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Попередження
УВАГА! Прилад і його доступні частини 
нагріваються під час роботи. Будьте обережні й 
не торкайтеся нагрівальних елементів. Діти до 8 
років мають знаходитися від плити на безпечній 
відстані або під безперервним наглядом з боку 
дорослих. Цей прилад може використовуватися 
дітьми у віці від 8 років і старше та особами 
з обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями, або при відсутності 
досвіду й знань, тільки якщо вони перебувають 
під наглядом або проінструктовані з питань 
безпечного використання приладу й розуміють 
ризик, якому піддаються. Діти не повинні гратися 
з приладом. Очищення та догляд за приладом 
може виконуватися дітьми лише під безперервним 
наглядом з боку дорослих

УВАГА! Готування їжі на плиті без догляду 
з використанням жиру або олії може бути 
небезпечним і призвести до загоряння. НІ В 
ЯКОМУ РАЗІ не намагайтеся гасити пожежу 
водою. Вимкніть прилад і потім накрийте полум’я, 
наприклад, кришкою або протипожежною 
ковдрою.

УВАГА! Небезпека пожежі: не складуйте речі на 
варильній поверхні.

УВАГА! При появі на склокерамічній поверхні 
тріщин вимкніть прилад, щоб уникнути можливого 
ураження електричним струмом.

Для очищення приладу ніколи не користуйтеся 
паровими пристроями або пристроями під тиском.

Перш ніж відкривати кришку, протріть її насухо. 
Не закривайте скляну кришку (в разі її наявності), 
коли газові або електричні конфорки ще гарячі.

Прилад не призначений для функціонування в 
комбінації із зовнішнім таймером або окремою 
системою дистанційного управління.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Використання невідповідного 
захисту варильної поверхні може стати причиною 
нещасного випадку.

تحذيرات
تحذير: يصبح الجهاز واألجزاء المكشوفة ساخنة أثناء االستخدام. 
يجب التزام الحرص لتجنب مالمسة العناصر التسخين. يجب أن 
يظل األطفال األقل من 8  أعوام بعيدين ما لم تكن هناك مالحظة 
مستمرة لهم. يمكن استخدام هذا الجهاز بوسطة األطفال من عمر 8  
سنوات فأكثر، وكذلك بواسطة ذوي اإلعاقات الجسدية، أو القدرات 
ومعرفة  قليلة  تجربة  لديهم  ممن  أو  المحدودة،  والعقلية  الحسية 
محدودة، إال إذا تم إرشادهم أو تدريبهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز 
بطريقة آمنة وفهموا المخاطر لتي ينطوي عليها. يجب أال يعبث 
بواسطة  الجهاز  وصيانة  تنظيف  يتم  أال  يجب  بالجهاز.  األطفال 

األطفال بدون إشراف عليهم.

تحذير: يمكن أن يؤدي طهي الطعام باستخدام الدهون أو الزيوت 
على رف التسخين بدون إشراف خطرًا وقد يؤدي لنشوب حريق. ال 
تحاول مطلقًا إخماد النيران باستخدام الماء، ولكن قم بإطفاء الجهاز 

ثم تغطية اللهب باستخدام غطاء أو بطانية مثاًل.

أسطح  على  أشياء  بتخزين  تقم  ال  الحريق:  نشوب  تحذير: خطر 
الطهي.

تحذير: إذا كان سطح السيراميك الزجاجي متشققًا، قم بإغالق الجهاز 
للحيلولة دون حدوث صدمات كهربائية.

ال تستخدم أبدا المنظفات بالبخار أو المنظفات بالضغط مع الجهاز.

أخرج السائل من الغطاء قبل فنحه. ال تغلق الغطاء (إن وجد) بينما 
تكون المحارق مشتعلة أو ما زالت ساخنة.

هذا الجهاز غير ُمعد للتشغيل بواسطة عداد خارجي للوقت أو نظام 
خارجي للتحكم عن بعد.

تحذير: قد يؤدي استخدام أغطية غير مناسبة ألرفف التسخين إلى 
وقوع حوادث. 
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Допомога
Cлiд повiдомити:
• типу несправність
• модель приладу (Mod.)
• серійний номер (S/N)
Цю інформацію можна знайти на табличці з характеристиками, яка 
розташована на холодильному відділенні внизу ліворуч.

المساعدة
االتصال:

.(Mod.) طراز الجهاز  •
.(S/N) الرقم التسلسلي  •

هذه المعلومات يمكن أن تجدها على لوحة البيانات الموجودة على الجهاز و/أو على العبوة.
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Опис приладу
Загальний вигляд

1. Решітка для ПОсУДУ
2. ГаЗОВІ кОнфОрки
3. скЛОкЕраМІЧниЙ МОДУЛЬ*
4. Ручки управління ГаЗОВиМи кОнфОркаМи
5. Індикaтoрнa лaмпочка скЛОкЕраМІЧнОГО МОДУЛЮ*
6. Ручки управління скЛОкЕраМІЧниМ МОДУЛЕМ*
7. Запальник ГаЗОВих кОнфОрОк
8. ЗахиснІ ПристрОї

• Індикaтoрнa лaмпочка скЛОкЕраМІЧнОГО МОДУЛЯ* вмикається, 
як тільки ручка вибору повертається в положення вимикання.

• ГаЗОВІ кОнфОрки відрізняються за розміром й потужністю. 
Обирайте конфорку, на який готувати, залежно від діаметру посуду.

• Ручки управління ГаЗОВиМи кОнфОркаМи й скЛОкЕраМІЧниМ 
МОДУЛЕМ* регулюють потужність або розмір полум’я.

• ЗаПаЛЬник ГаЗОВОї кОнфОрки дає можливість автоматично 
запалити конфорку.

• ЗахисниЙ ПристрІЙ перекриває газ, якщо полум’я випадково 
гасне.

* Використовується лише в деяких моделях.

وصف الجهاز
نظرة عامة

يدعم شبكة أواني الطهي. 1
محارق الغاز. 2
ألواح التسخين الكهربائي*/ مشواة سطح الطهي*/ وحدة السيراميك الزجاجي*. 3
مفاتيح التحكم في محارق الغاز. 4
مؤشر ضوء ألواح التسخين الكهربائي*/ مشواة سطح الطهي */وحدة السيراميك الزجاجي*. 5
مفاتيح التحكم في ألواح التسخين الكهربائي*/ مشواة سطح الطهي */وحدة السيراميك الزجاجي*. 6
إشعال محارق الغاز*. 7
أجهزة األمان*. 8

مؤشر ألواح التسخين الكهربائي/مشواة سطح الطهي / وحدة السيراميك الزجاجي* يضئ عند   •
تحريك مفتاح االختيار من وضع إيقاف التشغيل.

مفاتيح التحكم في محارق الغاز و ألواح التسخين الكهربائي / مشواة الطهي / وحدة السيراميك   •
الزجاجي* تضبط الطاقة أو حجم اللهب.

تختلف محارق الغاز من ناحية الحجم والقوة. استخدم قطر إناء الطهي الختيار أفضل محرق للطهي   •
عليه.

محرق الغاز*يتيح إشعال محرق معين أوتوماتيكيا.  •
جهاز األمان** يوقف تدفق الغاز في حال انطفأ اللهب فجأة.  •

* متوفر في طرازات معينة فقط.
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Встановлення
! Перш ніж користуватися Вашим новим приладом, будь ласка, уважно 
ознайомтеся з інструкціями в цій брошурі. В ній міститься важлива 
інформація щодо безпечного встановлення, експлуатації і догляду за 
приладом.

! Будь ласка, збережіть ці інструкції для подальшого використання. 
Передавайте їх разом з приладом будь-якому новому власнику.

розміщення
! Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Це 
небезпечно: існує ризик задухи (див. Застереження й поради).

! Прилад має встановлюватися кваліфікованим фахівцем відповідно 
до інструкцій, що додаються. Порушення правил установлення може 
травмувати людей і тварин або може зашкодити майну.

! Цей прилад можна встановлювати й використовувати тільки у добре 
вентильованих приміщеннях щоб задовольнити діючим місцевим 
нормам. Необхідно дотримуватися наступних вимог:

В димохід або відвід системи димоходів 
(тільки для кухонних приладів)

Безпосередньо
назовні

• Приміщення має бути оснащене системою витягування повітря, 
яка видаляє всі продукти горіння. Така система може складатися з 
витяжного ковпака або електричного вентилятора, що запускається 
автоматично кожного разу, коли вмикається прилад.

• Також необхідно забезпечити належну циркуляцію повітря в 
приміщенні, оскільки повітря потрібне для належного горіння. Потік 
повітря має бути не менше 2 м3/годину на кВт установленої потужності.

Система циркуляції повітря може 
забирати повітря безпосередньо з 
вулиці за допомогою труби з внутрішнім 
перетином не менше 100 см2; отвір має 
бути захищеним від закупорювання будь-
якого типу.

