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Sticker “OK”
(not all models)
The “OK” temperature monitor 
can be used to determine temperatures 
below +4 °C. Gradually reduce 
the temperature if the sticker 
does not indicate “OK”.

Note
When the appliance is switched on, 
it may take 12 hours until 
the temperature is reached.

Correct setting

Switching off and 
disconnecting the 
appliance

Switching off the appliance
Fig. 2
Press the On/Off button 1. 
Temperature display goes out, 
refrigerating unit switches off.

Disconnecting the appliance
If you do not use the appliance 
for a prolonged period:
1. Switch off the appliance.

2. Pull out mains plug or switch off fuse.
3. Clean the appliance.
4. Leave the appliance door open.

Defrosting

Refrigerator compartment
Defrosting is actuated automatically.

The condensation flows 
into the evaporation 
area of the appliance via 
the condensation channels 
and the drainage hole.

Freezer compartment
The freezer compartment does not 
defrost automatically, otherwise 
the frozen food would start thawing. A 
layer of frost in the freezer compartment 
impairs refrigeration of the frozen food 
and increases power consumption. 
Remove the layer of hoarfrost regularly.

ã=Caution

Do not scrape off hoarfrost or ice with 
a knife or pointed object. You could 
damage the refrigerant tubes. Leaking 
refrigerant may ignite or cause eye 
injuries.

Proceed as follows:

Note
Approx. 4 hours before defrosting 
the appliance, switch on super freezing 
so that the food drops to a very low 
temperature and can therefore be stored 
at room temperature for a longer period.

1. Switch off appliance to defrost it.
2. Pull out mains plug or switch off fuse.
3. Place the freezer drawers containing 

the food in a cool location. Place 
the ice pack (if enclosed) on the food.

4. Open condensation outlet. Fig. -

 Правила техніки безпеки

Перед початком експлуатації приладу 
уважно прочитайте дану інструкцію. Збе-
режіть інструкцію з експлуатації та монта-
жу, а також інші документи, що додаються 
до приладу, для подальшого використан-
ня або для передачі у випадку продажу 
приладу.

Після доставки приладу перевірте всі ча-
стини на наявність транспортних пошко-
джень. У випадку виявлення пошкоджень 
не встановлюйте прилад. Зафіксуйте факт 
наявності пошкоджень у письмовому 
вигляді в присутності представника торго-
вельної організації (продавця). В іншому 
випадку відшкодування збитків неможли-
ве.

Під час встановлення приладу дотри-
муйтесь вимог, наведених в інструкції з 
монтажу.

Даний прилад розрахований на викори-
стання виключно в домашньому госпо-
дарстві та призначений для приготування 
страв та напоїв. Не залишайте прилад без 
нагляду під час роботи. Техніка безпеки 
передбачає використання приладу лише у 
закритому приміщенні.

Не встановлюйте на прилад кришку для 
варильних поверхонь. Використання 
кришки може призвести до завдання 
пошкоджень внаслідок перегрівання, 
займання або вибуху.

Не встановлюйте на прилад непридатні 
захисні механізми. Це може призвести 
до нещасних випадків. Даний прилад не 
призначений для підключення до зовніш-
нього таймера або системи дистанційного 
управління.

Діти у віці старше 8 років та особи з 
обмеженими фізичними, сенсорними 
або психічними можливостями, а також 
особи, які не володіють відповідними 
знаннями щодо експлуатації приладу, 
можуть користуватись приладом лише 
під наглядом особи, відповідальної за їх 
безпеку або після проведення інструкта-
жу такою особою.

Не дозволяйте дітям гратися з приладом. 

Діти віком від 8 років можуть виконувати 
чищення та догляд за приладом лише під 
наглядом дорослих.

Не підпускайте дітей віком молодше 8 
років до приладу та кабелю живлення.

Особам, що мають електронні імплантати, 
як-от електрокардіостимулятори, необ-
хідно проконсультуватися з лікарем щодо 
можливості перебування поряд з даним 
приладом.

Увага! Існує небезпека займання!

nn Перегріті жир та олія легко займають-
ся. Не залишайте сковорідки з жиром 
чи олією на варильній поверхні без наг-
ляду. У випадку займання жиру чи олії 
не заливайте вогонь водою.Вимкніть 
конфорку. За крийте посуд кришкою, 
щоб перекри ти доступ кисню до вогню, 
та вимкніть конфорку.

nn Під час роботи приладу конфорки 
сильно нагріваються. Ніколи не кладіть 
легкозаймисті предмети на варильну 
поверхню. Не зберігайте предмети на 
варильній поверхні.

nn Під час роботи прилад сильно нагрі-
вається. Не зберігайте легкозаймисті 
предмети та аерозолі у шухлядах, розмі-
щених під приладом.

nn Прилад, що вимкнувся автоматично, 
може не реагувати на дії користувача. В 
цьому випадку прилад може увімкнутися 
автоматично, коли користувач не матиме 
можливості наглядати за його роботою. У 
випадку виявлення подібної несправно-
сті вимкніть запобіжник та зверніться до 
сервісного центру.

Увага! Існує не безпека опіку!

nn Під час роботи приладу конфорки та 
поверхні, розташовані поблизу них, 
зокрема, рама приладу (за наявності) 
сильно нагріваються. Ніколи не торкай-
теся гарячих поверхонь. Не дозволяйте 
дітям наближатись до приладу.

nn Якщо індикатори Вашого приладу не 
функціонують, однак конфорки продов-
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жують працювати, вимкніть запобіжник 
та зверніться до сервісного центру.

nn Металеві предмети, що знаходяться на 
поверхні приладу, швидко нагріваю-
ться. Не кладіть на поверхню металеві 
предмети (напр., ножі, виделки, ложки 
та кришки).

nn Після кожного використання відклю-
чайте прилад за допомогою головного 
вимикача. Не чекайте, доки прилад 
вимкнеться автоматично після того, як 
Ви приберете з конфорок посуд.
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the temperature is reached.

Correct setting

Switching off and 
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refrigerating unit switches off.
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for a prolonged period:
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Defrosting

Refrigerator compartment
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into the evaporation 
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Freezer compartment
The freezer compartment does not 
defrost automatically, otherwise 
the frozen food would start thawing. A 
layer of frost in the freezer compartment 
impairs refrigeration of the frozen food 
and increases power consumption. 
Remove the layer of hoarfrost regularly.

ã=Caution

Do not scrape off hoarfrost or ice with 
a knife or pointed object. You could 
damage the refrigerant tubes. Leaking 
refrigerant may ignite or cause eye 
injuries.

Proceed as follows:

Note
Approx. 4 hours before defrosting 
the appliance, switch on super freezing 
so that the food drops to a very low 
temperature and can therefore be stored 
at room temperature for a longer period.

1. Switch off appliance to defrost it.
2. Pull out mains plug or switch off fuse.
3. Place the freezer drawers containing 

the food in a cool location. Place 
the ice pack (if enclosed) on the food.

