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TISZTELT VÁSÁRLÓ,

az Amica főzőlap egy rendkívül könnyen kezelhető, nagy hatásfokú termék. A kezelési útmu-
tatóval való megismerkedés után üzemeltetése semmilyen gondot nem jelent majd.

A főzőlapot a gyártó csomagolás előtt biztonsági és használhatósági szempontból gondosan 
ellenőrizte. 

Kérjük Önöket, hogy a főzőlap beüzemelése előtt alaposan tanulmányozzák át a kezelési 
útmutatót. Az abban foglaltak betartásával megelőzhető a szabálytalan használat.

A kezelési útmutatót őrizzék meg és úgy tárolják, hogy mindig kéznél legyen. Az abban fo-
glaltak pontos betartásával elkerülhetőek a balesetek.

Figyelmeztetés!

A készüléket csak az útmutató elolvasása / megértése után kapcsolják be.
A készüléket kizárólag főzési célra tervezték. Minden más célú felhasználása (pl. 
helyiségek fűtése) eltér a készülék rendeltetésétől és veszélyes lehet. 
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a készüléken annak alapvető működését nem be-
folyásoló műszaki változtatásokat vezessen be.

A gyártó nyilatkozata

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai direktívák követelményeinek:
● Kisfeszültségű direktíva 2006/95/UE, 
● elektromágneses kompatibilitás Irányelv 2004/108/UE, 
● környezetbarát tervezésről szóló európai irányelv 2009/125/UE 

Ezért is a készülék el lett látva a    szimbólummal valamint ki lett hozzá adva egy megfelelősé-
gi nyilatkozat, melyet a piacfelügyelő szerveknek betekintésre bocsátottunk.
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A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Figyelmeztetés. Készülék használat közben felforrósodik. 
Különös gonddal kell megelőznünk a fűtőelemekhez való 
hozzáérést. A készüléktől tartsuk távol a 8 évnél fiatalabb 
gyermekeket, feltéve, ha megfelelő felügyelet alatt vannak. A 
készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, korlátozott 
fizikai, érzékszervi és pszichikai képességekkel rendelkező, 
vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügy-
elet mellett használhatják, vagy csak akkor, ha a használat 
a kezelési útmutató szabályai szerint történik, amelyekkel 
a biztonságukért felelős személy ismertette meg a hasz-
nálókat. Ügyeljünk arra, hogy gyermekek nem játsszanak 
a készülékkel. A főzőlap tisztítását és karbantartását nem 
végezhetik felügyelet nélkül hagyott gyermekek.
Figyelmeztetés. A főzőlapon olaj vagy más zsiradék felügy-
elet nélküli hevítése veszélyes lehet és tüzet okozhat.
SOHA ne próbálja a keletkezett tüzet vízzel oltani, hanem 
kapcsolja ki a készüléket és fojtsa el a tüzet pl. fedővel vagy 
nem gyulladó takaróval.
Figyelmeztetés. Ne tartson a főző felületen oda nem való 
dolgokat, mert tüzet okozhatnak. 
Figyelmeztetés. Ha a főzőlap megreped, az áramütés me-
gelőzése céljából kapcsolják ki az áramot.
A készüléket nem szabad külső órával vagy független külső 
távoli szabályozó rendszerrel működtetni.
A főzőlapot nem szabad gőztisztító berendezéssel tisztítani.
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A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

•  A kerámia főzőlap első használata előtt el kell olvasni a kezelési útmutatót. Ennek köszön-
hetően a készüléket biztonságosan használhatják és elkerülhetik a főzőlap károsodását. 

•     Ha kerámia főzőlapot rádió, televízió, vagy más, elektromágneses hullámot kibocsátó 
készülék közvetlen közelében használják, győződjenek meg arról, hogy biztosított-e a 
főzőlap vezérlő pultjának helyes működése. 

•.    A főzőlapot arra illetékes személynek, villanyszerelőnek kell beüzemelnie. 
•.    Nem szabad a készüléket hűtő berendezések közvetlen közelébe telepíteni.
•     A bútoroknak, amelyekbe a főzőlapot építjük, kb. 100 °C hőmérsékletet kell kibírniuk. Vo-

natkozik ez a fóliákra, a műanyagból készített élekre és felületekre, illetve a ragasztókra 
és a lakkokra is. 

•    A főzőlapot csak beépítés után szabad használni. Ennek köszönhetően megelőzhetjük a 
feszültség alatt álló részek megérintését.

•    Az elektromos készülékek javítását csak szakember végezheti. A nem szakszerű javítás 
komoly veszélyforrást jelent a használónak. 

•     A készüléket csak akkor kapcsoltuk le az elektromos hálózatról, ha kikapcsoljuk a bizto 
sítékot vagy kihúzzuk a villásdugót.

•     Az elektromos vezeték csatlakozójának a készülék üzembe helyezése után hozzáférhe-
tőnek kell lennie.

•     Ügyeljünk a gyermekekre, nehogy játsszanak a készülékkel. Leránthatják a forró étellel telt 
edényeket, és égési sérüléseket szenvedhetnek. 

•    Bekapcsolás után a főző felületek gyorsan felhevülnek. Éppen ezért csak az edények 
felhelyezése után szabad azokat bekapcsolni. Ily módon az elektromos energia pazarlása 
is elkerülhető.

•    Az elektronikus rendszerbe épített, maradék hőt mutató kijelző figyelmeztet a készülék 
bekapcsolt állapotára, valamit arra, forró-e még a főzőlap.

•  Áramkimaradás esetén törlődnek a beállítások és kijelzők. Az áram újbóli, hálózatba történő 
visszakapcsolódásakor ajánlott az óvatosság, mert az áramkimaradás előtti felmelegedést 
már nem felügyeli a kijelző.

•    Ha a dugaszolóaljzat a fűtőfelületek közelében van, ügyeljünk arra, nehogy a hálózati 
kábel hozzáérjen a forró részekhez.

•    Ne használjunk műanyagból, illetve aluminium fóliából készült edényeket. Azok magas 
hőmérsékleten megolvadnak és károsíthatják a kerámia lapot.

•    Cukor, citromsav, só, stb., sem szilárd, sem oldott állapotban, valamint műanyagok nem 
kerülhetnek a felforrósodott fűtő felületekre.

•    Ha cukor vagy műanyag figyelmetlenségből a felforrósodott főző felületekre kerül, sem-
miképp ne kapcsoljuk ki a készüléket, hanem éles kaparóval távolítsuk el a cukrot vagy 
műanyagot. Vigyázzunk, nehogy megégessük vagy megsértsük magunkat.

•     A kerámia lapon csak lapos fenekű főző- vagy sütőedényeket használjunk, amelyeknek 
nincsenek éles széleik vagy nem karcosak. Ellenkező esetben összekarcolhatják a 
főzőlapot.

•    A kerámia lap fűtőfelülete ellenáll a hősokknak. Nem érzékeny sem a hidegre, sem a 
forróságra.
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A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

•    Ügyeljünk arra, nehogy tárgyak essenek a kerámia lapra. A pontszerű ütés, pl. fűszer-
tartó üveg ráejtése szerencsétlen esetben a főzőlap megrepedését vagy lepattogzását 
idézheti elő.

•    A sérüléseken át a forrásban lévő ételek bejuthatnak a kerámia főzőlap elektromos fe-
szültség alatt álló alkatrészeihez.

•   Be kell tartani a kerámia főzőlap tisztítására és ápolására vonatkozó szabályokat. Az 
előírások be nem tartása miatt keletkezett hibákért garanciális felelősséget nem vállalunk.

•     Főzés és sütés közben hő és pára képződik, amely bekerül a helyiségbe, ahol a készüléket 
üzemeltetjük. Győződjünk meg a konyha megfelelő szellőztetéséről; tartsuk nyitva a ter-
mészetes szellőzési járatokat, vagy szereljünk fel mechanikus szellőztető berendezést 
(páraelszívót).

