КЕРЕМИЧЕН ПЛОТ
FHC 604 4C T BP
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И МОНТАЖ

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.

Благодарим ви че избрахте продукта на ФРАНКЕ.

Употреба

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

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

Електрическо свързване
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.
Монтаж

Елементи на управлението:
A – Включване/Изключване

Поддръжка:

B - Селектор
C - Намаляване
D – Увеличаване
E – Индикатор/остатъчна топлина
E1 – Десетична точка за индикатор/предварително
затопляне
Управление:

Индикатор за остатъчна топлина
Индикатор за остатъчна топлина: Ако след изключване
температурата е опасно висока на индикатора се появяа
символът ‘’H’’ или ‘’h’’. Този символ остово до спадане
о
на температурата под 60 С.

Изключване на целия плот:
Извършва се с бутон А.
Разширена зона

След включване на плота, всички индикатори
светват за момент.
Плотът е готов за работа.
Плотът е с електронни сензори, които се включват
при докосване за поне 1 секунда.
Всяко активиране на сензора е придружено със
звуков сигнал.
Не поставяйте нищо върху сензорите и пазете
повърхността чиста.

Плотът трябва да бъде включен. Изберете съответната
зона с помощта на В.

Включване и изключване

Докоснете сензор D поне за 1 секунда. На всички
индикатори се появява символът „о”.

Докоснете бутон А. Управлението е включено.
Индикаторът Е показва „-„. Следващата стъпка трябва да
бъде направена в рамките на 10 секунди, в противен
случай плотът изключва автоматично.
Включване на зона. След включване с А, врамките на 10
сек. Трябва да бъде избрана зона. С последователно
натискане на В избирате съответната зона. С +/- изберете
желаната степен. Потвърдете с В.

В рамките на 10сек. натиснете кратко <0,5 сек. А. Чувата
се два къси звукови сигнала. Дисплеят периодично ще
показва ‘’d’’. В същата последователност уширената зона
се изключва.
.
Заключване на управлението
С помощтта на тази функция можете да
предотвратите нежелано включване на плота. Тази
функция може да бъде активирана при включен и
работещ плот.

Ако плотът е изключен чрез А при активирана функция
ЗАКЛЮЧВАНЕ символът за заключване няма да се появи
и не може да се включи отново, докато индикаторът за
остатъчна топлина е активен.
Отключване с цел готвене.
Докоснете сензора D поне за една секунда. За 2 сек. ще
се появи символът „ІІ” и управлението е отново активно.

След избор на степен:

Защита

В рамките на 0,4 сек. потвърдете степента с В.
Индикаторът ще спре да мига. При повторно докосване на
В, индикаторът на следващата зона ще започне да мига.

Ако някоя зона случайно е забравена включена, след
известно време тя се изключва автоматично. Таблицата
показва времето за изключване, в зависимост от
енргийното ниво.

Ако натиснете „-„ избраната зона ще се включи на степен
9.

Ниво:
6

Изключване на активната зона
Намлете до „0” с помощта на „-„ След 3 сек. зоната
изключва автоматично. Докато тя е топла на индикатора
се появява “h’’.
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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.

