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Знак Тип Значення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Серйозне травмування чи ризик заподіяння смерті

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ Ризик небезпечної напруги

ПОЖЕЖА Попередження; Ризик виникнення пожежі/загоряння 
легкозаймистих матеріалів

ОБЕРЕЖНО Ризик травмування чи заподіяння матеріальної шкоди

ВАЖЛИВО/ПРИМІТКА Використовуйте прилад належним чином

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо поверхня плити 
має тріщину, вимкніть прилад для уникнення 
ризику ураження електричним струмом.
• Для моделей з накриттям для плити, перед їх 

накриттям необхідно очищати прилад від будь-
яких розсипаних залишків, а також переконатись, 
що прилад охолов.

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

• Для поверхонь духової шафи не використовуйте 
жорстких абразивних засобів чи дротяних 
губок. Вони можуть подряпати поверхні, що 
може призвести до руйнування скла дверцят чи 
поверхонь.

• Не використовуйте парові засоби для чищення 
приладу. 

• Ваш прилад виготовлено з дотриманням 
відповідних місцевих та міжнародних стандартів 
та нормативних положень.

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

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

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

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

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

• Не допускайте доступу дітей та тварин до 
приладу.

1.2 Застереження щодо встановлення
• Не користуйтесь приладом до його остаточного 

встановлення.
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• Прилад повинен бути встановлений 
уповноваженим спеціалістом. Виробник не 
несе відповідальності за пошкодження під 
час неправильного встановлення приладу 
неуповноваженою на це особою.

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

• Прилад повинен бути захищений від можливого 
шкідливого впливу навколишнього середовища. 
Не встановлюйте прилад в місця можливого 
контакту з сонцем, дощем, снігом, пилом чи в 
приміщення з надлишковою вологістю.

• Предмети, що оточують прилад (наприклад, 
шафи) повинні бути розраховані на можливість 
витримувати температуру щонайменше 100°C.

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

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

на нього чи всередину легкозаймисті чи 
вибухонебезпечні матеріали. 

Не залишайте прилад без нагляду під час 
готування з використанням масла чи олії. Вони 
можуть спричинити пожежу у випадку перегрівання. 
Не намагайтесь погасити полум'я, спричинене 
загорянням олії, водою, негайно виключіть плиту та 
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накрийте сковорідку кришкою, чи протипожежною 
тканиною.
• Сковороду завжди розміщуйте посередині

варильної поверхні, і повертайте ручки так, щоб
не пошкодити їх полум'ям.

• Якщо прилад не використовуватиметься
протягом тривалого періоду, повністю вимкніть
його.

• Переконайтесь, що кнопки керування приладу
знаходяться в положенні “0” (зупинка) завжди,
коли прилад не використовується.

1.4 під час чистки та технічного обслуговування
• Перед тим, як розпочинати чистку чи технічне

обслуговування приладу, переконайтесь, що він
відключений від електроживлення.

• Для чистки панелі управління не знімайте кнопки
керування.

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

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

додаткових матеріалах щодо стандартів. 
Даний прилад призначений виключно для 
побутового користування. Не використовуйте 
прилад в інших цілях (наприклад, для обігріву 
приміщень), це може бути небезпечним.
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 Дане керівництво з експлуатації розроблено 
для декількох моделей приладу. Ваша модель 
приладу може відрізнятись від моделі, описаної в 
даній інструкції.
Утилізація старого приладу

Це позначення означає, що прилад чи 
пакування приладу не можуть бути 
утилізовані як звичайні побутові відходи. 
Прилад повинен бути зданий у відповідний 
пункт збору електричних та електронних 

приладів для їх переробки. Забезпечуючи належну 
утилізацію приладу, ви запобігаєте заподіяння 
навколишньому середовищу потенційних 
негативних наслідків, які можуть бути спричинені в 
результаті неправильної утилізації відходів. Для 
детальної інформації щодо можливості утилізації 
приладу, зв'яжіться з місцевим офісом виробника, 
або центром утилізації побутових відходів чи 
продавцем, у якого ви придбали прилад.
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2. ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТА ПІДГОТОВКА ДО 
ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Прилад повинен 
бути встановлений працівником 
уповноваженого сервісного центру 

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

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

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

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

Вказівки зі встановлення
Загальні вказівки
• Після розпакування приладу та 

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

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

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

• Якщо над приладом необхідно 
встановити кухонну витяжку чи 
варильну поверхню, необхідно 
забезпечити безпечну відстань між 
стільницею та будь-якою такою 
варильною поверхнею/кухонною 
витяжкою як це показано на рисунку 

нижче.

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

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

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

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

Ш (мм) 590 мін. A (мм) 50

Г (мм) 520 мін. B (мм) 50

В (мм) 41-47.5 E (мм) 10

C1 (мм) 560 мін. F (мм) 10

C2 (мм) 490
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ШГ

C2
A

B

C1

В

F

ПЛИТА

ШГ

C2
A

B

C1

Відокремлювач

E

E

В

ВідокремлювачF

ПЛИТА

• Прикріпіть наявну у комплектації
липку стрічку уздовж всього нижнього
краю варильної поверхні. Не
розтягуйте липку стрічку.

Самоклейна 
ущільнювальна 
стрічка.

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

• Вставте прилад у виріз.

2.2 підключення до електромережі 
та техніка беЗпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Підключення 
приладу до електромережі повинно 
бути встановлено працівником 

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

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПРИЛАД 
НЕОБХІДНО ЗАЗЕМЛИТИ.

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

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

• Не використовуйте адаптери,
розгалужувачі та/або подовжувачі.

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

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

• Вмикач повинен знаходитись в
легкодоступному місці.

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

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

• Щит обліку та розподілу розміщений у
відповідній шафі.

4 4
N N PEPE

L2L3 L1 л

5 5

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

Список деталей
1. Керамічна нагрівальна поверхня
2. Панель управління

1

2
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4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

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

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15
1- Дисплей нагрівання
2- Нагрівальний елемент ввімкнено/
вимкнено
3- Таймер ввімкнено/вимкнено
4- Відображається таймер
5- Індикатори функції таймера на
варильній поверхні
6- Індикатор потрійної зони
7- Індикатор подвійної зони
8- Зупинка/Пуск
9- Вибір подвійної/потрійної зони
10- Точка десятих
11- Кнопка налаштування нагрівання/
регулювання таймера
12- Індикатор налаштування нагрівання/
регулювання таймера
13- Індикатор блокування кнопок
14- Блокування кнопок
15- Ввімкнено/Вимкнено

Опис режиму

Stand-
By-Mode 
(Режим 

готовності)

S-Mode Панель управління плити 
підключено до мережі 

електроживлення, дисплеї 
нагрівальних елементів 

вимкнені, або активовано 
дисплей індикації 

залишкового тепла.

Operating-
Mode 

(Режим 
роботи)

B-Mode Як мінімум один дисплей 
відображає нагрівання від 

«0» до «9».

