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ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Користування даним виробом дозволено тільки дорослим особам. 
Переконайтеся, що діти не чіпають органи управління і не грають з виробом. 
 
Прилад заборонено використовувати дітям та особам, чиї сенсорні, 
розумові або фізичні здібності, а також недостатній досвід або незнання 
приладу не дозволяють використовувати його в умовах безпеки без нагляду 
або без вказівок відповідальної особи, яка забезпечує правильне 
використання приладу. 
 
Слідкуйте за дітьми протягом усього часу приготування їжі, щоб вони не 
торкалися до гарячих поверхонь і не перебували поблизу від включеного 
приладу. 
 
Підключення проводиться згідно з розділом «Підключення варильної панелі 
до електромережі», а також відповідно до діючих приписів і стандартів. 
Підключення повинен проводити тільки кваліфікований фахівець. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробник не несе відповідальності за збиток, що виник внаслідок 
неправильної установки приладу, а також при порушеннях правил 
експлуатації або використання його не за призначенням. 
 
 
 

Перед тим як встановлювати прилад і почати ним 
користуватися, просимо Вас уважно прочитати інструкцію з 
використання. 
 
Дуже важливо, щоб інструкція зберігалася разом з 
приладом, щоб до неї можна було звертатися в 
майбутньому в разі виникнення будь-яких питань. 
 
У разі передачі або продажу даного приладу іншій особі 
перевірте, щоб йому також була передана і інструкція. 
Таким чином новий користувач зможе ознайомитися з 
правилами користування та з інструкцією з безпеки. 
 
Даний прилад повинен використовуватися тільки з метою, 
для яких він призначений, тобто для приготування їжі в 
домашніх умовах. 

Цей прилад відповідає Директиві ЄС 2002/96/CE 
Спеціальний знак, який зображає перекреслений сміттєвий контейнер, означає, що 
цей прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів відповідно до 
існуючих норм. Ви допоможете уникнути негативних наслідків для навколишнього 
середовища і здоров'ю людей, які можуть бути викликані неправильної переробкою 
по закінченні терміну служби. Утилізація приладу повинна проводитися відповідно до 
чинного природоохоронного законодавства і правилам утилізації відходів. Для 
отримання більш докладної інформації з вторинної переробки цього приладу слід 
звертатися у відповідне відомство (департамент екології та охорони навколишнього 
середовища), в службу очищення або в магазин, де Ви придбали прилад. 

 
 

 



 
 
 

Günter & Hauer                                                                                                                                                  

 
MODEL: 

 
CE 640 
CE 642 

 

 
 
 
УСТАНОВКА І ПІДКЛЮЧЕННЯ 
Вбудовувати прилад у елемент кухонних меблів і проводити підключення до 
електромережі може тільки кваліфікований фахівець. Виробник не несе 
відповідальність за можливі несправності, пов'язані з неправильним 
підключенням і монтажем. Гарантія на такі несправності не поширюється. 
 
Приєднувальні кабелі електроприладів не повинні торкатися гарячих 
конфорок. Небезпека короткого замикання!  
 
ГАРЯЧЕ МАСЛО І ЖИР  
Перегрітий жир може запалати, тому страви з використанням великої 
кількості жиру або масла (напр., картопля «фрі») готуйте під постійним 
контролем.  
 
НЕБЕЗПЕКА ОПІКУ І ПОЖЕЖІ!  
Якщо масло загорілося, не тушіть полум'я водою. Накрийте посуд кришкою 
або тарілкою. Вимкніть конфорку. Залиште посуд остигати на конфорці. 
 
КОНФОРКИ  
Варильна панель не призначена для обігріву приміщення. Не ставте 
порожній посуд на гарячі конфорки.  
 
Дно посуду і поверхня конфорки завжди повинні бути чистими і сухими, щоб 
забезпечити хорошу теплопровідність і уникнути пошкодження варильної 
поверхні.  
 
Не зберігайте під приладом легкозаймисті предмети, напр., чистячі 
засоби або аерозолі. Небезпека пожежі! 
 
ПОШКОДЖЕННЯ 
Цукор і солодкі страви можуть сильно пошкодити склокерамічну поверхню, 
тому щоб уникнути пошкодження поверхні, негайно видаляйте їх за 
допомогою скребка, навіть якщо робоча поверхня ще не охолола. 
 
Не використовуйте варильну панель в якості робочого столу. Гострі 
предмети можуть залишити подряпини на склокераміці. 
 
Не використовуйте посуд з шорстким дном, так як він може подряпати 
склокерамічну поверхню. 
 
Не готуйте на варильній панелі в тонкостінному алюмінієвому посуді і 
фользі, а також у пластиковому посуді. Ці матеріали можуть розплавитися і 
пошкодити варильну панель. Не кладіть на варильну поверхню пластикові 
предмети або алюмінієву фольгу. 
 
