
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом использования изделия. 
 
Поздравляем с покупкой новой индукционной варочной панели! Мы рекомендуем вам внимательно прочитать все 
разделы данной инструкции, чтобы полностью понять, как правильно установить и использовать варочную поверхность.  
Храните данное руководство в доступном месте для дальнейшего использования. 
 
Меры предосторожности 
Ваша безопасность важна для нас. Прочтите эту информацию перед использованием вашей варочной поверхности. 
 
Установка 
Опасность поражения электрическим током 
• Перед выполнением каких-либо работ или технического обслуживания отключите прибор от электросети. 
• Подключение к хорошей системе заземления проводов является необходимым и обязательным. 
• Изменения в системе внутренней электропроводки должны выполняться только квалифицированным электриком. 
• Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током. 
 
Предупреждение 
• Будьте осторожны - края панели острые. 
• Несоблюдение осторожности может привести к травме или порезу. 
 
Инструкции по безопасности 
• Перед установкой или использованием варочной поверхности внимательно ознакомьтесь с  инструкциями. 
• В данное время на устройстве не должно быть никаких горючих материалов или продуктов. 
• Предоставьте эту информацию лицу, ответственному за установку прибора. 
• Во избежание опасности, устройство должно быть установлено в соответствии с инструкциями для установки. 
• Варочная поверхность должна быть установлена и заземлена только квалифицированным персоналом имеющим 
разрешение на данный вид деятельности. 
• Данное устройство должно быть подключено к цепи, которая включает изолирующий выключатель, обеспечивающий 
полное отключение от источника питания. 
• Неправильная установка прибора приведет к аннулированию гарантии. 
 
 
 





(140mm)



Включение 
1. Коснитесь элемента управления ON / OFF.  
При включенном питании звуковой сигнал подается один раз, все дисплеи показывают    «-» или «- -», 
указывая, что индукционная варочная панель перешла в режим ожидания. 
2. Поместите подходящую посуду в зону приготовления, которую вы хотите использовать. 
• Убедитесь, что дно посуды и поверхность рабочей зоны чистые и сухие. 
3. Коснитесь кнопки выбора зоны нагрева, и индикатор рядом с клавишей начнет мигать. 
4. Выберите настройку нагрева, коснувшись элемента управления «-» или «+». 
• Если вы не выбрали настройку тепла в течение 1 минуты, индукционная варочная панель 
автоматически отключится. Вам нужно будет начать снова с шага 1. 
• Вы можете снова коснуться выбора зоны нагрева и изменить настройку тепла в любое время во 
время приготовления. 
 

Если  параллельно с настройкой тепла мигает значок   " "   
Это значит, что: 
• вы не поместили кастрюлю в правильную зону приготовления или, 
• используемая вами посуда не подходит для индукционной варочной панели или, 
• посуда слишком мала или неправильно центрирована в зоне приготовления. 
Дисплей автоматически отключится через 1 минуту, если на нем нет подходящей 
посуды. 
 
Выключение 
1. Коснитесь переключателя выбора зоны нагрева, который вы хотите отключить. 
2. Отключите зону приготовления, прокрутив вниз до «0». Убедитесь, что на дисплее 
отображается «0», а затем «H». 
3. Выключите всю варочную панель коснувшись элемента управления ON / OFF. 
 
4. Остерегайтесь конфорок, индикатор которой горит «H». Это означает, что 
данная конфорка еще горячая. Он исчезнет, когда поверхность остынет до 
безопасной температуры. Его также можно использовать в качестве 
энергосберегающей функции - если вы хотите нагреть дополнительные 
 кастрюли, используйте горячую плиту. 
           
 
Блокировка элементов управления 
• Вы можете заблокировать элементы управления, чтобы предотвратить непреднамеренное 
использование (например, дети случайно включили зоны приготовления). 
• Когда элементы управления заблокированы, все элементы управления, кроме управления ON / OFF, 
отключены. 
Чтобы заблокировать элементы управления: 
Коснитесь элемента управления блокировкой клавиатуры. Индикатор таймера отобразит «Lo». 
Чтобы разблокировать элементы управления: 
1. Убедитесь, что индукционная варочная панель включена. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки клавиатуры некоторое время. 
3. Теперь вы можете начать использовать свою индукционную варочную панель. 
Когда варочная панель находится в режиме блокировки, все элементы управления отключены, кроме ON / OFF. Вы всегда 
можете отключить индукционную варочную панель с помощью регулятора ON / OFF в аварийной ситуации. Для установки 
других функций,  сначала необходимо разблокировать варочную панель. 
 