•   A készülék hosszan tartó intenzív használata fokozottabb szellőztetést kívánhat, pl. 
ablaknyitást vagy hatékonyabb ventillációt; ha van mechanikus páraelszívó, annak telje-
sítményét növelni kell. 
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Az ilyen jelölés arról tájékoz-
tat, hogy az elhasználódott 
készüléket nem szabad a ház-
tartási hulladékokkal együtt el-
helyezni.
A felhasználó köteles azt az 
elektromos és elektronikai hul-

ladékokat gyűjtő pontokon leadni. A helyi 
gyűjtőpontok, köztük az üzletek, illetve a 
helyi közigazgatási egységek a készülék le-
adásának megfelelő hálózatát alkotják.
Az elhasználódott elektromos és elektro-
¬nikai berendezések megfelelő kezelése 
elősegíti, hogy elkerüljük az emberek és a 
környezet egészségét veszélyeztető azon 
következményeket, amelyeket az ilyen 
készülékek nem megfelelő tárolása és fel-
dolgozása miatt keletkező veszélyes hulla-
dékok okoznának.

A készüléket a sérülések 
megelőzése céljából a szál-
lítás idejére becsomagoltuk. 
Kicsomagoláskor oly módon 
távolítsák el a csomagoló 
anyagokat, hogy azok a 

természetes környezetet ne veszélyeztethes-
sék. Vala¬mennyi csomagoló anyag körny-
ezetbarát, 100%-ban újrahasznosítható, és 
a megfelelő szimbólummal jelölt.
Figyelmeztetés! A csomagolóanyagokat 
(polietilén zacskókat, hungarocell elemeket) 
a kicsomagolás közben gyermekektől távol 
kell tartani.

A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

AZ ELHASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ELTÁVO-
LÍTÁSA

A készüléket az Európai Unió 2012/19/UE 
számú, elhasznált elektromos és elektroni-
kai készülékekről szóló irányelvének meg-
felelően az áthúzott hulladéktároló konténer 
szimbólummal jelöltük.

HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK AZ 
ENERGIÁVAL

Aki felelősségteljesen hasz-
nálja az elektromos ener-
giát, az nemcsak családi 
költségvetését, hanem a 
környezetet is kíméli. Ezért 
segítünk az elektromos 

árammal való takarékoskodásban. Ezt a 
következőképpen tehetjük meg:

•A főzéshez megfelelő edényeket hasz-
náljunk. A lapos és vastag fenekű lábosok 
az elektromos energia 1/3 részét képesek 
megtakarítani. Jegyezzük meg, hogy fedő 
használata nélkül az energiafelhasználás a 
négyszeresére növekszik! 

• A főzőedényt a főzőlap méretéhez válas-
szuk meg. A főzőedény mérete nem lehet 
kisebb a főzőlap méreténél.

•Ügyeljünk a főzőlap és az edények 
tisztaságára. A szennyeződések gátolják a 
hő átadását – az erősen odaégett szenny-
eződéseket gyakran csak a környezetet rom-
boló szerek segítségével lehet eltávolítani.

•Kerüljük a fedő gyakori, felesleges emel-
getését.

•A készüléket ne építsük hűtő- vagy fagy-
asztó szekrények közvetlen közelébe. Az 
elektromos energia fogyasztása szükségte-
lenül megnő. 
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A főzőlap leírása

Vezérlő pult

1. Központi szenzor,
2. A fűtőfelületek kijelzői,
3. Mínusz szenzor,
4. Plussz szenzor,

5. Kulcs szezor diódával
6. Az óra kijelzője
7. Óra minusz szenzor
8. Óra plussz szenzor

Fűtőfelület – hátsó
Ø 180

Fűtőfelület – jobb első
Ø 145

3 2 4

7
6 6 8 1

423

5

A TERMÉK LEÍRÁSA
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Felkészülés a felső Bútorok építési táblák

● A konyhalap vastagsága 28–40 mm között legyen, mélysége min. 600 mm. A konyhalapnak 
egyenesnek és jól vízszintezettnek kell lennie. A fal felől tömítsük, így biztosítva, nehogy 
víz vagy nedvesség kerüljön a készülékbe.

● A vágat széle és a lap széle között min. 60 mm, hátul pedig 50 mm távolságnak kell lennie.
● A vágat széle és a bútor oldalfala között min. 55 mm távolságot kell hagyni.
● A beépítendő bútorhoz felhasznált fóliáknak és ragasztóknak legalább 100 °C hőmér-

sékletet kell kibírniuk. Ezen feltétel nem teljesülése esetén a felület deformálódhat, vagy 
a fólia leválhat.

● A vágat széleit nedvességnek ellenálló anyaggal kell szigetelni.
● A konyhalapon az 1. ábrán látható méretek alapján kell elkészíteni a vágatot.
● A főzőlap alatt legalább 25 mm szabad helyet kell hagyni, hogy biztosítsuk a megfelelő 

légmozgást, és elkerüljük a főzőlap körüli felület túlmelegedését.

1

(*) 285 mm

TELEPÍTÉS
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Tilos a főzőlapot hűtéssel fel nem szerelt sütő fölé szerelni.

A főzőlap elektromos tápvezetékét úgy kell vezetni, hogy ne érintkezhessen az 
alsó burkolattal.

Beépítés a konyhaszekrény lapjába.

Beépítés a konyhaszekrény lapjába sütő 
felett.

Figyelmeztetés. A főzőlap munkalapba 
való beépítésekor egy elválasztó polcot 
szükséges felszerelni, ahogy a mellékelt 
ábra mutatja. Ha a főzőlapot sütő felett 
építjük be, a polc felszerelése elhagyha-
tó.
Ha a főzőlap fiók felett munkalapba kerül 
beépítésre, a főzőlap alsó burkolatát fa-
rostlemezzel, vagy a kerámialapok védel-
mét szolgáló lemezzel kell borítani.

TELEPÍTÉS

m
in

 2
5
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• 38 mm vastag munkalap esetén a főzőlap rögzítéséhez a 4 db „A” jelzésű tartót kell fel-
használni. A szerelés módja a 2. és 3. ábrán látható. 28 mm vastagságú munkalap esetén 
az „A” tartókon kívül 4 db, 15x15x50 mm méretű fakockát is fel kell használni. A szerelés 
módja a 4. és 5. ábrán látható.

• Ellenőrizzük, hogy a tömítés pontosan illeszkedik-e a munkalaphoz.
• A tartókat érzéssel csavarozzuk fel a munkalap alja felől.
• Tisztítsuk meg a munkalapot, helyezzük be a főzőlapot a vágatba és erősítsük a 

munkalaphoz
• A tartókat állítsuk párhuzamosan a főzőlap széleihez és ütközésig csavarozzuk oda.

1 -munkalap
2 –csavar
3 –rögzítő idom
4 –főzőlap
5 –a főzőlap tömítése

1 -munkalap
2 –csavar
3 –rögzítő idom
4 –főzőlap
5 –a főzőlap tömítése
6 –fakocka

2

3

4

5

Főzőlap beszerelése 
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● A főzőlap gyárilag el van látva egy földelt dugvillával szerelt vezetékkel és kizárólag 230 
V 50 Hz földelt dugaljba csatlakoztatható. A dugaljt ellátó vezetéknek 16A biztosítékkal 
kell rendelkeznie. 

5 4

321

5 4

321

1
5

15

6

TELEPÍTÉS
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       A megfelelő főzőedények

A kerámia főzőlaphoz léteznek speciálisan bevizsgált főző- és sütőedények. Tartsuk be 
gyártóik előírásait. 
Ha az edények alja aluminiumot vagy rezet tartalmaz, azok nagyon nehezen eltávolítható 
fémes elszíneződést okozhatnak. Különös óvatosságra intenek a zománcozott edények, 
amelyek az étel kifutása esetén visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Az optimális ener-
giafelhasználás és főzési idő elérése, illetve a főzőlapra kifutott ételek odaégésének elkerülés 
érdekében a következő szabályokat kell betartani.

Az edény mérete:
Az edények fenekének átmérője lehetőleg egyezzen meg a főzőlap fűtőfelületének átmérőjével.

A fedők:
Az edények fedője megakadályozza a hőveszteséget, lerövidíti a felmelegedési időt, és 
csökkenti az energiafelhasználást.

Vezérlő panel
A főzőlap elektromos hálózatra történt csatlakoztatása után rövid ideig hangjelzést lesz hal-
lható, ami után bekapcsolhatjuk a kerámia főzőlapot.

Ügyeljünk arra, hogy bekapcsoláskor és kikapcsoláskor, valamint a fűtés teljesítményének 
beállításakor egyszerre csak egy szenzorhoz érjünk hozzá. Több szenzor egyidejű megérin-
tését (kivétel képez a fűtőfelületek kikapcsolása) a rendszer nem veszi figyelembe, tartós 
megnyomásukkor pedig hibaüzenetet küld.  

