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Стъклокерамичен плот за вграждане BG 

Уважаеми клиенти! Стъклокерамичната плоча е направена само за домашна 
употреба. 
Използуваните опаковки за нашите продукти са 
екологично чисти и могат да бъдат рециклирани или 
преработени по начин, който не вреди на околната среда. 
Всички индивидуални опаковки са четливо маркирани до 
съответната им преработка и техния край. 
След като окончателно разопаковате вашия уред, молим 
Ви да не замърсявате околната среда с опаковката: 
извикайте най-близката организация оторизирана за 
преработката и. 

Инструкции за  

употреба 
Инструкциите за употреба са подготвени за 
потребителите и описват уреда и начина по който да се 
използва. Инструкциите са подготвени за различни типове 
уреди и поради тази причина може да прочетете за 
описания на функции, които не се отнасят за вашия уред. 

Инструкции за 
инсталиране 

Вашият уред трябва да бъде свързан в електрическата 
мрежа в съответствие с инструкциите за свързване на 
уреда и националните стандарти за безопасност. 
Свързването да бъде извършено от квалифициран техник. 

Стикер с информация Стикерът с информация за основните характеристики се 
намира от долната страна на плота. 

Противопожарна 
зашита 

Такива уреди могат да се монтират срещу/до  по високи 
кухненски модули, т.е. с височина надвишаваща тази на 
електрическия уред. Елемента от другата страна може да 
бъде със същата височина като тази на  уреда. 
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Внимание 

 Уредът може да бъде инсталиран и монтиран само от квалифициран персонал. 
 Отделни части от уреда се загряват по време на работа / около нагревателните зони /. 

Пазете децата на разстояние и ги предупредете своевременно. 
 Прегрято олио може да се възпламени. Осигурете непрекъснато наблюдение по време 

на приготвяне на ястия в които се загрява олио / например чипс /. 
 Нагревателните зони не трябва да се оставят включени без да има съд върху тях. 
 Не използвайте уреда за затопляне на помещенията. 
 Не използвайте стъклокерамичната плоча за работна повърхност. Остри предмети могат 

да направят драскотини. 
 Забранено е  използването на тънки алуминиеви  или  пластмасови съдове. Не 

поставяйте пластмасови предмети или алуминиево фолио върху плота докато е топъл. 
 Ако други електрически уреди са включени в близост до керамичната плоча,бъдете 

много внимателни кабелът им да не допре плочата. 
 Никога не употребявайте надраскана или счупена стъклокерамична плоча. Ако 

забележите и най-малка повреда изключете веднага от електрическата мрежа. 
 В случай на повреда изключете от електрическата мрежа и извикайте сервизен техник. 
 Никога не използвайте парочистачка или пара за почистване на уреда. 

Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не 
трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да 
се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по 
подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните 
негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които иначе 
биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък 
на този продукт. За по- подробна информация за рециклиране на този продукт 
се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или 
магазина, откъдето сте закупили продукта. 
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Стъклокерамичен плот 

1 – предна готварска зона  
2 – задна готварска зона  
3 – предна готварска зона – дуо-зона  
4 – панел за управление 

Елементи на 
контролния панел 

A – сензор за заключване на функцията (ключ)  
B – сензор на мрежовия включвател  
C – сензор минус (-) 
D – сензор плюс (+) 
F – контролна лампичка на заключването на плота за готвене  
I – контролна лампичка на свързването на външната линия на дуо-зоната  
K – сензор на дуо-зоната  
L – сензор на зоната за готвене  
M – указател на степента на мощност  
N – символ на активирането на зоната за готвене 
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Стъклокерамичната плоча има четири нагревателни зони. 
Нейната повърхност е гладка няма ръбове и не могат да 
се задържат остатъци от храна. 
 Нагревателната зона достига бързо избраната 

температура при което площта около нея остава 
студена. 

 Плочата е устойчива на температурни промени. 
 Стъклокерамичната плоча е устойчива на удар. Ако 

съдът се постави с лек удар върху плочата тя няма да 
се повреди. 

