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ve örneğin bir kapak veya ateşe dayanıklı bir kapak 
ile alevin üzerini örtmek gerekir.

DİKKAT: Yangın riski: pişirme yüzeyleri üzerinde 
nesneler bırakmayınız.

Cihazı temizlerken asla buharlı yada yüksek basınçlı 
temizleyiciler kullanmayınız.

Açmadan önce, kapağın üzerinde mevcut olan 
muhtemel sıvıları temizleyiniz. Cam kapağı (mevcut 
olduğu durumlarda) gaz brülörleri ya da elektrikli 
levha hala sıcakken kapatmayınız.

Cihaz, harici bir süre ölçer veya ayrı uzaktan bir 
kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere 
tasarlanmamıştır.

DİKKAT: uygun olmayan ocak koruyucularının 
kullanılması, kazalara neden olabilir.

DİKKAT: Cam ocak düzleminin zarar görmesi 
halinde:
- tüm brülörleri ve muhtemel elektrikli ısıtma 
elemanlarını derhal söndürünüz ve cihazın elektrik 
şebekesinden bağlantısını kesiniz
- cihazın yüzeyine dokunmayınız.

Запобіжні заходи
УВАГА! Під час роботи цей прилад, а також 
його доступні частини нагріваються до високих 
температур.Слід бути особливо обережними, щоб 
не торкатися нагрівальних елементів.Діти віком до 
8 років мають знаходитися на небезпечній відстані 
від приладу, якщо неможливо забезпечити 
постійний контроль над ними.Дозволяється 
користування цим приладом дітьми віком від 8 
років, а також особами з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими можливостями або 
особами без належного досвіду і знань, якщо 
вони перебувають під постійним контролем або 
проінструктовані щодо правил з небезпечного 
користування приладу і усвідомлюють ступені 
ризику. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. 

Операції з очищення і догляду не повинні 
виконуватися дітьми без належного контролю.

УВАГА! Небезпечно залишати без нагляду плити 
з жиром або олією, тому що це може призвести 
до пожежі. НІ В ЯКОМУ РАЗІ не слід намагатися 
погасити полум’я/пожежу водою. Необхідно 
вимкнути прилад і накрити полум’я, наприклад, 
кришкою або вогнетривким покривалом.

УВАГА! Небезпека пожежі: не залишайте речі на 
варильних поверхнях.

Забороняється використання апаратів для 
очищення парою або високим тиском.

Витріть насухо всі наявні на кришці рідини, перш 
ніж відкрити її. Не закривайте скляну кришку 
(якщо вона наявна), якщо газові пальники або 
електричні конфорки залишаються нагрітими.

Не передбачено увімкнення приладу за допомогою 
зовнішнього таймеру або окремої системи 
дистанційного керування.

УВАГА! використання невідповідних захисних 
пристроїв варильної поверхні може призвести до 
нещасних випадків.

УВАГА: У разі поломки скла плити:
- негайно вимкнути всі конфорки і будь-які 
електричні нагрівальні елементи і відключіть 
пристрій від мережі
- не торкайтеся поверхні пристрою.
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Τεχνική υποστήριξη
Γνωστοποιήστε:
• Τον τύπο της ανωμαλίας
• Το μοντέλο της μηχανής (Mod.)
• Τον αριθμό σειράς (S/N)
Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών 
που βρίσκεται στη συσκευή.

Teknik Servis
şağıdaki bilgileri bildiriniz:
• arıza tipi
• cihazın modeli (Mod.)
• seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihaz ve / veya ambalajı üzerinde bulunan özellik etiketinde bulunur.

 
 

 

Satış Sonrası Hizmetler:
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00

Cihazın ömrü 10 yıldır

Допомога
Cлiд повiдомити:
• тип проблеми зустрічаються
• модель приладу (Mod.)
• серійний номер (S/N)
Цю інформацію можна знайти на табличці з характеристиками, яка 
розташована на холодильному відділенні внизу ліворуч.
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Descrizione dell’apparecchio
Vista d’insieme
1. Griglie di appoggio per RECIPIENTI DI COTTURA
2. BRUCIATORI GAS
3. Manopole di comando dei BRUCIATORI GAS
4. Candela di accensione dei BRUCIATORI GAS
5. DISPOSITIVO DI SICUREZZA

•  BRUCIATORI GAS sono di diverse dimensioni e potenze. Scegliete quello 
più adatto al diametro del recipiente da utilizzare.