A kerámia főzőlap a megjelölt területeken érintésvezérlésű szenzorokkal van ellátva.
A szenzor minden egyes átprogramozását hangjelzés kíséri.

Az első bekapcsolás előtt

• először alaposan tisztítsuk meg a kerámia felületet. A kerámia felületet üvegfelületként 
kell kezelni.

• az első használatkor ideiglenesen szagok kelekezhetnek, ezért a helyiségben kapcsoljuk 
be a szellőzetést vagy nyissunk ablakot.

• a készülék kezelését a biztonsági előírások betartásával végezzük.

HASZNÁLAT 
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Vezérlő panel
A szenzorok felületére ne helyezzünk semmilyen tárgyat, (hibaüzenetet kaphatunk), azokat 
mindig tartsuk tisztán.

Figyelmeztetés! 
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szenzorok felületére (hibajelzést generál-
hat), és azokat mindig tartsa tisztán.

A főzőlap bekapcsolása

Ha 10 másodpercig egyetlen szenzort sem állítunk be, a fűtőfelület kikapcsolódik.
Ha a gyermekek elleni védelem aktív, akkor nem lehet bekapcsolni a fűtőfelületeket 
(Lásd: A fűtőfelületek blokkolásának feloldása). 

A fűtőfelület bekapcsolása

Ha 10 másodpercig egyetlen szenzort sem állítunk be, a fűtőfelület kikapcsolódik.

Ha a főzőlap ki van kapcsolva, akkor egyetlen fűtőfelület sem működik, és a kijelzők nem 
világítanak.
A központi szenzor megérintésével bekapcsoljuk a főzőlapot; a fűtőfelületek valamennyi kijel-
zőjén 10 másodpercig a „0” jelzés látható. Most már beállítható a fűtés kívánt teljesítménye a 
(+) vagy (-) szenzorok segítségével. (Lásd a fűtés teljesítményének szabályozása).

Ha a fűtőfelület bekapcsolt állapotban van (legalább egy felület működik), a további fűtőfe-
lület a (+) és (-) szenzorok érintésével kapcsolható be. Amikor a kijelzőn a „0” villog, a (+) 
vagy (-) szenzorokkal beállítjuk a kívánt fűtőteljesítményt. (Lásd a fűtés teljesítményének 
szabályozása).

HASZNÁLAT 
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A fűtés teljesítményének szabályozása

Ha azonban élni akarunk a fűtőtejesítmény automatikus csökkentésével, a szabályozást a (-) 
szenzorral kell kezdeni. (Lásd: A fűtőteljesítmény automatikus csökkentésének rendszere).  

A fűtőteljesítmény automatikus csökkentésének rendszere.

Mindegyik fűtőfelületet elláttuk a teljesítmény 
automatikus csökkentésének rendszerével. 
Ha a rendszer aktív, akkor az adott fűtőfelület 
maximális teljesítményen működik attól függő 
ideig, hogy a főzést milyen teljesítményre 
állítottuk be, majd pedig a beállított hőmér-
sékletre kapcsol. 

Amikor a fűtőfelület kijelzőjén megjelenik a villogó „0”, a villogás időtartama alatt a (+) vagy 
(-) szenzor segítségével megkezdhetjük a fűtés teljesítményének szabályozását.
Ha nem vesszük igénybe a fűtőteljesítmény automatikus csökkentésének rendszerét, a telje-
sítmény szabályozását a (+) szenzorral kezdjük (pl. 6 teljesítményszintet választunk, a szám 
után a tizedespont nem világít). Ezek után fokozatosan növelhető a teljesítmény a (+), vagy 
csökkenthető a (-) szenzor segítségével.

A fűtőteljesítmény automatikus csökken-
tésének rendszerét úgy aktiváljuk, hogy a (-) 
szenzor segítségével elindítjuk a teljesítmény 
beállítását. A fűtőfelület kijelzőjén megjelenik 
a „9” szám. A (+) szenzor megérítése után a 
tizedespont 10 másodpercig világítani fog.
Ha 10 másodpercen belül megkezdjük a 
teljesítmény beállítását a (-) szenzor további 
megérintésével, a fűtőteljesítmény automati-
kus csökkentésének rendszere bekapcsolva 
marad, és a kijelzőn a tizedespont a főzés 
teljes ideje alatt világít. 
Ezután, „A fűtés teljesítményének sza-
bályozása” pontban leírtak szerint, bármely 
pillanatban megváltoztathatjuk a fűtés telje-
sítményét.

A főzés fűtő 
teljesítménye

  A gyorsfőzés 
időtartama (min)

1 1

2 2,4

3 4,4

4 5,2

5 6,2

6 1

7 2,4

8 2,4

9 -

HASZNÁLAT 
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Ha a fűtés teljesítményét csak 10 másodperc elteltével kezdjük beállítani, ak-
kor a tizedespont kialszik, és a fűtőteljesítmény automatikus csökkentésének 
rendszere nem aktív.

Ha nem kívánjuk a fűtőteljesítmény automatikus csökkentésének rendszerét 
aktiválni, akkor a teljesítmény szabályozását rögtön a (+)szenzorral kezdjük.

A teljes főzőlap kikapcsolása

A főzőlap akkor működik, ha legalább egy fűtőfelület bekapcsolt állapotban van. A központi 
szenzort megérintve kikapcsoljuk az egész főzőlapot. A fűtőfelület kijelzőjén kigyullad a „H” 
betű, azaz a maradék hő jele.  

Egy fűtőfelület kikapcsolása

Egyetlen fűtőfelületet a következőképp kapcsolhatunk ki:
1. Egyszerre megnyomjuk a (+) és (-) szenzort
2. vagy a (-) szenzorral „0” fokozatig csökkentjük a telejesítményt
A kijelzőn megjelenik a „H” betű – a maradék hő kijelzője.

Innentől kezdve bármikor meg lehet változtatni a főzőlap teljesítmény fokozatát, amelyet 
részletesen leírtunk a “főzés teljesítményének beállítása” fejezetben.

HASZNÁLAT 
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Áramkimaradást követően a blokád automatikusan aktiválódik.

A főzőmező blokád aktiválása

A főzőlap blokádjának bekapcsolása céljából meg kell nyomni a kulcs  szenzort s nyomva 
kell azt tartani egészen addig, amíg a kijelzőn el nem kezd világítani a blokád a funkció.  A 
szenzor megnyomásának kezdetén egy rövid ideig hangjelzés hallható.

A főzőmező blokád deaktiválása

A főzőlap blokádjának kikapcsolása céljából meg kell nyomni a kulcs  szenzort s nyomva 
kell azt tartani egészen addig, amíg a kijelzőn ki nem alszik a blokád a funkció. A szenzor 
megnyomását követően egy rövid ideig hangjelzés hallható.

Blokád funkció

A kulcs  szenzorral aktiválódó blokád funkció rendeltetése a főzőlap illetéktelenek által 
történő bekapcsolásának megakadályozása mint pl. a gyerekek, a háziállatok stb.
Ha bekapcsoljuk a főzőlap blokádját amikor az összes főzőmező ki van kapcsolva, akkor a 
főzőlap védve van a nemkívánatos bekapcsolás elől, s a bekapcsolása csak a blokád leol-
dását követően lehetséges.
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A maradékhő kijelző

Amikor kikapcsoljuk a forró főzőmezőt világít a „H” betű, ami jelzi, hogy a „főzőmező még forró!”.

Ez idő alatt tilos megérinteni a 
főzőmezőt, mivel megégés veszélye 
áll fenn, valamint tilos bármilyen 
hőmérsékletre érzékeny tárgyat a 
főzőmező felületére helyezni!

Ha a jelzés kialszik a kijelzőn, meg lehet érin-
teni a főzőmezőt, de figyelemben kell tartani 
azt a tényt, hogy a főzőmező felületének 
hőmérséklete még mindig melegebb mint a 
környezetének a hőmérséklete.