4. Open condensation outlet. Fig. -

 Увага! Існує небезпека ураження 
струмом!

nn Ремонтні роботи, виконані неналежним 
чином, можуть складати небезпеку для 
користувача. Ремонт приладу має вико-
нуватися лише кваліфікованим співро-
бітником сервісного центру. У випадку 
виявлення несправності від’єднайте 
прилад від мережі живлення, витягнув-
ши штепсель з розетки або вимкнувши 
запобіжник, та зверніться до сервісного 
центру.

nn Не використовуйте очищувачі високого 
тиску та пароочисники для чищення 
приладу.

nn Несправний прилад може стати причи-
ною ураження струмом. Не вмикайте 
несправний прилад. Витягніть штепсель 
з розетки або вимкніть запобіжник. 
Зверніться до сервісного центру.

nn Пошкоджена склокерамічна панель 
приладу може стати причиною уражен-
ня струмом. У випадку пошкодження 
склокерамічної панелі від’єднайте 
прилад від мережі живлення, витягнув-
ши штепсель з розетки або вимкнувши 
запобіжник, та зверніться до сервісного 
центру.
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so that the food drops to a very low 
temperature and can therefore be stored 
at room temperature for a longer period.

1. Switch off appliance to defrost it.
2. Pull out mains plug or switch off fuse.
3. Place the freezer drawers containing 

the food in a cool location. Place 
the ice pack (if enclosed) on the food.

4. Open condensation outlet. Fig. -

 Увага! Існує небезпека пошкодження 
приладу!
У нижній частині Вашої варильної поверхні 
розміщено вентилятор для охолождення 
приладу. Якщо під приладом знаходиться 
висувна шухляда, не використовуйте її  
для зберігання дрібних предметів та папе-
ру. Під час роботи приладу вони можуть 
потрапити до вентилятора та заблокувати 
його.

Відстань між отвором забору повітря при-
ладу та речами у шухляді під приладом 
повинна складати щонайменше 2 см.
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 Увага! Існує небезпека травмування!

nn Під час готування страв у каструлях-па-
роварках поверхня приладу та посуд 
можуть тріснути внаслідок перегріван-
ня. Уникайте безпосереднього контакту 
ємності для страв у каструлі-пароварці з 
дном наповненого водою посуду.

nn Через наявність рідини між дном посуду 
та конфоркою посуд може раптово 
підскочити. Завжди слідкуйте за тим, 
щоб дно посуду та поверхня конфорки 
були сухими.

Можливі причини 
пошкодження приладу
Увага!

nn Використання посуду з шорстким дном може 
призвести до пошкодження склокерамічної 
панелі приладу.

nn Не встановлюйте на увімкнені конфорки 
приладу пустий посуд. Це може призвести до 
пошкодження приладу.

nn Не встановлюйте гарячий посуд на панель 
управління, індикатори та раму приладу. Це 
може призвести до пошкодження приладу.

nn Внаслідок падіння на прилад важких або го-
стрих предметів прилад може пошкодитись.

nn Алюмінієва фольга або пластикові ємності, 
встановлені на гарячу конфорку, можуть 
розплавитись. Не використовуйте захисну 
фольгу для духових шаф для готування на 
даному приладі.



5

Пошкодження Можлива причина Спосіб усунення

Плями на по-
верхні приладу

Виливання страв з посуду під 
час готування

Якомога швидше видаляйте плями від страв з 
поверхні приладу за допомогою спеціального 
шкребка для чищення скляних поверхонь.

Використання непридатного 
засобу для чищення

Використовуйте для чищення поверхні прила-
ду лише спеціалізовані засоби, придатні для 
чищення склокерамічних поверхонь.

Подряпини 
на поверхні 
приладу

Сіль, цукор або пісок на 
поверхні приладу

Не використовуйт прилад як робочу поверхню 
для приготування страв.

Використання посуду з шор-
стким дном

Перевірте дно Вашого посуду на наявність шор-
стких поверхонь.

Зміна забарв-
лення повер-
хонь приладу

Використання непридатного 
засобу для чищення

Використовуйте для чищення поверхні прила-
ду лише спеціалізовані засоби, придатні для 
чищення склокерамічних поверхонь.

Стирання дна посуду, напр. 
алюмінієвого

Не пересувайте посуд по поверхні приладу. 
Якщо Вам потрібно перемістити посуд, підніміть 
його та поставте на необхідну конфорку.

Дрібні виїмки 
на поверхні 
приладу

Цукор або продукти з 
високим вмістом цукру на 
поверхні  приладу

Якомога швидше видаляйте плями від страв з 
поверхні приладу за допомогою спеціального 
шкребка для чищення скляних поверхонь.

Огляд можливих причин пошкодження приладу
У таблиці нажче наведено найбільш імовірні пошкодження приладу, їх причини та спо-
соби усунення.
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Захист навколишнього середовища

Приготування страв на індукційній варильній 
поверхні

Утилізація відповідно до пра-
вил екологічної безпеки
Будь-ласка, утилізуйте упаковку належним 
чином!

Цей прилад марковано відповідно 
до Європейської директиви 
2012/19/ЕU щодо утилізації старих 
електричних та електронних 
приладів (WEEE - waste electrical 
and electronic equipment).

Дана директива окреслює вимоги 
щодо утилізації та переробки ста-
рих приладів на території ЄС.

Поради для заощадження 
енергії
nn Завжди накривайте каструлі під час 
готування відповідною кришкою. Готу-
вання у посуді, не накритому кришкою, 
значно підвищує кількість споживаної 
енергії. Використання скляної кришки 
дозволить швидко встановити ступінь 
готовності страви без необхідності підні-
мати кришку.

nn Використовуйте посуд з рівним дном. 
Готування у посуді з нерівним дном при-
зведе до підвищення кількості спожива-
ної енергії.

nn Діаметр дна посуду має відповідати діа-
метру конфорки. Зверніть увагу: часто 
виробники вказують діаметр ободу по-
суду. Зазвичай це значення перевищує 
значення діаметру дна посуду.

nn Невелику кількість продуктів слід готува-
ти у невеликих каструлях. Для готування 
невеликої кількості продуктів у великій 
каструлі необхідно більше енергії.

nn Для оптимізації енергоспоживання 
варіть продукти у невеликій кількості 
води. Це також дозволить зберегти 
більшу кількість вітамінів та поживних 
речовин у овочах.

nn Завжди обирайте оптимальний рівень 
потужності. Готування на надто високо-
му рівні потужності призведе до втрати 
енергії.

Переваги приготування страв 
на індукційній варильній 
поверхні
Принцип роботи індукційних варильних 
поверхонь полягає у тому, що тепло 
формується не у нагрівальному еле-
менті конфорки, а безпосередньо у дні 
посуду. Таке технологічне рішення про-
понує користувачеві низку переваг:

nn Економія часу для приготування та 
смаження; безпосереднє нагрівання 
ємності.

nn Заощадження енергії.

nn Простота та зручність у догляді: розлиті 
випадково страви пригоряють не так 
швидко.

nn Система нагрівання та безпеки; відразу 
при натисканні головного вимикача 
конфорка вмикається або вимикається. 
Для припинення подачі тепла достат-
ньо зняти посуд з індукційної поверхні, 
попередньо не вимикаючи її.
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Вказівки щодо використання 
посуду
Для приготування страв на індукційній по-
верхні придатний посуд з феромагнітним 
дном, виготовлений з емальованої сталі, 
чавуну чи спеціальної нержавіючої сталі. 
Щоб визначити, чи придатний посуд для 

використання на індукційний варильній 
поверхні, перевірте, чи притягується до 
нього магніт.

