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Знак Тип Значення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Серйозне травмування чи ризик заподіяння смерті

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ Ризик небезпечної напруги

ПОЖЕЖА Попередження; Ризик виникнення пожежі/загоряння 
легкозаймистих матеріалів

ОБЕРЕЖНО Ризик травмування чи заподіяння матеріальної шкоди

ВАЖЛИВО/ПРИМІТКА Використовуйте прилад належним чином

Ми вдячні за вибір нашої продукції. 
Ця інструкція з використання містить важливу інформацію з техніки безпеки та 
вказівки з експлуатації та технічного обслуговування приладу.  
Обов'язково знайдіть час, щоб ознайомитися з Інструкцію з використання перед 
початком експлуатації приладу. Зберігайте її для подальшого використання.
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1. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
• Перед використанням уважно прочитайте всі 

вказівки. Зберігайте інструкцію в доступному для 
вас місці для подальшого використання.

• Дане керівництво розроблено для декількох 
моделей, тому цей прилад може не мати всіх 
характеристик, описаних у ньому. З цієї причини, 
читаючи керівництво користувача особливо 
важливо звертати увагу на цифри. 

1.1 Загальні попередження З техніки беЗпеки
• Прилад може використовуватись дітьми від 8 

років, а також особами з обмеженими фізичними, 
сенсорними чи розумовими можливостями, або 
особами без достатнього досвіду чи знань під 
наглядом та попередньо попередивши їх про 
небезпеку, яку може викликати неправильне 
використання приладу. Не слід дозволяти 
дітям гратись з приладом. Чистка та технічне 
обслуговування приладу не може виконуватись 
дітьми без нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час використання 

прилад та його робочі елементи нагріваються. 
Пильнуйте за тим, щоб уникнути безпосереднього 
контакту з гарячими поверхнями. За відсутності 
можливості постійного спостереження за дітьми, 
оберігайте дітей до 8 років від доступу до приладу.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неакуратне приготування 
з використанням жиру чи олії може бути 
небезпечним та призвести до пожежі. НІКОЛИ не 
намагайтесь погасити пожежу водою, виключіть 
прилад та накрийте полум'я кришкою або 
протипожежною тканиною.
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ОБЕРЕЖНО: Процес готування повинен 
відбуватись під наглядом. Не залишайте прилад 
без нагляду під час швидкого приготування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ризик пожежі: Не 
зберігайте предмети на варильній поверхні.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо поверхня плити 
має ину, вимкніть прилад для уникнення ризику 
ураження електричним струмом.
• Не можна класти металічні предмети, наприклад, 

ножі, вилки, ложки чи кришки на  індукційної 
поверхню, оскільки вони можуть нагрітись.

• Після завершення використання індукційної 
поверхні, вимкніть її за допомогою кнопки 
керування. Не покладайтесь виключно на 
детектор сковорідок.

• Для моделей з накриттям для поверхні, перед їх 
накриттям необхідно очищати прилад від будь-
яких розсипаних залишків, а також переконатись, 
що прилад охолов.

• Не експлуатуйте прилад за допомогою 
зовнішнього таймера, або системи дистанційного 
керування.

• Для чищення поверхонь не використовуйте 
жорстких абразивних засобів або дротяних губок. 
Вони можуть подряпати поверхні, що може 
призвести до руйнування скла поверхонь..

• Не використовуйте парові засоби для чищення 
приладу.
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• Ваш прилад виготовлено з дотриманням 
відповідних місцевих та міжнародних стандартів 
та нормативних положень.

• Технічне обслуговування та ремонт приладу 
повинні виконуватись виключно уповноваженим 
спеціалістом сервісного центру. Встановлення 
та ремонт приладу неуповноваженою особою 
може бути небезпечним. В жодному разі не 
змінюйте це керівництво з використання 
приладу. Використання приладу без відповідної 
застережливості може спричинити нещасний 
випадок.

• Перед під'єднанням приладу переконайтесь у 
відповідності місцевих умов встановлення (вид 
і тиск газу, чи електрична напруга і частота) 
необхідним технічним умовам використання 
вашого конкретного приладу. Технічні умови 
використання приладу вказані на етикетці.
ОБЕРЕЖНО: Даний прилад призначений 

виключно для готування їжі і лише для 
внутрішнього побутового використання. Не слід 
використовувати прилад для інших цілей, як 
наприклад, для комерційного використання чи для 
обігріву приміщень.
• Для гарантування вашої безпеки застосовуйте 

всі можливі засоби захисту. Будьте обережними 
під час чистки приладу для уникнення подряпин, 
оскільки це може призвести до пошкодження 
скляних поверхонь. Уникайте ударяння скляних 
поверхонь аксесуарами.

