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[uk]Інструкція з використання
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: 

Виробник не несе відповідальності в разі 
невиконання положень, що містяться в 
цих інструкціях.

Увага:
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Варильна поверхня
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Розтоплювання

Розігрівання

Розігрівання та 
підтримання в теплому 
стані

Готування на парі*

Тушкування

Варіння

Смаження

Поверхні з 
високоякісної сталі* 
(залежно від типу 
приладу)
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Емальовані 
поверхні, вкриті 
лаком та поверхні з 
шовкографією* 
(залежно від типу 
приладу)

Газова конфорка та 
сталева решітка

Скляна варильна 
поверхня* (залежно 
від типу приладу)

:

Електрична 
конфорка* (залежно 
від типу приладу)

Металеве кільце 
варильної поверхні* 
(залежно від типу 
приладу)

Регулятор

Приладдя

Верхній скляний 
захисний ковпак* 
(залежно від типу 
приладу)
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Заявка на ремонт та консультація при неполадках

ENr. FDNr.

Сервісна служба O
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	Газова варильна поверхня
	EO6C.H.1..

	Зміст[uk] Інструкція з використання
	Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.siemens-home.bsh-g...
	: Техніка безпеки

	Ретельно прочитайте цю інструкцію. Збережіть інструкції з монтажу та експлуатації та паспорт приладу для подальшого користування або п...
	Виробник не несе відповідальності в разі невиконання положень, що містяться в цих інструкціях.
	Даний прилад відноситься до класу 3, згідно з нормою EN 30-1-1 для газових приладів: «Вбудована техніка».
	Реєстраційний тип приладу: HIGVT6RQU0
	Малюнки, наведені в даній інструкції, є орієнтовними.
	Не виймайте прилад із захисної упаковки до моменту його монтажу.
	Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.
	Увага:Робота газового приладу призводить до підвищення рівня тепла, вологості та продуктів горіння в приміщенні, де прилад встановлено....
	Інтенсивне та тривале користування приладом може вимагати додаткового провітрювання, наприклад, відчинення вікна або інтенсивнішої ве...
	Даний прилад можна встановлювати тільки в добре провітрюваному приміщенні, з дотриманням діючих правил та вимог щодо вентиляції. Прила...
	Приміщення, в якому розміщується прилад, повинне бути обладнане діючою вентиляцією, що відповідає нормам.
	Установка даного пристрою повинна виконуватися згідно з інструкцією з монтажу, що додається.
	Підключати прилад або перемикати його на інший вид газу дозволяється лише кваліфікованому спеціалістові. Установлення приладу (підклю...
	Даний прилад розрахований тільки на побутове використання та не може використовуватися в комерційних чи промислових цілях. Даний прила...
	Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв, заборон...
	Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.
	Цей прилад не призначений для підключення до нього зовнішнього годинника або окремого дистанційного керування.
	Не лишайте працюючий прилад без нагляду.
	Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними або ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися прил...
	Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям проводити очищення або обслуговування приладу без нагляду.
	Існує небезпека отруєння!
	Використання газової варильної панелі підвищує температуру, вологість і вміст продуктів горіння у приміщенні, де її встановлено. Треба ...

	Існує небезпека раптового займання!
	■ Накопичення газу у закритому приміщенні може призвести до раптового займання. Слідкуйте, щоб поблизу приладу не було протягів. Конфор...
	Небезпека пожежі!

	■ Гаряча олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте без нагляду гарячі олію та жир. Забороняється заливати вогонь водою. Вимкні...
	Небезпека пожежі!

	■ Увімкнена газова конфорка, якщо на ній не встановлено посуд, виробляє велику кількість тепла. Прилад та підвішена над ним витяжка можу...
	Небезпека пожежі!

	■ Конфорки дуже сильно нагріваються. Ніколи не кладіть займисті предмети на варильну поверхню. Не кладіть предмети на варильну поверхню.
	Небезпека пожежі!

	■ Прилад дуже сильно нагрівається, легкозаймисті матеріали можуть спричинити пожежу. Не зберігайте та не застосовуйте легкозаймисті п...
	Небезпека пожежі!

	■ Задня стінка приладу дуже сильно нагрівається. Це може призвести до пошкодження шлангів та кабелів. Кабелі електроживлення та газопр...
	Небезпека опіків!

	■ Конфорка та поверхня навколо неї (особливо рама варильної поверхні) сильно нагріваються. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Не підпуска...
	Небезпека опіків!

	■ Під час роботи поверхні приладу сильно нагріваються. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Не підпускайте дітей до приладу.
	Небезпека опіків!

