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Не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.і.)
Не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т.п.)
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Стол встраиваемый электрический имеет Сертификат экспертизы типа №
UA.TR.012.С.0167-20, Сертификат соответствия № UA.024.С.0168-20, срок действия
с 26.02.2020г. по 25.02.2030г.; Декларацию о соответствии № UA.TR.012.D.0056-20
от 26.02.2020г. Орган по оценке соответствия: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Сертификационный испытательный центр отопительного оборудования»
(ГП «СВЦОО»), 03150, г. Киев , ул. Загородная, 15.
Стол встраиваемый электрический имеет сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза № ЕАЭС RU C-UA.СП30.В.00181/20, срок действия
с 24.03.2020г. по 23.03.2025г. Орган по сертификации продукции, процессов и услуг
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской
области». Адрес: 190103, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1.

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
(ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и подключением прибора к сети необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить подключение
розетки к стационарному контакту заземления.
Это оборудование разработано для использования внутри
помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте
оборудование на улице.
Стол встраиваемый электрический (далее по тексту «стол»)
не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т. д.)
Стол должен использоваться в домашних условиях для
приготовления и разогрева пищи в соответствии с данной инструкцией. Использование оборудования не по назначению, а
также промышленное использование, использование стола в
офисах и т.п. не предусмотрено.
Производитель не несет ответственности за выход из строя
оборудования при нарушении указаний инструкции.
Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной
работы оборудования настоятельно рекомендуем:
- не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных
производителем;
- при ремонте требовать использования оригинальных
запасных частей;
- самовольно и неправильно подключенный стол встраиваемый, несоблюдение правил по технике безопасности
могут привести к пожару, поражению током;
- внимательно изучите данное Руководство (инструкцию), соблюдайте указанные правила и рекомендации.
При установке необходимо проверить соответствие характеристик электрической сети и стола. Необходимые сведения
содержатся в специальной табличке на корпусе стола.
2
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Запрещено использование удлинителей и переходников.
Производитель не несет ответственности за возгорания,
произошедшие из-за использования соединительного кабеля,
сечение которого не соответствует мощности, потребляемой
оборудованием; а также тройников и удлинителей.
Категорически запрещается работа стола встраиваемого без заземления.
Розетка и вилка должны быть одного типа.
Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед мойкой или другими операциями по профилактике стола.
Не тяните электрошнур, чтобы вынуть вилку из розетки: это
очень опасно. Не пережимайте и не натягивайте электрошнур.
Периодически проверяйте состояние электрошнура, для его
замены вызывайте специалиста из обслуживающей организации.
Владельцам электрического встраиваемого стола запрещается:
а) разбирать прибор и изменять электросхему;
б) самостоятельно проводить какой-либо ремонт;
в) устранять любые неисправности при включенном приборе и неостывших нагревателях;
г) проверять нагрев стеклокерамического стола прикосновением руки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор для отопления
помещения.
Не доверяйте детям включение и выключение встраиваемого стола.
Помните:
а) запрещается вынимать вилку из розетки до отключения
всех нагревательных элементов;
б) уходя из квартиры, выключайте все нагревательные элементы прибора;
в) попадание влаги внутрь встраиваемого стола недопустимо!
Необходимо следить, чтобы мелкое кухонное оборудование и шнуры питания не контактировали с нагретой поверхностью встраиваемого стола, поскольку изоляция этого оборудования не рассчитана на высокие температуры.
Не допускайте загрязнения стеклокерамической поверхности и заливания её жидкостью при варке. Особенно это касается сахара, который своим действием может повредить поверхность.
Возникающие загрязнения удалять немедленно.
3
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Запрещается ставить на нагретые зоны посуду с мокрым
дном, это может привести к появлению на стеклокерамической поверхности несмываемых пятен.
Не используйте посуду с острыми краями - они могут повредить поверхность.
Используйте посуду, предназначенную для стеклокерамической поверхности.
Не включать стол встраиваемый без посуды.
Нельзя смотреть на зоны конфорок, которые разогреваются (не закрытые посудой).
Не следует ставить на стеклокерамическую поверхность
посуду весом больше 25 кг для СВ-4, 13 кг для СВ-2.
Не использовать грубые чистящие средства и острые предметы для чистки стеклокерамической поверхности, они могут
поцарапать ее и привести к появлению трещин.
ВНИМАНИЕ! Если поверхность стеклокерамической панели треснула, отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током.
В любом случае технической неисправности, немедленно
отключить прибор от сети и сообщить о необходимости
ремонта в сервисный центр или в обслуживающую организацию.
Следуйте указаниям этой инструкции, не допускайте к эксплуатации прибора лица, не ознакомленных с ее содержанием.
Запрещается очистка стола встраиваемого паром.
Прибор не содержит вредных для здоровья веществ.
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или
знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
Этот прибор не предназначен для функционирования от
внешнего таймера или отдельной системы дистанционного
управления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор и его доступные части нагреваются во время эксплуатации. Необходимо всячески избежать касания к нагретым элементам. Детей моложе 8 лет
нельзя подпускать к прибору.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готовка на конфорке без надзора об4
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служивающего персонала с использованием масла или жира
может быть опасной и послужить причиной пожара.
НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. Отключите
прибор, а затем накройте пламя крышкой или противопожарным покрывалом.
ВНИМАНИЕ: Процесс готовки не должен проходить без
надзора. За кратковременным процессом готовки устанавливается непрерывное наблюдение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возникновения пожара, не
храните предметы на варочных поверхностях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разрешается пользоваться только
предохранительными приспособлениями конфорки, разработанными производителем этого бытового прибора или указанными его производителем в инструкции по применению,
в зависимости от обстоятельств; или пользоваться предохранительными приспособлениями, предусмотренными на конфорке. Применение других приспособлений может вызвать
несчастные случаи.
ОСТОРОЖНО: В случае повреждения стекла электрической панели:
— немедленно отключите от электропитания все конфорки;
— не касайтесь поверхности прибора;
— не используйте прибор.
Предупреждение по защите окружающей среды
Утилизация отходов

Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей. При необходимости храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Рассортируйте и утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с нормами
по охране окружающей среды.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Стол встраиваемый со стеклокерамическим столом тип СВ-4, СВ-2 предназначенная для приготовления широкого ассортимента блюд в домашних условиях:
варки, жарения, тушения овощных, мясных и рыбных блюд.
Внимание! Стол встраиваемый устанавливается в квартирах (домах), которые
имеют силовой ввод с заземлением: для СВ-2 -16-амперный, для СВ-4 – 32-амперный.
Запрещается! Устанавливать стол встраиваемый без заземления.
Внимание! Данный прибор выполнен с использованием чувствительного электронного оборудования.
Беречь от холода!
Эксплуатация в помещении с температурой менее +180С может вывести прибор
из строя.
Если прибор транспортировался при температуре ниже 00С, то его можно включать не ранее чем через 3-4 часа нахождения при комнатной температуре.
Беречь от влаги!
Эксплуатация прибора в помещении с высокой влажностью – более 75% не
допускается.
5
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Из-за невыполнения данных требований, возможно образование конденсата на
электронных комплектующих и сбой в работе прибора.
При покупке прибора проверьте комплектность, правильное заполнение гарантийной карты ( в том числе отметки магазина о дате продажи).
Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и следовать его рекомендациям.
При неисправности электрооборудования обращайтесь в управление по ремонту и обслуживанию по месту жительства или в гарантийный сервисный центр
завода-изготовителя.
Примечания:
а) электроприбор должен устанавливаться в помещении на расстоянии не менее 1,4 метров от металлических раковин и трубопроводов (вода, отопление, канализация).
При невозможности соблюдения этого требования должны быть проведены мероприятия по ограждению металлических коммуникаций или покрытию их материалами, которые не проводят ток;
б) использования металлических элементов водопровода, а также элементов
отопительных систем для заземления прибора категорически запрещается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию стола и предназначен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавливающих
стол.
ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по наладке и обслуживанию отключите стол от электрической сети.