• Під час встановлення приладу переконайтесь, 
щоб провід електроживлення був ізольований 
і не був пошкоджений. У випадку пошкодження 
електропроводу, його необхідно замінити для 
уникнення небезпеки. Заміна повинна бути 
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забезпечена виробником, працівником його 
сервісного центру чи іншою компетентною 
особою.

• Не допускайте доступу дітей та тварин до 
приладу.

• Під час роботи індукційної поврхні, зберігайте 
речі, які здатні намагнічуватись (наприклад, 
кредитні картки, банківські карточки, годинники 
і т.п.) подалі від приладу. Перш, ніж починати 
користуватись індукційною плитою, особам 
з кардіостимуляторами рекомендується 
проконсультуватись з лікарями.

1.2 Застереження щодо встановлення
• Не користуйтесь приладом до його остаточного 

встановлення.
• Прилад повинен бути встановлений 

уповноваженим спеціалістом. Виробник не 
несе відповідальності за пошкодження під 
час неправильного встановлення приладу 
неуповноваженою на це особою.

• Під час розпакування приладу переконайтесь 
у відсутності пошкоджень, що могли бути 
спричинені перевезенням. У випадку наявності 
пошкоджень не користуйтесь приладом і негайно 
зв'яжіться з уповноваженим працівником 
сервісного центра. Пакувальний матеріал 
(нейлон, скріпки степлера, пінопласт тощо.) 
можуть завдати шкоду дітям, тому їх необхідно 
одразу зібрати і викинути.

• Прилад необхідно захищати від впливу 
зовнішнього повітря. Не встановлюйте прилад 
в місця можливого контакту з сонцем, дощем, 
снігом, пилом або в приміщення з надлишковою 
вологістю.
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• Предмети, що оточують прилад (наприклад, 
шафи) повинні бути розраховані на можливість 
витримувати температуру щонайменше 100°C.

• Під час роботи плити нижня поверхня приладу 
може нагріватись, тому між приладом та 
підлогою повинна бути встановлена дошка.

1.3 під час використання
• Під час роботи приладу не кладіть зверху

на нього або всередину легкозаймисті чи
вибухонебезпечні матеріали.

Не залишайте ваш прилад без нагляду під 
час готування з використанням масла чи олії. Вони 
можуть спричинити пожежу у випадку перегрівання. 
Не намагайтесь погасити полум'я, спричинене 
загорянням олії, водою, негайно виключіть 
поверхню та накрийте сковорідку кришкою, чи 
протипожежною тканиною.
• Якщо прилад не використовуватиметься

протягом тривалого періоду, повністю
вимкніть його. Якщо газова плита не
використовуватиметься протягом тривалого
періоду, перекрийте газовий кран.

• Сковороду завжди розміщуйте посередині
варильної поверхні, і повертайте ручки так, щоб
не пошкодити їх полум'ям.

• Переконайтесь, що кнопка керування приладом
знаходиться в положенні “0” (зупинка) завжди,
коли прилад не використовується.
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1.4 під час чистки та технічного обслуговування
• Перед тим, як розпочинати чистку чи технічне 

обслуговування приладу, переконайтесь, що він 
відключений від електроживлення.

• Для чистки панелі управління не знімайте кнопки 
керування.

• Для забезпечення ефективності та безпечності 
роботи вашого приладу рекомендується 
застосовувати оригінальні запчастини, та, за 
необхідності, звертатись до уповноважених осіб 
сервісного центру.

Декларація відповідності нормам ЄС
Цим ми заявляємо, що наші продукти 
відповідають усім застосовним 
директивам, рішенням та нормам 
Європейського союзу. Вимоги зазначено в 

додаткових матеріалах щодо стандартів. 
Даний прилад призначений виключно для 
побутового користування. Не використовуйте 
прилад в інших цілях (наприклад, для обігріву 
приміщень), це може бути небезпечним.

 Дане керівництво з експлуатації розроблено 
для декількох моделей приладу. Ваша модель 
приладу може відрізнятись від моделі, описаної в 
даній інструкції.
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2. ВСТАНОВЛЕННЯ
ТА ПІДГОТОВКА ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прилад повинен 
бути встановлений працівником 
уповноваженого сервісного центру 

або компетентним технічним 
спеціалістом відповідно до вказівок в цій 
інструкції та згідно з чинними 
нормативними положеннями.
• Неправильне встановлення може

спричинити травмування чи
пошкодження, за які виробник не
нестиме відповідальність, та на які не
поширюватиметься гарантія.

