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ПЕРШ НІЖ ПОЧИНАТИ КОРИСТУВАТИСЯ 
ВАРИЛЬНОЮ ПАНЕЛЛЮ

• Дбайте про те, щоб діти не дісталися до 
пакувальних матеріалів (пластикових 
пакетів, деталей з полістиролу тощо), які є 
потенційно небезпечними.

• Перевірте, чи не була варильна панель 
пошкоджена під час транспортування.

• Встановлення приладу і його під’єднання 
до мережі електроживлення повинні 
виконуватись кваліфікованим фахівцем з 
дотриманням інструкцій виробника і 
чинних місцевих норм з техніки безпеки.

• Перед тим як почати користуватися 
приладом, почистіть варильну панель з 
нержавіючої сталі спеціальним мийним 
засобом фабричного виробництва. Крім 
того, видаліть усі наклейки з верхньої 
частини панелі

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
1. Упаковка
Пакувальні матеріали повністю підлягають 
переробці і позначені відповідним умовним 
знаком , який вказує, що це матеріал такого 
типу, що вимагає відправки до місцевого 
пункту збору вторинної сировини.
2. Виріб
Цей прилад маркований відповідно до 
Європейської директиви 2002/96/EC про 
відходи електричного та електронного 
обладнання (WEEE).
Забезпечивши належну утилізацію виробу, ви 
допоможете уникнути можливих потенційних 
негативних наслідків для довкілля та здоров'я 
людей, до яких могло б привести неналежне 
поводження з цим приладом. 

Умовний знак на виробі або на документах, 
що його супроводжують, вказує, що прилад не 
можна переробляти як побутові відходи. Його 
необхідно доправити до пункту прийому для 
переробки електричного та електронного 
обладнання. 
Утилізацію необхідно виконувати з 
дотриманням вимог місцевих норм із захисту 
довкілля щодо обробки відходів.
За докладнішою інформацією про утилізацію 
цього виробу просимо звертатися до місцевих 
органів влади, служби вивезення та утилізації 
відходів або в магазин, у якому було придбано 
цей виріб.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ І ЗАГАЛЬНІ НАСТАНОВИ
• Перш ніж починати чищення або технічне 

обслуговування, відключіть варильну 
панель від джерела електроструму.

• У випадку довготривалої роботи приладу 
може виникнути потреба у додатковому 
провітрюванні (відкриванні вікна або 
збільшенні сили тяги витяжки).

• Не дозволяйте дітям наближатися до 
варильної панелі, коли вона працює.

• По завершенні готування переконайтеся, 
що ручки стоять у нульовому положенні.

• Цей прилад не призначений для 
користування дітьми або іншими особами, 
які внаслідок свого фізичного, сенсорного 
чи психічного стану або недостатнього 
досвіду та знань не можуть користуватися 
приладом самостійно, а тільки під 
наглядом або за вказівками особи, яка 
відповідає за їхню безпеку.

• Маленькі діти не повинні наближатися до 
приладу. Наглядайте за ними, щоб вони 
не гралися з ним. 

• Цей прилад призначений виключно для 
приготування їжі в домашніх умовах. Не 
користуйтеся цим приладом для 
обігрівання приміщення. 

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

Декларація про відповідність 
• Цей прилад було розроблено, виготовлено 

та продано відповідно до:
- цілей безпеки Директиви “Низька напруга” 

2006/95/EC (яка заміняє Директиву 73/23/EEC 
з наступними змінами і доповненнями);

- вимог щодо захисту Директиви ЕEC 2004/
108 з “Електромагнітної сумісності”.

• Цей прилад підходить для контакту з 
харчовими продуктами і відповідає Нормам 
EEC (CE), Постанова № 1935/2004. 

• Щоб отримати повне задоволення від 
користування варильною панеллю, 
слід уважно прочитати наведені тут 
інструкції та зберегти їх, щоб можна 
було в подальшому до них звернутися.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ

ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДОВІДНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Панель не працює:
• Перевірте, чи не відключене постачання 

електроенергії.
• Встановіть ручку на  “0” і увімкніть панель 

знову, щоб переконатися, що несправність 
усунена.

Панель не вимикається:
• негайно відключіть панель від джерела 

струму, витягнувши вилку з розетки.
• У разі якщо панель підключена напряму до 

електромережі, відключіть її за допомогою 
блоку запобіжників.

• Варильна панель обладнана конфорками різного 
діаметру. Користуйтеся каструлями та сковорідками, 
діаметр дна яких дорівнює або трохи перевищує діаметр 
конфорок.

• Користуйтеся кухонним посудом лише з пласким дном. 
• Конфорки не повинні працювати, коли на них нічого 

не стоїть.
• По можливості, накривайте посуд кришкою, коли готуєте.
• Овочі, картоплю тощо слід готувати в невеликій кількості 

води, що дозволяє прискорити процес готування.
• Скороварка дозволяє заощадити ще більше енергії та часу.

Важливо: Ніколи не мийте цей прилад за допомогою 
обладнання для чистки водою під тиском або парою.

Чищення варильної панелі
• Перш ніж починати чистити варильну панель, 

відключіть її від джерела струму та зачекайте, поки 
вона охолоне.

• Протріть її ганчіркою, змоченою в теплій воді з милом 
або розчиненим рідким мийним засобом.

