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SAFETY INSTURUCTIONS

• WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to 
avoid touching heating elements.
• Children under 8 Year of age must be kept away from the appliance unless they are continuously 
supervised.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 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 must not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
• WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
• NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid 
or a fire blanket.
• 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.
• Do not use a steam cleaner for cleaning operations.
• Any spillage should be removed from the lid before opening. 
 • The hob surface must be allowed to cool down before closing the lid.
• This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control 
system.
• The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring 
rules.
• The instructions state the type of cord to be used, taking into account the temperature of the rear surface 
of the appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.
CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance 
must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that 
is  regularly switched on and off by the utility.
• This appliance must be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated space. Read the instructions before installing or using this appliance.
• "These instructions are only valid if the country symbol appears on the appliance. If the symbol does not 
appear on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide the 
necessary instructions concerning modification of the appliance to the conditions of use of the country".
• "Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure) 
and the adjustment of the appliance are compatible";
• "The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate)";
• "This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It shall be installed and 
connected in accordance with current installation regulations. Particular attention shall be given to the 
relevant requirements regarding ventilation".
• The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the room in which it 
is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation holes open or install a 
mechanical ventilation device (mechanical extractor hood).  Prolonged intensive use of the appliance 
may call for additional ventilation, for example opening of a window, or more effective ventilation, for 
example increasing the level of mechanical ventilation where present.



If an appliance is not fitted with a supply cord and a plug, or with other 
means for disconnection from the supply mains having a contact 
separation in all poles that provide full disconnection under 
overvoltage category III conditions, the instructions shall state that 
means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in 
accordance with the wiring rules.
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1. INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

The hob may be installed in any worktop which is heat resistant to a 
temperature of 100°C, and has a thickness of 25-45 mm. The 
dimensions of the insert to be cut out of the worktop are in shown in 
Figure 2.
If the Hob is fitted next to a cabinet on either side, the distance 
between the Hob and the cabinet must be at least 15 cm (see Figure 
4); while the distance between the hob and the rear wall must be at 
least 5,5 cm.
The distance between the hob and any other unit or appliance above it 
(e.g. An extractor hood) must be no less than 70 cm (Figure 4).
When there is an accessible space between the built-in hob and the 
cavity below, a dividing wall made of insulating material should be 
inserted (wood or a similar material) (Figure 3).
Important - The diagram in figure 1 shows how the sealant should 
be applied.

The Hob unit is fitted by attaching the Fixing Clamps supplied, using 
the holes at the base of the unit.

If a hob of 60 cm is fitted above an oven which is not equipped with fan 
cooling system it is recommended that openings are created within 
the built in furniture to ensure correct air circulation.
The size of these openings must be at least 300 cm2 and placed as 
shown in Figure 5.
When a 75 cm hob is fitted over a built in oven, the latter must be fan 
cooled.
This appliance is not intended to be operated by means of an external 
timer or separate remote-control system.

2. ELECTRICAL CONNECTION (FOR U.K. ONLY)

Warning - this appliance must be earthed
This appliance is designed for domestic use only. Connection to the 
main supply must be made by a competant electrician, ensuring that 
all current regulations concerning such installations are observed.
The appliance must only be connected to a suitably rated spur point, a 
3 pin 13 amp plug/socket is not suitable. A double pole switch must be 
provided and the circuit must have appropriate fuse protection. 
Further details of the power requirement of the individual product will 
be found in the users’ instruction and on the appliance rating plate. In 
the case of built-in product you are advised, should you wish to use a 
longer cable than the one supplied, that a suitably rated heat resistant 
type must be used.

The wiring must be connected to the mains supply as follows:
CONNECT   TO SPUR TERMINAL
Green & Yellow Wire  Earth Connection
Blue Wire   Neutral Connection

INSTALLING A DOMESTIC APPLIANCE CAN BE A COMPLICATED OPERATION WHICH IF NOT CARRIED OUT CORRECTLY, CAN SERIOUSLY 
AFFECT CONSUMER SAFETY. IT IS FOR THIS REASON THAT THE TASK SHOULD BE UNDERTAKEN BY A PROFESSIONALLY QUALIFIED 
PERSON WHO WILL CARRY IT OUT IN ACCORDANCE WITH THE TECHNICAL REGULATIONS IN FORCE. IN THE EVENT THAT THIS ADVICE IS 
IGNORED AND THE INSTALLATION IS CARRIED OUT BY AN UNQUALIFIED PERSON, THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY 
FOR ANY TECHNICAL FAILURE OF THE PRODUCT WHETHER OR NOT IT RESULTS IN DAMAGE TO GOODS OR INJURY TO INDIVIDUALS.

1.1 BUILDING IN

1.2. SUITABLE LOCATION

Check the data on the rating plate, located on the outside of the unit, to 
ensure that the supply and input voltage are suitable.
Before connection, check the earthing system.
By Law, this appliance must be earthed. If this regulation is not 
complied with, the Manufacturer will not be responsible for any 
damage caused to persons or property. If a plug is not already 
attached, fit a plug appropriate to the load indicated on the rating plate. 
The earth wire is coloured yellow/green. The plug should always be 
accessible.
Where the Hob is connected direct to the electricity supply, a circuit 
breaker must be fitted.
If the power supply cord is damaged this is to be replaced by a 
qualified engineer so as to prevent any potential risk.

The earth wire ( green and yellow coloured ) must be at least 10 mm 
longer than the live and neutral wires.
The section of the cable used must be of the correct size in relation to 
the absorbed power of the hob.
Please check rating plate for the power details and ensure that the 
power supply cord is of the type 3x0.75 mm² H05 V2V2-F.

LIVE
EARTH
NEUTRAL

L

N
Power Cable

Brown Wire
Green/Yellow Wire
Blue Wire

Mains Supply

2.2. GAS CONNECTION
These instructions are for qualified personnel, installation of 
equipment must be in line with the relevant national standard. (For 
U.K. only: by law the gas installation\commissioning must be 
carried out by a "Gas Safe"  installer)

All work must be carried out with the electricity supply disconnected.

The rating plate on the hob shows the type of gas with which it is 
designed to be used. Connection to the mains gas supply or gas 
cylinder should be carried out after having checked that it is regulated 
for the type of gas with which it will be supplied. If it is not correctly 
regulated see the instructions in the following paragraphs to change 
gas setting.
For liquid gas (cylinder gas) use pressure regulators which comply 
with the relevant national standards.
Use only pipes,washers and sealing washers which comply with the 
relevant national standards.
For some models a conic link is furnished to outfit for the installation in 
the countries where this type of link is obligatory; in picture 8 it is 
pointed out how to recognize the different types of links (CY = 
cylindrical, CO = conic). In every case the cylindrical part of the link 
has to be connected to the hob.

When connecting the hob to the gas supply via use offlexible hoses 
please ensure that the maximum distance covered by the hose does 
not exceed 2 metres.

This appliance must be installed in accordance with the regulations in 
force and only used in a well ventilated space. Read the instructions 
before installing or using this appliance.
A gas-powered cooking appliance produces heat and humidity in the 
area in which it is installed. For this reason you should ensure good 
ventilation either by keeping all natural air passages open or by 
installing an extractor hood with an exhaust flue. Intensive and 
prolonged use of the appliance may require extra ventilation, such as 
the opening of a window or an increase in speed of the electric fan, if 
you have one. 

If a hood can not be installed, an electric fan should be fitted to an 
outside wall or window to ensure that there is adequate ventilation.

The electric fan should be able to carry out a complete change of air in 
the kitchen 3-5 times every hour. The installer should follow the 
relevant national standards.

Brown Wire  Live Connection
Note: We do not advocate the use of earth leakage devices with 
electric cooking appliances installed to spur points because of the 
«nuisance tripping» which may occur. You are again reminded that 
the appliance must be correctly earthed, the manufacturer declines 
any responsibility for any event occurring as a result of incorrect 
electrical installation.

2.1. ELECTRICAL CONNECTION 
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2.3. ADAPTING THE HOB TO DIFFERENT 
TYPES OF GAS

To adapt the Hob for use with different types of gas, carry out the 
following instructions:
•remove the grids and burners
•insert on hexagonal spanner (7 mm) into the burner support (Figure 
7)
•Unscrew the injector and replace it with one suitable for the gas to be 
used (see gas type table)

 1)As illustrated, assemble parts in sequence:
A: 1/2 Male Adaptor Cylindirical
B: 1/2 Seal
C: 1/2 Female Gas Adaptor Conical-Cylindirical or 
     Cylindirical-Cylindirical

2)Tighten the joints with the spanner, remembering to twist the 
pipes into position.

3)Attach fitting C to mains gas supply using rigid copper pipe or 
flexible steel pipe.

IMPORTANT: carry out a final check for leaks on the pipe 
connections using a soapy solution. NEVER USE A FLAME. Also, 
make sure that the flexible pipe cannot come into contact with a 
moving part of the cabinet (eg.adrawer) and that it is not situated 
where it could be damaged.

Warning: If gas can be smelt in the vicinity of this appliance turn off the 
gas supply to the appliance and call the engineer directly. Do not 
search for a leak with a naked flame.

2.4. REGULATING THE MINIMUM FLAME
After lighting the burners, turn the control knob to the minimum setting 
and then remove the knob (this can easily be removed by applying 
gentle pressure).
Using a small «Terminal» type screwdriver the regulating screw can 
be adjusted as in Figure 9. Turning the screw clockwise reduces the 
gas flow, whilst turning it anticlockwise increases the flow – Use this 
adjustment to obtain a flame of approximately 3 to 4 mm in length and 
then replace the control knob.
When the gas supply available is LPG - the screw to set the idle flame 
must be turned (clockwise) to the end stop.
When you have carried out the new gas regulation, replace the old gas 
rating plate on your appliance with one (supplied with hob) suitable for 
the type of gas for which it has been regulated.

3. USE OF HOB - USER INSTRUCTIONS

This appliance must only be used for the purpose for which it is 
intended, domestic cooking, and any other use will be considered 
improper and could therefore be dangerous. The Manufacturer will 
not be responsible for any damage or loss resulting from improper 
use.

3.1. USING THE GAS BURNER
To ignite the burners, place a lighted taper close to the burner, press in 
and turn the control knob anti-clockwise.
If the burners have not been used for a couple of days, wait for a few 
seconds before lighting the burner, this will allow any air present in the 
pipes to escape.
For appliances fitted with electronic ignition carry out the following:
• push in and turn the knob anticlockwise to the ignition symbol.
• ignite the burner by pressing the sparker button.
For hobs fitted with automatic ignition simply push in and turn the knob 
to the ignition symbol.
The ignition system will continue to generate sparks as long as the 
control knob is being pressed.
If the burner has not ignited within 5 seconds, turn the knob to the 0 
position and repeat the operation.