Режим 
блокування 

доступу 
дітей

VR-
Mode

Кнопки керування плити 
заблоковано.

Вмикання та вимикання приладу

Якщо прилад перебуває в режимі 
готовності, то для переходу в робочий 
режим необхідно натиснути кнопку 
Вмкн./Вимкн.  протягом 1 секунди. 
Для позначення успішності включення 
приладу прозвучить зумер. 
На всіх дисплеях нагрівальних елементів 
відобразиться «0» і замигтить точка 
десятих (1 секунду ввімкнено, 1 секунду 
вимкнено).
Якщо протягом 10 секунд не буде 
застосовано жодної робочої функції, 
дисплей нагрівальних елементів погасне.
Якщо дисплей погасне, включиться 
режим готовності (Stand-By) 
нагрівального елемента.
Якщо кнопку  затиснути протягом 
довше, ніж 2 секунд (в робочому режимі), 
прилад вимкнеться, ввімкнеться режим 
S-Mode. Прилад може бути вимкнено,
натиснувши кнопку  в будь-який 
момент; навіть якщо одночасно 
натиснути всі інші кнопки.
Індикатор «H» відображає режим 
індикації залишкового тепла на дисплеї 
відповідного нагрівального елемента.
Вибір нагрівального елемента
Якщо нагрівальний елемент вибрано 
за допомогою кнопки активації/
дезактивації нагрівального елемента 

, заблимають десяті нагрівального 
елемента. Нагрівальний елемент 
може бути налаштовано на потужність 
від 1 до 9 за допомогою кнопки 
налаштування нагрівального елемента

.
Кнопку налаштування необхідно 
затиснути протягом 3 секунд, інакше 
вибір нагрівального елемента буде 
скинуто, а налаштування вибору десятих 
потужності нагрівального елемента 
зникнуть. Якщо протягом подальших 10 
секунд не буде вибрано жодної функції, 
нагрівач приладу повернеться в режим 
S-Mode.
Потужність нагрівального елемента 
може бути змінено від 1 до 9 в будь-
який момент натиснувши кнопку

.
Кожна кнопка вибору функції чи зміни 
дисплею супроводжується сповіщенням 
зумеру.
Ввімкнення подвійної та потрійної 
варильної зони (якщо наявні)
Ввімкнення подвійної варильної зони
Подвійна варильна поверхня може 
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бути активована натиснувши  в разі 
попереднього вибору нагрівального 
елемента та рівня бажаної потужності 
нагрівання (від 1 до 9). Такий вибір 
підтверджується звуком зумеру. 
Одночасно подвійна варильна поверхня 
засвічується. Щоб дезактивувати 
подвійну зону, натисніть кнопку  ще 
раз.
Ввімкнення потрійної варильної зони
Так само як і у випадку з подвійною 
варильною зоною, потрійна також може 
бути активована в разі попереднього 
вибору нагрівального елемента та рівня 
бажаної потужності нагрівання (від 1 
до 9). Це відображатиметься світловим 
індикатором відповідного нагрівального 
елемента.
Якщо натиснуто кнопку , прозвучить 
сигнал і засвітиться індикатор подвійної 
варильної зони. Якщо кнопку  
натиснути вдруге, прозвучить зумер, щоб 
сповістити про активацію потрійної зони. 
Засвітиться індикатор потрійної зони.
Натиснувши кнопку  ще раз, потрійна 
зона нагрівання вимкнеться. Кожна нова 
функція призводить до зміни статусу 
подвійної та потрійної зон таким чином: 
увімкнення/вимкнення подвійної зони, 
увімкнення потрійної зони, вимкнення 
всіх розширених зон, увімкнення/
вимкненняподвійної зони, увімкнення 
потрійної зони, вимкнення всіх зон тощо.
Налаштування рівня потужності 
нагрівального елементу для 
приготування за чи без допомоги 
підсилювача нагрівання 
Всі нагрівальні елементи обладнані 
функцією підсилення нагрівання.
Якщо вам необхідно функцію підсилення 
нагрівання, покрутіть повзунок від 9 
до 0. Як тільки досягнуто 9 рівня, на 
дисплеї появиться знак «A», який змінює 
значення потужності «9» на режим 
підсилення нагрівання.
Підсилення нагрівання буде 
продовжуватись з максимальною 
потужністю протягом попередньо 
вибраного часу роботи приладу при 
заданій потужності перед активізацією 
підвищення нагрівання.
Як тільки підсилення нагрівання 
закінчиться, на дисплеї 
відображатиметься лише налаштування 
температури.
Підсилення нагрівання може бути 

дезактивовано, натисканням кнопки 
вибору до того, як вона досягне значення 
«0».
Вимкнення одиничних нагрівальних 
елементів
Вибраний нагрівальний елемент може 
бути вибрано 3 способами:
• Одночасно натиснувши кнопку 

з правої і лівої 
сторони

• Зменшення потужності нагрівального 
елемента до «0» натиснувши кнопку 

• Використання функції вимкнення 
таймера на відповідній конфорці.

Функція таймера (в разі наявності)
Панель керування може одночасно 
запустити 4 таймери нагрівального 
елемента та 1 таймер зворотнього відліку 
(не призначений для нагрівального 
елемента). Таймери можуть 
використовуватись лише в режимі 
B-Mode. Таймер нагрівального елемента 
може бути призначено виключно для 
нагрівального елемента, який активовано 
на будь-якому рівні між 1 і 9,. Таймер 
зворотнього відліку не залежить від 
жодного нагрівального елемента.
Для використання обох функцій, функцію 
таймера необхідно активувати за 
допомогою кнопки активації/дезактивації 
таймера .
Натиснувши кнопку  після активації 
приладу, керування нагрівальних 
елементів може відбуватись таймером 
зворотнього відліку (індикатор варильної 
поверхні не буде мигтіти, всі індикатори 
або включені, або виключені).
Друге натискання  призначить таймер 
одному з активованих нагрівальних 
елементів. Індикатор варильної поверхні 
почне мигтіти.
Повторне натискання кнопки  
призначить таймер для наступного 
активного нагрівального елемента, 
рахуючи за годинниковою стрілкою.
Таймер зворотнього відліку
Таймер зворотнього відліку можна 
включити, натиснувши кнопку 
, незалежно від того, чи ввімкнені 
нагрівальні елементи, чи ні. Таймер 
зворотнього відліку може бути вибрано 
лише в разі ввімкнення/вимкнення всіх 
індикаторів варильної поверхні, тобто 
тоді, коли жодний з них не блимає, 
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наприклад.
Таймер зворотнього відліку покаже 
«00» на підтвердження активації 
таймера. Десяті на дисплеї таймера 
відображають, що тепер можна вибрати 