•  Manopole di comando dei BRUCIATORI GAS per la regolazione della 
fiamma o della potenza.

•  Candela di accensione dei BRUCIATORI GAS permette l’accensione 
automatica del bruciatore prescelto.

•  DISPOSITIVO DI SICUREZZA in caso di spegnimento accidentale della 
fiamma, interrompe l’uscita del gas.

! L’asola più grande va inserita nella candela accensione.

Description of the appliance
Overall view
1. Support Grid for COOKWARE
2. GAS BURNERS
3. Control Knobs for GAS BURNERS
4. Ignition for GAS BURNERS
5. SAFETY DEVICES

• GAS BURNERS differ in size and power. Use the diameter of the cookware 
to choose the most appropriate burner to cook with.

• Control Knobs for GAS BURNERS adjust the power or the size of the 
flame.

• GAS BURNER IGNITION enables a specific burner to be lit automatically.
• SAFETY DEVICE stops the gas flow if the flame is accidentally 

extinguished.

! The largest slot should be inserted into the ignition.

Descripción del aparato
Vista en conjunto
1. Parrillas de apoyo para RECIPIENTES DE COCCIÓN
2. QUEMADORES A GAS
3. Mandos de los QUEMADORES A GAS
4. Bujía de encendido de los QUEMADORES A GAS
5. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

•  QUEMADORES A GAS: son de distintas dimensiones y potencias. Elija 
siempre el más adecuado para el diámetro del recipiente que va a utilizar.

•  Mandos de los QUEMADORES A GAS para la regulación de la llama o 
de la potencia.

•  Bujía de encendido de los QUEMADORES A GAS: permite el encendido 
automático del quemador.

•  DISPOSITIVO DE SEGURIDAD: si se apaga accidentalmente la llama, 
interrumpe la salida de gas.

! La bujía de encendido se coloca en el orificio más grande.

Descrição do aparelho
Vista de conjunto
1. Grades de suporte para RECIPIENTES DE COZEDURA
2. QUEIMADORES DE GÁS
3. Manípulos de comando dos QUEIMADORES A GÁS
4. Vela para acender os QUEIMADORES A GÁS
5. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

•  Os QUEIMADORES são de diferentes tamanhos e potências. Escolha o 
mais adequado ao diâmetro do recipiente a ser utilizado.

•  Selectores de comando dos QUEIMADORES A GÁS para a regulação 
da chama ou da potência.

•  Vela para acender os QUEIMADORES A GÁS permite o acendimento 
automático do queimador escolhido.

•  DISPOSITIVO DE SEGURANÇA no caso em que a chama se apague 
acidentalmente, interrompe a saída do gás.

! Inserir a vela de ignição na fenda maior.

1
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Περιγραφή της συσκευής
Συνολική άποψη
1. Εστίες απόθεσης για ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
2. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
3. Διακόπτες χειρισμού των ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ
4. Κουμπί ανάφλεξης των ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ
5. ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•  ΚΑΥΣΤHΡΕΣ ΑΕΡIΟΥ είναι διαφόρων διαστάσεων και ισχύος. Επιλέξτε 
τον πλέον κατάλληλο για τη διάμετρο του δοχείου προς χρήση.

•  Επιλογείς χειρισμού των ΚΑΥΣΤHΡΩΝ ΑΕΡIΟΥ για τη ρύθμιση της 
φλόγας.

•  Σπινθηριστής ανάφλεξης των ΚΑΥΣΤHΡΩΝ ΑΕΡIΟΥ επιτρέπει το 
αυτόματο άναμμα του επιλεγμένου καυστήρα.

•  ΔΙAΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ σε περίπτωση τυχαίου σβησίματος της φλόγας, 
διακόπτει την έξοδο αερίου.

! Η μεγαλύτερη εσοχή εισάγεται στον σπινθηριστή ανάφλεξης.