• Перед встановленням переконайтесь
у відповідності умов встановлення
(електрична напруга і частота та/чи
вид і тиск газу) необхідним умовам
для встановлення конкретного
приладу. Умови встановлення
приладу вказані на етикетці.

• Необхідно дотримуватись положень
чинних у відповідній країні законів,
указів, директив та стандартів (правил
техніки безпеки, правил відповідного
повторного використання згідно з
технічними умовами тощо.).

2.1 вкаЗівки Зі встановлення
Загальні вказівки
• Після розпакування приладу та

аксесуарів переконайтесь, що вони
не пошкоджені. Якщо ви підозрюєте
наявність пошкодження, негайно
зв'яжіться з відповідним працівником
уповноваженого сервісного центру чи
компетентним технічним спеціалістом.

• Переконайтесь, що в безпосередній
близькості відсутні легкозаймисті
та вибухонебезпечні матеріали,
наприклад, штори, олія, одяг і тому
подібне, що може призвести до
виникнення пожежі.

• Стільниця та інші меблі навколо
приладу повинні витримувати
температуру вище 100°C.

• Якщо над приладом необхідно
встановити кухонну витяжку чи
варильну поверхню, необхідно
забезпечити безпечну відстань між
стільницею та будь-якою такою

варильною поверхнею/кухонною 
витяжкою як це показано на рисунку 
нижче.

ПОВЕРХНЯ
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• Не слід встановлювати прилад
безпосередньо над посудомийною
машиною, холодильником,
морозильною камерою, пральною
машиною чи сушкою для одягу.

• Якщо до нижньої частини приладу є
прямий доступ, під такою нижньою
частиною приладу необхідно
встановити спеціальний бар'єр так,
щоб закрити доступ.

• Якщо поверхня встановлюється
над духовою шафою, така духова
шафа повинна бути обладнана
пристроєм вентиляції.

• Переконайтесь, щоб індукційна
поверхня добре провітрювалась, а
також щоб отвір забору та випуску
повітря не були заблоковані.

2.2 встановлення поверхні
В комплекті разом з приладом 
передбачено матеріали ущільнення, 
затискачі та гвинти.
• Виріжте отвір (виріз) необхідних

розмірів, як показано на рисунку.
Розмістіть виріз поверх стільниці
таким чином, щоб встановити
поверхню з дотриманням всіх
необхідних вимог.

B (mm) 590 мін. A (mm) 50

T (mm) 520 мін. C (mm) 50

H (mm) 56 мін. E (mm) 500

C1 (mm) 560 мін. F (mm) 10

C2 (mm) 490 G (mm) 20

D (mm) 50 I (mm) 38

J (mm) 5
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• Прикріпіть наявну у комплектації 
липку стрічку уздовж всього нижнього 
краю варильної поверхні. Не 
розтягуйте її.

Самоклейна 
ущільнювальна 
стрічка.

Кронштейн для 
встановлення 
стільниці 
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• Вкрутіть 4 кронштейни для 
встановлення стільниці в бокову 
стінку стільниці.

• Вставте прилад у виріз.

2.3 підключення до електромережі 
та техніка беЗпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Підключення 
приладу до електромережі повинно 
бути встановлено працівником 

уповноваженого сервісного центру або 
компетентним технічним спеціалістом 
відповідно до вказівок в цій інструкції та 
згідно з чинними нормативними 
положеннями.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПРИЛАД 
НЕОБХІДНО ЗАЗЕМЛИТИ.

• Перед підключенням приладу до 
електромережі необхідно перевірити 
можливу потужність електромережі 
на відповідність з максимально 
допустимою потужністю приладу 
(вказану на табличці з технічними 
даними приладу), а також 
спроможність електричної проводки 
подавати напругу максимальної 
потужності для приладу (також 
вказано на табличці).

• Протягом встановлення 
обов'язково переконайтесь, щоб 
використовувались ізольовані 
кабелі. Неправильне встановлення 
може пошкодити вашому приладу. 
В разі пошкодження електричної 
проводки та необхідності її заміни, це 
повинно бути виконано компетентним 
працівником.

• Не використовуйте адаптери, 
розгалужувачі та/або подовжувачі.

• Провід електроживлення повинен 
бути віддалений від гарячих 
поверхонь. Запобігайте перегинанню 
чи перетисненню проводу. Інакше він 
може бути пошкоджений, що може 
спричинити коротке замикання.

• Якщо прилад не під'єднано за 
допомогою вилки до електромережі, 
для дотримання нормативних 
положень з правил техніки безпеки 
таке під'єднання необхідно 
забезпечити за допомогою 
роз'єднувача всіх полюсів (з кроком 
між контактами такого з'єднання не 
менше 3 мм).