Áramkimaradás esetén a mara-
dékhő „H“ szimbóluma nem világít. 
Ennek ellenére a főzőmező még 
mindig forró lehet!
Fontos!
Ha a főzőlap ismételt csatlakoz-
tatását illetve áramkimaradást 
követően ismét be lesz kapcso-
lva, egy rövid „auto-teszt” kerül 
lefuttatásra, s ezt követően a ma-
radékhő kijelzőjén világítani fog a 
„H” betű. A maradékhő kijelzőjén 
45 - 60 percig világít a „H” betű.  A 
maradékhő jelzése nem a hőmér-
séklet szint mérésen alapul, ha-
nem a főzőmezők üzemi idejének 
kiszámításán. Áramkimaradást 
követően a készülék automatikusan 
azt feltételezi, hogy a legmagasabb 
hőmérsékletre volt kapcsolva, ezál-
tal a lehető leghosszabb hűtőpro-
gramot kapcsolja be, innen ered a 
hosszabb ideig tartó világítás.
Ez a további üzemeltetésre nincsen 
jelentőséggel.

HASZNÁLAT 
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Az üzemidő korlátozása

A készülék megbízhatóságának növelése 
érdekében a főzőlap összes fűtőfelületét 
időkapcsolval láttuk el. A maximális üzemóra 
az utoljára kiválaszott fűtési fokozattól függ. 
Ha hosszabb időn keresztül nem változtatjuk 
a teljesítmény fokozatát (lásd a táblázat), 
a főzőfelület automatikusan kikapcsol, és 
aktiválódik a maradék hő kijelzője. Bármely 
pillanatban visszakapcsolhatjuk azonban a 
készüléket, és a kezelési útmutó előírásai 
szerint kezelhetjük. 

Óra funkció

Amennyiben a főzőlap el van látva programóra (timer) funkcióval, akkor annak segítségével 
be lehet állítani a főzőfelületek üzemidejét. Először megnyomjuk a programóra (+) vagy (-) 
szenzorát; ezt követően a főzőfelületek kijelzőjén a „t” jelzés fog megjelenni. Következő 
lépésben a kívánt főzőfelület (+) vagy (-) szenzorával beállítjuk a kívánt teljesítményfokozatot. 
Ezt követően a programóra (+) vagy (-) szenzorával beállítjuk a főzés idejét. A programóra 
használata alatt a főzőfelület kijelzőjén váltakozva jelenik meg a kiválasztott teljesítmény 
fokozat és a „t” jelzés. A beállított főzési idő lejáratakor a főzőfelület automatikusan kikapcsol, 
amivel egyidejűleg egy hangjelzés hallható.

A programóra kikapcsolásához egyszerre kell megnyomni a (+) és (-) szenzorokat. 

fűtési fokozat maximális üze-
midő órában

1 10
2 5
3 5
4 4
5 3
6 2
7 2
8 2
9 1

HASZNÁLAT 
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A felhasználó sokat tehet azért, hogy 
rendszeres tisztítással és karbantartással 
megnövelje a főzőlap élettartamát, és me-
gelőzze a meghibásodásokat. 

   Napi tisztítás

● A könnyű, nem odaégett szenny-
eződéseket tisztítószer nélküli nedves 
huhával távolítsuk el. Mosogatószer hasz-
nálata kékes elszíneződéseket okozhat. 
Ezeket a makacs foltokat nem mindig 
lehet az első tisztításkor eltávolítani, még 
speciális tisztítószer alkalmazása esetén 
sem.

●    Az erősen odaragadt szennyeződése-
ket éles kaparóval távolítsuk el, majd 
nedves ruhával töröljük át a felületet. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kerámialap tisztításához való kaparó

A kerámia főzőlap tisztítását más 
üvegfelületekhez hasonlóan kell 
végezni. Semmilyen körülmények 
között nem használható karcolást 
okozó vagy más agresszív tisz-
títószer, sem homok, sem pedig 
dörzsölő felülettel ellátott konyhai 
szivacs. A tisztításhoz nem szabad 
gőztisztítót használni.

     Foltok eltávolítása

● A gyöngyházfényű elszíneződéseket 
(alumínium maradványa) speciális 
tisztítószer segítségével távolíthatjuk el a 
kihűlt fűtőfelületről. A mészmaradványok 
(kifutó, forrásban lévő víz) ecettel vagy 
speciális tisztítószerrel tűntethetőek el.

● Cukor és cukortartalmú étel, valamint 
műanyag- és alumínium fólia mara-
dványainak eltávolításakor nem szabad 
kikapcsolni a fűtőfelületet! Azonnal (forró 
állapotban) kaparóval le kell kaparni a 
maradványokat. A szennyeződés eltávo-
lítása után ki lehet kapcsolni a készüléket, 
és a kihűlt felületet speciális tisztítószerrel 
kell megtisztítani.

A tisztítószerek áruházakban, elektrotechni-
kai üzletekben, drogériákban, élelmiszerbol-
tokban és konyhaszalonokban kaphatóak. A 
kaparókat ezermester-boltokban, valamint 
építőanyagokat és festékeke árusító üzle-
tekben lehet megvásárolni.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Soha ne vigyünk fel tisztítószert forró felüle-
tre. Legjobb, ha kicsit hagyjuk a felületen 
megszáradni a tisztítószert, és később ne-
dvesen áttöröjük. A tisztítószer esetlegesen 
ottmaradt maradványait nedves ruhával kell 
eltávolítani a főzőlap ismételt bekapcsolása 
előtt. Ellenkező esetben a tisztítószer maró 
hatású lehet.

A kerámia főzőlap nem megfelelő hasz-
nálatából bekövetkező károkét nem vál-
lalunk garanciális felelősséget!

Figyelmeztetés!
Ha a főőzőlap kezelése bekapcsolt 
állapotban bármilyen ok miatt le-
hetetlenné válik, ki kell kapcsolni a 
főkapcsolót, vagy ki kell csavarni a 
megfelelő biztosítékot, majd szak-
szervizhez kell fordulni. 

Figyelmeztetés!
A kerámia lap repedése vagy törése 
esetén a főzőlapot azonnal ki kell 
kapcsolni, és le kell kapcsolni a 
hálózatról. E célból ki kell kapcsolni 
a biztosítékot, vagy ki kell húzni a 
villásdugót az aljzatból. Szakszerviz 
segítségét kell igénybe venni. 

   Időszakos ellenőrzés

A főzőlap rendszeres tisztán tartásán kívül 
időnként a következő tevékenységeket 
szükséges elvégezni:

• időnként ellenőrizzük a szabályozó 
elemek, valamint a munkafelületek 
működését; a garancia letelte után le-
galább kétévente műszaki átvizsgálás 
céljából szakszervizzel nézessük át a 
készüléket,

• hárítsuk el a működés közben keletkezett 
hibákat,

• időnként ápoljuk a munkafelületeket.

Figyelmeztetés!

Valamennyi javítást és beállítást 
csak szakszerviz vagy megfelelő 
jogosítványokkal rendelkező sze-
relő végezhet.
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MIT TEGYÜNK EGY PROBLÉMA FELLÉPÉSEKOR

Minden vészhelyzetben:
- kapcsolja ki a lapok munkaegységeit
- kapcsolja le az elektromos tápellátást
- jelentse be a hiba javítását
- némely apró hibát a felhasználó saját maga is eltávolíthat az alábbi táblázatban megadott 

útmutatók segítségével. Mielőtt bejelentkeznének a ügyfélszolgálati vagy a szervízelési 
osztályra, kérjük ellenőrizze sorjában a táblázatban felsorolt egymás utáni pontokat.

