
Günter & Hauer
UA   ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

ВБУДОВАНА КОМБІНОВАНА 
ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ

GHK 632



2

Шановний покупець !

Наша мета – забезпечити для Вас найбільш продуктивне використання 
цього приладу, який був розроблений відповідно до нашого розуміння 
якості, на сучасних заводах без шкоди довкіллю.

Рекомендуємо Вам уважно вивчити і зберегти для подальшого користування 
цю інструкцію з експлуатації в цілях забезпечення найбільш 
тривалого збереження придбаною Вами варильною поверхнею 
своїх первинних особливостей.

Примітка: Ця інструкція з експлуатації підготована для декількох 
моделей. Деякі з характеристик, вказаних в інструкції, можуть бути 
відсутніми у Вашому приладі.

Малюнки подано в схематичному відображенні.

Особливості, позначені знаком "*", є вибірковими (опціональними).

Відповідає нормам AEEE

UA
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ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1. Монтаж та ремонт завжди повинен здійснюва-
тися в «АВТОРИЗОВАНОМУ СЕРВІСНОМУ
ЦЕНТРІ». Виробник не несе відповідальності
за операції, що здійснюються неавторизованим
персоналом.
2. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з

експлуатації. Тільки так ви можете безпечно та 
правильно використовувати пристрій.  
3. Пристрій повинен використовуватися відповідно

до інструкцій з експлуатації.
4. Під час роботи пристрою тримайте подалі дітей

у віці до 8 років і домашніх тварин.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Небезпека займання: не

кладіть продукти на робочу поверхню.
6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій і його досяжні

частини нагріваються під час використання.
7. Умови налаштування цього пристрою вказані на

етикетці (або на табличці даних).
8. Експлуатовані частини можуть бути гарячими,

коли використовується гриль. Слід тримати 
маленьких дітей подалі.
9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Цей пристрій призначений

для приготування їжі. Його не слід використо-
вувати для інших цілей, наприклад, для нагрі-
вання приміщення.
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10. Не використовуйте парові очищувачі для того,
щоб очистити прилад.
11. НІКОЛИ не намагайтеся заливати вогонь

водою. Лише закрийте пристрій, а потім накрийте 
вогонь кришкою або пожежною ковдрою.
12. Не підпускайте до пристрою дітей до 8 років,

якщо немає можливості постійно наглядати за ними.
13. Уникайте торкання нагрівальних елементів.
14. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Необхідно контролювати

процес приготування. 
15. Пристрій не підходить для використання із

зовнішнім таймером або окремою системою 
дистанційного керування.
16. Діти від 8 років і старші, а також особи з

обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями або ті, що не мають 
достатнього  досвіду  і знань, можуть 
використовувати цей пристрій під наглядом або 
якщо їм були надані інструкції щодо його 
безпечного використання, що дозволяють 
зрозуміти пов’язану з пристроєм небезпеку.
17. Цей пристрій вироблено лише для домашньо-

го використання.
18. Не дозволяйте дітям бавитися з пристроєм. 

Не дозволяйте дітям молодше 8 років здійснювати 
операції по очищенню та догляду за пристроєм без 
нагляду дорослих.
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19. Тримайте пристрій та його шнур живлення 
подалі від дітей віком до 8 років.
20. Перед тим, як почати використовувати 

пристрій, перемістіть штори, тюлі, папір або будь-
який займистий (запальний) матеріал подалі від 
приладу. Не кладіть запальні або легкозаймисті 
матеріали на пристрій.
21. Тримайте вентиляційні канали відкритими.
22. Не нагрівайте закриті банки та скляні банки.

Тиск може призвести до їхнього вибуху.
23. Не використовуйте цей пристрій, якщо ви 

приймаєте медикаменти та / або знаходитесь під 
впливом алкоголю, що може вплинути на Вашу 
працездатність.
24. Після кожного використання перевірте, чи 

вимкнено пристрій.
25. Будьте обережні при використанні алкоголю в 

їжі. При високих температурах алкоголь випа-
рується і може спалахнути, якщо він потрапить у 
контакт із гарячими поверхнями.
26. Якщо прилад несправний або має видимі уш-

кодження, не використовуйте його.
27. Не кладіть на прилад предмети, які можуть 

потрапити до дітей.
28. Пакувальні матеріали є небезпечними для 

дітей. Тримайте пакувальні матеріали у місцях, 
недоступних для дітей.

UA
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29. Під час будь-яких будівельних робіт вдома 
подача газу до плити має бути відключена. Після 
завершення роботи, повторне підключення плити 
має виконуватися працівником  авторизованої 
сервісної служби.
30. Не кладіть металевий посуд, наприклад ніж, 

виделку, ложку на поверхню приладу, оскільки вони 
нагріваються.
31. Щоб запобігти перегріванню, пристрій не слід 

встановлювати позаду декоративної поверхні.
32. Точка закріплення кабелю повинна бути захи-

щена.
33. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: якщо скляна поверхня 

зламана, негайно вимкніть всі нагрівальні 
елементи та від’єднайте кабель живлення. Не 
торкайтесь поверхні приладу та не викорис-
товуйте пристрій.
34. Будьте обережні при очищенні газових паль-

ників.  
35. Оскільки під час приготування або відразу

після приготування панель нагрівається, можна 
отримати опіки в результаті високої температури і 
пару. 
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36. Увімкнена варильна поверхня досягає
високих температур: при дотиках до гарячих 
поверхонь можливі опіки. Будьте обережні!

