
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ 
SCIH81B 

 
 

Ръководство за инструкции 
Прочетете внимателно инструкциите преди употреба. 
Този продукт отговаря на изискванията, наложени от Директиви 

2014/35/EC (отменяща Директива 73/23/EEC, изменена с 

Директива 93/68/EEC) и 2014/30/EC (отменяща Директива 

89/336/EEC) 



2  

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Когато използвате електрически 
уред, винаги следвайте редица 
основни инструкции за 
безопасност. 

1. Преди да свържете уреда, 
уверете се, че напрежението, 
посочено на табелката с 
данни, съответства на това на 
контактите във вашия дом. 

2. Това устройство не е предназ-
начено за използване от лица с 
намалени физически, умстве-
ни, сензорни способности или 
липса на опит и знания (вклю-
чително деца), освен ако лице, 
отговорно за тяхната сигурност, 
им е обяснило как да използват 
устройството или ги наблюдава 
по време на употреба. 

3. Децата трябва да бъдат 
наблюдавани, за да се гаран-
тира, че няма да си играят с 
уреда. 

4. Не използвайте това устрой-
ство, ако не работи правилно, 
ако е повредено, ако е изпус-.
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нато или ако кабелът и щепсе-
лът са повредени. Ако захран-
ващият кабел е повреден, той 
трябва да бъде заменен от 
производителя, негов ремонтен 
агент или лице с подобна 
квалификация. 

5. Не използвайте това устройство 
за цели, различни от описаните в 
ръководството за употреба. 

6. Не оставяйте уреда без надзор, 
докато работи. 

7. Уредът не трябва да се 
поставя във вода или друга 
течност. 

8. Не се опитвайте да местите 
уреда, докато е включен. 

9. Уверете се, че електрическите 
връзки никога не влизат в контакт 
с вода. Ако връзките се намокрят, 
незабавно изключете уреда от 
контакта и го подсушете напълно, 
преди да го използвате отново. 

10. Изключете плота от контакта, 
когато приключите с използва-
нето му и преди всяка операция 
по почистване или поддръжка. 
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11. Винаги използвайте уреда върху 
стабилна и топлоустойчива 
повърхност. 

12. Уверете се, че винаги има 
подходяща вентилация около 
уреда, докато той работи. 

13. Уверете се, че входовете и 
изходите за въздух не са блоки-
рани. Котлонът трябва да се 
монтира на минимум 10 см от 
стената при отопление. 

14. Този уред е предназначен за 
употреба само в домашна 
среда, не го използвайте на 
открито. 

15. Не поставяйте метални пред-
мети (ножове, вилици, лъжици, 
капаци) върху котлона: те могат 
да се нагорещят. 

16. Не нагрявайте празен съд върху 
плота, това може да бъде опас-
но или да причини неизправ-
ности. 

17. Не докосвайте плота, докато 
уредът работи, може да се 
изгорите. 
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18. Не позволявайте на дете да 
използва плота само, тъй като 
това може да причини изгаря-
ния или други опасности. 

19. Не поставяйте хартия, кърпа или 
друг предмет под съда, за да го 
нагреете, това може да причини 
пожар. 

20. Не поставяйте устройството 
върху плат или килим: това ще 
блокира вентилационните 
отвори. 

21. Избягвайте всякакви удари по 
повърхността на устройството; 
Ако повърхността е напукана, 
незабавно изключете и извадете 
щепсела от контакта, след което 
се свържете с нашия отдел за 
обслужване на клиенти. 

22. Не поставяйте метални пред-
мети върху устройството, докато 
работи. 

23. ВНИМАНИЕ: Горещи повърхности 
24. Не пипайте с голи ръце 
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Описание на продукта 
 

A 

 

 
 
 
 
 

B 
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Фигура A : 

① Керамичен плот  

② Контролен панел 

③ LED дисплей 

 

Фигура B : 

④ Бутон ТАЙМЕР 

⑤ Бутон ТЕМПЕРАТУРА 

⑥ Бутон "-" 

⑦ Дисплей 

⑧ Бутон "+" 

⑨ Бутон за готвене 

⑩ Бутон Вкл./Изкл 

 

Функция 
За разлика от стандартните котлони, които се нагряват сами, при 
индукционния котлон топлината се генерира в основата на 
готварския съд. Самия плот не се нагрява: той се нагорещява от 
топлината на поставения върху него съд, която се отразява към 
плота (обратно нагряване). 