 для налаштування 
значення таймера.
Таймер зворотнього відліку починає 
роботу зразу після його налаштування, 
і не припинить свою дію навіть при 
вимкненні приладу, чи активації функції 
блокування кнопок.
Як тільки на дисплеї таймера з'явиться 
«00», це означатиме завершення роботи 
таймера, підтвердженням чого буде звук 
зумеру. Натисніть кнопку, щоб зупинити 
звук зумера.
Таймер нагрівального елемента
Таймер нагрівального елемента може 
бути налаштовано, коли нагрівальний 
елемент активовано, наприклад, його 
налаштовано від 1 до 9 рівня.
Натиснувши кнопку , активується 
таймер зворотнього відліку, натиснувши 
ще раз кнопку , активується таймер 
активного нагрівального елемента. Це 
буде відображатись миганням індикатора 
варильної поверхні.
Натиснувши кнопку  втретє, після 
налаштування першого таймера 
нагрівального елемента, активується 
наступний таймер наступного за 
годинниковою стрілкою активного 
нагрівального елемента. Це буде 
відображатись миганням відповідного 
індикатора варильної поверхні. 
Натиснувши кнопку 
, можна буде налаштувати значення 
таймера активного нагрівального 
елемента.
Таймер нагрівального елемента, що 
був налаштований першим, буде 
відображатись відповідним світловим 
індикатором варильної поверхні. 
Натиснувши кнопку  знову, можна 
буде призначити більше таймерів іншим 
активним нагрівальним елементам. 
Дисплей таймеру зміниться на той, 
що має бути активований наступним 
через 10 секунд після закінчення роботи 
першого таймеру. Кількість активованих 
таймерів відображається кількістю 
активних індикаторів варильної поверхні.
Значення таймера як нагрівального 
елемента, так і зворотнього відліку, може 
бути відображено, натиснувши кнопку , 
при цьому замигтить індикатор варильної 

поверхні, таймер якої активовано. 
Якщо жодний індикатор варильної 
поверхні не мигтить, на дисплеї таймера 
відобразиться таймер зворотнього 
відліку.
Всі таймери нагрівального елемента 
можуть бути вимкнені внаслідок 
переходу приладу в режим S-Mode, 
використовуючи , проте при 
цьому таймер зворотнього відліку не 
вимикається, він продовжить свою 
роботу.
Щоб вимкнути таймер в режимі 
роботи, спочатку потрібно активувати/
дезактивувати кнопку таймера до того, 
як бажаний таймер відобразиться на 
дисплеї таймера. Його можна вимкнути 
двома способами:
• За допомогою кнопки зменшити

значення таймера до «00»
• Натиснути кнопку з правої та лівої

сторони одночасно, поки на дисплеї
таймера не відобразиться «00»

Як тільки таймер відобразить значення 
«00», рівень відповідного нагрівального 
елемента зменшиться до «0» 
Завершення таймеру нагрівального 
елемента та таймеру зворотнього відліку 
підтверджується звуком зумеру, зумер 
може бути зупинено, натиснувши кнопку.
Блокування кнопок
Функція блокування кнопок 
використовується для встановлення 
«режиму безпечності» приладу і може 
використовуватись лише в робочому 
режимі (B-Mode). Функція блокування 
активується шляхом натискання на 
кнопку блокування  протягом 2 секунд. 
Ввімкнення цієї функції супроводжується 
звуком зумера, а також відображенням 
світлового індикатору блокування 
нагрівального елементу.
Якщо нагрівальний елемент заблоковано, 
прилад можливо вимкнути лише за 
допомогою кнопки . Всі інші кнопки 
будуть заблоковані, відповідно внесення 
будь-яких змін буде неможливим. Якщо 
натиснути будь-яку кнопку в режимі 
блокування кнопок, прозвучить звук 
зумера, а також з'явиться індикатор 
блокування кнопок.
Доступною буде лише функція вимкнення 
за допомогою кнопки . Проте, якщо 
прилад буде вимкнено, його не можна 
буде ввімкнути без попереднього 
розблокування режиму блокування.
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Натисніть кнопку , щоб дезактивувати 
функцію блокування від доступу дітей, 
індикатор блокування від доступу дітей 
зникне. Функція контролю плити почне 
працювати в звичному режимі.
Блокування від доступу дітей
Функція блокування від доступу дітей 
призначена для блокування приладу 
від виконання дітьми складних, 
багатоетапних процесів. Блокування від 
доступу дітей (а також розблокування) 
доступне лише в режимі S-Mode.
Спочатку потрібно натиснути кнопку 
, поки не з'явиться звук зумера, потім 
одночасно затиснути кнопку справа і 
зліва протягом 0,5 секунд, але не довше 
1 секунди. Після цього, натисніть кнопку 
справа, щоб активувати блокування 
від доступу дітей. Всі чотири дисплеї 
нагрівального елемента покажуть «L» на 
підтвердження активації блокування.

Якщо таймер зворотнього відліку 
активований, він буде продовжувати 
відлік до досягнення значення «00», 
після чого таймер подасть звуковий 
сигнал. Після підтвердження завершення 
відліку таймера, прилад буде повністю 
заблокований. Під час блокування 
приладу, жодні кнопки не натискаються.
Блокування від доступу дітей може бути 
дезактивовано натисканням кнопки 

 під час звучання сигналу. Потім 
одночасно натисніть кнопку з правої 
і лівої сторони хоча б протягом 0,5 
секунд, після чого лише ліву частину 
кнопки. Підтвердженням успішного 
розблокування приладу буде зникнення 
знаку «L».

Зупинка і Пуск
Функція зупинки і пуску використовуються 
для того, щоб зупинити роботу 
нагрівальних елементів. Якщо натиснуто 
кнопку Зупинка/Пуск  під час роботи 
нагрівальних елементів, всі нагрівальні 
елементи вимкнуться. Натиснувши 
кнопку  протягом секунди, всі 
нагрівальні елементи ввімкнуться знову.
Функція безпеки сенсорного 
керування 
Наступні функції безпеки застосовуються 
для уникнення непередбаченого 
спрацювання приладу.
Сенсорний запобіжний вимикач
Нагляд кнопок необхідний для 
запобігання непередбаченого 
спрацювання кнопок приладу. У 
випадках, коли протягом більше 12 
секунд натиснуто одну або більше 
кнопок, пролунає звуковий сигнал, який 
буде звучати протягом десяти хвилин 
для вказівки на неправильну операцію, 
прилад вимкнеться. Наприклад, на 
приладі знаходиться сторонній предмет, 
або виникла поломка сенсорного 
керування, і т.д.
Вимкнення безпечного режиму призведе 
до переходу в режим S-mode, при якому 
на дисплеях нагрівальних елементів 
відобразиться спалах «F». Якщо жодної 
непередбачуваної операції не відбулось, 
зображуваний та звуковий сигнали 
зникнуть.
Режим індикації залишкового тепла 
увімкнено, на дисплеї варильної поверхні 
відображається знак «H».
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Вимкнення функції підвищеної 
температури
Через те, що регулятори знаходяться 
дуже близько до нагрівального елемента 
в середині передньої панелі приладу, 
неправильно розміщена каструля може 
не ідентифікуватися захисним датчиком, 
тому поверхня може нагрітися до дуже 
високої температури. Це може призвести 
до нагрівання скла и кнопок, що може 
бути небезпечним в разі доторку.
Щоб запобігти панель керування плити 
від пошкодження, кнопки керування 
постійно регулюють температуру і у 
випадку перегрівання автоматично 
вимикають плиту.
Це відображається знаком «t» на 
дисплеї нагрівального елемента, поки не 
зменшиться температура.