37. Залиште вільний доступ до вимикачів на ви-
падок потреби екстреного відключення поверхні 
від мережі.

Електрична безпека
1. Підключіть прилад до заземленої розетки,

захищеної запобіжником, відповідно до значень, 
зазначених у таблиці технічних характеристик.
2. Необхідно придбати спеціальне електричне

обладнання для заземлення. Виробник не несе 
відповідальності за збитки, завдані через 
використання продукту без заземлення відповідно 
до місцевих правил. 
3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо поверхня тріснула,

вимкніть прилад, щоб уникнути ураження 
електричним струмом.
4. Ніколи не мийте прилад, розпилюючи або

наливаючи воду на нього. Існує ризик ураження 
електричним струмом
5. Не торкайтеся вилки мокрими руками. Щоб

відключити пристрій від електричної розетки не 
тягніть за шнур живлення, завжди тримайте за 
штепсель.

UA
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6. Від’єднайте пристрій під час установки, обслу-
говування, чищення та ремонту.
7. Переконайтеся, що штепсель міцно вставлений 

у розетку, щоб уникнути іскри.
8. Якщо шнур живлення (шнур зі штекером) 

пошкоджено, цей шнур повинен бути замінений 
виробником або агентом сервісного центру або 
кваліфікованим персоналом для запобігання 
небезпечній ситуації. 
9. Не використовуйте розрізані та пошкоджені 

шнури або подовжувачі, крім оригінального шнура.
10. Не використовуйте парові очищувачі для 

чищення приладу. В іншому випадку може 
виникнути ураження електрострумом.
11. Переконайтеся, що у штепсельній вилці відсут-

ня рідина або вологість.
12. Для встановлення потрібен універсальний 

роз’єм, здатний відключати живлення. Відключення 
від джерела живлення забезпечується 
перемикачем або інтегрованим запобіжником, 
встановленим на фіксованому джерелі живлення 
відповідно до будівельних нормативів.
13. Шнур живлення (шнур з вилкою) не повинен 

контактувати з гарячими деталями приладу.
14. Від’єднайте пристрій під час установки, 

обслуговування, чищення та ремонту.
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15. Прилад оснащений кабелем типу «Y».
16. Під час установки плити вимикач повинен 

бути розміщений таким чином, щоб користувач міг 
досягти його.
17. Фіксовані з’єднання повинні бути підключені 

до джерела живлення, що забезпечує повне 
відключення. Для пристроїв із категорії напруги 
нижче III, роз’єднувальний пристрій повинен бути 
підключений до джерела живлення, відповідно до 
відповідних нормативів.
18. Не розбирайте прилад. Інакше можна отримати 

доступ до електричних кабелів під напругою. Це 
створює загрозу ураження електричним струмом.

Газове з’єднання і безпека
1.Цей пристрій повинен підключатися і 

встановлюватися відповідно до діючих норм і 
правил. Врахуйте вимоги, пов’язані з вентиляцією.
2. Використання газової конфорки призведе до 
викиду вологи і продуктів згоряння в кімнату, де 
розміщений пристрій.  По-перше, переконайтеся, 
що кухня добре вентилюється, особливо під час 
використання пристрою, і не закривайте природні 
вентиляційні отвори або встановіть механічну 
систему вентиляції. 

UA
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3. Постійне використання цього пристрою може 
потребувати додаткової вентиляції. Наприклад, 
відкриття вікна або переведення механічної системи 
вентиляції на найвищий рівень роботи.

4. Цей пристрій слід встановлювати відповідно до 
нормативів і тільки в добре провітрюваних примі-
щеннях. 

5. Перед монтажем пристрою перевірте місцеві 
параметри (тип і тиск газу) і переконайтеся, що 
пристрій налаштовано відповідним чином.

6. Не використовуйте систему електропідпа-
лювання протягом більш ніж 15 секунд.  Якщо 
пальник не спалахнув через 15 секунд, вимкніть 
систему мінімум на одну хвилину перед запаленням 
пальника.
7. Всі види робіт, необхідні для підключення 

пристрою, повинен виконувати авторизований 
сервісний персонал.
8. Вид газу, що використовується пристроєм –

природний газ (ПГ). Якщо налаштування типу газу 
пристрою не відповідає типу мережі, необхідно 
здійснити налаштування для перетворення за 
допомогою фахівця.

9. Для правильної роботи плити відповідно до 
рекомендацій виробника та при необхідності слід 
періодично замінювати кришку, газові труби та 
затискач.
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10. Газ повинен добре спалюватись. Про це
можна зрозуміти з блакитного полум’я та 
безперервного горіння. У результаті неповного 
згоряння газу утворюється оксид вуглецю (CO).  
Оксид вуглецю – це безбарвний та дуже 
токсичний газ, що не має запаху; навіть у 
невеликій кількості загрожує життю.
11. Дізнайтесь у місцевого постачальника газу про

номери телефонів, пов’язаних із надзвичайними 
ситуаціями з газом, і про заходи, які слід вживати 
при появі запаху газу.
Що робити, якщо у приміщенні є запах газу
1. Не використовувати відкрите полум’я, не

палити. Не використовуйте електричні
вимикачі (наприклад: перемикач ламп).

