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Для отримання повного задоволення від варильної панелі уважно прочитайте
ці інструкції та збережіть їх для подальшого використання в майбутньому.

• Для використання варильної панелі поверніть ручку(и) за годинниковою 
стрілкою та встановіть необхідний рівень потужності.

• Для вимкнення варильної поверхні, поверніть ручку(и) назад в положення 
“0”.

• Варильна панель оснащена індикаторами залишкового тепла. Вони 
світяться, коли конфорки досягають температури, яка може спричинити 
опіки. Ці індикатори лишаються увімкненими після вимкнення конфорок, 
та вимикаються тільки тоді, коли вони вже не такі гарячі, щоб бути 
небезпечними.

Важливо:
Щоб уникнути пошкодження скляно-керамічної поверхні, не 
використовуйте такі предмети:
 - Каструлі з нерівним дном.
 - Металеві каструлі з емальованим дном.

ГАБАРИТИ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ТА РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ (мм)

Тип PLEVS 230 В~/400 В 3 N~ 50 Гц 5,8 кВт

Переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, 
вказаній на паспортній табличці. Технічні характеристики наведені на 
паспортній табличці на крайці варильної панелі, а також вказані нижче:

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
Напруга джерела
живлення

Кабель 
(номер та розмір)

230V ~ +

230V 3 ~ +

400V 3N ~ +

400V 2N~ +

3 x 2,5 mm2

4 x 1,5 mm2

5 x 1,5 mm2

4 x 1,5 mm2

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІRI 860 C
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5. Ручка керування задньої правої конфорки

6. Ручка керування задньої лівої конфорки

7. Ручка керування передньої лівої конфорки

8. Ручка керування передньої правої конфорки
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4 1. Конфорка Ø 145

2. Конфорка Ø 180

3. Конфорка Ø 145

4. Конфорка Ø 1805
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ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
Утилізація пакувальних матеріалів
• Пакувальний матеріал підлягає повній переробці, що підтверджується 

відповідним символом .
• Окремі частини упаковки слід не викидати, а утилізувати згідно з нормами, 

встановленими місцевими органами влади.

Утилізація побутових приладів, що відпрацювали
• Цей прилад позначений відповідно до Європейської директиви 2012/19/

EC щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). 
Належна утилізація виробу дозволить уникнути можливих негативних 
наслідків для довкілля та здоров’я людей, які можуть мати місце у разі 

неналежної утилізації цього приладу. Символ  на виробі або у супровідній 
документації до нього вказує на те, що прилад не можна утилізувати як 
побутові відходи. Натомість його необхідно направити у відповідний пункт 
збору для повторної переробки електричного й електронного обладнання. 
Утилізацію необхідно проводити відповідно до місцевих екологічних вимог 
щодо утилізації відходів. Щоб отримати докладнішу інформацію про 
поводження з цим приладом, його відновлення та утилізацію, зверніться 
до місцевих органів влади, служби вивезення та утилізації відходів або в 
магазин, у якому придбано цей продукт.

Заощадження електроенергії
• Використовуйте каструлі, діаметр дна яких дорівнює діаметру конфорок 

або трохи більше за нього. 
• Використовувати тільки каструлі та сковороди з плоским дном.
• За нагоди закривайте каструлі кришками під час приготування.
• Готуйте овочі, картоплю тощо у невеликій кількості води, щоб скоротити 

час приготування.
• Використання скороварки дозволяє зекономити електроенергію та час.

ОБЕРЕЖНІСТЬ
• До користування приладом допускаються особи (включаючи дітей) 

з фізичними, сенсорними або розумовими вадами або з незначним 
досвідом чи знаннями щодо використання цього приладу лише за 
умови, що вони отримали попередні інструкції щодо безпечного 
використання приладу або використовують прилад під наглядом 
осіб, що відповідають за їх безпеку. Діти повинні бути під наглядом 
і не гратися з приладом.

• Цей прилад не призначений для роботи з зовнішнім таймером або 
системою дистанційного керування.

• Якщо конфорка тріснула або зламалась, не використовуйте її та негайно 
зателефонуйте до центру післяпродажного обслуговування.

• Якщо конфорка містить галогенні елементи для приготування їжі, не слід 
дивитись на них.

• Варильна панель розроблена лише для приготування їжі в домашніх 
умовах. Будь-який інший тип використання заборонений. Виробник не 
несе жодної відповідальності за неналежне користування або неправильне 
налаштування елементів керування.