Защита от перегрева 
Прибор оснащен датчиком температуры, который может контролировать температуру внутри индукционной варочной 
панели. 
Когда наблюдается повышенная температура, индукционная варочная панель автоматически прекращает работу. 
 
Обнаружение мелких изделий 
Когда на варочной панели оставлена посуда не правильного размера или немагнитная посуда (например, алюминий) или 

какой-либо другой маленький предмет (например, нож, вилка, ключ), дисплей начнет мигать « », и варочная панель 
автоматически перейдет в режим ожидания на 1 минуту. Вентилятор будет продолжать охлаждать индукционную 
варочную панель еще на 2 минуты. 
 
Защитное отключение 
Защитное отключение - это функция безопасности для вашей плиты. Она автоматически выключается, если вы забыли 
выключить варочную поверхность. Рабочее время по умолчанию для различных уровней мощности показано в таблице 
ниже: 



 
 

Уровень мощности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Время работы до отключения, час 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

 
Когда посуда снимается с конфорки, индукционная варочная панель немедленно прекращает нагрев и автоматически 
отключается через 1 минуту. 
 
Использование таймера 
• Вы можете настроить таймер на то, чтобы выключить одну зону приготовления после 
установленного времени. 
• Вы можете установить таймер до 99 минут. 
 
Установка таймера для отключения одной зон приготовления 
1. Коснитесь элемента управления отопительной зоны, для которой вы хотите установить таймер. 
2. Коснитесь элемента управления таймером, индикатор устройства начнет мигать, и «30» 
отобразится на дисплее таймера. 
3. Установите время таймера, нажав кнопку «-» или «+»  
Подсказка. Прикоснитесь к элементу управления таймера  «-» или «+», он уменьшится или увеличится 
на 1 минуту. 
Нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+» таймера, чтобы уменьшить или увеличить на 10 минут. 
4. Коснитесь значка «-», чтобы уменьшить время до нуля или нажмите «таймер», когда «00» 
отобразится на минутном дисплее, таймер отключается.  
5. Когда время будет установлено, оно начнет немедленно отсчитываться. На дисплее отобразится 
оставшееся время, и индикатор таймера начнет мигать в течение 5 секунд.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Загорается красная точка рядом с индикатором уровня мощности, указывающая, что 
выбрана данная конфорка. 
6. По истечении времени работы таймера, соответствующая зона приготовления будет автоматически 
отключена. 
 
Другие конфорки будут продолжать работать, если они были включены ранее. 
 
 
Руководства по приготовлению 
Соблюдайте осторожность при готовке, так как масло и жир нагреваются очень быстро. При очень высоких температурах 
масло и жир могут воспламениться неожиданно, и это представляет серьезный риск пожара. 
 
Настройки нагрева 
Настройки, приведенные ниже, являются только рекомендациями. Точная настройка будет зависеть от нескольких 
факторов, включая вашу посуду и количество, которое вы готовите. Поэкспериментируйте с индукционной варочной 
панелью, чтобы найти настройки, которые наиболее подходят вам. 
 

Режим программы Свойства режима 

1-2 

- Небольшой нагрев для небольшого количества пищи 
- Плавление шоколада, масла и продуктов, которые быстро сгорают 
- Легкое кипячение 
- Медленное нагревание 

3-4 
- Повторный нагрев 
- Быстрое кипячение 
- Приготовление риса 

5-6 - Блины 

7-8 - Приготовление макарон 

9 
- Жаркое 
- Приготовление супа до кипения 
- Кипячение воды 

 
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Ежедневное загрязнение на стекле (отпечатки пальцев, следы, пятна, оставленные пищей). 
1) Выключите питание на варочной панели. 
2) Нанесите очиститель для кухонной плиты, пока конфорка еще теплая (но не горячая!) 
3) Промойте и протрите сухой тканью или бумажным полотенцем. 
4) Включите питание варочной панели. 
 
● Когда питание к варочной панели отключено, индикация горячей поверхности не будет, но зоны приготовления могут 
оставаться горячими! Будьте предельно осторожны. 



● Сверхмощные или некоторые нейлоновые чистящие средства (абразивные чистящие средства) могут поцарапать 
поверхность стекла, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что они подходят для ухода за индукционной варочной 
поверхностью перед использованием. 
● Никогда не оставляйте остатки чистящих средств на варочной панели: стекло может покрыться пятнами. 
 