 Не използувайте стъклокерамичната плоча като 
работна повърхност. Остри предмети могат да я 
одраскат. 

 Приготвяне на храна в алуминиеви или пластмасови 
съдове върху плочата не се разрешава. Никога не 
поставяйте такива съдове на стъклокерамичната плоча. 

 Не приготвяйте кафе в традиционните съдове с малки 
дъна, ако техния диаметър е по-малък от този на 
нагревателната зона, тъй като може да се причини 
щета. 

ВНИМАНИЕ! 
 Ако разсипете захар или друга сладка субстанция 

избършете плочата незабавно с кърпа или с шпакла за 
почистване още докато плочата е дори гореща. Това ще 
предотврати повреда. Изключете незабавно от 
електрическата мрежа, ако забележите някакви 
драскотини по стъклокерамичната плоча. 

 Не използвайте обикновени почистващи препарати за 
почистване на стъклокерамичната плоча. Те могат да я 
повредят. 

Съдове Използвайте само високо качествени съдове с равни и 
стабилни дъна. 
 Винаги бъдете внимателни и поставяйте съдовете в 

средата на нагревателните зони. 
 Ако използвате съдове направени от температурно 

устойчиво стъкло или друг материал винаги следвайте 
указанията на производителя. 

 Ако използвате тенджера под налягане, никога не я 
оставяйте без наблюдение. Поставете на най-висока 
температура, изчакайте докато съответното налягане 
бъде достигнато и върнете на по-ниска степен както е 
препоръчано от производителя на съда. 

 Когато съдовете които използвате за готвене са със 
светла повърхнсот или дебело дъно достигането на 
съответната температура от стъклокерамичния плот се 
увеличава до 10минути. В следствие на това Ви 
препоръчваме, ако искате да загрявате по голямо 
количество течност да използвате тъмен съд с плоска 
повърхност. 
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Стъклокерамичната повърхност може да се повреди ако: 
 Тя е  включена и оставена празна или с празен съд.  
 се използва съд с неподходящо дъно неравно или с 

малък диаметър (традиционните кафеварки и 
джезвета). 

 Не използвайте керамични съдове, те могат да 
повредят стъклокерамичната плоча. 

 Преди да поставите съда на плочата, го избършете 
добре за да  предпазите плочата. 

Съвети за спестяване на енергия 

 Когато избирате съда внимавайте за диаметъра, много често на етикета е обозначен 
диаметъра в горната част, а дъното обикновено е с по малък диаметър. 

 Използването на тенджера под налягане е изключително икономично и съхранява 
време и енергия. По този начин се запазват витамините и храната е по здравословна. 

 Когато поставяте тенджера под налягане слагайте достатъчно количество вода за да не 
повредите съда и плота. 

 Поставяйте капак на съдовете когато е възможно. 
 Използвайте подходящи съдове в зависимост от количеството на храната което 

приготвяте. Ако използвате голям съд и приготвяте малко количество храна ще 
изразходите по голямо количество енергия от необходимото. 
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Управление на плота 

В течение на времето, когато сензорите се приспособяват 
към външните условия: 
 Не слагайте върху тяхната повърхност никакви 

предмети, иначе може да се активира режимът на 
грешка.  

 Повърхността на сензорите трябва да се поддържа 
винаги чиста. 

 Не излагайте на силно осветление, като напр. 
халогенова лампа или силна слънчева светлина и др. 
под. 

В случай на неспазване на тези условия може да не 
настъпи правилно калибриране на сензорите и на дисплея 
се появява съобщение за грешка (виж таблицата). След 
отстраняването на причината автоматично се извършва 
правилна калибрация. 