Для використання на індукційних вариль-
них поверхнях придатні також інші види 
посуду, дно яких не повністю феромагніт-
не.

При готуванні у посуді з не повністю феромагнітним дном нагрівати-
меться лише феромагнітна зона, через що тепло може нерівномірно 
розподілятися по посуду.

Дно каструль, виготовлене з алюмінію, вирізняється нижчими феро-
магнітними властивостями, через що такий посуд може розігріватись 
недостатньо або його наявність може бути не розпізнана приладом.

Для забезпечення оптимальних результатів приготування діаметр 
феромагнітної зони посуду має відповідати діаметру конфорки. Якщо 
варильна поверхня не розпізнає наявність каструлі або сковорідки, 
спробуйте встановити посуд на меншу за розміром конфорку.

Посуд, непридатний для використання 
на індукційній варильній поверхні
Не використовуйте посуд та проміжні 
пластини для готування у стандартному 
посуді на індукційних варильних поверх-
нях, виготовлені з наступних матеріалів:

nn Звичайна нержавіюча сталь

nn Скло

nn Кераміка

nn Мідь

nn Алюміній

Структура дна посуду
Особливості дна посуду можуть впливати 
на процес приготування страв. Дно посуду 
має бути виготовленим з матеріалів, що 
добре проводять тепло. Виробник реко-
мендує використовувати посуд з тришаро-
вим дном з нержавіючої сталі.

Невідповідність діаметру дна посуду 
діаметру конфорки та відсутність посуду 
на конфорці
Якщо на обраній конфорці немає посу-
ду, встановлений посуд виготовлено з 
непридатного матеріалу чи діаметр дна 
посуду не відповідає діаметру конфорки, 
індикатор рівня потужності почне бли-
мати. Встановіть на конфорку посуд, що 

відповідає належним вимогам. Індикатор 
рівня потужності перестане блимати. 
Якщо посуд не буде встановлено на 
конфорку протягом 90 секунд, конфорка 
вимкнеться автоматично.

Порожній посуд або посуд з тонким 
дном
Не розігрівайте на варильній поверхні 
порожній посуд та не готуйте страви у посуді 
з тонким дном. Такий посуд може нагрітись 
швидше, ніж спрацює відповідна захисна 
система приладу. Під впливом високих 
температур дно такого посуду може розпла-
витись і пошкодити склокерамічну панель 
приладу. Не торкайтесь гарячого посуду. 
Вимкніть відповідну конфорку. Після того, 
як прилад охолоне, увімкніть його. Якщо 
прилад не вмикається, зверніться до сервіс-
ного центру.

Розпізнавання наявності посуду
Кожна конфорка має мінімальне значен-
ня діаметру посуду, наявність якого може 
бути розпізнана. Це значення зокрема за-
лежить від матеріалу посуду. Завжди вста-
новлюйте посуд на конфорку, діаметр якої 
відповідає діаметру дна Вашого посуду.
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Знайомство з приладом
На малюнку на с. 2 наведено зображення різних моделей та рівні потужності конфорок 
Вашого приладу.

Сенсорні кнопки
Кнопки на панелі управління сенсорні, для їх вибору вистачає легкого дотику.

Вказівка: cлідкуйте за тим, щоб панель управління завжди була сухою. Волога на панелі 
управління може вплинути на її функціонування.

Панель управління

Конфорки

Сенсорні кнопки

Головний вимикач

Кнопка вибору конфорки

Кнопки вибору значень нала-
штувань

Тимчасове блокування панелі 
управління
Кнопка вибору функції «Блоку-
вання від дітей»

Налаштування функцій таймера

Адаптивна зона

Повідомлення

0 Статус приладу

1-9 Рівні потужності

b Функція PowerBoost

H/h Індикація залишкового тепла

00
Налаштування функцій тай-
мера

Функція «Блокування від 
дітей»

Таймер відключення конфор-
ки

Таймер

Адаптивна зона

Конфорка

Адаптивна зона Див. розділ “Адаптивна зона”

Користуйтесь лише посудом, придатним для використання на індукційній варильній поверхні; див. 
пункт «Вказівки щодо використання посуду».
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Експлуатація варильної поверхні

Індикація залишкового тепла
Кожна конфорка Вашого приладу осна-
щена функцією індикації залишкового 
тепла. Дана функція повідомляє користу-
вача про те, чи конфорка гаряча або тепла 
відповідно. Не торкайтеся конфорки, доки 
на індикаторі відображаються символи H 
та h.

Дана функція відображатиме залишкове 
тепло навіть після вимкнення приладу.

Якщо Ви знімаєте посуд з конфорки, не 
вимикаючи її, на індикатор по черзі виво-
дитимуться символи H або h та обраний 
рівень потужності. Вимкніть конфорку або 
встановіть на неї посуд, щоб продовжити 
готування.

У даному розділі описаний процес вибору 
потужності конфорок. У таблиці нижче 
наведено рекомендовані рівні потужності 
та тривалість готування для низки страв.

Увімкнення та вимкнення 
приладу
Для увімкнення та вимкнення приладу 
використовується кнопка головного вими-
кача.

Увімкнення приладу: натисніть сенсор-
ну кнопку . Індикатор над головним 
вимикачем почне підсвічуватись. Прилад 
готовий до роботи.

Вимкнення приладу: натисніть сенсорну 
кнопку  та утримуйте її, доки підсві-
чування індикатору над головним вими-
качем не відключиться. Усі конфорки 
вимкнено. Індикація залишкового тепла 
конфорок, які було увімкнено, відобража-
тиметься, доки конфорки не охолонуть.

Вказівка
Прилад вимикається автоматично при-
близно через 20 секунд після вимкнення 
усіх конфорок.

Вибір рівня потужності 
конфорок
Оберіть бажаний рівень потужності кон-
форки на панелі управління.

Рівень 1 відповідає мінімальній потужнос-
ті, рівень 9 - максимальній.

Між кожним рівнем потужності є проміж-
ний рівень, що позначається за допомо-
гою крапки.

Вибір рівня потужності
Для вибору рівня потужності прилад має 
бути увімкненим.

1. Натисніть сенсорну кнопку   для вибо-
ру конфорки. Індикатори 0 та  почнуть 
підсвічуватись.

2 Впродовж наступних 10 секунд проведіть 
пальцем по панелі управління, доки не 
буде встановлено необхідний рівень 
потужності на панелі управління.

Рівень потужності встановлено.

Зміна рівня потужності конфорки
Оберіть конфорку та встановіть бажане 
значення потужності на панелі управління.