For smaller containers the gas burner should be regulated so that the 
flame does not overlap the base of the pan. Vessels with a concave or 
convex base should not be used.
WARNING: If a flame is accidentally extinguished, turn the knob 
to the off position and do not attempt to re-ignite if for at least 1 
minute.
If over the years the gas taps become stiff to turn it is necessary to 
lubricate them.
Such operation must be carried out only by qualified Service 
Engineers.

The flexible tube shall be fitted in such a way that it cannot come into 
contact with a moveable part of the housing unit (e.g. a drawer) and 
does not pass through any space where it may become crushed/ 
kinked or damaged in any way.

To prevent any potential damage to the hob please carry out the 
installation following this sequence (picture 6):

For models fitted with a safety tap (which cuts-off the flow of gas if the 
flame is accidentally extinguished) the burners are ignited and 
described above, but care must be taken.
Prior to switching on the gas hob ensure that the burners and burner 
caps are correctly placed within their position.

GENERAL ADVISE
For best results, use cooking vessels with a flat surface.  The size of 
the surface should match the gas burner side as follows. Table A. 

Suitability of Cooking Pans (Figure 11)
Keep in mind that larger pans have larger heating surfaces.
This will help them to cook the food faster than pans with smaller heating 
surfaces.
Always use pan sizes proportionate to the amount of the food to be 
cooked. In order to prevent splashing, do not use very small pans, 
especially for foods with excess liquid. If you use excessively large pans 
for quick cooked foods, sausages and liquids will stick and residues will 
remain attached to the pan after being emptied.
Closed pans and baking trays or moulds are suggested for cooking 
sweets. Splashed sugar and juices from an open pan may stick to the 
cooker surface and will be difficult to remove.
This is especially important for pans used for roasting or pressurized 
cooking at high temperature.
Do not leave burners unattended without a pan or with an empty pan on 
top.
Check the suitability of cooking pans with respect to the following criteria;
They should be heavy.
They should completely cover the burner surface; they may be a little 
bigger but no smaller.
Base surfaces should be completely flat and fit well on the cooking 
surface.
•For the best use of the electric hotplates and to minimize energy 
consumption, only pans with smooth flat bases should be used. The size of 
the pan should be as close as possible to the diameter of the hotplate, and 
never smaller. The base of the pan should be dry and spillage should be 
avoided. Empty pans must not be left on the plates, and the plates should 
not be left switched on without a pan.

Turn the knob to the position for the required temperature of the hot plate. 
The indicator light of the hot plate will come on and the hot plate will start to 
heat.
When cooking is completed, turn the knob to the “ O” position. (Figure 10). 
Do not leave the hot plate turned on without a pan on it. The diameter and 
the base of the pan you use is critical. The maximum diameter of the pan 
base is 14 cm and the base should be flat.
Leave the hot plate to heat up for 5 minutes before placing a pan on it the 
first time you use it. This will allow the heat resistant coating of the plate to 
harden due to burning.
Use a wet cloth and detergent for cleaning the hot plates. Do not remove 
food residues from the hot plates with a knife or any other hard, sharp 
object.
Turn on the hot plate for a few moments to dry it after cleaning. However, it 
must never be left on for more than a few moments without a pan on top.

Position Power (Watt) Power (Watt) Explanation
0
1
2
3
4
5
6

0
100 W
180 W
250 W
500 W
750 W
1000 W

0
135 W
220 W
300 W
850 W
1150 W
1500 W

Off
Heating
Cooking at low temperature
Cooking at low temperature
Cooking, Roasting, Boiling
Cooking, Roasting, Boiling
Cooking, Roasting, Boiling

3.2. USE OF COOKTOP ELECTRICAL PLATES

Table A

Auxiliary
Semi Rapid
Rapid 

Burner Type Ø pan / pot 
Max(cm)

AUX 
SR
R 

18
24
26

4 crownQC 26

Ø pan / pot 
Mın (cm)

10
12
16
18



4. MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the hob, ensure the appliance has cooled down. 
Remove the plug from the socket or (if connected directly) switch off 
the electricity supply.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision.

Never use abrasives, corrosive detergents, bleaching agents or 
acids. Avoid any acid or alkaline substances (lemon, juice, vinegar 
etc.) on the enamelled, varnished or stainless steel sections.

When cleaning the enamelled, varnished or chrome sections, use 
warm soapy water or a non caustic detergent. For stainless steel use 
an appropriate cleaning solution. 

The burners can be cleaned with soapy water. To restore their original 
shine, use a household stainless steel cleaner. After cleaning, dry the 
burners and replace.
It is important the Burners are replaced correctly.

Chromed grids and burners
Chromed grids and burners have a tendency to discolour with use.  
This does not jeopardize the functionality of the hob. 

Our After Sales Service Centre can provide spare parts if required.

5. AFTERCARE
Before calling out a Service Engineer please check the following:
• that the plug is correctly inserted and fused;
• that the gas supply is not faulty.

If the fault cannot be detected:
Switch off the appliance and call the After Service Centre.  DO NOT 
TAMPER WITH THE APPLIANCE.

This appliance is marked according to the European 
directive 2012/19/EU on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE). WEEE contains both 
polluting substances (which can cause negative 
consequences for the environment) and basic 
components (which can be re-used). It is important to 
have WEEE subjected to specific treatments, in order 
to remove and dispose properly all pollutants, and 

recover and recycle all materials.
Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not 
become an environmental issue; it is essential to follow some basic 
rules:
• WEEE shall not be treated as household waste.
• WEEE shall be handed over to the relevant collection points 
managed by the municipality or by registered companies. In many 
countries, for large WEEE, home collection could be present.
• When you buy a new appliance, the old one may be returned to the 
retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as 
long as the equipment is of equivalent type and has the same 
functions as the supplied equipment.

6. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

The Manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from 
printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the right 
to carry out modifications to products as required, including the interests of 
consumption, without prejiudice to the characteristics relating to safety or 
function.

Declaration of compliance: This equipment, in the parts intended to 
come into contact with food, complies with the regulations laid down in 
EEC directives 89/109.

By placing the        mark on this product, we are confirming 
compliance to all relevant European safety, health and environmental 
requirements which are applicable in legislation for this product.
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This appliance has been designed for non-professional, i.e. domestic, use.

Table 1

Type /Reference
Burners arrangement 3Gas 4Gas 3Gas+1E 5Gas 4Gas 5Gas
Auxiliary  Burner (AUX) 1 1 1 1 1 1
Semirapid Burner (SR) - 2 2 1 1 1
Rapid Burner (R) 1 1 - 2 1 2
Ultrarapid Burner (UR) - - - - - -
Quadruple Crown Burner (QC) 1 - - 1 1 1
Electric Plate - - 1 - - -
Flame failure device
Ignition
Installation Class 3 3 3 3 3 3
Product dimension    (mmxmm) 860x510

Gas Power                           (kW) 7,1 7 4,5 11,35 8,85 11,35
G20  20 mbar  (N.G.)           (l/h) 676 667 429 1081 843 1081

Gas Power                           (kW) 7,1 7 4,5 11,35 8,85 11,35
G30/G31 28-30/37 mbar (LPG)  (g/h) 516 509 327 825 644 825

Voltage (V) /Frequency (Hz)
Electrical Power                 (W) 1 1 1500 1 1 1

220-240 V / 50-60 Hz

595 x 510
Installed Gas type / power

PLV6S
BUILT IN HOBS

Alternative injector kit  for LPG gas available in the packaging 

YES
YES

Rated power input 

745 x 510

PLV7S
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бытовой электроприбор и его открытые части во время работы могут 
нагреваться до высокой температуры. Соблюдайте осторожность, не дотрагивайтесь до них. 
• Дети моложе 8 лет не должны приближаться к бытовому прибору без постоянного надзора.
• Данным бытовым электроприбором могут пользоваться дети старше 8 лет, а также люди с 
нарушенными физическими или умственными способностями или с отсутствием надлежащего 
опыта в том случае, если они находятся под наблюдением и проинструктированы относительно 
безопасного использования бытового прибора, а также, если они осведомлены об имеющихся 
опасностях. 
• Не разрешайте детям играть с бытовым прибором.
• Чистка и обслуживание бытового прибора не должны выполняться детьми без надзора 
взрослых.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приготовление пищи на варочной поверхности с использованием жира или 
масла без надлежащего присмотра может быть опасным и может привести к пожару.
НИКОГДА не пытайтесь погасить пламя водой. Выключите бытовой электроприбор, и накройте 
пламя крышкой, или огнестойкой тканью. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания: не используйте варочную поверхность для 
хранения на ней предметов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае появления на варочной поверхности трещины выключите 
бытовой прибор, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
• Не пользуйтесь для чистки парогенератором.
• перед закрыванием крышки дайте варочной поверхности остынуть.
• бытовой электроприбор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или 
отдельной системы дистанционного управления.
• Электрическое подключение бытовой прибора должно быть выполнено с использованием 
разъединительного устройства в соответствии с действующими правилами и нормами 
электробезопасности.
• в инструкции должен быть указан тип электрошнура. При этом должна учитываться температура 
задней стенки электроприбора.
• В случае повреждения шнура питания он должен быть заменен производителем, агентом по 
техобслуживанию, или специалистом, имеющим достаточную квалификацию. Это необходимо 
для того, чтобы избежать опасностей.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать опасности, связанной со случайным сбросом устройства тепловой 
защиты, данный бытовой электроприбор не должен запитываться через наружные 
переключающие устройства, например, таймер, или другое устройство, которое регулярно 
включает и выключает электроприбор.
"Данный бытовой прибор должен устанавливаться в соответствии с действующими правилами, и 
только в хорошо проветриваемых помещениях. Перед установкой или использованием бытового 
прибора прочтите инструкцию".
• "Данная инструкция имеет силу только в том случае, если на бытовом приборе имеется символ 
страны. Если такого символа нет, то необходимо обратиться к техническому описанию, в котором 
содержатся необходимые инструкции относительно модификации прибора в соответствии с 
условиями эксплуатации в данной стране.".
• "перед выполнением установки проверьте, что местные условия распределения (тип газа и 
давление газа) и регулировки прибора совместимы друг с другом";
• "условия регулировок для данного бытового прибора указаны на ярлыке (или в паспортной 
табличке)";
• "данный бытовой прибор не подсоединен к вытяжке продуктов сгорания. Он должен быть 
установлен и подключен в соответствии с действующими правилами подключения. Необходимо 
обратить особое внимание на требования относительно вентиляции ".
•"Эксплуатация газовой плиты сопровождается выделением тепла и влаги в комнате, где 
установлена плита. Убедитесь в том, что кухня хорошо вентилируется: отверстия естественной 
вентиляции не должны быть загорожены, или установите механическое вентиляционное 
устройство (вытяжка). При продолжительном и интенсивном использовании печи может 
потребоваться дополнительная вентиляция, например открывание окна, или более эффективная 
вентиляция, например, увеличение производительности вытяжки (если она используется). 



