKY 

OrpaH1ı1ı.ıeH1ı1e epeMeHııı pa60Tbı 

YnpasneHıııe sapo4HOVİ naHenbıo npeAyCMaTplı1BaeT B03MQ)l(HQCTb orpaHlı14eHlı1R 
speMeHlı1 pa60Tbl. Ecnııı yposeHb Harpesa TOVİ 1ı1n1ı1 lı1HOVİ 30Hbl Harpesa He MeHRnCR 
B Te4eHıııe onp9AeneHH0ro speMeHlı1, T0 30Ha Harpesa 0TKnl041ı1TCR aBTOMaTlı14eCKlı1 
(B Te4eHıııe 10 CeKYHA 6yAeT 0T06pa)l(eH Clı1MBon «O», a 3aTeM Clı1MB0n, 
CBlı1AeTenbCTBYIOI..L.llı1Vİ O Hanlı141ı11ı1 0CTaT04H0ro Tenna). npeAenbH0e 3Ha4eHıııe 
speMeHlı1 pa60Tbl 3aBlı1Clı1T OT Bb16paHHOro YP0BHR Harpesa. Ecnııı TaVİMep 6bın 
Ha3Ha4eH AnR onpeAeneHHOVİ 30Hbı Harpesa, Ha Alı1Cnnee TaviMepa s Te4eHıııe 10 
CeKYHA 0T06pa31ı1TCR «00». nocne 3T0ro Alı1Cnnevi TaVİMepa 0TKnl041ı1TCR. 

nocne aBTOMaTlı14eCK0ro Bb1Knl04eHlı1R 30Hbl Harpesa, KaK onıııcaH0 BblWe, 30Ha 
Harpesa cHosa rornsa K ıııcnonb30BaHııııo, 1ı1 AnR AaHHoro ypoBHR Harpesa 
npıııMeHReTCR MaKClı1ManbH0e speMR pa60Tbl. 



<l>yHKL.11111 OCT8TO"IHOro Tenna 

nocne np1ı1rOTOBJ18Hlı1R n1ı1ı.ı.ı1ı1 Ha CT8KJlOKepaMlı1'-18CKOIII nosepxHOCTlı1 
coxpaHR8TCR H8KOTOpoe KOJ11ı1'-18CTBO Tenna, KOTOpoe Ha3blBalOT 
OCTaTO'-IHblM TenJlOM. 3JleMeHT ynpaBJ18Hlı1R MO>KeT op1ı1eHTlı1pOBO'-IHO 
onpeA8Jllı1Tb HaCKOJlbKO ropR'-11ı1M RBJ1R8TCR CT8KJ10 B xyAW8M cnyı.ıae. Ec111ı1 
Bbl'-llı1CJ18HHaR TeMnepaTYpa npeBblWaeT + 60 °C, 06 3TOM CBlı1A8T8JlbCTByeT 
lı1HAlı1KaTop Ha COOTB8TCTBYIOI.Ll8M Alı1Cnnee, KOTOpbll/l 3arop1ı1TCR nocne 
OTKJ1I0'-18Hlı1R 3Jl8M8HTa ynpaBJ18Hlı1R BapO'-IHOIII naHeJlblO. Lı1HAlı1KaTop 
ocraToı.ıHoro Tenna pa6oTaeT s Teı.ıeH1ı1e scero speMeH1ı1, noKa paccı..ı1ı1TaHHaR 
TeMnepaTypa npesbıwaeT + 60 ° C.

J],1ı1cn11eııı OCTaTO'-IHO Tenna lı1M88T caMyıo Hlı13KYIO CTeneHb np1ı1op1ı1TeTHOCTlı1, 
1ı1 nosepx ero AaHHbıx MOryT 661Tb 3an1ı1caHb1 3Haı.ıeH1ı1R 11ıo6oro Apyroro 
Alı1CnJleR, B03Hlı1Kaıoı.ı.ı1ı1e np1ı1 cpa6aTblBaHlı11ı1 cpyHKL.11ı11ı1 3al.Lllı1THOro 
OTKJ1I0'-18Hlı1R lı1 AJlR OT06pa>t<8Hlı1R KOAa ow1ı16Klı1. 

Ec111ı1 np01ı130WJ10 npepb1BaH1ı1e lı1 nOCJ18AYIOI.Ll88 BOCCTaHOBJ18Hlı18 nOAa'-llı1 
n1ı1TaHlı1R Ha 3Jl8M8HT ynpaBJ18Hlı1R sapO'-IHOIII naH8JlblO, lı1HAlı1KaTop 
ocTaTO'-IHoro Tenna 3aM1ı1raeT s cnyı..ıae, ec111ı1 ocTaTO'-IHaR TeMnepaTypa 
Ha 30He Harpesa npesbıwana + 60 ° C nepeA TeM, KaK npo1ı13owe11 c6oııı 
nlı1TaHlı1R. Lı1HAlı1KaTop 6yAeT Mlı1raTb AO lı1CT8'-18Hlı1R MaKClı1MaJlbHOro speM8Hlı1 
OCTaTO'-IHOro Tenna, lı1Jllı1 AO Bbl6opa lı1 BKJ1I0'-18Hlı1R 30Hbl Harpesa. 
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nocyAy C HepOBHblM AHOM lı1CnOnb30BaTb Henb3R, nOTOMY 4TO OHa MQ)K9T 
nm.ıapanaTb CTeı<.noKepaMlı149CKYIO nosepXHOCTb. J],HO xopowevı nOCYAbl 
AOn)KHQ 661Tb MaKClı1ManbHO TOnCTblM lı1 nnoCKlı1M. nepeA 1ı1cnonb30BaHlı19M 
y6eAlı1T9Cb B TOM, 4TO AHO nOCYAbl 41ı1CTOe lı1 cyxoe. 