Вимкнення конфорки
Оберіть бажану конфорку та оберіть 
рівень потужності 0 за допомогою кнопок 
вибору значень налаштувань. Конфорка 
вимкнеться, з’явиться індикатор залишко-
вого тепла.
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Вказівки

nn Після вибору конфорки відображати-
меться символ . Тепер можна обрати 
необхідні налаштування конфорки.

nn Якщо на конфорку не встановлено 
посуд, обраний індикатор рівня потуж-
ності почне блимати. Через деякий час 
конфорка вимкнеться.

Поради щодо приготування 
страв
У таблиці нижче наведено приклади при-
готування низки страв.

Рівень потужності конфорки та тривалість 
готування залежать від виду, ваги та якості 
продуктів. У зв’язку з цим наведені значен-
ня є орієнтовними.

Пюре, крем та густі соуси слід періодично 
перемішувати.

Для початку приготування страв вико-
ристовуйте рівень потужності 9.

Рівень потужності Тривалість готування

Розтоплювання

Шоколад, шоколадна глазур 1-1. -

Масло, мед, желатин 1-2 -

Розігрівання та підтримання 
страв у теплому стані

Густі супи 
(напр., сочевичний суп)

Молоко **

Варіння сосисок **

1.-2

1.-2.

3-4

-

-

-

Розморожування та розігрівання

Заморожений шпинат 3-4 15-25 хв.

Заморожений гуляш 3-4 30-40 хв.

Готування на повільному вогні

Галушки, кнедлики * 4.-5. 20-30 хв.

Риба * 4-5 10-15 хв.

Білі соуси, напр. соус бешамель 1-2 3-6 хв.

Соуси із подальшим збиванням, 
напр. соус бернез або голланд-
ський соус

3-4 8-12 хв.

Варіння, готування на парі, 
пасерування

Рис (у подвійній кількості води) 2-3 15-30 хв

Молочна рисова каша 2-3 30-40 хв

Картопля в лушпинні 4-5 25-30 хв

* Готувати безперервно без кришки

** Готувати без кришки

*** Частіше перевертати
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Рівень потужності Тривалість готування

Варена картопля 4-5 15-25 хв

Локшина* 6-7 6-10 хв

Супи 3.-4. 15-60 хв

Овочі 2.-3. 10-20 хв

Заморожені овочі 3.-4. 7-20 хв

Готування у скороварці 4.-5. -

Тушкування

Рулети, голубці 4-5 50-60 хв.

Тушковане м'ясо, печеня 4-5 60-100 хв.

Гуляш 3-4 50-60 хв.

Тушкування / смаження з неве-
ликою кількістю олії **

Шніцель (з паніруванням або без) 6-7 6-10 хв

Заморожений шніцель  6-7 8-12 хв

Відбивні (з паніруванням 
або без) ***

6-7 8-12 хв

Стейк (завтовшки 3см) 7-8 8-12 хв

Куряча грудка 
(завтовшки 2 см) ***

5-6 10-20 хв

Заморожена куряча грудка *** 5-6 10-30 хв

Шніцель, фрикадельки 
(3 см завтовшки)***

4.-5. 30-40 хв

Риба та рибне філе 5-6 8-20 хв

Риба та рибне філе з паніруван-
ням

6-7 8-20 хв

Риба з паніруванням, заморожена 
(напр. рибні палички)

6-7 8-12 хв

Омари та креветки 7-8 4-10 хв

Заморожені продукти (напр.замо-
рожені суміші для смаження)

6-7 6-10 хв

Млинці 6-7 Один за одним

Омлет 3.-4. Один за одним

Яєчня 5-6 3-6 хв.

* Готувати безперервно без кришки

** Готувати без кришки

*** Частіше перевертати
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Рівень потужності Тривалість готування

Смаження у фритюрі (шматки 
по 150-200 г до готовності один 
за одним у 1-2 л олії **)

Готувати один за однимЗаморожені напівфабрикати 
(напр. картопля фрі, курячі 
нагетси)

8-9

Заморожені крокети 7-8

М'ясо (напр. шматки курчатини) 6-7

Риба з паніруванням або у клярі 6-7

Зелень, гриби з паніруванням або 
у клярі

6-7

Дрібна випічка (напр. оладки, 
фрукти у клярі)

4-5

* Готувати безперервно без кришки

** Готувати без кришки

*** Частіше перевертати

Адаптивна зона

Адаптивна зона в залежності від потреби 
може використовуватись як дві однокон-
турні конфорки або як розширена зона для 
приготування.

Вона складається з чотирьох незалежних 
індукторів. Коли використовується адаптив-
на зона, активується лише та її ділянка, на 
якій стоїть посуд.

Вказівки щодо використання 
посуду
Для правильного розпізнавання посуду та 
рівномірного розподілення тепла, пра-
вильно встановлюйте посуд на поверхні 
приладу:

Одна конфорка

Діаметр дна посуду дорівнює або менше 13 см
Поставте посуд на одну з чотирьох позицій, як це зображено на 
малюнку.

Діаметр дна посуду більше 13 см
Поставте посуд на одну з трьох позицій, як це зображено на малюнку.

Якщо посуд займає більше ніж одну конфорку, ставте його на верхню 
або нижню ділянку адаптивної зони.
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Дві незалежні конфорки

Верхню та нижню конфорки, кожна з яких оснащена двома індук-
торами, можна використовувати окремо, налаштувавши необхідну 
потужність для кожної з них.
У такому випадку рекомендовано ставити лише один предмет посуду 
на кожну конфорку.

Вказівка
При використанні посуду різного розміру чи виготовленого з різного матеріалу можуть виникати 
шум та вібрації, що жодним чином не впливають на роботу приладу.

Для забезпечення максимальної потужності функції Powerboost по-
ставте посуд у центрі адаптивної зони, коли вона функціонує в режимі 
одної великої конфорки.

На варильних поверхнях, що мають декілька адаптивних зон, не 
рекомендується ставити один предмет посуду так, щоб він переривав 
декілька адаптивних зон одночасно.

Дві окремі конфорки
Адаптивна зона може застосовуватись як 
дві окремі конфорки.

Активація
Див. розділ «Налаштування конфорки».

Одна конфорка
Для використання зони в режимі роботи 
декількох окремих конфорок.

Активація
Прилад має бути увімкненим.

1. Поставте посуд на варильну поверхню 
та натисніть кнопку . Індикатор   
почне підсвічуватись. 
Адаптивну зону активовано.

2. Проведіть пальцем по панелі управлін-
ня, доки не буде встановлено необхід-
ний рівень потужності на панелі управ-
ління.

Адаптивну зону увімкнено.

Налаштування рівня потужності
Оберіть адаптивну зону натиснувши на 
кнопку . Змініть рівень потужності на 
панелі управління.

Встановлення нового предмету посуду
Натисніть кнопку . Новий предмет посуду 
буде розпізнано, при чому буде збере-
жено попередньо встановлений рівень 
потужності.

Вказівка: якщо пересунути посуд, коли 
конфорку ввімкнено, варильна поверхня 
здійснить автоматичний пошук, а попе-
редньо обраний рівень потужності буде 
збережено.

Вимкнення
Оберіть значення 0 на панелі управління.

Повернення до використання 
режиму двох окремих конфорок
Оберіть потрібні конфорки на адаптивній 
зоні.