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСТАНОВКИ

Варочная поверхность может устанавливаться на любой рабочей 
поверхности кухонного стола, которая выдерживает нагрев до 
температуры 100 °С, и имеет толщину от 25 до 40 мм. Размеры 
отверстия, которое должно быть вырезано в рабочей 
поверхности кухонного стола, показаны на рис. 2.
Если варочная поверхность устанавливается так, что по обе ее 
стороны располагаются шкафы, то расстояние между варочной 
поверхностью и шкафом должно быть не меньше 15 см (см. рис. 
4), а расстояние между варочной поверхностью и расположенной 
сзади стеной должно быть не меньше 5,5 см.
Расстояние между варочной поверхностью и другим 
электроприбором (например, вытяжной колпак) должно быть не 
меньше 70 см (см. рис. 4).
Если под варочной поверхностью имеется свободное 
пространство, то под варочной поверхностью нужно установить 
разделительную панель, изготовленную из теплоизоляционного 
материала (например, из дерева) (см. рис. 3).
Важная информация  На рис. 1 показано, как наносится 
герметик 
Варочная поверхность крепится с помощью фиксирующих 
зажимов, которые вставляются в отверстия, расположенные на 
основании варочной поверхности. 
Если варочная поверхность 60 см устанавливается над духовкой, 
в которой нет системы охлаждения с вентилятором, то во 
встраиваемой мебели рекомендуется сделать отверстия для 
обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
Площадь этих отверстий должна быть не меньше 300 см2 и эти 
отверстия должны располагаться так, как показано на рис. 5.
Если варочная поверхность 75 см крепится над духовкой, то в 
духовке должна быть система охлаждения с вентилятором.

Внимание  данный электроприбор должен быть заземлен
Данный электроприбор предназначен только для бытовых 
применений. Подключение к электросети должно выполняться 
только опытным электриком с соблюдением всех действующих 
привил и норм электробезопасности. 
Данный электроприбор должен подключаться к ответвлению 
электросети с достаточной нагрузочной способностью. 3-
штырьковая вилка/розетка на 13 А не подходит для данного 
подключения. В линии электропитания должен быть установлен 
двухполюсный выключатель, и цепь должна быть защищена с 
помощью плавкого предохранителя соответствующего 
номинала. Более подробная информация относительно 
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УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНОЙ РАБОТОЙ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНО 
СКАЗАТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯТ УСТАНОВКУ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ 
И НОРМ. В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ БУДЕТ ПРОИГНОРИРОВАНО, И УСТАНОВКА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ЛИЦОМ, НЕ 
ИМЕЮЩИМ ДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫХОДА 
ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ СТРОЯ И НАНЕСЕННОГО ПРИ ЭТОМ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ.

1.1. ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

1.2. ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Данный бытовой прибор должен устанавливаться в соответствии 
с действующими правилами, и только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Перед установкой или использованием бытового 
прибора прочтите инструкцию.
В местах, где установлены газовые плиты, выделяется тепло и 
влага. Поэтому вы должны обеспечить хорошую вентиляцию в 
помещении либо с помощью отверстий для естественной 
вентиляции, либо с помощью электрической вытяжки. При 
интенсивной и продолжительной эксплуатации плиты может 
потребоваться дополнительная вентиляция, обеспечиваемая, 
например, с помощью открывания окна, и проветривания 
помещения или с помощью увеличения скорости вращения 
электрического вентилятора системы принудительной 
вентиляции (если он установлен).
Если нет возможности установить вытяжной колпак, то в стене 
или в оконном проеме нужно установить электрический втяжной 
вентилятор.
Вытяжной вентилятор должен иметь мощность, достаточную для 
того, чтобы воздух в кухне полностью заменялся 3-5 раз в час. 
Установка должна выполняться в соответствии с требованиями 
национальных правил и норм.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
(ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)

требований, предъявляемых к электропитанию для конкретного 
изделия, представлена в инструкции по эксплуатации и в 
паспортной табличке, закрепленной на изделии. Если длина 
кабеля питания, поставляемого в комплекте с варочной 
поверхностью, является недостаточной, то следует 
использовать более длинный теплостойкий кабель питания с 
достаточной нагрузочной способностью. Подключение к 
электросети должно быть выполнено следующим образом:

ПОДСОЕДИНИТЕ К КЛЕММЕ ОТВОДА ЭЛЕКТРОСЕТИ
Зелено-желтый провод Земля
Синий провод Нейтраль
Коричневый провод Фаза

Примечание: Не подключайте варочную поверхность через 
устройство обнаружения утечки тока на землю, так как это может 
привести к "ложным отключениям". Еще раз напоминаем, что 
электроприбор должен быть правильно заземлен, и что 
производитель не принимает никаких претензий в случае 
повреждений и несчастных случаев, возникших в результате 
неправильного подключения электроприбора к электросети.

2.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
Проверьте данные, приведенные в паспортной табличке, 
закрепленной снаружи на варочной поверхности, для того, чтобы 
убедиться в том, что входное напряжение варочной поверхности 
соответствует напряжению электросети.
Перед подключением варочной поверхности к электросети 
проверьте систему заземления.
Данный электроприбор обязательно должен быть заземлен. В 
случае несоблюдения этого требования производитель снимает 
с себя ответственность за нанесение вреда здоровью людей и 
повреждение имущества. Если к кабелю питания не 
подсоединена вилка, подсоедините к кабелю питания вилку, 
нагрузочная способность которой соответствует указанной в 
паспортной табличке. Провод заземления имеет желто-зеленый 
цвет. К электрической розетке должен всегда обеспечиваться 
свободный доступ. 
Если варочная поверхность подключается к электросети 
напрямую, то должен быть установлен автоматический 
выключатель.
Для предотвращения опасностей замена поврежденного кабеля 
питания должна выполняться только квалифицированным 
специалистом.

Провод заземления (желто-зеленый) должен быть 
приблизительно на 10 мм длиннее проводов фазы и нейтрали.
Сечение проводников кабеля питания должно соответствует 
мощности, потребляемой варочной поверхностью.
П р о в е р ьт е  з н а ч е н и е  м о щ н о с т и ,  п о т р е бл я е м о й  
электроприбором, указанное в паспортной табличке, а также 
проверьте, что используется кабель питания типа 3x0.75 mm²    
H05 V2V2-F.

ФАЗА
ЗЕМЛЯ
НЕЙТРАЛЬ

L

N
Кабель 
питания

Коричневый провод
Желто-зеленый провод
Синий провод

Линия
электропитания

Если электроприбор поставляется без кабеля питания с вилкой, 
или без других устройств для отсоединения от электросети с 
отсоединением всех фаз, что обеспечивает полное 
отсоединение электроприбора от электросети в случае 
возникновения перенапряжения категории III, то электроприбор 
должен подключаться через разъединяющее устройство с 
жесткой электропроводкой, смонтированной в соответствии с 
правилами прокладки электропроводки.



2.3. АДАПТАЦИЯ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
НА ДРУГИЕ ТИПЫ ГАЗА

Для адаптации варочной поверхности для работы с другими 
газами выполните описанные ниже инструкции:
•снимите решетки и конфорки
•вставьте шестигранный ключ (7 мм) в основание конфорки (рис. 
7)
•Выверните форсунку  и  замените ее  форсункой,  
соответствующей тому типу газа, который будет использоваться 
(см. таблицу типов газа).

2.4. РЕГУЛИРОВКА МИНИМАЛЬНОГО ПЛАМЕНИ
После зажигания конфорки установите ручку регулятора высоты 
пламени в положение, соответствующее минимальному пламени, а 
затем снимите ручку регулятора, приложив небольшое усилие.
Регулировка минимального пламени выполняется с помощью винта и 
маленькой отвертки, как показано на рис. 9. Поворот винта по 
часовой стрелке уменьшает поток газа, а поворот винта против 
часовой стрелки увеличивает поток газа. С помощью этой 
регулировки получите пламя высотой 3-4 мм, а затем установите на 
место ручку регулятора.
Если используется сжиженный нефтяной газ (СНГ), поверните винт 
до упора по часовой стрелке.
После выполнения регулировок для адаптации варочной 
поверхности на другой тип газа замените старую табличку, 
закрепленную на варочной поверхности, в которой указан тип газа, на 
новую (поставляется в комплекте с варочной поверхностью), в 
которой указан тип газа, на который переведена варочная 
поверхность.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Данный электроприбор предназначен только для использования по 
его прямому назначению, то есть, для приготовления пищи в 
домашних условиях. Любое другое применение варочной 
поверхности считается неправильным, и поэтому может быть 
опасным. Производитель не несет ответственности за повреждения и 
потери, являющиеся следствием неправильного использования 
варочной поверхности.

3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОЙ КОНФОРКИ
Чтобы зажечь конфорку, поднесите к ней зажженную спичку, нажмите на 
ручку регулировки высоты пламени, и поверните ее против часовой 
стрелки.
Если конфорки не использовались в течение двух или более дней, то 
прежде чем зажечь конфорку подождите несколько секунд для того, 
чтобы из трубок вышел воздух.
Чтобы зажечь конфорку варочной поверхности, снабженную устройством 
электроподжига, выполните следующие операции:
• нажмите на ручку регулировки высоты пламени и поверните ее против 
часовой стрелки в положение, обозначенное поджига. 
• зажгите конфорку с помощью нажатия кнопки электроподжига.
Если варочная поверхность снабжена автоматическим электроподжигом, 
просто нажмите на ручку регулировки высоты пламени и установите ее в 
положение, обозначенное значком поджига. Система электроподжига 
будет постоянно генерировать искры, до тех пор, пока ручка регулировки 
пламени будет находиться в нажатом положении.
Если конфорка не загорается в течение 5 секунд, установите ручку 
регулировки в положение 0, и повторите описанную выше операцию.
В моделях, снабженных защитным клапаном, который автоматически 
перекрывает подачу газа в случае внезапного погасания пламени, 
конфорки зажигаются, как описано выше, но при этом после зажигания 
конфорки необходимо соблюдать осторожность.

Перед включением газовой варочной поверхности проверьте, что 
конфорки и крышки конфорок правильно установлены на варочную 
поверхность.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для получения наилучших результатов пользуйтесь сковородами и 
кастрюлями с плоским дном, размеры которых соответствуют размерам 
газовых конфорок (см. Табл. А).
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При использовании сковороды или кастрюли меньшего размера пламя 
должно быть отрегулировано таким образом, чтобы оно не выходило за 
пределы дна сковороды или кастрюли. Не следует пользоваться посудой 
с выпуклым или вогнутым дном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если горелка случайно погаснет, установите 
ручку регулировки в положение ВЫКЛ., и не пытайтесь зажечь пламя 
в течение, по крайней мере, одной минуты.

Если через несколько лет работы варочной поверхности газовые краны 
будут туго поворачиваться, то их необходимо смазать.
Эта работа должна выполняться только квалифицированным 
специалистом по обслуживанию.

