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Запобіжні заходи
УВАГА: Під час роботи цей прилад, а також 
його доступні частини нагріваються до високих 
температур. Слід бути особливо обережними, 
щоб не торкатися нагрівальних елементів. Діти 
віком до 8 років мають знаходитися на небезпечній 
відстані від приладу, якщо неможливо забезпечити 
постійний контроль над ними. Дозволяється 
користування цим приладом дітьми віком від 8 
років, а також особами з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими можливостями або 
особами без належного досвіду і знань, якщо 
вони перебувають під постійним контролем або 
проінструктовані щодо правил з небезпечного 
користування приладу і усвідомлюють ступені 
ризику. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. 
Операції з очищення і догляду не повинні 
виконуватися дітьми без належного контролю.

УВАГА: Небезпечно залишати без нагляду плити 
з жиром або олією, тому що це може призвести 
до пожежі. НІ В ЯКОМУ РАЗІ  не слід намагатися 
погасити полум’я/пожежу водою. Необхідно 
вимкнути прилад і накрити полум’я, наприклад, 
кришкою або вогнетривким покривалом.

УВАГА: Небезпека пожежі: не залишайте речі на 
варильних поверхнях.

Забороняється використання апаратів для 
очищення парою або високим тиском.

Витріть насухо всі наявні на кришці рідини, перш 
ніж відкрити її. Не закривайте скляну кришку 
(якщо вона наявна), якщо газові пальники або 
електричні конфорки залишаються нагрітими.

Не передбачено увімкнення приладу за допомогою 
зовнішнього таймеру або окремої системи 
дистанційного керування.

УВАГА: використання невідповідних захисних 
пристроїв варильної поверхні може призвести до 
нещасних випадків.

Допомога
Повідомити:
• тип несправності;
• модель приладу (Mod.)
• cерійний номер (S/N)
Ці дані знаходяться на табличці з даними на самому приладі.
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Опис приладу
Загальний вигляд
1. Підтримуюча Решітка для ПОСУДУ
2. ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ
3. Ручки управління ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ
4. Запалювання для ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ
5. ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ

•  ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ відрізняються за розмірами тапотужністю. 
Використовуйте для приготування їжі посудз діаметром у відповідності 
до розміру найбільшпідходящого пальника.

•    ГАЗОВИMИ ПАЛЬНИКAMИ   
   полум’я

•  Запалювання для ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ  дозволяють, привключенні, 
запалювати конкретні пальники автоматично.

•  ПРИСТРІЙ БЕЗПЕКИ зупиняє потік газу, якщо полум’явипадково 
гасне.

5

4

2

1

3
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Установка
! Перед початком експлуатації Вашої нової плити, будьласка, прочитайте 
уважно цю інструкцію повикористанню. Вона містить важливу інформацію 
з безпечної експлуатації, монтажу та догляду за плитою.

! Будь ласка, зберігайте цю інструкцію доступною для подальших 
консультацій в майбутньому. У разі передачі плити новим власникам, 
необхідно також передати їм цю інструкцію.

! Розпакувавши панель, перевірте, чи не була вона пошкоджена під час 
транспортування. У разі проблем зв’яжіться з дилером або найближчим 
Сервісним центром.

! Тримайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці.
Розпорядилася відповідно до правил роздільного збору сміття (дивіться 
Запобіжні заходи та поради).

! Прилад повинен бути встановлений кваліфікованим фахівцем відповідно 
до інструкцій. Неправильна установка може завдати шкоди людям і 
тваринам або може призвести до пошкодження майна.

! Перш ніж починати виконувати будь-які роботи з встановлення, прилад 
необхідно відключити від джерела струму.

! Ці інструкції чинні лише для тих країн, символи яких наведені на табличці 
паспортних даних (під панеллю).

• Перед встановленням подбайте, щоб:
- Місцеві умови постачання газу (природа та тиск) відповідали 

налаштуванням панелі (див. Табличку паспортних даних та 
таблицю форсунок).