Система також може забезпечувати 
повітря, необхідне для горіння, 
о п о с е р е д к о в а н о ,  т о б т о  з 
прилеглих приміщень, оснащених 
повітрозабірними трубами, як описано 
вище. Однак ці приміщення не 
мають бути кімнатами комунального 
призначення, спальнями або 
кімнатами з пожежонебезпечною 

атмосферою.

• Зріджений вуглеводневий газ збирається біля підлоги, оскільки він 
є більш важким, ніж повітря. Тому приміщення, де зберігаються 
балони ЗВГ, також мають оснащуватися вентиляційними отворами 
для забезпечення виведення газу в разі витоку. З цієї причини 

A

Приклади вентиляційних
отворів для відводу повітря з
продуктами горіння.

Збільшений вентиляційний
отвір між вікном і підлогою

Сусіднє
приміщення

Приміщення, що
має вентилюватися

балони зрідженого газу, як частково, так і повністю наповнені, не слід 
установлювати або зберігати в приміщеннях, що знаходяться нижче 
за рівень землі (підвал, тощо). Рекомендовано тримати в приміщенні 
тільки той балон, яким Ви безпосередньо користуєтеся, так щоб не 
допустити його нагрівання від зовнішніх джерел тепла (плити, каміни, 
печі, тощо) до температури вище 50°C.

налаштування приладу
При встановленні поверхні дотримуйтеся наступних застережних заходів:
• Кухонні шафи поблизу приладу й вищі за варильну поверхню мають 

розміщуватися на відстані не менше 600 мм від краю варильної 
поверхні.

• Ковпаки необхідно встановлювати, дотримуючись відповідних 
інструкцій з установлення на мінімальній відстані 650 мм від поверхні 
(див. малюнок).

• Розмістіть настінні шафи, прилеглі до ковпака, на висоті не менше 
420 мм від варильної поверхні (див. малюнок).

Якщо варильна поверхня встановлюється 
під настінною шафою, така шафа має 
навішуватися на висоті не менше 700 мм 
над варильною поверхнею.

Перед встановленням зніміть решітки і пальники з варильної поверхні і 
перегорніть її, стежачи, щоб не ушкодити термопари і свічки.

Встановіть прокладки (з комплекту 
постачання до приладу) на зовнішні 
краї варильної поверхні, щоб 
унеможливити надходження повітря, 
вологості і води (див. малюнок).
Для правильного встановлення 
переконайтеся в тому, що поверхні, 

що підлягають герметичному закупорюванню, є сухими і знежиреними.

• Отвір в кухонній робочій поверхні повинен мати розміри, що вказані 
на малюнку.

 В комплект постачання входять кріпильні гачки, що дають Вам 
можливість закріпити варильну поверхню на кухонній робочій поверхні 
товщиною 20-40 мм. Щоб забезпечити надійне кріплення на робочій 
поверхні, ми рекомендуємо використати всі гачки, що входять в 
комплект постачання.

475 m
m

.

835 mm.

min. 55 mm.

схема крепления крюков

 
Монтаж крюка для опорных Монтаж крюка для опорных
брусков H=20мм брусков H=30мм
 

600mm min.

42
0m

m
 m

in
.

65
0m

m
 m

in
.



6

UA
 сзади

 
Монтаж крюка для опорных спереди
брусков H=40мм

! Використовуйте гачки з “комплекту аксесуарів”

• Якщо поверхня не встановлюється над вбудованою духовкою, для 
ізоляції необхідно використовувати дерев’яну панель. Така панель 
має розміщуватися на відстані не менше 20 мм від нижньої частини 
варильної поверхні.

Вентиляція
Щоб гарантувати достатню вентиляцію, задню панель шафи необхідно 
зняти. Рекомендовано встановити духовку таким чином, щоб вона 
спиралася на дві дерев’яні планки або на абсолютно рівну поверхню з 
отвором не менше 45 x 560 мм (див. схему).

 

560 mm. 45 mm.

При встановленні варильної поверхні над вбудованою духовкою без 
примусової вентиляційної системи охолодження, необхідно забезпечити 
належну вентиляцію всередині шафи за рахунок отворів, крізь які може 
проходити повітря (див. малюнок).

 

Підключення до електричної мережі
Варильні поверхні, оснащені трифазним кабелем живлення призначеним 
для підключення до мережі змінного струму з напругою й частотою, які 
вказані на табличці з даними (що знаходиться в нижній частині приладу). 
Провід заземлення в кабелі має зелено-жовту оболонку. Якщо прилад 
встановлюється над вбудованою електричною духовкою, електричне 
з’єднання варильної поверхні й духовки слід виконувати окремо, що 
необхідно як у цілях безпеки, так і для спрощення зняття духовки в разі 
потреби. 

Підключення кабелю живлення до мережі
Установіть стандартну вилку, що відповідає навантаженню, яке вказане 
на табличці технічних даних.
Прилад необхідно підключити безпосередньо до мережі з використанням 
пакетного вимикача з мінімальним контактним отвором 3 мм, що 
встановлюється між приладом и мережею. Вимикач має відповідати 
вказаному заряду й діючим нормам улаштування електричних установок 

(вимикач не має від’єднувати провід заземлення). Кабель живлення не 
має контактувати з поверхнями, температура яких вище за 50°C.

! Фахівець, що встановлює прилад, має забезпечити правильне 
електричне приєднання відповідно до норм безпеки.

Перед підключенням до електромережі переконайтеся, що:
• Прилад заземлений і вилка кабелю відповідає нормативним вимогам.
• Розетка може витримати максимальну потужність приладу, яка 

вказана на табличці з технічними даними.
• Напруга знаходиться в межах значень, вказаних на табличці даних.
• Розетка сумісна з вилкою приладу. Якщо розетка не сумісна з вилкою, 

попросіть фахівця замінити її. Не використовуйте подовжувачі або 
декілька розеток.

! Після встановлення приладу необхідно забезпечити безперешкодний 
доступ до шнуру живлення й електричної розетки.

! Кабель живлення не можна перегинати або стискати.

! Кабель живлення необхідно регулярно перевіряти, а його заміну має 
проводити лише технічний фахівець (див. “Сервісна допомога”).

! Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність у разі недотримання 
цього правила техніки безпеки.

Під’єднання до джерела газопостачання
Приєднання до мережі газопостачання або до газового балону 
необхідно виконувати у відповідності до чинного законодавства в країні 
використання приладу. Перед підключенням переконайтеся, що плита 
сумісна з джерелом газопостачання, яким Ви бажаєте користуватися. 
Якщо це не так, дотримуйте інструкцій в розділі “Пристосування до 
іншого типу газу”.
При користуванні зрідженим газом з балону встановіть регулятор тиску, 
який відповідає місцевим нормам.

! Перевірте тиск газу: він має відповідати значенням, що вказані в Таблиці 
1 (“Технічні характеристики конфорок і форсунок”). Це забезпечить 
безпечну й тривалу роботу Вашого приладу й, одночасно, допоможе 
збереженню енергії.

Зв’язок з твердими трубами (мідь чи сталь)
Приєднання до системи газопостачання виконується таким чином, 
щоб не завдавати навантаження на будь-які прилади. На рамі приладу 
передбачений регульований L-подібний патрубок з ущільненням, 
що запобігає витокам. Це ущільнення необхідно міняти кожного разу 
після обертання патрубка (ущільнення входить в комплект постачання 
приладу). Фітинг патрубка підведення газу є циліндричнім і має 
зовнішню нарізку 1/2.

Підключення гнучкої безшовної труби з нержавіючоїсталі з 
різьбовим кріпленням
Фітинг патрубка підведення газу є циліндричнім і має зовнішню 
нарізку 1/2. Трубка має встановлюватися таким чином, щоб її довжина 
у повністю витягнутому вигляді не перевищувала 2000 мм. Після 
виконання приєднання переконайтеся, що гнучка металева трубка не 
торкається жодних частин, що рухаються, й не стискається.

! Використовуйте тільки такі труби й ущільнення, які відповідають діючим 
нормам.
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Перевірка щільності з’єднання
! По завершенні процесу встановлення перевірте фітинги патрубку на 
витоки за допомогою мильного розчину. Ніколи не користуйтеся вогнем.

Пристосування до іншого типу газу
Щоб пристосувати варильну поверхню до типу газу, що відрізняється від 
заводської настройки (яка вказана на табличці даних знизу варильної 
поверхні або на пакуванні), необхідно замінити форсунку конфорки 
наступним чином:
1. Зніміть решітку з варильної поверхні й витягніть конфорки з їх гнізд.
2. Відкрутіть форсунки за допомогою торцевого ключа 7 мм і замініть їх 

на форсунки, що відповідають потрібному типу газу (див. Таблицю 1 
“Технічні характеристики конфорок і форсунок”).

3. Знову зберіть частини, виконуючи описану процедуру в зворотному 
порядку.