Cihazın tanıtımı
Genel görünüm
1. PİŞİRME KAPLARI için destek ızgaraları
2. GAZ BRÜLÖRLERİ
3. GAZ BRÜLÖRLERİ için kumanda düğmeleri
4. GAZ BRÜLÖRLERİ yakma bujis
5. EMNİYET DÜZENEĞİ

• GAZ BRÜLÖRLERI farklı ebat ve güçlere sahiptir. Kullanacağınız kabın 
çapına en uygun olanı seçiniz.

• Alev ayarlanması için GAZ BRÜLÖRLERI kumanda düğmeleri.
• GAZ BRÜLÖRLERI ÇAKMAKLARI seçilmiş olan brülörün otomatik olarak 

yakılmasını sağlar.
• EMNIYET DONANIMI alev kazara söndüğünde, gaz çıkışını durdurur.

! Daha büyük olan yuva, kıvılcım tapasına takılmalıdır.

Опис приладу
Загальний вигляд
1. Підтримуюча Решітка для ПОСУДУ
2. ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ
3. Ручки управління ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ
4. Запалювання для ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ
5. ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

•  ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ имеют разную мощность и размер. Выберите 
конфорку, наиболее соответствующую диаметру используемой 
посуды.

•  Регуляторы газовых конфорок служат для регуляции пламени.
• Свеча ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК для автоматического 

зажигания нужной конфорки.
• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ при случайном гашении пламени 

перекрывает подачу газа.

! Найбільший слот вписується в свічці запалювання.

1

3
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Установка
! Перед початком експлуатації Вашої нової плити, будьласка, прочитайте 
уважно цю інструкцію повикористанню. Вона містить важливу інформацію 
з безпечної експлуатації, монтажу та догляду за плитою.

! Будь ласка, зберігайте цю інструкцію доступною для подальших 
консультацій в майбутньому. У разі передачі плити новим власникам, 
необхідно також передати їм цю інструкцію.

Встановлення
! Тримайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Це 
може призвести до удушення (дивіться Запобіжні заходи та поради).

! Прилад повинен бути встановлений кваліфікованим фахівцем 
відповідно до інструкцій. Неправильна установка може завдати шкоди 
людям і тваринам або може призвести до пошкодження майна.

! Ця плита може бути встановлена і використовуватися тільки в постійно 
провітрюваних приміщеннях відповідно до чинних національних норм.
Вимоги, які повинні дотримуватися:
• Приміщення має бути обладнане системою витяжної вентиляції, 

що вилучає будь-які продукти згоряння. Це може бути витяжка або 
електричний вентилятор, який автоматично запускається кожного 
разу, коли плиту увімкнено.

В димохід або відвід системи димоходів 
(тільки для кухонних приладів)

Безпосередньо
назовні

• В приміщенні також повинна бути забезпечена правильна циркуляція 
повітря, при цьому продукти горіння повинні вилучатися своє часно. 
Швидкість потоку повітря повинна бути не менше 2м3/год за кВт 
встановленої потужності. 

Система циркуляції  повітря може 
отримувати повітря безпосередньо з 
навколишнього середовища за допомогою 
труб з внутрішнім перерізом не менше 
100см2;отвори не повинні бути уразливі до 
будь-якого блокування.

Система може також забезпечити 
необхідний повітрообмін для не місцевого 
згоряння, у випадку коли забруднене 
повітря надходить з сусідніх кімнат, які 
мають витяжні труби з циркуляцією повітря, 
як описано вище. Однак, ці кімнати не 
повинні бути комунальними,спальними 
або кімнатами, які можуть представляти 

небезпеку пожежі.

• Пiд чаc інтенсивного і тривалого використання пристрою може 
знадобитися додаткова вентиляція, (для підвищення механічної 
потужності всмоктування, якщо він вже існує) наприклад відкриття 
вікнa або більш ефективнa вентиляція.

Встановлення  плити
Наступні запобіжні заходи, які необхідно дотримуватися при встановленні 
плити:

A

Приклади вентиляційних
отворів для відводу повітря з
продуктами горіння.

Збільшений вентиляційний
отвір між вікном і підлогою

Сусіднє
приміщення

Приміщення, що
має вентилюватися

• Кухонні шафи, прилеглі до плити і над нею повинні бути розташовані 
на відстані не менше 200 мм від краю плити.