• Не користуйтеся абразивними чи їдкими засобами, 
засобами для чищення на основі хлору і сталевими 
мочалками.

• Не залишайте на варильній панелі речовини, що містять 
кислоту або луг, напр., оцет, сіль або лимонний сік тощо.

Поверхня з нержавіючої сталі
• Чистіть її спеціальним фабричним засобом.
Примітка: якщо варильною панеллю постійно 
користуються, колір конфорок може змінитися під 
впливом високих температур.

Чищення електричних конфорок
Електричні конфорки слід чистити, коли вони ледь теплі.
Протріть їх ганчіркою, змоченою у воді з сіллю та 
відполіруйте ганчіркою, змоченою в олії.
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ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перш ніж телефонувати у Сервісний центр:
1. Вимкніть і знову ввімкніть панель, щоб 

перевірити, чи не відновилася її правильна 
робота.

2. Якщо несправність не зникла, 
зателефонуйте до Сервісного центру.
Повідомте таку інформацію:
• тип несправності:
• модель варильної поверхні;
• сервісний номер (тобто номер, 

вказаний після слова SERVICE на 
табличці з паспортними даними на 
нижній поверхні варильної панелі і в 
гарантійному талоні);

• ваша повна адреса;

• номер вашого телефону та код міста.
Якщо є потреба у ремонті, звертайтеся до 
авторизованого центру технічного 
обслуговування, вказаного в гарантійному 
талоні.
У малоймовірному випадку якщо процедура 
або ремонт виконані неавторизованим 
майстром, обов'язково вимагайте проведення 
сертифікації виконаної роботи і наполягайте на 
встановленні оригінальних запчастин.
Недотримання цих інструкцій може 
зашкодити безпеці і якості приладу.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Технічна інформація для встановлювача
Цю варильну панель можна встановити в робочу 
поверхню товщиною від 20 до 50 мм.
Якщо під варильною панеллю не встановлюється інший 
прилад, встановіть розділювальну панель під дном 
варильної панелі на відстані не менше 90 мм від нього.
• У разі встановлення вертикальних меблів, відстань 

до них від краю варильної панелі має становити 
щонайменше 90 мм.

Встановлення варильної панелі
• Почистивши варильну панель, встановіть на неї 

ущільнювач, що входить у комплект поставки (якщо 
він не був встановлений раніше), як показано на 
малюнку.

A - Якщо робоча поверхня виготовлена з дерева, 
скористайтеся пружинами, що входять у комплект 
поставки.

1. Закріпіть 4 пружини  у відповідні місця під боксом.
2. Зробіть отвір у робочій поверхні з розмірами, 

вказаними в листку опису приладу, що додається.
3. Встановіть варильну панель у робочу поверхню.
B - Якщо робоча поверхня виготовлена з мармуру або 

інших матеріалів (пластик, кераміка або камінь), 
варильну панель необхідно зафіксувати за допомогою 
скоб , які слід замовити у Сервісному центрі (код 
4819 310 18528).

1. Встановіть скоби напроти отворів і закріпіть їх гвинтами.
2. Зробіть отвір у робочій поверхні з розмірами, 

вказаними в листку опису приладу.
3. Встановіть варильну панель у робочу поверхню.
• Перш ніж встановлювати варильну панель, зніміть з 

неї захисну полімерну плівку, якщо вона є. 
• Встановлення необхідно здійснювати відповідно до 

місцевих норм з техніки безпеки.
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ВСТАНОВЛЕННЯ

Підключення до електромережі
• Електричні з’єднання повинні відповідати чинним 

місцевим нормам.
• Дані щодо напруги і енергоспоживання наведено на 

табличці з паспортними даними.
• Згідно із законодавством, заземлення цього 

приладу є обов’язковим. 
Виробник не несе жодної відповідальності за будь-
які травми, отримані людьми чи тваринами, або 
пошкодження майна, що сталися внаслідок 
недотримання вказаних вимог.

• Коли варильну панель встановлено, її необхідно 
обладнати багатополюсним вимикачем з відстанню 
між контактами щонайменше 3 мм.

• Після встановлення електричні частини мають бути 
доступними.

• Для під'єднання до електромережі користуйтеся 
кабелем H05RR-F (див. таблицю в листку опису 
приладу).

• Силовий кабель має бути достатньо довгим для того, 
щоб після встановлення приладу на відведене для 
нього місце його можна було підключити до джерела 
електроструму.

• Електричні компоненти мають бути доступними для 
користувача після встановлення.

ЕЛЕКТРИЧНІ ВАРИЛЬНІ ПАНЕЛІ З 
БІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ
Підключення до щитка
1. Відкрийте кришку щитка і ослабте гвинт  за 

допомогою інструменту, як показано на малюнку.
2. Зачистіть кабель на відстані приблизно 70 мм.
3. Зачистіть внутрішні кабелі на відставні приблизно 10 

мм, ослабте гвинт контактного зажиму  та вставте 
кабель у контактний зажим.
• Щиток має 4 термінали:
1-2 з'єднані (лінія)
3 (нейтраль)
4 (заземлення): позначено символом .

4. ПІд'єднайте кабель до щитка, керуючись вказівками на 
схемі підключення, нанесеній на дно варильної панелі. 
Затягніть контактний зажим і закрийте кришку.