- Зовнішні поверхні меблів або приладів, розташованих поблизу 
варильної панелі, були термостійкими відповідно до місцевих 
нормативних вимог.

- Цей прилад не був з’єднаний з витяжкою парів. Він має бути 
встановлений відповідно до чинних вимог щодо встановлення. 
Особливу увагу необхідно звернути на відповідні вимоги щодо 
вентиляції.

- Продукти згоряння виходили на зовні через спеціальні вентиляційні 
решітки та/або електричні вентилятори,встановлені на стіні чи/або 
вікні.

• Пiд чаc інтенсивного і тривалого використання пристрою може 
знадобитися додаткова вентиляція, (для підвищення механічної 
потужності всмоктування, якщо він вже існує) наприклад відкриття 
вікнa або більш ефективнa вентиляція.

Встановлення  плити
Наступні запобіжні заходи, які необхідно дотримуватися при встановленні 
плити:

       

750mm 

100mm

B B

50mm  

A

ПРИМІТКА: Якщо відстань “A” між настінними шафами складає 600–730 
мм, висота “B” повинна складати щонайменше 530 мм. Якщо відстань “A” 

між настінними шафами більша за ширину варильної поверхні, висота 
“B” повинна складати щонайменше 400 мм.
У випадку встановлення витяжки над варильною панеллю див. інструкції 
виробника витяжки для дотримання правильної відстані.

• Цей виріб можна встановити в робочу поверхню товщиною від 
20 до 50 мм.

• Якщо під варильною панеллю немає духовки, вставте 
розділювальну панель, площа якої не менша, ніж отвір у робочій 
поверхні. Ця панель, яка має бути бути повністю відрізана, 
щоб уникнути контакту з дном варильної панелі, повинна бути 
розташована на відстані не більше 150 мм нижче верхньої 
поверхні робочої поверхні, але в жодному разі не менше 20 
мм від дна варильної панелі. Якщо під варильною поверхнею 
планується встановити духовку, вона повинна бути виготовлена 
компанією Вірлпул і оснащена системою охолодження. Виробник 
не несе жодної відповідальності, якщо під варильною поверхнею 
буде встановлено духовку іншої марки.

• Після очищення зовнішньої поверхні облямуйте варильну панель 
ущільнювачем, як показано на малюнку.

Помістіть варильну панель в отвір робочої поверхні, зроблений відповідно 
до вимірів, вказаних в інструкції.

ПРИМІТКА: силовий кабель має бути достатньо довгим, щоб панель 
можна було витягти вгору.

Закріпіть варильну панель за допомогою скоб (A), що входять в комплект 
поставки. Вставте скоби у відповідні отвори, позначені стрілкою, і закріпіть їх 
гвинтами відповідно до товщини робочої поверхні (див. наступні малюнки).

Top 20 mm

 

Top 30-50 mm

Електричне підключення
! Цю операцію має здійснити кваліфікований майстер.

Плита обладнана триполюсним кабелем живлення призначеним для 
роботи зі змінним струмом при напрузі і частоті зазначених на табличці 
(вона розташована в нижній частині приладу). 

Заземлюючий дріт в кабелі має зелений 
і жовтий колір. Якщо разом з плитою має 
бути встановлена електрична вбудована 
духовка, то їх електричні підключення 
повинні бути встановлені окремо, як для 

електробезпеки так і для більш зручного вилучення духовки.

L

Земля
(жовтий / зелений)

N
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Підключення кабелю живлення до мережі
Встановити стандартизований штепсель відповідно до навантаження, 
вказаного на табличці.Багатополюсний вимикач з мінімальною відстанню 
3 мм між контактами, відповідно до електричного навантаження і 
місцевими стандартами, має бути розміщений між плитою і мережею 
в разі прямого підключення до електричної мережі. Вимикач повинен 
бути придатним для підключення домережі і повинен відповідати діючим 
правилам електробезпеки (провід заземлення не повинен перериватися 
вимикачем). Кабель живлення не повинні контактувати з поверхнею, яка 
має температуру вище 50°С.