• Захищайте варильну поверхню від атмосферного впливу.
• Будь які ремонтні роботи або налаштування мають здійснюватися виключно 

кваліфікованим спеціалістом.
• Не торкайтеся варильної поверхні вологими руками або голіруч.
• Не дозволяйте дітям торкатися:

 - варильної панелі взагалі, щоб уникнути опіків. Під час та одразу 
після використання варильна поверхня досягає надзвичайно високих 
температур;

 - пакувальних матеріалів (мішків, полістиролових, металевих деталей 
і т.д.);

 - варильної поверхні, яку слід утилізувати.
• Переконайтеся, що електрокабелі інших електроприладів біля варильної 

панелі не контактують з нагрітими частинами самої варильної панелі.
• Завжди слідкуйте за посудом під час приготування їжі з використанням олії 

чи жиру. Олія та жир можуть перегрітися та зайнятися!
• Не використовуйте варильну панель як підставку або робочу поверхню.
• Не залишайте гарячі тарілки/посуд пустими на увімкненій варильній 

поверхні.

• Не залишайте пластикову, алюмінієву фольгу, тканину, папір і т.д. на 
гарячих конфорках.

• Варильна панель оснащена конфорками різних розмірів. Використовуйте 
посуд, діаметр дна якого дорівнює або трохи більше ніж діаметр конфорок.

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Перед експлуатацією видаліть наступні матеріали:
 - клей, що залишився на панелі;
 - картонні елементи упаковки та захисна поліетиленова плівка;
 - перевірте, щоб панель було пошкоджено під час транспортування. У разі 

сумнівів зверніться до центру післяпродажного обслуговування.

ПРИЛАДДЯ 
Захист від дітей AMH 122 Це приладдя 
можна отримати в Центрі післяпродажного 
обслуговування за кодом 4819 310 18436 або 
у вашого дилера за кодом 017124.

Догляд і технічне обслуговування
Важливо: ніколи не чистите прилад пристроями, що використовують воду 
під високим тиском або пристрої чищення парою.
Після кожного використання очищуйте варильну панель, коли вона охолоне. 
Це дозволить уникнути нашарування бруду й полегшить очищування.
• Використовуйте чисту тканину, вбираючі кухонні серветки та спеціальну 

рідину для миття посуду або засіб для миття склокерамічних поверхонь.
• Прибирайте припечений бруд після приготування за допомогою 

спеціального інструмента (якщо є) та спеціальних миючих засобів.
• Будь які забруднення їжею мають бути очищені до того, як вони засохнуть.
• Не використовуйте абразивні матеріали, очисники на основі хлору, спреї 

для очищення печі або металеві щітки.
• За варильною поверхнею слід періодично доглядати за допомогою 

спеціальних продуктів, доступних в магазині, дотримуючись інструкцій 
від виробника.

Розкладні ручки (залежно від моделі)
• Ручки можна підняти приблизно на 1 см для очищення.
• Після очищення, поставте ручку в її початкове положення.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Варильна панель не працює:
 - Переконайтеся, що джерело живлення увімкнене.
 - Вимкніть і знову ввімкніть варильну панель, щоб переконатися, що 

проблема усунена.
 - Переконайтесь, щоб ручку не було встановлено в положення “0”. Поверніть 

багатополюсний перемикач в положення “Off” (Вимк.)на декілька хвилин, 
а потім поверніть назад в положення “On” (Увімк.).

Якщо варильна панель не вимикається:
 - негайно від’єднайте варильну поверхню від джерела живлення.

ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перш ніж звертатися до центру післяпродажного обслуговування
• Спробуйте самостійно усунути проблему дотримуючись рекомендацій, 

наведених у главі «Посібник з усунення несправностей».
Якщо після вищевказаних перевірок несправність не зникає, зверніться 
до найближчого центру післяпродажного обслуговування.
Надайте наступну інформацію:
• короткий опис несправності;
• точний тип та модель варильної панелі;
• сервісний номер (тобто номер, що вказаний після слова SERVICE на 

паспортній табличці, яка знаходиться під варильною панеллю). Сервісний 
номер також вказано в гарантійному талоні;

• повна адреса вашого місця проживання;
• ваш номер телефону.
Якщо потрібен ремонт, зверніться до авторизованого центру післяпродажного 
обслуговування (щоб гарантувати правильність ремонту та використання 
оригінальних запчастин). Недотримання цих інструкцій може негативно 
позначитись на безпеці та якості виробу.



УСТАНОВЛЕННЯ
Рекомендації

Важливо: Перш ніж виконувати будь-які роботи з встановлення 
або обслуговування приладу, відключіть варильну панель від 
електромережі.
• Всі електричні підключення мають виконуватись до підключення приладу 

до електромережі.
• Установлення має виконувати кваліфікований спеціаліст відповідно до 

інструкцій виробника та чинних правил техніки безпеки.
• Розпакуйте варильну панель та перевірте, щоб на ній не було пошкоджень 

після транспортування. Якщо ви не впевнені, зверніться до продавця або 
найближчого сервісного центру.

Підготовка меблевого корпусу
• Перед встановленням приладу виріжіть отвір відповідного розміру на 

верхній робочій поверхні. Обережно видаліть будь-яку стружку чи тирсу, 
що може перешкоджати належній роботі приладу.