4. По завершенні процедури, замініть стару етикетку з даними про тип 
газу новою з відповідною новою інформацією. Такі етикетки можна 
отримати в будь-якому нашому сервісному центрі.

Заміна форсунок на конфорках з трьома кільцями
1. Зніміть підставки для посуду й вийміть конфорки з гнізд. Конфорка 

складається з двох окремих частин (див. малюнок).
2. Встановіть на місце форсунки за допомогою торцевого ключа 7 мм. 

Замініть форсунку на іншу, модель якої відповідає новому типу газу 
(див. таблицю 1). Дві форсунки мають однаковий діаметр отвору.

3. Встановіть на місце всі компоненти, виконуючи описані кроки в 
зворотньому порядку.

• Регулювання первинного повітря пальників
Пальник плити не вимагає регулювання для первинної 
повітря

• Регулювання пальника плити при мінімальних заданих значеннях:
1. Поверніть кран в мінімальне відхилення;

2. Зніміть ручку крана й підкрутіть 
регулювальний гвинт, який знаходиться 
всередині або поряд із штирком крана, доки 
не отримаєте мале, але стабільне полум’я.

3. Після налаштування вогню до потрібної малої інтенсивності, поки 
конфорка горить, швидко змініть положення ручки з мінімального 
полум’я на максимальне й навпаки декілька разів, перевіряючи, чи 
не згасає при цьому конфорка.

4. Деякі плити мають встановлені пристрої безпеки (термоелемент). 
Якщо прилад не працює, коли конфорка встановлена на позначці 
слабкого вогню, збільшить відповідне налаштування слабкого вогню 
за допомогою регулювального гвинта.

5. Після налаштування замініть ущільнення на байпасах, використовуючи 
віск для герметизації або аналогічну речовину.

! Якщо прилад підключений до джерела зрідженого газу, регулювальний 
гвинт необхідно затягнути якомога щільніше.

! По завершенні процедури, замініть стару етикетку з даними про тип газу 
новою з відповідною новою інформацією. Такі етикетки можна отримати 
в нашому сервісному центрі.

! Якщо тиск газу відрізняється (або трішки відхиляється) від 
рекомендованого значення, необхідно встановити прийнятний регулятор 
тиску на вході труби (щоб задовольнити діючим місцевим нормам).

Електричні 
з'єднання

Таблиця

(дивіться таблицю)

Дана плита відповідає наступним 
директивам
Європейського економічного 
співтовариства:
- 2006/95/ЄЕC від 12/12/06 (Низька 
Напруга) інаступні поправки
- 2004/108/ЄEC від15/12/04 
(Електромагнітна Сумісність) та 
наступніпоправки
- 93/68/ЄЕС від 22/07/93 та наступні  
поправки.
- 90/336/ЄEC від 29/06/90 (Газ) і наступні 
зміни та доповнення.
- 2012/19/ЄC і наступні зміни та 
доповнення.
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28-30
20
35

37
25
45

20
17
25

100

75

55

130

-

0.70

0.40

0.40

1.50

0.70

2.60

1.65

1.00

3.25

1.50

39

28

28

61

39

80

64

50

91

60

189

120

73

236

109

186

118

71

232

107

110 (Y)

96 (Z)

71 (X)

133 (Z)

88

248

157

95

309

143

Тиск подачі

Зменшена швидка (RR)

Напівшвидка (S)

Допоміжна (А)

Потрійна (ТС)

Конфорка для рибоварки (SP)

Технічні характеристики конфорки й форсунки

Таблица 1                                                                                           Зріджений газ                               Природний газ 

                                                 Діаметр                                                                                                                             
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                   (мм)         Зменшена        Номінальна     (мм)         (мм)          ***          **            (мм)

Конфорка Вхідний 
отвір
1/100

Форсунка
1/100

Потік*
галл/год.

Потік*
л/год.

Форсунка
1/100

Номінальний (мбар)
Мінімальний (мбар)
Максимальний (мбар)

* При 15°C і 1013,25 мбар – сухий газ
** Пропан P.C.S. = 50,37 МДж/кг
*** Бутан P.C.S. = 49,47 МДж/кг
 Природний газ P.C.S. = 37,78 МДж/м³

Теплова
потужність

кВт 
(p.c.s.*)

Теплова
потужність

кВт 
(p.c.s.*)

RR

AS

TC RR

S A

TC

SP

PH 941 MSTV GH/HA PH 960 MST GH/HA
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Ввімкнення і використання
! Розміщення відповідної газової конфорки або електричної конфорки 
позначене на кожній ручці.

Газові пальники
Кожну конфорку можна налаштувати на одне з наступних значень за 
допомогою відповідної ручки управління:

● Виключений

 Максимальний

 Мінімальний

Щоб запалити один з пальників, підведіть запалений сірник або 
запальничку близько до пальника і, в той жечас, натисніть і прокрутіть 
відповідну ручку проти годинникової стрілки до максимального 
значення.Так як пальник забезпечений захисним пристроєм, ручка 
повинна бути натиснута протягом приблизно 2-3 секунди,щоб дозволити 
автоматичному пристрою підтримати полум’я до запалення пальника.
На моделях функція кнопка підпалення суміщена з ручкою регулювання. 
Якщо у Вас така варильна поверхня то ви можете бачити підпалювач, 
але не кнопку.
Для того щоб запалити конфорку натисніть відповідну ручку та поверніть 
її проти годинникової стрілки до положення “Велике”, продовжуйте 
тримати ручку натиснутою, доки полум’я не займеться.

! Якщо полум’я випадково гасне, вимкніть ручку управління і почекайте 
1 хвилину, перш ніж намагатися запалити знову.

Щоб вимкнути конфорку, поверніть ручку за годинниковою стрілкою до 
упору (в положення “●”).

Практичні поради по експлуатації пальника
Щоб забезпечити ефективну роботу конфорок:
• Користуйтеся посудом, що відповідає кожній конфорці (див. таблицю), 

так щоб полум’я не поширювалося за вінця дна посуду.
• Завжди користуйтеся посудом з пласким дном і кришкою.
• Коли вміст каструлі сягає точки кипіння, поверніть ручку на мінімум.

Зменшена швидка (RR)

Напівшвидка (S)

Допоміжна (А)

Конфорка для рибоварки (SP)

Потрійна (ТС)

24 - 26

16 - 20

10 - 14

16 - 20

24 - 26

Конфорка ø Діаметр посуду (см)

Для визначення типу конфорки дивіться схеми, наведені в параграфі 
“Характеристики конфорок і форсунок”.

склокерамічний модуль*
Ця варильна поверхня оснащена подвійним нагрівальним елементом, 
який розташований під склом. Є можливість вмикання лише круглої 
частини елемента (позначений літерою “а”), або варильну поверхню 
можна розширити, якщо ввімкнути обидві частини “а” й “B”. Щоб 
ввімкнути тільки елемент “а”, просто поверніть ручку за годинниковою 
стрілкою до одного з 12 можливих положень. Щоб додати секцію “B”, 
поверніть ручку до положення 12, а потім перемкніть її до налаштування 

. Після цього поверніть ручку проти годинникової стрілки до одного з
12 положень.

На малюнку показані зони нагрівання, які стають червоними при вмиканні 
елемента.
A. Кругла зона нагрівання;
B. Додаткова зона нагрівання;
C. Якщо температура зони готування становіть вище 60°C, загоряється 

індикатор, навіть після вимикання нагрівального елемента.

A CB

Якщо ручка знаходиться в будь-якому іншому положенні, крім “вимкнено”, 
вмикається індикатор склокерамічного модуля.

Практичні поради щодо використання склокерамічного 
модуля*
Потужність

 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кругла конфорка
 
Вимкнено

Для pозтоплювання масла або шоколаду

Для нагрівання рідини

Для готування кремів або соусів

Для приготування при температурі кипіння

Для печені (вище середнього)

Для великих варених страв

Для cмаження

Вмикання обох зон готування

Щоб отримати найкращі результати готування на Вашій варильній 
поверхні:
• Користуйтеся посудом з пласким дном, щоб забезпечити ідеальний 

контакт з поверхнею.

 
• Завжди використовуйте посуд достатнього діаметру, щоб накрити зону 

нагрівання повністю й використати все тепло, що випромінюється.

 
• Переконайтеся, що дно посуду сухе й чисте, щоб 

гарантувати щільний контакт і довгий термін використання, 
не лише варильних зон, але й самого посуду.

• Намагайтеся не користуватися тим самим посудом, у 
якому Ви готували на газовій плитці: сконцентроване 
тепло газової конфорки могло деформувати дно посуду, 
що перешкоджає належному контакту з поверхнею.

* Використовується лише в деяких моделях. 
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• Ніколи не вмикайте зону готування без посуду, оскільки вона 

нагрівається й швидко досягає максимального рівня, що може 
пошкодити нагрівальні елементи.