3. Не використовуйте телефон або мобільний.
4. Відкрийте двері та вікна.
5. Закрийте всі клапани на пристроях, які вико-

ристовують газ і лічильники газу.
6. Перевірте місця з’єднання на предмет витоку газу.

Якщо ви все ще відчуваєте запах газу, залиште 
будинок і попередьте своїх сусідів.
7. Викличте пожежну бригаду з телефону, що

знаходиться за межами будинку.
8. Не заходьте у будинок, доки фахівці не

зрозуміють, що це безпечно. 

UA
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Призначення 
1. Цей продукт призначений для домашнього

використання. Комерційне використання не 
дозволяється.
2. Цей прилад можна використовувати лише для

приготування їжі. Він не повинен використовуватися 
для інших цілей, наприклад, для нагрівання 
приміщення.
3. Виробник не несе ніякої відповідальності за

будь-який збиток в результаті неправильного 
використання або неправильного поводження.
4. Термін експлуатації продукту, який ви придбали,

становить 7 років. Це період, протягом якого 
запасні частини, необхідні для експлуатації цього 
виробу, як це визначено, надаються виробником.



14

Методи захисту поверхні зі склокераміки:
Така поверхня не б’ється і є стійкою до подря-

пин при певній температурі. Однак, щоб уник-
нути будь-яких ушкоджень, виконайте наступні 
дії:
1. Ніколи не наливайте холодну воду на гарячі 

поверхні.
2. Не стійте на склокерамічній поверхні.
3. Раптовий тиск, наприклад, ефект падаючої 

сільнички, може бути критичним. Отже, не 
розміщуйте такі об’єкти прямо над поверхнею.
4. Після кожного використання переконайтеся, що 

дно посуду і поверхні кухонних зон чисті та сухі.
5. Не чистіть овочі на поверхнях конфорки. Піщані 

зерна, що впали з овочів, можуть подряпати 
керамічну скляну поверхню.
6. Не кладіть на піч вогненебезпечні матеріали, 

такі як картон або пластик. Такі предмети, як олово, 
цинк або алюміній (а також алюмінієва фольга або 
порожні кавники) можуть плавитися на гарячих 
варильних поверхнях і, таким чином, завдавати 
шкоди.
7. Слідкуйте за тим, щоб солодкі продукти або 

фруктові соки не потрапляли на гарячі зони 
приготування. Поверхня керамічного скла може 
змінити колір.

UA
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Електричне З’єднання
1. Параметри налаштування пристрою вказані на етикетці та в табличці.
2. Пристрій повинен бути підключений до запобіжника, який відповідає

параметрам джерела електропостачання. У разі необхідності надаються 
рекомендації стосовно умов, за яких встановлення повинно проводитися 
уповноваженими фахівцями сервісної служби.

3. Пристрій призначений для експлуатації за умов, якщо джерело
електропостачання має наступні параметри: 220–240 В, 50/60 Гц.

4. У разі, якщо параметри мережевого живлення відрізняються від
вищенаведених, зверніться до авторизованої сервісної служби.

5. Електричні підключення пристрою повинні виконуватися тільки до
заземленої розетки, обладнаної системою заземлення відповідно до 
інструкцій. У випадку, якщо місце встановлення пристрою не обладнано 
системою заземлення, негайно зверніться до авторизованої сервісної 
служби. Виробник ні в якому разі не несе відповідальності за збитки, 
пов’язані з незаземленими розетками, до яких підключається пристрій.

6. Щоб уникнути необхідності використання подовжувача, вилка пристрою
повинна знаходитися якомога ближче до заземленої розетки.

7. Не дозволяйте, щоб шнур живлення пристрою торкався його гарячих
частин. Крім того, тримайте його подалі від гострих кромок і кутів.

8. Якщо мережевий шнур пошкоджений, для запобігання небезпечних ситуацій
його необхідно замінити, звернувшись до постачальника або його представника 
з обслуговування, або кваліфікованого фахівця аналогічного рівня.

9. Пристрій може біти пошкоджений у результаті неправильного
електричного підключення. У цьому випадку гарантія не покриває можливі 
витрати або збитки. Підключення пристрою до джерела живлення повинно 
виконуватися фахівцями уповноваженого сервісного центру.

Схема підключення живлення
Необхідно, щоб електричне підключення варильної поверхні було виконано 

уповноваженою особою відповідно до схеми.

L1

220-240 V ~ 50/60 Hz

H05 VV-F 3G 1.5 mm²

Earth
Terre 
Erdung

Neutral
Neutre
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед початком виконання будь-якої роботи, 
пов’язаної з підключенням газу, вимкніть подачу газу. Ризик вибуху.

1. Під’єднайте прилад до газового патрубка найкоротшим шляхом та 
забезпечте відсутність витоку газу. З міркувань безпеки шланг має бути не 
довшим 125 см та не коротшим 40 см.