2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИНИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
Данные инструкции предназначены для специалистов, имеющих 
достаточную квалификацию для выполнения установки 
оборудования в соответствии с требованиями национальных правил 
и норм. Только для Великобритании. Согласно закону, 
установка/ввод в эксплуатацию должны выполняться только 
сотрудником службы "Gas Safe".

Все  работы должны выполняться  с  отс оединенным 
электропитанием.

В закрепленной на варочной поверхности паспортной табличке 
указан тип газа, на котором должна работать варочная поверхность. 
Перед подключением варочной поверхности к линии газоснабжения 
или к газовому баллону необходимо проверить, что варочная 
поверхность отрегулирована на тот тип газа, который будет в нее 
подаваться. Если варочная поверхность не отрегулирована на 
нужный тип газа, обратитесь к инструкциям, приведенным в 
последующих параграфах, где описано, как изменить регулировки.

При работе на сжиженном газе (газ в баллоне) следует пользоваться 
регулятором давления, отвечающего требованиям национальных 
стандартов.

Трубы, шайбы и уплотнительные прокладки должны соответствовать 
требованиям национальных стандартов. 

Некоторые модели поставляются с коленом (переходником), 
имеющим коническую резьбу. В некоторых странах использование 
таких переходников является обязательным. На рис. 8 показано, как 
отличить переходник с цилиндрической резьбой от переходника с 
конической резьбой (CY = цилиндрическая, СО = коническая). В 
любом случае цилиндрическая резьба должна быть 
В любом случае, конец переходника с цилиндрической резьбой 
должен подсоединяться к варочной поверхности.

Гибкая трубка монтируется таким образом, чтобы она не 
контактировала с подвижными частями мебели (например, ящиком) 
и не пролегала в местах, где может быть пережата.

Если подключение варочной поверхности к линии газоснабжения 
осуществляется с помощью гибкого шланга, проверьте, что длина 
гибкого шланга не превышает 2 м.

Чтобы не повредить варочную поверхность, выполните ее установку, 
как описано (см. рис. 6).
1) Подсоедините детали, как показано на рисунке:

А) Переходник с наружной цилиндрической резьбой 1/2 дюйма
В) Прокладка 1/2 дюйма
С) Газовый переходник с внутренней резьбой 1/2 дюйма, коническая  
цилиндрическая, или цилиндрическая  цилиндрическая.

2) Затяните соединение с помощью гаечных ключей. Перед тем 
как затянуть соединение установите трубы в нужное положение.

3) Подсоедините колено С к линии подачи газа с помощью 
жесткой медной трубы или гибкой стальной трубы.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: После подсоединения варочной 
поверхности к линии газоснабжения проверьте на отсутствие 
утечек газа все трубные соединения с помощью мыльного 
раствора. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧЕК 
ГАЗА ПЛАМЯ. Проверьте также, что гибкий шланг не 
соприкасается с движущимися частями кухонной мебели 
(например, выдвижной ящик) и не проходит в таком месте, где он 
может быть поврежден.

Предупреждение: Если вблизи варочной поверхности вы 
почувствуете запах газа, перекройте подачу газа на варочную 
поверхность и вызовите специалиста. Не ищите место утечки газа с 
помощью открытого пламени.

Таблица  A

AUX 
SR
R 

Маленькая конфорка
Полубыстрая конфорка
Быстрая конфорка

Тип конфорки Ø сковороды/
кастрюли (cm)

4 кольцаQC

18
24
26
26

10
12
16
18

Ø сковороды/
кастрюли (cm)



4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
Перед тем как приступить к выполнению чистки варочной 
поверхности, проверьте, что она остыла. Выньте вилку из 
розетки, или (если варочная поверхность подсоединена к 
электросети напрямую), выключите питающее напряжение.

Чистка и обслуживание бытового прибора не должны 
выполняться детьми без надзора взрослых.

5. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед тем как вызвать специалиста по техническому 
обслуживанию для выполнения ремонта варочной поверхности, 
выполните следующие проверки:
• Проверьте, что вилка кабеля питания правильно вставлена в 
электрическую розетку, и что не перегорел плавкий 
предохранитель.
• Проверьте, что газ подается.
Если вы не можете самостоятельно определить причину 
неисправности: 
Выключите варочную поверхность и обратитесь в центр 
послепродажного  обслуживания .  НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Данный прибор имеет маркировку в соответствии 
с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отходах 
производства электрического и электронного 
оборудования (WEEE). Отходы производства 
электрического и электронного оборудования 
содержат загрязняющие вещества (которые могут 
негативно влиять на окружающую среду) и 
основные компоненты (которые подлежат 

повторному использованию). Важно, чтобы отходы производства 
электрического и электронного оборудования подвергались 
специальной обработке с целью удаления и утилизации всех 
загрязняющих веществ, а также регенерации и повторного 
использования всех материалов.
Каждый может сделать существенный вклад в предотвращение 
экологических проблем, вызываемых отходами производства 
электрического и электронного оборудования; для этого важно 
придерживаться некоторых основных правил:
• Нельзя обращаться с отходами производства электрического и 
электронного оборудования, как с бытовыми отходами.
• Отходы производства электрического и электронного 
оборудования следует передавать в пункты сбора, 
к о н т р ол и р у е м ы е  о р га н а м и  м е с т н о й  вл а с т и  и л и  
зарегистрированными компаниями. Во многих странах при 
наличии большого количества отходов производства 
электрического и электронного оборудования сбор отходов 
осуществляется на дому.
• При покупке нового прибора старый прибор можно возвратить 
розничному торговому предприятию, которое обязано принять 
его бесплатно на основе взаимно-однозначного соответствия, 
если это приборы аналогичного типа, и возвращаемый прибор 
имеет те же функции, что и продаваемый.

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Для выбора необходимой температуры нагрева электроплиты 
поверните выключатель в соответствующее положение. При 
этом загорится световой индикатор и электроплита начнет 
нагреваться.
Поверните выключатель в положение “ O” по окончании процесса 
приготовления. (Рисунок 10). Не оставляйте пустую 
электроплиту включенной. Диаметр и форма дна используемой 
посуды является очень важным фактором. Максимальный 
диаметр дна посуды - 14 см, рекомендуется пользоваться 
посудой с плоским и ровным дном.
При первом включении электроплиты подождите 5 минут перед 
тем, как поставить посуду. Это позволит жаростойкому покрытию 
плиты затвердеть в результате нагрева.
Используйте влажную ткань и моющее средство для очистки 
поверхности электроплиты. Не используйте ножи или другие 
острые и твердые предметы для удаления остатков пищи с 
поверхности электроплиты.
После очистки поверхности, включите электроплиту на 
несколько секунд до полного высыхания конфорок. Однако, не 
следует оставлять пустую электроплиту включенной более чем 
на несколько секунд.   

3.2. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ

Положение Мощность (Вт) Мощность (Вт) Пояснение
0
1
2
3
4
5
6

0
100 W
180 W
250 W
500 W
750 W
1000 W

0
135 W
220 W
300 W
850 W
1150 W
1500 W

Выключено
Нагревание
Приготовление при низкой температуре
Приготовление при низкой температуре
Варка, Жаренье, Кипячение
Варка, Жаренье, Кипячение
Варка, Жаренье, Кипячение

Рекомендуемые размеры посуды  (Рисунок 11)
Не следует забывать, что посуда большего размера имеет 
большую площадь нагрева.
Это обеспечивает более быстрое приготовление по сравнению с 
посудой с меньшей площадью нагрева.
Всегда используйте посуду, размером соответствующую 
количеству приготавливаемой пищи. Во избежание проливания 
или разбрызгивания не следует использовать посуду небольших 
размеров, в особенности для жидких блюд. Не используйте 
слишком большую посуду для быстро приготовляемой пищи, так 
как она может прилипнуть и остатки пищи останутся на 
поверхности посуды.
Для выпечки сладкого следует использовать закрытую посуду, 
противни или форму. Пролитый сок или сахар из незакрытой 
посуды могут прилипнуть к поверхности электроплиты и их будет 
трудно удалить.

Это особенно важно для посуды для жарки или готовки под 
давлением при высокой температуре.
Не оставляйте без присмотра пустую конфорку или конфорку с 
пустой посудой.
Проверьте соответствие посуды следующим критериям: 
Она должна быть тяжелой.

Она должна полностью покрывать поверхность конфорки; может 
быть немного больше, но ни в коем случае не меньше.
Дно должно быть абсолютно плоским и плотно прилегать к 
поверхности конфорки.
•Для лучшего использования электроплиты и сокращения 
потребления электроэнергии, используйте посуду с ровным, 
плоским дном. Размер посуды должен быть равен или чуть 
больше диаметра конфорки, но ни в коем случае не меньше. 
Избегайте попадания жидкости на поверхность конфорки и не 
ставьте на конфорку мокрую посуду. Не оставляйте пустую посуду 
на конфорке, и не оставляйте пустую конфорку включенной.  

Запрещается использовать абразивные и коррозирующие 
чистящие средства, отбеливающие вещества, или кислоты. Не 
пользуйтесь для чистки эмалированных и лакированных 
деталей, а также деталей из нержавеющей стали кислотами и 
щелочами (лимонный сок, уксус и т. п.)

Очистка эмалированных, лакированных и хромированных 
поверхностей должна выполняться с помощью мыльной воды 
или нейтрального моющего средства. Для очистки поверхностей 
из нержавеющей стали необходимо пользоваться подходящим 
чистящим раствором. 

Конфорки можно очищать с помощью мыльной воды. Для 
восстановления их первоначального блеска используйте 
бытовое чистящее средство для нержавеющей стали. После 
чистки горелок высушите их и установите на место.
Проследите за тем, чтобы конфорки были собраны 
правильно.

Хромированные решетки и конфорки
Хромированные решетки и конфорки со временем темнеют.
Это нормальное и неизбежное явление, которое не оказывает 
негативного влияния на работу варочной поверхности.
Вы можете приобрести запасные части в отделе 
послепродажного обслуживания нашей компании.



Производитель не несет ответственности за опечатки и 
неточности, которые могут встретиться в данной 
инструкции. Мы оставляем за собой право вносить 
изменения в конструкцию выпускаемых нами изделий с 
целью улучшения качества выпускаемой продукции. При 
этом основные функции изделия и его безопасность будут 
оставаться неизменными.

Декларация соответствия: Данное оборудование, детали 
которого вступают в контакт с пищей, отвечает требованиям 
Европейской директивы 89/109/ЕЕС.