 
 

Розпакуйте і огляньте варильну панель. У разі виявлення 
транспортних пошкоджень не підключайте варильну 
панель і зверніться до торгової організації, де Ви 
придбали прилад. 
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Не використовуйте тріснуту і розбиту варильну панель. При виявленні 
тріщин негайно відключіть прилад від електромережі, вимкнувши 
запобіжник, до якого підключений прилад, і зверніться до сервісного центру. 
 
Для очищення варильної панелі не використовуйте очищувачі високого 
тиску і пароструминні очищувачі, так як це може викликати коротке 
замикання і привести до удару електричним струмом. 
 
При виникненні несправностей негайно відключіть прилад від 
електромережі і зателефонуйте в сервісний центр. 
 
Ремонт і заміну деталей приладу в гарантійний період може робити тільки 
фахівець авторизованого сервісного центру. Не намагайтеся ремонтувати 
техніку самостійно. Інакше некваліфікований ремонт може стати причиною 
небезпеки пошкодження приладу і травм для користувача. Небезпека 
короткого замикання та удару електричним струмом! 
 
Пакувальний матеріал (плівка, пінопласт і т. д.) може становити небезпеку 
для дітей. Небезпека удушення! Зберігайте упаковку в недоступному для 
дітей місці. 
 
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
Всі матеріали, використовувані для упаковки варильної панелі, повністю 
придатні для повторного використання. Картон і пінопласт позначені 
відповідним чином. Будь-ласка, проводьте утилізацію пакувальних 
матеріалів і електроприладів, що відслужили свій термін, таким чином, щоб 
не завдавати шкоди навколишньому середовищу. 
 
УТИЛІЗАЦІЯ ВАШОЇ СТАРОЇ КУХОННОЇ ПЛИТИ 
Попередження: Перед утилізацією Вашої старої кухонної плити відключіть її, 
щоб вона не могла стати джерелом небезпеки. Для цього зверніться до 
кваліфікованого технічного фахівця, щоб він відключив кухонну плиту і 
видалив електричний кабель. 
 

  
 
Дана склокерамічна панель відповідає Європейським директивам:  
73/23 / EWG від 19 лютого 1973 (Директива по пристроях низької напруги);  
89/336 / EWG від 5 березня 1989 (Директива щодо електромагнітної 
сумісності - поправка до Директиви 92/31 / EWG); а також Директива про 
ярлики CE 93/68 / EWG CE. 
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УСТАНОВКА І МОНТАЖ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ 
 

 
 
 
 
 
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ УСТАНОВЦІ 
 
Електричний монтаж повинен бути виконаний так, щоб для відключення 
виробу від мережі змінного струму мався пристрій, у якого розмикаються всі 
полюса з відстанню між контактами не менше 3мм. 
Для відключення підходять такі пристрої, як автомат захисту від надструмів, 
плавкі запобіжники (запобіжники типу "пробок" мають бути видалені з 
тримача), пристрої відключення при витоку на землю і контактори. 
 
Відносно захисту від загоряння цей виріб відповідає стандарту  
EN 60335 - 2 - 6 Електроприлади цього типу можуть встановлюватися таким 
чином, що з одного боку може перебувати високий шафа або стіна. 
 
Варильна панель повинна встановлюватися так, щоб забезпечити захист від 
ударів. 
 
Предмет кухонних меблів, в який вбудовується варильна панель, повинен 
відповідати по стійкості вимогам стандарту DIN 68930. 
 
Для захисту від вологи все відпиленні площини повинні бути герметизовані 
відповідним герметизуючим складом. 
 
На робочих поверхнях з керамічної плитки всі місця, дотичні з поверхнею, 
повинні бути повністю заповнені "затиркою" для плитки. 
 
На робочих поверхнях з натурального або штучного каменю чи з кераміки 
для кріплення необхідно використовувати придатну синтетичну смолу або 
комбінований клей. 
 
Переконайтеся у тому, що ущільнювач навколо робочої поверхні 
розподілений без щілин. 
 
Забороняється додатково застосовувати силіконові герметики, так як  це 
може утруднити демонтаж варильної панелі при технічному обслуговуванні. 
 
При демонтажі варильної панелі її необхідно виштовхувати знизу. 

Забезпечте, щоб Ваш новий виріб правильно встановив і 
заземлив кваліфікований фахівець. Обов'язково виконайте 
дану вказівку! Гарантійні зобов'язання не будуть 
поширюватися на будь-яку несправність, викликану 
неправильною установкою. Технічні характеристики 
варильної панелі наведені в кінці цього керівництва. 
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ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ  
Перед установкою запишіть заводський номер виробу, який є на табличці з 
технічними даними. Цей номер може знадобитися в разі звернення до 
служби технічної підтримки. Після установки доступ до нього буде 
неможливий, так як табличка з технічними даними знаходиться на нижній 
стороні електроприладу. 
 