• Вмикач повинен знаходитись в 
легкодоступному місці.

• Переконайтесь, щоб всі з'єднання 
були закріплені належним чином.

• Закріпіть електропровід в скобу для 
кріплення кабелю та закрийте його.

• Щит обліку та розподілу розміщений у 
відповідній шафі.

4 4
N N PEPE

L2L3 L1 L

5 5

3 32 21 1
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ
Важливо: Технічні характеристики приладів відрізняються, вигляд вашої духової
шафи може відрізнятись від зображеного на рисунку.

Список деталей
1. Індукційна поверхня
2. Панель управління

1

2
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4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

4.1 панель керування поверхні
Індукційна поверхня
Інформація, наведена в таблиці нижче, 
призначена виключно для ознайомлення.

Налаштування Застосування

0 Елемент вимкнено

1-3 Делікатне нагрівання

4-5 Повільне закипання, легке 
нагрівання

6-7 Підігрів і швидке закипання

8 Кип'ятіння, жарка і обжарення

9 Максимальне нагрівання

P Функція підсилення нагрівання

Посуд 
• Користуйтеся якісним кухонним 

посудом із товстим плоским дном, 
виготовленим зі сталі, емальованої 
сталі, чавуну чи неіржавної сталі. 
Якість і склад матеріалу, з якого 
виготовлено кухонний посуд, 
безпосередньо впливають на режим 
приготування.. 

• Не користуйтеся кухонним посудом із 
опуклим чи ввігнутим дном. Кухонний 
посуд з алюмінію, скла, міді, бронзи, 
кераміки та фарфору, а також посуд із 
неіржавної сталі з неферомагнітним 
дном непридатні для індукційного 
нагрівання.

• Щоб перевірити, чи придатний 
кухонний посуд для використання 
на індукційній варильній поверхні, 
піднесіть до його дна магніт. Якщо 
магніт пристане до дна, посуд 
загалом придатний. Можна також 
налити у посуд трохи води, поставити 
його на варильну зону і перевести її 
на максимальну потужність. За кілька 
секунд вода має почати нагріватися.

• Під час користування певними 
видами посуду можна почути, як він 
видає різні звуки. Це відбувається 
внаслідок конструкції посуду і не 
впливає на характеристики чи безпеку 
варильної поверхні.

• Щоб посуд нагрівався якнайкраще, 
його слід ставити посередині 
варильної зони.

• Якщо під час вибору рівня потужності 
на відповідній варильній зоні нема 
посуду чи встановлено непридатний 
посуд, на дисплеї блимає символ . 
У такому разі варильну зону буде 
автоматично вимкнено за 2 хвилини.

• Якщо на цю зону поставити 
відповідний посуд, символ  згасне, 
і нагрівання продовжиться 
з вибраним рівнем потужності.

• Щоб енергія найкраще передавалась 
із варильної зони до кухонного посуду, 
його дно має відповідати відповідати 
за діаметром варильній зоні.

• Мінімальний діаметр дна кухонного 
посуду, який можна встановлювати 
на варильні зони діаметром 160 мм, 
дорівнює D120 мм, на варильні зони 
діаметром 210 мм — D140 мм, а на 
варильні зони діаметром 290 мм — 
D160 мм.

Каструлі з круглим 
дном

Каструлі маленького 
діаметру

Каструлі, розмір дна 
яких не підходить 

для конфорок плити

Прилад працює за допомогою кнопок 
керування, відповідно до натискання яких 
на дисплеї з'являються вибрані функції, 
що супроводжується звуковим сигналом.
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Пристрій сенсорного керування

1 2 43 5 6 7

8 9 10 11 12

1-Зменшення потужності нагрівання
2- Дисплей нагрівального елемента
3-Вибір нагрівального елемента
4- Дисплей таймера
5- Індикатори функції таймера на 
варильній поверхні 
6-Блокування кнопок 
7- Індикатор блокування кнопок 
8- Розумна зупинка роботи
9- Зменшення потужності нагрівання
10- Вибір таймера
11-  Функція підсилення нагрівання
12-  Увімкнено/Вимкнено
Використовуйте належний кухонний 
посуд для індукційної плити.
Після подачі електроживлення 
засвітяться всі дисплеї. Після цього, 
можна вважати, що прилад перебуває в 
режимі готовності, готовим для початку 
роботи.
Керування плитою відбувається за 
допомогою відповідної електронної 
кнопки. Кожне натискання такої кнопки 
супроводжується звуком зумеру.
Вмикання приладу
Ввімкніть прилад, натиснувши кнопку 
Ввімк./Вимк.  . На дисплеї нагрівальних 
елементів з'явиться «0», та замигтить 
лампочка знизу справа. (Якщо протягом 
20 секунд не буде вибрано варильної 
поверхні, прилад автоматично 
вимкнеться)
Вимикання приладу
Плиту можна вимкнути в будь-який 
момент, натиснувши .
Кнопка Ввімк./Вимк.  завжди переважає 
над функцією вимикання.
Вмикання варильної поверхні
Натисніть кнопку вибору нагрівального 
елемента, який ви бажаєте 
використовувати. На вибраному дисплеї 