Увага! Щоб встановити варильну панель на іншу поверхню ніж дерево 
(мармур, пластик, кераміка, камінь і т.д.), зверніться до Центру післяпродажного 
обслуговування, щоб отримати кріпильні пластини (мал. 2) Код 4819 404 
78697.
• Варильну панель необхідно вставити в робочу поверхню товщиною мінімум 

20 мм та максимум 50 мм.
• Установіть роздільну панель на мінімальній відстані 90 мм від нижньої 

частини варильної поверхні таким чином, щоб користувач не мав доступу 
до неї.

• Якщо під варильною панеллю встановлено вбудовану духову шафу, 
переконайтеся, що вона виготовлена нашою компанією та оснащена 
системою охолодження.

• Нічого не повинно знаходитись між варильною панеллю та духовою шафою 
(наприклад, кабелі, ізоляційні матеріали тощо).

• Суміжну стандартизовану стійку необхідно встановити на відстані як мінімум 
100 мм від краю варильної панелі.

• Виріжте отвір вказаного розміру у верхній робочій поверхні.
• Рекомендується гереметизивати внутрішні края верхньої робочої поверхні 

деревним клеєм або силіконом.
• Якщо герметик ще не застосовано, нанесіть герметик, що постачається 

в компелекті, на варильну панель, після чого ретельно почистіть клейову 
поверхню.

Склокерамічна варильна панель
Важливо: зніміть будь-яку захисну плівку перед встановленням 
варильної панелі.
Переконайтесь, що виріз у робочій поверхні для варильної панелі зроблено 
відповідно до габаритів, що вказані на малюнку, звертаючи увагу на діапазон 
допусків.
Варильну панель не можна вштовхувати до робочої поверхні. Таке 
навантаження на склокерамічну поверхню може призвести до її розтріскування 
(навіть не одразу, а з часом)!
• Якщо робоча поверхня виготовлена з дерева, використовуйте пружинні 

затискачі та гвинти.
1.  Закріпіть пружинні затискачі (A) (мал. 1) наданими гвинтами (B) (мал. 1), 

як зображено, приділяючи увагу вказаним відстаням.
2.  Встановіть варильну панель на робочу поверхню.
• Якщо робоча поверхня виготовлена з мармуру, пластику, кераміки, каменя 

і т.д., варильна панель має бути закріплена спеціальними скобами (C) 
(мал. 2).

1. Встановіть варильну панель на робочу поверхню (мал. 1).
2. Розмістіть 4 скоби (C), відповідно до товщини робочої поверхні, як показано 

на мал. 2.
3. Закріпіть 4 гвинти (D) в їх положенні (E) (мал. 2).

Підключення до електромережі
• Згідно з правилами техніки безпеки прилад має бути заземлений.
• Підключення до електромережі має виконувати кваліфікований спеціаліст 

відповідно до інструкцій виробника та чинних правил техніки безпеки.
• Спеціаліст з установки відповідальний за правильне підключення приладів 

до електромережі та за дотримання техніки безпеки.
• Довжина кабелю печі має бути такою, щоб він міг з'єднати вбудовані 

прилади до електромережі.
• Згідно з правилами техніки безпеки, для установки має застосовуватися 

багатополюсний вимикач з мінімальним зазором між контактами 3 мм.
• Не використовуйте розгалужувачі або подовжувачі.
• Після установки печі, електричні компоненти мають бути недоступні.

Підключення печі до електромережі
Примітка: жовто-зелений провід заземлення необхідно підключити до гвинта 
з символом  .
• Зніміть приблизно 70 мм захисної ізоляції з кабелю живлення (G).
• Зніміть прибл. 10 мм оболонки з провідників. Вставте кабель (G) через 

отвір в кришці (F).
• Вставте кабель живлення в затискач і підключіть його жили до клемної 

колодки, як показано на схемі підключення на кришці.
• Закріпіть кабель живлення (G) затискачем кабелю.
• Встановіть на місце захисну кришку (F).
• Після виконання електричного підключення вставте варильну панель 

зверху та прикріпіть її до пружинних фіксаторів, як зображено на малюнку.

Декларація про відповідність 
• Ця варильна панель придатна для контакту з харчовими продуктами та 

відповідає нормам EEC (CE) №1935/2004.
• Ця варильна панель (Клас Y) призначена для використання лише з метою 

готування. Будь-яке інше використання (наприклад, обігрів приміщення) є 
неприпустимим та небезпечним.

• Цю варильну панель розроблено, виготовлено та представлено на ринку 
відповідно до:
 - Директиви 2006/95/EC стосовно безпеки низьковольтних пристроїв (яка 
замінює 73/23/EEC і подальші доповнення);

 - вимог до захисту, викладених у Директиві 2004/108/EC з електромагнітної 
сумісності;

 - вимог Директиви 93/68 щодо електромагнітної сумісності. 

Виробник залишає за собою право змінити технічні характеристики виробу 
без попередження.
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