Размещая маркировку           на этой продукции, мы 
заявляем, под нашу ответственность, о соответствии всем 
Европейским нормам безопасности, охраны здоровья  и 
э к о л о г и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м ,  и з л о ж е н н ы м  в  
законодательстве для данного вида продукции.
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Таблица 1

Данное изделие предназначено только для бытовых применений.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Тип / Модель
Конфорки

PLV6S PLV7S

Вспомогательная конфорка (AUX)
Среднебыстрая конфорка (SR)

4 газовые3 газовые 3 газовые +
1 электрическая 4 газовых 5 газовых5 газовых

Быстрая конфорка (R) 
Сверхбыстрая конфорка (UR)
Конфорка с четырьмя венцами (QC)
Электроплитка
Устройство защиты от погасания пламени
Электроподжиг
Класс установки
Размеры варочной поверхности (мм х мм)

Используемый газ/ мощность 
Мощность газовой конфорки(кВт)
G20, 20 мбар (природный газ)(л/час)

Имеется комплект деталей для работы на сжиженном нефтяном газе (СНГ)
Мощность газовой конфорки(кВт)
G30/G31, 30/30 мбар (СНГ)(г/час)

Номинальная входная электрическая мощность
Напряжение (В) / Частота (Гц)
Электрическая мощность (Вт)

220-240 В / 50 - 60 Гц

ДА
ДА

1
-
1
-
1
-

1
2
1
-
-
-

1
2
-
-
-
1

1
1
2
-
1
-

1
1
1
-
1
-

1
1
2
-
1
-

3 3 3 3 3 3
860x510745x510595x510

7,1
676

7
667

4,5
429

11,35
1081

8,85
843

11,35
1081

7,1
516

7
509

4,5
327

11,35
825

8,85
644

11,35
825

1 1 1 111500

Это изделие соответствует техническим 
регламентам Таможенного Союза:
- ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного 
оборудования»                              
- ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе»

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» 
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ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

ЕСКЕРТУ: Тұрмыстық электр аспап жəне оның ашық бөліктері жұмыс істеп тұрған уақытта жоғары 
температураға дейін  мүмкін. Сақ болыңыз, оларға  тигізбеңіз. қызуы  қол
 8 жастан кіші балалар тұрмыстық аспапқа тұрақты қадағалаусыз жақындамауға тиіс.
  Бұл тұрмыстық электр аспапты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ дене немесе ақыл-ой қабілеті 
бұзылған немесе тиісті тəжірибесі жоқ адамдар, олар бақылауда болатын жəне тұрмыстық 
аспапты қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқауландырылған жағдайда, сондай-ақ егер олар орын 
алған қауіптіліктер туралы хабардар болса, пайдалана алады.
 Балаларға тұрмыстық аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз.
 Балалар тұрмыстық аспапты тазалауды жəне қызмет көрсетуді ересектердің қадағалауынсыз 
орындамауға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Пісіретін бетте тоңмайды немесе майды пайдаланып тамақ пісіру тиісті қараусыз 
қауіпті болуы жəне өртке əкеліп соғуы мүмкін.
ЕШҚАШАНДА жалынды сумен сөндіруге тырыспаңыз. Тұрмыстық электр аспапты өшіріңіз де, 
жалынды қақпақпен немесе отқа төзімді матамен үстінен жабыңыз.
ЕСКЕРТУ: .Өрт шығу қаупі: пісіретін бетті оның үстінде заттарды сақтау үшін пайдаланбаңыз
ЕСКЕРТУ: Пісіретін бетте жарықша пайда болған жағдайда, электр тогының соққысын алудан 
сақтану үшін, тұрмыстық аспапты өшіріңіз.
 Тазалау үшін бу генераторын пайдаланбаңыз.
 қақпақты жабудың алдында пісіретін беттің суынуына мүмкіндік беріңіз.
 тұрмыстық аспап сыртқы таймердің немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінің көмегімен 
басқаруға арналмаған.
 тұрмыстық аспапты электр желісіне қосу қолданыстағы электр қауіпсіздік ережелері мен 
нормаларына сəйкес айырғыш құрылғыны пайдалану арқылы орындалуға тиіс.
 нұсқаулықта қоректендіру бауының типі көрсетілген болуға тиіс. Бұл орайда электр аспаптың 
артқы қабырғасының температурасы ескерілуге тиіс.
 Қоректендіру бауы зақымдалған жағдайда, оны өндіруші, техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
агент немесе жеткілікті біліктілікке ие маман ауыстыруға тиіс. Бұл қауіптен сақтану үшін қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғының жылулық қорғанышты кездейсоқ қайтаруына байланысты 
қауіптен сақтану үшін, бұл тұрмыстық электр аспап сыртқы ауыстырып қосқыш құрылғылар, 
таймер немесе электр аспапты алма-кезек қосып жəне өшіріп тұратын басқа құрылғы арқылы 
қоректендірілмеуге тиіс.
"Бұл тұрмыстық аспап қолданыстағы ережелерге сəйкес жəне тек жақсы желдетілетін үй-
жайларда орнатылуға тиіс. Тұрмыстық аспапты орнатардың немесе пайдаланардың алдында 
нұсқаулықты оқып шығыңыз".
 "Осы нұсқаулық тек тұрмыстық аспапта елдің символы болған жағдайда ғана күшіне ие болады. 
Егер ондай символ жоқ болса, онда техникалық суреттемені қарау қажет, онда нақты елдегі іске 
пайдалану шарттарына сəйкес аспапты модификациялауға қатысты қажетті нұсқаулықтар 
беріледі.".
 "Орнатуды орындаудың алдында жергілікті тарату шарттары (газдың түрі жəне газ қысымы) мен 
аспаптың реттелімдері бірі бірімен үйлесімді болуын тексеріңіз";
 "бұл тұрмыстық аспапқа арналған реттеу шарттары құлақша қағазда (немесе төлқұжаттық 
табличкада) көрсетілген";
 "бұл тұрмыстық аспап жану өнімдерін ауамен тартқышқа қосылмаған. Ол қолданыстағы қосылу 
ережелеріне сəйкес орнатылуға жəне қосылуға тиіс. Желдетуге қатыты талаптарға ерекше назар 
аудару қажет".
"Газ плитаны іске пайдалану өзінің соңынан плита орнатылған бөлмеде жылу мен ылғалдың 
бөлініп шығуын ілестіреді. Асүйдің жақсы желдетілетініне көз жеткізіңіз: табиғи желдетудің 
ойықтары бітелмеген болуға тиіс, немесе механикалық желдету құрылғысын (ауа тартқышты) 
орнатыңыз. Ұзақ əрі қарқынды пайдаланған кезде пешке қосымша желдету, мысалы, терезені ашу 
немесе анағұрлым тиімді желдету, мысалы, ауа тартқыштың өнімділігін ұлғайту (егер ол 
пайдаланылатын болса) қажет болуы мүмкін.



Егер электр аспап ашасы бар қоректендіру кабелінсіз немесе ІІІ 
санаттың асқын кернеуі орын алған жағдайда электр аспапты 
электр желісінен толық ағытуды қамтамасыз ететін электр 
желісінен барлық фазаларды ағытумен ажыратуға арналған 
басқа құрылғыларсыз жеткізілетін болса, онда электр аспап 
электр сымдарын тарту ережелеріне сəйкес монтаждалған 
қатқыл электр сымдары бар ағытқыш құрылғы арқылы қосылуға 
тиіс.
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1.ОРНАТУДЫ ОРЫНДАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Пісіретін бет асүйдегі  100 °С температураға дейін үстелдің  
қыздыруға қалыңдығы шыдай алатын жəне 25 - 40 мм  бар кез 
келген жұмыс бетінде орнатыла алады. Асүй  жұмыс  үстелінің
бетінде ойылуға тиіс ойықтың мөлшерлері 2-ші суретте 
көрсетілген.
Егер пісіретін бет оның екі  шкафтар орналасатындай  қапталында
түрде орнатылатын болса, онда пісіретін бет пен шкафтың 
арасындағы  кем дегенде 15 см (4-ші суретті ),  қашықтық  қараңыз
ал пісіретін бет пен оның артында орналасқан   қабырғаның
арасындағы  кем дегенде 5,5 см болуға тиіс. қашықтық
Пісіретін бет пен басқа электр аспаптың (мысалы, ауа тартқыш 
қалпақтың  қашықтық) арасындағы  кем дегенде 70 см болуға тиіс 
(4-ші суретті ). қараңыз
Егер пісіретін беттің астында бос кеңістік бар болса, онда пісіретін 
беттің астында жылу оқшаулайтын материалдан (мысалы, 
ағаштан) жасалған бөлгіш панель орнату керек (3-ші суретті 
қараңыз).
Маңызды ақпарат: 1-ші суретте герметик  жағылатыны  қалай
көрсетілген.
Пісіретін бет орнықтырғыш  көмегімен бекітіледі,  қысқыштардың
олар пісіретін беттің табанында орналасқан ойықтарға сұғылады.
Егер 60 см пісіретін бет онда желдеткішті салқындату жүйесі жоқ 
тұмша пештің  орнатылатын болса, онда ауаның   үстінде  қалыпты
циркуляциясын  ету а орнатылатын жиһазда  қамтамасыз  үшін қос
ойықтар жасауға кеңес беріледі.
Ондай ойықтардың ауданы кем дегенде 300 см болуға тиіс жəне 2

ол ойықтар 5-ші суретте көрсетілгендей орналасуға тиіс.
Егер пісіретін бет духовканың  75 см биікте бекітілетін  үстінен
болса, онда духовкада желдеткіші бар салқындату жүйесі болуға 
тиіс.

2. ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ
    (ТЕК ҰЛЫБРИТАНИЯ ҮШІН)

Назар аударыңыз бұл электр аспап жерге тұйықталған 
болуға тиіс.
Бұл электр аспап тек тұрмыстық қолдануға арналған. Электр 
желісіне қосылуды тек тəжірибелі электрик барлық қолданыстағы 
электр қауіпсіздік ережелері мен нормаларын сақтай отырып 
орындауға тиіс.
Бұл электр аспап жүктемелік қабілеті жеткілікті электр желісінің 
таралымына қосылуға тиіс. Бұл қосылыс үшін 13 А арналған 3 
істікті аша/розетка жарамайды. Электр тогымен қоректендіру 
желісінде қосполюсті ажыратқыш орнатылған болуға жəне тізбек 
тиісті номиналды балқыма сақтандырғыштың көмегімен 
қорғалған болуға тиіс. Нақты бұйым үшін электр тогымен 
қоректендіруге қойылатын талаптарға қатысты бұдан көрі толық 

ТҰРМЫСТЫҚ ТЕХНИКАНЫ ОРНАТУ ОНЫҢ ДҰРЫС ОРЫНДАЛМАУЫ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ТЕРІС САЛДАР 
ƏКЕЛУІ МҮМКІН КҮРДЕЛІ ЖҰМЫС БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. СОЛ СЕБЕПТЕН, ТҰРМЫСТЫҚ ТЕХНИКАНЫ ОРНАТУДЫ ЖОҒАРЫ 
БІЛІКТІ МАМАНДАР ОРЫНДАУҒА ТИІС, ОЛАР ОРНАТУДЫ БАРЛЫҚ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЕРЕЖЕЛЕР МЕН НОРМАЛАРДЫ САҚТАЙ 
ОТЫРЫП ОРЫНДАЙДЫ. БҰЛ ЕСКЕРТУ ЕЛЕНБЕГЕН ЖƏНЕ ОРНАТУДЫ ЖЕТКІЛІКТІ БІЛІКТІЛІГІ ЖОҚ ТҰЛҒА ОРЫНДАЙТЫН 
ЖАҒДАЙДА, ӨНДІРУШІ ЖАБДЫҚТЫҢ ІСТЕН ШЫҒУЫНА ЖƏНЕ БҰЛ ОРАЙДА МҮЛІККЕ НЕМЕСЕ АДАМДАРДЫҢ 
ДЕНСАУЛЫҒЫНА КЕЛТІРІЛГЕН НҰҚСАНҒА ҚАТЫСТЫ ЕШҚАНДАЙ КІНƏРАТ-ТАЛАПТАРДЫ ҚАБЫЛДАМАЙТЫН БОЛАДЫ.