! На склі могли залишитися сліди жиру від клею, що 
використовується як герметик. Перед використанням 
приладу ці сліди необхідно видалити за допомогою м’якого 
засобу для чищення. Під час перших декількох годин 
використання можливий запах гуми, який швидко зникне.

Практичні поради щодо використання конфорок для 
рибоварок*
Дві конфорки для рибоварок мають еліптичну форму й можуть 
повертатися на 90°. Завдяки цьому можливі різні варіанти використання 
поверхні для готування.

Щоб повернути дві центральні конфорки на 90°, виконайте наступне:
• Переконайтеся, що конфорки холодні.
• Вийміть конфорку повністю з гнізда.
• Переставте її в гнізді в потрібному положенні.
• Перш ніж користуватися конфорками переконайтеся, що вони 

розміщені вірно.
Крім того, обидві центральні конфорки можна використовувати разом 
або окремо з посудом різної форми й розміру:
• Подвійна конфорка для рибоварки або овального посуду (мал. A).
• Подвійна конфорка для пательні або посуду прямокутної/квадратної 

форми з найменшим розміром 28x28 см (мал. B).
• Подвійна конфорка для посуду великого розміру (діаметром 26-28 

см) (мал. C).
• Одинарна конфорка для посуду середнього розміру (діаметром 16-20 

см) (мал. D).

 
мал. A мал. B

 
мал. C мал. D

Запобіжні заходи та поради
! Цей прилад було розроблено й виготовлено за міжнародними 
стандартами безпеки. Необхідно уважно ознайомитися з наступними 
застереженнями, які наведені в цілях безпеки.

Загальні правила безпеки
• Це вбудований прилад класу 3.
• Для ефективної роботи газових приладів потрібен постійний 

повітрообмін. При встановленні варильної поверхні, дотримуйте 
інструкцій розділу “розміщення” приладу.

• Ці інструкції діють лише в тих країнах, символи яких зазначені 
в цій брошурі й на табличці з серійним номером.

• Прилад був спроектований для використання в домашніх умовах і не 
підходить для цілей комерційного або промислового використання.

• Забороняється встановлювати прилад ззовні, навіть під навісами. 
Якщо прилад попадає під дощ або зливу, це пов’язане з особливою 
небезпекою.

• Не торкайтеся приладу босими ногами або мокрими чи вологими 
руками або ногами.

• Приладом мають користуватися лише дорослі для приготування 
їжі відповідно до інструкцій, що наведені в цій брошурі. Будь-яке 
інше застосування цього приладу (наприклад, для обігрівання 
приміщення) є нецільовим і становить небезпеку. Виробник не 
може нести відповідальність за будь-які пошкодження внаслідок 
невірного, нецільового або необґрунтованого використання 
приладу.

• Ніколи не слід закривати отвори для вентиляції й розсіювання тепла.
• Слідкуйте за тим, щоб всі ручки були в положенні “●”/“○” під час, коли 

Ви не користуєтеся приладом.
• Від’єднуючи прилад від електричної мережі, завжди тягніть за вилку, 

а не за шнур живлення.
• Ніколи не виконуйте жодних робіт з очищення або технічного 

обслуговування, якщо прилад не від’єднаний від електричної мережі.
• При перебоях в роботі приладу в жодному разі не намагайтеся 

полагодити його самотужки. Ремонт, що проводиться 
некваліфікованими особами, може призвести до травм або ще більш 
серйозної поломки приладу. Зверніться до сервісного центру(див. 
“Сервісна допомога”).

• Завжди слідкуйте за тим, щоб ручки каструль були повернуті 
всередину нагрівальної поверхні, щоб не допустити їх випадкового 
підпалення.

• Не закривайте скляну кришку (в разі її наявності), коли газові або 
електричні конфорки ще гарячі.

• Не залишайте електричні конфорки увімкненими, якщо на них немає 
посуду.

• Не користуйтеся нестійкими або деформованими каструлями.
• Не слід дозволяти користуватися приладом людям (в тому числі 

дітям) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими 
здібностями, недосвідченим особам або будь-кому, хто не знає 
правил користування цим приладом. Такі особи можуть допускатися 
до користування тільки під наглядом кого-небудь, хто приймає 
відповідальність за їх безпеку, або після відповідного інструктажу 
щодо експлуатації приладу.

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Прилад не призначений для функціонування в комбінації із 

зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного 
управління.

• Прилад не призначений для функціонування в комбінації із 
зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного 
управління.

Утилізація
• Викидаючи пакувальні матеріали, дотримуйтеся місцевих 

законодавчих норм, щоб забезпечити можливість їх переробки.
• Європейська Директива 2012/19/EC щодо відходів електричного 

й електронного обладнання (WEEE) забороняє утилізацію 
побутових електричних приладів через загальну систему збирання 

* Використовується лише в деяких моделях. 
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міських відходів. Старі прилади мають збиратися окремо, щоб 
оптимізувати роботи по переробці матеріалів їх складових частин 
і зменшити вплив на людське здоров’я й навколишнє середовище.  
Символ перекресленого “бака для сміття” нагадує Вам, що викидати 
Ваш старий прилад необхідно окремо від іншого сміття. 

 Інформацію щодо правил утилізації старих приладів споживачі мають 
отримати в місцевих контролюючих органах або у мережі роздрібної 
торгівлі.

технічне обслуговування й догляд
Відключення приладу
Перед виконанням будь-яких робіт з приладом, від’єднайте його від 
електричної мережі.

Очищення приладу
! Не користуйтеся абразивними або корозійними миючими засобами, 
такими як плямовивідники, й засобами проти іржі, миючими порошками 
або губками з абразивною поверхнею – це може залишити на поверхні 
подряпини, що не підлягають відновленню.

! Для очищення приладу ніколи не користуйтеся паровими пристроями 
або пристроями під тиском.

• Звичайно достатньо просто помити варильну поверхню вологою 
губкою й просушити її адсорбуючими кухонними рушниками.

• Знімні частини конфорок слід регулярно мити теплою водою з милом, 
і всі залишки, що нагоріли, необхідно видаляти.

• На поверхнях з автоматичним запаленням, вивід запальника 
необхідно регулярно чистити, а також слід перевіряти отвори виходу 
газу на відсутність засмічення.

• Перед використанням склокерамічного модулю необхідно очистити 
поверхню за допомогою вологої серветки для видалення пилу 
й залишків їжі. Склокерамічну поверхню слід регулярно чистити 
розчином теплої води й неабразивного миючого засобу.

• Жорстка вода або агресивні миючі засоби, що містять фосфор, можуть 
залишати плями на деталях із нержавіючої сталі. Після чищення 
промийте й просушіть всі залишки води.

 Для регулярного очищення поверхні 
слід користуватися спеціальними 
продуктами.  Спочатку видаліть всі 
залишки їжі або жир спеціальним 
шкребком, наприклад  (не 
входить до комплекту постачання).

 Очистіть варильну поверхню, поки 
вона ще тепла, прийнятним миючим 
засобом (наприклад засобом з нашої 
лінії продуктів Solutions, які можна придбати в Центрі післяпродажного 
обслуговування) і паперовим рушником. Потім протріть вологою 
серветкою й просушіть. Алюмінієва фольга, пластикові й синтетичні 
предмети, цукор або продукти з великим вмістом цукру, які 
розплавилися на поверхні, слід видалити негайно за допомогою 
шкребка, поки варильна поверхня ще гаряча.

 Спеціальні засоби для чищення 
склокерамічних поверхонь залишають 
прозорий шар, який запобігає 
налипанню бруду. Крім того, він захищає 
поверхню від пошкоджень продуктами 
з великим вмістом цукру. За жодних 
умов не користуйтеся абразивними 
мочалками або миючими засобами. 
Це також стосується хімічно активних 
очисників, таких як спреї для духових шаф і плямовивідники.

Обслуговування газового крану
З часом, кран може застрягти або важко повертатися. Якщо це 
станеться, кран необхідно замінити.

! Ця процедура повинна виконуватися кваліфікованим фахівцем, 
рекомендованим самим виробником.

Усунення несправностей
Може статися так, що Ваш прилад буде працювати з перебоями, або 
взагалі не працювати. Перш ніж звертатися до сервісного центру, 
перевірте, чи не можете Ви вирішити проблему самі. Спочатку 
перевірте, чи нема перебоїв у газо- або електропостачанні й, між іншим, 
переконайтеся, що всі газові крани відкриті.

конфорка не запалюється або полум’я нерівномірне по периметру 
конфорки.
Перевірити:
• Чи не засмічені отвори для газу на конфорці.
• Чи всі знімні деталі конфорки правильно встановлені.
• Чи немає поблизу приладу протягів.

Полум’я згасає на моделях із захисним пристроєм.
Перевірити й переконатися:
• Що, натиснувши ручку, Ви не відпускаєте її, коли запалюєте конфорку.
• Що Ви втримуйте ручку натиснутою достатньо довго, щоб активувати 

захисний пристрій.
• Що отвори для газу поряд із захисним пристроєм не заблоковані.