нагрівального елемента буде показано 
статичну точку, а на всіх інших дисплеях 
нагрівача зникне миготіння.
Виберіть температуру за допомогою 
кнопки підвищення  або зниження  
температури. Тепер нагрівач готовий 
до використання. Для пришвидшення 
часу кипіння виберіть бажаний рівень 
приготування, потім натисніть кнопку 
«P», щоб активувати функцію Boost 
(підсилення нагрівання).
Вимикання варильної поверхні
Виберіть нагрівач, який ви бажаєте 
вимкнути, натиснувши кнопку вибору 
нагрівального елемента. Натиснувши 
кнопку , зменшіть температуру до “0”. 
(Натиснувши одночасно кнопки  і , 
температура знизиться до “0”).
Якщо варильна поверхня гаряча, замість 
«Н» з'явиться «0».
Вимикання всіх варильних поверхонь
Щоб вимкнути всі варильні поверхні 
одночасно, натисніть кнопку .
Під час перебування приладу в режимі 
готовності, на всіх гарячих варильних 
поверхнях з'явиться “H”.
Індикатор залишкового тепла
Індикатор залишкового тепла вказує, що 
температура скло-керамічного покриття 
висока і може стати причиною травми в 
разі доторкання до нього.
Після вимкнення варильної поверхні, 
відповідний дисплей буде відображати 
знак “H” поки відповідна варильна 
поверхня не охолоне до безпечної 
температури.
Розумна зупинка
При активації розумної зупинки, ця 
функція сприяє зменшенню потужності 
ввімкненої конфорки.
Дезактивація функції розумної зупинки 
автоматично приведе до повернення 
конфорок до їх попередньої температури.
Якщо функцію розумної зупинки не 
дезактивовано, варильна поверхня буде 
вимкнена після спливу 30 хвилин.
Натисніть , щоб активувати функцію 
розумної зупинки. Потужність активних 
нагрівальних елементів зменшиться до 
рівня 1 і на всіх дисплеях з'явиться “II”.
Натисніть  знову, щоб дезактивувати 
розумну зупинку. “II” зникне і нагрівальні 
елементи повернуться на рівень 
попереднього налаштування.
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Функція вимкнення режиму безпеки
Якщо налаштування температури 
нагрівального елементу не змінено 
відповідно від певного вибраного часу 
роботи, варильна поверхня автоматично 
вимикається. Зміна налаштування 
температури варильної поверхні поверне 
прилад до попередньо налаштованого 
часу роботи. Початкове значення 
залежить від початкового вибору 
температури, як показано нижче.

Налаштування 
нагрівання Вимкнення режиму безпеки

1-2 6 годин

3-4 5 годин

5 4 години

6-9 1,5 години

Блокування від дітей
Функція блокування від дітей може бути 
ввімкнена після включення приладу. 
Щоб увімкнути функцію блокування 
від дітей, одночасно натисніть кнопку 
підвищення температури  і кнопку 
зменшення температури , а потім 
знову кнопку підвищення температури 

. На всіх дисплеях нагрівальних 
елементів з'явиться знак “L”, що означає 
- ЗАБЛОКОВАНО, та блокує панель
керування. (Якщо варильна поверхня
- гаряча, з'являться знаки L” і “H”
почергово).
Навіть якщо прилад буде вимкнено 
і увімкнено, він все одно буде 
заблокованим допоки його не 
розблокувати.
Щоб дезактивувати функцію блокування 
від дітей, спочатку необхідно включити 
прилад. Одночасно натисніть кнопку 
підвищення температури  і кнопку 
зменшення температури , а потім 
знову кнопку зменшення температури 
. Знак “L” більше не буде відображатись і 
плита вимкнеться.
Блокування кнопок
Функція блокування кнопок 
використовується для встановлення 
«режиму безпечності» приладу в 
робочому режимі. Жодні налаштування 
за допомогою натискання кнопок 
не будуть доступні (наприклад, 
налаштування нагрівання). Можливим 
буде лише вимкнення приладу.
Функція блокування активується шляхом 
натискання на кнопку блокування 