• Витяжки повинні бути встановлені відповідно до їх інструкцій з 
експлуатації та установки і на відстані неменше 650 мм від плити 
(дивіться малюнок).

• Розташування настінних шаф поруч з витяжкою має бути на висоті 
не менше 420 мм від поверхні (дивіться малюнок). 

Якщо плита встановлюється під шафою, 
тоді відстань між шафою і плитою має бути 
мінімум 700 мм.

• Місце для встановлення плити повинно відповідати розмірам, які 
вказані на малюнку.

 Кріплення для плити, які надаються в комплекті дозволяють Вам 
закріпити плиту до стільниці, яка маєт овщину від 20 до 40 мм. Для 
забезпечення надійної фіксації плити до стільниці, ми рекомендуємо 
Вам використовувати всі кріплення.

555 mm
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5 

m
m

Перед встановленням зніміть решітки і пальники з варильної поверхні і 
перегорніть її, стежачи, щоб не ушкодити термопари і свічки.

Встановіть прокладки (з комплекту 
постачання до приладу) на зовнішні 
краї варильної поверхні, щоб 
унеможливити надходження повітря, 
вологості і води (див. малюнок).
Для правильного встановлення 
переконайтеся в тому, що поверхні, 

що підлягають герметичному закупорюванню, є сухими і знежиреними.

Діаграма фіксації кріплень

 
Розташування кріплення Розташування кріплення
до стільниці H=20mm до стільниці H=30mm

 Спереду

 
Розташування кріплення Ззадудля
до стільниці H=40mm

! Використовуйте гачки з “комплекту аксесуарів”

600mm min.
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• Якщо поверхня не встановлюється над вбудованою духовкою, для 

ізоляції необхідно використовувати дерев’яну панель. Така панель 
має розміщуватися на відстані не менше 20 мм від нижньої частини 
варильної поверхні.

Вентиляція
Для забезпечення достатньої вентиляції, необхідно зняти задню панель 
шафи. Бажано встановити духовку таким чином, щоб вона спиралася на 
дві підставки з дерева, або на абсолютно плоску поверхню з розмірами 
не менше 45х 560 мм(дивіться малюнки).

 

560 mm. 45 mm.

! Варильну поверхню можна встановлювати лише понад вбудованими 
духовками, оснащеними охолоджувальним вентилюванням.

Електричне підключення
Плита обладнана триполюсним кабелем живлення призначеним для 
роботи зі змінним струмом при напрузі і частоті зазначених на табличці 
(вона розташована в нижній частині приладу). Заземлюючий дріт в кабелі 
має зелений і жовтий колір. Якщо разом з плитою має бути встановлена 
електрична вбудована духовка, то їх електричні підключення повинні 
бути встановлені окремо, як для електробезпеки так і для більш зручного 
вилучення духовки.

Підключення кабелю живлення до мережі
Встановити стандартизований штепсель відповідно до навантаження, 
вказаного на табличці.Багатополюсний вимикач з мінімальною відстанню 
3 мм між контактами, відповідно до електричного навантаження і 
місцевими стандартами, має бути розміщений між плитою і мережею 
в разі прямого підключення до електричної мережі. Вимикач повинен 
бути придатним для підключення домережі і повинен відповідати діючим 
правилам електробезпеки (провід заземлення не повинен перериватися 
вимикачем). Кабель живлення не повинні контактувати з поверхнею, яка 
має температуру вище 50°С.

! Монтажник повинен переконатися у правильності електричних з’єднань, 
які були під’єднані і що вони відповідають правилам техніки безпеки

Перед підключенням до джерела живлення,переконайтеся у тому, що:
• плита заземлена і відповідає діючим нормам;
• pозетка повинна бути розрахована на максимальну споживану потужність 

плити, яка вказана в таблиці;
• напруга відповідає діапазону значень, зазначеного в таблиці;
• pозетка повинна бути сумісна з вилкою плити. Якщо розетка несумісна 

з вилкою, запитайте фахівців зтехнічної підтримки, щоб замінити її. 
Не використовуйте подовжувачі та трійники.

