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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВАША БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ІНШИХ 
ЛЮДЕЙ ДУЖЕ ВАЖЛИВА
У цій інструкції та безпосередньо на приладі 
містяться важливі повідомлення про безпеку, які 
слід прочитати й завжди виконувати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Усі повідомлення про небезпеку надають 
відомості про відповідний потенційний ризик 
і вказують, як зменшити ризик травмування, 
пошкодження майна й ураження електричним 
струмом у результаті неправильної експлуатації 
приладу. Обов’язково дотримуйтеся наведених 
нижче правил:
• Прилад слід відключити від електромережі 

перед проведенням будь-яких монтажних робіт.
• Відповідно до інструкцій виробника та чинних 

правил техніки безпеки встановлення та 
технічне обслуговування повинен виконувати 
кваліфікований технічний спеціаліст. Не 
ремонтуйте та не заміняйте жодну частину 
приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо 
не вказано, що це необхідно зробити.

• Прилад необхідно заземлити.
• Довжина кабелю живлення має бути достатньою 

для підключення приладу до електромережі 
після його встановлення в меблевий корпус.

• Щоб підключення відповідало чинним 
н о р м ат и ва м  тех н і к и  без п е к и ,  с л і д 
використовувати трьохполюсний вимикач, який 
би забезпечував відстань між контактами усіх 
полюсів не менше 3 мм.

• Не використовуйте розгалужувачі або 
подовжувачі.

• Не тягніть за кабель живлення приладу.
• Після встановлення приладу електричні 

компоненти мають бути недосяжні користувачеві.
• Цей прилад призначений для використання 

лише в побутових умовах для приготування 
їжі. Забороняється використовувати прилад 
для інших цілей (наприклад, для опалення 
приміщень). Виробник не несе жодної 
відповідальності за неналежне використання 
або неправильне налаштування елементів 
керування.

• Під час використання прилад і його експлуатаційні 
частини нагріваються. Слід бути обережними, 
щоб не торкнутися нагрівальних елементів. 

Дітей до 8 років забороняється залишати поруч 
із приладом без постійного нагляду.

• Під час використання експлуатаційні частини 
приладу можуть сильно нагріватися. Не 
залишайте дітей наодинці з приладом і стежте, 
щоб вони не почали з ним гратися.

• Не торкайтеся нагрівальних елементів приладу 
під час або після його використання. Не 
допускайте контакту приладу з тканиною або 
іншими займистими матеріалами, поки всі 
компоненти достатньо не охолонуть.

• Не ставте займисті матеріали на прилад або 
поблизу нього.

• Перегріті жир і олія можуть легко зайнятись. 
Будьте завжди пильні, готуючи їжу з високим 
вмістом жиру або олії.

• Діти, яким виповнилося 8 років, особи з 
психічними, сенсорними або розумовими 
вадами та особи, яким бракує знань і досвіду, 
можуть користуватися приладом лише під 
наглядом або якщо вони пройшли підготовку 
з техніки безпеки використання приладу та 
розуміють можливу небезпеку. Не дозволяйте 
дітям проводити очищення або обслуговування 
приладу без нагляду дорослих.

• Якщо поверхня потріскалась, вимкніть прилад, 
щоб уникнути можливості ураження електричним 
струмом.

• Цей прилад не призначений для експлуатації 
із зовнішнім таймером або окремою системою 
дистанційного керування.

• Необережне приготування їжі із вмістом жиру або 
олії на варильній панелі може бути небезпечним 
і призвести до виникнення пожежі. НІКОЛИ не 
намагайтеся загасити вогонь водою. Вимкніть 
прилад і накрийте чимось вогонь, наприклад 
кришкою або протипожежною ковдрою. Щоб 
уникнути пожежі, не зберігайте жодних предметів 
на поверхнях для приготування.

• Забороняється застосовувати пароочищувачі.
• Не кладіть металеві предмети, зокрема ножі, 

виделки, ложки або кришки на варильну панель, 
оскільки вони можуть нагріватися.
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• Для максимально ефективного користування вашим новим 
приладом, слід уважно прочитати наведені тут інструкції для 
користувача та зберегти для звернення до них у майбутньому.