ZAVAR OK ELJÁRÁS
1 .A készülék nem működik      - szünet az áramellátásban - ellenőrizze a házi berendezés bizto-

sítékát, ha kiégett cserélje ki

2. A készülék nem reagál a beveze-
tett értékekre

- a kezelőpanel nem lett bekapc-
solva 

- kapcsolja be

- a gomb túl rövid ideig volt beny-
omva (egy másodpercnél rövidebb 
ideig)

- nyomja be a gombot egy kicsit 
hosszabb ideig 

- egyszerre több gomb lett beny-
omva

- mindig csak egy gombot szabad 
megnyomni (kivéve amikor kikapc-
soljuk a 

3.A készülék nem reagál és rövid 
hangjelzést ad ki

- be van kapcsolva a gyermek elleni 
bebiztosítás (blokád)

- kapcsolja ki a gyermek elleni 
bebiztosítást (blokád)

4. A készülék nem reagál és hosszú 
hangjelzést ad ki

- helytelen kezelés (helytelen szen-
zorok lettek benyomva vagy azok túl 
gyorsan lettek benyomva)

- indítsa el újra a lapot

 - a szenzor(ok) le van(nak) fedve 
vagy piszkos(ak)

- fedje fel vagy tisztítsa meg a 
szenzorokat

5.Az egész készülék kikapcsol - bekapcsolás után több mint 10 
másodpercen át semmilyen érték 
nem lett bevezetve 

- kapcsolja be újra a kezelőpanelt 
és azonnal vezesse be az adatokat 

- a szenzor(ok) le van(nak) fedve 
vagy piszkos(ak)

- fedje fel vagy tisztítsa meg a 
szenzorokati

6. Az egyik főzőzóna kikapcsol. - munkaidő korlátozása - kapcsolja be újra a főzőzónát 

- a szenzor(ok) le van(nak) fedve 
vagy piszkos(ak)

- fedje fel vagy tisztítsa meg a 
szenzorokat

7.Nem világít a maradékhő jelző, 
annak ellenére, hogy a főzőzónák 
még forróak

- szünet az áramellátásban, a 
készülék le lett kapcsolva a tápel-
látásról

-a maradékhő jelző legközelebb 
csak a vezérlő panel újból történő 
bekapcsolása és kikapcsolása után 
lép működésbe

8. Repedés a tűzhely kerámia 
főzőlapján

Veszélyhelyzet! Azonnal kapcsolja le a kerámialapot a hálózati tápel-
látásról (biztosíték). Forduljon a legközelebbi szervizhez

9. Amennyiben a hiba továbbra sem 
szűnt meg

Kapcsolja le a konyhai kerámia főzőlapot a hálózatról (biztosíték!). Forduljon a 
legközelebbi szervizhez. 
Fontos! 
Önök felelősek a készülék megfelelő állapotáért és a háztartásban történő helyes 
használatáért. Amennyiben kezelési hiba miatt hívják ki a szervizt, akkor az a ki-
látogatás még a garanciális idő alatt is költségeket fog jelenteni az Önök számára. 
Az alábbi útmutató be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal fele-
lősséget.
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Elektromos feszültség: 230V 1N~50 Hz
Névleges teljesítmény: 3,0kW
Modell: PBP2VQ203DFT (VH 3021)
- fűtőfelület:  1 x Ø 145 mm 1200 W
- fűtőfelület:  1 x Ø 180 mm 1800 W
Méretek: 520 x 300 x 48;
Súly: ca. 4,2 kg;

Teljesíti az Európai Unióban érvényes EN 60335-1; EN 60335-2-6 sz. normákat.

TECHNIKAI ADATOK
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УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛЮ,

Плота Amica е уникална комбинация от лекота на употреба и отлична ефективност 
След като прочетете тази инструкция, управлението на уреда няма да е проблем 
за Вас.
Преди да напусне завода, уреда беше старателно тестван за безопасност и 
функционалност в контролните пунктове след което бе опакован.
Моля прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете използването 
на уреда. Спазването на съдържащите се в нея препоръки, ще доведе до правилното 
използване на уреда.
Запазете тази инструкция, съхранявайте я така, че да имате винаги достъп до нея.
Спазвайте правилата на инструкцията за употреба, за да избегнете нещастни 
случаи.

Внимание!
Използвайте този уреда само след като прочетете тази инструкция.

Уредът е проектиран изключително като съоръжение за готвене. Всяко друго 
негово използване (например за огряване на помещението) не е допустимо и 
може да бъде опасно.

Производителят запазва правото си да въвежда промени нямащи влияние на 
действието на уреда.

Декларация на производителя

Производителят декларира, че този продукт изпълнява изискванията на европейските 
директиви изброени по долу:

● Директива за ниско напрежение 2006/95/EO, 
● Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EO, 
● Директива евро-проектиране 2009/125/EO,

и затова този продукт е означен с  , както и бе издадена Декларация за съвмести-
мост, достъпна за лицата контролиращи пазара.



24

СЪДЪРЖАНИЕ

Основни информации.......................................................................................23
Препоръки касаещи безопасността при употреба..............................................25
Описание на уреда..............................................................................................29
Инсталиране.......................................................................................................30
Обслужване......................................................................................................33
Чистене и поддържане...........................................................................................40
Действия в аварийни ситуации.............................................................................42
Технически данни...............................................................................................43



25

Внимание. Устройството и неговите достъпни части се 
нагряват по време на употреба. Има възможност да се 
докоснат нагревателните елементи, затова трябва да 
се обърне специално внимание.  Деца под 8-годишна 
възраст трябва да стоят настрана от уреда, освен ако 
те са под постоянно наблюдение.
Това оборудване може да се използва от деца на възраст 
над 8 години и лица с намалена физически,сетивни 
или умствени способности  или лица с липса на опит, 
ако се извършва това под надзора или в съответствие 
с инструкциите за използване на оборудването 
предадени от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
Обърнете внимание децата да не си играят с този уред. 
Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се 
правят от деца без надзор.
Внимание. Пърженето на харни в мазнина или олио без 
надзор може да бъде опасно и да доведе дори до пожар.
НИКОГА не гасете пожара с вода, изключете уреда и 
прикрийте пламъците, например с капак или одеяло.
Внимание. Опасност от пожар: не слагайте много 
предмети на повърхностна за готвене.
Внимание. Ако повърхността е спукана, изключете 
електрическото захранване, за да избегнете токов удар.
Устройството не трябва да бъде управлявано с независим 
външен таймер или дистанционно управление.
За чистене на уреда не използвайте съоръжение за 
чистене с пара под налягане.

ПРЕПОРЪКИ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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• Преди да използвате керамичния плот за първи път, прочетете инструкцията за употреба. 
По този начин ще си осигурите безопасност и ще избегнете повредите на плота.

• Ако керамичният плот се използва в непосредствена близост до радио, телевизор или 
друг уред, излъчващ емисия, трябва да се провери дали е осигурена правилната работа 
на контролния панел на керамичния плот.

• Плотът трябва да се свърже от квалифициран инсталатор-електротехник.
• Плотът не бива да се инсталира близо до хладилни уреди.
• Мебелите, в които смятате да вградите плота, трябва да бъдат устойчиви на температура 

ок 100°C. Това се отнася за покритието, ръбовете, повърхностите от изкуствени материали, 
лепилата и лаковете.

• Плотът може да се използва едва след вграждането му. По този начин избягваме 
опасността от докосване на елементите под напрежение.

• Поправката на електрически уреди може да се извършва само от специалисти. Поправките, 
извършени от неспециалисти, могат да доведат до сериозна опасност за потребителя.

• Уредът е изключен от електрическата мрежа само когато е изключен предпазителят или 
щепселът е изваден от контакта.

• До щепсела на захранващия кабел трябва да има достъп след инсталиране на печката.
• Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
• Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени 

физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване 
на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за 
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.

• Нагревателните зони бързо се нагряват след включване. Затова трябва да се включат 
едва след поставяне на съда за готвене върху тях. По този начин избягваме ненужния 
разход на електрическа енергия.

• Вграденият в електронната система индикатор на остатъчна топлина показва дали плотът 
е включен, съответно дали е още горещ.

• В случай на прекъсване в захранването, всички настройки и индикации се анулират. След 
включване на захранването в мрежата се препоръчва да внимавате, тъй като зоните, 
нагрени преди прекъсване на захранването, не се сигнализират от индикатора.

• Ако контактът е близо до нагревателната зона, внимавайте кабелът на печката да не 
докосва нагрените зони.

• При използване на олио и мазнини не оставяйте плота без наблюдение, тъй като 
съществува опасност от пожар.

• Не използвайте съдове от пластмаса и алуминиево фолио. Те се разтопяват при високи 
температури и могат да повредят керамичния плот.

• Захар, лимонена киселина, сол и др. в твърдо или течно състояние и пластмаси не бива 
да попаднат върху нагряната нагревателна зона.

• Ако по невнимание върху горещия плот попадне захар или пластмаса, в никакъв случай 
не бива да изключвате плота, а трябва да изстържете захарта или пластмасата с остър 
инструмент. Пазете ръцете си от изгаряне и нараняване.

• Върху керамичния плот използвайте само тенджери и тенджерки с плоско дъно, без 
остри ръбове и неравности, тъй като в противен случай те могат да причинят трайно 
надраскване на плота.

• Нагревателната повърхност на керамичния плот е устойчива на термичен шок. Тя не е 
чувствителна нито на студено, нито на горещо.