2. Під час перевірки наявності витоку газу ніколи не використовуйте 
запальнички, сірники, запалені цигарки та аналогічні займисті речовини.

3. Нанесіть на точку під’єднання мильну піну. У разі будь-якого витоку у 
відповідному місці відбуватиметься піноутворення.

4. Якщо плита встановлюється на тумбу або у ящику, що відкривається, 
під неї слід встановити панель теплозахисту товщиною не менше 15 мм.

Для з’єднання з LPG:

При під’єднанні зрідженого газу (балону), 
на шланг з балону слід встановити 
металевий хомут. Під’єднайте шланг до 
вхідного патрубка (до упору) на задній 
панелі приладу (розігрійте шланг у 
киплячій воді). Потім встановіть хомут 
на кінець шлангу та затягніть викруткою. 
Для під’єднання має використовуватися 
прокладка та вхідний патрубок, як показано 
на рисунку нижче.

ЗАУВАЖЕННЯ: 
Регулятор на балоні LPG повинен мати режим 300 mmSS

Головна газова магістраль

Прокладка

Вхідний Патрубок

Металевий Хомут

Шланг Для Зрідженого 
Газу (Lpg)

UA
Газове з’єднання
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Газовий шланг та електричне під’єднання приладу 
не повинно проходити через місця з підвищеною температурою, такі як 
задня панель приладу. Газовий шланг не повинен згинатися під гострими 
кутами, щоб уникнути тріщин. Пересування приладу зі під’єднаним газом 
може призвести до витоку газу.

Для з’єднання з природним газом

Перехід з природного газу на зріджений або зі зрідженого на природний
1. Вимкніть на варильній панелі газ та електрику. Якщо панель гаряча,

зачекайте, поки вона охолоне.
2. Для зміни форсунки скористайтеся викруткою із голівкою, зображеною

на мал 1. 
3. Зніміть кришку пальника, сам пальник варильної панелі і переконайтеся

у видимості форсунки, як показано на мал 2. 
4. Викрутіть форсунку викруткою, як показано на мал 3, та замініть на

нову.

Правильно Неправильно Правильно Правильно

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під’єднання природного 
газу має виконувати представник 
авторизованого сервісного центру.
Для під’єднання природного газу покладіть 
прокладку в гайку на кінці сполучного шланга 
для природного газу. Щоб під’єднати шланг 
до головної газової труби, закрутіть гайку. 
Закінчіть під’єднання та переконайтеся у 
відсутності витоку газу.

Головна газова 
магістраль

Прокладка

Гайка

Шланг для 
природного газу

Мал. 1 Мал. 2 Мал. 3
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5. Після цього зніміть з варильної панелі вентилі. Налаштуйте пальники
повертанням гвинта маленькою викруткою в середині газових кранів, як 
показано на рисунку. Для регулювання швидкості подачі газу скористайтеся 
викруткою відповідного розміру. Для зрідженого газу поверніть гвинт за 
стрілкою годинника. Для природного газу поверніть гвинт один раз проти 
стрілки годинника.  У нижньому положенні висота полум’я має складати 
6-7 мм. Останнім кроком перевірте, чи відкрите полум’я, чи закрите.
Налаштування приладу може відрізнятися в залежності від типу газового
крана.

Вентиляція кімнати
Повітря, що необхідне для горіння, береться з кімнатного повітря, а 

продукти горіння потрапляють безпосередньо в приміщення. Необхід-
ною умовою для безпечної експлуатації приладу є хороша вентиляція 
приміщення. Якщо нема вікна або достатнього простору для вентиляції 
приміщення, слід встановити додаткову вентиляцію. Якщо ж у 
приміщення є вихід на вулицю, вентиляційні отвори робити не потрібно. 

Розмір приміщення Вентиляційні отвори

Менше 5 м³ мін. 100 см²

5-10 м³ мін. 50 см²

Більше 10 м³ не потрібно

У підвалі або льоху мін. 65 см²

Мал. 3 Мал. 4

UA
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ВСТУПНА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПРИСТРОЮ

13 14

1
2

3

4 5 6

118 9

7

1210

1. Розташування пальників
2. Скляна або металева поверхня
3. Кнопки управління
4. Малий пальник
5. Середній пальник
6. Великий пальник
7. Пальник вок *

8. Керамічний нагрівач (120 мм / 180 мм) *
9. Керамічний нагрівач (180 мм або 140 мм) *
10. Керамічний нагрівач (140 / 250 мм) *
11. Перехідник для турки *
12. Перехідник для пальника вок *
13. Чавунна решітка
14. Емальована решітка *
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Технічні характеристики
Електричні конфорки вмикаються поворотом ручки на панелі керування 

та виставленням бажаної потужності. Потужність конфорок для різних 
рівнів наведена у таблиці нижче.