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ СКЛОКЕРАМІЧНОЇ ПАНЕЛІ

УСТАНОВЛЕННЯ
Варильна поверхня
• Варильна поверхня має бути встановлена в робочу поверхню 

на глибині від 20 мм до 50 мм
• Між варильною поверхнею та піччю не має бути нічого іншого 

(поперечних рейок, скоб і т.д.).
• Відстань між нижньою поверхнею склокерамічної поверхні та 

шафою або роздільною панеллю має бути щонайменше 20 мм.
• Якщо варильна поверхня повинна бути встановлена поряд із 

стандартизованою стійкою, залиште відстань від неї до варильної 
поверхні щонайменше 100 мм.

• Зробіть отвір у робочій поверхні, згідно з розмірами, вказаними в 
короткому описі продукту.

• Скористайтеся прокладкою, що поставляється в комплекті, для 
варильної поверхні (якщо вона ще не була встановлена), після 
очищення її поверхні.

Важливо
Щоб запобігти перегріванню електронних схем та їх пошкодженню, ми 
рекомендуємо наступне:
• Не встановлюйте варильну поверхню біля посудомийної чи 

пральної машини, щоб електронні компоненти не контактували 
з парою чи вологою, які можуть їх пошкодити.

Якщо піч (з нашої лінійки печей) встановлена під варильною 
поверхнею, переконайтеся, що вона оснащена охолоджувальною 
системою. Якщо температура електросхеми перевищує максимально 
допустиму температуру, варильна поверхня вимкнеться автоматично. 
В цьому випадку почекайте кілька хвилин, поки внутрішня температура 
електронної схеми не досягне допустимого рівня, коли варильну панель 
можна буде увімкнути знову.
• Вимкніть варильну панель після використання.

Передня частина

Задня стінка

мін. 5 мм

мін. 20 мм

м
ін

. 5
 м

м

3

2
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ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Електричні підключення мають виконуватися до підключення приладу 
до електромережі. Встановлення приладу повинен виконувати 
кваліфікований електрик, ознайомлений із правилами техніки безпеки 
та нормами щодо встановлення електроприладів. Зокрема, установка 
має проводитися згідно з нормами місцевої компанії електропостачання. 
Переконайтеся, що напруга на паспортній табличці така сама, як і напруга 
у вашій побутовій електричній мережі. Відповідно до нормативних вимог 
прилад має бути заземленим: використовуйте провідники (включно з 
провідником заземлення) лише відповідного розміру .Виробник не несе 
жодної відповідальності за травми людей або тварин і за пошкодження 
майна в результаті недотримання вищезазначених правил. Щоб 
підключити прилад до електромережі, використовуйте кабель типу 
H05RR-F, як вказано в таблиці нижче:

Напруга в електромережі.

Проводи Кількість x розмір

220-240В ~ +

230-240В ~ +

380-425В 2N~ +

220-240В 3~ +

380-415В 3N~ +

3 x 4 мм2

3 x 4 мм2 (лише Австралія)

4 x 1,5 мм2

5 x 1,5 мм2

4 x 1,5 мм2

Підключати прилад до джерела живлення потрібно за допомогою 
омніполярного вимикача з мінімальним розривом контактів 3 мм.

Увага: Кабель електроживлення має бути достатньо довгим, щоб можна 
було вийняти варильну поверхню з робочої поверхні та перемістити 
так, щоб уникнути пошкодження або перегріву, спричиненого контактом 
з основою.

Під’єднання до клемної колодки
Примітка: Дріт заземлення жовтого/зеленого кольору потрібно 
підключати до клемника, позначеного символом . Довжина цього 
дроту має перевищувати довжину інших дротів.
• Вилучіть прибл. 70 мм оболонки кабелю з кабелю живлення (B).
• Зніміть прибл. 10 мм оболонки з дротів. Потім вставте кабель живлення 

в затискач кабелю та під’єднайте дроти до клемника, як зображено на 
схемі з’єднань, розташованій біля самого клемника.

• Закріпіть кабель живлення (B) затискачем кабелю.
• Закрийте клеймову панель за допомогою кришки (A), а потім закріпіть 

її за допомогою гвинтів, що постачаються в комплекті.
• Після здійснення підключення до мережі, встановіть варильну панель 

зверху, підвісивши її до опорних пружин, як це зображено на малюнку.

• Використовуйте каструлі та сковороди, діаметр дна яких дорівнює 
діаметру конфорки або трохи більше.