конфорка не гасне, коли ручка повернута до мінімуму.
Перевірити й переконатися:
• Що отвори для газу не заблоковані.
• Що поблизу приладу немає протягів.
• Що мінімальне полум’я на конфорці було налаштовано правильно.

нестійкий посуд для готування.
Перевірити й переконатися:
• Що дно посуду для готування абсолютно пласке.
• Що посуд правильно розміщений посередині конфорки.
• Що Ви правильно встановили решітку для посуду.
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AR لتركيب
! قبل تشغيل جهازك الجديد، يرجى قراءة نشرة المعلومات هذه بعناية. إنه يحتوي على معلومات 

هامة لالستخدام اآلمن، لتركيب الجهاز والعناية به.

! الرجاء االحتفاظ بمعلومات التشغيل هذه لمراجعتها في المستقبل. قم بتحويلها إلى مالكي الجهاز 
الجدد الممكنين.

تحديد الموضع
! أبعد مواد التعبئة عن متناول يد األوالد. حيث يمكن أن يسبب خطر االختناق (انظر االحتياطات 

والنصائح).

! يجب تركيب الجهاز من قبل خبير مؤهل بموجب التعليمات المزودة. التركيب غير الصحيح يمكن 
أن يلحق األذى بالناس وبالحيوانات أو أن يلحق الضرر باألمالك.

! يجب تركيب هذه الوحدة واستخدامها في غرف دائمة التهوئة وبموجب المعايير البريطانية القياسية 
للممارسات: B.S. 6172 / B.S. 5440، الجزء الثاني و B.S. 6891 اإلصدارات الحالية. 

يجب التقيد بالمتطلبات التالية:
يجب أن تكون الغرفة مجهزة بنظام باستخالص الهواء يقوم بطرد أية أدخنة لالحتراق. ويمكن   •

أن يتكون هذا النظام من مروحة كهربية تبدأ بشكل تلقائي في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.

كما يجب أن تسمح الغرفة بالتهوية المناسبة، حيث أن الهواء مطلوب حتى يتم االحتراق بصورة   •
طبيعية. يجب أال يكون تدفق الهواء أقل من 2 متر3/ساعة لكل كيلو واط من الطاقة المزودة.

قد يقوم نظام التهوية بأخذ الهواء من الخارج مباشرة بواسطة 
أنبوب به مقطع عرضي داخلي يصل إلى 100 سم2على 
األقل؛ ويجب اال تكون الفتحة ُعرضة ألي نوع من االنسداد.

يمكن للنظام أيضًا أن يقوم بتزويد الهواء الالزم لالحتراق 
بشكل مباشر، أي من الغرف المجاورة المجهزة بأنابيب 
للتهوية كما تم الشرح بأعلى.   إال أن الغرف يجب أال تكون 
االستخدام العام أو غرف للنوم أو غرف قد تكون ُعرضة 

لخطر اندالع الحرائق.

تسقط الغازات البترولية السائلة إلى األرض ألنها أثقل من الهواء. وعلى ذلك فإن الغرف التي   •
تحتوي على أسطوانات الغازات البترولية السائلة يجب أن تكون مجهزة كذلك بمنافذ تسمح للغازات 
بالتطاير في حالة حدوث تسرب. ونتيجة لذلك، فإن أسطوانات الغازات البترولية السائلة، سواء 
كانت ممتلئة تمامًا أو جزئيًا، يجب أال يتم تركيبها أو تخزينها في الغرف أو مناطق التخزين التي 
تقع أسفل المستوى األرضي (البدروم وغيره). ُيوصى باالحتفاظ باألسطوانة، الجاري استخدامها، 
في الغرفة، ويتم وضعها بحيث ال تكون ُعرضة للحرارة الصادرة من المصادر الخارجية (األفران 
والمدفآت والمواقد وغيرها)، والتي قد تؤدي الرتفاع درجة حرارة األسطوانة غلى ما يزيد عن 

50  درجة مئوية.

تركيب الجهاز
يجب االلتزام باالحتياطات التالية عند تركيب رف التسخين:

على خزائن المطبخ المجاورة للجهاز أن تكون متالئمة مع الجهاز وأن تكون أعلى من الجزء   •
العلوي من رف التسخين بما ال يقل عن 600  ملم من طرف الرف.

يجب تركيب األغطية وفقا لكتيبات تعليمات التركيب وعلى بعد يصل بحد أدنى إلى 650  ملم   •
من رف التسخين(راجع الشكل).

يجب تركيب الخزائن الحائطية في الغطاء على بعد 420 ملم بحد أدنى من رف التسخين (راجع   •
الشكل).

إذا تم تركيب رف التسخين أسفل خزانة حائطية، فإنه يجب 
أن تكون هذه الخزانة مركبة على بعد 770 ملم بحد أدنى 

فوق رف التسخين .

قبل القيام بالتركيب قم بإزالة الشبكات والمشاعل من سطح الطهي وقم بقلبه، وذلك مع مراعاة عدم 
اإلضرار بالمزدوجات الحرارية والشعالت.

على  الجهاز  مع  المرفقة  الغلق  إحكام  حشية  ضع 
الحواف الخارجية لسطح الطهي، وذلك لمنع تسرب 

الهواء، والرطوبة، والماء (أنظر الشكل).
للوضع بشكل صحيح تأكد من أن األسطح المراد إحكام 
تثبيتها بالفعل نظيفة وجافة وتخلو من الشحوم / الزيوت.

يجب أن تكون فجوة التركيب لها ذات لمقاييس المبينة في الرسم.  •
تسمح لك خطافات التثبيت المزودة بتثبيت رف التسخين على األسطح ذات الُسمك ما بين 20    

و40  مم. للتأكد من تثبيت رف التسخين بأمان، فإننا نوصيك باستخدام الخطافات المزودة.

475 m
m

.

835 mm.

min. 55 mm.

مخطط التثبيت بالخطافات

 

تركيب الخطافات بالنسبة للسطح  تركيب الخطافات بالنسبة للسطح 
االرتفاع=30 ملم االرتفاع = 20 ملم 

أمامي  

 
خلفي تركيب الخطافات بالنسبة للسطح 

 االرتفاع = 40 ملم

! استخدم الخطافات الموجودة في "حقيبة المعدات".

600mm min.

42
0m

m
 m

in
.

65
0m

m
 m

in
.
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إذا كان رف التسخين ليس مركبًا فوق موقد مدمج، فإنه يجب تركيب وحدة خشبية كحاوية. ويجب   •
أن توضع على بعد 20 ملم على األقل من الجزء السفلي بالرف.

التهوية
للتأكد من تزويد تهوية كافية، يجب إزالة اللوحة الخلفية من الخزانة. يجب تركيب الفرن بحيث يكون 
  45 x موضوعا على شريحتين من الخشب، أو على مسطح مستو تماما بفتحة تكون على األقل

560  ملم (انظر الرسومات).

560 mm. 45 mm.

 

عند تركيب رف فوق الفرن بدون نظام تبريد للتهوية، فإنه يجب توفير تهوية مناسبة داخل الخزانة 
عن طريق فتحات للتهوية يمكن للهواء أن يمر الهواء من خاللها (أنظر الرسم).

 

التوصيالت الكهربائية
األفران المزودة بكبل تغذية طاقة ثالثي األقطاب، مصممة لتعمل مع تغيير فولطية الدائرة الكهربائية 
والتردد المشار إليهما على لوحة بيانات الجهاز (يوجد بالجزء السفلي من الجهاز). سلك التأريض 
في الكابل له غطاء باللونين األخضر واألصفر. إذا تم تركيب الجهاز فوق فرن كهربائي مدمج، 
فإن التوصيالت الكهربائية لكل من الرف والفرن يجب أن تكون على حدة، وذلك ألهداف الوقاية 

الكهربائية ولجعل إخراج الفرن أكثر سهولة.

توصيل كبل تزويد الكهرباء بالشبكة الكهربائية الرئيسية رّكب شمعة إشعال مطابقة للمواصفات بما 
يتالءم مع الجهد المشار إليه على لوحة البيانات.

يجب أن يتصل الجهاز بالشبكة الكهربائية الرئيسية مباشرة باستخدام قاطع دائرة أحادي القطب مع 
فتحة تماس من 3 ملم على األقل بين الجهاز والشبكة الكهربائية الرئيسية.  على قاطع الدائرة أن 
يالئم الشحنة المشار إليها ويجب أن يتوافق مع المواصفات الكهربائية الحالية (يجب عدم اعتراض 
سلك األرضي من قبل قاطع الدائرة). يجب عدم حدوث تالمس بين كبل التزويد واألسطح التي تصل 

درجات حرارتها إلي أكثر من 50  درجة مئوية.