	■ Алкогольні пари можуть загорітися на гарячій варильній поверхні. Забороняється готувати страви із високим вмістом алкоголю. Застосо...
	Небезпека опіків!

	■ Порожній посуд стає надзвичайно гарячим на увімкненій газовій конфорці. Забороняється розігрівати порожній посуд для готування.
	Небезпека опіків!

	■ Металеві предмети дуже швидко нагріваються на варильній поверхні. Забороняється класти на неї металеві предмети, наприклад, ножі, вид...
	Небезпека опіків!

	■ Коли балон зі скрапленим газом не встановлений суворо вертикально, рідкий пропан/бутан може потрапити до приладу. Унаслідок цього з о...
	Небезпека опіків!

	■ Під час роботи прилад дуже сильно нагрівається. Перед очищенням дайте приладу охолонути.
	Небезпека травмування!

	■ При некваліфікованому ремонті прилад може стати джерелом небезпеки. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених кабелів електроживлення а...
	Небезпека травмування!

	■ Несправності та пошкодження приладу можуть бути небезпечними. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий штекер ...
	Небезпека травмування!

	■ Каструля може раптово підскочити на конфорці через рідину між дном каструлі та конфоркою. Дбайте про те, щоб конфорка та дно каструлі ...
	Небезпека травмування!

	■ Пошкоджені чи неправильно встановлені каструлі та каструлі невідповідного розміру можуть призвести до тяжких травм. Дотримуйтесь вк...
	Існує небезпека отримання травм!

	■ Різка зміна температури може призвести до розтріскування скла. Під час використання варильної панелі уникайте утворення протягів та ...
	Небезпека травмування!

	■ Попередження. Якщо склокерамічна поверхня варильної поверхні розбилась.
	Негайно вимкніть газові і електричні конфорки і відключіть прилад від живлення.
	Не торкайтесь варильної поверхні.
	Не використовуйте прилад.
	Існує небезпека отримання травм!

	■ Не виконуйте робіт усередині приладу. У разі необхідності зверніться до нашого сервісного центру.
	Небезпека ураження електричним струмом!

	■ При некваліфікованому ремонті прилад може стати джерелом небезпеки.Ремонтні роботи може виконувати тільки підготований нами технік ...
	Небезпека ураження електричним струмом!

	■ На гарячих деталях може розтопитися ізоляція електроприладів. Стежте, щоб кабель від електроприладу не торкався гарячих деталей.
	Небезпека ураження електричним струмом!

	■ Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.
	Небезпека ураження електричним струмом!

	■ Несправність приладу може призвести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий ...
	Існує небезпека ураження електричним струмом!

	■ За наявності тріщин чи інших пошкоджень скла виникає небезпека ураження електрострумом. Вимкніть топкий запобіжник на щитку запобіж...

	Не створюйте поблизу приладу протягів. Конфорки можуть згаснути.
	Якщо якась ручка управління не обертається, не намагайтесь прикласти до неї зусиль. Негайно зверніться до нашого сервісного центру для ...
	Не використовуйте непридатні захисні пристрої або решітки для безпеки дітей. Існує небезпека травмування.
	Причини несправностей
	Варильна поверхня
	Увага!
	Увага!
	Увага!
	Увага!
	Увага!
	Увага!
	Увага!
	Увага!
	Увага!
	Ваша нова варильна панель
	Поворотний перемикач газової конфорки


	Біля кожної ручки управління є позначення конфорки, якою вона керує.
	Для правильного використання приладу необхідно переконатися, щоб решітки та всі деталі пальників були правильно встановлені. Не міняйт...
	Рівні потужності
	Хрестовина для каструлі для економічної конфорки (опція):

	Застосовуйте хрестовину, що постачається з приладом, якщо на економічній конфорці необхідно приготувати страву в малій каструлі діамет...
	Установіть хрестовину для каструлі на сталеву решітку економічної конфорки.
	Не застосовуйте хрестовину з каструлями діаметром понад 12 см.
	Перед першим застосуванням
	Очищення приладдя


	Перед першим використанням приладдя його потрібно ретельно очистити за допомогою гарячого лужного розчину та м'якої ганчірки для миття...
	Попереднє очищення чашечки та кришки конфорки

