ИНДУКЦИОНЕН КОТЛОН ЗА ВГРАЖДАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ИЗПОЛЗВАНЕ
Котлон индукционен FH 604-1E 4I T PWL WH
Котлон индукционен FH 604-1E 4I T PWL ВК
Котлон FHPL 301 1CO XS

FH 604-1E 4I T PWL WH

Котлон индукционен FHBP 7704 4I T PWL XS

Въведение:
Благодарим Ви, че избрахте продуктите на Франке. Преди употреба, моля внимателно
прочетете настоящите инструкции и съвети. По този начин ще можете да използвате найпълноценно и продължително уреда.

Съвети за употреба
Използване на котлона:
Винаги използвайте съдове, подходящи за индукция, т.е. изработени от специални
феромагнитни материали като чугун, специална неръждаема стомана предназначена за
индукция или емайлирана стомана. Проверката е проста. Ако парче магнит прилепва към
дъното, то съдът е подходящ. Наличието на символа
също гарантира такива
свойства на съда.
За да получите най-добър резултат, спазвайте следното:
 Използвайте съдове с плоско дъно;
 Използвайте съдове с размери максимално близки до тези на работната зона.
 Уверете се, че дъното на съдовете е чисто и сухо. Така ще гарантирате продължителен
живот както на уреда, така и на самите тях.
Не разпилявайте захарни субстанции върху повърхността. Ако това се случи, почиствайте
незабавно. Не използвайте уреда за директно затопляне на продукти.
За по добра работа препоръчително е да използвате следните указания:

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

4%
7%
11%
14%
17%
25%
45%
60%
100%

Разтапяне на шоколад
Разтапяне на масло
Подгряване
Слабо кипване
Кипване
Силно кипване
Бавно готвене
Снижаване на ниво 9
Варене, пържене, др.

Когато включвате уреда за първи път или захранването прекъсне, препоръчително е да
изчакате поне 1 мин. преди рестартиране. Това е необходимо, за да се предотвратят временни
проблеми във функционирането.
Включване на работните зони: Включете уреда чрез леко натискане на бутона ВКЛ/ИЗКЛ (І).
Дисплеите на работните зони показват “0”. Точката (В) долу в дясно на всички зони примигва,
показвайки, че не избрана зона.
Избор и работа: Слез включване, избирате съответната зона чрез бутон (2). Изборът се вижда
от светването на съответния индикатор (В). Примигващите индикатори на останалите зони
изгасват.

С помощта на

избирате съответното ниво от 1 до 9. За увеличаване и

намаляване на нивата използувайте бутони

и

.

Важно: Съответната зона се активира и работи, само ако е поставен подходящият съд. Ако
зоната е включена, но не поставен подходящият съд, индикаторът примига и след 10 секунди
зоната се изключва автоматично.
Автоматично изключване: Ако до 10 секунди след включване не започне някаква дейност,
контролният панел се изключва автоматично. Това се получава дори да е избрана енергийна
зона, но не се избере енергийно ниво.
Изключване на работните зони: За да изключите изберете съответната зона с бутон (2) .
Натиснете едновременно бутони
Алтернативно може чрез бутон

и

и енергийното ниво на зоната става “0”.

да се зададе ниво “0”. Индикаторът (В) остава за около

10 секунди, през което време зоната може да бъде реактивирана с помощта на
.
Изключване на всички работни зони: Това може да стане незабавно чрез бутона ВКЛ/ИЗКЛ (І).
За всички зони които са все още топли, се появява индикатор “Н”. Всички други дисплеи
изгасват. Бутонът ВКЛ/ИЗКЛ (І) е винаги активен, дори когато защитата за деца е активирана.
Бустер: Функцията позволява задаване на температура по-висока от максималната. Това става
с помощта на бутона
, след задаване на каквото и да е енергийно ниво на съответната зона.
Дисплеят на съответната зона показва “b”. От съображения за безопасност, функцията
автоматично се изключва след 4 минути. Тя може да бъде реактивирана незабавно. По време
на работа тази функция може да бъде модифицирана с бутони
и
. Новото ниво ще
се активира с края на Бустер функцията. Тази функция може да бъде активирана за няколко
зони едновременно.
Деактивиране: Бустер функцията може да се деактивира с помощта на бутона

.

Индикатор за остатъчна топлина: След изключване се появява индикаторът “Н”, който
показва, че стъклената повърхност е все още топла и изчезва след падането на температурата
0
под критичното ниво от 60 С. През това време повърхността не трябва да се пипа или чисти.
Автоматично изключване: С цел безопасност, всяка зона се изключва след определено
време в зависимост от енергийното ниво, ако на нея не се работи. При работа съответното
време се рестартира автоматично.