Як тільки температура зменшиться, 
знак «t» на дисплеї нагрівального 
елемента зникне, а панель керування 
плити повернеться в режим S-Mode. 
Це означає, що користувач може 
перезапустити прилад, натиснувши 
кнопку .
Обмеження часу роботи
Панель керування приладу має 
обмеження часу роботи. Якщо 
налаштування теплового елемента не 
було змінено протягом певного часу, 
нагрівач автоматично вимкнеться. 
Відображається «0» протягом 10 секунд, 
проте режим індикації залишкового 
тепла все ще ввімкнено. Обмеження 
часу роботи залежить від вибраного 
налаштування нагрівального елементу. 
Якщо таймер було ввімкнено для 
вибраного нагрівача, на дисплеї таймера 
відобразиться «00» протягом 10 секунд. 
Після цього, дисплей таймера погасне.
Після того, як нагрівальний елемент 
автоматично вимкнеться, як описано 
вище, його можна буде знову 
використовувати із застосуванням 
максимально можливого часу роботи 
приладу.

Функція індикації залишкового тепла
Режим індикації залишкового тепла - 
режим, що дозволяє після завершення 
процесу приготування на склокераміці 
приладу зберігати певну температуру 
навіть після його вимкнення. Прилад 
може приблизно вирахувати температуру 
скла. Якщо розрахована температура 
перевищує + 60°C, вона відображається 
на відповідному дисплеї нагрівального 
елемента доти, поки розрахована 
температура не перевищить + 60°C, 
навіть після того, як прилад буде 
вимкнено.
Індикатор залишкового тепла має 
найнижчий рівень пріоритетності, тому 
при ввімкненні будь-якого іншого режиму 
потужності, включно з ввімкненням 
безпечного режиму та відображення 
режиму помилки, функція залишкового 
тепла дезактивується. Якщо після 
переривання електроживлення 
приладу, знову відбудеться подача 
електроживлення, відобразиться 
світловий індикатор залишкового 
тепла. Якщо перед перериванням 
електроживлення температура 
нагрівального елемента була вищою 
за + 60 °C, дисплей буде блимати 
відображаючи режим залишкового 
тепла аж поки залишкове тепло не 
вичерпається, або поки не буде вибрано 
іншу функцію нагрівального елемента.
Корисні поради

Важливо: Коли керамічні поверхні 
працюють при високих 
температурах, нагрівальні поверхні 

можуть включатись та виключатись. Це 
відбувається за допомогою пристрою 
забезпечення безпеки, який запобігає 
скло від перегрівання. Це нормально для 
роботи при високих температурах та не 
спричиняє пошкодження плити, а лише 
невелику затримку приготування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• Не використовуйте плиту, якщо 

на варильній поверхні нема каструлі.
• Використовуйте виключно плоскі 

каструлі з товстим дном.
• Перед тим, як ставити каструлю на 

плиту, переконайтесь, що її дно сухе.
• Під час роботи варильної поверхні 

необхідно переконатись, що каструля 
розміщена точно в центрі відповідної 
поверхні.
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• Для економії електроенергії 
не використовуйте каструлю з 
діаметром, відмінним від діаметру 
конфорки плити. 

Каструлі з круглим 
дном

Каструлі маленького 
діаметру

Каструлі, розмір дна 
яких не підходить 

для конфорок плити

• Не використовуйте каструлі з круглим 
дном, оскільки це може пошкодити 
скло-керамічну поверхню плити.

• Завжди використовуйте кришки, для 
каструль.

• Під час роботи приладу деталі, 
що використовуються, можуть 
нагріватись. Не допускайте доступу 
дітей та тварин до приладу, що 
перебуває в робочому стані, поки він 
не охолоне повністю.

• В разі виявлення тріщин на варильній 
поверхні плити, її необхідно 
негайно вимкнути та замінити через 
уповноважену особу сервісного 
центру.

5. ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

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

він повністю охолоне.
Загальна інформація
• Перед застосуванням засобів для 

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

• Використовуйте кремоподібні чи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Протирайте поверхню вологою 
серветкою від пилу.

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

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

нержавіючої сталі.
• Витирайте такі поверхні серветкою, 

змоченою в чистій воді. Потім витріть 
насухо.

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

поверхні з нержавіючої сталі.
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6. ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

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

Проблема Можлива причина Вирішення проблеми

Затемнене відображення панелі 
керування. Плита або варильна 

поверхня не вмикаються.
Відсутнє 

електроживлення.

Перевірте запобіжник приладу, 
розміщений в приміщенні, де знаходиться 

прилад. 
Перевірте, чи є підключення до 

електромережі, включивши інші електричні 
прилади в приміщенні.

Плита виключилась під час 
роботи, на всіх дисплеях 

відобразились сигнали «F».

Кнопки керування вологі, 
або на них відбувається 

натиск.
Висушіть кнопки керування та усуньте 

предмет тиску.

Плита виключається під час 
користування.

Якась з варильних 
поверхонь перебуває 
задовго у ввімкненому 

стані.

Варильною поверхнею можна 
скористатись, включивши плиту ще раз.

Плита перебуває в неробочому 
стані, включена функція 

блокування доступу від дітей.
Функція блокування від 
доступу дітей активна.

Відключіть функцію блокування доступу 
від дітей.

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

7.1 мікрофіша електроенергії 

Марка

Модель EHV 14

Тип варильної поверхні Електрична

Кількість зон варіння 4

Технологія нагріву-1 Галогенна

Розмір-1 см Ø14,5

Енергоспоживання-1 Вт*г/кг 192,0

Технологія нагріву-2 Галогенна

Розмір-2 см Ø14,5

Енергоспоживання-2 Вт*г/кг 192,0

Технологія нагріву-3 Галогенна

Розмір-3 см Ø18,0

Енергоспоживання-3 Вт*г/кг 191,0

Технологія нагріву-4 Галогенна

Розмір-4 см 15,5x26,0

Енергоспоживання-4 Вт*г/кг 190,0

Енергоспоживання варильної поверхні Вт*г/кг 191,3

Ця варильна поверхня відповідає вимогам EN 60350-2

Поради щодо енергозбереження 

Плита 
- При готуванні використовуйте посуд із пласким дном. 

- При готуванні використовуйте посуд відповідного розміру. 

- Використовуйте для готування посуд із кришкою. 

- Використовуйте якнайменшу кількість рідини або жиру. 