протягом щонайменше 2 секунд. Ця 
дія супроводжується підтвердженням 
зумера. Після успішного виконання 
дії засвітиться індикатор функції 
блокування, і нагрівальний елемент 
заблокується.
Функція таймера
Функція таймера доступна у двох 
параметрах наступним чином.
Таймер зворотнього відліку (1 - 99 
мін.)
Таймер зворотнього відліку можна 
вмикати якщо вимкнені варильні 
поверхні. На дисплеї таймера 
відображатиметься "00" з миготливою 
крапкою.
Натисніть щоб збільшити час, або 
натисніть , щоб зменшити час. 
Діапазон - від 0 до 99 хвилин. Якщо 
протягом 10 секунд не буде налаштовано 
час, встановиться таймер зворотнього 
відліку і миготлива точка зникне. 
Відлік почнеться як тільки таймер буде 
встановлено.
Коли таймер досягне нуля, пролунає 
сигнал, і індикатор таймера почне 
блимати. Звуковий сигнал автоматично 
припиняється через 2 хвилини та / або 
натисканням будь-якої кнопки. 

Таймер зворотнього відліку можна 
змінити або вимкнути в будь-який час 
за допомогою кнопки налаштування 
таймера та  або кнопки зменшення 
таймера . Якщо вимкнути варильну 
поверхню, торкнувшись  в будь-який 
час, таймер зворотнього відліку також 
вимкнеться.
Таймер варильної поверхні (1 - 99 хв.)
Коли плита увімкнена, для 
кожної варильної поверхні можна 
запрограмувати окремий таймер.
Оберіть варильну поверхню, потім 
оберіть температуру та, нарешті, 
активуйте кнопку налаштування таймера 

, таймер можна запрограмувати, щоб 
вимкнути варильну поверхню. Навколо 
таймера розташовані чотири світлодіоди, 
які вказують, для якої варильної поверхні 
встановлено таймер.
Через 10 секунд після останньої операції 
індикатор таймера переключиться на 
таймер, час відліку якого є наступним у 
черзі (у випадках установки таймера для 
більш ніж однієї варильної поверхні).
Після закінчення часу пролунає звуковий 
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сигнал і індикатор таймера покаже 
00, а світлодіод таймера відповідної 
зони почне блимати. Запрограмована 
поверхня вимкнеться, і з'явиться символ 
H, якщо варильна поверхня гаряча.
Звуковий сигнал автоматично 
припиняється через 2 хвилини та / або 
натисканням будь-якої кнопки. 

Зумер
Під час роботи плити, звуковим сигналом 
будуть супроводжуватися наступні дії
• Звичайна активація кнопок

супроводжується коротким звуковим
сигналом.

• Безперервна робота кнопки протягом
тривалого періоду часу (10 секунд)
буде супроводжуватися більш
тривалим, переривчастим звуковим
сигналом.

Функція підсилення нагрівання
Для застосування цієї функції виберіть 
варильну поверхню і задайте їй бажаний 
рівень потужності, натисніть кнопку 
підсилення нагрівання «P» (Підсилення 
нагрівання).
Функція підсилення нагрівання доступна 
лише для вибраної варильної поверхні. 
Якщо функція підсилення нагрівання 
активована, на відповідному дисплеї 
з'явиться “P”.
Активація підсилювача може 
перевищувати максимальну потужність, 
в цьому випадку активується інтегрована 
система управління потужністю.
Необхідне зменшення потужності 
відображається миганням дисплея 
відповідної варильної поверхні. Для 
подальшого приведення параметрів у 
відповідність до зменшення потужності, 
мигання буде активним протягом 3 
секунд.

Коди помилок

Якщо наявна помилка, на дисплеї нагрівального 
елемента відобразиться код.

E1 Пристрій вентиляції вимкнено. Зв'яжіться 
з уповноваженим працівником сервісного 

центру.

E3 Подача електроживлення відрізняється 
від значення показників. Вимкніть плиту, 
натиснувши , зачекайте, поки на всіх 

поверхнях не з'явиться знак “H”, увімкніть 
прилад, натиснувши , продовжуйте 
його використання. В разі повторення 

тієї ж помилки ще раз, зв'яжіться з 
уповноваженим працівником сервісного 

центру.