Ниво
Време/час

1
10

2
10

3
5

4
4

5
3

6
3

7
2

8
2

9
1

Самозащита на уреда: Има няколко системи за самозащита от прегряване, което може да
повреди електрониката. При едновременно използване на няколко зони на максимална
мощност за продължително време, системата може да изключи автоматично някои от тях за да
предотврати прегряване. Появява се индикаторът “Н” на съответният дисплей. По тази причина
не е препоръчително използването на няколко зони едновременно на висока мощност.
Защита срещу неволно включване: Ако системата установи продължително въздействие върху
един или няколко бутона, то всички контроли без ВКЛ/ИЗКЛ (І) се дезактивират, до премахване
на това въздействие.
Заключване на контролния панел (защита от деца): Тази функция може да бъде активирана
по всяко време чрез натискане на бутона
, при което светва съответния индикатор. Тази
функция остава активна дори при краткотрайно изключване и включване при прекъсване на
електричеството. Тя може да бъде изключена чрез повторно натискане на бутона

.

Акустичен сигнал:
 Акустичен сигнал съпровожда натискането на всеки бутон.
 Той се активира и при изтичането на зададеното с таймера време.
Работа с таймера: За да зададете отделен таймер за всяка зона, процедирайте по следния
начин:
 Включете уреда чрез бутона ВКЛ/ИЗКЛ (І).
 Изберете съответната зона чрез бутон (2).
 Задайте нивото на мощност.
 Натиснете бутона
; индикаторът “F” за съответната зона светва, таймер дисплеят
показва “00” и индикаторът за зоната примигва. Задайте времето с
и
.
Чрез превключване от една зона на друга индикаторът “Е” показва зададеното време
за съответната зона.
 Когато зададеното време изтече, се появява акустичен сигнал и на дисплея се появява
“00”. Работната зона се изключва и ако е още топла, на дисплея се появява “Н”.
Акустичният сигнал спира след 15 секунди или натискането на произволен бутон. Надписът “00”
изчезва след около 1 минута или натискането на произволен бутон.


Почистване и поддръжка:
Преди каквато и да е поддръжка или почистване изключете кабела или прекъснете
захранването с главния превключвател.
 Никога не използвайте парни уреди, телени гъби, киселини и други материали, които
могат да надраскат или наранят повърхността.
 Никога не оставяйте на повърхността продукти с киселинно или основно действие
 Не поставяйте остри предмети, които могат да наранят уплътненията.
 Не използвайте продукти съдържащи пясък, алкали, киселини, хлориди, препарати за
фурна, детергенти за съдомиялни машини.
 Не използвайте детергенти, тъй като те могат да предизвикат обезцветяване и
помътняване на повърхността.
 Използвайте влажна кърпа или специални препарати за стъклокерамика.
 Почиствайте всякакви остатъци незабавно, за да не загорят. Уверете се, че съдовете,
които поставяте са сухи, без мазнини и замърсяване.
 За да предотвратите варовикови отлагания, винаги след ползване избърсвайте уреда с
мека кърпа.






Ако има зацапване с вещества, съдържащи захар, те веднага трябва да се отстранят
със специална стъргалка.
Отстранявайте замърсяванията с влажна кърпа, а твърдите петна със специална
стъргалка.
Почиствайте с няколко капки специален препарат за стъклокерамика и домакинска
хартия или мека влажна кърпа.
Незабавно изключете уреда ако е топъл и върху него случайно попаднат захар или
пластмаси. Отстранете ги веднага със специална стъргалка, като внимавате да не се
изгорите. Когато работната зона изстине, почистете както е препоръчано по-горе.