Вказівка: після вимкнення та повторного 
увімкнення приладу адаптивна зона знову 
функціонуватиме в режимі двох незалеж-
них конфорок.
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Функція «Блокування від дітей»

Функція «Блокування від дітей» дозво-
ляє запобігти небажаному увімкненню 
приладу.

Активація та відключення 
функції «Блокування від 
дітей»
Для активації даної функції прилад має бути 
вимкненим.

Активація функції: натисніть сенсорну кно-
пку  та утримуйте її протягом приблизно 
4 секунд. Індикатор поряд з символом  
буде підсвічуватись впродовж 10 секунд. 
Прилад заблоковано.

Відключення функції: натисніть сенсорну 
кнопку   та утримуйте її протягом при-
близно 4 секунд. Прилад розблоковано.

Автоматична активація функції
Прилад передбачає можливість автома-
тичної активації функції «Блокування від 
дітей» після кожного вимкнення варильної 
поверхні.

Увімкнення та відключення автоматич-
ної активації функції
Процес увімкнення автоматичної активації 
функції «Блокування від дітей» описаний у 
розділі «Базові функції приладу».

Функція Powerboost
Функція Powerboost використовується 
для ще швидшого доведення до кипін-
ня великої кількості води, ніж на рівні 
потужності 9.

Вказівки щодо використання 
функції
Користувач може активувати дану функцію 
лише для однієї з конфорок у відповідній 
групі (див. мал. нижче). При спробі активу-
вати другу конфорку у даній групі на індика-
торі потужності блиматимуть повідомлення 
b та 9, після чого для даної конфорки авто-
матично обирається рівень потужності 9.

Вказівка: найбільший рівень потужності 
буде досягнуто, якщо розмістити посуд у 
центрі адаптивної зони, як це показано в 
розділі «Адаптивна зона».

Активація функції
1. Оберіть рівень потужності 9.

2 Оберіть необхідне налаштування, 
натиснувши на панель управління над 
символом +b.

Функцію активовано.

Відключення функції
Оберіть необхідне налаштування, натис-
нувши на панель управління над симво-
лом +b.

Функцію відключено.

Вказівка: за певних умов функція 
PowerBoost може вимикатись автоматично 
для захисту електронних систем приладу.

Група 1

Група 2
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Функції таймера

Таймер приладу може працювати у двох 
режимах:

nn таймер відключення конфорки;

nn автономний таймер.

Таймер відключення 
конфорки
Після завер шення обраного часу відліку 
конфорка автоматично вимкнеться.

Вибір тривалості роботи конфорки:
Прилад повинен бути увімкненим.

1. Оберіть необхідну конфорку та рівень 
потужності.

2. Натисніть на кнопку  . Індикатор обраної 
конфорки почне підсвічуватись. На інди-
катор таймера виведеться повідомлення 
00. Для вибору іншої конфорки натискайте 
кнопку  , доки індикатор не обхідної кон-
форки  не почне підсвічуватись.

3. Впродовж наступних 10 сек оберіть бажа-
ний час приготування. Ви можете налашту-
вати тривалість від 1, 2, 3 до 10 хвилин.

Почнеться зворотний відлік часу.

Вказівка
Прилад передбачає можливість автоматич-
ного вибору однакової тривалості роботи 
для усіх конфорок. Відлік часу відбувати-
меться для кожної конфорки окремо.

У розділі «Базові функції» наведено вказів-
ки щодо автоматичного вибору тривалості 
роботи конфорок.

Автоматичне програмування
Якщо на панелі управління було обрано 
попереднє налаштування від 1 до 5, час 
готування зменшиться на одну хвилину. 
Якщо на панелі управління було обрано 
попереднє налаштування від 6 до 10, час 
готування збільшиться на одну хвилину.

Зміна тривалості роботи конфорки та 
скасування роботи таймера
Натисніть на символ   декілька разів, 
доки необхідний індикатор  не почне 
підсвічуватись.

Змініть тривалість готування або відклю-
чіть дану функцію, обравши значення 00 
за допомогою кнопок вибору значень 
налаштувань.

Завершення часу відліку
Після завершення часу відліку конфор-
ка автоматично вимкнеться. Пролунає 
акустичний сигнал. Протягом 10 секунд на 
індикаторі таймера відображатиметься по-
відомлення 00. Індикатор   буде яскраво 
підсвічуватись. Натисніть кнопку   для 
відключення підсвічування індикаторів та 
вимкнення акустичного сигналу.

Вказівка

nn Якщо таймер було активовано для де-
кількох конфорок, можна налаштувати 
відображення часу для всіх конофрок. 
Для цього натискайте кнопку  до появи 

 індикатора відповідної конфорки.

nn Користувач може встановити час роботи 
таймера на значення до 99 хвилин.

Автономний таймер
Користувач може встановити час роботи 
автономного таймера на значення до 99 
хвилин. Робота автоном ного таймера не 
залежить від інших нала    штувань приладу.

Увімкнення автономного таймера
1. Натискайте кнопку , доки символ 

не почне підсвічуватися. На індикатор 
таймера виведеться повідомлення 00.



16

2. Оберіть бажане значення тривалості 
роботи таймера за допомогою кнопок 
вибору значень налаштувань.

Розпочнеться зворотній відлік часу.

Зміна тривалості роботи та скасування 
роботи таймера
Натисніть кнопку  декілька разів, доки 

 індикатор не почне підсвічуватись. 
Оберіть бажане значення тривалості робо-
ти таймера за допомогою кнопок вибору 
значень налаштувань або встановіть 00.

Завершення часу відліку
Після завершення часу відліку пролунає 
акустичний сигнал. На індикаторі з’явить-
ся 00. Індикатор  автономного тайме-
ру почне яскраво підсвічуватись. Індика-
тор вимкнеться через 10 сек. Натисніть 
кнопку . Індикатори згаснуть, акустич-
ний сигнал вимкнеться.

Тимчасове блокування панелі управління

Автоматичне вимкнення приладу

Дана функція дозволяє витерти панель 
управління приладу навіть під час готу-
вання страв без ризику випадкової зміни 
обраних налаштувань.

Для активації функції натисніть кнопку  . 
Пролунає акустичний сигнал. Індикатор 
над символом почне підсвічуватись. 

Панель управління заблокована на 35 се-
кунд. Ви можете витерти панель управлін-
ня без ризику зміни налаштувань.

Вказівка: дана функція не блокує голов-
ний вимикач. Ви можете вимкнути вариль-
ну поверхню у будь-який момент.

Якщо Ваш прилад працює тривалий час без 
зміни налаштувань, система активує функ-
цію автоматичного вимкнення приладу.

Нагрівальні елементи усіх конфорок 
відключаються. На індикатори конфорок 
по черзі виводиться повідомлення FB та 
індикація залишкового тепла H/h. При 
натисненні будь-якої кнопки індикатори пе-

рестануть відображати ці дані. Ви зможете 
обрати бажані налаштування.

Тривалість роботи приладу до активації 
функції автоматичного вимкнення зале-
жить від обраного рівня потужності  
(від 1 до 10 годин).
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Базові функції приладу

Ваш прилад має низку базових функцій. За бажанням Ви можете змінити їх налашту-
вання.