 
Това явление е възможно благодарение на енергийно поле, което 
генерира топлината само в магнитни материали, например в желез-
ни съдове. В други материали, например порцелан, стъкло или 
керамика, не може да се генерира топлина от магнитното поле. 
 

    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След готвене, когато изключите този уред, LED 
дисплеят ще покаже сигнал "-H-", което означава, че зоната за 
готвене е все още много гореща, не докосвайте повърхността на 
зоната за готвене. Когато температурата падне до безопасна 
температура под 50°C, LED дисплеят ще го превключи на сигнал 
"OFF". 
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Функции 
 

Плота има 10 настройки на мощността: 
 

Настройка 
на мощност-
та на плота 
във ватове  

 
200 

 
400 

 
600 

 
800 

 
1000 

 
1200 

 
1400 

 
1600 

 
1800 

 
2000 

 
Плота има 10 температурни настройки: 

 

Температур
-ни нас-
тройки в °C 

 

60 
 

80 
 

100 
 

120 
 

140 
 

160 
 

180 
 

200 
 

220 
 

240 

 
ТАЙМЕР - Времето на работа по подразбиране "0" се 
показва на LED дисплея. 
Настройте таймера с помощта на бутоните "+" и "-" (от 0 до 
180 минути). Всяко натискане на + или - увеличава или 
намалява времето за готвене с 10 минути. 
ТЕМПЕРАТУРА - Имате избор между 10 температури (60°C-
240°C); температурата се регулира с бутоните "+" и "-". 
НАГОРЕ (+) - Увеличете мощността, температурата или 
времето за работа. 
НАДОЛУ (-) - Намалете мощността, температурата или 
времето за работа. 
ЗАКЛЮЧВАНЕ - Натиснете "+" и "-" едновременно, за да 
активирате функцията за защитно заключване; LED дисплея 
показва "LOC" и се чува звуков сигнал. Всички други бутони 
стават неработещи. За да отключите устройството, натиснете 
и задръжте отново "-" и "+". 
ВКЛ/ИЗКЛ - Включване и изключване на котлона. 
LED ДИСПЛЕЙ - Свети, за да покаже избрана функция.  
МОЩНОСТ - Регулируема от 200 W до 2000 W с помощта на 
бутоните "+" и "-". 
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Подходящи съдове 
Използвайте само съдове, съвместими с индукционно готвене: 

 
1. Подходящи съдове са например тигани и тенджери със 

стоманени или чугунени дъна. Такива съдове обикновено се 
разпознават по надписите върху тях; ако не, можете също да 
проверите дали магнитът е прилепнал към основата на съда. 

 

2. Несъвместими съдове са тези, изработени от всички немагнитни 
метали, като алуминий, мед, неръждаема стомана, и разбира се 
всички неметални материали като порцелан, стъкло, керамика, 
пластмаса и т.н. 

 
Ако върху плота е поставен несъвместим съд, на съответния екран 

се показва съобщение за грешка "E0".  ⑦. 

 

3. Тънките основи са по-подходящи за индукционно 
готвене, отколкото дебелите многослойни основи: 
готварските съдове с прекалено дебели основи не 
реагират много бързо на промени в настройката (бързо 
предварително загряване, бързо и контролирано печене 
на скара). 

 
Използвайте само съдове, подходящи за размера на плота. 
Това условие е от съществено значение за правилното 
функциониране на плота. Избягвайте съдове с неправилна 
основа: основата трябва да лежи гладко върху плота. 

 
За да се оптимизира ефекта на енергийното поле е важно 
да се използват съдове с диаметър между 16 и 26 см. 
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Избор на съдове 
За най-добри резултати е важно да използвате 
правилния тип тиган/тенджера. 

