РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Плотове със сензорно управление

Интерсервиз Узунови АД
Гр.София, ул.“20-и Април“ №6
телефон на сервиз 0700 11 770

Стъклокерамични плотове – видове плотове и разположение на зони
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*нивата на мощност са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от
мрежовото напрежение и направените настройки

Символи

включване

Повишава нивото на мощност или времето за готвене.
Намалява нивото на мощност или времето за готвене.

таймер, задава край на готвенето, автоматично изключване на
котлона
заключване/отключване – активира се или се деактивира
като се задържи бутона за 3 секунди
- остатъчна топлина, след изключване на котлона, показва, че
той е все още топъл и трябва да сте внимателни
Таймер - (само при някои модели)
Тази функция ви позволява да настроите таймер, в края на
задедоно време на готмене прозвучава звуков (от 1 до 99
минути). Натиснете таймера , ще се появи
, с бутоните –
и + може да нагласите необходимото време
За да деактивирате таймера използвайте – или изключете
котлона.
След края на задеденото време котлона се изключва
автоматично за зададените зони.
Готварски зони

Предна лява
Задна лява
Централна
Задна дясна
Предна дясна
Предна (само 30 cm модел)
Задна (само 30 cm модел)
Индикира наличето на няколко зони за готвене

Аксесоари

Изплозва се за почистване на котлона

Използване на плота
Предварителни операции
За да се отстрани влагата, която може да са е натрупала по време на
производствения процес и за предпазване на електронните схеми и

контрола на клавиатурата, направете следното:
1 Отстранете предпазните аксесоари от външната повърхност на
уреда
2 Отстранете всякакви етикети (с изключение на табелата с
технически данни).
3 Поставете тенджера пълна с вода на всяка от зоните впредната
част на готвене и ги включите на максимална мощност в
продължение на поне 30 минути.
4 след 30 минути работа, изключете предните зони и повторете
същата операция със задните зони или тези в централната част на
котлона.
5 Ако след извършване на горните операции контролите не работят
нормално, може да се наложи процедурата да се повтори отново,
докато влагата се изпари напълно

Използване на уреда
Всички устройства, уреди за контрол и наблюдение са разположени
заедно в предната част на уреда . Плотът се контролира с помощта
на бутоните или сензорен Touch контрол. Силата в зоните за готвене
може да се регулират на различни нива. Леко докоснете символ на
стъклокерамичната повърхност
За да работи котлона нормално, съдовете поставени върху него, не
трябва да покриват таблото за управление

Включване на плота за готвене
За да включите/изключите плота, задръжте ON / OFF сензор
Ако след активирането на котлона, използвайки
не се зададе
функция в рамките на 30 секунди, котлона се изключва автоматично

1. За да включите необходимата Ви зона, трябва да я
активирате със натискане на съответния символ за
управление
2. Натиснете бутона Увеличаване отново. На дисплея се показва
символ
или
(в зависимост от модела) показва, че зоната
за готвене е на максимална мощност.

Увеличаване на мощността
Намаляване на мощността
3 Натиснете бутона Намаляване отново. На дисплея се показва
символ 0 или
(в зависимост от модела) показва, че зоната за
готвене е изключена.
Режими- плота е снабден с вторично меню за активиране или
деактивиране на някои параметри
1. Автоматично заключване на управлението: режима се активира
една минута след последната операция от страна на потребителя,
заключването ще се активира автоматично.
2. Showroom: активиране на този режим, изключват се всички
нагревателни елементи, като същевременно контролния панел е
активен (полезно за демонстрационни цели в магазина).
Появява се за една секунда на дисплея. За да използвате
плота по предназначение задайте този режим
3.ECO- (само при някои модели): при активиране на този режим
електрониката автоматично настройва нивата на мощност, за да

останат в рамките на определената максималната абсорбираната
мощност
4. За да използвате максималната мощност 2.8 или 4 kW използвайте
режим

Скала на нивата на мощност
0
U

OFF изключен
Затопляне на чиния

1

Готвене малки количества храна
(минимална мощност)

2

Готвене малки количества храна

3-4

Нормално готвене

5

Готвене на големи количества
храна

6

Готвене на големи количества
храна, печено

7-8

Печене на по-големи парчета
месо, запържване с брашно

9 - P*

Използване на максимална
мощност
* само за някой модели

Ограничаване на времето за готвене
Плотът има автоматично устройство, което ограничава
продължителността му на употреба. Ако настройките на зоната за
готвене не са се променили, максималната продължителност на
работа на всяка зона зависи от нивото на избраната мощност.
Когато се активира устройството за ограничаване на
продължителността на използване, зоната за готвене се изключва,
прозвучава кратък сигнал и ако зоната е гореща се появява символа

Защита от прегряване
Ако използвате плота на пълна мощност за дълъг период от време електрониката може да
загрее и да бъде трудно да се охлади, особено ако температурата в помещението е
висока.
В този случай устройството реагира, за да намали захранването към зоните на готвене и на
дисплея се показва

и

премигва

Ако температурата на електронна схема борда не намалява, устройството ще намали
мощността за всички зони за готвене докато дисплея не покаже
модели)

(само за някой

Готвене може да бъде възобновено, след като температурата се върне под алармени нива.
Други функции
Ако натиснете три или повече бутона по едно и също време, или за по-дълъг период от време
(например поради случайно пускане тенджера върху тях или поради преливане на
течност), устройство автоматично деактивира всички зони за готвене и на дисплея ще се
покаже грешка

- отстранете причината на грешката