1.1 ҚОСА ОРНАТЫЛАТЫН ПІСІРЕТІН БЕТТЕР

1.2. ПІСІРЕТІН БЕТТІ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН
       ОРЫНДЫ ТАҢДАУ

Пісіретін беттің кірістік кернеуі электр желісінің кернеуіне сəйкес 
келетініне көз жеткізу үшін, пісіретін беттің сыртына бекітілген 
төлқұжаттық табличкада келтірілген деректерді тексеріңіз.
Пісіретін бетті электр желісіне қосудан бұрын, жерге тұйықта 
жүйесін тексеріңіз.
Бұл электр аспап міндетті түрде жерге тұйықталған болуға тиіс. 
Бұл талап орындалмаған жағдайд, өндіруші адамдардың 
денсаулығына келтірілген зиян мен мүліктің зақымдалуы үшін 
жауапкершіліктен өзін босатады. Егер қоректендіру кабеліне аша 
жалғанбаған болса, қоректендіру кабеліне оның жүктемелік 
қабілеті төлқұжаттық табличкада көрсетілгенге сəйкес келетін 
ашаны жалғаңыз. Жерге тұйықтау сымының түсі жасыл-сары 
болып табылады. Электр розеткасына əрдайым еркін қол жеткізу 
мүмкіндігі қамтамасыз етілген болуға тиіс.
Егер пісіретін бет электр желісіне тікелей қосылатын болса, онда 
автоматты ажыратқыш орнатылған болуға тиіс.
Қауіптіліктерге жол бермеу үшін, зақымдалған қоректендіру 
кабелін ауыстыруды тек білікті маман орындауға тиіс.
Жерге тұйықтау сымы (жасыл-сары) фаза мен нейтраль 
сымдарынан шамамен 10 мм ұзынырақ болуға тиіс.
Қоректендіру кабелінің өткізгіштерінің қимасы пісіретін бет 
тұтынатын қуаттылыққа сəйкес келетін болуға тиіс.
Электр аспап тұтынатын қуаттылықтың төлқұжаттық табличкада 
көрсетілген мəнін тексеріңіз, сондай-ақ 3x0.75 mm2 H05 V2V2-F 
типті қоректендіру кабелі пайдаланылатынын тексеріңіз.

ФАЗА
ЖЕР
НЕЙТРАЛЬ

L

N

Қоңыр сымҚоректендіру
кабелі

Қоңыр сым
Сары-жасыл сым
Көк сым

Электр тогымен қоректендіру желісі

Бұл тұрмыстық аспап қолданыстағы ережелерге сəйкес жəне тек 
жақсы желдетілетін үй-жайларда орнатылуға тиіс. Тұрмыстық 
аспапты орнатардың немесе пайдаланардың алдында 
нұсқаулықты оқып шығыңыз.
Газ плиталар орнатылған жерлерде жылу мен ылғал бөлініп 
шығады. Сондықтан, сіз не табиғи желдетуге арналған 
ойықтардың көмегімен, не электр ауа тартқыштың көмегімен үй-
жайда жақсы желдетуді қамтамасыз етуге тиіссіх. Плитаны ұзақ 
əрі қарқынды пайдаланған кезде пешке, мысалы,  терезені ашу 
жəне үй-жайды желдету арқылы немесе мəжбүрлік желдету 
жүйесінің электр желдеткішінің (егер ол орнатылған болса) 
айналу жылдамдығын ұлғайту арқылы қамтамасыз етілетін 
қосымша желдетуқажет болуы мүмкін.
Егер ауа тартқыш  орнатуға мүмкіндік жоқ болса, онда қалпақты  
қабырғада немесе терезе ойығында ауа тартқыш электр 
желдеткіш орнату керек.
Ауа тартатын желдеткіштің асүйдегі ауа сағатына 3-5 рет толық 
ауысып отыруы  жеткілікті ы болуға тиіс. үшін  қуаттылығ
Орнату  ережелер мен нормалардың талаптарына сəйкес  ұлттық
орындалуға тиіс.

2.1. ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ

ақпарат іске пайдалану жөніндегі нұсқаулықта жəне бұйымға 
бекітілген төлқұжаттық табличкада берілген. Егер пісіретін беттің 
жиынтықталымында жеткізілетін қоректендіру кабелінің 
ұзындығы жеткіліксіз болып табылса, онда жүктемелік қабілеті 
жеткілікті одан көрі ұзын жылуға төзімді қоректендіру кабелін 
пайдалану керек. Электр желісіне қосылу төмендегідей түрде 
орындалуға тиіс:

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ ТАРАМЫНЫҢ КЛЕММАСЫНА ҚОСЫҢЫЗ
Жасыл-сары сым
Көк сым
Қоңыр сым

Жер
Нейтраль
Фаза

Ескерім: Пісіретін бетті жерге ток жылыстауды анықтау 
құрылғысы арқылы қоспаңыз, өйткені бұл "жалған ажыратылуға" 
əкеліп соғуы мүмкін. Тағы бір еске саламыз, электр аспап дұрыс 
жерге тұйықталған болуға тиіс жəне өндіруші электр аспаптың 
электр желісіне дұрыс қосылмағанының нəтижесінде орын алған 
зақымдар мен жазатайым оқиғалар жағдайында ешқандай 
кінəрат-талаптарды қабылдамайды.
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2.3. ПІСІРЕТІН БЕТТІ ГАЗДЫҢ БАСҚА
       ТҮРЛЕРІНЕ БЕЙІМДЕУ

Пісіретін бетті газдың басқа түрлерімен жұмыс істеуге бейімдеу 
үшін, төмендегі суреттелген нұсқаулықтарды орындаңыз:
торлар мен конфоркаларды шешіп алыңыз
конфорканың табанына алты қырлы кілтті (7 мм) сұғыңыз (7-ші 
сурет)
Бүркіткішті бұрап алыңыз да, оны пайдаланылуға тиіс газдың 
түріне сəйкес келетін бүркіткішке ауыстырыңыз(газ түрлерінің 
кестесін қараңыз).

2.4. МИНИМАЛДЫ ЖАЛЫНДЫ РЕТТЕУ
Конфорканы тұтандырғаннан кейін жалынның биіктігін реттеуіштің 
тұтқасын минималды жалынға сəйкес келетін қалыпқа орнатыңыз, 
содан кейі, əл күш түсіріп, реттеуіштің тұтқасын шешіп алыңыз.
Минималды жалынды реттеу 9-шы суретте көрсетілгендей, винттің 
жəне кішкентай бұрауыштың көмегімен орындалады. Винтті сағат 
тілінің бағыты бойынша бұру газ ағынын азайтады, ал винтті сағат 
тілінің бағытына қарсы бұру газ ағынын ұлғайтады. Осындай 
реттеудің көмегімен биіктігі 3-4 мм жалынға жеткізіңіз, содан кейін 
реттеуіштің тұтқасын орнына орнатыңыз.
Егер сұйытылған мұнай газы (СМГ) пайдаланылатын болса, винтті 
сағат тілінің бағытымен ақырына дейін бұрыңыз.
Пісіретін бетті газдың басқа түріне бейімдеу үшін реттеуді 
орындағаннан кейін, пісіретін бетке бекітілген, онда газдың түі 
көрсетілген ескі табличканы онда пісіретін бет оған көшірілген 
газдың түрі  көрсетілген жаңасына (піс іретін бетпен 
жиынтықталымда жеткізіледі) ауыстырыңыз.

3. ПІСІРЕТІН БЕТТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
    НҰСҚАУЛЫҚТАР

Бұл электр аспап тек оның тура нысаналы мақсаты бойынша, яғни, 
үй жағдайларында тамақ пісіру үшін пайдалануға арналған. 
Пісіретін бетті кез келген басқа қолдану дұрыс емес жəне 
сондықтан қауіпті болуы мүмкін деп саналады. Өндіруші пісіретін 
бетті дұрыс пайдаланбаудың салдары болып табылатын зақымдар 
мен ысыраптар үшін жауапкершілік көтермейді.

3.1. ГАЗ КОНФОРКАСЫН ПАЙДАЛАНУ
Конфорканы тұтандыру үшін, оған жанған сіріңкені тақап, 
жалынның биіктігін реттеу тұтқасын басыңыз да, оны сағат тілінің 
бағытына қарсы бұрыңыз.
Егер конфоркалар екі немесе одан артық күннің іщінде 
пайдаланылмаған болса, онда, конфорканы тұтандырмастан 
бұрын, түтікшелерден ауа шыққанынша бірнеше секунд күте 
тұрыңыз.
Электр тұтандыру құрылғысымен пісіретін беттің конфоркасын 
тұтандыру үшін, төмендегі операцияларды орындаңыз:
• жалынның биіктігін реттеу тұтқасын басып, оны сағат тілінің 
бағытына қарсы тұтандырубелгісімен көрсетілген қалпына 
бұрыңыз.
• электр тұтандыру түймешігінің көмегімен конфорканы 
тұтандырыңыз.
Егер пісіретін бет автоматты электр тұтандырумен жабдықталған 
болса, жай жалынның биіктігін реттеу тұтқасын басыңыз жəне оны 
тұтандыру белгісімен көрсетілген қалпына орнатыңыз. Электр 
тұтандыру жүйесі жалынды реттеу тұтқасы басулы қалпында 
тұрғанынша, үнемі ұшқындар туғызатын болады.
Егер конфорка 5 секундтың ішінде тұтанбаса, реттеу тұтқасын 0 
қалпына орнатыңыз жəне жоғарыда суреттелген операцияны 
қайталаңыз.
Жалын кенеттен сөнген жағдайда газ жіберуді автоматты түрде 
жабатын қорғаныштық клапанмен жабдықталған модельдерде, 
конфоркалар жоғарыда суреттелгендей тұтандырылады, бірақ бұл 
орайда, конфорканы тұтандырғаннан кейін сақ болу қажет.
Газ пісіретін бетті қосудың алдында конфоркалар мен 
конфоркалардың қақпақтары пісіретін беттің үстінде дұрыс 
орнатылғанын тексеріңіз.
ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР
Барынша жақсы нəтижелерге ие болу үшін түбі жайпақ, 
мөлшерлері газ конфоркаларының мөщлерлеріне сəйкес келетін 
табалар мен қазандарды пайдаланыңыз (А Кестесін қараңыз).

