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ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ÌÊ УПАТСТВО  ЗА  УПОТРЕБА  

SRB

BG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU  

STAKLOKERAMIČKE UGRADNE 
PLOČE

HBE TC4 MAX FV

HBE TC4 FV W

HBE TC5 FV 

HBE TC5 FV W

HBE TC6 FV 



BG

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия 
продукт. Надяваме се, че той ще 
отговори на Вашите изисквания. 
Внимателно следвайте препоръките, 
изложени в тази книжка и така 
Вашият уред ще работи ефикасно. 
Не се колебайте да ни търсите при 
необходимост. Ние винаги ще бъдем 
до Вас, за да Ви сътрудничим при 
нужда и за да Ви даваме полезна 
информация за всички продукти с 
марката “Eurolux”.
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Заключване на контролния панел

Безопасно изключване на сензорния контрол
Изключване при превишена температура

Функция остатъчна топлина
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ВИТРОКЕРАМИЧНА
ПОВЪРХНОСТ
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техник

техник
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Не режете храна върху стъклото на витрокерамичния плот. Стъклената
повърхност не трябва да се плолзва като работна такава.

съдове
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Приложете даденото едностранно самозалепващо се уплътнение по целия долен ръб 
на нагревателния плот във външния край на стъклокерамичния панел. Не го разтягайте.

Завийте четирите монтажни скоби върху страничните стени на продукта.

монтажна скоба

50
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ЕЕС
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Електричество

(опция)

Включване/
изключване

 нагревателната
плоча

Включване/
изключване

таймер
(опция)

намаляване 
степента на
нагряване/
таймера

увеличаване
степента на
нагряване/
таймера
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Повишеното нагряване може да се изключи чрез натискането на символа      докато се 
появи степента на нагряване 0.
Ако искате да използвате функцията повишено нагряване, тя може да се активира чрез 
натискането на символ     отново, ако степента на нагряване е настроена на 9. На дисплея 
мига А/9.

Изключване на отделните нагревателни зони
Избраната зона може да бъде изключена по 3 различни начина:
- едновременно натискане на символите     и     .
- намаляване на степента на нагряване до 0 чрез натискането на символ      
- използване на функцията на таймера за изключване за съответната нагревателна плоча 
(налична само в някои модели)

Едновременно натискане на символите      и     . 
Съответната нагревателна зона трябва да се избере с Активирането/Деактивирането на 
символа за нагревателните зони    , десетичната точка на съответната нагревателна зона 
мига. За да изключите нагревателната зона, трябва да натиснете едновременно символите            
      и     . Ще чуете звуков сигнал, а на дисплея на нагревателната зона ще се покаже 0.
Ако таймерът е бил активен за избраната нагревателна зона, тогава се появява 0 на 
дисплея на нагревателната зона, а съответния таймер на нагревателната зона и дисплея на 
таймера са изключени. 
Ако има остатъчна топлина в тази нагревателна зона, това ще се покаже чрез появяването 
на символа Н на дисплея на нагревателната зона.

Намаляване на степента на нагряване до 0 чрез натискането на символ     .
Нагревателната зона може също да се изключи чрез намаляването на степента на 
нагряване до 0.
Когато Дисплея на нагревателната зона показва 0, десетичната точка на нагревателната 
зона също ще изключи.
При изключването на активната нагревателна зона на Дисплея на нагревателната зона се 
появява не само 0, но също и индикатора на таймера и дисплея на таймера се изключват.
Ако има остатъчна топлина в тази нагревателна зона, това ще се покаже чрез появяването 
на символа Н на дисплея на нагревателната зона.



13

BG



14

BG



BG

15

Заключване на контролния панел

активира
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на заключващия бутон
на заключващия бутон

индикатирът на заключващия
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Функции за безопасност на сензорния регулатор

Безопасно изключване на сензорния контрол

Безопасното изключване води до превкючване на контролния панел на 
нагревателния плот в Режим на готовност. Във всички индикатори на 
нагревателните плочи започва да мига синвола ‘F’.
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Изключване при превишена температура
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Функция остатъчна топлина

готова
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРЪЖКА
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Символът        върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че 
този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да 
се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни 
уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за 
опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.
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