
Електрически котлон ELITE EHP-0285W & ELITE EHP-0286W
 
Ръководство за употреба

Прочетете и запазете ръководството

Преди да започнете да ползвате уреда, прочетете внимателно пълните 
инструкции по-долу.  Само така ние можем да ви гарантираме безпроблемна 
му работа.  Неправилната употреба и небрежното боравене с уреда води до 
повреди.  В такива случаи гаранцията става невалидна. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
230V   50/60Hz   1500W

Как да ползваме уреда

Котлонът трябва да бъде включен към контакт на захранване с 230V или 127V 
(както е посочено на уреда), който отговаря на държавните разпоредби.
Котлоните са снабдени с 5-степенен превключвател.  Цифрите и междинните 
точки на въртящите се ключове показват начина, по който се работи.

0. Изкл.
1. За варене на деликатни храни и за сгъстяване на сосове и т.н.
2. Бавно готвене
3. За варене на големи количества
4. Пържене на месо и за приготвяне на ястия в тиган
5. За бързо приготвяне на ястия

Забележка: 
Светодиодният индикатор ще угасне, когато котлонът достигне избраната 
температура и ще светва и угасва, заедно с поддържането на температурата.   
Тези указания са само ориентировъчни.   Отделните степени на превключвателя 
може да са различни за различните съдове за готвене и също и в зависимост от 
това дали варите или пържите. 

Светодиоден индикатор

Въртящ се ключ

Произведено в Китай

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ



Използвайте само подходящи тигани и тенджери!

Тенджерите и тиганите трябва да бъдат с плоско дъно, за да се пренася постоянно 
топлината и да се постигнат точните спецификации, посочени за управление на 
температурата.
Размерите на дъното на съда за готвене и плочата на котлона трябва да бъдат 
еднакви.

Това е точният съд за готвене.  Той има плоско дъно и поглъща топлина от плочата 
на котлона много добре
Този съд за готвене е твърде малък и не покрива цялата плоча на котлона, което 
води до загуба на топлина.

Този съд за готвене не е подходящ.  
Пренасянето на топлина между плочата и съда за готвене е лошо.

РАБОТА С УРЕДА

Покрийте плътно, доколкото е възможно, съответният съд за готвене, така че да не 
може да излиза пара.

Котлонът е снабден с термостат, което предотвратява прегряването. Въпреки това, 
вие трябва винаги да изключвате устройството, когато няма да го ползвате.

Изключвайте уреда или намалявайте степента в подходящото време, за да спестите 
енергия.  Плочата на котлона ще излъчва интензивно топлина в продължение на 
няколко минути, които вие можете да използвате за завършване на процеса на 
готвене.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Уредът е предназначен само за домашна употреба и не е подходящ за използване в 
ресторанти и за други професионални цели.

Използвайте котлоните на закрито.

Никога не потапяйте уреда във вода.

Не използвайте уреда, ако кабелът му е повреден или ако плочата е дефектна.

Избягвайте допирането на кабела до нагрятата плоча.

Използвайте котлона само върху твърда, хоризонтална повърхност.  Избягвайте 
използването му върху запалими основи (напр. покривки, пластмасови материали 
и др. под.)



Децата не познават опасностите, които могат да възникнат при използването на 
електрически уреди.  Пазете децата, когато са в близост до този уред.

Запазете тези инструкции на безопасно място.  
Когато този уред се предаде на трето лице, инструкциите за работа също трябва 
да му бъдат предадени.

ОБСЛУЖВАНЕ

1. Изключете щепселът от контакта преди да почиствате плочата.

2. Никога не потапяйте уреда за готвене във вода.

3. Почиствайте уреда с мека кърпа, не използвайте абразивен почистващ 
препарат

4. Куплунгът на уреда трябва да бъде подсушен преди котлонът отново да бъде 
използван.

5. Не използвайте уреда, ако кабелът му е повреден или ако плочата е дефектна.
Повреден захранващ кабел може да бъде подменян от производителя, сервизен 
представител или подобно квалифицирано лице, за да се избегне възникването 
на опасност.

Електрическа схема

- Уредът не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с намалени 
физически, сензорни или ментални възможности или такива без опит и 
познания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани по отношение на 
употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.   Децата трябва 
да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те няма да си играят с уреда.

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен  от 
производителя, негов сервизен представител или лица с подобна квалификация, 
за да избегнете възникването на опасности.

- Температурата на достъпните повърхности може да бъде висока, когато уредът 
работи.



- Уредът не е предназначен за употреба с външен таймер или отделна система за 
дистанционно управление. 

 
Значение на символа „Кош за отпадъци”

Опазвайте околната среда: не изхвърляйте електрическите уреди заедно с 
битовите отпадъци.
Върнете вашите електрически уреди, които няма да използвате повече, в точките 
за събиране на такива отпадъци, с цел безопасното им унищожаване.
Това ще подпомогне избягването на вредни въздействия върху околната среда и 
здравето на човека от неправилно изхвърляне.
- Така ще допринесете за рециклирането и други форми на повторно използване 
на електрическо и електронно оборудване.
Информация за местата, където такива уреди могат да бъдат изхвърляни може 
да бъде получена от местните власти.

Вносител: “Таймтрон България” ООД 
1324 гр. София, България, 
жк: “ Люлин “ ул. 328 No 9 
тел.: 02/81 222 45 
E-mail: support@timetron.com