! Кабель живлення і розетки повинні бути легко доступні,після 
встановлення плити.

! Кабель не повинен бути зігнутим або затиснутим.

! Кабель повинен регулярно перевірятися і підлягати заміні тільки 
уповноваженими техніками (дивіться Підтримку).

! У випадку недотримання вище вказаних заходів безпеки, виробник не 
несе ніякої відповідальності.

Підключення газу
Плита повинна бути підключена до основного місця постачання газу у 
відповідності з чинним національним законодавством. Перед виконанням 
з’єднання, переконайтеся, що плита сумісна з газом, який Ви хочете 
використовувати: G20-20 мбaр (Природний Газ).

! Переконайтеся, що тиск газу відповідає значенням,зазначеним у 
таблиці 1 (“пальники і насадки”). Це дозволить забезпечити надійну 
роботу і довговічність Вашої плити при збереженні ефективного 
споживання енергії.

Зв’язок з твердими трубами (мідь чи сталь)
! Підключення до газової системи повинні здійснюватися таким чином, 
щоб не призвести до будь-яких деформаційна плиті.
Існу є регульовані труби L-форми на рампі живлення плити, які фіксуються 
прокладками, для того щоб запобігти витік газу. Прокладки необхідно 
замінити після повороту труби (за умови фіксації з плитою). Вхід подачі 
газу на плиту здійснюється через циліндричну різьбову1/2 вхідну частину 
охоплюваного з’єднання.

Підключення гнучкої безшовної труби з нержавіючоїсталі з 
різьбовим кріпленням
Вхід подачі газу на плиту здійснюється через циліндричну різьбу 1/2 
вхідну частину охоплюваного з’єднання. Ці труби мають бути з’єднані 
так, щоб їх довжина в розгорнутому стані не перевищувала 2000 мм. Як 
тільки зв’язок був проведений, переконайтеся, що металічна труба не 
стискається і не контактує з рухомими частинами.

! Використовуйте тільки ті труби та прокладки, які відповідають чинним 
національним нормам.

Перевірка герметичності з’єднання
! Коли процес установки завершиться, перевіртефіксацію труб за 
допомогою мильної рідини. Ніколи невикористовуйте горючі речовини.

! Якщо використовуються різні тиски газу (або вони не дуже відрізняються) 
від рекомендованого тиску, повинен бути встановлений відповідний 
регулятор тиску на вході шланга (відповідно до чинних національних 
норм).
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20
17
25

Швидкий (R)

Напівшвидкий (S)

Допоміжний (A)

Встановлення
тиску

Пальник

157

132

110

3.00

1.90

1.00

Номін. Доп.

1.00

0.80

0.50

Потік*
(л/год.)

(мм) (Г20)

125

100

72

(мм)

4.7

2.6

2.0

286

157

95

Характеристики пальників і форсунок

Діаметр
  (мм)

Теплова 
потужність

кВт (тепл.згор.*)

Насадка
  1/100

Номінальний (мбар)
Мінімальний (мбар)
Максимальний (мбар)

*  При 15°C і 1013,25 мбар-сухий газ
   Природний газ  P.C.S. = 37.78 MJ/m3

Природний газ 
(Г20/20 мбар)

Регулювання 
первинного 

повітряТаблиця 1

Вхідний
отвір
1/100
(мм)

75

68

54

A

S

RS

FTGHG 641 D/HA(BK)
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UA Ввімкнення і використання
! Розміщення відповідної газової конфорки позначене на кожній ручці.

Газові пальники
Кожну конфорку можна налаштувати на одне з наступних значень за 
допомогою відповідної ручки управління:

● Виключений

 Максимальний

 Мінімальний

Щоб запалити один з пальників, підведіть запалений сірник або 
запальничку близько до пальника і, в той жечас, натисніть і прокрутіть 
відповідну ручку проти годинникової стрілки до максимального 
значення. Так як пальник забезпечений захисним пристроєм, ручка 
повинна бути натиснута протягом приблизно 2-3 секунди,щоб дозволити 
автоматичному пристрою підтримати полум’я до запалення пальника.
На моделях функція кнопка підпалення суміщена з ручкою регулювання. 
Якщо у Вас така варильна поверхня то ви можете бачити підпалювач, 
але не кнопку. Для того щоб запалити конфорку натисніть відповідну 
ручку та поверніть її проти годинникової стрілки до положення “Велике”, 
продовжуйте тримати ручку натиснутою, доки полум’я не займеться.