2. Накипание, расплавы и горячие сладкие разливы на стекле 
Немедленно удалите их с помощью ножа или скребка, подходящего для варочных панелей с индукционным стеклом, но 
остерегайтесь горячей поверхности конфорки: 
1) Выключите питание на варочной панели. 
2) Держите лезвие под углом 30 ° и очистите загрязнение до прохладной области варочной панели. 
3) Очистите загрязнение сухой тканью или бумажным полотенцем. 
4) Выполните шаги с 2 по 4 для ежедневного загрязнения на стекле выше. 
 
● Как можно скорее удалите пятна, оставленные расплавами и сладкой пищей или побочными эффектами. Если оставить 
охлаждаться на стекле, то удалить их будет трудно или даже невозможно. 
 
3. Попадание воды на сенсорное управление 
1) Выключите питание на варочной панели. 
2) Впитайте разлив при помощи мягкой ткани. 
3) Протрите область управления сенсорным экраном чистой влажной губкой или тканью. 
4) Протрите область полностью сухой бумажным полотенцем. 
5) Включите питание варочной панели. 
 
Варочная поверхность может издавать звуковой сигнал и выключать себя, а сенсорные органы управления могут не 
работать, пока на них есть жидкость. 
Перед повторным включением варочной панели убедитесь, что вы протерли область сенсорного управления насухо. 
 
Советы и рекомендации 
1. Индукционная варочная панель не включается. 
Убедитесь, что индукционная плита подключена к источнику питания. 
Проверьте, нет ли перебоев в подаче электроэнергии в вашем доме или в районе. Если вы все проверили, и проблема не 
устранена, обратитесь к квалифицированному специалисту. 
2. Элементы управления не реагируют на касание. 
Элементы управления заблокированы: разблокируйте элементы управления.  
3. С сенсорным управлением сложно работать. 
На элементах управления может быть небольшая пленка воды, или вы используете кончик пальца при касании элементов 
управления: 
Убедитесь, что зона управления сенсорным управлением сухая, и коснитесь подушечкой пальцев элементов управления. 
4. Стекло царапается. 
Жесткая посуда. Неподходящие, абразивные чистящие средства: используйте посуду с плоскими и гладкими основаниями.  
5. Некоторые кастрюли вызывают потрескивание или щелканье. 
Это может быть вызвано тем, что ваша кухонная посуда (слои разных металлов вибрируют по-разному): это нормально, 
шум должен уменьшиться  или полностью исчезнуть. 
6. Индукционная варочная панель создает шум при использовании на максимальных параметрах. 
Это вызвано технологией индукционной варочной панели: это нормально, шум должен уменьшиться или полностью 
исчезнуть, когда вы уменьшите мощность конфорки. 
7. Слышен шум вентилятора из индукционной варочной панели. 
Охлаждающий вентилятор, встроен в вашу индукционную варочную панель. Он включается, чтобы предотвратить перегрев 
электроники. Он может продолжать работать даже после того, как вы выключили индукционную варочную панель: это 
нормально и не требует никаких действий. Не включайте питание на индукционную варочную панель на во время работы 
вентилятора. 

8. Посуда не нагревается, и на дисплее появляется « ». 
Индукционная варочная поверхность не может обнаружить посуду, поскольку она не подходит для индукционной 
варочной панели. Индукционная варочная поверхность не может обнаружить посуду, потому что она слишком мала для 
зоны приготовления или находится не в центре конфорки: используйте посуду, подходящую для индукции. 
Размещайте посуду по центру конфорки и убедитесь, что ее основание соответствует размеру зоны приготовления. 
9. Индукционная варочная панель или зона приготовления неожиданно выключилась, раздался звуковой сигнал и 
отобразился код ошибки (обычно чередующийся с одной или двумя цифрами на дисплее таймера приготовления). 
Техническая неисправность: обратите внимание на буквы и цифры ошибок, выключите питание на индукционную 
варочную панель и обратитесь к квалифицированному специалисту. 
 
 
 
 



КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Если возникнет неисправность, индукционная варочная панель автоматически войдет в защитное состояние и отобразит 
соответствующие защитные коды: 
 

Проблема Возможные причины Что делать 

F3/F4 Отказ датчика температуры индукционной 
катушки 

Пожалуйста, обратитесь к поставщику. 

F9-FA Отказ датчика температуры  IGBT Пожалуйста, обратитесь к поставщику. 