Инструкции за безопасност:
Информация за лица с пейсмейкър или други активни медицински имплантанти:
 Уредът съответства на всички нормативни изисквания за електромагнитно въздействие
(89/36/ЕЕС). Той е проектиран така, че да не влияе на другите електрически
съоръжения, при положение, че и те съответстват на горните стандарти.
 Индукционният котлон създава нискообхватно електромагнитно поле. За да се
предотврати всякаква интерференция между уреда и пейсмейкъра, последният също
трябва да отговаря на горепосочените нормативни изисквания. В този смисъл ние
гарантираме съответствието на нашия уред. За информация относно съответствието,
моля да се обърнете към вашия лекар и производителя на пейсмейкъра.
Винаги прибягвайте до квалифициран специалист в следните случаи:
 Веднага след разопаковане, ако съществуват съмнения относно целостта на продукта.
 Смущения в работата на уреда.
Общи указания:
За безопасна и надеждна работа на уреда:
 Обръщайте се само към оторизирани сервизни центрове.
 Изисквайте влагането на оригинални резервни части.
 Уредът е предназначен за домашна непрофесионална употреба. Не го преработвате.
 Електрическата безопасност е гарантирана, само когато уредът е свързан към мрежата
и заземен в съответствие с местните изисквания.
 Не докосвайте работните зони по време или непосредствено след работа, тъй като има
остатъчна температура. Пазете от деца.
 Използвайте подходящи съдове и никога не поставяйте храната директно на работната
повърхност.
 Преди почистване или поддръжка изключете електрозахранването.
 Уверете се, че уредът е изключен, когато не го използвате.
Не позволявайте на децата да пипат:
 Пулта за управление на уреда.
 Опаковъчните материали (пликове, полистирол, скоби и др.)
 Уреда по време и непосредствено след работа, тъй като уредът е топъл.
Не правете следното:
 Не се допирайте до уреда с мокри части на тялото.
 Не използвайте уреда когото сте боси.
 Не дърпайте кабела за да го изключите.
 Не извършвайте каквито и да е опасни действия с уреда.
 Не оставяйте върху горещите части електрическия кабел или други електрически уреди.
 Не излагайте уреда на атмосферно влияние.
 Не използвайте уреда като работен плот.
 Не използвайте в близост до уреда запалителни течности.
 Не използвайте адаптери, разклонители или удължители.
 Не позволявайте на неквалифицирани лица да инсталират или ремонтират уреда.

Важно:
 Не поставяйте нестабилни или с неравно дъно съдове върху работните зони, тъй като
те могат да се преобърнат или разлеят.
 Обърнете внимание на вентилацията, тъй като при използване уредът генерира влага и
топлина в помещението. Осигурете естествена вентилация или монтирайте аспиратор.
 Ако стъклокерамичната повърхност е пропукана или счупена, изключете уреда от
електрозахранването, за да предотвратите токов удар. Не използвайте уреда и се
свържете със сервиза за ремонт.
Производителят не носи никаква отговорност за вреди причинени от неправилен монтаж,
и/или неправилна и не по предназначение употреба.

Монтаж:

Операциите за монтаж са описани по-долу. Те се извършват само от квалифициран
специалист, в съответствие с местните изисквания, тъй като монтажът от други лица може да
бъде опасен.
Производителят не носи никаква отговорност за вреди причинени от неспазване на
горните изисквания.
Подготовка на шкафа: Този инструкция се отнася за вградени котлони клас 3. Изрежете в
плота отвор съгласно дадените размери.
Монтаж на уреда:
 Поставете уплътнителната лента под стъклото както е показано.
 Поставете котлона.
 Затегнете притискащите планки.
Важно: Ако котлонът не се монтира над фурна, трябва да бъде поставен буферен панел (Фиг.
7) съгласно схемата.
Така се процедира и ако фурната няма собствено охлаждане на корпуса, тъй като излъчваната
топлина може да повреди електрониката. Отворите в дъното на котлона не трябва да бъдат
препятствани по никакъв начин. Само така се обезпечава надеждна и оптимална работа на
уреда.
Свързване към електрическата мрежа:

2

Котлонът FRANKE е оборудван с 6 x 1.5 mm мрежов кабел. За свързване към електрическата
мрежа вижте диаграмите по-долу. Свързването на котлона и фурната трябва да бъде отделно с
оглед на безопасността и по-лесното обслужване

Котлонът е фабрично оборудван с кабел за еднофазен ток. Свържете както е показано на фиг.
9
Свързване на мрежовия кабел към ел. мрежата:
Уредът трябва да бъде постоянно свързан към мрежата посредством мрежов прекъсвач с
разстояние между контактите, позволяващо пълно изключване /категория ІІІ/ в случай на
претоварване.
Кабелът трябва да бъде разположен така, че при никоя част от него околната температура да
0
не е повече от 50 С.
Преди инсталация проверете следното:
 мрежата съответствува на изискванията за уреда /виж етикета на уреда/;
 мрежата е ефективно заземена в, в съответствие с изискванията на местния стандарт;
 прекъсвачът е лесно достъпен.
Важно: Не използвайте редуктори, адаптери и шунтове, тъй като това може да доведе до
прегряване.