- Коли рідина закипить, зменшіть потужність .
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Icon Type Meaning

WARNING Serious injury or death risk

RISK OF ELECTRIC SHOCK Dangerous voltage risk

FIRE Warning; Risk of fire / flammable materials

CAUTION Injury or property damage risk

IMPORTANT / NOTE Operating the system correctly

Thank you for choosing this product. 
This User Manual contains important safety information and instructions on the operation 
and maintenance of your appliance.  
Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this 
book for future reference.



CONTENTS
 1.SAFETY INSTRUCTIONS .................................................................................................4
1.1 General Safety Warnings ...............................................................................................4
1.2 Installation Warnings ......................................................................................................6
1.3 During Use  .....................................................................................................................7
1.4 During Cleaning and Maintenance .................................................................................7
2.INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE ..............................................................9
2.1 Installation of the Hob .....................................................................................................9
2.2 Electrical Connection and Safety.................................................................................. 11
3.PRODUCT FEATURES ...................................................................................................12
4.USE OF PRODUCT ........................................................................................................13
4.1 Control of Hob ..............................................................................................................13
5.CLEANING AND MAINTENANCE...................................................................................17
5.1 Cleaning  ...................................................................................................................17
6.TROUBLESHOOTING&TRANSPORT ............................................................................19
6.1 Troubleshooting ............................................................................................................19
6.2 Transport  ...................................................................................................................19



EN - 4

1. SAFETY INSTRUCTIONS
• Carefully read all instructions before using your

appliance and keep them in a convenient place for
reference when necessary.

• This manual has been prepared for more than one
model therefore your appliance may not have some
of the features described within. For this reason, it
is important to pay particular attention to any figures
whilst reading the operating manual.

1.1 General Safety WarninGS
• This appliance can be used by children aged from

8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children should not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance should
not be made by children without supervision.
WARNING: The appliance and its accessible parts 

become hot during use. Care should be taken to avoid 
touching heating elements. Keep children less than 8 
years of age away unless they are continually 
supervised.

WARNING: Unattended cooking on a hob with 
fat or oil can be dangerous and may result in fire. 
NEVER try to extinguish such a fire with water, but 
switch off the appliance and cover the flame with a lid 
or a fire blanket.

CAUTION: The cooking process has to be 
supervised. A short term cooking process has to be 
supervised continuously
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WARNING: Danger of fire: Do not store items 
on the cooking surfaces.

WARNING: If the surface is cracked, switch off 
the appliance to avoid the possibility of electric shock.
• For models which incorporate a hob lid, clean any 

spillages off the lid before use and allow the cooker 
to cool before closing the lid.

• Do not operate the appliance by means of an 
external timer or separate remote-control system.

• Do not use harsh abrasive cleaners or scouring 
pads to clean oven surfaces. They can scratch the 
surfaces which may result in shattering of the door 
glass or damage to surfaces.

• Do not use steam cleaners for cleaning the 
appliance. 

• Your appliance is produced in accordance with all 
applicable local and international standards and 
regulations.

• Maintenance and repair work should only be carried 
out by authorised service technicians. Installation 
and repair work that is carried out by unauthorised 
technicians may be dangerous. Do not alter or 
modify the specifications of the appliance in any 
way. Inappropriate hob guards can cause accidents.

• Before connecting your appliance, make sure 
that the local distribution conditions (nature of the 
gas and gas pressure or electricity voltage and 
frequency) and the specifications of the appliance 
are compatible. The specifications for this appliance 
are stated on the label.
CAUTION: This appliance is designed only for 

cooking food and is intended for indoor domestic 
household use only. It should not be used for any 
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other purpose or in any other application, such as for 
non-domestic use, in a commercial environment or for 
heating a room.
• All possible measures have been taken to ensure

your safety. Since the glass may break, care should
be taken when cleaning to avoid scratching. Avoid
hitting or knocking the glass with accessories.

• Make sure that the supply cord is not trapped or
damaged during installation. If the supply cord is
damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in
order to prevent a hazard.

• Please keep children and animals away from this
appliance.

1.2 inStallation WarninGS
• Do not operate the appliance before it is fully

installed.
• The appliance must be installed by an authorised

technician. The manufacturer is not responsible
for any damage that might be caused by defective
placement and installation by unauthorised people.

• When the appliance is unpacked, make sure that
it is has not been damaged during transportation.
In the case of a defect do not use the appliance
and contact a qualified service agent immediately.
The materials used for packaging (nylon, staplers,
Styrofoam, etc.) may be harmful to children and they
should be collected and removed immediately.

• Protect your appliance from the atmosphere. Do
not expose it to sun, rain, snow, dust or excessive
humidity.

• Materials around the appliance (i.e. cabinets) must
be able to withstand a minimum temperature of
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100°C.
• The temperature of the bottom surface of the hob 

may rise during operation, therefore a board must 
be installed underneath the product.

1.3 DurinG uSe
• Do not put flammable or combustible materials in or 

near the appliance while it is operating. 
Do not leave the cooker unattended when 

cooking with solid or liquid oils. They may catch fire 
under extreme heating conditions. Never pour water 
on to flames that are caused by oil, instead switch the 
cooker off and cover the pan with its lid or a fire 
blanket.
• Always position pans over the centre of the cooking 

zone, and turn the handles to a safe position so they 
cannot be knocked or grabbed.

• If the product will not be used for a long period of 
time, turn the main control switch off. 

• Make sure the appliance control knobs are always 
in the “0” (stop) position when the appliance is not in 
use.

1.4 DurinG CleaninG anD MaintenanCe
• Make sure that your appliance is turned off at 

the mains before carrying out any cleaning or 
maintenance operations.

• Do not remove the control knobs to clean the control 
panel.

• To maintain the efficiency and safety of your 
appliance, we recommend you always use original 
spare parts and to call our authorised service agents 
when needed. 
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CE Declaration of conformity
We declare that our products meet the 
applicable European Directives, Decisions 
and Regulations and the requirements listed 
in the standards referenced. 

This appliance has been designed to be used only 
for home cooking. Any other use (such as heating a 
room) is improper and dangerous.

 The operating instructions apply to several models. 
You may notice differences between these instructions 
and your model.
Disposal of your old machine

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product should not be 
treated as household waste. Instead it should 
be handed over to the applicable collection 
point for the recycling of electrical and 

electronic equipment. By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help prevent potential 
negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. For more 
detailed information about recycling of this product, 
please contact your local city office, your household 
waste disposal service or the retailer who you 
purchased this product from.
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2. INSTALLATION AND
PREPARATION FOR USE

WARNING : This appliance must be 
installed by an authorised service 
person or qualified technician, 

according to the instructions in this guide 
and in compliance with the current local 
regulations.
• Incorrect installation may cause harm

and damage, for which the manufacturer
accepts no responsibility and the
warranty will not be valid.

• Prior to installation, ensure that the local
distribution conditions (electricity voltage
and frequency and/or nature of the gas
and gas pressure) and the adjustments
of the appliance are compatible. The
adjustment conditions for this appliance
are stated on the label.