BcerAa CTaBbTe nocyAy Ha 30HY Harpesa nepeA sı<.nıo4eH1ı1eM np1ı16opa. na 
B03MQ)KHQCT1ı1 scerAa HaKpbısavırn nOCYAY KpblWKOVI. J],HO nOCYAbl He AOn)KHQ 
661Tb MeHbwe 1ı1n1ı1 6onbwe 30Hbı Harpesa; sa 1ı136e)KaH1ı1e nepepacxoAa 
3neKTp03Heprııı1ı1 OHO AOn)KHQ 661Tb HaAne)Kaıııero pa3Mepa, KaK noKa3aHO 
Hlı1)1(9. 

nPABlılflbHO HEnPABlılflbHO HEnPABlılflbHO HEnPABlılflbHO 

nepeA 41ı1CTKOVI sap04HOVI naHen1ı1 CHa4ana BblHbTe Blı1nKY lı13 3neKTplı149CKOVI 
p039TKlı1. nocne 3TOro y6eAlı1T9Cb B TOM, 4TO np1ı16op He coxpaH1ı1n 
OCTaT04HOro Tenna. CTeı<.noKepaMlı149CKaR nosepxHOCTb RBnReTCR 049Hb 
CTOVIKOVI K BblCOKlı1M TeMnepaTypaM 1ı1 neperpesy. Ecn1ı1 Ha np1ı16ope 
coxpaH1ı1nocb ocTaT04Hoe Tenno, Ha Alı1cnnee 30Hbl Harpesa 6yAeT M1ı1raTb 
Clı1MBOn «H». 4T06bl lı136e)KaTb Q)l(QrQB, AaVITe np1ı16opy OCTblTb. 

YAan1ı1Te pacnnecKaswyıocR n1ı1ıııy 1ı1 )Klı1p CKpe6KOM AnR OKOH. 3aTeM 
npoTplı1Te sap04HYIO naHenb nOAXOARı.ı.ıevı Moıoı.ı.ıevı )Klı1AKOCTblO lı1 Bb1Tplı1Te 
cyxovı MRrKOVI TKaHblO. npoTplı1Te np1ı16op 41ı1CTOVI cyxovı TpRnKOVI. 
Ecn1ı1 Ha sapo4Hovı naHen1ı1 cny4a111Ho pacnnas1ı1n1ı1cb 4aCTlı14Klı1 anıoM1ı1H1ı1esovı 
cf:>onbrlı1 1ı1n1ı1 3neMeHTbl nnacrnKa, lı1X He06XOAlı1MO HeMeAneHHO YAanlı1Tb lı13 
o6nacrn np1ı1rOTOBneHlı1R c nOMOI..L.lblO CKpe6Ka. 3TO nOMQ)K9T lı136e)KaTb 
nospe)KA9Hlı1VI nosepxHOCTlı1. 3TO )1(9 OTHOClı1TCR K caxapy lı1 n1ı1ıııe, 
coAep)Kaıııevı caxap, KOTopaR MO)KeT pacnnecKaTbCR na sapo4Hovı naHen1ı1. 

Ecn1ı1 Ha sapo4Hyıo naHenb nonana ApyraR n1ı1ı.ı.ıa, yAan1ı1Te ee nocne Tora, 
KaK np1ı16op oxnaAlı1TCR. np1ı1 041ı1CTKe nosepxHocT1ı1 1ı1cnonb3yvırn 041ı1cT1ı1Tenb, 
npeAHa3Ha49HHblVI AnR CT9KnOKepaMlı1Klı1 1ı1n1ı1 H9p)Kaseıoıııevı CTanlı1. 

J],nR 41ı1CTKlı1 CTeı<.noKepaMlı149CKOVI nosepXHOCTlı1 He 1ı1cnonb3YV1Te cpeACTB 
AnR 41ı1CTKlı1 nOCYAbl 1ı1n1ı1 )1(9CTKYIO ry6KY, 3Tlı1 MaTep1ı1anb1 MOryT nospeAlı1Tb 
nosepxHOCTb. 
He HaHOClı1Te Ha CTeı<.noKepaMlı149CKYIO nosepXHOCTb Xlı1Mlı149CKlı1X MOIOI..L.llı1X 
cpeACTB, a3p030nevı 1ı1n1ı1 cpeACTB AnR YAaneHlı1R nRTeH. 3m MaTep1ı1anbl 
MOryT 3aropeTbCR 1ı1n1ı1 YAanlı1Tb ı..ıseTHble lı1306pa)K9Hlı1R co 
CT9KnOKepaMlı149CKOVI nosepxHOCTlı1. Ü41ı1CTKY cneAyeT BbınOnHRTb BOAOVI 
lı1 Moıoıııevı )Klı1AKOCTblO. 
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,[l,mı O41ı1CTKlı1 CTeKnOKepaMlı140CKO� nosepXHOCTlı1, He 1ı1cnOJ1b3Y�Te 

Xlı1Mlı140CKlı1X 41ı1CTSH1.\lı1X cpeACTB, aapoaorıe�, 8 TaK>Ke cpeACTB AI151 
YA8I10Hlı151 n51T0H. ,lJ,aHHble 41ı1CT511..L.\lı10 cpeACTBa MOryT np1ı1secr1ı1 
K BO3ropaHlı1IO, a TaK>Ke CT8Tb nplı141ı1HO� o6ecı..ıse41ı1B8Hlı151 
CT0KJlOKepaMlı140CKO� nosepxHOCTlı1. npoBOAlı1Te O41ı1CTKY B8pO4HO� 
naHerı1ı1 BOAO� C np1ı1MeHeH1ı1eM 41ı1CT511.l.\lı1X cpeACTB. 
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