! على من يقوم بالتركيب أن يتأكد من أن التوصيالت الكهربائية الصحيحة قد تم إنجازها وأنها 
تتوافق مع قواعد الوقاية.

قبل التوصيل بتزويد الطاقة، تأكد من أن:
الجهاز مؤرض وشمعة االشتعال تذعن للقانون.  •

المقبس يصمد أمام الطاقة القصوى في الجهاز، المشار إليها في لوحة البيانات.  •
الجهد الكهربائي في نطاق يتراوح بين القيم المشار إليها في لوحة البيانات.  •

المقبس متوافق مع قابس الجهاز. إذا لم يكن المقبس متوافقا مع القابس، أطلب من فنّي مؤهل أن   •
يقوم بتغييره. ال تستخدم كبالت اإلطالة أو المقابس المتعددة.

! بعد أن تم تركيب الجهاز، يجب أن يكون كبل تزويد الطاقة والمقبس الكهربائي قابلين للوصول السهل.

! على الكبل أال يكون معوجا أو مضغوطا.

! يجب فحص الكبل بانتظام وتبديله من قبل فّني مؤهل فقط (أنظر المساعدة).

! ال يتحمل المصنع أية مسؤولية في حال عدم التقيد بتدابير الوقاية هذه.

توصيالت الغاز
يجب وصل الجهاز بمصدر الغاز الرئيسي أو بأسطوانة الغاز وفقا للوائح المحلية المعمول بها. قبل 
تنفيذ التوصيالت، تأكد من أن الموقد متوافق مع مصدر الغاز الذي تريد استخدامه. إذا لم يكن الوضع 

كذلك، اتبع التعليمات الواردة في الفقرة "المالئمة مع أنواع مختلفة من الغاز".
عند استخدام غاز سائل مع أسطوانة، قم بتركيب ضابط ضغط يطابق اإلرشادات المحلية المعمول بها.

! تحقق من أن ضغط مصدر الغاز يتطابق مع القيم المشار إليها في الجدول 1 ("مواصفات المحرق 
والفوهة"). سوف يضمن ذلك التشغيل اآلمن واالستمرارية لجهازك مع الحفاظ على استهالك فعال 

للطاقة.

التوصيل باستخدام أنبوب صلب (نحاس أو صلب)
! يجب أن يتم التوصيل بنظام الغاز بطريقة تسمح بعدم حدوث ضغط من أي نوع على الجهاز.

يوجد أنبوب قابل للضبط على شكل حرف L مثبت على سطح الجهاز باستخدام عازل لمنع التسربات. 
يجب دائمًا استبدال العازل بعد لف األنبوب (العازل مزود مع الجهاز). تركيب أنبوب تزويد الغاز 

هو وصلة ذكرية أسطوانية 1/2.

توصيل أنابيب الفوالذ المقاوم للصلب المرنة الممتدة بوصلة
تركيب أنبوب تزويد الغاز هو وصلة ذكرية أسطوانية 1/2.

يجب تركيب هذه األنابيب بحيث ال يزيد طولها عن 2000  ملم عند تمديدها بالكامل. بعد االنتهاء من 
التوصيل، تأكد من أن األنبوب المعدني القابل للطي ال يالمس أي أجزاء متحركة وهو غير مضغوط.

! ال تستخدم إال األنابيب والعوازل التي تتوافق مع اللوائح المحلية المتبعة.

فحص إحكام التوصيالت
! عند االنتهاء من عملية التركيب، افحص األنبوب للتحقق من عدم لوجود تسربات بواسطة محلول 

صابوني. ال تستخدم اللهب أبدا.

الضبط مع أنواع مختلفة من الغاز
لضبط رف التسخين على نوع مختلف من الغاز غير النوع المعتاد (المشار إليه في لوحة القيم المثبتة 

في قاعدة رف التسخين أو على التغليف)، يجب استبدال فوهات المحرق كما يلي:
اخلع شبكات رف التسخين وتحريكها خارج قواعدها.  .1

قم بفك الفوهات باستخدام مفتاح مقابس 7 ملم، واستبدلها بفوهات من النوع الجديد للغاز (راجع   .2
الجدول 1 "مواصفات المحرق والفوهة").

أعد تركيب األجزاء باتباع اإلجراءات السابقة بالترتيب العكسي.  .3
بمجرد االنتهاء من هذا اإلجراء، استبدل ملصق القيم القديم بآخر يشير للنوع الجديد المستخدم   .4

من الغاز. يتم الحصول على الملصق من أي من مراكز الخدمة.

عوض کردن نازل های شعله سه حلقه ای
حائل های ظروف را برداشته و شعله ها را از نشيمنگاه آنها بلند کنيد. شعله از   .1

دو قسمت مجزا تشکيل شده است (شکل ها را ببينيد).
نازل ها را با يک آچار بکس 7 ميليمتری باز کنيد. نازل ها را با مدل های مناسب   .2
برای گاز جديد عوض کنيد (جدول 1 را ببينيد). قطر سوراخ دو نازل برابر است.
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با تکرار عمليات فوق به ترتيب عکس تمام قطعات را در جای خود قرار دهيد.  .3

ضبط التدفق األولي للهواء بالمحرق:  •
ال يتطلب الضبط.

ضبط المحارق على الحد األدنى  •
افتح الحنفية على وضع اللهب المنخفض؛  .1

2. أخلع المقبض وقم بضبط مسمار الضبط والذي يوجد 
اللهب  يصبح  حتى  منها  بالقرب  أو  الحنفية  قضيب  في 

ضعيفًا ولكن ثابتًا.

بعد ضبط اللهب على الدرجة المنخفضة المطلوبة، بينما المحرق مشتعل، قم بتغيير وضع المقبض   .3
من الحد األدنى إلى الحد األقصى وبالعكس عدة مرات مع التحقق من أن اللهب ال ينطفئ.

يوجد ببعض األجهزة بجهاز أمان (مزدوج حراري). إذا فشل الجهاز في العمل عند ضبط   .4
المحارق على اللهب الضعيف، قم بزيادة هذا اللهب الضعيف باستخدام مسمار الضبط.

بمجرد االنتهاء من الضبط، قم باستبدال العوازل الجانبية باستخدام شمع العزل أو مادة مشابهة.  .5

! إذا كان الجهاز متصل بالغاز السائل، فإنه يجب إحكام مسمار الضبط بقدر اإلمكان.

! بمجرد االنتهاء من هذا اإلجراء، استبدل ملصق القيم القديم بآخر يشير للنوع الجديد المستخدم من 
الغاز. يتم الحصول على الملصقات من أي من مراكز الخدمة.

! إذا كان يجب استخدام ضغط مختلف للغاز (أو مختلف قلياًل)  عن الضغط الموصى به، يجب تركيب 
منظم للضغط المناسب على األنبوب الداخلي (حتى يتطابق مع اللوائح المحلية المتبعة).

لوحة البيانات

راجع لوحة البيانات التوصيالت الكهربائية Electrical 
connections

DATA PLATE

see data plate

This appliance conforms to the following 
European Economic Community directives:
- 2006/95/EEC dated 12/12/06 (Low 
Voltage) and subsequent amendments
- 2004/108/EEC dated 15/12/04 
(Electromagnetic Compatibility) and 
subsequent amendments
- 93/68/EEC dated 22/07/93 and 
subsequent amendments.
- 2009/142/EEC dated 30/11/09 (Gas) and 
subsequent amendments.
- 2012/19/EC and subsequent 
amendments.

 يذعن هذا الجهاز لإلرشادات الكهربائية األوروبية 
العامة التالية:

EEC/2006/95 بتاريخ 12/12/06 (فولطية منخفضة)، والتعديالت 
الالحقة

- EEC/2004/108 بتاريخ 15/12/04 (تطابق المغناطيسية 
الكهربائية) والتعديالت الالحقة

- EEC/93/68 بتاريخ 22/7/93 والتعديالت 
الالحقة.

- EEC/2009/142 بتاريخ 30/11/09 (الغاز) والتعديالت الالحقة
- EC/2012/19 والتعديالت الالحقة.
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مواصفات المحارق والفوهات

غاز طبيعيالغاز السائلالجدول 1

محرق 

الطاقة الحراريةالقطر (ملم)
(p.c.s.*) كيلو واط 

جانبي
1/100
(ملم)

الفوه
1/100

التدفق*
(جرام/ساعة)

جانبي 
1/100

التدفق*
(لتر/ساعة)

(ملم)(ملم)(1)مخفضأسمية

(RR) 1002.600.70413980189186110248سرعة منخفضة

(S) (متوسط) 751.650.4030286412011896157نصف سريع

(A) (صغير) 551.000.4030285073717195إضافي

(TC) 1303.251.50606191236232133309شعلة ثالثية

(SP) نصف محرق األسماك-

ضغط التزويد
أسمي (ملي/بار)

حد أدنى (ملي/بار)
حد أقصى (ملي/بار)

28-30
20
35

37
25
45

20
17
2

P.C.S. = 49.47 ميغاجول/كغم بوتان   *** على 15 درجة مئوية و,1013 مللي بار - غاز جاف   *
P.C.S. = 37.78 ميغاجول/متر مكعب طبيعي  بروبان P.C.S. = 50.37 ميغاجول/كغم    **

RR

AS

TC RR

S A

TC

SP

PH 941 MSTV GH/HA PH 960 MST GH/HA
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* متوفر في طرازات معينة فقط. 