E1/E2 Аномальное напряжение питания.  Проверьте есть ли питание. Включите 
питание после проверки. 

E3 Высокая температура датчика температуры 
индукционной катушки 

Пожалуйста, обратитесь к поставщику. 

E5 Высокая температура датчика температуры 
IGBT 

Пожалуйста, перезапустите варочную 
панель после того, как она остынет. 

 
Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать какой-либо опасности или повреждения индукционной 
варочной панели. 
 
УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Выбор монтажного оборудования 
Вырежьте отверстие в рабочей поверхности в соответствии с размерами, показанными на чертеже. 
Для установки и использования варочной панели должно быть сохранено расстояние минимум 5 см до краев столешницы. 
Убедитесь, что толщина рабочей поверхности не менее 35 мм. Пожалуйста, выберите термостойкий материал рабочей 
поверхности, чтобы избежать деформации, вызванной тепловым излучением от конфорки. 

 
Варочная панель имеет специальный уплотнитель, который предотвращает попадание жидкости в корпус. Следуйте этим 
инструкциям, чтобы правильно применить его: Отсоедините уплотнитель от основания. Поверните варочную панель и 
правильно расположите уплотнитель по краям варочной панели, чтобы внешняя часть уплотнителя полностью 
соответствовала внешнему краю варочной панели. Равномерно прижмите уплотнитель на варочной панели и надежно 
зафиксируйте его на месте. 
 
Важно! Убедитесь, что индукционная варочная панель хорошо вентилируется, а вход и выход воздуха не заблокированы. 
Убедитесь, что индукционная варочная панель находится в хорошем рабочем состоянии. 
Примечание. Расстояние между плитой и шкафом выше должно быть не менее 760 мм. 
 

 
 
 
 
Примечание. Для вентиляции воздуха, спереди 
должно быть отверстие 560 x 5 мм (указатель  E). 
 
После установки убедитесь, что отверстие для 
потока воздуха не заблокировано. 
 
 
 
 
 
 
 
 



кронштейн

винт   При помощи винтов зафиксируйте четыре кронштейна на боковых 
   частях корпуса (см. рисунок). Проверьте точность крепления уплотнительной 
   ленты. Установите варочную поверхность в отверстие.



Бұйымды пайдаланар алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығуыңызды өтінеміз. . 
 
Жаңа индукциялы ас пісіру панелін сатып алуыңызбен құттықтаймыз! Ас пісіретін плитаны қалай дұрыс орнатып, қолдану 
керегін түсіну үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығуға кеңес береміз.   
Кейін де пайдалану үшін осы нұсқаулықты қолжетімді жерде сақтаңыз.  
 
Сақтық шарасы 
Сіздің қауіпсіздігіңіз біз үшін маңызды. Ас пісіретін плитаңызды пайдаланар алдында осы мәліметті оқып шығыңыз.  
 
Орнату  
Электр тогымен зақымдану қаупі 
• Қандай да бір жұмысты немесе техникалық жөндеуді атқарар алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.  
• Сымдарды жақсы жерлендіретін жүйеге міндетті түрде қосу керек.  
• Ішкі электр сымдар жүйесіне өзгеріс енгізуді тек білікті электр маманы жүргізу керек.  
• Осы нұсқауды сақтамаса, электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.  
 
Ескерту  
• Абай болыңыз: панель жиегі өткір.  
• Абайламаса, жарақаттап немесе кесіп кетуі мүмкін.  
 
Қауіпсіздікті сақтау нұсқаулары  
• Ас пісіретін плитаны орнатып, пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.  
• Дәл қазір құрылғының үстінде жанғыш зат немесе азық-түлік болмауы керек.  
• Құрылғыны орнатуға жауапты тұлғаға осы мәліметті беріңіз.  
• Қауіп-қатер туғызбауы үшін құрылғы нұсқаулыққа сай орнатылуы керек.  
• Ас пісіру плитасын аталған қызмет түрін атқаруға рұқсаты бар білікті қызметкер ғана орнатып, жерлендіру керек.  
• Аталған құрылғы қуат көзінен толық ажырататын оқшаулағыш ажыратқышты қосатын тізбекке жалғануы керек.  
• Құрылғыны дұрыс орнатпаса, кепілдік жарамды болмайды.   
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Қосу 
1. ON/OFF басқару элементіне қолыңызды тигізіңіз.   
Қуат қосылғанда бір рет дыбыстық белгі беріледі, дисплейде «-» немесе «- -» көрсетіледі. Бұл 
индукциялы ас пісіру панелінің күту режиміне өткенін білдіреді.  
2. Пайдаланғыңыз келген аумаққа қажет, сай келетін ыдысты қойыңыз. • Ыдыс түбі мен плита бетінің 
таза және құрғақ екенін тексеріңіз.  
3. Қыздыратын аумақты таңдау түймесіне қолыңызды тигізіңіз,перне жанындағы индикатор 
жыпылықтай бастайды.  
4. «-» немесе «+» басқару элементіне қолыңызды тигізіп, қыздыру күйін таңдаңыз.  
• 1 минут ішінде жылу күйін таңдамасаңыз, индукциялы пісіру панелі автоматты түрде өшеді. Қайтадан 
1-қадамнан бастауыңызға тура келеді.  
• Ас пісіру барысында қыздыру аумағын таңдауды қайта басып, жылу күйін кез келген уақытта өзгерте 
аласыз.  
 