 
⚫ Не се опитвайте да използвате друг тип тенджера 

(включително тенджера със сензор за налягане). 
 

 

Кана от 
неръж-
даема 
стома-
на 

Желе-
зен 
тиган  

   Магнитна 
тенджера от 
неръждаема 
стомана 

Магнитна 
тенджера от 
неръждаемо 
желязо 

Желе-
зен 
тиган

 

Съдовете, използвани на плота, трябва да отговарят на 
следните условия. 

⚫ Тиганът/тенджерата трябва да е подходящ за 
индукционно готвене. 

⚫ Ако сами сте закупили тигана/тенджерата, изпробвайте 
го предварително, за да откриете евентуални дефекти. 

⚫ Тиганът/тенджерата трябва да има плоско дъно и 
капак с отвор за пара. 

 
Не позволявайте течностите да се нагряват до пълно изпаряване. Това 
може да причини непоправима повреда (счупване, слепване, петна), която 
да засегне керамичния плот. 
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Диаметърът на тиганите/тиганите, използвани на индукцион-
ния плот, трябва да бъде както следва: 16 см. до 26 см. 

 

 

Най-подходящите съдове 
са следните: 

Неподходящите съдове са 
както следва: 

• Неръждаема стомана 
с желязна основа или 
вътрешност 

• Керамика 

• Чугун • Термоустойчиво стъкло 

• Черни метали 
(магнитни) 

• Грънчарство 

• Тиган/тенджера, съв-
местим с индукционно 
готвене 

• Мед/алуминий 

• С крака 

• Заоблена долна част 

• Диаметър на дъното 
под 16 см 

 
 

Ежедневна грижа и поддръжка 
1. Изключете уреда от контакта, преди да го почистите, и 

изчакайте, докато повърхността се охлади. 
2. Стъклен плот, панел и кутия: 

1. Мека кърпа за малки замърсявания. 

2. За силно замърсяване и петна от мазнина: чиста 

кърпа, напоена с неутрален препарат. 

3. При включен вентилатор във вентилационните отвори може да 
се натрупа прах и мръсотия; почиствайте ги редовно с четка 
или памучен тампон. 

4. При никакви обстоятелства не почиствайте уреда директ-

но с вода, той ще се повреди. 
5. Уверете се, че щепселът на плота е правилно поставен в 

контакта от съображения за безопасност. 
6. Не изключвайте уреда, като дърпате кабела, докато 

работи. Първо натиснете бутона за включване/изключване, 
след което изключете устройството от контакта.



12  

7. След изключване на уреда вентилаторът продължава да 
работи за няколко минути, за да охлади плочата; за 
предпочитане е да изчакате вентилаторът да спре 
напълно, преди да изключите уреда от контакта. 

8. Изключете кабела и го съхранявайте, ако възнамерявате 
да не го използвате за дълго време. 
Внимание: Избягвайте да влачите съдове с медно или 
алуминиево дъно върху плота; можете да надраскате 
повърхността. Такива драскотини трябва да бъдат 
отстранени незабавно, веднага след като плота се охлади, 
като използвате предоставения за тази цел почистващ 
крем. Ако тези драскотини не бъдат отстранени преди 
следващото използване на плочата, те могат да станат 
незаличими.  

Готварски съдове (чугунени, метални, стъклени или кера-
мични) с грапаво дъно могат да оставят следи или драс-
котини по повърхността на плота. Избягвайте да влачите 
стъклени или метални съдове по плота. Не използвайте 
плота като дъска за рязане или като кухненски плот. Не се 
опитвайте да готвите храна на тиган без съдове. Не 
изпускайте твърди или тежки предмети върху стъклената 
повърхност, може да се напука или дори да се счупи. 
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Кодове за грешки 

Ако индукционният плот за готвене има проблем, един от 
следните кодове за грешка може да се появи на LED дисплея 

 

Кодове 
за 

грешки 

 

Възможна причина 
Решения 

 

E0 

На плота няма съд. 
 
Този съд не е подходящ за 
индукционно готвене. 

 
Поставете съвместим съд 
върху плота. 

