
ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД

УПЪТВАНЕ

за монтаж и ползване 

на  стъклокерамични плотове с 4 и 5 зони

СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ
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МОНТАЖ

Позициониране
Уредът може да се монтира в кухненския плот съгласно илюстрацията. 

                 

ВАЖНО: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НЕОТДЕЛЯЩИ СЕ ЕЛЕМЕНТИ СЪС СИЛИКОН
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1. Изрежете необходимия отвор в 
работния кухненски плот съгласно 
шаблона, с който е снабден всеки 
стъклокерамичен плот. 
Минималното разстояние между 
отвора и стените трябва да бъде 
минимум 100 мм.

2.  Поставете стъклокерамичния 
плот с лице към масата. Отстранете 
защитната хартия от уплътнението и 
я залепете по продължение на целия 
периметър на плота (Фиг.1).
Ако плотът е без метален кант, 
първо залепете уплътнението върху 
маркираните ивици и впоследствие 
върху останалите прави участъци, 
като свързвате краищата на 
уплътнението възможно най-близко 
един до друг (Фиг.2).



  

Електрически свързвания
Преди да извършите ел. свързвания се уверете,  че напрежението на ел. мрежа е 
същото като напрежението от табелката залепена отдолу на уреда – 220-240V/50Hz. 
Уредът трябва да бъде заземен.
Обща инсталирана мощност: 6.3 kW за плотове с широчина 60 см
Напрежение 220-240V, сила на тока 27.5 А, предпазител 32 А 

3

3.  Поставете стъклокерамичния 
плот до изрязания отвор на 
кухненския плот и свържете 
захранващия кабел с ел. мрежа. 
ВАЖНО: Извършвайте 
свързванията при изключено 
електричество в контактите. 
Контактът трябва да бъде добре 
заземен. Кабелът е пригоден да 
издържа на високи температури. 
Ако кабелът е повреден или 
наранен, трябва да бъде заменен от 
сервизен техник на Интерсервиз 
Узунови АД.

4.  Поставете стъклокерамичния плот в 
изрязания отвор като натискате здраво по 
края, за да постигнете по-добро 
уплътнение.

5.  Фиксирайте четирите скоби в 
четирите ъгъла под плота (от 
окомплектовката на плота) 



ОБЩО ОПИСАНИЕ

     ПЛОТ С ДВОЙНА ЗОНА
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Вертикален сензорен блок

Вертикален сензорен блок



     Хоризонтален сензорен блок                                      Хоризонтален сензорен блок

Компактен хоризонтален сензорен блок       Компактен хоризонтален сензорен блок
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Компактен вертикален сензорен блок

Компактен вертикален сензорен блок



ПЛОТ С ТРОЙНА РАЗШИРЯЕМА ЗОНА /ЗОНА ЗА ПАЕЛЯ/

      Контролни сензори

        Средна зона                   Зона за Паеля

                  
      Малка зона                                      Сензори
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ЗОНА ЗА ПАЕЛЯ - 2.7kW (0.75, 0.9, 1.05)

Контролни точки:
- двойна зона
- зона за Паеля
Двойна зона / Сензори на зоната за Паеля

Индикатори за работа на зоните

Дисплей за избраната степен на мощност

Дисплей за остатъчна топлина на зоните

Сензори за мощност на зоните:
От 0 до 9
От 9 до 0

Контролна точка за блокирано управление
Сензор за заключване на управлението

Сензор за включване ON/OFF



            
ХОРИЗОНТАЛЕН СЕНЗОРЕН БЛОК
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Контролна точка
Сензор за двойна разширена зона

Контролна точка
Фокусна зона със странично разширение

Индикатор за зоните

Дисплей за избраната степен на мощност

Дисплей за остатъчна топлина на зоните

Сензори за мощност на зоните:
От 0 до 9
От 9 до 0
Контролна точка за блокиране на управлението
Сензор за заключване на управлението

Сензор за включване ON/OFF



КОМПАКТЕН ХОРИЗОНТАЛЕН СЕНЗОРЕН БЛОК

ХОРИЗОНТАЛЕН СЕНЗОРЕН БЛОК С ТАЙМЕР
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Контролна точка
Сензор за двойна разширена зона

Индикатор за зоните

Дисплей за избраната степен на мощност

Дисплей за остатъчна топлина на зоните

Сензори за мощност на зоните:
От 0 до 9
От 9 до 0

Контролна точка за блокиране на управлението
Сензор за заключване на управлението

Сензор за включване ON/OFF

При плотовете с таймер може да бъде избрана 
зона, за която таймерът да функционира и да се 
задава време в диапазона от 1 до 99 минути. След 
изтичне на зададеното време зоната автоматично 
ще се изключи.



РАБОТА СЪС СТЪКЛОКЕРАМИЧНИЯ ПЛОТ

СЕНЗОРИ
Стъклокерамичният плот е снабден със сензори, които са чувствителни на допир и 
регират също така на отражения на обекти.
Нагревателните зони се задействат чрез докосване на съответния сензор с пръст. 
Внимавайте да не докосвате два сензора едновременно, тъй като в този случай няма 
да се задейства никоя зона.