! Монтажник повинен переконатися у правильності електричних з’єднань, які 
були під’єднані і що вони відповідають правилам техніки безпеки

Перед підключенням до джерела живлення,переконайтеся у тому, що:
• плита заземлена і відповідає діючим нормам;
• pозетка повинна бути розрахована на максимальну споживану потужність 

плити, яка вказана в таблиці;
• напруга відповідає діапазону значень, зазначеного в таблиці;
• pозетка повинна бути сумісна з вилкою плити. Якщо розетка несумісна 

з вилкою, запитайте фахівців зтехнічної підтримки, щоб замінити її. 
Не використовуйте подовжувачі та трійники.

! Кабель живлення і розетки повинні бути легко доступні,після 
встановлення плити.

! Кабель не повинен бути зігнутим або затиснутим.

! Кабель повинен регулярно перевірятися і підлягати заміні тільки 
уповноваженими техніками (дивіться Підтримку).

! У випадку недотримання вище вказаних заходів безпеки, виробник не 
несе ніякої відповідальності.

Підключення газу
! Цю операцію має здійснити кваліфікований майстер.

Плита повинна бути підключена до основного місця постачання газу або 
газового балона у відповідності з чинним національним законодавством. 
Перед виконанням з’єднання, переконайтеся, що плита сумісна з газом, 
який Ви хочете використовувати. Якщо це не так, дотримуйтесь інструкцій, 
зазначених у пункті “Адаптаціядо різних типів газу”. При використанні 
зрідженого газу з балона, необхідно встановити регулятор тиску, який 
відповідає чинному національному законодавству.

! Переконайтеся, що тиск газу відповідає значенням,зазначеним у 
таблиці 1 (“пальники і насадки”). Це дозволить забезпечити надійну 
роботу і довговічність Вашої плити при збереженні ефективного 
споживання енергії.

• Підключення варильної панелі 
до мережі газопостачання або 
газового балона необхідно 
виконувати за допомогою 
негнучкої мідної або сталевої 
труби, або за допомогою суцільного шланга із нержавіючої сталі, 
дотримуючись чинних місцевих норм.Встановіть ущільнювач (B) у 
колінчасте з’єднання. Максимальна довжина шланга становить 2 м.

• ЛИШЕ ДЛЯ БЕЛЬГІЇ: Необхідно замінити колінчасте з’єднання (A) на 
приладі на те,що входить до комплекту постачання (якщо є).

ВАЖЛИВО: якщо використовується сталева труба, вона має бути 
встановлена у такий спосіб, що виключає її контакт з будь-якими 
меблями. Вона повинна проходити в зоні, де немає жодних перешкод 
і де її можна оглядати по всій довжині.

• Після підключення до газової мережі перевірте за допомогою мильної 
води, чи немає витоків газу. Запаліть пальники і поверніть ручки з 
максимуму  до мінімуму , щоб перевірити стабільність полум’я.

Адаптація до різних типів газу
! Цю операцію має здійснити кваліфікований майстер.

Для адаптації плити до будь-якого іншого виду газу, крім вказаного виду 
(це зазначено на наклейці з характеристиками на корпусі плити або на 
упаковці),насадки повинні бути замінені наступним чином:
1. Зніміть решітку з плити і витягніть пальники зі своїх місць.
2. Відкрутіть насадки за допомогою торцевого ключа відповідного розміру 

і замініть їх на насадки, які підходять для нового виду газу (дивіться 
таблицю 1 ‘’пальники і насадки).

3. Замініть всі компоненти, дотримуючись інструкції,зазначеної вище в 
зворотному порядку.

4. Після налаштування плити, вона може бути використана з будь-
якими видами газу, замініть старі наклейки з характеристиками на 
нові, відповідно до нового виду газу (ці наклейки можна отримати в 
авторизованих центрах технічної підтримки).