КАЛИБРИРАНЕ НА 
СЕНЗОРИТЕ 
 
 

НАСТРОЙКА НА СТЕПЕНТА 
НА МОЩНОСТ   
БЕЗ ФУНКЦИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ЗАГРЯВАНЕ 
 

6 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА 
ЗА ГОТВЕНЕ  
 

ВНИМАНИЕ! 
 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗОНАТА 
ЗА ГОТВЕНЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
 

 

 Управлението на сензорите се активира чрез слагане 
на пръст на съответния символ върху 
стъклокерамичния плот. Панелът за управление трябва 
да се поддържа чист и сух.  

 Сензорите не реагират на тъмни матирани цветове (не 
използвайте черни ръкавици). Не слагайте нищо върху 
панела за управление на плота за готвене.  

 Внимавайте за нежелателно включване на 
електроуреда, напр. от домашни животни! 

 

Натискаме само сензор B (мрежовия ключ). И на двата 
дисплея се появява символ „O“ или „H“ и символите за 
активиране на зоната за готвене „N“ светят с прекъсване. 
Ако не направим някакъв следващ избор до 10 секунди, 
плотът за готвене се изключва автоматично. 
 

До 10 секунди след включването на плота за готвене 
натиснете сензор „L“ на желаната зона за готвене. 
Съответният символ на активацията на зоната за готвене 
„N“ остава да свети непрекъснато, останалите символи 
„N“ изгасват. До 8 секунди с помощта на сензорите „+“ и „-“ 
извършваме настройка на степента на мощност (1 – 9). 
 

Активирайте зоната за готвене (символът „N“ свети 
непрекъснато) и до 8 секунди изберете степента на 
мощност. 
 
 
 
 

В случай на настройка на степен на можност с помощта 
на сензора „-“, в продължение на 8 секунди ще свети, 
редувайки се, избраната степен на мощност и символът 
„A“. След изтичането на този период на дисплея остава 
изобразена избраната степен на мощност. 

 



НАСТРОЙКА НА 
СТЕПЕНТА НА МОЩНОСТ   
С ФУНКЦИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ЗАГРЯВАНЕ 
 

Улеснява готвенето чрез завиране на пълна мощност и 
след това мощността автоматично се превключва на 
избраната по-ниска степен. 
 Активираме съответната зона за готвене.  
 Натискаме сензор „-“, на дисплея, редувайки се, светва 

9 и A. 
 Чрез повторно натискане на сензора „-“ (до 8 секунди) 

избираме желания период от време за предварително 
загряване и степента на мощност след изтичането му 
(виж таблицата). 

 Ако не извършим активиране на предварителното 
загряване, ще остане настроената степен 9 и 
функцията за предварително загряване ще се 
деактивира автоматично. 

През цялото време на предварителното загряване зоната 
за готвене ще бъде настроена на максимална мощност и 
на дисплея, редувайки се, ще бъде изобразен символ „A“ 
и предварително настроената степен на мощността. След 
изтичането на периода на предварителното загряване 
зоната за готвене автоматично се превключва на 
предварително настроената степен на мощността.  
Времетраенето на предварителното нагряване за 
съответните степени на мощността са посочени в 
таблицата. 

ПРОМЯНА НА СТЕПЕНИТЕ 
НА МОЩНОСТ  

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 
ЕЛЕКТРОУРЕДА  
 

За промяна на степента на мощността активирайте 
съответната зона за готвене (сензор „L“) и с натискането 
на сензорите „+“ и „-“ извършете необходимата промяна 
 
Електроуреда можете да изключите по всяко време с 
натискането на сензор „B“ в продължение на 1 сек. 
 