Покладіть варильну панель так, щоб скляна поверхня була спрямована 
вниз.  
Скляна поверхня повинна бути захищена від пошкоджень.  
Встановіть герметизуючу прокладку по периметру варильної панелі як 
показано на рисунку.  
Переконайтеся в тому, що прокладка (S) встановлена правильно, для 
уникнення протікання в шафу під варильною панеллю. 
 

             
 
РОЗМІРИ ВИРОБУ І МОНТАЖНОГО ОТВОРУ (ММ) 
 

 

Кухонні меблі, в які буде вбудовуватися варильна панель, 
а також всі розташовані поблизу від неї меблі, повинні 
бути виготовлені з термостійких матеріалів. Крім того, всі 
декоративні елементи повинні бути приклеєні 
теплостійким клеєм. 
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• Варильна панель призначена для вбудовування в стільницю над 
кухонною шафою, ширина якої 600 мм і більше.  

• Варильна панель може бути встановлена в стільницю товщиною 30-
50мм.  

• Мінімальна відстань між варильною панеллю і стіною ззаду 
приведено на схемі вбудовування.  

• Відстань між варильною панеллю і витяжкою повинна бути не менше 
550 мм, якщо інша відстань не зазначена в інструкції з монтажу 
витяжки. 

 

 
 

• Відстань між варильною панеллю і вертикальними стінками 
розташованих поруч з нею кухонних меблів повинна бути не менше 
100 мм.  

• Стільниця кухонного гарнітура повинна бути рівною і горизонтальною.  
• Торці вирізу слід відповідним чином загерметизувати для захисту від 

вологи та бруду. 
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При монтажі необхідно забезпечити циркуляцію повітря для охолодження 
варильної поверхні. 
 

 
 
Закріпіть панель на робочій поверхні, прикрутивши чотири скоби до нижньої 
сторони панелі (див. рисунок) після установки. 
 

 
 
А - гвинт  
В - скоба  
С - гвинтовий отвір  
D - основа 
 

 
 
Відрегулюйте положення скоб так, щоб воно підходило для відрізної 
товщини робочої поверхні. 
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДЖЕРЕЛА 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
 
Ваша нова панель вже забезпечена відповідним кабелем який спрощує її 
підключення до джерела електроживлення. 
 
Перед підключенням переконайтеся у тому, що робоча напруга 
електроживлення варильної панелі, позначена на табличці з технічними 
даними, відповідає напрузі наявної мережі змінного струму. Табличка з 
технічними даними знаходиться на нижній поверхні варильної панелі.  
 
Перед підключенням кабелів до ланцюга живлення відключіть подачу 
напруги!  
 
Напруга живлення нагрівальних елементів складає 220 ~ 240В змінного 
струму.  
 
Варильна панель повинна бути підключена до мережі змінного струму так, 
щоб для відключення від мережі змінного струму мався пристрій, у якого 
розмикаються всі полюса з відстанню між контактами не менше 3мм, 
наприклад, автомат захисту від надструмів, пристрій відключення при 
витоку на землю або плавкий запобіжник.  
 
Перед виконанням підключення до електромережі переконайтеся, що 
підключення захищено за допомогою відповідного запобіжника і площа 
поперечного перерізу проводки відповідає споживаній потужності приладу. 
Підключення має бути виконано з урахуванням можливостей запобіжників і 
струмового навантаження електромережі. 
 
УВАГА! Після монтажу необхідно забезпечити повний захист від дотику до 
струмопровідних і ізольованих деталей.  
 

  
Електричне підключення варильної панелі і можливої вбудованої 
духової шафи повинно виконуватися окремо з причин безпеки, а 
також для легкого знімання духової шафи. 
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У ВИПАДКУ ЯКЩО ВИ ВИРІШИЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ СВІЙ КАБЕЛЬ  
 
Для підключення можуть використовуватися: гумові з'єднувальні кабелі типу 
H05RR-F з жовто-зеленим захисним проводом, або ПВХ ізольовані 
з'єднувальні кабелі типу H05VV-F з жовто-зеленим захисним проводом, а 
також інші рівноцінні кабелі або кабелі кращої якості. 
 
УВАГА: кабель електроживлення повинен мати достатню довжину для того, 
щоб плита могла бути знята з робочого столу; при цьому кабель повинен 
бути розміщений так, щоб уникнути його пошкодження або перегріву через 
зіткнення з основою. 
 
З’ЄДНАННЯ КОНТАКТНОЇ КОЛОДКИ 
 
Примітка: жовто-зелений провід заземлення повинен бути приєднаний до 

виходу з символом  і повинен бути довше інших проводів. 
 
• Видаліть близько 70 мм оболонки кабелю електроживлення. 
• Видаліть близько 10 мм оболонки проводів.  
Потім вставте кабель електроживлення в кабельний затиск і підключіть 
дроти до вихідного щитка відповідно до діаграми, розташованої біля щитка. 
• Закріпіть кабель електроживлення за допомогою кабельного затиску. 
 