Характеристики Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Рівень 4 Рівень 5 Рівень 6

Ø80 мм 200 Вт 250 Вт 450 Вт ---- ---- ----

Ø145 мм 250 Вт 750 Вт 1000 Вт ---- ---- ----

Ø180 мм 500 Вт 750 Вт 1500 Вт ---- ---- ----

Ø145 мм 500 Вт 1000 Вт 1500 Вт ---- ---- ----

Ø180 мм 850 Вт 1150 Вт 2000 Вт ---- ---- ----

Ø145 мм 95 Вт 155 Вт 250 Вт 400 Вт 750 Вт 1000 Вт

Ø180 мм 115 Вт 175 Вт 250 Вт 600 Вт 850 Вт 1500 Вт

Ø145 мм 135 Вт 165 Вт 250 Вт 500 Вт 750 Вт 1500 Вт

Ø180 мм 175Вт 220Вт 300Вт 850Вт 1150Вт 2000 Вт

Напруга 220-240 B 50/60 Гц

Інжектор, споживання газу i таблиця потужності

Пальник 
Можливості

G20,20 mbar
G25,25 mbar G20,25 mbar G20,13 mbar

Природний Газ Природний Газ Природний Газ

Пальник 
Вок (3,5)

Інжектор 1,40 мм 1,28 мм 1,60 мм

Споживання Газу 0,333 м³/ч 0,333 м³/ч 0,333 м³/ч

Потужність 3,50 кВт 3,50 кВт 3,50 кВт

Пальник 
Вок (2,5)

Інжектор 1,15 мм 1,06 мм 1,35 мм

Споживання Газу 0,243 м³/ч 0,243 m³/h 0,243 м³/ч

Потужність 2,50 кВт 2,50 kW 2,50 кВт

Великий 
Пальник 

Інжектор 1,15 мм 1,10 мм 1,45 мм

Споживання Газу 0,276 м³/ч 0,276 м³/ч 0,276 м³/ч

Потужність 2,90 кВт 2,90 кВт 2,90 кВт

Середній 
Пальник

Інжектор 0,97 мм 0,92 мм 1,10 мм

Споживання Газу 0,162 м³/ч 0,162 м³/ч 0,162 м³/ч

Потужність 1,70 кВт 1,70 кВт 1,70 кВт

Малий 
Пальник

Інжектор 0,72 мм 0,70 мм 0,85 мм

Споживання Газу 0,96 м³/ч 0,96 м³/ч 0,96 м³/ч

Потужність 0,95 кВт 0,95 кВт 0,95 кВт

UA
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Пальник 
Можливості

G30,28-30 mbar
G31,37 mbar

G30,50 
mbar

G30,37 
mbar 

LPG LPG LPG

Пальник 
Вок (3,5)

Інжектор 0,96 мм 0,76 мм 0,96 мм

Споживання Газу 254 г/ч 254 г/ч 254 г/ч

Потужність 3,50 кВт 3,50 кВт 3,50 кВт

Пальник 
Вок (2,5)

Інжектор 0,82 мм 0,73 мм 0,78 мм

Споживання Газу 182 г/ч 182 г/ч 182 г/ч

Потужність 2,50 кВт 2,50 кВт 2,50 кВт

Великий 
Пальник 

Інжектор 0,85 мм 0,75 мм 0,85 мм

Споживання Газу 211 г/ч 211 г/ч 211 г/ч

Потужність 2,90 кВт 2,90 кВт 2,90 кВт

Середній 
Пальник

Інжектор 0,65 мм 0,60 мм 0,65 мм

Споживання Газу 124 г/ч 124 г/ч 124 г/ч

Потужність 1,70 кВт 1,70 кВт 1,70 кВт

Малий 
Пальник

Інжектор 0,50 мм 0,43 мм 0,50 мм

Споживання Газу 69 г/ч 69 г/ч 69 г/ч

Потужність 0,95 кВт 0,95 кВт 0,95 кВт

Керамічний нагрівач 180 мм 1800 Вт

Керамічний нагрівач 140 мм 1200 Вт

Керамічний нагрівач 120/ 180 мм 1700 Вт

Керамічний нагрівач 140 / 250 мм 1800 Вт

Напруга 220-240 B 50/60 Гц

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Значення діаметра, написаного на інжекторі, вказано 
без коми. Наприклад; Діаметр 1,70 мм на інжекторі вказується як 170.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для внесення змін авторизованим сервісом необхідно 
розглянути наступну таблицю. Виробник не несе відповідальності за   
операції, що здійснюються неавторизованим персоналом. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для підвищення якості продукції, технічні характери-
стики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Значення, які постачаються разом із приладом або 
його супровідними документами, є лабораторними даними відповідно до 
стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від використання та 
умов навколишнього середовища.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛИТИ
Перевірте правильність електромонтажу, щоб привести пристрій 

у робочий стан. Якщо установка електроживлення не підходить, 
зателефонуйте електрику, щоб вирішити питання з комунальними 
послугами. Виробник не несе відповідальності за   операції, що 
здійснюються неавторизованим персоналом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Відповідальність клієнта полягає в тому, щоб 
підготувати місце розташування приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час встановлення продукту слід дотримуватися 
правил місцевих стандартів щодо електричних установок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням приладу перевірте його на 
предмет будь-яких пошкоджень. 

Не встановлюйте пристрій, якщо він пошкоджений. Пошкоджені 
пристрої несуть ризик для вашої безпеки.