! Якщо полум’я випадково гасне, вимкніть ручку управління і почекайте 
1 хвилину, перш ніж намагатися запалити знову.

Щоб вимкнути конфорку, поверніть ручку за годинниковою стрілкою до 
упору (в положення “●”).

Практичні поради по експлуатації пальника
Для забезпечення ефективної роботи пальників:
• Використовуйте відповідний посуд для кожногопальника (дивіться 

таблицю), так щоб полум’я невиходило за межі нижньої частини 
посуду.

• Завжди використовуйте посуд з плоским дном ікришкою.
• Коли вміст каструлі досягає точки кипіння, повернітьручку до мінімуму.

24 - 26

16 - 20

10 - 14

Конфорка Ø Діаметр посуду (cм)

Швидка (R)

Напівшвидка (S)

Допоміжна (A)

Для визначення типу конфорки дивіться схеми, наведені впараграфі 
“Характеристики конфорок і форсунок”.

Правильне позиціонування FTGH пальника

• Для забезпечення максимальної стабільності посуду під час 
приготування їжі переконатися в тому, що він встановлений вірно, 
по центру горілки.

• Перевірити, щоб ручки посуду для приготування були вирівняні за 
однією з опорних рейок для підтримки посуду.

• Повернути посуд таким чином, щоб не виступав за передній край 
варильної поверхні. 

Змінним фактором для забезпечення 
стабільності посуду на варильній 
поверхні  є  в ін  сам (або його 
розташування під час використання). 
О ч е в и д н о ,  щ о  м а к с и м а л ь н у 
стабільність гарантують добре 
врівноважені каструлі з пласким дном, 

встановлені по центру горілки; їх ручки слід направити по одній лінії з 
рейками решітки.

Запобіжні заходи та поради
! Ця плита була розроблена і виготовлена відповідно до міжнародних 
стандартів безпеки. З метою Вашої безпеки повинні бути ретельно 
прочитані наступні попередження.

Загальні вимоги до безпеки
• Дана вбудована плита відноситься до класу 3.
• Газові плити вимагають регулярного повітрообміну для 

підтримки її ефективної роботи. При установці плити, 
дотримуйтесь інструкцій у пункті ”Встановлення” плити.

• Ці інструкції дійсні тільки для країн, символи яких вказані в 
таблиці з серійним номером.

• Це обладнання розроблене для побутового використання в домашніх 
умовах і не призначене для застосування на підприємствах 
промисловості та торгівлі.

• Не допускається установка приладу поза приміщенням, навіть під 
укриттям. Надзвичайно небезпечно піддавати пристрій дії дощу і вітру.

• Не торкайтеся до плити з оголеними ногами або з мокрими або 
вологими руками і ногами.

• Прилад повинен використовуватися тільки повнолітніми особами, 
для приготування їжі відповідно до інструкцій, наведених в 
дійсному посібнику. Будь-яке інше використання пристрою 
(напр. для обігрівання кімнати) є невідповідним та небезпечним. 
Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження, 
викликане невідповідним та неправильним використанням 
пристрою.

• Прилад повинен використовуватися тільки дорослими,для 
приготування їжі відповідно до інструкцій у цьому посібнику.

• Переконайтеся, що кабелі живлення інших електричних приладів, не 
вступають в контакт з гарячою частиною плити.

• Отвори, що використовуються для вентиляції і відведення тепла 
ніколи не повинні бути закриті.

• Завжди переконуйтесь у тому, що ручки перебувають у “●”/“○” 
положенні, коли плита не використовується.

• При відключенні плити завжди витягуйте вилку зрозетки, але не тягніть 
за кабель.

• Ніколи не проводьте очистку або технічне обслуговування, поки Ви 
не витягнули вилку з розетки.