Слідкуйте, щоб при монтажі кабель не виявився затиснутий і не потрапляв 
на гострі краї.  
 
Приєднувальні кабелі сусідніх підключених електроприладів не повинні 
торкатися гарячих конфорок.  
 
Після того як варильна панель підключена до джерела електроживлення, 
переконайтеся в тому, що всі конфорки працюють, по черзі включивши 
кожну з них на максимальну потужність на короткий час. 
Обов'язково перевірте функцію блокування від дітей і індикаторів 
залишкового тепла.  
 
Попередження: Зверніть увагу на правильність підключення виробу до 
фазового і нейтрального проводів мережі змінного струму у Вашому 
будинку, інакше компоненти варильної панелі можуть вийти з ладу.  
Приєднувальний кабель обов'язково прокладіть через затиск, що 
запобігатиме надмірному натягненню кабелю. 
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ОПИС ПРИЛАДУ  
 

 
 
 
ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ 
Видаліть всі наклейки і захисну плівку якщо вона є. 
Перед першим включенням склокерамічну поверхню очистіть вологою 
ганчіркою і невеликою кількістю засобу для ручного миття посуду. Не 
використовуйте агресивні та абразивні чистячі засоби, грубі губки для миття 
посуду, засоби для видалення іржі, засоби для виведення плям. 
 
Після під'єднання електроживлення всі індикатори загоряться на кілька 
секунд. У перші хвилини роботи Ви можете відчути запах паленої гуми, який 
швидко пропадає. Це нормальне явище, викликане згорянням заводського 
мастила, використовуваного при транспортуванні. Дайте попрацювати 
панелі перші кілька хвилин на повній потужності. 
 
ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ 
Температура конфорки регулюється включенням і виключенням 
нагрівального елемента. Коли нагрівальний елемент включений, видно 
червоне свічення, коли вимкнений, світіння немає. При низького ступеня 
нагріву нагрівальний елемент відключається частіше, при високому ступені 
нагріву - рідше. 
 
Не ставте на варильну панель мокрий посуд і вологі кришки. Волога може 
пошкодити конфорки. 
 
Не залишайте гарячий посуд на невикористовуваних конфорках, так як під 
дном посуду утворюється конденсат, що може призвести до корозії дна 
посуду. 
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СИМВОЛИ НА ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ 
 

        
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 СЕНСОР ЗАХИСНОГО БЛОКУВАННЯ (ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ)  
Для активації блокування натисніть і утримуйте цей сенсор протягом 3х 
секунд. При цьому блокуються всі сенсори варильної панелі.  
Щоб розблокувати панель, натисніть на цей сенсор ще раз і утримуйте 
протягом 3х секунд.  
Ця функція також використовується при чищенні панелі управління приладу. 
 
 
ФУНКЦІЯ ТАЙМЕРА  
Ви можете запрограмувати варильну поверхню працювати на заданій 
потужності протягом певного часу.  

1. Натисніть на сенсор  або  в зоні управління таймера. При цьому 

з'явиться індикація «Т».  

2. Натисніть на сенсор  або  і задайте необхідний період часу 
готування (від 0 до 99 хвилин). 
3. Виберіть необхідну зону нагріву і встановіть необхідну потужність.  
4. Таймер почне свою роботу через 5 секунд.  

Щоб скасувати функцію таймера натискайте на сенсор  поки дисплей 

таймера не покаже «00». 

СЕНСОР «ВКЛ/ВИКЛ» ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ  
дозволяє вмикати/вимикати варильну панель. 
 
 
СЕНСОРИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ НАГРІВАННЯ 
(ПОТУЖНОСТІ) З ДИСПЛЕЄМ, який відображає ступінь 
нагрівання від 0 до 8.  
Відповідають кожній з чотирьох зон нагріву.  
Дозволяє вибрати оптимальну температуру приготування. 
 
 
 
 
                         
                        ЗОНА УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІЄЮ ТАЙМЕР 
                        Дозволяє задати час приготування від  
                        0 до 99 хв. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНИХ КНОПОК  
Варильна панель обладнана сенсорною панеллю керування. Для включення 
сенсора доторкніться до відповідного символу і утримуйте палець на ньому 
1 секунду.  

• Кнопки реагують на дотик, тому не потрібно докладати зусиль.  
• Використовуйте подушечки, а не кінчики пальців.  
• Кожне натискання на сенсор підтверджується звуковим сигналом. 

 

 
 
Не кладіть на сенсорну панель управління ніякі предмети (можуть з'явитися 
повідомлення про помилки). 
Слідкуйте, щоб панель управління завжди була чистою. У разі якщо панель 
управління забруднена або на ній розлита рідина, також можуть з'явитися 
повідомлення про помилки. 
 
ЗРУЧНА ЧИСТКА  
Переваги склокерамічної варильної поверхні і сенсорних кнопок управління 
полягають у зручності чистки. Рівну і плоску поверхню набагато простіше 
чистити. 
 