Жылу күйін реттеумен қатар " " белгісі жыпылықтаса   
Бұл мынаны білдіреді: 
• кәстрөлді пісіру аумағына дұрыс қоймадыңыз немесе  
• пайдаланатын ыдысыңыз индукциялы пісіру панеліне жарамайды, немесе  
• ыдысыңыз тым кішкентай немесе пісіру аумағына дұрыс қойылмаған. 
Тиісті ыдыс жоқ болса, дисплей 1 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.  
 
Өшіру  
1. Өшіргіңіз келген қыздыру аумағын таңдау қосқышына қолыңызды тигізіңіз. 
2. «0»-ге дейін төмен бұрап, пісіру аумағын өшіріңіз. Дисплейде «0», сосын «H» 
көрсетікеніне көз жеткізіңіз.  
3. ON/OFF басқару элементіне қолыңызды тигізіп, пісіру панелін өшіріңіз.  
4. «H» индикаторы жанып тұрған конфорканы абайлаңыз. Бұл осы конфорка әлі 
ыстық дегенді білдіреді. Плита қауіпсіз температураға дейін салқындағанда ол 
белгі өзі өшеді. Бұны қуатты үнемдеу үшін пайдалануыңызға да болады: егер 
қосымша кәстрөлді жылытқыңыз келсе, ыстық плитаны пайдаланыңыз.  
           
 
Басқару элементтерін бұғаттау  

• Қажетсіз қосылуды болдырмау үшін (мысалы пісіру аумағын бала байқамай қосып қойса) басқару 
элементтерін бұғаттауыңызға болады. 
• Басқару элементтері бұғатталып тұрса, ON/OFF басқарудан басқан барлық элементтер өшіп тұрады.  
Басқару элементтерін бұғаттау үшін: 
Пернетақтаны бұғаттауды басқару тетігін басыңыз. Таймер индикаторы «Lo» деп көрсетеді. 
Басқару элементтерін бұғаттаудан шығару үшін: 
1. Индукциялы ас пісіру панелінің қосылғанына көз жеткізіңіз. 
2. Пернетақтаны бұғаттау түймесін біраз  басып тұрыңыз. 
3. Енді индукциялы ас пісіру панеліңізді пайдалана беруіңізге болады.  
Пісіру панелі бұғатталып тұрғанда, ON/OFF-тан басқа барлық элементтер өшіп тұрады. Апатты жағдайда ON/OFF 
реттегішімен индукциялы ас пісіру панеліңізді өшіре аласыз. Басқа қызметті қосу үшін алдымен ас пісіру панелін бұғаттан 
шығару керек.  
 
Қызып кетуден сақтау 
Құрылғы температура қадағасымен жабдықталған, ол индукциялы ас пісіру панелінің ішіндегі температураны 
қадағалайды.  
Температура жоғарылап кетсе, индукциялы ас пісіру панелі автоматты түрде жұмысын тоқтатады.  
 
Ұсақ затты тану 
Пісіру панелінде өлшемі келмейтін немесе магнитті емес ыдыс болса (мысалы: алюминий) немесе басқа да ұсақ зат болса 

(мысалы: пышақ, шанышқы, кілт), дисплейде « » белгісі жыпылықтай бастайды да, пісіру панелі 1 минутқа автоматты 
күту режиміне өтеді. Желдеткіш индукциялы пісіру панелін тағы 2 минут салқындатып тұрады.  
 