• У випадку несправності, ні за яких обставин ненамагайтеся 
ремонтувати прилад самостійно. Ремонт здійснений недосвідченими 
особами може призвести до травми або більшої несправності 
приладу. Контакти сервісного центру (дивіться Підтримка).
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•  Не закривайте скляну кришку (якщо є в наявності),коли газові пальники 
або електричні плити все ще гарячі.

•  Не залишайте електричні плити увімкненими безпосуду, покладеного 
на них.

• Люди з обмеженими фізичними і розумовими здібностями 
(включаючи дітей) та недосвідчені особи, тахто не знайомий з 
правилами користування плитою неповинні нею користуватися. Ці 
особи повинні,принаймні, бути під контролем тих, хто бере на себе 
відповідальність за їх безпеку або отримати попередні інструкції, що 
стосуються роботи цієї плити.

• Не дозволяйте дітям гратися з плитою.
• Прилад не призначений для функціонування в комбінації із 

зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного 
управління.

Утилізація
Європейська Директива 2012/19/EU з утилізації електричного та 

електронного обладнання (WEEE) вимагає, щоб старі електропобутові 
прилади викидали разом із звичайним міським сміттям. Старі прилади 
мають бути зібрані окремо для оптимізації їх утилізації та переробки 
їх матеріалів і зменшення впливу на здоров’я людини і навколишнє 
середовище. Символ закресленого “сміттєвого контейнера” на приладі 
нагадує Вам про Ваші зобов’язання, щодо його окремної утилізації. 
Споживачі повинні звернутися до місцевих органів або продавця для 
отримання інформац.

Охорона і дбайливе відношення до довкілля
• Готуйте їжу в закритих каструлях так сковорідках з кришками, що 

добре прилягають. Використовуйте якомога менше води. Готування 
без кришки значно збільшить споживання енергії.

• Використовуйте каструлі і сковорідки з рівним плоским дном.
• Якщо ви готуєте страву, що потребує багато часу, варто використовувати 

скороварку, яка в готує два рази швидше і зберігає третину енергії.

Обслуговування та догляд
Відключення електроживлення
Відключіть плиту від мережі електроживлення передпроведенням будь-
яких робіт з нею.

Чищення поверхні варильної панелі
•  Усі емальовані і скляні частини слід очищати теплою водою і 

нейтральним розчином.
•  На поверхнях із нержавіючої сталі можуть залишатися плями від води 

з високим вмістом кальцію або агресивних розчинників унаслідок 
тривалого контактування з ними. Будь-які бризки страв (вода, соус, 
кава тощо) необхідно видаляти, перш ніж вони засохнуть.

•  Промийте теплою водою з нейтральним засобом для чищення, а потім 
витріть насухо м’якою тканиною або замшею. Видаляйте забруднення, 
що запеклися, спеціальними засобами для чищення поверхонь із 
нержавіючої сталі.

•  Деталі з нержавіючої сталі слід мити лише м’якою ганчіркою або 
губкою.

•  Не користуйтеся абразивними чи їдкими засобами, засобами для 
чищення на основі хлору і металевими мочалками.

•  Не застосовуйте прилади для очищення парою.
•  Не користуйтеся легкозаймистими речовинами.
•  Не залишайте на варильній поверхні речовини, що містять кислоти 

або основи, такі як оцет, гірчиця, сіль, цукор або лимонний сік.

Чищення деталей варильної панелі
•  Емальовані і скляні частини слід мити лише м’якою ганчіркою або 

губкою.
•  Для полегшення чищення решітки кришки пальників і пальники можна 

знімати.
•  Чистіть їх вручну теплою водою з неабразивним мийним засобом, 

видаляючи залишки їжі та перевіряючи, чи не забилися отвори 
пальників.

•  Сполосніть і витріть насухо.
•  Належним чином встановіть пальники і кришки пальників на місця.
•  Ковпачки не слід ставити в посудомийну машину, щоб запобігти 

помутніння алюмінієвих частини
•  Встановлюючи решітки на місце, подбайте про те, щоб зона, на яку 

ставиться каструля, знаходилася над пальником.
•  Моделі, оснащені механізмом підпалювання пальників та запобіжним 

пристроєм, потребують ретельного чищення кінця електрода, щоб 
забезпечити правильну роботу. Регулярно перевіряйте ці деталі і при 
необхідності чистьте їх вологою ганчіркою. Пригорілі рештки страв 
необхідно видаляти зубочисткою або голкою.