بدء التشغيل واالستخدام
! الوضع المالئم لمحرق الغاز أو صفيحة التسخين الكهربائية*  يظهر على كل مفتاح.

محارق الغاز
يمكن معايرة كل محرق بأحد اإلعدادات التالية باستخدام مفتاح التحكم المالئم:

تفريع األسئلة  ●
الحد األقصى  

  الحد األدنى

إلشعال أحد المحارق، قم بإشعال عود كبريت أو قداحة بجانب المحرق، وفي نفس الوقت، اضغط 
المفتاح المالئم إلى األسفل وأدره بعكس اتجاه عقارب الساعة إلى الحد األقصى.

إذا كان المحرق مزودا بجهاز أمان، يجب ضغط المفتاح لحوالي 3-2  ثوان لإلتاحة للجهاز األوتوماتيكي 
بإبقاء اللهب مشتعال حتى يسخن.

 عند استخدام الطرازات المزودة بزر إشعال، أشعل المحرق المطلوب بواسطة الضغط ألسفل على 
المفتاح المالئم إلى األسفل قدر اإلمكان وإدارته بعكس اتجاه عقارب الساعة باتجاه إعداد الحد األقصى.  

! إذا انطفأ اللهب فجأة، قم بإطفاء المحرق وانتظر لدقيقة واحدة على األقل قبل محاولة إعادة إشعاله.

إلطفاء المحرق، أدر المفتاح باتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف (عند الوصول إلى الوضع ”●“).

نصيحة عملية الستخدام المحارق
لضمان عمل المحارق بنجاعة:

استخدم إناء طهي مالئم لكل محرق (انظر الجدول)  بحيث ال يتجاوز اللهب الجهة السفلى من   •
إناء الطهي.

استخدم دائما إناء طهي له قاعدة مستوية وغطاء.  •
عند وصول محتويات اإلناء إلى درجة الغليان، أدر المفتاح إلى الحد األدنى.  •

Ø قطر أواني الطهي (سم)محرق

(RR) 24-22سرعة منخفضة

(S) (متوسط) 20–16نصف سريع

(A) 14-10إضافي

(SP) 20-16نصف محرق األسماك

(TC) 26-24شعلة ثالثية

للتعرف على نوع المحرق، الرجاء راجع المخططات المضمنة في الفصل المعنون "مواصفات 
المحرق والفوهة".

وحدة السيراميك الزجاجي
سطح التسخين هذا مجهز بعناصر مشعة مزدوجة الحلقات للتسخين وتقع أسفل الزجاج. من الممكن 
تشغيل الجزء الدائري فقط من العنصر (المحدد بالحرف ”A“) أو يمكن تكبير سطح الطهي عن 
طريق تشغيل كل من ”A“ و ”B“. لتشغيل العنصر الدائري ”A“ فقط، فقط قم بلف المفتاح في اتجاه 
عقارب الساعة ألي من اإلعدادات الـ 12 التالية. إلضافة الفقرة ”B“، قم بلف المفتاح إلى اإلعداد 
12 وقم بالنقر على اإلعداد. استمر عن طريق لف المفتاح في اتجاه عكس عقارب الساعة 

ألي من اإلعدادات الـ 12.
يوضح الشكل مناطق التسخين والتي تصبح حمراء عند تشغيل العنصر.

مجال التسخين الدائري؛  .A
مجال زيادة التسخين؛  .B

مصباح مؤشر إلظهار متى يكون مجال التسخين أعلى من 60 درجة مئوية، حتى بعد إيقاف   .C
تشغيل عنصر التسخين.

A CB

عندما يكون المفتاح بأي وضع غير وضع "اإلطفاء"، سيضيء ضوء
وحدة زجاج السيراميك.

نصائح عملية الستخدام وحدة زجاج السيراميك
محرق مشّعإعداد

موقف0

إلذابة الزبدة، الشوكوالطة1

2
لتسخين السوائل

3

4
للكريمة والصلصات

5

6
للطهي بدرجة حرارة الغليان

7

8
للمشاوي

9

10
لسلق شرائح كبيرة من اللحمة

11

للقلي12

لالنتفاع من منطقتي الطهي

للحصول على أفضل النتائج من الرف لديك:
استخدم أواني بقاعدة مسطحة لضمان استقرارها على مجال الطهي بشكل تام.  •

 

استخدم دائما األواني ذات القطر الكبير بما فيه الكفاية لتغطية صفيحة التسخين بشكل كامل، بهدف   •
استخدام كل الحرارة المتوفرة.

 

تأكد من أن قاع إناء الطهي جاف ونظيف دائما لضمان االستقرار الصحيح وطول فترة االستخدام،   •
ليس لمجاالت الطهي فقط بل لآلنية نفسها أيضا.

امتنع عن استخدام إناء الطهي ذاته الذي تم استخدامه لمحارق الغاز: تركيز االحتراق في محارق   •
الغاز يمكن أن يكون قد شوه قاعدة اإلناء، وسبب له عدم االستقرار بشكل صحيح.

ال تترك أبدًا مجال الطهي قيد التشغيل دون وضع إناء الطهي عليه ألنه ترتفع درجة حرارته   •
ويصل بسرعة إلى الحد األقصى، وهو ما قد يؤدي لتلف عناصر التسخين.
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! قد تكون هناك آثار متخلفة عن الصمغ المستخدم في عزل الزجاج، والتي 
يمكن إزالتها قبل استخدام الجهاز باستخدام منتج معتدل. خالل الساعات القليلة 

األولى من االستخدام، ستكون هناك رائحة مطاط ولكنها سرعان ما ستختفي.

نصيحة عملية الستخدام محرق مقالة السمك النصفية *
محرقا "مقالة السمك النصفية" ذواتا شكل بيضاوي ويمكن لفها بزاوية 90 درجة. ويجعل هذا سطح 

الطهي أكثر مرونة فيما يتعلق بكيفية االستخدام.

من أجل لف المحرقين بدرجة 90 درجة، اتبع ما يلي:
تأكد من أن كال المحرقين باردان.   •

ارفع المحرق بالكامل خارج الفجوة؛   •
ضع المحرق في مكانه بالوضع المطلوب؛   •

تأكد من أن كال المحرقين تم وضعهما بالشكل الصحيح قبل االستخدام.  •
باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المحرقين بالتبادل أو بشكل منفصل مع أواني الطهي أو األشكال 

والمقاسات المختلفة:
.(A الشكل) محرق مزدوج لمقالة السمك أو األواني البيضاوية  •

محرق مزدوج للصواني أو أوعية الطهي المستطيلة/المربعة مع حد أدنى لألبعاد هو 28×28   •
.(B الشكل) سم

.(C الشكل) (قطر 28-26 سم) محرق مزدوج ألواني الطهي ذات الحجم الكبير  •
.(D الشكل) (قطر 20-16 سم) محرق مزدوج ألواني الطهي ذات الحجم المتوسط  •

 

B الرسم  A الرسم

 
D الرسم  C الرسم

وسائل حذر ونصائح
! تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه طبقا لمواصفات األمان العالمية. يتم تزويد التحذيرات التالية ألسباب 

وقائية ويجب قراءتها بعناية.

الوقاية العامة
هذا الجهاز هو جهاز طراز 3 من الجهاز المدمج.  •

أجهزة الغاز تحتاج إلى تهوية عادية لضمان التشغيل الفعال. عند تركيب الّرف، اتبع التعليمات   •
المزودة في فقرة "تحديد موضع" الجهاز.

هذه التعليمات تنطبق فقط على الدول التي تظهر رموزها في الدليل وعلى لوحة الرقم التسلسلي.  •

تم تصميم الجهاز لالستعمال البيتي داخل المنزل وهو غير معّد لالستعمال التجاري أو الصناعي.  •
يجب عدم تركيب الجهاز خارج المنزل، حتى وإن كان ذلك في مناطق مغطاة. من الخطر جدا   •

إبقاء الجهاز عرضة للشتاء والعواصف.