ІНДИКАТОРИ УПРАВЛІННЯ І ФУНКЦІЙ:  
Цифровий дисплей та індикатори показують інформацію про установки і 
включені функції, а також про наявність залишкового тепла на різних 
конфорках. 
 
ЧОТИРИ ЗОНИ НАГРІВАННЯ:  
Кожна конфорка незалежна від іншої. Ви можете змінювати силу нагріву 
будь-якої конфорки в будь-який час приготування їжі. Ви можете вибрати 
будь-який рівень від 1 до 8. 
 
ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ГАРЯЧИХ ПОВЕРХОНЬ!  

«Н» на індикаторі вказує, що конфорка гаряча. Знак зникає, коли 
конфорка охолоне до безпечної температури. Також може 
використовуватися як функція енергозбереження: якщо вам потрібно 
розігріти інші каструлі, використовуйте панель, поки вона ще гаряча. 
 
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ:  
Вбудований датчик температури контролює температуру всередині 
керамічної варильної панелі. При виявленні надмірного нагріву, керамічна 
панель автоматично вимикається.  
 
ЗАХИСНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ:  
Функція захисного відключення забезпечує автоматичне вимикання всіх 
конфорок після закінчення певного часу (див. таблицю), якщо установки не 
змінювалися. Після спрацьовування функції на дисплеї буде відображатися 

«А» 
 

Рівень потужності 8 7 6 5 4 3 2 1 
Макс. тривалість 
роботи (години) 1.5 2.0 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 
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ТАБЛИЦЯ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ З ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ  
 
У даній таблиці наводяться деякі приклади використання різних ступенів 
нагріву. Час приготування залежить від ступеня нагріву і виду, ваги і якості 
продуктів. Тому можливі варіації. Вибір ступеня нагріву впливає на 
результати приготування їжі.  
При підігріванні пюре, супів-пюре і густих соусів їх слід час від часу 
помішувати. На початку процесу приготування їжі рекомендується 
використовувати максимальну ступінь нагрівання. 
 

 
Страва 

Ступінь 
нагрівання 

Тривалість 
приготування, 

хв.. 
Розтоплювання 

Шоколад, шоколадна глазур, вершкове масло, мед  1-1 - 
Желатин 1-1 - 

Розігрівання і підтримання температури 
Густі супи 1-2 - 
Молоко** 1-2 - 
Відварювання сосисок** 3-4 - 
Розморожування та розігрівання   
Шпинат глибокої заморозки 2-3 5-15 
Гуляш глибокої заморозки 2-3 20-30 

Приготування (відварювання) на повільному вогні 
Картопляні галушки 4-5* 20-30 
Риба 4-5* 10-15 
Білі соуси, наприклад бешамель 1-2 3-6 
Яєчно-масляні соуси, наприклад голландський соус 3-4 8-12 

Відварювання, приготування на пару, притушковування 
Рис, в подвійному об'ємі води 2-3 15-30 
Молочна рисова каша 2-3 25-35 
Картопля в мундирі 4-5 25-30 
Очищена картопля з сіллю 4-5 15-25 
Макаронні вироби 6-7* 6-10 
Юшки з бобовими, супи 3-4 15-60 
Овочі 2-3 10-20 
Овочі глибокої заморозки 3-4 7-20 
Юшки з бобовими в скороварці 4-5 - 

Тушкування 
М'ясний рулет 4-5 50-60 
Печеня 4-5 60-100 
Гуляш 3-4 50-60 

Смаження** 
Шніцелі та ескалопи 6-7 6-10 
Шніцелі та ескалопи глибокої заморозки 6-7 8-12 
Корейка на кістці, в паніровці чи без 6-7 8-12 
Стейк товщиною 3 см 7-8 8-12 
Куряча грудка товщиною 2 см 5-6 10-20 
Куряча грудка глибокої заморозки 5-6 10-30 
Риба та рибне філе без панірування 5-6 8-20 
Риба та рибне філе в паніровці 6-7 8-20 
Панірована риба глибокої заморозки, наприклад рибні 
палички 

6-7 8-12 

Креветки 7-8 4-10 
Готові страви глибокої заморозки, наприклад овочеві суміші 6-7 6-10 
Млинці 6-7 смажити 

невеликими 
порціями 

Омлет 3-4 

Яєчня 5-6 3-6 
Смаження у фритюрі** порціями 150-200 г продуктів на 1-2 л рослинного масла 

продукти глибокої заморозки, наприклад картопля фрі, 
курячі нагетси 

8-9  
 

смажити 
невеликими 

порціями 

Крокети глибокої заморозки 7-8 
Тюфтельки  7-8 
М'ясо, наприклад шматок курки 6-7 
Риба в паніровці або в клярі 6-7 
Овочі та гриби в паніровці або в клярі, наприклад печериці 6-7 
кондитерські вироби, наприклад пампушки, фрукти в клярі 4-5 

 
* приготування на повільному вогні без кришки 
** без кришки 
 



 
 
 

Günter & Hauer                                                                                                                                                  

 
MODEL: 

 
CE 640 
CE 642 

ЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

 
 
 
 
 
 
Очищайте склокерамічне покриття після кожного використання, коли воно 
ще тепле на дотик. Таким чином, Ви уникнете утворення пригару з пролитих 
рідин. Видаляйте окалину, сліди води, краплі жиру і плями від металу за 
допомогою наявних у продажу чистячих засобів для склокераміки. 
 