Қорғаныстық ажырату Қорғаныстық ажырату – плитаңыздың қауіпсіздік қызметі. Ас пісіретін плитаны өшіруді ұмытып 
кетсеңіз, ол автоматты түрде өшеді. Қуаттың әр түрлі деңгейіне орай әдеттегі жұмыс істеу уақыты төмендегі кестеде 
көрсетілген: 
 
 



 
 

Қуат деңгейі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Өшкенге дейінгі жұмыс уақыты, сағат 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

 
Ыдысты конфоркадан алғанда, индукциялы ас пісіру панелі қыздыруды бірден тоқтатып, 1 минуттан кейін автоматты түрде 
өшеді.  
 
Таймерді пайдалану 
• Көрсетілген уақыттан кейін бір пісіру аумағын өшіру үшін таймерді күйге келтіруіңізге болады.  
• Таймерді 99 минутқа дейін қоя аласыз.  
 
Ас пісірудің бір аумағын өшіру үшін таймерді орнату 
1. Таймер белгілегіңіз келген қыздыратын аумықтың басқару элементіне қолыңызды тигізіңіз.   
2. Таймерді басқару элементіне қолыңызды тигізіңіз.  , құрылғы индикаторы жыпылықтай бастайды 
да, таймер дисплейінде «30» деген сан көрсетіледі.  
3. «-» немесе «+» түймесін басып, таймер уақытын белгілеңіз.  
Еске салу. «-» немесе «+» таймерді басқару элементіне қолыңызды тигізсеңіз.  , ол 1 минутқа азаяды 
немесе артады.  
10 минутқа азайтып немесе арттыру үшін таймердің «-» или «+» түймесін басып тұрыңыз.  
4. Уақытты нөлге дейін азайту үшін «-» белгісін немесе «таймерді» басыңыз, минуттық дисплейде 
«00» көрсетіледі де, таймер өшеді.   
5. Уақыт белгіленгеннен кейін бірден кері есеп жүре бастайды. Дисплейде қалған уақыт көрсетіліп 
тұрады, таймер индикаторы 5 секунд бойы жыпылықтайды.  
ЕСКЕРТУ. Қуат деңгейі индикаторының қасында қай конфорка таңдалғанын көрсететін қызыл нүкте 
жанады.  
6. Таймер жұмысының уақыты аяқталғанда ас пісіретін аумақ автоматты түрде өшеді.  
 
Егер басқа конфоркалар бұрын қосылған болса,  жұмыстарын жалғастырып істей береді. 
 
 
Ас пісірудегі нұсқаулық  
Ас пісіру барысында абай болыңыз, өйткені май өте тез қызады. Жоғары температурады май күтпеген 
жерден жалындап кетуі мүмкін. Бұл өте өрт қауіпті.  
 
Қыздыруды реттеу 
Төменде көрсетілген реттеулер тек нұсқаулар ғана болып табылады. Нақты күйге келтіру бірнеше факторларға 
ыдысыңызға, пісіретін асыңыздың мөлшеріне байланысты болады. Өзіңізге сәйкес келетін күйді табу үшін индукциялы 
аспісірупанельмен тәжірибе жасаңыз.  
 

Бағдарлама режимі Режим сипаты 

1-2 

- Біраз тамақ мөлшері үшін аз ғана қыздыру 
- Тез күйетін шоколад, май мен азықты еріту 
- Жеңіл қайнату 
- Баяу қыздыру 

3-4 
- Қайта қыздыру 
- Тез қайнату 
- Күріш пісіру 

5-6 - Құймақ 

7-8 - Макарон пісіру 

9 
- Ыстық тамақ әзірлеу 
- Сорпа қайнату 
- Су қайнату 

 
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
1. Шыныдағы күнделікті кірді тазалау (саусақ іздері, тамақ дақтары). 
1)Ас пісіру панелінің қуатын өшіріңіз. 
2) Конфорка жылы кезде (ыстық емес!) ас үй плита тазалағышын жағыңыз.  
3) Жуып, құрғақ мата немесе қағаз сүлгімен сүртіңіз.  
4) Ас пісіру панелінің қуатын қосыңыз.  
 
● Ас пісіру панелі қуат көзінен ажыратылғанда ыстық бет индикациясы болмайды, бірақ пісіру аумағы ыстық болуы 
мүмкін! Өте абай болыңыз. 
 