• The laws, ordinances, directives and
standards in force in the country of use
are to be followed (safety regulations,
proper recycling in accordance with the
regulations, etc.).

Instructions for the Installer
General instructions
• After removing the packaging material

from the appliance and its accessories,
ensure that the appliance is not
damaged. If you suspect any damage,
do not use it and contact an authorised
service person or qualified technician
immediately.

• Make sure that there are no flammable
or combustible materials in the close
vicinity, such as curtains, oil, cloth etc.
which may catch fire.

• The worktop and furniture surrounding
the appliance must be made of
materials resistant to temperatures
above 100°C.

• If a cooker hood or cupboard is to be
installed above the appliance, the safety
distance between cooktop and any
cupboard/cooker hood should be as
shown below.
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• The appliance should not be installed
directly above a dishwasher, fridge,
freezer, washing machine or clothes
dryer.

• If the base of the appliance is accessible
by hand, a barrier made from a suitable
material must be fitted below the base
of the appliance, ensuring that there is
no access to the base of the appliance.

2.1 inStallation of the hob
The appliance is supplied with an 
installation kit including adhesive sealing 
material, fixing brackets and screws.
• Cut the aperture dimensions as

indicated in the figure. Locate the
aperture on the worktop so that, after
the hob is installed, the following
requirements are followed.

W (mm) 590 min. A (mm) 50

D (mm) 520 min. B (mm) 50

H (mm) 41-47.5 E (mm) 10

C1 (mm) 560 min. F (mm) 10

C2 (mm) 490
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WD
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HOB

WD

C2
A

B

C1

Separator

E

E
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SeparatorF

HOB

• Apply the supplied one-sided self-
adhesive sealing tape all the way
around the lower edge of the cooktop.
Do not stretch the tape.

Self-adhesive 
sealing tape

Worktop mounting 
bracket 

• Screw the 4 worktop mounting brackets
on to the side walls of the appliance.
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• Insert the appliance into the aperture.

2.2 eleCtriCal ConneCtion anD Safety
WARNING: The electrical connection 
of this appliance should be carried out 
by an authorised service person or 

qualified electrician, according to the 
instructions in this guide and in compliance 
with the current local regulations.

WARNING: THE APPLIANCE MUST 
BE EARTHED.

• Before connecting the appliance to the
power supply, the voltage rating of the
appliance (stamped on the appliance
identification plate) must be checked for
correspondence to the available mains
supply voltage, and the mains electric
wiring should be capable of handling the
appliance’s power rating (also indicated
on the identification plate).

• During installation, please ensure
that isolated cables are used. An
incorrect connection could damage
your appliance. If the mains cable is
damaged and needs to be replaced this
should be done by a qualified person.

• Do not use adaptors, multiple sockets
and/or extension leads.

• The supply cord should be kept away
from hot parts of the appliance and must
not be bent or compressed. Otherwise
the cord may be damaged, causing a
short circuit.

• If the appliance is not connected
to the mains with a plug, a all-pole
disconnector switch (with at least 3 mm
contact spacing) must be used in order
to meet the safety regulations.

• The fused switch must be easily
accessible once the appliance has been
installed.

• Ensure all connections are adequately
tightened.

• Fix the supply cable in the cable clamp
and then close the cover.

• The terminal box connection is placed
on the terminal box.

4 4
N N PEPE

L2L3 L1 L

5 5

3 32 21 1
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3. PRODUCT FEATURES
Important: Specifications for the product vary and the appearance of your appliance 
may differ from that shown in the figures below.

List of Components
1. Ceramic Heater
2. Control Panel

1

2
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4. USE OF PRODUCT

4.1 Control of hob
The appliance is operated by pressing 
buttons and the functions are confirmed by 
displays and audible sounds.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15
1- Heater display
2- Activate/Deactivate heater
3- Activate/Deactivate timer
4- Timer display
5- Timer function cooking zone indicators
6- Triple zone indicator
7- Dual zone indicator
8- Stop/Go
9- Dual/Triple zone selection
10- Decimal point
11- Heat setting/Timer sliding button
12- Heat setting/Timer sliding indicator
13- Key lock indicator
14- Key lock
15- On/Off

Mode Descriptions

Stand-By-
Mode

S-Mode The mains is applied to the 
hob control and all heater 

displays are off or a residual 
heat display is active.

Operating-
Mode

B-Mode At least one heater display 
shows a heat setting 
between ´0` and ´9`.

Lock Mode VR-
Mode

The hob control is locked.

Switching the Appliance On and Off
If the appliance is in Stand-By mode, it 
is put in Operating mode by pressing the 
On/Off button  for at least 1 second. A 
buzzer will sound to indicate the successful 
operation. 
A “0” will appear on all heater displays and 
all decimal points for the heaters will flash 
(1 second on, 1 second off).
If there is no operation within 10 seconds, 
the display for all heaters will switch off.

If the displays switch off, the heater will be 
sent into Stand-By mode.
If  is pressed for more than 2 seconds 
(in Operating-Mode), the appliance will 
switch off and will enter S-Mode again. The 
appliance can be switched off by pressing 

 at any time; even if other buttons are 
pressed simultaneously.
If there is any residual heat from a heater, 
this will be indicated in the corresponding 
Heater Display by a “H”.
Selecting a Heater
If a single heater is chosen with the 
corresponding Activate/Deactivate Heater 
Button  , the Decimal Point of the Heater 
Display will flash. For the selected heater, 
the heat level can be set between 1 and 9 
by touching the Heat Setting Slider Button 

 .
The slider button must be pressed within 3 
seconds of selecting a heater, otherwise the 
heater selection will be cleared and the heat 
setting Decimal Point will disappear. If there 
is no further operation within 10 seconds, 
the heater will return to S-Mode.
The heat setting can always be changed by 
pressing  to set a level 
between 1 and 9.
Each slider button operation or each display 
change will be accompanied by a buzzer 
sound.
Switching On the Dual and Triple Zones 
(if available)
Switching on the Dual Zone
The Dual Zone can be activated by 
pressing , after a heater and its 
corresponding desired heat level (between 
1 and 9) is selected. This is confirmed by 
a buzzer sound. At the same time, the 
corresponding Dual Zone Indicator will 
illuminate. To deactivate the Dual Zone, 
press  again.
Switching on the Triple Zone
Similar to activating the Dual Zone, a triple 
zone can only be switched on if the basic 
zone of a heater has been selected and its 
corresponding heat level, between 1 and 9, 
has been set. This will be indicated by the 
illumination of the heater's corresponding 
decimal point.
If  is pressed, the signal will sound and 
the Dual Zone Indicator will illuminate. If 
is pressed a second time, another buzzer 
will sound to indicate the activation of the 
Triple Zone. The Triple Zone Indicator will 
illuminate to confirm this.
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Pressing  again will switch off the Triple 
Zone of the heater. Each operation causes 
a status change of the Dual and Triple 
zones in the following manner: dual zone 
on/off, triple zone on, all extended zones 
off, dual zone on/off, triple zone on, all 
zones off, and so on.
Set Cooking Level with and without Heat 
Boost 
All heaters are equipped with the heat 
boost function.
If the heat boost is required, set the heat to 
0 using the slider then to level 9. Once level 
9 has been reached, the display will flash 
“A” alternating with the heat setting value 
“9” to show the heat boost is active.
If the heat boost is active, the heater will 
operate with maximum power for a period of 
time dependent on the heat setting selected 
before the heat boost was activated.
Once the heat boost time has ended, only 
the heat setting will be indicated on the 
heater display.
The heat boost can be deactivated by 
pressing the Sliding Button until the heat 
setting “0” is displayed.
Switching Off Individual Heaters
A selected heater can be turned off in 3 
different ways:
• Simultaneous pressing of the right