ЛЕГКІ ЗАБРУДНЕННЯ 
Протріть склокерамічну поверхню вологою ганчіркою. 
Насухо протріть склокерамічну поверхню чистою ганчіркою. На поверхні не 
повинно залишитися слідів засобів для чищення. 
Ретельно очищайте всю склокерамічну поверхню раз на тиждень за 
допомогою наявних у продажу чистячих засобів для склокераміки. 
Очищайте склокерамічну поверхню за допомогою достатньої кількості чистої 
води і насухо витирайте чистою ганчіркою без ворсу. 
 
СИЛЬНІ ЗАБРУДНЕННЯ 
Для видалення їжі, що википіла, і жирних плям використовуйте скребок для 
скла. 
Розташуйте скребок під кутом до склокерамічної поверхні. 
Видаліть забруднення лезом скребка. 
 

 
 
Скребки для скла та чистячі засоби для склокераміки можна придбати в 
спеціалізованих магазинах. 
 
РАМКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (ДЛЯ ДЕЯКИХ МОДИФІКАЦІЙ МОДЕЛІ)  
Для очищення рамки і бічних профілів використовуйте м'який засіб для 
чищення (мильний розчин) і м'яку ганчірку, яка не дряпає поверхню. Не 
можна використовувати металеві губки, абразивні чистячі засоби, так як 
вони можуть залишити подряпини. Агресивні чистячі засоби можуть 
пошкодити рамку і бічні профілі. Не використовуйте оцет, так як нержавіюча 
сталь може потьмяніти. 

Не допускайте контакту чистячих засобів з гарячою 
склокерамічною поверхнею. Всі засоби для чищення після 
чищення необхідно ретельно видалити за допомогою чистої 
води, так як вони можуть призвести роз'їдаючий ефект при 
нагріванні варильної поверхні. Не використовуйте ніяких 
агресивних чистячих засобів, таких, як аерозолі для чищення 
грилів або печей, абразивні подушечки або абразивні засоби 
для чищення каструль. 
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ТЯЖКІ ЗАБРУДНЕННЯ  
Негайно видаляйте пригорілий цукор, налиплий пластик, алюмінієву фольгу 
або інші матеріали за допомогою скребка для скла, поки варильна панель 
ще залишається гарячою. 
 
Важливо: При очищенні скребком для скла гарячої варильної поверхні є 
ризик опіку! 
 
Після того, як варильна панель охолоне, очистіть її як звичайно.  
Якщо конфорка, на якій щось розплавилося, охолола, знову нагрійте її для 
чищення.  
Подряпини або темні плями на склокерамічній поверхні, викликані, 
наприклад, посудом з гострими краями, не можна видалити. Однак вони не 
впливають на роботу варильної панелі. 
 
 
ЩОБ УНИКНУТИ ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОЇ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ 

• Не використовуйте склокерамічну поверхню як робочий стіл або для 
зберігання будь-яких предметів. 

• Не вмикайте конфорку, якщо на неї не встановлений посуд або якщо 
цей посуд порожній. 

• Склокерамічна поверхня є дуже міцною і стійкою до нагрівання, але 
вона може бути розбита. Її можна пошкодити, якщо сильно вдарити по 
ній гострим або твердим предметом або впустити його на неї. 

• Не використовуйте чавунний посуд або посуд з пошкодженим дном, з 
гострими кутами. При пересуванні такого посуду на поверхні можуть 
утворитися подряпини. 

• Не ставте посуд на обрамлення варильної панелі. На покритті можуть 
утворитися подряпини і пошкодження. 

• Уникайте попадання кислотних рідин, наприклад, оцту, лимонного 
соку і засобів для видалення накипу на обрамлення варильної панелі, 
так як ці рідини можуть призвести до утворення тьмяних плям. 

• Якщо на гарячу варильну поверхню потрапить цукор або їжа, що 
містить цукор, і пригорить, цю пляму необхідно негайно видалити за 
допомогою скребка для скла, поки конфорка ще гаряча. Якщо дати 
конфорці охолонути, видалення плями може призвести до її 
пошкодження. 

• Тримайте будь-які предмети та матеріали, які можуть розплавитися, 
наприклад, пластик, алюмінієву фольгу і фольгу для запікання подалі 
від склокерамічною поверхні. У разі розплавлення цих матеріалів на 
варильній  поверхні їх необхідно негайно видалити за допомогою 
скребка. 