 
Включването на дуо-зоната е възможно по всяко време по 
време на на готвенето. 
 Активираме съответната зона с натискане на сензора 

„L“ за дуо-зоната. 
На дисплея свети десетинната запетая, след натискане на 
сензор „K“ се активира дуо-зоната и светва символ  „I“. 
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ВКЛЮЧВАНЕ  
НА ДУО-ЗОНАТА  
 

 

Степен на 
мощността 

 
 
 

Времетраене на 
работата на максимална 

мощност (време на 
предварителното 

загряване) 

Обезопасителн
о изключване 

 
 
 

U - 6 ч 

1 60 сек 6 ч 

2 3 мин  6 ч 

3 4 мин 42 сек 5 ч 

4 6 мин 30 сек 5 ч 

5 8 мин 30 сек 4 ч 

6 2 мин 30 сек 1,5 ч 

7 3 мин 30 сек 1,5 ч 

8 4 мин 30 сек 1,5 ч 

9 - 1,5 ч 

 



ИЗКЛЮЧВАНЕ  
НА ДУО-ЗОНАТА  
 

Постъпваме по същия начин, изгасва символът „I“ и се 
изключва цялата външна линия на зоната за готвене. 
 
 
 Активирайте съответната зона за готвене  
 С едновременното натискане и на двата сензора D (+) и 

C (-) зоната за готвене се изключва, или с натискане на 
сензор C (-) постепенно настройваме степента на 
мощност на „0“.  

 След изключване на зоната за готвене дисплеят на 
съответната зона ще показва символ „H“, който 
сигнализира, че тази зона е гореща и може да се 
използва тази остатъчна температура. 

 
Веднага след изключването на зоната за готвене или на 
целия плот на дисплея се изобразява „H“. Tова означава, 
че зоната за готвене е нагрята на температура, по-висока 
от 60°C. След охлаждане на плота символът изчезва. 
 
Ако на дисплея се изобрази „H“ след включване на 
плота към електрическата мрежа (напр. при 
включване след спиране на тока по време на готвене 
или при първоначалното свързване на плота към 
електрическата мрежа), това означава, че плотът е 
бил изключен от електрическата мрежа в горещо 
състояние. 
Tова не е повреда, символът „H“ ще изчезне след 
изтичане на периода от време, настроен от 
производителя. 
 
С помощта на ниска мощност поддържаме ястието в 
топло състояние. 
Настройка на функцията: 
 Настройваме зоната за готвене на степен на мощност 1 

и натискаме сензор  „-“. 
 На дисплея се изобразява „u“ 
 
Ако искаме да заключим настроения режим на плота за 
готвене (това предотвратява нежелателното 
пренастройване на готварския плот по време на готвене), 
натискаме сензор A (ключа) в продължение минимум на 2 
секунди. Светва контролна лампичка „F“.  
При заключено управление на плота за готвене остава да 
работи само функцията изключване на плота (с натискане 
на сензор B (мрежовия включвател) или изключване на 
заключването чрез натискане на сензора A (ключ). След 
изключване на заключването (диодът за индикация на 
сензор А изгасва) можем отново да управляваме 
функциите на плота за готвене. 
 
 

Заключването на плота за готвене е възможно само във 
включено състояние. 

ИНДИКАТОР  
НА ОСТАТЪЧНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА  
 

8 

ИЗКЛЮЧВАНЕ  
НА ЗОНАТА ЗА ГОТВЕНЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА  

 

ФУНКЦИЯ ЗАПАЗВАНЕ  
НА ЯСТИЯ В ТОПЛО 
СЪСТОЯНИЕ  
 

ЗАБЕЛЕЖКА  

 

ЗАКЛЮЧВАНЕ  
НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ПЛОТА ЗА ГОТВЕНЕ  
 

 



Обезопасителят за деца служи за възпрепятстване на 
употребата на електроуреда  
Обезопасителят за деца може да бъде активиран само 
ако не е настроена степен на мощност на зоните за 
готвене. 
 
 Включете плота за готвене с натискане на сензор „B“. 
 На дисплея се изобразява светеща с прекъсвания 

десетинна запетая. 
 До 3 секунди натисваме едновременно сензори „+“ и „-“ 

и след това сензор  „+“. 
 На дисплеите за миг се изобразява L и плотът изгасва.  
 При опит за включване на плота дисплеите с L започват 

да светят 
 
 Включете плота с натискане на сензора „B“  
 На дисплеите светва L 
 До 3 секунди натисваме едновременно сензори „+“ и „-“ 

и след това сензор  „-“. 
 Плотът е готов за употреба. 
 