Правильний Вибір Місця Встановлення
Між пристроєм і стінами кухні або 
меблями необхідно залишати 
безпечну відстань. Якщо кухонна 
витяжка або витяжний вентилятор 
встановлюються над варильною 
поверхнею, дотримуйтесь інструк-
цій виробника кухонної витяжки/ 
витяжного вентилятора стосовно 
висоти їх встановлення    
(щонайменше 65 см).
Варильну поверхню необхідно 
встановити горизонтально і 
закріпити.

Під час встановлення продукту необхідно дотримуватися місце-
вих стандартів стосовно електричного та/або газового обладнання.

м
ін

ім
ал

ьн
ий

65
0 

м
м

UA
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Встановлення
1. Зніміть з приладу пальники, ковпачки пальників та решітки.
2. Переверніть варильну поверхню та покладіть на рівну поверхню.
3. Щоб уникнути потрапляння сторонніх речовин і рідин між варильною

поверхнею і стільницею, скористайтеся доданою у комплекті пастою та 
нанесіть її на направляючі стільниці. У кутах видавіть пасту до заповнення 
пустот.

4. Переверніть варильну поверхню у нормальне положення та покладіть 
на стільницю.

5. Закріпіть варильну панель на стільниці затискачами та гвинтами, що 
додані у комплекті. 

Схема монтажу
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6. Якщо існує ймовірність випадкового дотику до нижньої поверхні
продукту при його встановленні на висувній шухляді, цю деталь необхідно 
відділити дерев’яною полицею.

7. При встановленні варильної поверхні на шафі, необхідно встановити
підставку, щоб відокремити шафу від варильної поверхні, як показано на 
малюнку вище. В цьому нема необхідності при встановленні 
вбудованої варильної поверхні.

8. Якщо варильна поверхня встановлюється біля стіни з правого або 
лівого боку, відстань між стіною і варильною поверхнею повинна бути 
принаймні 50 мм.

Якщо під варильною панеллю вбудована духовка:

1. Варильна панель
2. Шланг
3. Піч

Газова труба повинна бути прикріплена таким чином, щоб вона не 
торкалася духовки, гострих кромок та кутів, не була натягнута та скручена 
чи напружена. Під’єднуйте газ з правої сторони варильної панелі та 
затисніть шланг хомутом.

min. 30 mm

1
2

3

UA
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Габаритні розміри 
Під час встановлення варильної поверхні візьміть до уваги наведені 

нижче малюнки і значення.

Варильна поверхня 30 см

300 мм
520 мм

490 мм270 мм

Мін. 60 мм

Мін. 60 мм

Мін. 60 мм

Варильна 
поверхня 45 см

520 мм

490 мм

440 мм

410 мм

Мін. 60 мм

Мін. 60 мм

Мін. 60 мм

Варильна поверхня 60 см

520 мм

490 мм

590 мм

560 мм

Мін. 60 мм

Мін. 60 мм

Мін. 60 мм

Варильна поверхня 90 см

520 мм

490 мм

860 мм

810 мм

Мін. 60 мм

Мін. 60 mm

Мін. 60 мм

Варильна поверхня 100 см

400 мм

370 мм

990 мм

960 мм

Мін. 60 мм

Мін. 60 мм

Варильна поверхня 70 см

690 мм520 мм

560 мм 490 мм

Мін. 110 мм

Мін.  
60 мм

Мін. 60 мм
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ПАНЕЛЬ УПРАBЛІHНЯ 
 Варильна Панель 90 см

 Варильна Панель 60 см

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Нижче приведена панель керування. Розглянемо 
панель керування на своєму пристрої.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5
1. Передня ліва конфорка
2. Задня ліва конфорка
3. Задня права конфорка
4. Передня права конфорка
5. Керамічний нагрівач

1. Передній лівий керамічний нагрівач
2. Задня ліва конфорка керамічний нагрівач
3. Задня права конфорка
4. Передня права конфорка

1 2 3 4

UA

 Варильна Панель 60 см

1. Передня ліва конфорка
2. Задня ліва конфорка
3. Задня права конфорка
4. Передня права конфорка

1 2 3 4
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КОРИСТУВАННЯ ВАРИЛЬНОЮ ПАНЕЛЛЮ
1. Перед використанням варильної панелі переконайтеся, що ковпачки

пальників знаходяться у правильному положенні. Правильне положення 
ковпачків показане на рисунку нижче. 

2. Газові крани обладнані спеціальним механізмом блокування. Тому,
щоб ввімкнути пальник, натисніть ручку та утримуйте, відкриваючи чи 
закриваючи кран.

 Відкл. нагрівання  Максимальне нагрівання  Низький рівень 

3. У моделях з автоматичним запалюванням запалювання відбувається
електричною іскрою. Тому перед використанням приладу переконайтеся, 
що він під’єднаний до електрики. Запалення у таких моделях відбувається 
наступним чином. 

4. Зверніть увагу, що решітка має повністю закривати варильну панель.
Нерівне розташування варильної панелі може призвести до проливання їжі. 

5. У моделях, що обладнані захисними механізмами перекривання
газу, після займання слід потримати ручку натиснутою протягом 5-10 
секунд. За цей час механізм безпеки вимкнеться і забезпечить роботу 
варильної панелі. Якщо полум’я згасає за будь-якої причини, газовий кран 
автоматично перекриє подачу газу.