ПРЕПОРЪКИ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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• Внимавайте да не изпускате предмети върху плота. Точкови удари като напр. изпускане 
на бурканче с подправки могат да предизвикат напукване и лющене на керамичния плот.

• През повредените места кипящите ястия могат да проникнат до елементите на керамичния 
плот, които са под напрежение.

• Ако повърхността е напукана, изключете електричеството, за да избегнете опасността 
от токов удар.

• Спазвайте препоръките за поддръжка и почистване на керамичния плот. В случай на 
неправилно боравене с него, не поемаме отговорността, произтичаща от гаранцията.

• Ако уредът има халогенни нагревателни зони, гледането в тях може да бъде вредно.

ПРЕПОРЪКИ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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• Използване на подходящи съдове за 
готвене.

 Тенджерите с плоско и дебело дъно по-
зволяват да се спести до 1/3 от електриче-
ската енергия. Не забравяйте да сложите 
капак, в противен случай разходът на елек-
трическа енергия нараства четири пъти!

• Избор на съдове за готвене, подходящи 
за повърхността на нагревателната 
зона.

 Съдът за готвене не бива в никакъв случай 
да бъде по-малък от нагревателната зона.

• Грижа за чистотата на нагревателните 
зони и дъната на тенджерите.

 Замърсяванията пречат на топлообмена – 
силно прегорелите замърсявания могат да 
бъдат отстранени само с помощта на пре-
парати, които имат силно неблагоприятно 
въздействие върху естествената среда.

• Избягване на излишното “надзъртане” 
в тенджерите.

• Плотът да не се вгражда в непосред-
ствена близост до хладилници и фри-
зери.

 Разходът на електрическа енергия излиш-
но се увеличава.

КАК ДА СПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ

Който използва енергията 
по отговорен начин, пома-
га не само на домашния 
бюджет, но работи съз-
нателно за опазване на 
околната среда. Така че 
помогнете, спестявайте 

електроенергия! А това се прави, както 
следва:

Устройството е защитено 
от повреди по време на 
транспорт. След разопа-
коване на устройството, 
моля, не забравяйте да 
премахнете опаковъчните 

материали по екологично съобразен 
начин. Всички материали, използвани 
за опаковане са безопасни за околната 
среда, 100% рециклируеми и затова са 
отбелязани със съответния символ.
Внимание! Опаковъчни материали 
(торби от полиетилен, стиропор и т.н.) 
трябва по време на разопаковане да се 
държат далеч от деца.

РАЗОПАКОВАНЕ

ЛИКВИДИРАНЕ НА ИЗНОСЕНИ 
УРЕДИ

Тази маркировка показва, че 
това оборудване, след опре-
делен период на ползване, не 
може да се изхвърля заедно с 
другите отпадъци от домакин-
ството. Потребителят е длъ-
жен да го предаде там, къде-

то се събират отпадъци от електрическо 
и електронно оборудване. Събирателни-
те пунктове, в това число местни пункто-
ве за събиране, магазини или общински 
структури, създават система, която поз-
волява да се върне оборудването. Под-
ходящото третиране на отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване 
помага за избягване на вредни за човеш-
кото здраве и околната среда последици, 
произтичащи от наличието на опасни ве-
щества, както и неправилно съхранение 
и обработка на такова оборудване.

Това устройство е маркирано в съответ-
ствие с Европейската директива 2012/19/
UE и на полския закон за електрически и 
електронни отпадъци със задраскан кон-
тейнер за отпадъци.
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ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Описание на плочата

Панел за управление

1. Главен сензор
2. Дисплей на нагревателните 

зони
3. Сензор минус
4. Сензор плюс

5. Сензор ключ с индикатор за блокада
6. Датчик на часовника
7.   Сензор минус на часовника
8.   Сензор плюс на часовника

Нагревателна задна зона
Ø 180

Нагревателна предна зона
Ø 145

3 2 4

7
6 6 8 1

423

5
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ИНСТАЛАЦИЯ

Приготвяне на мебела за вграждане на плота

● Дебелината на плота на мебела трябва да е от 28 до 40 mm, дълбочина на плота 
мин 600 мм. Плота трябва да е плосък и добре нивелиран. Трябва да уплътните и 
осигурите плота от страната на стената, за я предпазите от заливания и влага.

● Разстоянието между ръба на отвора и горния ръб на плота отпред трябва да бъде 
най-малко 60 мм, отзад мин. 50 мм.

● Разстоянието между ръба на отвора и страничната стена на мебела трябва да бъде 
най-малко 55 мм.

● Кухненските шкафове за вграждане трябва да имат облицовки и лепила устойчиви 
на температура 100°C. Не изпълняването на това условие може да доведе до де-
формация на повърхността или разлепване на облицовките.

● К р а и щ ат а  н а  от в о р а  т р я б в а  д а  бъ д ат  у п л ъ т н е н и  с  м ат е р и а л  
устойчив на абсорбция.

● Отвора в плота на мебела направете в съответствие с размерите, показани на Фигура 1.
● Под плота оставете пространство най-малко 25 mm за правилната циркулация на 

въздух за да се избегне прегряване на повърхността около плочата, 

1

(*) 285 mm
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Забранява се монтирането на плота над фурна без вентилация.

Захранващия кабел трябва да бъде свързан така, че да не докосва долната 
предпазна плоча.

Вграждане в плота на кухненския шкаф.   

ИНСТАЛАЦИЯ

Вграждане в плота на кухненския шкаф 
над фурната. 

Внимание. По време на инсталиране 
на керамичния плот в плота на кух-
ненския шкаф трябва да монтирате 
рафт-преграда, както е показано върху 
фигурата. Ако плотът е инстали-
ран над фурна за вграждане, монтажът 
на рафта-преграда не е необходим.

Ако керамичния плот е инсталиран в 
плота на кухненския шкаф над чекме-
джето, трябва да прикриете долната 
защита на плота с дървена плоскост 
или защитна плоскост за керамични 
плотове.

m
in

 2
5
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● При плот с дебелина 38 mm за монтиране на плочата използвайте 4 дръжки "A". 
Начина на монтиране е показан на фиг. 2 и 3. При плот с дебелина 28 mm освен 
дръжките "A" допълнително трябва да използвате 4 дървени кубчета с размери 
15x15x50 мм. Начина на монтиране е показан на фиг. 4 и 5.

● Проверете дали уплътнението плътно приляга към плота. 
● Завъртете леко дръжките отдолу на плота.
● Изчистете плота, сложете плочата в отвора и натиснете към плота. 
● Регулирайте дръжките перпендикулярно към ръбовете на плота и завъртете до край.

1 - плот на мебела
2 - винт
3 - закрепващ профил
4 - нагревателна плоча
5 – уплътнител на плота

1 - плот на мебела
2 - винт
3 - закрепващ профил
4 - нагревателна плоча
5 – уплътнител на плота
6 - дървено кубче

2

3

4

5

ИНСТАЛАЦИЯ

Инсталиране на плота - дръжка
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● Към плочата е трайно прикрепен захранващ кабел със щепсел и може да бъде 
включен само към електрически контакт  230 V ~ 50 Hz със заземяване.Мрежата 
захранваща контакта трябва да бъде осигурена с предпазител .
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5 4

321

1
5

15
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ОБСЛУЖВАНЕ 

       Подходящи съдове за готвене

За печките с керамична плоча са предвидени специални съдове за готвене и печене. 
Съблюдавайте инструкциите на техните производители. 
Съдове за готвене с алуминиеви или медени дъна могат да предизвикат петна, много 
трудни за премахване. Особено внимание обърнете на емайлираните съдове, при които 
при случайно извиране на съдържанието им могат да доведат до повреди на плочата. 
За постигане на оптимално изразходване на енергията, оптимално време на готвене, 
както и за да предотвратите изгаряния на плочата от изкипели ястия, съблюдавайте 
следните препоръки. 
Дъно на тенджерата: 
Съдовете за готвене / печене трябва да имат стабилни, плоски дъна, понеже дъно с 
остри ръбове или с прегорели останки от храни, може да надраска керамичната плоча 
и да действа на нея като шкурка!

Размер на тенджерата:
Диаметъра на дъната на тенджерите и тиганите трябва да отговаря колкото е възможно 
най-точно на диаметъра на нагревателната зона на плочата. 