 
Ако изключим всички зони за готвене, плотът за готвене 
до 10 секунди се изключва автоматично. 
 
 
 
Целият плот за готвене се изключва в случай, че 
натиснем един сензор или повече сензори в продължение 
на повече от 12 секунди (напр. ако сложим кърпа или съд 
върху символите за управление). 
 
Плотът е снабден с обезопасително изключване. 
Периодът от време, след който настъпва изключването, 
зависи от настроената степен мощност – виж таблицата. 

ОБЕЗОПАСИТЕЛ ЗА ДЕЦА  

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА 
ЗА ГОТВЕНЕ 
АВТОМАТИЧНО 
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ДЕАКТИВИРАНЕ – 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 
ОБЕЗОПАСИТЕЛЯ ЗА 
ДЕЦА  
  
 

ВКЛЮЧВАНЕ  
 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА 
ЗА ГОТВЕНЕ ПРЕДПАЗНО 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА 
ЗА ГОТВЕНЕ 
ОБЕЗОПАСИТЕЛНО  
 

Дисплей Причина 

F1  прекалено силно осветление  

F2  силна пулсираща светлина  
(напр. луминисцентно осветление) 

F3  сензор, покрит със светъл предмет  

F4  силно променливо осветление  

FF  покрити сензори (напр. разлята течност)  

 

Tаблица на грешките 

 Символите FF, F1 до F4 при изобразяването се редуват 
със символите A0 – A9, които означават конкретен 
сензор 

 
 При неправилна употреба на плота за готвене (напр. 

нагряване на празен съд),може да се стигне до 
прегряване. Това състояние се сигнализира чрез 
символ „t“ на дисплеите. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
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Фиг.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 5 

Стъклокерамичният плот се почиства когато е напълно 
изстинал, препоръчва се след всяка употреба,в противен 
случай дори и най-малките частици останали след готвене 
могат да изгорят и променят цвета на плота при следваща 
употреба. Почиствайте редовно стъклокерамичният плот 
със специалните предназначени за него препарати, които 
са направени така че създават защитен слой на 
повърхността на плота.  Преди употреба, избършете прах 
и други частици от плота – те могат да надраскат 
повърхността (Фиг. 1). Внимание: използването на кърпа от 
груб вълнен плат, гъби напоени с абразивни смеси, а също 
и препарати могат да надраскат плота. Повърхността 
може да бъде повредена и при използване на агресивни 
спрейове и неподходящи течни химикали. (Фиг.1 и 2). 
Очертанията на зоните по плота могат да бъдат изтрити , 
ако се използват агресивни почистващи препарати или 
съдове с неравни дъна. (Фиг. 2). Леки петна се отстраняват 
с мека кърпа; след което повърхността трябва да се 
избърше добре (Фиг. 3). Петна от вода се отстраняват с 
ненаситен разтвор на оцет, при почистване с разтвора 
внимавайте да не докосвате металната рамка  ( при някои 
модели ), тя може да загуби блясъка си.  Никога не 
използвайте агресивни спрейове или препарати за 
отстраняване на варовик. (Фиг. 3). Силни петна 
отстраняват се със специални препарати за 
стъклокерамичен плот. Спазвайте стриктно инструкциите 
на производителя. Внимателно отстранявайте всякакви 
петна от керамичната повърхност, тъй като при следващо 
използване те ще се загреят и могат да повредят плота 
(фиг. 3). Упорити петна и петна от изгаряне  се отстраняват 
със специална шпакла за почистване. Когато почиствате 
на докосвайте повърхността с дръжката на шпаклата. (Фиг. 
4). Съхранявайте шпаклата правилно за да се предпазите 
от наранявания! 
Захар и храна съдържаща захар могат трайно да повредят 
стъклокерамичния плот (Фиг.5), така че почиствайте 
веднага ако захар или продукти съдържащи захар са 
попаднали върху плота / почистете с шпакла докато плота 
е още топъл / (Фиг. 4). Промяна в цвета на 
стъклокерамичния плот няма въздействие върху работата 
на плота. В повечето случаи, промяната се дължи на 
загаряне на храна или  като следствие от преместване на 
съдове с неравни дъна (от алуминий) по повърхността, ако 
има такава промяна тя е трудно отстранима. Забележка: 
Описаните по горе проблеми които могат да възникнат не 
влияят директно на работата на плота. Описаните 
проблеми не се покриват от гаранцията на уреда. 
 