• Ніколи не користуйтеся для чищення поверхні ножем або викруткою. 
Скребок з лезом не зашкодить поверхні, якщо тримати його під кутом 
30 °. 

• Регулярне чищення варильної панелі сприяє збереженню захисного 
шару, який необхідний для запобігання утворення подряпин і зносу 
поверхні. Перед тим як включити варильну панель, переконайтеся, 
що її поверхня чиста. 
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ПОРАДИ ПО ВИБОРУ КУХОННОГО ПОСУДУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА 
ВАРИЛЬНІЙ ПАНЕЛІ  
 
Для забезпечення високої ефективності варильної панелі повинен 
використовуватися високоякісний кухонний посуд. 
 
Користуйтеся тільки високоякісним кухонним посудом з абсолютно плоским і 
товстим дном: використання такого посуду запобігає утворенню точок 
перегріву, в яких підгоратиме їжа. Каструлі і сковороди з товстим дном 
будуть забезпечувати рівномірний розподіл тепла. 
 

 
 
Основа каструлі або сковороди повинна бути сухою: після того, як в посуд 
буде залита рідина, або при використанні каструлі, яка до цього перебувала 
в холодильнику, перед установкою на варильну панель переконайтеся, що 
основа каструлі є абсолютно сухою. Це запобіжить утворенню плям на 
варильній панелі.  
Діаметр посуду повинен бути не менше діаметра зони нагріву. Якщо діаметр 
посуду трохи більше діаметру зони нагріву, то енергія буде 
використовуватися з максимальною ефективністю. 
 

 
 
Слідкуйте, щоб в посуді завжди була достатня кількість рідини. Через 
нагрівання порожнього посуду варильна панель може перегрітися, в 
результаті чого пошкодиться посуд і сама панель.  
При використанні особливого посуду дотримуйтесь рекомендацій виробника 
даного посуду. 
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ПОРАДИ ПО ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 
Той хто відповідним чином користується електроенергією, не тільки зберігає 
домашній бюджет, але також свідомо діє на користь навколишнього 
середовища. Тому, допоможемо Вам економити електроенергію! 
 

 
 

• Діаметр дна посуду повинен збігатися з розміром конфорки. Зазвичай 
діаметр верхнього краю каструлі більше діаметру її дна. Якщо 
діаметр дна посуду не збігається з розміром конфорки, 
рекомендується, щоб дно посуду було трохи більше діаметру 
конфорки. В іншому випадку, половина енергії витрачається даремно. 
Зверніть увагу, чи не вказав виробник на виробі діаметр верхнього 
краю каструлі. 

• Завжди ставте посуд в центр конфорки. 
• Вибирайте розмір каструлі відповідно до кількості продуктів. Велика 

каструля, наповнена наполовину, витрачає багато енергії. 
• Варіть продукти в невеликій кількості води. Це допомагає заощадити 

енергію і зберегти вітаміни і мінерали, одержані в овочах. 
• Готуйте на найнижчій можливій мірі потужності. 

 

 

 
 

• Не рухайте посуд по поверхні, намагайтеся опускати і піднімати його 
вертикально, це позбавить Вас від зайвих подряпин на склокерамічній 
поверхні. 

 
 
 
 

• Завжди накривайте посуд відповідною за розміром 
кришкою. При приготуванні їжі без кришки витрачається в 
чотири рази більше енергії.  

• Користуйтеся лише посудом з рівним товстим дном. Через 
нерівного дна споживається більше енергії. 
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Посуд з нержавіючої сталі: настійно рекомендується використовувати. 
Особливо добре підходить кухонний посуд з трьохшаровою структурою дна, 
яке об'єднує в собі переваги нержавіючої сталі (привабливий зовнішній 
вигляд, довговічність і міцність) і переваги алюмінію або міді (висока 
теплопровідність, рівномірний розподіл температури). 
 
Алюмінієвий посуд: рекомендується використовувати важкий посуд. 
Висока теплопровідність. Алюмінієвий посуд іноді залишає на варильній 
поверхні сліди, схожі на подряпини. Але ці сліди легко видаляються, якщо 
чищення варильної поверхні виконується негайно після утворення цих 
слідів. Через низьку температуру плавлення алюмінію не використовуйте 
тонкостінний алюмінієвий посуд. 
 
Чавунний посуд: можна використовувати, але не рекомендується. Погані 
експлуатаційні характеристики. Може дряпати поверхню варильної панелі. 
 
Посуд з мідним дном / кераміка: рекомендується використовувати важкий 
посуд. Хороші експлуатаційні характеристики, але мідь може залишати на 
поверхні варильної панелі сліди, схожі на подряпини. Ці сліди можуть бути 
видалені, якщо чищення варильної поверхні виконується негайно після 
утворення цих слідів. Не ставте на варильну панель порожній посуд. 
Перегрітий метал може пригоріти до склокерамічної поверхні. Перегрітий 
посуд з мідним дном може залишити на склокерамічній поверхні сліди, які 
неможливо буде видалити. 
 