Капак на тенджерата:
Капака на тенджерата позволява на запазване на топлината, и по този начин намаля-
ва времето за нагряване и намалява консумацията на енергия.

Обърнете внимание, при включването и изключването както и при настройката на 
степента на мощността на нагряване винаги да натискате само един сензор. В 
случаите на натискане едновременно на повече сензори (с изключение на слу-
чаите на изключване на нагревателната зона), системата игнорира въведените 
управляващи сигнали, а при продължително натискане се появява сигнала за 
повреда.

Керамичния плот е оборудван със сензори, които се управляват чрез докосване с пръ-
стите на маркираната повърхност. 
Всяка пренастройка на сензора се потвърждава чрез звуков сигнал.

Преди да включите плочата
• Най-напред старателно изчистете керамичната плоча. Керамичната плоча третирайте 

като стъклена повърхност. 
•  При първото използване може да се появи слабо отделяне на миризма, затова 

включете вентилацията в помещението или отворете прозореца.
•  Извършвайте обслужващите действия съблюдавайки препоръките за безопасност.
Внимание. При първото включване на плота към електрическата мрежа върху 
индикатора на нагревателната зона може да се появи буква „H”. Това не е грешка 
и буквата „H” ще изчезне след около 60 минути.
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ОБСЛУЖВАНЕ 

Панел за управление
След свързването на плота към електрическата мрежа, би трябвало да се появи кратък 
звуков сигнал, който сигнализира, че можете да включите керамичния плот. 

Внимание!
Не поставяйте никакви предмети върху повърхността на сензори-
те (това може да предизвика включване на сигнала за грешка), тези по-
върхности трябва да бъдат постоянно чисти.

Включване на плочата

Ако в рамките на 10 секунди, не се направи настройка на нито един от сензорите, 
нагревателната плоча се изключва.
Ако е активна блокадата пред деца, тогава не можете да включите нагревателните 
зони ( вижте Отблокиране на плочата). 

Включване на нагревателната зона

Ако в рамките на 10 секунди след включване на плочата, не се направи никаква 
настройка, котлона се изключва.

Ако плочата е изключена, всички зони за нагряване са изключени, а диодите не светят. 
С докосване на главния сензор включвате плочата, на всички дисплеи на зоните за 
нагряване се появява през 10 секунди „0”. Сега можете да настройте исканата степен 
на нагряване  с помощта на сензора (+) и сензора (-) (вижте Настройки на степента 
на мощност на силата на нагряване).

Ако керамичния плот е включен (поне една от нагревателните зони е включена), тогава 
можете да включите следващата зона за нагряване натискайки съответно сензорите 
(+) или (-). 
Сега можете да настройте исканата степен на нагряване  с помощта на сензора (+) 
и сензора (-) (вижте Настройки на степента на мощност на силата на нагряване).
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ОБСЛУЖВАНЕ 

Настройки на степента на силата на нагряване

Ако искате да готвите използвайки системата за автоматично намаляване на силата 
на нагряване, стартирайте избора на степента на силата на нагряване от сензора "-".
 (вижте Система за автоматично намаляване на силата на нагряване).    

Система за автоматично намаляване на силата на нагряване

Всяка зона за нагряване е оборудвана 
със система за автоматично намаляване 
на силата на нагряване. Ако системата се 
активира, дадената зона за нагряване  е 
включвана на най-високата мощност за 
определено време, в зависимост от избра-
ната степен на силата на нагряване, а след 
като изтече времето – е превключвана на 
избраната степен на силата на нагряване

Когато се появи „0” можете да настройте степента на силата на нагряване  с помощта 
на сензора (+) и сензора (-). 
Ако не желаете да се задейства системата за автоматично намаляване на силата на 
нагряване, започнете настройките на степента на силата на нагряване от сензора (+) 
(напримернастройка на степента на силата на нагряване „6”, десетичната точка не свети).
След това можете постепенно да намалявате степента на силата на нагряване чрез 
натискане на сензора (-), или да повишите степента на силата на нагряване чрез нати-
скане на сензора (+).

Активирането на системата за автоматич-
но намаляване на силата на нагряване 
се започва с натискането на сензора за 
избора на степента на силата за нагряване 
със сензора (-). Тогава се появява на дис-
плея степента на силата на нагряване("9"). 
След натискане на сензора (+) появява се 
десетичната точка през 10 секунди. 
Ако в продължение на 10 секунди започ-
нете настройките  на степента на силата 
на нагряване с натискане на сензора (-), 
тогава системата за автоматично намаля-
ване на степента на силата  на нагряване 
е активна, а десетичната точка свети през 
цялото време на нейното активиране. 

Степен на 
мощността за 

готвене 

  Време за бързо 
готвене (мин)

1 1

2 2,4

3 4,4

4 5,2

5 6,2

6 1

7 2,4

8 2,4

9 -
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Ако започнете настройките  на степента на силата на нагряване след като 
изтекат 10 секунди, тогава точката при цифрата  “ изгасва, а системата за 
автоматично  намаляване на степента на силата  на нагряване не е активна .

Ако не желаете да действа системата за автоматично намаляване на сте-
пента на нагряване, стартирайте избора на степента на силата на нагряване 
от сензора "+". 

Изключване на цялата плоча

Плочата работи, когато е включена най-малко една зона за нагряване. Натискайки глав-
ния сензор изключваме цялата плоча, а на дисплея на нагревателната зона се появява 
буквата “H” - Индикатора за остатъчна топлина.

Изключване на една зона за нагряване

Една зона за нагряване можете да изключите по следния начин:
 - натиснете едновременно сензора “+” и сензора “-” или 
-със сензора „-” намалявате настройките до „0”.

На дисплея се появява буквата “H” – символа на остатъчното нагряване.

Сега можете във всеки момент да промените настройките на степента на силата на 
нагряване по начина описан в раздела „Настройка на степента на мощността на 
нагряване”.
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ОБСЛУЖВАНЕ 

Ако се появи липса на напрежение в захранващата мрежа блокадата е ав-
томатично активирана.

Блокиране на нагревателната плоча

За да блокирате плочата натиснете сензора ключ  до момента в който започва да 
свети  индикатора на блокадата . В началото на натискането на сензора се появява 
кратък звуков сигнал.

Отблокиране на нагревателната плоча

За да отблокирате плочата натиснете сензора ключ  до момента в който изгасва  
индикатора на блокадата На края на натискането на сензора се появява кратък звуков 
сигнал.

Функция блокиране

Функцията на блокадата  стартирана със сензора ключ  служи за това, да предпазва 
включените нагревателни зони от нежелани  промени на настройките или изключване 
от деца, домашни животни и др.
Когато блокирате плочата, и нагревателните зони са изключени, тогава плочата е 
предпазвана от нежелано включване, а нейното включване е възможно само след 
отблокирането и.
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Показателя на остатъчно нагряване

В момента на изключването на горещата нагревателна зона се появява „H” като сигнал 
„нагревателната зона е гореща!”. 

По това време не докосвайте 
нагревателната зона поради 
възможност за изгаряне както и 
не поставяйте на зоната чувстви-
телни на топлина предмети!

Когато този показател изгасне, можете да 
докосвате зоната за нагряване, имайки 
предвид, че зоната все още не е изстинала 
до температурата на околната среда.

Когато няма електрически ток 
Индикатора за остатъчна топлина 
„H“ не свети. Въпреки това зони-
те за нагряване могат да бъдат 
още горещи!
Важно!
Ако след повторно присъединя-
ване към мрежата или след пре-
късване на захранването плота 
бъде включен отново, ще бъде 
проведен кратък „авто-тест”, 
след което ще светне индикато-
рът на остатъчно нагряване „H”. 
Върху индикатора за остатъчно 
нагряване се показва буква „H” 
в продължение на около 45 до 60 
минути. Показанието на остатъч-
ното нагряване не базира върху 
измервнето на стойността на тем-
пературата, а върху изчисляване 
на времето на действие на нагре-
вателните зони. След прекъсване 
на захранването за изчисляване 
се приема най-високата темпе-
ратура и най-дългото време за 
охлаждане, затова буквата се 
показва толкова дълго време.
За по-нататъшната работа на уре-
да това няма никакво значение.
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Ограничаване на времето на работа

За да се увеличи ефективността на ра-
бота, готварския плот е снабден с таймер 
за работата на всяка една нагревателна 
зона. Максималното време на работа се 
настройва в съответствие с последно из-
браната мощност на нагряване. 
Ако не променяме степента на мощност 
на нагряване през продължителен пери-
од (вижте табелата), тогава съответната 
зона за нагряване ще бъде автоматично 
изключена и ще се активира символа за 
остатъчно нагряване. Но във всеки момент 
можете да включите и използвате нагре-
вателните зони съгласно с инструкцията 
за употреба.