 
 
 
 
 
 

                  

Почистване и поддържане на стъклокерамичния 

плот 
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Поставяне на плота 

Внимание ! 

 За да бъде предотвратен какъвто и да е риск, уредът трябва да се монтира от 
квалифициран персонал. 

 Панелите и модулите в които се поставя плота трябва да бъдат температурно 
устойчиви до  (100°C),  в противен случай те могат да бъдат деформирани или да им 
бъде променен цвета поради несъответствуваща температурна устойчивост. 

 Плотът трябва да бъде вграден в работна повърхност с ширина 60 см или повече. 
 След като плота е монтиран трябва да има достъп до двата прикрепящи елемента от 

долната страна на плота. 
 Кухненските модули над плота трябва да са монтирани на подходяща височина така че 

да се осигурят нормални условия за работата му. 
 Разстоянието между плота и аспиратора трябва да бъде равно на това което е 

написано в инструкциите на аспиратора но не по малко от  650 мм. 
 Най-малкото разстояние между ръба на плота и близко стоящ  кухненски модул е 40 

mm. 
 Използването на декоративни рамки от твърдо дърво около плота е възможно, ако е 

спазено минималното разстояние посочено в инструкциите за монтаж. 
 Минималното разстояние между плота за вграждане и задната стена е показано в 

инструкцията за монтаж. 

Размери за вграждане 
на индукционен плот 
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 Уредът трябва да бъде монтиран в работна повърхност 
с дебелина от 30 mm до 50 mm. 

 Bottom kitchen element must not have a drawer. 
 Елементът на долния кухненски модул не трябва да 

има чекмедже. Той трябва да има хоризонтална 
плоскост на 100 мм от работния плот. Разстоянието 
между плочата и плота трябва да бъде празно, не 
съхранявайте никакви предмети в това пространство. 

 



 

 

 
 

 

 Задната стена на кухненския модул също трябва да 
има отвор с височина 100 мм и ширина равна на тази 
на модула, а челния панел трябва да има отвор поне 
6мм. 

Процедура по монтажа  Работната повърхност трябва да бъде хоризонтална. 
 Защитете както е необходимо ръбовете на отвора. 
 Завийте закрепващите елементи  с винтовете  на 

десния  и левия край на плота в предварително 
направените отвори. 

 Свържете плота в електрическата мрежа  (виж. 
Инструкции за свързване) 

 Поставете плота в направения отвор. 
 Натиснете плота и го поставете в работната 

повърхност. 

Инсталация на различни 
стъклокерамични 

плотове 

Когато инсталирате различни стъклокерамични плотове е 
необходимо да ги разделяте с лайсна. 
(закупува се отделно - 286696). 

Свързване на плота към електрическата мрежа 

 Електрическата фурна за вграждане трябва да се монтира 
и инсталира от квалифициран техник. Защита на 
електрическите кабели трябва да отговаря на местните 
стандарти и регулации. 

 Свързващите скоби са достъпни само при отворен капак. 
 Преди да включите уреда към източника на захранване 

проверете дали захранването на стикера отговаря на този 
в мрежата. Стикерът се намира от долната част на плота. 
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 Уредът  е предвиден за свързване към напрежение  AC 
230 V. 

 Електрическата връзка трябва да е от същия модел, за да 
може да се монтира защитата  между уреда и 
захранването с клемите или ключовете FI (за да се 
осигури най-малко 3мм пространство между контактите 
при изключено положение). 