• використовувати тільки каструлі та сковороди з плоским дном;.
• За нагоди накривайте каструлі кришками під час приготування.
• Готуйте овочі, картоплю тощо у невеликій кількості води, щоб скоротити 

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

ПОРАДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
NO!
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ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
1. Пакування
• Пакувальний матеріал підлягає 100% переробці, що підтверджується 

відповідним символом .

2. Вироби
Цей прилад має маркування відповідно до Європейської директиви 
2012/19/EC щодо відходів електричного та електронного обладнання 
(WEEE). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви 
допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля 

та здоров'я людей. 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.

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

та відповідає нормам EEC (CE) № 1935/ 2004.
• Прилади розроблені лише для використання в якості приладів для 

приготування їжі. Будь-яке інше використання приладів (наприклад, 
для обігріву приміщень) вважається неналежним та потенційно 
небезпечним.

• Прилади розроблені, створені та продані 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 щодо 

електромагнітної сумісності

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛОКЕРАМІЧНОЇ 
ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Після кожного використання очищуйте варильну поверхню, коли вона 
охолоне. Це дозволить уникнути нашарування бруду й полегшить 
очищування.
ВАЖЛИВО! уникайте використання води під високим тиском або парове 
очищення приладу.
• Використовуйте чисту тканину, поглинаючі кухонні серветки та рідину 

для миття або спеціальний засіб для очищення 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 
припечуться до склокерамічної поверхні.

• Їжа з високим вмістом цукру (карамель, фруктовий сік, джем), що 
пролилася під час приготування, або цукрові бризки слід негайно 
очистити з використанням скребка.

• Не використовуйте абразивні продукти, відбілювачі, спрей для 
очищення духової шафи або металічні губки для сковороди.

Варильну поверхню слід періодично оброблювати захисним воском 
фірмових марок для склокерамічних поверхонь.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Варильна поверхня не працює
• Чи дотримувались ви інструкцій з розділу "Використання варильної 

панелі" в "Короткому описі продукту" під час натискання контрольних 
кнопок?

• Можливо, виник збій в електропостачанні?
• Чи ви ретельно протерли варильну панель м’якою сухою ганчіркою 

після очистки?

1. Якщо була обрана конфорка та на дисплеї з'являється “F” або “ER” 

з цифрою, зверніться до Центру післяпродажного обслуговування та 
повідомте про це.
 - Окрім випадку, коли з'явилося повідомлення “F03” або “ER03”, що 
вказує на неправильну очистку зони контролю.

 - Для вирішення проблеми дотримуйтеся інструкцій в розділі IОчистка 
та догляд за склокерамічною варильною поверхнеюI.

2. Якщо варильна поверхня не працює через інтенсивне використання, то 
внутрішня температура варильної поверхні занадто висока. Почекайте 
кілька хвилин, поки варильна панель охолоне.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перш ніж звертатися в центр післяпродажного обслуговування, 
виконайте наведені нижче дії:
1. Спробуйте вирішити проблему (див. "Довідник з усунення 

несправностей").
2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб перевірити чи 

несправність залишилася
Якщо після вищевказаних перевірок несправність не зникає, 
зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.
Надайте наступну інформацію: Короткий опис несправності
• точний тип і модель приладу.
• Сервісний номер (номер після слова "Сервіс" на табличці з 

паспортними даними) знаходиться під варильною панеллю або в 
Короткому описі продукту.

• ваша повна адреса та номер телефону. Якщо варильна панель потребує 
ремонту, зверніться до авторизованого центру післяпродажного 
обслуговування, зазначеного в гарантії. Якщо за малоймовірних 
обставин, робота або ремонт проводиться некваліфікованим 
спеціалістом, завжди вимагайте сертифікації проведеної роботи та 
наполягайте на використанні оригінальних запчастин. Недотримання 
цих інструкцій може негативно позначитись на безпеці та якості 
виробу.
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РОЗМІРИ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ (мм)

1.  Конфорка Ø 145
2.  Конфорка Ø 180
3.  Конфорка Ø 145
4.  Конфорка Ø 210
5.  Позначення на дисплеї

КОРОТКИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

482 mm
552 mm

42
 m

m

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

 