Фарфоровий / емальований посуд: хороші експлуатаційні характеристики 
тільки для посуду з тонким, гладким, плоским дном. 
 
Склокерамічний посуд: не рекомендується використовувати. Погані 
експлуатаційні характеристики. Може подряпати склокерамічну варильну 
поверхню. 
 
При приготуванні в скороварці постійно контролюйте процес приготування, 
поки не буде досягнутим відповідний тиск. Спочатку конфорка повинна 
працювати на максимальній потужності, а потім, дотримуючись 
рекомендацій виробника скороварки, своєчасно уменшіть ступінь нагріву 
конфорки. 
 
При приготуванні їжі на склокерамічній панелі в посуді з тепловідбивними 
властивостями (наприклад, світле металеве дно) або з товстим дном, час 
закипання може збільшитися на кілька хвилин (приблизно на 10 хвилин). 
Якщо необхідно закип'ятити велику кількість рідини, рекомендується 
використовувати посуд з рівним темним дном. 
Посуд має відповідати кількості їжі, що готується. 
Приготування невеликої кількості їжі у великому посуді призводить до 
втрати електроенергії. 
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ВІДПОВІДІ НА НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ І УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ  
 
Проблема може виникнути через невеликі помилки, і Ви можете ліквідувати 
їх самостійно за допомогою наступних інструкцій. Не намагайтеся 
самостійно вживати ніяких дій по ремонту, якщо нижченаведені інструкції не 
допомогли вирішити проблему. 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ  
На дисплеї висвітилося «С» - якийсь із сенсорів був натиснутий більше 8 
секунд. Перевірте чи немає сторонніх предметів на панелі управління.  
На дисплеї висвітилося «А» - спрацювала функція захисного 
самовідключення (тривалий час з працюючою поверхнею не було 
вироблено ніяких дій). 
 
Що робити, якщо конфорки не працюють? Перевірте наступне: 

• Запобіжники в домашній електромережі (на розподільчому щитку) 
знаходяться в робочому стані 

• Якщо запобіжники спрацьовують кілька разів, зверніться до електрика 
• Варильна панель правильно підключена 
• Індикатори на панелі управління світяться 
• Конфорка включена 
• Для конфорок встановлений бажаний рівень нагріву 

 
Що робити, якщо після виключення конфорок не світиться індикатор 
залишкового тепла? Це може виникнути з такої причини: 

• Конфорка була включена протягом невеликого періоду часу і 
недостатньо нагрілася. 

• Якщо конфорка використовувалася тривалий час, але індикатор 
залишкового тепла не спалахує, то Вам необхідно звернутися в 
авторизований сервісний центр. 

 
Що робити, якщо конфорка не включається або не вимикається? 
Це може виникнути з наступних причин: 

• Частина панелі управління закрита вологою ганчіркою або залита 
рідиною 

• Включений режим блокування для безпеки дітей 
 
Що означає, якщо конфорка не світиться червоним світлом? 
Обрана температура конфорки підтримується датчиком, який періодично 
включає і вимикає конфорку, тому робоча поверхня не завжди світиться 
червоним світлом. Якщо ви встановили низький рівень нагріву, включення і 
виключення будуть проводитися частіше, ніж при високому рівні нагріву. Але 
і при самому великому рівні нагріву все одно періодично відбувається 
вмикання і вимикання конфорки. 
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Напруга, що підводиться 220/240 В ~ 50/60 Гц змінного струму  
Встановлена потужність 6000 Вт 
 
Кількість конфорок - 4 (2x1200Вт + 2x1800Вт) 
Вага нетто ~ 7,7 кг. 
Виробник склокераміки:  
CE 640 - EUROKERA (www.eurokera.com) 
CE 642 - ILVA Glass Italy (www.ilvaglass.com) 
 
Габаритні розміри варильної панелі  
Ширина: 580 мм  
Глибина: 510 мм  
Висота: 55 мм 
 
Розміри вирізів в стільниці  
Ширина: 560 мм  
Глибина: 485 мм  
Радіус заокруглень: 5 мм 
 
При виникненні технічних несправностей спробуйте вирішити проблему 
самостійно за допомогою даного керівництва.  
Якщо Ви не можете усунути проблему, зверніться до авторизованого 
сервісного центру.  
Для цього можуть знадобитися дані (назва моделі та серійний номер) з 
фірмової таблички. 
 

 
 
ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЩО НЕ 

ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ. 
 

    
 

Günter & Hauer GmbH 
www.gunter-hauer.de 

 
Tel: +49 (2253) 960839 
Fax: +49 (2253) 960827 

Email: info@gunter-hauer.de 
 

Postfach 1268, 
53896 Bad Münstereifel, 

Deutschland 
 

Служба інформаційної підтримки на території України 
Тел. 0 800 60 44 69 

Email: info@gunter-hauer.ua 

http://www.eurokera.com/
http://www.ilvaglass.com/
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