• Регулювання повітря для розпилення в конфорці:
Пальник плити не вимагає регулювання для первинної прогонки повітря.

• Регулювання пальника плити при мінімальних заданихзначеннях:
Щоб правильно відрегулювати мінімальну подачу газу, зніміть ручку і 
виконайте такі дії: 

1. Зніміть ручку і відрегулюйте гвинт, який 
знаходиться всередині або поруч з краном 
пальника, поки полум’я невелике і стабільне:
• затягніть гвинт, щоб зменшити висоту 
полум’я (-);
• ослабіть гвинт, щоб збільшити висоту 
полум’я (+).
Регулювання слід здійснювати, мінімально 

відкривши кран.
2. Поки пальник горить, швидко прокрутити ручку від мінімуму до 

максимуму і назад кілька разів,переконавшись, що полум’я не згасло.
3. Деякі плити мають встановлені пристрої безпеки (термоелемент). 

Якщо плита не працює, коли пальники відрегульовані на невелике 
полум’я, то підвищити це полум’я можна за допомогою регулюючого 
гвинта.

4. Після коригування параметрів, необхідно замінити прокладки 
використовуючи сургуч або аналогічну речовину.

! У разі рідкого газу, регулювальний гвинт повинен бути початий в нижній 
частині.

! Як тільки ця процедура закінчиться, замініть старі наклейки з 
характеристиками на нові, відповідно донового виду газу (ці наклейки 
можна отримати в авторизованих центрах технічної підтримки).

! Якщо використовуються різні тиски газу (або вони не дуже відрізняються) 
від рекомендованого тиску, повинен бути встановлений відповідний 
регулятор тиску на вході шланга (відповідно до чинних національних 
норм).
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Тип газу, що  
використовується  

Маркування
форсунки

Номінальна 
швидкість 
теплового 

потоку
кВт

Номінальне 
споживання

Знижена 
теплотворність

кВт

Тиск газу 
(мбар)

.скам.мон.ним

ПРИРОДЕН ГАЗ
(Метан)

 G20 17 20 25

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН 
ГАЗ
(Бутан)  

Конфігурація моделі
4 КОНФОРКИ

Об'єм повітря (м³) потрібний 
для спалювання 1 м³ газу

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ: 220-240V~   50/60Hz   0,6 Вт

Середньої потужностi
Додатковий пальник

MW

63
50
91

G20 20 мбар            1MW - 2S -1A                         7.80                                   743 л/ч                                       9.52     

G30 28-30 мбар            1MW - 2S -1A                         7.80                                   567 г/ч                                      30.94     

1.65
1.00
3.50

95Z
72X

138A

1.65
1.00
3.50

157 л/ч
  95 л/ч
333 л/ч

0.40
0.40
1.65

120 г/ч
73 г/ч

254 г/ч

0.40
0.40
1.65

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН 
ГАЗ
(Пропан)   

 G30

 G31

118 г/ч
71 г/ч

250 г/ч

1.65
1.00
3.50

63
50
91

0.40
0.40
1.65

25 37 45

G31 37 мбар            1MW - 2S -1A                         7.80                                   557 г/ч                                      23.80     

Тип конфорки  

Технічні характеристики конфорки й форсунки

Таблиця 1 КАТЕГОРІЯ II2H3+

Середньої потужностi
Додатковий пальник

MW

Середньої потужностi
Додатковий пальник

MW

Тип газу, що  
використовується  

Номінальна швидкість 
теплового потоку кВт

Загальне номінальне 
споживання

20    28-30     35

AS

MWS

THP 641 W/IX/I EE
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UA Ввімкнення і використання
! Розміщення відповідної газової 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
Для забезпечення ефективної роботи пальників:
• Використовуйте відповідний посуд для кожногопальника (дивіться 

таблицю), так щоб полум’я невиходило за межі нижньої частини 
посуду.

• Завжди використовуйте посуд з плоским дном ікришкою.
• Коли вміст каструлі досягає точки кипіння, повернітьручку до мінімуму.