E4 Частота електроживлення відрізняється 
від значення показників. Вимкніть плиту, 
натиснувши кнопку , зачекайте, поки 

на всіх поверхнях не з'явиться знак 
“H”, увімкніть прилад, натиснувши 
, продовжуйте його використання. В 

разі повторення тієї ж помилки ще раз, 
витягніть вилку приладу з розетки та 
під'єднайте заново. Ввімкніть прилад, 
натиснувши кнопку  та продовжуйте 
його використання. В разі повторення 

тієї ж помилки ще раз, зв'яжіться з 
уповноваженим працівником сервісного 

центру.

E5 Внутрішня температура плити зависока, 
вимкніть плиту, натиснувши кнопку  і 

дозвольте нагрівачам охолонути.

E6 Проблема контакту між панеллю 
сенсорного керування та нагрівальними 

елементами. Зв'яжіться з уповноваженим 
працівником сервісного центру.

E7 Не працює сенсорна кнопка регулювання 
температури. Зв'яжіться із уповноваженим 

працівником сервісного центру.

E8 Не працює сенсорна кнопка зменшення 
температури. Зв'яжіться із уповноваженим 

працівником сервісного центру.

EA Помилка максимального значення 
температури. Вимкніть плиту, натиснувши 

кнопку ввімк./вимк., увімкніть прилад, 
натиснувши ввімк./вимк. продовжуйте його 

використання. В разі повторення тієї ж 
помилки ще раз, зв'яжіться з уповноваженим 

працівником сервісного центру.

EC Помилка потужності подачі 
електроживлення. Вимкніть плиту, 
натиснувши кнопку ввімк./вимк., 

ввімкніть прилад, натиснувши ввімк./
вимк. продовжуйте його використання. В 
разі повторення тієї ж помилки ще раз, 

зв'яжіться з уповноваженим працівником 
сервісного центру.

C1-C8 Попереджувальний сигнал 
мікропроцесора. Вимкніть плиту, 
натиснувши кнопку ввімк./вимк., 

увімкніть прилад, натиснувши ввімк./
вимк. продовжуйте його використання. В 
разі повторення тієї ж помилки ще раз, 

зв'яжіться з уповноваженим працівником 
сервісного центру.
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5. ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1 чистка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед чисткою 
виключіть прилад та зачекайте, поки 

він повністю охолоне.
Загальна інформація
• Перед застосуванням засобів для 

чистки перевірте, чи вони підходять 
для чистки вашого приладу, та чи 
вони рекомендовані виробником 
приладу. 

• Використовуйте кремоподібні чи 
рідкі засоби, що не містять твердих 
порошкоподібних домішок. Не 
використовуйте їдкі (корозійні) 
кремоподібні засоби, абразивні 
порошки, щільні дротяні мочалки, що 
можуть пошкодити поверхню духової 
шафи.

Не використовуйте засоби для 
чистки, що місять тверді домішки, 
що можуть подряпати скляну 

поверхню вашого приладу, чи покриті 
емаллю та/або намальовані на ньому 
деталі.
• У випадку пролиття рідкого засобу 

на прилад, негайно витріть його для 
уникнення пошкодження духової 
шафи.

Не використовуйте парові засоби 
для чищення жодної з поверхонь 
духової шафи.

Чистка кераміки:
Керамічне покриття може витримувати 
важкі предмети, проте при ударах 
гострими предметами, воно може бути 
пошкоджено. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для варильної 
поверхні з керамічним покриттям: 
якщо поверхня має тріщину, 

вимкніть прилад для уникнення ризику 
ураження електричним струмом та 
зв'яжіться з сервісним центром.
• Для чистки склокераміки 

використовуйте кремоподібні або 
рідкі засоби. Після чистки приладу 
засобами, прополощіть серветку, 
протріть начисто і насухо витріть 
поверхню.

Не використовуйте матеріали, 
призначені для чистки сталевих 
предметів, для очищення скляних 

поверхонь. Це може пошкодити скляні 
поверхні.
• Використання матеріалів з низькою 

температурою плавлення може 
пошкодити скляну варильну 
поверхню. При попаданні пластику, 
фольги, цукру чи солодких продуктів 
на гарячу варильну поверхню зі 
склокераміки, одразу ж очистіть 
прилад від цих матеріалів в 
безпечний спосіб. При плавленні 
таких предметів, вони можуть 
пошкодити поверхню зі склокераміки. 
При приготуванні дуже солодких 
продуктів, наприклад, джему, 
заздалегідь застосовуйте захисні 
матеріали для поверхні вашого 
приладу.

• Протирайте поверхню вологою 
серветкою від пилу.

• Будь-які зміни кольору керамічного 
покриття не впливають на його 
структуру і термін його придатності, 
та не можуть бути причиною зміни 
структури керамічного матеріалу.