Пазете сензорите чисти и не поставяйте предмети върху тях. Възможно е сензорите 
погрешно да възприемат замърсяването или поставените върху тях предмети като 
докосване с пръст.

Ако никоя от зоните не е включена индикаторите за зоните не светят.

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА С ПЛОТА
Докоснете сензора ON/OFF в продължение на 3 секунди. Индикаторите за мощност 
ще светнат и ще показват “0”. Ако не изберете степен на мощност до 5 секунди, 
нагревателната зона автоматично ще се изключи и ще се наложи да я включите 
отново.

ИЗБОР НА МОЩНОСТ  -/+ ПРИ ПЛОТОВЕ С ХОРИЗОНТАЛЕН И 
ВЕРТИКАЛЕН СЕНЗОРЕН БЛОК (НЕКОМПАКТЕН)
Всеки плот има сензори  - / +  за избор на степен на мощност. С докосването им 
можете да избирате мощност в диапазона от 1 до 9. За да промените мощността по 
време  на  работа  на  нагревателната  зона,  докоснете  -  /  +  сензорите  докато 
постигнете желаната мощност.

ИЗБОР НА МОЩНОСТ  -/+ ПРИ ПЛОТОВЕ С КОМПАКТЕН СЕНЗОРЕН 
БЛОК 
Всяка нагревателна зона има сензор непосредствено до символа за всяка зона на 
плота. Ако докоснете  определен сензор,  той се  задейства  и съответният  символ 
(дисплей)  започва  да  променя  осветеността  си.  Степента  на  мощност  се  избира 
автоматично  от  плота,  ако  не  изберете  степен  на  мощност  чрез  сензорите  за 
мощност до изтичне на 10 секунди.
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За да промените мощността на нагревателната зона така че да е подходяща за 
проготвяното ястие, въздействайте върху сензорите - / + докато изберете желаната 
от Вас степен от 1 до 9.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНАТА ЗОНА
Изберете мощност “0” от сензорите за мощността на съответната зона и тя ще се 
изключи. Ако зоната е гореща, ще светне индикаторът “Н” за остатъчна енергия на 
зоната.

ДИСПЛЕЙ ЗА ОСТАТЪЧНА ЕНЕРГИЯ “Н”
Ако активирате зона но с мощност “0”, съответният дисплей ще свети като редува 
символите”Н” и “0”.
Докато  изключената  нагревателна  зона  е  все  още  топла  дисплеят  за  остатъчна 
енергия  ще  показва  “Н”.  В  зависимост  от  мощността,  която  сме  ползвали  за 
определена нагревателна зона, индикаторът за остатъчна енергия може да остане да 
свети до около 30 минути след изключване на зоната.
НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЗОНАТА НА НАГРЯВАНЕ - ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ 
ИЗГОРИТЕ.

ВНИМАНИЕ: Ако електричекото захранване бъде прекъснато по някаква причина 
докато  дисплеят  за  остатъчна  енергия  показва  “Н”,  запомнете,  че  след 
възстановяване на захранването дисплеят няма да показва отново символа “Н” за 
остатъчна енергия и трябва да внимавате да не се изгорите при неволно докосване 
на нагревателната зона.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СЕНЗОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ   
Блокирането на нагревателните зони предотвратява случайни промени по време на 
работа  на  зоните.  Така  се  запазват  първоначалните  настройки  и  индикаторите 
остават  активни.  Сензорите  трябва  да  се  заключват,  за  да  се  предотврати  деца 
случайно да ги задействат или пък готварски съдове или други предмети да влязат 
случайно  в  контакт  със  сензорите.  Задръжте  блокиращия  сензор  докато  светне 

индикаторът .

ОТКЛЮЧВАНЕ

Задръжте блокиращия сензор докато изгасне индикаторът .

ДВОЙНА ЗОНА 
При докосване на съответния сензор нагревателната зона с разширение включва 
само малкия кръг на зоната. За да активирате разширението, докоснете сензора за 
двойната  зона   докато  светне  индикаторът  за  двойната  зона  и  съответно 
изключете сензора  докато угасне индикаторът за двойната зона.

ФОКУСНА ЗОНА 
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При докосване на съответния сензор нагревателната зона с фокусно разширение 
включва само кръга на зоната. За да активирате също външната част на зоната, 
докоснете сензора  докато светне контроната точка. За да изключите външната 
част на зоната, докоснете сензора  докато изгасне контроната точка.

ЗОНА ЗА ПАЕЛЯ 
При докосване на съответния сензор на зоната за Паеля се включва само най-
малкия кръг на зоната. Ако желаете да ползвате и средното разширение на зоната, 

докоснете сензора за двойната зона , а за да задействате и третото разширение 

на зоната докоснете сензора . За да изключите разширенията на тройната зона, 

доскоснете сензорите за съответните разширения отново:  и .

АВТОМАТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ  “9” (бързо загряване)
Всяка нагревателна зона има функция за автоматично програмиране. Тази функция 
позволява да бъде достигната максимална температура за кратко време, след което 
автоматично се поддържа зададената мощност на работа на зоната.
При плотовете с хоризонтални или вертикални сензорни блокове докоснете сензора 
“+”  веднъж,  след  което  той  ще  показва  “9”  и  контролната  точка  ще  светне. 
Изберете степен на мощност чрез сензора “-“ (препоръчваме от “3” до “6”), при 
която впоследствие да става готвенето. 
При  компактния  сензорен  блок,  когато  изберете  желаната  мощност  на  зоната, 
символът “А” ще започне да мига.

След изтичане на времето за автоматично загряване ще чуете кратък аудио-сигнал 
и контролната точка ще се изключи. Тогава нагревателната зона ще продължи да 
работи  както  обикновено.  В  случая  на  плотове  с  компактни  сензорни  блокове 
символът “А” ще спре да мига.

За  да  прекъснете  автоматичното  програмиране,  докоснете  сензора  “-“  и 
контролната точка ще изгасне.

СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА

С цел да се предпази електронната платка на плота, ако контролният блок установи 
излишно количество топлинна енергия, ще изключи зоната, която е най-близко до 
сензорите на плота и на дисплея ще се появи символът “Н”. Изключената зона ще 
може  отново  да  бъде  активирана,  когато  се  нормализира  температурата  на 
електронния блок.

Всяка зона е снабдена с вътрешна термозащита, която изключва зоната в случай на 
прекомерно загряване на стъклокерамичната повърхност.

В  случай  че  се  появи  пукнатина  в  стъклокерамичната  повърхност  незабавно 
изключете  плота  от  ел.  мрежа.  Не  използвайте  никоя  част  на  плота  докато 

11



стъклокерамиката на плота не бъде подменена с нова от сервиза на Интерсервиз 
Узунови АД.

Ако забравите някой плот случайно включен, той автоматично ще се изключи след 
определен период от време. Периодът за изключване зависи от избраната мощност 
на зоната (степен 1 - 10 часа, степен 9 – 1 час).

ВАЖНО!
• Ако  повече  от  един  сензор  бъдат  докоснати  едновременно,  сензорите  се 

блокират.
• Ако  всички  зони  са  включени  на  мощност  “0”,  плотът  се  изключва 

автоматично след 5 секунди.
• Ако един или повече сензори бъдат задържани с допир за повече от 30 секунди 

(примерно при поставени съдове или прибори върху сензорите), плотът ще се 
самоизключи и ще се задейства аудио аларма, която ще се включва на всеки 30 
секунди докато сензорите са блокирани.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ

Повечето съдове от неръждаема стомана, емайл, керамика и мед могат да бъдат 
използвани за стъклокерамичния плот.

АЛУМИНИЕВИ  СЪДОВЕ  НЕ  ТРЯБВА  ДА  СЕ  ИЗПОЛЗВАТ  СЪС 
СТЪКЛОКЕРАМИЧНИЯ  ПЛОТ,  тъй  като  е  възможно  да  образуват  петна  по 
повърхността  на  плота  освен  ако  нямат  покритие  на  дъното  от  неръждаема 
стомана.

Зоните на плота не трябва да се включват без поставени върху тях съдове. Дъното 
на  съда трябва да бъде ГЛАДКО и СУХО. Съдове,  които са ползвани с газови 
плотове обикновено не са абсолютно гладки и лошо абсорбират топлината.

Уверете  се,  че  диаметърът  на  дъното  на  съда  е  минимум  диаметъра  на 
нагревателната зона.

Избягвайте да плъзгате съдовете по повърхността на плота, тъй като може да се 
надраска. Винаги повдигайте съдовете, когато ги премествате.

Никога не използвайте пластмасови съдове или фолио, тъй като ще се разтопят и 
трайно ще залепнат по повърхността.

ПОЧИСТВАНЕ
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Почиствайте редовно стъклокерамичния плот, но при 
изстинал състояние.
Никога не използвайте абразивни препарати и телчета.
Почиствайте с навлажнена кърпа и сапунен разтвор. 
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Веднъж на седмица почиствайте със специален 
препарат за стъклокерамични котлони. 
Изтъркайте внимателно засъхналите замърсявания 
със специалната лопатка от окомплектовката на 
плота.

Ако захар (или захарни продукти) или пластмаса 
попаднат случайно върху работеща зона и се 
разтопят, незабавно отстранете разпръснатите 
количества със специалната лопатка още докато е 
гореща зоната. В противен случай е възможно да 
оставят постоянни петна върху плота.

Не използвайте стъклокерамичния плот като 
работен плот. Бъдете много внимателни да не 
замърсите плота с пръст или прах от зеленчуци, 
почистващи прахообразни препарати и др., които 
могат да станат причина готварските съдове да се 
приплъзнат върху замърсяванията.