 



 
 
● Өте күшті немесе кейбір нейлонды тазалағыш заттар (абразивті тазалағыш заттар) шынының бетіне сызаттүсіруі  мүмкін, 
сондықтан оларды қолданар алдында индукциялы пісіру плитасын тазалауға жарай ма, жоқ па, тексеріп алыңыз.  
● Тазалағыш заттарды пісіру панелініңің үстінде қалдырмаңыз, шынысына дақ түсуі мүмкін.  
 
2. Шыныдағы сұйықтың қайнап тасыған көбігі, ерітінді мен тәтті тағамның қалдығын тазалау   
Индукциялы шынылы ас пісіру панеліне арналған қырғыш пен пышақтың көмегімен бірден тазалаңыз, бірақ ыстық 
конфорканы абайлаңыз: 
1) Пісіру панелінің қуат көзін өшіріңіз. 
2) Пышақ жүзін 30° бұрышпен ұстап, кірді тазалап, пісіргіш панельдің салқын аумағына дейін апарыңыз.   
3) Ласты құрғақ мата немесе қағаз сүлгімен тазалап алыңыз.  
4) Шыныдағы ластануды күнделікті тазарту үшін жоғарыдағы әрекетті 2-қадамнан бастап, 4-ті қоса орындаңыз.  
 
● Еріген зат пен тәтті тағамның қалдырған дақтарын тезірек тазалап тастаңыз. Шыныда қатып қалса, оны кейін тазалау 
қиынға соғады немесе мүлде тазаланбайды.  
 
3. Сенсорлы басқаруға су тисе 
1) Пісіру панелін қуат көзінен ажыратыңыз.  
2) Суды жұмсақ матамен сорғытып алыңыз.  
3) Сенсорлы экранды басқару аймағын таза ылғалды жөке немесе матамен сүртіп алыңыз.  
4) Сол аймақты толығымен құрғақ қағаз сүлгімен сүртіңіз.  
5) Пісіру панелінің қуат көзін қосыңыз.  
 
Пісіру плитасы дыбыстық белгі береді және өзін-өзі өшіре алады, ал басқарудың сенсорлы тетіктеріне сұйықтық тисе 
жұмыс істемейді.  
Пісіру панелін қайта қосар алдында сенсорлы басқару аймағын құрғатып сүртіңіз.   
 
Кеңестер  мен нұсқаулар 
1. Индукциялы ас пісіру панелі қосылмайды.  
Индукциялы плита қуат көзіне жалғанғанына көз жеткізіңіз.  
Үйіңізде немесе ауданыңызда электр энергиясы бар ма, соны тексеріңіз. Тексергеннен кейін де, ақаулық шешілмесе, білікті 
маманға хабарласыңыз.  
2. Басқару элементтері жанасымға жауап бермейді.  
Басқару тетіктері бұғатталған: басқару тетіктерін бұғаттаудан шығарыңыз.   
3. Сенсорлы басқарумен жұмыс істеу қиын. 
Басқару тетігіне біраз су тиюі мүмкін немесе басқару тетігін саусақ ұшымен бастыңыз: 
Сенсорлы басқару аймағының құрғақ екеніне көзіңізді жеткізіңіз, басқару тетігіне саусақ жастықшасымен жеңіл 
жанасыңыз.  
4. Шыныға сызат түссе. 
Қатты ыдыс. Жарамайтын, абразивті тазалағыш заттар: түбі тегіс ыдысты пайдаланыңыз.   
5. Кей кәстрөлді пайдаланғанда тысырлаған немесе шытынаған дыбыс шығады. 
Бұл пайдаланатын ыдысыңызға байланысты (әр түрлі металл түрліше дірілдейді): бұл қалыпты жағдай, біраз уақыттан соң 
дыбыс азаяды немесе мүлде жоғалып кетеді.  
6. Ең жоғарғы параметрмен қолданғанда индукциялы ас пісіру панелінен дыбыс шығады.  
Бұл индукциялы ас пісіру панельінің технологиясына байланысты болатын дыбыс: бұл қалыпты жағдай, конфорканың 
қуатын азайтқанда дыбыс азаяды немесе мүлде жоғалып кетеді. 
7. Индукциялы ас пісіру панельінен желдеткіштің дыбысы шығады.  
Индукциялы пісіргіш панеліңізге салқандататын желдеткіш орнатылған. Электронды бұйым қызып кетпеуі үшін қосылады. 
Индукциялы ас пісіру панелін өшіргеннен кейін де жұмыс істей беруі мүмкін, бұл қалыпты жағдай, ештеңе істеудің қажеті 
жоқ. Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда индукциялы ас пісіру панелін қуат көзіне қоспаңыз.  