! Щоб уникнути пошкодження електричного запалювального 
пристрою, не користуйтеся ним, Коли пальники не встановлені 
на своє місце.

Обслуговування газового крану
З часом, кран може застрягти або важко повертатися.Якщо це станеться, 
кран необхідно замінити.

! Ця процедура повинна виконуватися кваліфікованим фахівцем, 
рекомендованим самимвиробником.

Усунення несправностей
Може трапитися так, що прилад не працює належним чином або взагалі 
не працює. Перш ніж звертатися до сервісного центру за допомогою, 
перевірте все, що Ви можете. По-перше, переконайтеся, що немає ніяких 
перерв у газі таперевірте електротехнічне обладнання, і, зокрема, чи 
відкриті газові клапани у мережі.

Конфорка не запалюється або полум’я нерівномірне по периметру 
конфорки.
Перевірити:
• Чи не засмічені отвори для газу на конфорky.
• Чи всі знімні деталі конфорки правильно встановлені.
• Чи немає поблизу приладу протягів.

Полум’я згасає на моделях із захисним пристроєм.
Перевірити й переконатися:
• Що, натиснувши ручку, Ви не відпускаєте її, коли запалюєте конфорку.
• Що Ви втримуйте ручку натиснутою достатньо довго, щоб активувати 

захисний пристрій.
• Що отвори для газу поряд із захисним пристроєм не заблоковані.

Конфорка не гасне, коли ручка повернута до мінімуму.
Перевірити й переконатися:
• Що отвори для газу не заблоковані.
• Що поблизу приладу немає протягів.
• Що мінімальне полум’я на конфорці було налаштовано правильно.
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Нестійкий посуд для готування.
Перевірити й переконатися:
• Що дно посуду для готування абсолютно пласке.
• Що посуд правильно розміщений посередині конфорки.
• Що Ви правильно встановили решітку для посуду.

Індезіт Компані СпА - єдиний учасник,        Імпортер:   
Італія, 60044 Фабріано,         ТОВ "Індезіт Україна" 
47, Віале Артісайд Мерлоні         01001, Київ 
           пров. Музейний,4
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• Очищення пальника FTGH:

Avoid soaking
NO ammollo

Ne pas laisser
tremper

cream
soap

40°C

BRUSH
Spazzolare

Brosser

SCRUB
Strofinare

Frotter

DRY
Asciugare

Sécher

RINSE
Risciacquare

Rincer

1
2

34

Cepillar
Escovar
Borstelen
Fırçalayın
Прочистить щеткой
Щеткамен тазалау
Βούρτσισμα
Očistit kartáčem
Bürsten
Kefélés
Wyczyścić szczotką
Periaţi
Očistiť kefou
Nuvalykite šepetėliu
Notīrīt
Harjata
הברישו
Почистете с четка

Fregar
Esfregar
Poetsen
Ovalayın
Потереть
Ысқылау
Τρίψιμο
Otřít
Reiben
Dörzsölés
Czyścić pocierając
Frecaţi
Otierať
Patrinkite kempinėle
Paberzt
Hõõruda
קרצפו
Търкайте

1 2 3 4
Enjuagar No remojar
Enxaguar Sem amolecimento
Spoelen  Niet weken
Durulayın Islatmayın
Ополоснуть Без замачивания
Шаю  Суға малып қоюға болмайды
Ξέβγαλμα Όχι μούλιασμα
Opláchnout Nenamáčet
Abspülen Nicht einweichen
Öblítés  Nincs áztatás
Spłukać  Nie namaczać
Clătiţi  Fără înmuiere 
Opláchnuť Nenamáčať
Nemirkykite Nuplaukite
Nemērcē Noskalot
Loputada Mitte leotada
אל תטבלו  שטפו
Изплакнете НЕ накисвайте

Secar
Secar
Drogen
Kurulayın
Высушить
Кептіру
Στέγνωμα
Osušit
Trocknen
Szárítás
Wytrzeć do sucha
Uscaţi
Osušiť
Nušluostykite
Noslaucīt
Kuivatada
יבשו
Изсушете