Таблица  A

Конфорканың
типі

Табаның/
қазанның

Ø(cm)

AUX Кішкентай конфорка

SR Жартылай жылдам конфорка

R Жылдам конфорка

18
24
26

QC 4 сақина 26

Табаның/
қазанның Ø

(cm)

10
12
16
18

2.2. ГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ
Осы нұсқаулықтар жабдықты орнатуды ұлттық ережелер мен 
нормалардың талаптарына сəйкес орындау үшін жеткілікті 
біліктілікке ие мамандарға арналған. Тек Ұлыбритания үшін. 
Заңға сəйкес, орнатуды/пайдалануға қосуды тек "Gas Safe" 
қызметінің қызметкері орындауға тиіс.
Барлық жұмыстар электр қуатымен қоректендіру ағытылған 
кезде орындалуға тиіс.
Пісіретін бетке бекітілген төлқұжаттық табличкада пісіретін бет 
онда жұмыс істеуге тиіс газдың түрі көрсетілген. Пісіретін бетті 
газбен жабдықтау желісіне немесе газ баллонына қосудың 
алдында пісіретін беттің оған жіберілетін газдың түріне 
реттелгенін тексеру қажет. Егер пісіретін бет газдың керекті түріне 
реттелмеген болса, реттеуді қалай өзгерту керектігі суреттелген 
келесі параграфтарда келтірілген нұсқаулықтарды қараңыз.
Сұйытылған газда (баллондағы газ) жұмыс істеген кезде ұлттық 
стандарттардың талаптарына жауап беретін қысым реттеуішті 
пайдалану керек.
Құбырлар, шайбалар мен тығыздағыш аратөсемдер ұлттық 
стандарттардың талаптарына сəйкес болуға тиіс.
Кейбір модельдер конустық бұрандасы бар иінмен 
(жалғастырғыш тетікпен) бірге жеткізіледі. Бірқатар елдерде 
ондай жалғастырғыш тетіктерді пайдалану міндетті болып 
табылады. 8-ші суретте цилиндрлік бұрандасы бар 
жалғастырғыш тетікті конустық бұрандасы бар жалғастырғыш 
тетіктен қалай ажыратуға болатыны көрсетілген (CY = 
цилиндрлік, СО = конустық). 
Кез келген жағдайда, цилиндрлік бұрандасы бар жалғастырғыш 
тетіктің шеті пісіретін бетке қосылуға тиіс.
Икемді түтікше ол жиһаздың жылжытылатын бөліктеріне 
(мысалы, жəшікке) тимейтіндей жəне қысылып қалуы мүмкін 
жерлерде өтпейтіндей етіп құрастырылады.
Егер пісіретін бетті газбен жабдықтау желісіне қосу икемді 
шлангінің көмегімен жүзеге асырылатын болса, икемді шлангінің 
ұзындығы 2 метрден аспайтынын тексеріңіз.
Пісіретін бетті зақымдап алмау үшін, оны орнатуды 
суреттелгендей орындаңыз (6-шы суретті қараңыз).
1) Бөлшектерді суретте көрсетілгендей қосыңыз:
А) 1/2 дюйм сыртқы цилиндрлік бұрандасы бар жалғастырғыш 
тетік 
В) 1/2 дюйм аратөсем
С) 1/2 дюйм бұрандасы бар газдық жалғастырғыш тетік, конустық-
цилиндрлік немесе цилиндрлік-цилиндрлік.
2) Қосылысты гайкалық кілттердің көмегімен қатайтып 
тартыңыз. Қосылысты қатайтып тартудың алдында 
құбырларды керекті қалпында орнатыңыз.
3) Иінді С газ жіберу желісіне қатты мыс түтіктің немесе 
икемді болат түтіктің көмегімен жалғаңыз.
МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕ: Пісіретін бетті газбен жабдықтау 
желісіне қосқаннан кейін, барлық құбырлық қосылыстарды 
сабынды ерітіндінің көмегімен газ жылыстауының жоқ 
болуы тұрғысынан тексеріңіз. ЕШҚАШАНДА ГАЗ 
Ж Ы Л Ы С Т А У Ы Н  Т Е К С Е Р У  Ү Ш І Н  Ж А Л Ы Н Д Ы  
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ икемді шлангінің асүй 
жиһазының жылжытылатын бөліктеріне (мысалы, тартпа 
жəшікке) тимейтінін жəне ол зақымдалуы мүмкін жерлерде 
өтпейтінін тексеріңіз.
Ескерту: Егер сіз пісіретін беттің маңында газдың иісін 
сезсеңіз, пісіретін бетке газ жіберуді жабыңыз да, маманды 
шақыртыңыз. Газ жылыстайтын жерді ашық жалынның 
көмегімен іздемеңіз.

Мөлшері кем табаны немесе қазанды пайдаланатын кезде, жалын 
табаның немесе қазанның түбінің шектерінен шықпайтындай 
түрде реттелуге тиіс. Түбі томпақ немесе шұңғыл ыдыс-аяқты 
пайдаланбау керек.
ЕСКЕРТУ: Егер жанарғы кездейсоқ сөніп қалса, реттеу 
тұтқасын ӨШІРУ қалпына орнатыңыз жəне кем дегенде бір 
минуттың ішінде жалынды қайтадан тұтандыруға 
тырыспаңыз.
Егер пісіретін бет бірнеше жыл жұмыс істегеннен кейін газ 
крандары бұруға қиын болса, оларды майлау қажет.
Бұл жұмысты тек қызмет көрсету жөніндегі білікті маман 
орындауға тиіс.
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Ыдыстың ұсыныстамалық мөлшерлері (11-ші сурет)
Көлемі үлкенірек ыдыстың қыздыру ауданы да үлкенірек екенін 
ұмытпау керек.
Бұл қыздыру ауданы кемірек ыдыспен салыстырғанда, тамақтың 
анағұрлым жылдам пісуін қамтамасыз етеді.
Əрқашанда мөлшері пісірілетін тамақтың көлеміне сəйкес келетін 
ыдысты пайдаланыңыз. Төгілуден немесе шашыраудан сақтану 
үшін, əсіресе сұйық тағамдар үшін, мөлшері шағын ыдыс-аяқты 
пайдалану керек. Жылдам пісетін тамақ үшін тым үлкен ыдысты 
пайдаланбаңыз, өйткені ол жабысып қалуы жəне тамақтың 
қалдықтары ыдыстың бетінде қалып қоюы мүмкін.
Тəтті тоқаштар пісіру үшін жабық ыдыс-аяқты, табаны немесе 
қалыпты пайдалану керек. Жабық емес ыдыстан төгілген шырын 
немесе қант электр плитаның бетіне жабысып қалуы мүмкін жəне 
оларды кетіру қиынға соғады.
Бұл əсіресе қуыруға немесе жоғары температура жағдайында 
қысым астында пісіруге арналған ыдыс-аяқ үшін маңызды.
Бос конфорканы немесе бос ыдыс-аяқ тұрған конфорканы 
қараусыз қалдырмаңыз.
Ыдыс-аяқтың төмендегі өлшемдерге сəйкестігін тексеріңіз:
Ол ауыр болуға тиіс.
Ол конфорканың бетін толық жауып тұратын болуға тиіс; аздап 
үлкенірек болуы мүмкін, бірақ ешбір жағдайда кішірек болмауға 
тиіс.
Түбі абсолютті жайпақ болуға жəне конфорканың бетімен тығыз 
қабысып тұруға тиіс.
Электр плитаны барынша жақсы пайдалану жəне электр 
энергиясы тұтынысын қысқарту үшін, түбі тегіс, жайпақ ыдыс-
аяқты пайдаланыңыз. Ыдыстың мөлшері конфорканың 
диаметрімен бірдей немесе сəл үлкен болуға, бірақ ешбір 
жағдайда одан кем болмауға тиіс.
Конфорканың бетіне сұйық төгілуінен сақтаныңыз жəне 
конфорканың үстіне дымқыл ыдыс-аяқ қоймаңыз. Бос ыдыс-
аяқты конфорканың үстінде қалдырмаңызжəне бос тұрған 
конфорканы қосулы күйінде қалдырмаңыз.

Электр плитаның қажетті қыздыру температурасын таңдау үшін, 
ажыратқышты тиісті қалыпқа бұрыңыз. Бұл орайда жарық 
индикаторы жанады жəне электр плита қыза бастайды.
Тамақ пісіру үдерісі аяқталған соң ажыратқышты “O” қалпына 
бұрыңыз (10-шы сурет). Бо электр плитаны қосулы күйінде 
қалдырмаңыз. Пайдаланылатын ыдыс-аяқтың түбінің диаметрі 
мен пішіні өте маңызды фактор болып табылады. Ыдыстың 
түбінің максималды диаметрі – 14 см, түбі жайпақ əрі тегіс 
ыдысты пайдалануға кеңес беріледі.
Электр плитаны алғаш қосқан кезде ыдысты қоймастан бұрын, 5 
минут күте тұрыңыз. Бұл плитаның ыстыққа төзімді жабынына 
қыздырудың нəтижесінде қатуға мүмкіндік береді.
Электр плитаның бетін тазалау үшін дымқыл шүберек пен жуғыш 
құралды пайдаланыңыз. Электр плитаның бетінен тамақ 
қалдықтарын кетіру үшін пышақ немесе басқа өткір жəне үшкір 
заттарды пайдаланбаңыз.
Бетін тазалағаннан кейін, электр плитаны конфоркалар толық 
құрғағанға дейін бірнеше секундқа қосыңыз. Алайда, бос электр 
плитаны бірнеше секундтан артыққа қосулы күйінде қалдырмау 
керек.