 

E2 

Температурният сензор, 
разположен под плота, е 
повреден или има късо 
съединение 

 
Изключете уреда от контакта и 
се обадете на отдела за 
следпродажбено обслужване. 

 

 
E3 

 

Захранващото напрежение 
на плота е твърде високо 
(>270 V) 

Уверете се, че електрическият 
контакт, към който трябва да 
бъде свързан уредът, е правил-
но инсталиран и има следните 
електрически спецификации: 
220-240 V, 50-60 Hz 

 

 
E4 

 

Захранващото напрежение 
на плочата е твърде ниско 
(<150 V) 

Уверете се, че електрическият 
контакт, към който трябва да 
бъде свързан уредът, е правил-
но инсталиран и има следните 
електрически спецификации: 
220-240 V, 50-60 Hz 

 

 
E5 или E6 

 

Прегряване на плота 

Изключете котлона и го оставе-
те да изстине. Ако проблемът 
продължава, свържете се със 
сервиза за следпродажбено 
обслужване, като посочите 
кода на грешката. 

 
Технически характеристики 
Напрежение / Честота: 220-240V ~ 50/60Hz 
Таймер: 180 мин. с цифров дисплей 
Автомат. изключване и защита от прегряване 
Размери на стъклената повърхност: 29 x 37 (cm) 
Мощност: 2000W
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Информация за битови електрически котлони съгласно 
европейски стандарт 66/2014/ЕС 

 
 Символ Стойност Единица 

Идентификация на модела SCIH81B 

Тип котлон Индукция 

Брой зони за готвене  1  

Отоплителна техника 
(индукционни котлони и зони 
за готвене, твърди плотове) 

 Индукци-
онно 
готвене 

 

За кръгли котлони или зони за 
готвене: Диаметър на използ-
ваемата повърхност на зоната 
за готвене с електрическо нагря-
ване, закръглен до 5 мм. 

Ø 20 См. 

За некръгли котлони или зони 
за готвене: Дължина и ширина 
на използваемата повърхност 
на котлона или зоната за 
готвене с електрическо нагрява 
-не, закръглен до 5 мм. 

L 
l 

N/A  

Консумация на енергия на зона 
за готвене, изчислена в кг 

EC елек-
трическо 
готвене 

183,7 Wh/kg 

Консумация на енергия на 
прот, изчислена в кг 

EC Електри-
чески плот 

183,7 Wh/kg 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Това лого, поставено върху продукта, означава, че това е 
устройство, чието третиране като отпадък попада в обхвата на 
Директива 2012/19/ЕС от 4 юли 2012 г. относно отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това 
означава, че този продукт трябва да бъде обработен от 
система за селективно събиране в съответствие с 
европейската директива, цитирана по-горе, за да може да  

бъде рециклиран или разглобен, за да се намали въздействието върху околната 
среда. 

Опасните вещества, съдържащи се в електрическото и електронното 
оборудване, могат да имат потенциално опасни ефекти за околната среда и 
човешкото здраве. 
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Следователно, в края на живота на това устройство, то не трябва да се 
изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци. Системите за оползо-
творяване и събиране се предоставят за вас от местните власти (центрове 
за отпадъци) и дистрибутори. 

Това устройство не трябва да се хвърля на обществените пътища. Вие 
имате задължението да използвате системите за селективно събиране, 
които са ви предоставени. 

 

ГАРАНЦИЯ 

Гаранцията не покрива износващи се части на продукта или 
проблеми или щети в резултат на: 

 

(1) повреда на повърхността поради нормално износване на продукта; 
(2) дефекти или влошаване поради контакт на продукта с течности и 
поради корозия, 
(3) всеки инцидент, злоупотреба, неоторизирана модификация, 
разглобяване или ремонт; 
(4) неправилна поддръжка, употреба не в съответствие с инструкциите на 
продукта или свързване към неправилно напрежение; 
(5) всяка употреба на аксесоари, които не са доставени или одобрени от 

производителя. 
 

Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката и/или серийният номер на 
продукта бъдат премахнати. 

 

 

В България този продукт се внася от: 

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД 