Зміни кольору керамічного покриття 
можуть виникнути в зв'язку з низкою 
таких причин:
1. Поверхня не була очищена від 
пролитої рідини.
2. Використання невідповідної посуди 
може призвести до пошкодження 
покриття.
3. Використання неправильних миючих 
засобів.
Чистка деталей з нержавіючої сталі (у 
випадку наявності)
• Регулярно промивайте деталі з 

нержавіючої сталі.
• Витирайте такі поверхні серветкою, 

змоченою в чистій воді. Потім витріть 
насухо.

Не промивайте такі поверхні, поки 
вони не охололи.
Не залишайте оцет, каву, молоко, 
сіль, воду, лимонний або томатний 
сік протягом тривалого часу на 

поверхні з нержавіючої сталі.



UA 19

6. ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1 виявлення несправностей
Якщо після перевірки по основним крокам виявлення несправностей, духова шафа 
не працює, зв'яжіться з уповноваженим працівником сервісного центру або 
компетентним технічним спеціалістом.

Проблема Можлива причина Вирішення проблеми

Затемнене відображення 
панелі керування. варильна  

поверхня не вмикаються.
Відсутнє електроживлення.

Перевірте запобіжник приладу, 
розміщений в приміщенні, де 

знаходиться прилад.
Перевірте, чи є підключення до 
електромережі, включивши інші 

електричні прилади в приміщенні.
Поверхня виключилась під 

час роботи, на всіх 
дисплеях відобразились 

сигнали «F».

Кнопки керування вологі, або на 
них відбувається натиск.

Висушіть кнопки керування та 
усуньте предмет тиску.

Поверхня виключається 
під час користування.

Якась з варильних поверхонь 
перебуває задовго у ввімкненому 

стані.

Варильною поверхнею можна 
скористатись, включивши плиту 

ще раз.
Поверхня перебуває в 

неробочому стані, включена 
функція блокування доступу 

від дітей.

Функція блокування доступу від 
дітей активна.

Відключіть функцію блокування 
доступу від дітей.

Під час приготування чутно шум 
каструль, або клацання 

поверхні.

Це нормально для посуди, 
призначеної для індукційної 

плити. Це спричиняється 
передачею енергії від індукційної 

плити посуді.

Це нормально. Це не спричиняє 
ризику пошкодження ні вашого 

приладу, ні вашого посуду.

На дисплеї однієї з варильних 
поверхонь відображається 

символ «U».

На варильній поверхні нема 
сковороди, або присутня 

сковорода не призначена для 
використання на індукційній плиті.

Використовуйте належну сковороду.

9 рівень потужності або рівень 
«P» автоматично зменшуються. 

Якщо ви вибрали рівень «P» 
або 9-у потужність на двох 

варильних поверхнях з однієї 
сторони одночасно.

Максимального рівня потужності 
на обох варильних поверхнях 

досягнуто.

Робота обох варильних поверхонь 
на найвищих потужностях «P» or 9 

рівні призведе до вичерпання ліміту 
потужності.

6.2 транспортування
Якщо вам необхідно перевезти прилад, використовуйте оригінальне пакування, 
помістіть в оригінальну упаковку. Дотримуйтесь вказівок пакування для перевезення 
приладу. Обмотайте всі незакріплені деталі приладу для уникнення їх пошкодження 
під час перевезення.
Якщо ви не маєте оригінальної упаковки, підготуйте коробку для перевезення 
приладу, щоб захистити його, особливо його зовнішні поверхні, від зовнішніх 
пошкоджень.
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7. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

7.1 мікрофіша електроенергії

Марка
Модель
Тип варильної поверхні Електрична
Кількість зон варіння 4
Технологія нагріву-1 Індукційна
Розмір-1 см Ø16,0
Енергоспоживання-1 Вт*г/кг 182,0
Технологія нагріву-2 Індукційна
Розмір-2 см Ø16,0
Енергоспоживання-2 Вт*г/кг 182,0
Технологія нагріву-3 Індукційна
Розмір-3 см Ø21,0
Енергоспоживання-3 Вт*г/кг 182,0
Технологія нагріву-4 Індукційна
Розмір-4 см Ø21,0
Енергоспоживання-4 Вт*г/кг 182,0
Енергоспоживання варильної поверхні Вт*г/кг 182,0
Ця варильна поверхня відповідає вимогам EN 60350-2

Поради щодо енергозбереження

Плита
- При готуванні використовуйте посуд із пласким дном.

- При готуванні використовуйте посуд відповідного розміру.

- Використовуйте для готування посуд із кришкою.

- Використовуйте якнайменшу кількість рідини або жиру.

- Коли рідина закипить, зменшіть потужність .
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