Қалпы Қуаттылығы
(Вт)

Қуаттылығы
(Вт)

Түсініктеме

0
1
2

3

0
100 W
180 W

250 W

0
135 W
220 W

300 W

Өшірулі

3.2. ЭЛЕКТР ПЛИТАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
       ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ

Қыздыру
Төмен температура
жағдайында тамақ пісіру
Төмен температура
жағдайында тамақ пісіру
Пісіру, Қуыру, Қайнату
Пісіру, Қуыру, Қайнату
Пісіру, Қуыру, Қайнату

4
5
6

500 W
750 W
1000 W

850 W
1150 W
1500 W

4. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ТАЗАЛАУ

Пісіретін бетті тазалауға кірісудің алдында, оның суығанын 
тексеріңіз. Ашаны розеткадан суырыңыз немесе (егер пісіретін 
бет электр желісіне тікелей қосылған болса) қоректендіруші 
кернеуді ажыратыңыз.
Балалар тұрмыстық аспапты тазалауды жəне қызмет көрсетуді 
ересектердің қадағалауынсыз орындамауға тиіс.
Абразивтік жəне жеміргіш тазартқыш құралдарды, ағартқыш 
заттектерді немесе қышқылдарды пайдалануға тыйым 
салынады. Эмаль жалатылған жəне лак жалатылған 
бөлшектерді, сондай-ақ тат баспайтын болаттан жасалған 
бөлшектерді тазалау үшін қышқылдар мен сілтілерді (лимон 
шырыны, сірке жəне т.т.) пайдаланбаңыз.
Эмаль жалатылған, лак жалатылған жəне хромдалған беттерді 
тазалау сабынды судың немесе бейтарап жуғыш құралдың 
көмегімен орындалуға тиіс. Тат баспайтын болаттан жасалған 
беттерді тазалау үшін лайықты тазалағыш ерітіндіні пайдалану 
қажет.
Конфоркаларды сабынды судың көмегімен тазалауға болады. 
Олардың бастапқы жылтырын қалпына келтіру үшін, тат 
баспайтын болатқаарналған тұрмыстық тазартқыш құралды 
пайдаланыңыз. Жанарғыларды тазалағаннан кейін оларды 
құрғатыңыз да, орнына орнатыңыз.
Конфоркалардың дұрыс құрастырылуын қадағалаңыз.
Хромдалған торлар мен конфоркалар
Хромдалған торлар мен конфоркалар уақыт өте келе күңгірт 
тартады.
Бұл қалыпты жəне табиғи құбылыс, ол пісіретін беттің жұмысына 
теріс ықпалын тигізбейді.
Сіз қосалқы бөлшектерді біздің компаниямыздың сатылғаннан 
кейін қызмет көрсету бөлімінен сатып ала аласыз.

5. САТЫЛҒАННАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Пісіретін бетті жөндеуді жүргізу үшін техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі маманды шақырмай тұрып, төмендегідей тексеруді 
орындаңыз:
• Қоректендіру кабелінің ашасы электр розеткасына дұрыс 
сұғылғанын жəне балқыма сақтандырғыштың жанып кетпегенін 
тексеріңіз.
• Газ жіберілетінін тексеріңіз.
Егер сіз ақаулықтың себебін өз бетіңізбен анықтай алмайтын 
болсаңыз:
Пісіретін бетті өшіріңіз де, сатылғаннан кейін қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз. ЭЛЕКТР АСПАПТЫ ӨЗ БЕТІҢІЗБЕН 
ЖӨНДЕУГЕ ТЫРЫСПАҢЫЗ.

Бұл аспаптың 2012/19/ЕС электр жəне электрондық 
жабдық өндірісінің қалдықтары туралы Еуропалық 
директиваға (WEEE) сəйкес таңбаламасы бар. Электр 
жəне электрондық жабдық өндірісінің қалдықтарының 
құрамында ластаушы заттектер (қоршаған ортаға 
теріс əсер етуі мүмкін) жəне негізгі компоненттер 
(екінші қайтара пайдалануға жататын) болады. 

Электр жəне электрондық жабдық өндірісінің қалдықтарының 
барлық ластаушы заттектерді кетіру жəне кəдеге жарату, сондай-
ақ барлық материалдарды регенерациялау жəне екінші қайтара 
пайдалану мақсатында арнайы өңдеуге жатқызылуы маңызды.
Əркім де электр жəне электрондық жабдық өндірісінің 
қалдықтары туғызатын экологиялық проблемалардың бетін 
қайтаруға елеулі үлес қоса алады; ол үшін бірқатар негізгі 
ережелерді сақтаған маңызды:
 Электр жəне электрондық жабдық өндірісінің қалдықтарын 
тұрмыстық қалдықтар секілді жаратуға болмайды.
 Электр жəне электрондық жабдық өндірісінің қалдықтарын 
жергілікті билік органдарының немесе тіркелген компаниялардың 
бақылауындағы жинау пункттеріне табыстау керек. Көпшілік 
елдерде электр жəне электрондық жабдық өндірісінің 
қалдықтарының көлемі көп болған кезде, қалдықтарды үйден 
жинау жүзеге асырылады.
 Жаңа аспапты сатып алған кезде ескі аспапты бөлшек сауда 
кəсіпорнына қайтаруға болады, ол оны егер ондай аспаптар 
бірдей типті жəне қайтарылатын аспап тура сатылатын аспап 
секілді функцияларға ие болса, өзара бірсыңайлы сəйкестіктің 
негізінде тегін қабылдауға міндетті.

6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ



Сəйкестік туралы мағлұмдама : Бұл жабдықтың тамақпен 
жанасатын бөлшектері ЕЭО 89/109 директивасында баяндалған 
талаптарға сəйкес келеді.

Осы өнімге     таңбаламасын түсіре отырып, біз өз 
жауапкершілігімізге, өнімдердің осы түрі үшін заңнамада 
көзделген барлық Еуропалық қауіпсіздік, денсаулық қорғау 
нормаларына жəне экологиялық талаптарға сəйкестігі туралы 
мəлімдейміз.

Өнд іруші  осы нұсқаулықтакездесу і қате жазулар  
менжаңсақтықтар үшін жауапкершілік көтермейді. Біз 
шығарылатын өнімдердің сапасын жақсарту мақсатында 
өзіміз шығаратын бұйымдардың конструкциясына өзгерістер 
енгізу құқығын өзімізге қалдырамыз. Бұл орайда бұйымның 
негізгі функциялары мен оның қауіпсіздігі өзгеріссіз қала 
беретін болады.

Бұл бұйым Кедендік Одақтың төмендегі техникалық 
регламенттеріне сəйкес келеді:
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың сəйкестігі 
туралы»

- КО ТР 016/2011 «Газ түріндегі отында жұмыс істейтін 
аппараттардың қауіпсіздігі туралы»
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік 
үйлесімдігі»
Бұйым «РОСТЕСТ-МОСКВА» өнімдер мен қызметтерді 
сертификаттау жөніндегі органында сертификатталған, Мəскеу 
қаласы.
Сіз сəйкестік сертификатының көшірмесін тауар сатып алынған 
дүкеннен немесе, candymow@candy.ru электрондық поштасына 
сұрау жолдау арқылы алуыңызға болады.

Бұл өнім тек үйде пайдалануға арналған.

1-ші кесте

Типі / Моделі
Конфоркалар 3 газ 4 газ 3 газ+1э 5 газ 4 газ 5 газ
Қосалқы конфорка  (AUX) 1 1 1 1 1 1
Жылдамдығы орташа конфорка

 

(SR) - 2 2 1 1 1
Жылдам конфорка  (R) 1 1 - 2 1 2
Өте жылдам конфорка  (UR) - - - - - -
Төрт тəжі бар конфорка с  (QC) 1 - - 1 1 1
Электр плита - - 1 - - -
Жалынның сөнуінен қорғаныш құрылғысы
Электр тұтандыру
Орнату класы 3 3 3 3 3 3
Пісіретін беттің мөлшерлері (мм х мм) 860x510

Газ конфоркасының қуаттылығы (кВт) (kW) 7,1 7 4,5 11,35 8,85 11,35
G20, 20 мбар (табиғи газ)(л/сағат) 676 667 429 1081 843 1081

Газ конфоркасының қуаттылығы (кВт) (kW) 7,1 7 4,5 11,35 8,85 11,35
G30/G31, 30/30 мбар (СНГ)(г/сағат) 516 509 327 825 644 825

Кернеуі (В) / Жиілігі (Гц)
Электр қуаттылығы (Вт) 1 1 1500 1 1 1

Қоса орнатылатын пісіретін беттер

ИƏ
ИƏ

Номиналды кірістік электр қуаттылығы

Сұйытылған мұнай газында (СМГ) жұмыс істеуге арналған бөлшектердің жиынтықталымы 
бар

745 x 510

PLV7S

220-240 V / 50-60 Гц

595 x 510
Пайдаланылатын газ/ қуаттылығы

PLV6S

17 KZ
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GAS TYPEHOBS

II 2H3+ CY, GB, GR, IE, IT, PT, ES, CH

G20

20 mbar

Max (kW) Min (kW)
AUX
SR
R

1.00
1.75
2.50

0.25
0.40
0.60

72 X
97 Z

109 Y

P (Kw)

1/100mm

Gaz Type/Gas type

Pression gaz/Gas pressure

QC 3.60 1.75 138

95
167
238
343

l/h

G30 / G31

28-30/37 mbar

Max (kW) Min (kW)
AUX
SR
R

1.00
1.75
2.50

0.25
0.40
0.60

P (Kw)

50
65
80

1/100 mm

Gaz Type/Gas type

Pression gaz/Gas pressure

QC 3.60 1.75 94

73
127
182
261

g/h

TYPE PLV6S  PLV7S

TYPE PLV6S TYPE PLV7S

SR
1.75 kW

R
2.5 kW

AUX
1 kW

SR
1.75 kW

Electric
plate

1500W

SR
1.75 kW

AUX
1 kW

SR
1.75 kW

SR
1.75 kW

R
2.5 kW

AUX
1 kW

AUX
1 kW

QC
3.6 kW

QC
3.6 kW

R
2.5 kW

AUX
1 kW

QC
3.6 kW

II 2H3B/P

Tipo di gas/Gas type G20

Pressione gas/Gas pressure 20 mbar

AUX
SR
R

QC

RU, KAZ, BG, HR, DK, EE, FI, LV, LT, NO, RO, SK, SE, SI, CZ, TR

P (Kw)

Max (kW) Min (kW)
1.00
1.75
2.50

0.25
0.40
0.60

72 X
97 Z

109 Y

1/100mm

3.60 1.75 138 

95
167
238
343

l/h

G30 / G31

30/30 mbar

Gaz Type/Gas type

Pression gaz/Gas pressure

Max (kW) Min (kW)
AUX
SR
R

1.00
1.75
2.50

0.25
0.40
0.60

P (Kw)

50
65
80

1/100 mm

QC 3.60 1.75 94

73
127
182
261

g/h

TYPE PLV6S  PLV7S
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The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the right
to carry out modifications to products as required, including the interests of con sumption, without prejudice to the characteri stics relating to safety or
function.
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RU
Производитель не несет ответственности за опечатки и неточности, которые могут встретиться в данной инструкции. Мы оставляем за собой право 
вносить изменения в конструкцию выпускаемых нами изделий с целью улучшения качества выпускаемой продукции. При этом основные функции 
изделия и его безопасность будут оставаться неизменными.

RU
Өндіруші осы нұсқаулықта кездесуі қате жазулар мен жаңсақтықтар үшін жауапкершілік көтермейді. Біз шығарылатын өнімдердің сапасын 
жақсарту мақсатында өзіміз шығаратын бұйымдардың конструкциясына өзгерістер енгізу құқығын өзімізге қалдырамыз. Бұл орайда бұйымның 
негізгі функциялары мен оның қауіпсіздігі өзгеріссіз қала беретін болады.