ال تالمس الجهاز وأنت حافي القدمين أو بيدين ورجلين مبللتين أو رطبتين.  •
يجب استخدام الجهاز من قبل البالغين فقط لتحضير الطعام، بموجب التعليمات المزودة في هذه   •
الكراسة. أي استخدام آخر (مثل تدفئة الغرف) من شأنه أن يكون غير صحيح ولذلك أن يلحق 
الخطر. لن يتحمل المصنع أية مسؤولية عن خطر ينتج عن االستخدام، غير المالئم، غير الصحيح 

وغير الالئق للجهاز.
تأكد من أن كبالت تزويد الطاقة الخاصة باألجهزة الكهربائية األخرى ال تالمس األجزاء الساخنة   •

من الفرن.
يمنع تغطية الفتحات المعدة للتهوئة ولعزل الحرارة منعا باتا.  •

تأكد دائما من أن المفاتيح موجودة بالوضع ”●“/”○“ عندما ال يكون الجهاز قيد االستخدام.  •
عند فصل الجهاز عن الكهرباء، اسحب دائما القابس من مقبس الشبكة الرئيسية، ال تسحب الكبل.  •

ال تقم بأي عملية تنظيف أو صيانة دون فصل القابس عن شبكة الكهرباء الرئيسية.  •
في حال حدوث خلل في عمل الجهاز، ال تحاول، بأي شكل من األشكال، تصليح الجهاز بنفسك.   •
يمكن إلجراء التصليحات من قبل أشخاص قليلي الخبرة أن يلحق األذى أو حتى إلى تعطيل 

الجهاز. اتصل بمركز الخدمة (انظر المساعدة).
تأكد دائما من إدارة مقابض اإلناء باتجاه مركز الرف لتحاشي الحروق العرضية.  •

ال تغلق الغطاء (إن وجد)  بينما تكون المحارق مشتعلة أو ما زالت ساخنة.  •
عليها. ناء  إ وضع  بدون  لتشغيل  ا قيد  ئية  الكهربا لتسخين  ا صحيفة  تترك  ال   •

ال تستخدم اآلنية غير المستقرة أو المشّوهة.  •
يجب عدم تشغيل الرف من قبل أشخاص (بمن فيهم األوالد)  ذوي القدرات الجسدية، الشعورية   •
أو العقلية المتدنية، من قبل أشخاص تنقصهم التجربة أو أي شخص ليست له دراية بالمنتج. 
يمكن توفير النصح لهؤالء األشخاص، على األقل، من قبل شخص يتحمل المسؤولية عن أمانهم 

أو الحصول على تعليمات أولية متعلقة باستخدام الجهاز.
ال تدع األطفال يعبثون بالجهاز.  •

هذا الجهاز غير ُمعد للتشغيل بواسطة عداد خارجي للوقت أو نظام خارجي للتحكم عن بعد.  •

التخلص
عند التخلص من مواد التعبئة: تقّيد بالقوانين المحلية حيث يمكن لمواد التعبئة أن يعاد تصنيعها.  •

التالفة  اإللكترونية  باألجهزة  المتعلقة    EC/2012/19 األوروبية  التوجيهات  تقضي   •
جمع  دورة  بواسطة  القديمة  البيتية  اإللكترونية  األجهزة  من  التخلص  بعدم   (WEEE)
النفايات البلدية غير المصنفة. يجب جمع األجهزة القديمة على انفراد بهدف إنجاع عملية 
 استرداد وإعادة تدوير المواد التي تحتوي عليها وتقليل تأثيرها على صحة اإلنسان والبيئة. 
إشارة "السلة الدائرية" المشطوبة على المنتج تذكرك بالتزامك بأنه عند تخلصك من الجهاز، 

يجب تجميعه على حدة. 
يتوجب على المستهلكين االتصال بسلطتهم المحلية أو بتاجر التجزءة فيما يتعلق   

بالمعلومات المتعلقة بالطريقة الصحيحة للتخلص من جهازهم القديم.

الصيانة والعناية
إيقاف تشغيل الجهاز

قم بفصل جهازك عن تزويد الطاقة قبل إنجاز أي عمل عليه.

تنظيف الجهاز
! ال تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو اآلكلة مثل مزيالت البقع، المنتجات المقاومة للصدأ، مساحيق 

التنظيف أو إسفنجات خشنة الملمس: يمكن لذلك أن يخدش السطح بشكل ال يمكن تصليحه.

! ال تستخدم أبدا المنظفات بالبخار أو المنظفات بالضغط مع الجهاز.

* متوفر في طرازات معينة فقط. 
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يكفي عادة غسل الرف باستخدام إسفنجة رطبة وتجفيفه بلفافة مطبخ ماّصة.   •

يجب غسل أجزاء المحرق القابلة لإلزالة بشكل منتظم بالماء الفاتر والصابون، مع التأكد من   •
إزالة المواد الملتصقة عليها.

للرفوف المزودة بإشعال إلكتروني، يجب تنظيف أطراف أجهزة اإلشعال اإللكترونية بشكل منتظم   •
ويجب فحص ثقوب خروج الغاز لوجود انسدادات.

قبل استخدام وحدة السيراميك الزجاجي، يجب تنظيف السطح باستخدام قطعة قماش مبللة إلزالة   •
األتربة أو بقايا الطعام. يجب تنظيف سطح السيراميك الزجاجي بشكل دوري باستخدام محلول 

ماء دافئ ومنطف غير كاشط.
يمكن أن تعلو الفوالذ المقاوم للصدأ بقع شوائب الماء إذا تم إبقاؤه على السطح لمدة طويلة، أو   •

بسبب مواد تنظيف قوية تحتوي على الفوسفور. بعد التنظيف، جفف بقايا قطرات الماء.

تحتاج المنتجات الخاصة إلى االستخدام بشكل دوري ليتم   
تنظيفها.  قم أواًل بإزقم أواًل بإزالة تراكم بقايا األطعمة أو 
الدهون باستخدام كاشطة تنظيف مثاًل  

(غير مرفقة).
قم بتنظيف سطح الطهي عندما يكون دافئًا باستخدام   
منتج تنظيف مناسب (مثل المنتج المستخدم في مجموعة 
المحاليل المتاحة لدى أي مركز لخدمة ما بعد البيع) 
والمناشف الورقية. ثم قم بالمسح باستخدام قطعة قماش 

رطبة وجافة. رقاقات األلومنيوم أو األشياء البالستيكية أو األشياء المصنوعة من المواد الصناعية 
أو السكر أو األطعمة ذات المحتوى المرتفع من السكر، التي ذابت على السطح، يجب إزالتها 

على الفور باستخدام كاشطة بينما يكون سطح الطهي ساخنًا.

السيراميك  ألسطح  الخاصة  التنظيف  منتجات  إن   
الزجاجي تعمل على تكوين طبقة شفافة واقية تحمي 
من تراكم الدهون. كما أنها تحمي السطح من التلف 
الذي يسببه الطعام ذو المحتوى المرتفع من السكر. ال 
تستخدم اإلسفنجات الكاشطة أو منتجات التنزيف تحت 
أي ظرف. وينطبق ذلك أيضًا على المنظفات الكيمائية 

القوية، مثل سبراي الفرن ومزيالت البقع.

صيانة حنفية الغاز
مع مرور الوقت، يمكن للحنفيات أن تنسد أو أن تصعب إدارتها. إذا حدث ذلك، يجب تبديل الحنفية.

! يجب إنجاز هذه العملية من قبل تقني تم تأهيله من قبل المصنع.

استكشاف المشاكل وحلها
من الممكن أن يحدث أال يعمل الجهاز بشكل صحيح أو أال يعمل أبدا. قبل استدعاء الخدمة للمساعدة، 
افحص إذا كان باإلمكان فعل شيء. أوال، افحص لترى أنه ال توجد هناك أي انقطاعات في تزويد 

الغاز والتزويدات الكهربائية، وفي الوقت ذاته، افحص بأن صمامات الشبكات الرئيسية مفتوحة.

المحرق ال يشتعل أو أن اللهب ليس موحدا حول المحرق.
افحص فيما إذا:

ثقوب الغاز على المحرق مسدودة.  •
كل األجزاء القابلة لإلزالة التي يتألف منها المحرق، مركبة كما يجب.  •

توجد ريح قوية بجانب الجهاز.  •

اللهب ينطفئ في الطرازات المزودة بجهاز أمان.
تأكد من أن:

قد ضغطت المفتاح إلى الداخل بالكامل.  •
أبقيت المفتاح مضغوطا لمدة كافية من الوقت لتشغيل جهاز األمان.  •

ثقوب الغاز غير مسدودة في المنطقة التي تتجاوب مع جهاز األمان.  •

المحرق ال يبقى مشغال عند إعداده للحد األدنى.
تأكد من أن:

ثقوب الغاز على المحرق ليست مسدودة.  •
ال توجد ريح قوية بجانب الجهاز.  •

تم ضبط الحد األدنى بشكل صحيح.  •

إناء الطبخ غير مستقر في مكانه.
تأكد من أن:

قاعدة إناء الطهي مسطحة تماما.  •
إناء الطبخ موضوع في مركز المحرق بشكل صحيح.  •

شبكات دعم اإلناء موضوعة بشكل صحيح.  •
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