and left parts of the slider button

• Reduction of the heat setting to
´0` by pressing the slider button

• Use of the timer switch-off function for
the corresponding heater.

Timer Function (if available)
The control can run a maximum of 4 heater-
assigned timers and 1 minute minder 
timer (which is not assigned to a heater) 
simultaneously. The timers can only be 
used in B-Mode. A heater timer can only 
be assigned to an active heater which has 
been set to a level between 1 and 9. The 
minute minder is independent of any heater.
In order to use both functions, the timer 
function must be activated using the 
Activate/Deactivate Timer button .
Pressing  for the fist time after activating 
the heaters will control the minute minder 
(no Cooking Zone Indicator will be flashing, 
they are all on or off).

Pressing  for a second time will assign a 
timer to one of the activated heaters. The 
Cooking Zone Indicator will flash.
Pressing  again, will assign the next 
timer in a clockwise direction to the next 
active heater, and so on.
Minute Minder Timer
The minute minder timer can be operated 
by pressing , whether a heater has been 
activated or not, and is selected only when 
all Cooking Zone Indicators are either on or 
off, i.e. none will be flashing.
The Timer Display will show “00” to 
indicate the timer is active. The decimal 
point on the Timer Display indicates that 

 can now be used to set 
the timer value.
The minute minder timer will begin counting 
down once it has been set, it will not stop 
if the appliance is switched off or if the Key 
Lock function is activated.
Once it has reached zero, “00” will be 
displayed on the Timer Display and the 
buzzer will sound. Press any button to stop 
the buzzer sounding.
Heater Timer
Heater Timers can only be set when a 
heater has been activated, i.e. a heater 
level must be set between 1 and 9.
Pressing  once will activate the minute 
minder timer, pressing  again will assign 
the timer to an activated heater. This will 
be indicated by the corresponding Cooking 
Zone Indicator flashing.
Pressing  for a third time, after setting 
the first heater timer, will activate the timer 
for the next active heater in a clockwise 
direction. This will be indicated by its 
corresponding Cooking Zone Indicator 
flashing. Pressing  will 
allow the timer to be set a value for the 
active heater.
The timer for the heater that was set first 
will be indicated by the illumination of its 
corresponding Cooking Zone Indicator. 
Pressing  again will allow more timers to 
be assigned to the other activated heaters. 
The Timer Display will change, 10 seconds 
after the last operation, to the timer that will 
run out next. The number of timers that are 
running will be indicated by the number of 
illuminated Cooking Zone Indicators.
The timer values for the heater timer and 
minute minder timer can be displayed by 
pressing , a Cooking Zone Indicator will 
flash for the timer it is assigned to. If no 
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Cooking Zone Indicator flashes, the minute 
minder timer value will be shown on the 
Timer Display.
All heater timers can be removed by 
switching the appliance to S-Mode using 

, however this will have no effect on the 
minute minder timer which will continue 
counting down.
To remove a timer in Operation Mode, 
first select the timer using the Activate/
Deactivate Timer button until the desired 
timer is displayed on the Timer Display. It 
can then be removed in two ways:
• Decrease the value by using the slider

button until “00” is shown on the Timer
Display

• Press the right and left sides of the
slider button simultaneously until “00” is
shown on the Timer Display

Once a timer reaches “00”, the level of 
its corresponding heater will also set to 
“0”. The end of both the heater timer and 
the minute minder timer is indicated by 
a buzzer sound, this can be stopped by 
pressing any button.
Key Lock
The key lock function is used to set ‘safe 
mode’ on the appliance and can only be 
used in Operating Mode (B-Mode). The lock 
function becomes active when the Key Lock 
button  is pressed for at least 2 seconds. 
This operation is acknowledged by a buzzer 
and the Key Lock Indicator will flash to 
indicate the heater will be locked.
If the heater is locked, it will only be 
possible to switch the appliance off by 
pressing   , all other buttons are blocked 
and it will not be possible to make any 
adjustments by pressing the buttons. If any 
other button is pressed in the lock mode, 
the buzzer will sound and the Key Lock 
Indicator will flash.
Only the switch-off operation by pressing 

 is possible. However, if the appliance is 
switched off, it can not be restarted again 
without being unlocked.
Press  to deactivate the Key Lock 
function, the Key Lock Indicator will 
disappear. The hob controls can now be 
operated as normal.
Child Lock
The Child Lock function is used to lock 
the appliance in a complicated multi-step 
process. Child lock (and unlocking) is only 
available in the S-Mode.

First,  must be pressed until the buzzer 
sounds, then simultaneously press the right 
and left sides of the slider button for at least 
0.5 seconds, but no longer than 1 second. 
Following this, press the right side of the 
slider button only to activate the child lock. 
All four heater displays will show “L” as 
confirmation.

If the minute minder timer is still running, 
it will proceed until “00” is reached and 
the timer will sound. After confirmation of 
timer completion, the appliance will be fully 
locked. None of the buttons can be used as 
long as the appliance is locked.
Child lock can be deactivated by pressing 

 until the buzzer sounds. Then press 
the left and right sides of the slider button 
simultaneously for at least 0.5 seconds, 
followed by pressing the left side of the 
slider button only. As confirmation for 
successful unlocking, “L” will no longer be 
displayed.

Stop & Go
The Stop & Go function is used for pausing 
the operation of the heaters during use. If 
the Stop & Go button  is pressed while 
the heaters are in operation, all the heaters 
will switch off. Pressing  for a second 
time, will switch all the heaters back on.
Touch Control Safety Functions 
The following safety functions are available 
to avoid unintended operations.
Sensor Safety Cut-Off
Button monitoring is included to prevent the 
appliance from unwanted button operation. 
In cases where one or more buttons are 
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pressed for longer than 12 seconds, the 
buzzer will sound for ten minutes to indicate 
an incorrect operation and the appliance 
will switch off. For example, an object may 
be placed on a button, or there could be a 
sensor failure and so on.
The safety switch-off will cause the hob to 
go into S-mode and all heater displays will 
flash “F”. If there is no incorrect operation 
present, both the visual and audible signals 
will disappear.
If residual heat is present, “H” will be 
displayed on all other heater displays.