Мал. 6 Мал. 7

Кран пальника 
знаходиться 
у закритому 
положенні.

Щоб запалити 
пальник, 
спочатку 
натисніть 

ручку.

Коли ручка 
залишається 
натиснутою, 
запалення 

ввімкнеться 
автоматично.

Повертаючи 
ручку (утримуючи 

її натиснутою) 
можна встановити 

бажану висоту 
полум’я.
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7. При використанні кавника, що поставляється у комплекті з плитою, 
переконайтеся, що ніжки приладу точно попали в решітку, і він стоїть рівно. 
Використовуйте кавник тільки на малому пальнику. 
8.  У таблиці нижче наведені рекомендовані розміри пальників для різних 
діаметрів каструль. Головна особливість пальника вок – швидке приго-
тування.

9. Переконайтеся, що решітки повністю встановлені на кухонній плиті. 
Якщо решітка встановлена неналежним чином, це може призвести до 
переливання продуктів.

10. Розташовуйте каструлі і сковорідки таким чином, щоб їх ручки не 
були розташовані над конфорками, щоб запобігти їх нагрівання.

11. Покладіть в каструлі і сковорідки необхідну кількість продуктів. Таким 
чином, ви зможете запобігти переливання продуктів і уникнути 
непотрібного очищення.

12. Діаметр дна каструлі або сковорідки повинен відповідати розміру 
конфорки. Налаштуйте полум’я конфорки, щоб воно не поширювалося 
далі основи каструлі.

13. Не використовуйте нестійкий посуд, який може легко перекинутись на 
конфорки.

14. Не кладіть порожні каструлі і сковорідки на плиту з увімкненим 
полум’ям.

15. Після кожного використання завжди вимикайте варильні панелі.
16. Не ставте порожній посуд на зони приготування.
17. Не використовуйте варильні панелі без встановлених на них каструль
і сковорідок.

18. Не кладіть кришки від каструль і сковорідок на варильні поверхні.
19. Коли ви хочете помістити каструлю на іншу конфорку, підійміть і 

переставте її.
20. Коли ви розігріваєте масло, закривайте ємність кришкою.
21. Не наливайте в каструлю масло обсягом більше однієї третини самої

каструлі. Не залишайте каструлю без нагляду, коли масло нагрівається. 
Надзвичайно гарячі масла можуть стати причиною пожежі. 

газ-контроль 6. Пристрій захисного вимикання газу (газ-
контроль): якщо під час приготування станеться 
переливання рідини та полум’я згасне, спрацює 
запобіжний пристрій та відразу перекриє подачу газу.

UA
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22. Використовуйте тільки сковороди або каструлі з обробленою
основою. Різкі кромки створюють подряпини на поверхні.

23. Не використовуйте алюмінієві горщики і каструлі. Алюміній викликає
пошкодження поверхні конфорки.

Пальник Вок * Він має подвійне кільце полум’я, що дає рівномірний 
розподіл тепла в нижній частині каструлі та високу 
температуру. Він ідеально підходить для швидкого 
приготування їжі при високій температурі. Щоб 
скористатися звичайною каструлею на пальнику 
вок, необхідно зняти з варильної панелі підставку 
для вок.Розміри конфорки

Рекомендовані діаметри дна ємності наведені в наступних таблицях

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для приготуванні їжі на пристрої використовуйте 
каструлі діаметром щонайменше 120 мм.

Бризки і 
переповнення 

можуть пошкодити 
поверхню 

варильної панелі 
і спричинити 

пожежу. 

Використовуйте 
посуд лише із 
гладким дном.

Якщо діаметр 
каструлі менший 

діаметра 
конфорки, це 
призведе до 

втрати енергії. 

Не користуйтеся 
посудом з опуклим 

або увігнутим 
дном.

Скляна поверхня 30 cм 
плита

45 cм 
плита

60 cм 
pучне 

управління

60 cм 
фронт.
контроль

70 cм 
фронт.
контроль

90 cм 
фронт.
контроль

Мала конфорка 12-18 cм 12-18 cм 12-18 cм 12-18 cм 12-18 cм 12-18 cм

Середня конфорка --- 18-20 cм 18-20 cм 18-20 cм 18-20 cм 18-22 cм

Велика конфорка 18-24 cм 22-24 cм 22-24 cм 22-24 cм 22-24 cм 22-26 cм

Вок пальник 24-26 cм --- 24-26 cм 24-26 cм 24-26 cм 26-30 cм

Металева поверхня 30 cм 
плита

45 cм 
плита

60 cм 
pучне 

управління

60 cм 
фронт.
контроль

70 cм 
фронт. 
контроль

90 cм 
фронт.
контроль

Мала конфорка 12-18 cм 12-18 cм 12-18 cм 12-18 cм 12-18 cм 12-18 cм

Середня конфорка --- 18-20 cм 18-20 cм 18-20 cм 18-20 cм 18-22 cм

Велика конфорка 18-22 cм 22-24 cм 22-26 cм 22-24 cм 22-24 cм 22-26 cм

Вок пальник 24-26 cм 24-26 cм 24-26 cм 24-26 cм 24-26 cм 26-32 cм
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ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ
Перед обслуговуванням або чищенням від’єднайте штепсель від 

електромережі та перекрийте газовий кран. Якщо панель гаряча, зачекайте, 
поки вона охолоне. 