 Връзката трябва да бъде направена като се има пред вид 
силата на инсталацията и на фазите. 

 Противопожарната защита означава че уредът може да 
бъде монтиран между два кухненски модула, като единият 
може да е по-висок от уреда, а другият трябва да има 
същата височина. 

 След монтажа всички връзки и изолации трябва да бъдат 
защитени от случаен контакт. 

Настройване 
на сензорите в 
помещението 

При всяко свързване в електрическата мрежа се извършва 
автоматична настройка на сензорите в помещението за да 
се осигури тяхната правилна работа. Всички дисплеи 
показват  “-“. След като настройката завърши успешно се 
чува звуков сигнал “бип”, всичко на дисплея се изключва и 
плота е готов за работа. По време на настройката върху 
сензорите не трябва да има никакви предмети или обекти, 
в противен случай процедурата ще бъде прекъсната 
докато обектите се отстранят от сензорната повърхност. 
По време на настройката използване на стъклокерамичния 
плот е невъзможно. 

ВНИМАНИЕ ! 
Преди поправка или сервисиране изключете от 
електрическата мрежа. В зависимост от зхранването на 
електрическата мрежа уредът трябва да бъде свързан в 
съответствие с диаграмата. Защитният проводник (PE) да 

се свърже с контакта маркиран със заземяване  . 
Кабелите да се вмъкнат през скобата за да не могат 
лесно да бъдат издърпвани. След свързването включете 
нагревателите за около 3 минути да видите дали работят. 

Диаграма на свързване  Неправилно свързване може да причини повреди на 
уреда, които не се  покриват от гаранцията! 

 Преди да започнете свързването проверете дали 
напрежението посочено в стикера с информация 
отговаря на  това в инсталацията на дома Ви. Волтажът 
трябва да се премери от оторизиран техник (230V 
срещу N)! 

 Поставете кабела така, че да не докосва задния панел 
за да не се нагрява при работа на плота. 
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За свързване да се използват следните кабели 
 Кабели с гумена изолация от вид (HO 5RR F3Х1,5 с 

жълто-зелен заземителен проводник) 
 Кабели с PVC изолация (тип HO 5VV-F3Х1.5 с жълто-

зелен заземителен проводник) Други кабели, които имат 
същите характеристики 

Техническа информация 
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Тип  430A 
KECT330EC  

4309 

Електрическа връзка AC 230 V 

Работен волтаж 230 V, 50 Hz 

Работен волтаж Electronic sensors 

 

Нагревателни зони (ø mm/kW) HL = light cooking zone 

Отпред ляво 180/120 / 1,7/HL 180 / 1,8/HL 

Отзад ляво 145 / 1,2/HL 145 / 1,2/HL 

Обща мошност (kW) 2,9 3,0 

 

 
 

                                                            

        
 

                                                                    
 



 
 

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЯТА БЕЗ ТОВА ДА ВЛИЯЕ 

НА РАБОТАТА НА УРЕДА. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 66/2014 

 
Символ 

Мерна 
единица 

Стойност Стойност 

Име или търговска марка на доставчика   GORENJE GORENJE 

Код за разпознаване на модела 
  430A  

KECT330EC 
4309 

Тип на котлона 
  

 

Брой на зоните и/или площите за 
готвене 

  
2 2 

Техника на нагряване 

EE electric  

burner 
 зони за 

готвене с 
лъчиста 
енергия  

зони за 
готвене с 
лъчиста 
енергия  

Диаметрите на зони и / или зони за 
готвене 

Ø cm 14,5 14,5 

18,0/12,0 18,0 

Консумация на енергия на една зона 
или площ за готвене 

ECelectric 

cooking  
Wh/kg 195,3 191,9 

190,6 190,6 

Консумация на енергия на котлона 
EE electric 

hob 
Wh/kg 193,0 191,3 

282472 bg 



 
 
4309, 430A / SI / TR / BG                                                                     2015 01 01 / SAP 282472 

 
 
 
 
 