	Очистіть кришку конфорки (1) та чашечку (2) водою з мийним засобом. Ретельно просушіть деталі.
	Знову встановіть чашечку та кришку на піддон конфорки (5). Слідкуйте, щоб запальничка (3) та захисний штифт полум'я (4) не пошкоджувалися.
	Сопло (6) повинне бути сухе та чисте. Завжди встановлюйте кришку конфорки точно на її чашечку.
	Налаштування варильної поверхні
	Запалювання газової конфорки
	1. Натисніть на перемикач обраної конфорки та поверніть ліворуч на вищий рівень потужності. Коли перемикач натискається, починається пр...
	2. Утримуйте натиснутим перемикач конфорок прибл. 3-5 секунд. Починає виходити газ, і газова конфорка запалюється.
	3. Установіть потрібну інтенсивність вогню. Між позицією «Вимк.» та вищим рівнем потужності полум'я нестабільне. З цієї причини завжди по...
	4. Якщо полум'я знову згасне, повторіть процес запалювання з кроку 1.
	5. Для завершення готування поверніть перемикач конфорки праворуч до позиції «Вимк.».
	: Увага!
	Запалювання не відбувається
	Застереження



	Під час використання конфорки може відчуватися слабкий свист, що є цілком нормальним.
	На початку використання варильної панелі можливе виділення запахів. Це не є ознакою небезпеки або неправильної роботи електроприладу. ...
	Полум'я помаранчевого кольору є нормальним. Таке забарвлення виникає в результаті присутності пилу в повітрі, розлиття рідин тощо.
	Посуд для готування та рекомендації
	Посуд, придатний до використання
	Поради з використання


	Ці поради допоможуть вам заощадити електроенергію і запобігти пошкодженню посуду:
	Таблиця - варіння

	Для кожної конфорки обирайте каструлю відповідного розміру. Діаметр дна каструлі або сковорідки повинен відповідати розміру конфорки.
	Час готування залежить від виду, ваги та якості страв. Тому можливі відхилення від вказаних величин. Краще за все буде, якщо Ви самостійн...
	Готуйте, застосовуючи мінімальну можливу кількість води, щоб зберегти всі вітаміни та мінеральні речовини. Обирайте невеликий час готу...
	Очищення та догляд

	Для оптимальної потужності та тривалого терміну служби ділянки приготування необхідно виконувати очищення й обслуговування належним ...
	В якості запобіжного заходу вимкніть газ за допомогою регулятора газового балону. (Якщо плита встановлена на природний газ, закрийте ві...
	Витягніть мережний кабель приладу з розетки.
	Якщо варильна поверхня ще гаряча, залиште прилад охолонути.
	Увага!
	Очищення

	Аби не пошкодити поверхні невідповідним очисним засобом, звертайте увагу на наступні дані.
	При очищенні варильної поверхні заборонено застосовувати:

	Ретельно промивайте нові губки перед першим застосуванням.
	Якщо решітки оздоблені гумовими підкладками, очищайте їх з обережністю. Підкладки можуть злетіти, і тоді решітка може подряпати варильн...
	При цьому слідкуйте за тим, щоб сталева решітка після очищення й висихання була правильно встановлена на місце.
	Догляд

	Щоразу після використання очищайте поверхню деталей конфорки після того, як вона охолоне. Якщо навіть невелике забруднення (рештки прод...
	Від пересування деякого посуду на решітках можуть лишатися металеві сліди.
	Увага!

	Відразу видаляйте плями від олії та кислотовмісних продуктів, наприклад від лимону.
	Усунення несправностей

	Інколи виявлені несправності можна легко усунути. Перед тим як звернутися до сервісного центру, скористайтеся наступними порадами:
	Сервісна служба
	Eномер та FDномер (дата виробництва)


	Для швидкого вирішення проблеми просимо тримати напоготові номер моделі виробу (E-Nr.) та дату виробництва (FD-Nr.), звертаючись до сервісної ...
	Зверніть увагу, що несправність, яка виникла протягом гарантійного терміну внаслідок неналежного поводження з приладом, потребує додат...
	Заявка на ремонт та консультація при неполадках
	Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.
	Умови гарантії

	Умови гарантії визначаються представництвом нашої компанії в країні, де було здійснено покупку. Докладну інформацію ви можете отримати...
	Упаковка та використовуване устаткування
	Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки


	Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.
	Упаковку вашого приладу було виготовлено тільки з тих матеріалів, які необхідні для забезпечення ефективного захисту приладу під час т...
	Поради щодо заощадження енергії
	Під час транспортування – важливі заходи

	Зафіксуйте усі рухомі деталі на приладі клейкою стрічкою, яка потім видалиться без сліду. Примотайте верхню захисну панель (за наявност...
	Якщо оригінальної упаковки більше немає

	Упакуйте прилад у захисну обгортку, щоб забезпечити достатній захист від можливих пошкоджень під час транспортування.
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