Повідом-
лення

Базова функція

c 1 Автоматична активація функції «Блокування від дітей»
0 Вимкнено* ⃰
1 Увімкнено

c2 Акустичний сигнал
0 Сигнал підтвердження вибору та помилки у роботі приладу відключено.
1 Працює лише сигнал про помилку у роботі приладу.
2 Всі сигнали активовано.*

c5 Автоматичний таймер відключення конфорок
0 Вимкнено*⃰
1-99 Тривалість роботи до вимкнення конфорок

c6 Тривалість акустичного сигналу таймера
1 10 секунд* ⃰
2 30 секунд
3 1 хвилина

c 7 Функція обмеження максимальної потужності
0 = Вимкнено *
1 = 1,000 Вт (мінімальна потужність)
1 = 1,500 Вт
2 = 2,000 Вт
9 або 9. = максимальна потужність приладу

c9 Час вибору конфорки
0 Необмежений: для зміни налаштувань обраної востаннє конфорки виби-

рати її знову непотрібно.* ⃰
1 Користувач може змінити налаштування обраної конфорки протягом 

10 секунд.
c0 Відновлення заводських значень

0 Вимкнено* ⃰
1 Увімкнено

* Заводське значення функції.
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Чищення та догляд

Налаштування базових 
функцій
Для зміни налаштувань базових функцій 
прилад має бути вимкненим.

1. Увімкніть прилад за допомогою голов-
ного вимикача.

2. Протягом 10 секунд після увімкнення 
приладу натисніть кнопку  та утри-
муйте її впродовж 4 секунд. 

На дисплей виводимуться індикатори 
c1 та 0 як значення за замовчуванням.

3. Натискайте кнопку , доки на індика-
тор рівня потужності конфорки не ви-
ведеться повідомлення, що відповідає 
бажаній базовій функції.

4. Оберіть бажане значення за допомогою 
кнопок вибору значень налаштувань.

5. Натисніть кнопку  та утримуйте її 
протягом 4 секунд. 
Обрані налаштування зберігаються у 
пам’яті приладу.

Вихід з меню зміни налаштувань базо-
вих функцій
Щоб вийти з меню зміни налаштувань ба-
зових функцій, вимкніть прилад за допомо-
гою головного вимикача.

У даному розділі наведено вказівки щодо 
чищення та догляду за Вашим приладом.

Склокерамічна панель
Виконуйте чищення склокерамічної панелі 
кожного разу після завершення готування. Це 
дозволить запобігти пригорянню залишків їжі.

Виконуйте чищення приладу лише після 
того, як всі конфорки та поверхня приладу 
охолонуть.

Використовуйте для чищення поверхні при-
ладу лише спеціалізовані засоби, придатні 
для чищення склокерамічних поверхонь. 
Дотримуйтесь вказівок виробника, наведе-
них на упаковці відповідного засобу.

Ніколи не використовуйте для чищення:

nn Концентрований засіб для ручного 
миття посуду;

nn Засіб для миття посуду у посудомийній 
машині;

nn Абразивні засоби для чищення;

nn Агресивні засоби для чищення, як-от 
спрей для чищення духових шаф чи 
засіб для видалення плям;

nn Шорсткі губки;

nn Очищувачі високого тиску та паро-
очисники.

Для видалення складних забруднень ви-
користовуйте спеціальний шкребок для 
чищення скляних поверхонь. Під час 
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чищення дотримуйтесь вказівок виробника.
Придатний для чищення склокерамічної 
панелі приладу шкребок Ви також можете 
придбати у нашому сервісному центрі.

Рама приладу
Щоб запобігти пошкодженню рами при-
ладу, будь-ласка, дотримуйтесь під час 
чищення наведених нижче вказівок.

nn Використовуйте для чищення лише 
теплий розчин миючого засобу.

nn Не використовуйте гострі та шорсткі 
предмети для чищення рами приладу.

nn Не використовуйте шкребок для склоке-
рамічних поверхонь для чищення рами 
приладу.

Усунення незначних несправностей власноруч

Доволі часто причину несправності приладу користувач може усунути власноруч. Перед 
тим, як звернутися до сервісного центру, будь ласка, уважно прочитайте вказівки у табли-
ці нижче.

Індикатори Несправність Спосіб усунення

Індикатори відключені. Струм не подається до при-
ладу.

Прилад було підключено до 
мережі живлення неналежним 
чином.

Порушення роботи електрон-
них систем приладу.

Перевірте, чи не відключено 
подачу струму у будинку за до-
помогою інших електронних 
приладів.

Перевірте правильність під-
ключення приладу відповідно 
до вказівок, наведених у 
інструкції з монтажу.
Якщо жодна з наведених 
порад не дозволила усунути 
несправність, зверніться до 
сервісного центру.

Повідомлення E Панель управління волога або 
на неї встановлено сторонній 
предмет.

Витріть панель управління 
або приберіть з неї сторонній 
предмет.

Повідомлення Er+ номер /  
d + номер / 9 + номер

Порушення роботи електрон-
них систем приладу.

Дістаньте штепсель прила-
ду з розетки. Через 30 сек 
увімкніть прилад ще раз. *

Повідомлення F0/F9 Внутрішня помилка під час 
роботи приладу.

Дістаньте штепсель прила-
ду з розетки. Через 30 сек 
увімкніть прилад ще раз. *

Повідомлення F2/F5

Повідомлення F4

Внаслідок перегрівання 
електронних систем конфорка 
автоматично вимкнулася.
Внаслідок перегрівання 
електронних систем конфорка 
автоматично вимкнулася.

Зачекайте, доки електронні сис-
теми не охолонуть. Після цього 
натисніть будь-яку кноп ку.
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Шуми під час роботи 
приладу
Принцип роботи індукційних варильних 
поверхонь полягає у створенні електромаг-
нітного поля, завдяки чому тепло виникає 
безпосередньо у дні посуду. Залежно від 
властивостей посуду при цьому можуть 
виникати звуки та вібрації, описані нижче.

Низьке гудіння, подібне до звуку роботи 
трансформатора
Такий шум виникає під час приготування 
страв при високому рівні потужності внаслі-
док передачі значної кількості енергії до дна 
посуду. При виборі меншого рівню потужності 
звук послаблює ться або повністю зникає.

Гудіння
Такий звук виникає, якщо на поверхні 
приладу стоїть порожній посуд. При напов-
ненні посуду водою чи продуктами звук 
зникає.

Тріск
Даний шум виникає під час готування 
внаслідок вібрації на перетині шарів різ-
них матеріалів, з яких виготовлено посуд. 
Інтенсивність цого шуму залежить від об-
раного способу приготування та кількості 
продуктів.

Тонкий свист
Даний шум виникає під час готування у 
посуді, виготовленому з декількох шарів 
різних матеріалів, на двох конфорках од-
ночасно при максимальному рівні потуж-
ності. При зниженні рівня потужності цей 
шум зменшується або зникає повністю.

Шум роботи вентилятора
Для належного функціонування електрон-
них систем приладу необхідно підтримува-
ти певний рівень температури.