Функция на часовника

Ако плочата е съоръжена с часовник (Timer), тогава с негова помощ , можете да на-
строите времето на работа на произволна зона за нагряване.
Най-напред натискате на сензора (+) или (-) на часовника. След натискане на сензора 
(+) или (-) на часовника на всички дисплеи на нагревателните зони се появява светеща 
буква „t”.
След това със сензора (+) или (-) на дадената нагревателна зона можете да настройте  
силата на нагряване на зоната. След настройка на силата на нагряване, трябва да на-
строите с помощта на сензорите (+) или (-) на часовника времето през което ще бъде 
включена нагревателната зона.
По време на действие на часовника на дисплея се появява на смени с цифрата за 
степен на силата на нагряване буквата  „t”.
След изтичане на настроеното време нагревателната зона автоматично се изключва, 
което е сигнализирано със звуков сигнал

За да анулирате функцията на часовника трябва да натиснете едновременно 
сензорите „+” и „-” .

Степен 
на мощността 
за загряване 

Максимално 
време на рабо-

та в часове

1 10
2 5
3 5
4 4
5 3
6 2
7 2
8 2
9 1
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Грижата на потребителя да поддържа на-
стоящия уред чист и да извършва действия 
подходящи за неговата поддръжка, имат 
значително влияние върху удължаване 
на експлоатационния живот на уреда.

   Чистете след всяко използване

● Леки, не изгорели замърсявания 
изтрийте с влажна кърпа без препарати 
за чистене. Използването на препарати 
за миене на съдове може да предизви-
ка леко оцветяване на плочата. Труд-
ните за изчистване петна не могат да 
бъдат изчистени понякога дори след 
използването на специален препарат 
за чистене.

● Силно залепени замърсявания 
изчиствайте със стъргалка. След 
това изтрийте зоната за нагряване 
с влажна кърпа. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Стъргалка за чистене на плочата

При почистването на керамич-
ната повърхност прилагайте 
същите методи както при чисте-
не на стъклени повърхности. В 
никакъв случай не използвайте 
драскащи или агресивни препа-
рати за чистене, нито пък пясък 
или гъба с драскаща повърхност.
Не бива да използвате уреди за 
почистване с пара.

     Премахване на петна

● Светли петна с цвят на перли (ос-
татъци от алуминий) можете да пре-
махнете от студената плоча с помощта 
на специален препарат за чистене. 
Остатъци от извряла вода можете 
да премахнете с оцет или специален 
препарат за чистене.

● При премахване то на захар, ястия 
съдържащи захар, пластмаса и алу-
миниево фолио не изключвайте на-
гревателната зона! Трябва веднага да 
изстържете остатъците (още когато 
са горещи) с остра стъргалка от го-
рещата зона за нагряване. След като 
премахнете замърсяването можете да 
изключите плочата, и след като изстине 
да я изчистите с препарат за чистене. 

Специални почистващи средства се пред-
лагат в големите магазини, специализира-
ни електрически магазини , дрогерии, и в 
магазините за хранителни и кухненски из-
делия. Остри стъргалки можете да купите 
в магазините за строителна техника, както 
и в магазини с аксесоари за художници. 
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Никога не нанасяйте препарати за чистене 
на горещата полоча. Най-добре е да оста-
вите почистващите средства да изсъхнат 
и едва след това ги избършете с мокра 
кърпа. Евентуални останки от средствата 
за чистене избършете с влажна кърпа, 
преди отново да включите уреда. В проти-
вен случай те могат да бъдат разяждащи. 

В случай на неподходящо третиране 
на керамичната повърхност на пло-
та не носим отговорност за валидност-
та на гаранцията!

Внимание!
Ако панела за управление не 
действа когато е включен плота, 
изключете главния превключвател 
или отвъртете съответния предпа-
зител и се обърнете към сервиза. 

Внимание!
В случай на появата на пукнатини 
или счупвания на керамичното 
стъкло, веднага изключете плота 
и разединете от електрическото 
захранване. За тази цел изключете 
предпазителя или извадете щеп-
села от контакта. След което се 
обърнете за помощ към сервиза.

   Периодични прегледи

Освен действията имащи на цел плота да 
се поддържа чист, трябва да:
●  Провеждайте контролни периодиче-

ски прегледи на действието на упра-
вляващите елементи и работещите 
елементи на плота. След изтичането 
на гаранцията, поне веднъж на две 
години поръчайте в сервизния пункт 
извършването на технически преглед 
на плота,

●   Премахнете констатираните експло-
атационни повреди,

●  Извършвайте периодични действия 
за поддържане на работещите зони на 
плочата,

Внимание! 

Всякакви ремонти и регулиращи 
действия трябва да бъдат извър-
шени от квалифициран техник, 
имащ съответните компетенции.
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ДЕЙСТВИЕ В АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

При всяка аварийна ситуация:
• Изключете работещите нагревателни зони
•   Изключете електрическото захранване
•  Информирайте че имате повреда
•  някои малки повреди могат да бъдат премахнати от потребителя, като използва пре-

поръките посочени по долу; преди да извикате сервизен работник, моля проверете 
точките изредени по-долу в таблицата.

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
1.Уредът не действа - няма ток -проверете бушоните (предпазите-

лите), ако са изгорели – сменете 
ги

2.Уредът  не реагира на въведе-
ните стойности

- управляващият панел не е 
включен

- включете

- бутона е натиснат прекалено 
бързо (за по-малко от секунда) 

- натиснете бутоните малко 
по-дълго

- натиснали сте едновременно 
повече бутони

- винаги натискайте само един 
бутон (с изключение когато из-
ключвате нагревателната зона)

3.Уредът не реагира и издава къс 
звуков сигнал

- включена е блокадата предпаз-
ваща от деца (блокада)

- изключете предпазващата бло-
када от деца (блокада)

4.Уредът не реагира и издава 
дълъг звуков сигнал

- неправилно обслужване (нати-
снали сте прекалено бързо или 
неправилни сензори)

- отново стартирайте уреда

- сензор(ите) покрит(и) или 
замърсен(и)

- открийте или изчистете сензо-
рите

5.Целият уред се изключва - след включването не са въве-
дени никакви данни през време 
по-дълго от 10 секунди

- отново включете панела за 
управление и веднага въведете 
данните

- сензор(ите) покрит(и) или 
замърсен(и)

- открийте или изчистете сензо-
рите

6.Една нагревателна зона се 
изключва

- ограничаване на времето на 
работа

- отново включете зоната за 
нагряване

- сензор(ите) покрит(и) или 
замърсен(и) 

- открийте или изчистете сензо-
рите

7. Не свети показателя на оста-
тъчното нагряване, въпреки че 
зоната за нагряване е гореща

- няма ток, уредът е изключен от 
захранващата мрежа

- показателя на остатъчното 
нагряване ще се задейства след 
следващото включване и изключ-
ване на панела за управление

8.Пукнатина в керамичната плоча Опасност! Веднага изключете керамичния плот от захранване-
то (предпазител). Обърнете се към най-близкия сервиз.

9.Ако повредата не е ликвидирана Изключете керамичния плот от захранването (предпазител!) Обърнете 
се към най-близкия сервиз.
Важно!
Вие сте отговорни за правилното използване и доброто поддържане 
на уреда. Ако поради грешно обслужване на уреда извикате човек 
от сервиза, Вие ще заплатите за това посещение, дори в периода на 
гаранция на уреда.
За щети възникнали при неспазване на тази инструкция за употреба не 
отговаряме.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение: 230V 1N~50 Hz
Мощност на плота 3,0kW

Model: PBP2VQ203DFT (VH 3021)

- нагревателна зона: 1 x Ø 145 mm 1200 W

- нагревателна зона: 1 x Ø 180 mm 1800 W

Размери: 520 x 300 x 48;
Тегло: около 4,2 kg;

Отговаря на нормите EN 60335-1; EN 60335-2-6 действащи в Европейския Съюз.