8. Ыдыс қызбай, дисплейде « » белгісі шығады. 
Индукциялы ас пісіргу панелі ыдысты танымайды, өйткені ол индукциялы пісіру панелі үшін арналмаған. Ыдыс пісіру 
аумағынан өте кіші немесе конфорканың ортасында тұрмағандықтан индукциялы пісіру панелі ыдысты танымайды: 
индукцияға арналған ыдысты пайдаланыңыз.  
Ыдысты конфорканың ортасына қойыңыз, түбі пісіру аумағына сәйкес келу керек.  
9. Индукциялы ас пісіру панелі немесе пісіру аумағы күтпеген жерден өшіп қалды, дыбыстық белгі беріп, ақаулық кодын 
көрсетті (әдетте пісіру таймерінің дисплейінде бір немесе екі санды алма-кезек көрсетеді). 
Техникалық ақаулық: ақаулық кодын көрсеткенде әріп пен санға назар аударыңыз, индукциялы ас пісіру панелін қуат 
көзінен ажыратыңыз, білікті маманға жүгініңіз.  
 
 
 
 



 
АҚАУЛЫҚ КОДЫ  
Ақаулық шықса, индукциялы ас пісіру панелі сақтық күйге автоматты түрде өтеді де, тиісті сақтық кодын көрсетеді: 
 

Ақаулық Болжалды себептер Не істеу керек 

F3/F4 Индукциялы шарғы температура датчигінің 
істен шығуы  

Жеткізушіге хабарласуыңызды өтінеміз. 

F9-FA IGBT температурасы датчигінің істен шығуы   Жеткізушіге хабарласуыңызды өтінеміз. 

E1/E2 Қуат кернеуінің шектен тыс ауытқуы   Қуат көзі бар ма тексеріңіз. Тексергеннен кейін 
қуат көзін қосыңыз. 

E3 Индукциялы катушка температура датчигінің 
жоғары температурасы  

Жеткізушіге хабарласуыңызды өтінеміз. 

E5 IGBT температурасы датчигінің жоғары 
температурасы  

Пісіру панелі суығаннан кейін қайта іске қосыңыз. 

 
Индукциялы ас пісіру панелінің бұзылуына әкелмес үшін немесе басқа да қатер төндірмес үшін құрылғыны өз бетіңізбен 
бөлшектемеңіз.  
 
АС ПІСІРЕТІН ПЛИТАНЫ ОРНАТУ  
Монтаждау жабдығын таңдау 
Сызбада көрсетілген өлшеммен тегіс беттің үстін ойыңыз.  
Пісіру панелін орнатып, пайдалану үшін үстел беті жиегіне дейін ең кемінде 5 мм аралық сақталуы керек.  
Үстіңгі беттің қалыңдығы 35 мм-ден кем болмауы керек. Конфоркадан тарайтын ыстықтан үстіңгі бет пішіні өзгермеуі үшін 
қызуға төзімді материалды таңдаңыз.  

 
Тұрқыға сұйықтық кірмеуі үшін ас пісіру панелінде арнайы тығыздауыш бар. Оны дұрыс орнату үшін мына нұсқаулықты 
сақтаңыз: тығыздауышты негізден ажыратыңыз. Ас пісіру панелін төңкеріңіз, тығыздауыштың сыртқы бөлігі пісіру панелінің 
сыртқы жиегіне сәйкес келуі үшін тығыздауышты пісіру панелінің жиегіне дұрыс орнатыңыз. Тығыздауышты пісіру панеліне 
біркелкі бастырып, бекітіңіз.  
 
Маңызды! Индукциялы ас пісіру панелі жақсы желдетілетініне, ауа кіріп-шығатын жердің бекітіліп қалмағанына көз 
жеткізіңіз.  Индукциялы пісіру панелі жақсы жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.  
Ескерту. Плита мен оның жоғарғы жағындағы шкафтың арасы 760 мм-ден кем болмауы керек. 
 

 
 
 
 
Ескерту. Ауаны желдету үшін алдыңғы жақта  560x5 
мм саңылау болуы керек (сілтеме Е ). 
 
Орнатқаннан кейін ауа жіберетін саңылау 
бұғатталып қалмағанын тексеріңіз. 
 
 
 
 

 



Бекіту кронштейні

бұранда
Бұрандаларды пайдаланып, төрт жақшаны бекітіңіз (суретті қараңыз). 
Плитаны тесікке орнатыңыз.
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