Для цього прилад оснащений вентилято-
ром, що вмикається при підвищенні рівня 
температури. Для захисту електроніки від 
перегрівання вентилятор може працювати 
деякий час після вимкнення приладу.

Описані вище шуми спричинені особли-
востями функціонування індукційної 
варильної поверхнями та не є несправно-
стями.

Індикатори Несправність Спосіб усунення

Повідомлення U1 Напруга у мережі зависока 
або занизька.

Зверніться до відповідного 
комунального управління.

Повідомлення U2 / U3 Конфорка працювала надто 
довго та вимкнулася автома-
тично.

Зачекайте, доки електронні 
системи приладу не охолонуть.

* Якщо несправність не вдалось усунути самостійно, зверніться до наших сервісних центрів.
Не залишайте гарячий посуд на панелі управління.
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Сервісні центри

Контрольні страви

Якщо Вам потрібно виконати ремонт прила-
ду, зверніться до наших сервісних центрів. 
Наші спеціалісти нададуть Вам кваліфікова-
ну консультацію.

Продуктовий та виробничий номери при-
ладу (E-Nr. та FD-Nr.):

Звернувшись до нашого сервісного центру, 
назвіть продуктовий (Е-Nr.) та виробничий 
(FD) номери приладу.

Ці дані вказані на паспортній табличці 
приладу.

Зверніть увагу: виклик спеціаліста сервіс-
ного центру для усунення несправності, що 

сталася внаслідок недбалого користування 
приладом та недотримання вказівок, наве-
дених у даній інструкції, не буде безкоштов-
ним навіть під час гарантійного строку.

Контактні дані найближчих до Вас сервіс-
них центрів вказані на сайті виробника та 
на гарантійному талоні.

Довіртеся професіоналізму виробника. 
Ремонт приладів виконується кваліфікова-
ними технічними спеціалістами з викорис-
танням оригінальних запасних частин.

Таблиці нижче були розроблені для тесту-
вальних організацій з метою полегшення 
контролю та тестування різноманітних 
приладів.

Наведені у таблиці дані були отримані 
з використанням набору посуду марки 
Schulte-Ufer (набір каструль для індукційних 
варильних поверхонь, артикул 
HEZ 390042), до якого входить наступне:

nn Каструля з ручкою місткістю 1,2 л, 
 16 см, для одноконтурної конфорки  

14,5 см;

nn Каструля місткістю 1,7 л,  16 см, для 
одноконтурної конфорки  14,5 см;

nn Каструля місткістю 4,2 л,  22 см, 
для конфорок  18 см;

nn Сковорідка  24 см, для конфорки 
 18 см
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Розігрівання / доведення до кипіння Готування після закипання / доведення 
до готовності

Контрольна страва Конфор-
ка

Рівень 
потуж-
ності

Трива-
лість го-
тування 
(хв:сек)

Викори-
стання 
кришки

Рівень 
потуж-
ності

Викори-
стання 
кришки

Розтоплювання шоколаду

Посуд: каструля з ручкою
Шоколадна глазур (напр. 
гіркий шоколад 55 % 
«Dr. Oetker», 150 г),

 14,5 см - - - 1-1. Ні

Розігрівання та підтримання сочевичного супу у теплому стані

Посуд: каструля
Початкова температура: 20 °С

Сочевичний суп *

450 г  14,5 см 9 Прибл. 
1:30, не 
перемі-
шувати

Так 1. Так

800 г  18 см 9 Прибл. 
2:30, не 
перемі-
шувати

Так 1. Так

Консервований сочевичний суп, напр. сочевичний суп з ковбасками “Erasco”

500 г  14,5 см 9 Прибл. 
1:30 
(пере-
мішати 
через 
прибл. 
1:00)

Так 1. Так

1 кг  18 см 9 Прибл. 
2:30 
(пере-
мішати 
через 
прибл. 
1:00)

Так 1. Так
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Розігрівання / доведення до кипіння Готування після закипання / доведення 
до готовності

Контрольна страва Конфор-
ка

Рівень 
потуж-
ності

Трива-
лість го-
тування 
(хв:сек)

Викори-
стання 
кришки

Рівень 
потуж-
ності

Викори-
стання 
кришки

Соус бешамель

Посуд: каструля з ручкою
Температура молока: 7 оС
Інгредієнти: 40 г масла, 40 г 
борошна, 0,5 л молока (жир-
ність 3,5 %) та дрібка солі

ø 14,5 см

1. Розтопіть масло, змішайте 
з борошном та сіллю та по-
чинайте підігрівати суміш

1 Прибл. 
3:00

Ні

2. Додайте молоко, доведіть 
соус до кипіння, постійно 
перемішуючи

7 Прибл. 
5:20

Ні

3. Після закипання варіть 
соус ще впродовж 2 хв, не 
змінюючи рівень потужності 
та постійно помішуючи

1 Ні

Молочна рисова каша

Посуд: каструля

Температура молока: 7 °С

Нагріти молоко, доки воно не 
почне підніматись. Вибрати ре-
жим потужності для доведення 
до готовності, додати рис, 
цукор та сіль.

Інгредієнти: 190 г круглого 
рису, 23 г цукру, 750 см 
молока (жирність 3,5 %) та 
дрібка солі

 14,5 см

8.
Прибл. 
6:30

Ні

2 (пере-
мішати 
через 
прибл. 
10:00)

Так
Інгредієнти: 250 г круглого 
рису, 30 г цукру, 1 л молока 
(жирність 3,5 %) та дрібка 
солі

 18 см
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Розігрівання / доведення до кипіння Готування після закипання / доведення 
до готовності

Контрольна страва Конфор-
ка

Рівень 
потуж-
ності

Трива-
лість го-
тування 
(хв:сек)

Викори-
стання 
кришки

Рівень 
потуж-
ності

Викори-
стання 
кришки

Рисова каша *

Посуд: каструля
Температура води 20 °С

Інгредієнти: 125 г довгого 
рису, 300 г води та дрібка 
солі

  14,5 см 9 Прибл. 
2:30

Так 2 Так

Інгредієнти: 250 г довгого 
рису, 600 г води та дрібка 
солі

  18 см 9 Прибл. 
2:30

Так 2. Так

Смаження стейків зі свиного філе

Посуд: сковорідка

Температура стейків: 7 °С  
2 стейки зі свиного філе 
(загальна вага близько 200 г, 
кожен завтовшки прибл. 1 см

 18 см 9 1:30 Ні 7 Ні

Смаження млинців * 

Посуд: сковорідка

Інгредієнти: 55 мл тіста на 
кожен млинець

ø  18 см 9 1:30 Ні 7 Ні

Смаження замороженої картоплі фрі у фритюрі

Посуд: каструля

Інгредієнти: 1,8 кг соняш-
никової олії, порція: 200 г 
замороженої картоплі фрі 
(напр. картопля «McCain 123 
Frites Original»)

ø  18 см 9 Готува-
ти, доки 
темпе-
ратура 
олії не 
досягне 
180 °С

Ні 9 Ні

* Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550
* * Рецепт згідно зі стандартом DIN EN 60350-2
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Інструкція з монтажу
Схеми вбудовування

Інструкція з монтажу
Схеми вбудовування
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Важливі вказівки щодо 
монтажу
Техніка безпеки: безпечна експлуатація 
приладу гарантована лише у випадку 
встановлення та підключення приладу 
до мережі живлення з дотриманням усіх 
належних норм та, зокрема, вказівок, 
наведених у даній інструкції. Відповідаль-
ність за пошкодження, завдані внаслідок 
неналежного монтажу, несе особа, що 
виконувала монтаж приладу.