16 - 24

8 - 14

24 - 26

Конфорка Ø Діаметр посуду (cм)

Середньої потужності (S)

Додатковий пальник (A)

Міні Вoк (MW)

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

• Для забезпечення максимальної стабільності посуду під час 
приготування їжі переконатися в тому, що він встановлений вірно, по 
центру горілки.

• Перевірити, щоб ручки посуду для приготування були вирівняні за 
однією з опорних рейок для підтримки посуду.

• Повернути посуд таким чином, щоб не виступав за передній край 
варильної поверхні.

Змінним фактором для забезпечення 
стабільності посуду на варильній 
поверхні  є  в ін  сам (або його 
розташування під час використання). 
Очевидно, що максимальну стабільність 
гарантують добре врівноважені каструлі 
з пласким дном, встановлені по центру 

горілки; їх ручки слід направити по одній лінії з рейками решітки.

Запобіжні заходи та поради
! Ця плита була розроблена і виготовлена відповідно до міжнародних 
стандартів безпеки. З метою Вашої безпеки повинні бути ретельно 
прочитані наступні попередження.

Загальні вимоги до безпеки
• Дана вбудована плита відноситься до класу 3.
• Газові плити вимагають регулярного повітрообміну для підтримки 

її ефективної роботи. При установці плити, дотримуйтесь 
інструкцій у пункті ”Встановлення” плити.

• Ці інструкції дійсні тільки для країн, символи яких вказані в 
таблиці з серійним номером.

• Це обладнання розроблене для побутового використання в домашніх 
умовах і не призначене для застосування на підприємствах 
промисловості та торгівлі.

• Не допускається установка приладу поза приміщенням, навіть під 
укриттям. Надзвичайно небезпечно піддавати пристрій дії дощу і вітру.

• Не торкайтеся до плити з оголеними ногами або з мокрими або 
вологими руками і ногами.

• Прилад повинен використовуватися тільки повнолітніми особами, 
для приготування їжі відповідно до інструкцій, наведених в 
дійсному посібнику. Будь-яке інше використання пристрою 
(напр. для обігрівання кімнати) є невідповідним та небезпечним. 
Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження, 
викликане невідповідним та неправильним використанням 
пристрою.

• Прилад повинен використовуватися тільки дорослими,для 
приготування їжі відповідно до інструкцій у цьому посібнику.

• Переконайтеся, що кабелі живлення інших електричних приладів, не 
вступають в контакт з гарячою частиною плити.

• Отвори, що використовуються для вентиляції і відведення тепла ніколи 
не повинні бути закриті.

• Завжди переконуйтесь у тому, що ручки перебувають у “●”/“○” 
положенні, коли плита не використовується.

• При відключенні плити завжди витягуйте вилку зрозетки, але не тягніть 
за кабель.

• Ніколи не проводьте очистку або технічне обслуговування, поки Ви 
не витягнули вилку з розетки.

• У випадку несправності, ні за яких обставин ненамагайтеся 
ремонтувати прилад самостійно. Ремонт здійснений недосвідченими 
особами може призвести до травми або більшої несправності 
приладу. Контакти сервісного центру (дивіться Підтримка).

•  Не закривайте скляну кришку (якщо є в наявності),коли газові пальники 
або електричні плити все ще гарячі.

•  Не залишайте електричні плити увімкненими безпосуду, покладеного 
на них.

• Люди з обмеженими фізичними і розумовими здібностями 
(включаючи дітей) та недосвідчені особи, тахто не знайомий з 
правилами користування плитою неповинні нею користуватися. Ці 
особи повинні,принаймні, бути під контролем тих, хто бере на себе 
відповідальність за їх безпеку або отримати попередні інструкції, що 
стосуються роботи цієї плити.

• Не дозволяйте дітям гратися з плитою.