Over Temperature Switch-Off
Due to the controls being very close to the 
heater in the middle of the front of the hob, 
it can occur that an incorrectly placed pot 
is not sensed by the sensor safety cut-off 
therefore heating up the hob to a very high 
temperature. This makes the glass and the 
buttons dangerous to touch.
To prevent the hob control unit from 
damage, the controls constantly monitor the 
temperature and the hob will automatically 
switch off if overheating occurs.
This will be indicated by the letter 't' in 
the heater displays until the temperature 
decreases.

Once the temperature has dropped, the 
“t” in the heater display will disappear and 
the hob control unit will revert back into 
S-Mode. This means that the user can
reactivate the appliance by pressing  .
Operating Time Limitations
The hob control unit has a limitation on 
the operating time. If the heat setting for a 
heater has not been changed for a certain 

time, the heater will switch off automatically. 
A “0” will be displayed for 10 seconds, 
however there may be some residual heat 
present. The limit of the operating time 
depends on the selected heat setting. If a 
timer was associated with the heater, '00' 
will be shown on the Timer Display for 10 
seconds. After this, the Timer Display will 
switch off.
After a heater automatically switches off, as 
described above, the heater can be used 
and the maximum operating time for this 
heat setting is applied.
Residual Heat Functions
After all cooking processes, some heat 
will be stored in the vitroceramic glass 
called residual heat. The appliance can 
calculate roughly how hot this glass is. If 
the calculated temperature is higher than 
+ 60 ° C, then this will be indicated in the
corresponding heater display for as long as
the calculated temperature remains above
+ 60 ° C, even after the appliance has been
switched off.
The residual heat indicator has the lowest 
priority and is overwritten by every other 
display value, including during safety 
switch-off and the displaying of an error 
code. When voltage is supplied to the hob 
after a power interruption, the residual heat 
display indicator will flash. If a heater had a 
residual heat of greater than + 60 °C before 
the power interruption occurred, the display 
will flash while the residual heat remains 
or until the heater is selected for another 
cooking operation.
Hints and Tips

Important: When ceramic heaters are 
operated in higher heat settings, the 
heated areas may be seen switching 

on and off. This is due to a safety device, 
which prevents the glass from overheating. 
This is normal at high temperatures, 
causing no damage to the hob and little 
delay in cooking times.

WARNING:
• Never operate the hob without

pans on the cooking zone.
• Only use flat saucepans with a

sufficiently thick base.
• Make sure the bottom of the pan is dry

before placing it on the hob.
• While the cooking zone is in operation,

it is important to ensure that the pan is
centred correctly above the zone.
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• In order to conserve energy, never use
a pan with a different diameter to the
hotplate being used.

Circular Saucepan 
Base

Small Saucepan 
Diameter

Saucepan base that 
has not settled

• Do not use saucepans with rough
bottoms since these can scratch the
glass ceramic surface.

• If possible, always place lids on the
pans.

• The temperature of accessible parts
may become high while the appliance
is operating. Keep children and animals
well away from the hob during operation
and until it has fully cooled after
operation.

• If you notice a crack on the cooktop,
it must be switched off immediately
and replaced by authorised service
personnel.

5. CLEANING AND
MAINTENANCE

5.1 CleaninG
WARNING: Switch off the appliance 
and allow it to cool before cleaning is 

to be carried out.
General Instructions
• Check whether the cleaning materials

are appropriate and recommended by
the manufacturer before use on your
appliance.

• Use cream cleaners or liquid cleaners
which do not contain particles. Do not
use caustic (corrosive) creams, abrasive

cleaning powders, rough wire wool or 
hard tools as they may damage the 
cooker surfaces.

Do not use cleaners that contain 
particles, as they may scratch the 
glass, enamelled and/or painted parts 

of your appliance.
• Should any liquids overflow, clean them

immediately to avoid parts becoming
damaged.

Do not use steam cleaners for 
cleaning any part of the appliance.

Cleaning the Ceramic Glass
Ceramic glass can hold heavy utensils but 
may be broken if it is hit with a sharp object. 

WARNING : Ceramic Cooktops - if the 
surface is cracked, to avoid the 
possibility of an electric shock, switch 

off the appliance and call for service.
• Use a cream or liquid cleaner to clean

the vitroceramic glass. Then, rinse and
dry them thoroughly with a dry cloth.

Do not use cleaning materials meant 
for steel as they may damage the 
glass.

• If substances with a low melting point
are used in the cookware’s base or
coatings, they can damage the glass-
ceramic cooktop.If plastic, tin foil, sugar
or sugary foods have fallen on the hot
glass-ceramic cooktop, please scrape
it off the hot surface as quickly and as
safely as possible. If these substances
melt, they can damage the glass-
ceramic cooktop. When you cook very
sugary items like jam, apply a layer of a
suitable protective agent beforehand if it
is possible.

• Dust on the surface must be cleaned
with a wet cloth.

• Any changes in colour to the ceramic
glass will not affect the structure or
durability of the ceramic and is not due
to a change in the material.

Colour changes to the ceramic glass may 
be for a number of reasons:
1. Spilt food has not been cleaned off the
surface.
2. Using incorrect dishes on the hob will
erode the surface.
3. Using the wrong cleaning materials.
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Cleaning the Stainless Steel Parts (if 
available)
• Clean the stainless steel parts of your 

appliance on a regular basis.
• Wipe the stainless steel parts with a soft 

cloth soaked in only water. Then, dry 
them thoroughly with a dry cloth.

Do not clean the stainless steel parts 
while they are still hot from cooking.
Do not leave vinegar, coffee, milk, salt, 
water, lemon or tomato juice on the 
stainless steel for a long time.
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6. TROUBLESHOOTING&TRANSPORT

6.1 troubleShootinG
If you still have a problem with your appliance after checking these basic troubleshooting 
steps, please contact an authorised service person or qualified technician.

Problem Possible Cause Solution

Hob control card’s display is blacked 
out. The hob or cooking zones 

cannot be switched on.
There is no power supply.

Check the household fuse for the appliance. 
Check whether there is a power cut by trying 

other electronic appliances.

The hob switches off while it is in 
use and an 'F' flashes on each 

display.

The controls are damp 
or an object is resting on 

them.
Dry the controls or remove the object.

The hob switches off while it is use. One of the cooking zones 
has been on for too long.

You can use the cooking zone again by 
switching it back on.

The hob controls are not working 
and the child lock LED is on. The child lock is active. Switch off the child lock.

6.2 tranSport
If you need to transport the product, use the original product packaging and carry it using 
its original case. Follow the transport signs on the packaging. Tape all independent parts to 
the product to prevent damaging the product during transport.
If you do not have the original packaging, prepare a carriage box so that the appliance, 
especially the external surfaces of the product, is protected against external threats.
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