Підключення до мережі живлення: 
підключення приладу до мережі живлення 
має виконуватися лише кваліфікованим 
спеціалістом. При цьому слід дотримува-
тись інструкцій місцевого комунального 
управління.

Вимоги до підключення до мережі жив-
лення: даний прилад відповідає нормам 
класу захисту І. Експлуатація приладу мож-
лива лише у випадку наявності відповідно-
го заземлення.

Виробник не несе відповідальності за 
некоректну роботу приладу та можливі 
пошкодження, спричинені внаслідок вико-
наного неналежним чином підключенням 
приладу до мережі живлення.

Вимоги до монтажу: монтаж приладу 
передбачає необхідність стаціонарного 
підключення до мережі живлення з вста-
новленням розмикача згідно належних 
вимог.

Можливість встановлення над іншими 
приладами: індукційні варильні поверх-
ні можуть встановлюватися у стільницю 
над висувними шухлядами, духовими 
шафами з примусовою вентиляцією тієї 
ж торгівельної марки та посудомийними 
машинами тієї ж торгівельної марки. Не 
встановлюйте прилад над холодильника-
ми, духовими шафами без примусової 
вентиляції та пральними машинами.

Прокладання кабелю живлення: під час 
прокладання кабелю живлення запобі-
гайте його перетискання. Не прокладайте 
кабель живлення по гострих кутах при-
ладу або ніші. У випадку встановлення 
під варильною поверхнею духової шафи 
прокладіть кабель живлення приладу по 
задніх кутах духової шафи. Під час прокла-

дання уникайте контакту кабелю живлен-
ня з поверхнями приладу та духової шафи, 
що можуть нагріватися.

Вимоги до стільниці: стільниця, у яку вста-
новлюватиметься прилад, повинна мати 
рівну поверхню, бути встановленою рівно 
горизонтально, бути надійно закріпленою 
та не повинна прогинатися. При встанов-
ленні приладу дотримуйтеся вказівок 
виробника стільниці.

Гарантія виробника: неналежне встанов-
лення приладу у нішу та виконане нена-
лежним чином підключення приладу до 
мережі живлення, а також порушення ви-
мог, наведених у даній інструкції, звільняє 
виробника від гарантійних зобов’язань.

Вказівка: будь-які роботи зі зміни кон-
струкції приладу, включаючи заміну кабе-
лю живлення, повинні виконуватись лише 
спеціалістами сервісного центру.

Підготовка меблевого 
корпусу
Мал. 1-4

Вимоги до меблевого корпусу: мебле-
вий корпус, у який встановлюватиметься 
прилад, повинен бути розрахованим на 
температури щонайменше до 90 °C.

Вимоги до ніші: після завершення робіт 
з вирізання ніші обов’язково приберіть 
стружки.

Вимоги до країв ніші: перед встановлен-
ням приладу нанесіть на краї ніші ущіль-
нювач з термотривкого матеріалу.

Монтаж над висувною шухлядою
Мал. 2а

Відпрацьоване повітря, що використову-
валося для вентиляції варильної поверхні, 
може сильно нагріти металеві предмети, 
що зберігаються у висувній шухляді під 
приладом. При встановленні приладу над 
висувною шухлядою виробник рекомен-
дує встановити проміжну перегородку.

В якості проміжної перегородки Ви може-
те використати дерев’яну дошку (мал. 3) 
або спеціальний аксесуар, який Ви можете 
придбати у сервісному центрі за артику-
лом 680502.
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Стільниця, у яку встановлюватиметься 
прилад, повинна бути завтовшки щонай-
менше 20 мм.

Відстань між верхньою крайкою стільниці 
та верхньою крайкою висувної шухляди 
повинна складати 65 мм.

Монтаж над духовою шафою
Мал. 2b

При встановленні варильної поверхні над 
духовою шафою мінімальна товщина 
стільниці повинна складати 30 мм.

Вказівка: для визначення додаткових 
вимог щодо мінімальної відстані між 
варильною поверхнею та духовою шафою 
зверніться до інструкції з монтажу духової 
шафи. 

Для забезпечення належної вентиляції від-
стань між духовою шафою та варильною 
поверхнею повинна складати щонаймен-
ше 5 мм.

Встановлення над посудомийною маши-
ною
Для встановлення варильної поверхні 
над посудомийною машиною користувач 
повинен встановити проміжну перегород-
ку, доступну для замовлення у нашому 
сервісному центрі за артикулом 680502.

При встановленні варильної поверхні над 
посудомийною машиною мінімальна тов-
щина стільниці повинна складати 20 мм, 
максимальна – 40 мм.

Під час монтажу дотримуйтесь наступних 
вказівок щодо відстані між верхньою 
крайкою стільниці та верхньою крайкою 
посудомийної машини:

nn 60 мм при встановленні над компак-
тною посудомийною машиною;

nn 65 мм при встановленні над іншими 
видами посудомийних машин.

Вимоги до вентиляції приладу
Мал. 4

Для забезпечення належної вентиляції ва-
рильної поверхні дотримуйтесь наведених 
нижче вимог:

nn Виконайте вентиляційний отвір у верх-
ній частині задньої стінки меблевого 
корпусу (мал. 4а).

nn Забезпечте належну відстань між 
задньою стінкою меблевого корпусу та 
стіною (мал. 4b).

Монтаж варильної поверхні
Мал. 5-6

Вказівка: окремі деталі приладу, доступні 
під час монтажу, можуть мати гострі кути. 
Щоб уникнути травмування, виконуйте 
монтаж приладу у захисних рукавицях.

1. Встановіть монтажні планки (мал. 5):
- Для встановлення у стільницю, вкриту 
кахлем, закріпіть монтажні планки до 
стільниці за допомогою гвинтів.

- Для встановлення у стільницю з ка-
меню приклейте монтажні планки до 
стільниці, використовуючи термотрив-
кий клей, придатний для приклеювання 
металу та каменю.

2. Підключіть прилад до мережі живлення 
та переконайтеся у його належному 
функціонуванні.

- Вимоги щодо напруги наведено на 
паспортній табличці приладу.

- Виконуйте підключення до мережі жи-
влення лише відповідно до наведеного 
вище креслення (мал. 6).
1. Коричневий

2. Чорний

3. Синій

4. Сірий

5. Жовто-зелений

Вказівка: за необхідності змініть розташу-
вання встановлених на заводі клем.

Демонтаж приладу
Від’єднайте прилад від мережі живлення. 
Дістаньте прилад з ніші, натиснувши на 
нього знизу.

Увага!
Існує небезпека пошкодження приладу! Не 
намагайтесь дістати варильну поверхню з 
ніші за допомогою важеля.
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