Утилізація
Європейська Директива 2012/19/EU з утилізації електричного та 

електронного обладнання (WEEE) вимагає, щоб старі електропобутові 
прилади викидали разом із звичайним міським сміттям. Старі прилади 
мають бути зібрані окремо для оптимізації їх утилізації та переробки 
їх матеріалів і зменшення впливу на здоров’я людини і навколишнє 
середовище. Символ закресленого “сміттєвого контейнера” на приладі 
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нагадує Вам про Ваші зобов’язання, щодо його окремної утилізації. 
Споживачі повинні звернутися до місцевих органів або продавця для 
отримання інформац.

Охорона і дбайливе відношення до довкілля
• Готуйте їжу в закритих каструлях так сковорідках з кришками, що 

добре прилягають. Використовуйте якомога менше води. Готування 
без кришки значно збільшить споживання енергії.

• Використовуйте каструлі і сковорідки з рівним плоским дном.
• Якщо ви готуєте страву, що потребує багато часу, варто використовувати 

скороварку, яка в готує два рази швидше і зберігає третину енергії.

Обслуговування та догляд
Відключення електроживлення
Відключіть плиту від мережі електроживлення передпроведенням будь-
яких робіт з нею.

Чищення поверхні варильної панелі
•  Усі емальовані і скляні частини слід очищати теплою водою і 

нейтральним розчином.
•  На поверхнях із нержавіючої сталі можуть залишатися плями від води 

з високим вмістом кальцію або агресивних розчинників унаслідок 
тривалого контактування з ними. Будь-які бризки страв (вода, соус, 
кава тощо) необхідно видаляти, перш ніж вони засохнуть.

•  Промийте теплою водою з нейтральним засобом для чищення, а потім 
витріть насухо м’якою тканиною або замшею. Видаляйте забруднення, 
що запеклися, спеціальними засобами для чищення поверхонь із 
нержавіючої сталі.

•  Деталі з нержавіючої сталі слід мити лише м’якою ганчіркою або 
губкою.

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

•  Не застосовуйте прилади для очищення парою.
•  Не користуйтеся легкозаймистими речовинами.
•  Не залишайте на варильній поверхні речовини, що містять кислоти 

або основи, такі як оцет, гірчиця, сіль, цукор або лимонний сік.

Чищення деталей варильної панелі
•  Емальовані і скляні частини слід мити лише м’якою ганчіркою або 

губкою.
•  Для полегшення чищення решітки кришки пальників і пальники можна 

знімати.
•  Чистіть їх вручну теплою водою з неабразивним мийним засобом, 

видаляючи залишки їжі та перевіряючи, чи не забилися отвори 
пальників.

•  Сполосніть і витріть насухо.
•  Належним чином встановіть пальники і кришки пальників на місця.
•  Встановлюючи решітки на місце, подбайте про те, щоб зона, на яку 

ставиться каструля, знаходилася над пальником.

•  Моделі, оснащені механізмом підпалювання пальників та запобіжним 
пристроєм, потребують ретельного чищення кінця електрода, щоб 
забезпечити правильну роботу. Регулярно перевіряйте ці деталі і при 
необхідності чистьте їх вологою ганчіркою. Пригорілі рештки страв 
необхідно видаляти зубочисткою або голкою.

! Щоб уникнути пошкодження електричного запалювального 
пристрою, не користуйтеся ним, Коли пальники не встановлені на 
своє місце.

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

! Ця процедура повинна виконуватися кваліфікованим фахівцем, 
рекомендованим самимвиробником.

Усунення несправностей
Може трапитися так, що прилад не працює належним чином або взагалі 
не працює. Перш ніж звертатися до сервісного центру за допомогою, 
перевірте все, що Ви можете. По-перше, переконайтеся, що немає ніяких 
перерв у газі таперевірте електротехнічне обладнання, і, зокрема, чи 
відкриті газові клапани у мережі.

Конфорка не запалюється або полум’я нерівномірне по периметру 
конфорки.
Перевірити:
• Чи не засмічені отвори для газу на конфорky.
• 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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