490      mm

560      mm

0
+2

0
+2

513      mm

583      mm

0
+2

0
+2

6 mm

560     mm
490     mm

R = 11,5 mm

0
+2 

0
+2 

Min. 70 mm 

Min. 40 cm

Min. 10 cm
Min. 7 cm

min 20 mm

510 mm
580 mm

R = Min. 6,5 mm

min. 5 mm

min. 20 mm

m
in

. 5
 m

m

3

1

5

2

4
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H

Після першого встановлення приладу панель керування ініціює функціональну перевірку
тривалістю 1 секунда, а потім автоматично активується функція «Блокування кнопок».
Для деактивації функції натисніть та утримуйте кнопку “D”; пролунає акустичний сигнал та
відповідна індикація LED буде вимкнена.
ПРИМІТКА: У разі скидання налаштувань виконайте процедуру, описану вище.
Щоб увімкнути варильну панель, натисніть і утримуйте протягом прибл. 2 секунд кнопку «A».
Для чотирьох конфорок на дисплеї відобразиться цифра «0» (нуль). Якщо протягом 20 секунд
не активовано жодну конфорку, запобіжний захід передбачає автоматичне вимкнення
варильної панелі. Натисніть одну з кнопок «B», що відповідає конфорці, яку потрібно
використати. За допомогою кнопок «E» та «C» виберіть необхідний рівень нагрівання.
Інші можливі налаштування варильної панелі позначаються цифрами від 1 до 9. Щоб
скасувати всі налаштування, натисніть одночасно кнопки «+»/«-».
Якщо натиснути кнопку «+», коли встановлено найбільший рівень нагрівання (9), активується
функція підсилювача, а на дисплеї відобразиться літера «A».
ВАЖЛИВО! Через 10 секунд після встановлення рівня нагрівання буде вимкнуто панель
керування. Щоб змінити рівень нагрівання, спочатку натисніть кнопку вибору «B», а потім за
допомогою кнопок «E» та «C» змініть налаштування.
МУЛЬТИКОНТУРНА ЗОНА: виберіть потрібну конфорку, установіть рівень нагрівання
(як описано в попередньому розділі), а потім натисніть кнопку «F». Над кнопкою засвітиться
індикатор, що свідчить про ввімкнення додаткової конфорки.
Режим роботи кількох конфорок можна використовувати лише в наведених нижче випадках.
1) Конфорки підтримують режим роботи кількох конфорок;
2) Для рівня живлення вибрано значення, більше за «0» (нуль).
Щоб вимкнути режим роботи кількох конфорок, натисніть кнопку «B» для відповідної
конфорки, а потім ще раз натисніть кнопку «F». Щоб установити таймер, виберіть необхідну
конфорку та рівень живлення, ще раз натисніть кнопку конфорки й на дисплеї конфорки,
для якої встановлено таймер, з’явиться активована точка. На двох дисплеях блимає
позначення «00». Натисніть кнопку «C» або «E», щоб установити час (від 1 до 99).
ВАЖЛИВО! Через 10 секунд в областях таймера відобразиться рівень живлення,
вибраний для інших конфорок. Щоб переглянути час готування, що залишився, двічі натисніть
кнопку конфорки, для якої встановлено таймер. Щоб активувати функцію Блокування кнопок
натисніть і утримуйте кнопку «D», доки над кнопкою функції не засвітиться точка.
Функція Блокування кнопок блокує всі функціональні кнопки варильної панелі, крім кнопки
ввімкнення/вимкнення (кнопка «A»). Навіть якщо вимкнути, а потім увімкнути варильну панель,
функція блокування не вимкнеться. Щоб вимкнути її, потрібно натиснути й утримувати
кнопку «D», доки над кнопкою функції не згасне точка.
ІНДИКАТОР ЗАЛИШКОВОГО ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ
Після вимкнення варильної панелі почергово світитимуться індикатор залишкового
тепловиділення «H» і позначення «0», доки температура варильної панелі не знизиться
до безпечного рівня.

ВАЖЛИВО! До функцій безпеки варильної панелі належить функція автоматичного вимкнення панелі.
Використання конфорки, коли протягом тривалого часу вибрано один рівень нагрівання, ініціює її 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб уникнути пошкодження скляно-керамічної поверхні, не використовуйте такі предмети:
- Каструлі з нерівним дном.
- Металеві каструлі з емальованим дном.
Про будь-які пошкодження, які псують естетичний вигляд приладу (подряпини, дефекти поверхні тощо),
потрібно негайно повідомити відразу після виявлення.

A ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ D Блокування кнопок

B Конфорки та встановлення таймера
F Увімкнення/вимкнення режиму

роботи кількох конфорокЗбільшення та зменшення рівня нагріванняC-E

F

B

E

C

D

A
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