КЕРЕМИЧЕН ПЛОТ
TX 302 R2
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И МОНТАЖ

Благодарим ви че избрахте продукта на ФРАНКЕ.
Технически характеристики: Напрежение – 230V, Ток –
12.6А, Макс. мощност – 2.9кW, Захранващ кабел – 3х2.5
мм.

Подгответе отвора в съответствие с посочените размери.
Поставете уплътнението по целия периметър на уреда,
както е показано на схемата.
Този уред е предназначен
домашно ползване.

за

непрофесионално

Електрическо свързване

Монтаж
Активни зони: Hi light 1х1200W, Hi light 1х1700/700W.

Монтажът се извършва от квалифициран специалист.
Производителят не носи отговорност за щети и повреди
възникнали в резултат на неправилен монтаж. Уредът е
предназначен за монтаж във всякакви плотове
0
издържащи на температура от 100 С и дебелина между
25 и 40 мм.

Проверете параметрите върху етикета на дъното на
уреда. Уверете се, че мрежата съответства на тези
изисквания. Преди свързване, проверете ефективността
на заземителната система. Заземяването на готварския
плот е законово изискване. Производителят не носи
отговорност за щети и вреди възникнали в резултат на
неспазване на това изискване. При модели без щепсел,
използвайте щепсел подходящ да понесе натоварването.
Кабелът за заземяване е оцветен в зелено и жълто.
Щепселът трябва да бъде лесно достъпен.
Ако използвате твърда връзка трябва да има прекъсвач с
разстояние между контактите минимум 3 мм.

С помощта на бутона Е намалете до „0”. След 3 секунди
зоната се изключва автоматично. Това може да се
постигне и моментално, чрез едновременно натискане на
бутоните С/Е.
Индикатор за остатъчна топлина

управлението остава заключено и след 20 секунди то се
изключва.
След като включите отново с бутона А, всички зони
показват „0” с мигаща точка и уредът е готов за ползване.
Ако някоя от зоните е гореща, се изписва „Н”.

След изключване, докато температурата остава опасно
0
висока (над 60 С) ,за да предизвика наранявания, на
индикатора на съответната зона стои знакът „Н”. Той
изчезва, когато повече няма опасност (температурата е
0
0
под 60 С). Когато температурата е под 60 С стои знакът
„0”.

Защита

Знакът „Н” изчезва при спиране на електрозахранването
за повече от 3 секунди.

Ниво:

Това е необходимо и за да се уверите, че електрониката
функционира правилно.

Уредът може да бъде изключен по всяко време с помощта
на бутона А.

Време(часа)
1,5

Управление:

Разширена зона

Употреба
Важно: Преди първото използване почистете добре
повърхността. След това включете за 5 мин. всички зони
на максимална мощност и без съд върху тях. Така ще
премахнете миризмите от първоначалното обгаряне, а ако
върху нагревателите има кондензирана влага, тя ще се
изпари.

Плотът разполага с разширена зона състояща се от
вътрешен диск и външен кръг. Можете да включите само
централния диск или и двата елемента едновременно.
Това дава възможност загряващата зона да се адаптира
към размера на съда.
А – вкл/изкл

Външният кръг може да бъде активиран/дезактивиран с
помощта на бутона F.

В – настройка на дисплея (остатъчна топлина)

Заключване на управлението

С – активна зона (вкл/изкл)/ усилване

След включване, може да се активира функцията за
защита от деца. За целта е необходимо да натиснете
едновременно бутони С и Е, след което да натиснете С .
Ще се изпише символът „L”. Ако някоя от зоните е гореща,
алтернативно се изписва „L” и „Н”.

Е – намаляване
F- бутон разширена зона
G-индикатор разширена зона.
Всички команди се извършват чрез сензори разположени
в предната част. За всеки бутон има дисплей. Всяко
действие се потвърждава с акустичен сигнал.
Включване и изключване
Натиснете бутона А. Управлението е включено.
Енергийните нива показват „0”. Следващата стъпка
трябва да бъде в рамките на 20 секунди, защото в
противен случай уредът ще изключи автоматично.
Включване на активна зона
След включване на бутона А, в рамките на 20 секунди
избирате съответната зона по следния начин.
Натиснете бутона С за желаната зона. На съответния
дисплей светва „0”. С бутоните С и Е изберете
съответната степен.
Изключване на активната зона

Тази операция може да се извърши в рамките на 10
секунди , като не трябва да се докосва друг бутон.
Електрониката остава в заключено положение докато на
бъде
отключена.
Дори
прекъсване
на
електрозахранването не нулира тази функция.
Отключване с цел готвене.
За да отключите и активирате управлението, натиснете
едновременно бутони С и Е. Символът „L” изгасва и
всички зони показват „0” с мигаща точка. След натискане
на бутона А, защитата от деца се активира.
Анулиране на функцията „защита от деца”.
След включване на управлението, функцията „защита от
деца” може да се деактивира. За целта е необходимо да
натиснете едновременно бутони С и Е, след което да
натиснете Е. Ако това стане в рамките на 10 секунди,
защитата е анулирана и управлението е изключено. В
противен случай командата се счита за непълна,

Ако някоя зона случайно е забравена включена, след
известно време тя се изключва автоматично. Таблицата
показва времето за изключване, в зависимост от
енргийното ниво.
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Поддръжка:
Преди всичко изчистете от евентуални остатъци от храна
и капки мазнина от повърхността за готвене, като
използвате специално стъргало.
Тогава изчистете загрятата област много старателно, като
използвате подходящи препарати и хартиена кърпа,
после изплакнете отново с вода и подсушете с чиста
кърпа.
Посредством специалното стъргало махнете веднага от
загрятата област на готвене парченца от алуминиево
фолио и пластмасова материя, случайно разтопени или
остатъци от захар или храна с голямо съдържание на
захари По този начин се избягва всякаква възможна щета
на повърхността на плочата. В никакъв случай не трябва
да се използват абразивни гъбички или разяждащи
химически миещи препарати, като спрейове за фурна или
препарати за премахване на петна.
Препоръчва се съдовете да бъдат с плоско дъно с
диаметър, който е еднакъв или по-голям от загрятата
зона.
ВАЖНО Е да се избягва изливането на течности,
затова, когато варите или подгрявате течни храни,
намалете захранването на топлината;
не оставяйте загретите елементи запалени с
празни тенджери и тигани или без съдове изобщо.
щом свършите с готвенето, загасете съответното
съпротивление със съответния бутон.
Ако по повърхността за готвене се появи дори наймалката пукнатина, веднага прекъснете електрическото
захранване.