1. Щоб панель працювала довго та ефективно, слід щоденно її чистити 
та періодично обслуговувати.  

2. Не чистіть варильну панель інструментами, що можуть залишати 
подряпини, щітками з дротяною щетиною або ножем. Не застосовуйте 
абразивні речовини та агресивні мийні засоби. 

3. Після чищення варильної панелі ганчіркою з мильним розчином 
промийте її чистою водою та ретельно висушіть м’якою тканиною. 

4. Чистіть скляні поверхні спеціальними миючими засобами для скла. 
Подряпини на скляних поверхнях призводять до тріскання, тому не 
використовуйте для миття скла абразивні мийні засоби та гострі металеві 
шкребки.

5. Не чистіть варильну панель паровими приладами.
6. Чистіть кришки варильної панелі мильною водою, а газові

конфорки щіткою. 
7. При чищенні варильної панелі не використовуйте легкозаймисті 

матеріали, такі як кислоти, розчинники та гас. 
8. Не мийте пластикові та алюмінієві частини варильної панелі в 

посудомийній машині.
9. Негайно витирайте з варильної панелі оцет, лимонний сік, колу та інші 

кислотні та лужні речовини.  
10. Якщо крани на плиті повертаються важко або взагалі не повертаються, 

їх необхідно замінити. Заміну має виконувати представник авторизованого 
сервісного центру.

UA
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
Ви можете вирішити проблеми, з якими можете зіткнутися під час 
використання приладу, та перед тим, як зателефонувати до технічної 
служби, перевірте наступні пункти.

Контрольні пункти
Якщо у вас виникла проблема з плитою, спочатку розгляньте таблицю 

нижче та спробуйте вирішити проблему самостійно. 
Проблема Можлива причина Варіанти вирішення проблеми 

Не запалюється. 

Немає іскри. Перевірте наявність джерела жив-
лення.

Кришка плити встановлена непра-
вильно. Правильно встановіть кришку. 

Постачання газу вимкнено. Повністю відкрийте постачання газу. 

Неправильне 
запалювання. 

Постачання газу відкрито не повністю. Повністю відкрийте постачання газу. 

Кришка плити встановлена непра-
вильно. Правильно встановіть кришку. 

Пробка запалювання забита сторон-
німи матеріалами. Витріть сторонні матеріали тканиною. 

Варильні поверхні мокрі. Обережно висушіть варильні  
поверхні. 

Отвори розширювача полум'я забиті. Очистіть розподільник полум'я. 

Шум при спалюванні 
або при запаленні. 

Кришка плити встановлена непра-
вильно. Правильно встановіть кришку. 

Полум’я відключається 
під час роботи. 

Пристрій спостереження за полум'ям  
забивається стороннім матеріалом. 

Очистіть пристрій спостереження за 
полум'ям. 

Переливання їжі відключає полум'я. Вимкніть плиту. Зачекайте одну 
хвилину і запалюйте знову. 

Сильний повітряний потік відключає 
полум'я. 

Будь ласка, перевірте плиту і 
перевірте готову зону для повітряних 
потоків, наприклад, з відкритого 
вікна. Зачекайте одну хвилину і 
запалюйте знову. 

Жовте полум'я. 
Отвори розширювача полум'я забиті. Очистіть розподільник полум'я. 

Використовується інший газ. Перевірте використовуваний газ. 

Нестабільне полум'я. Кришка плити встановлена непра-
вильно. Правильно встановіть кришку. 

Електропідпалю-
вання не працює.

Забиті наконечники або корпус пробок 
запалювання. 

Очистити наконечники або корпус 
пробок запалювання газових паль-
ників. 

Труби газового пальника забиті. Прочистити труби газового пальника.
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1. Виконайте переміщення та перевезення в оригінальній упаковці.
2. Приділіть максимум уваги приладу під час завантаження / розвантаження
та перевезення.

3. Переконайтеся, що під час обробки та транспортування упаковка
надійно закрита.

4. Захищати від зовнішніх чинників (таких як вологість, вода тощо), які
можуть пошкодити упаковку.

5. Будьте обережні, щоб не пошкодити пристрій під час монтажу та
транспортування.

УТИЛІЗАЦІЯ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ
Утилізуйте упаковку з урахуванням вимог щодо охорони 
навколишнього середовища. Цей пристрій марковано 
відповідно до вимог Директиви ЄС 2012/19/EU з утилі-
зації використаних електричних і електронних пристроїв 
(утилізація електричного і електронного устаткування 
– WEEE). Там вказані вимоги щодо повернення і
переробки використаних пристроїв, що застосовуються
в усіх країнах Європейського Союзу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПАКОВКУ
Пакувальні матеріали варильної поверхні виготовлені з 

матеріалів, що підлягають вторинній переробці, відповідно до 
місцевих нормативів і правил стосовно захисту навколишнього 
середовища. 

Не утилізуйте пакувальні матеріали разом із побутовими або іншими 
відходами. Здайте їх до пункту збору пакувальних матеріалів, 
визначеного місцевою владою.

   UA

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ
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