Установка и крепление стола встраиваемого в рабочей
поверхности

Рис. 1 а) СВ4 б) СВ2

Рис. 2
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Рис. 3 Рис. 4
На поверхности рабочего стола мебели (столешницы) необходимо сделать прямоугольное отверстие (см. рис. 1) для встраивания стола, соблюдая указанные
размеры:
Размер отверстия для встраивания:
Тип СВ-4 – 555*475
Тип СВ-2 - 255*475
Материал рабочего стола и прилегающих плоскостей мебели должны быть термостойкими, способными выдержать температуру 100°С – 120°С.
- Не рекомендуется установка в непосредственной близости с мебелью, превышающей по высоте варочную поверхность.
- Если слева или справа находится стена, минимальное расстояние от неё до
стола должно быть не менее 200 мм.
- Расстояние от поверхности стола до вытяжного устройства должно быть не
менее 650-700мм рис. 2 (см. инструкцию к вытяжному устройству).
- Минимальное расстояние от стола до кухонной мебели, сделанной из легковоспламеняющихся материалов, не менее 800 мм.
- Минимальное горизонтальное расстояние от вертикальных линий, которые
проходят по краям стола до верхней стенки мебели не менее 100 мм.
Прибор укомплектован профилем самоклеющимся, предназначенным для предотвращения попадания жидкости внутрь мебели.
Для наклейки профиля выполняйте приведённые инструкции:
Правильно расположите профиль уплотнительный самоклеющийся «А» (рис.3)
на горизонтальной поверхности столешницы кухни по периметру вырезанного отверстия.
Постепенно снимая защитный материал с липкой полосы уплотнительного профиля, приклейте его вдоль кромки вырезанного отверстия. Внешняя сторона профиля должна совпадать с внешним краем встраиваемого стола.
Установка стола встраиваемого производится с помощью скобы монтажной и
винтов (входят в комплект). Скобы монтажные необходимо при помощи винта закрепить в отверстия, находящиеся по углам на обратной стороне прибора (рис.4).
Если варочная поверхность устанавливается не над встроенной духовкой, для
изоляции под варочную поверхность помещают деревянный щит на расстоянии не
менее 20 мм от нижней части варочной поверхности.
Если варочная поверхность устанавливается над встроенным духовым шкафом, важно, чтобы он был правильно установлен. При установке духового шкафа
в мебельную нишу на сплошную (целую) полку – оставить заднюю стенку ниши
максимально открытой. Для доступа воздуха в полке должен иметься проем, размер в соответствии с рекомендациями по установке, указанными в инструкции для
духового шкафа.
Полностью закрывать проемы для циркуляции воздуха в мебельной нише
не допускается.
При установке варочной поверхности над встроенной духовкой, не оборудованной системой принудительной вентиляции, убедитесь в наличии отверстий для
притока и оттока воздуха в соответствующей внутренней части корпуса кухонной
мебели
ВНИМАНИЕ! Под варочной поверхностью не допускается установка выдвижных ящиков.
7
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ СТОЛА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Стол подсоединяется к электросети и заземляется только квалифицированным специалистом, в квартирах и домах с заземлением.
ВНИМАНИЕ! После подключения к электрической сети специалист по монтажу должен проверить работу электрических устройств, заполнить гарантийную карту.
Запрещается работа стола без заземления.
Стол подключается к электрической сети с переменным однофазным током
(220-240V ~ 50Hz). Для подсоединения согласно указанной схеме, оснастите стол
кабелем с соответствующей вилкой (в комплект поставки не входит): для стола
тип СВ-2 - кабель 3G1,5мм²; максимальный Ø9 мм; для стола тип СВ-4 – кабель
3G4мм², максимальный Ø15 мм. Рекомендуемая длина кабеля 1,4 м с допускаемой
температурой эксплуатации не ниже 105°С.
Схема подключения кабеля к клеммной колодке указана в данном руководстве,
а также непосредственно на изделии рядом с колодкой (рис.6).
Перед подключением убедитесь в соответствии параметров питающих сетей
параметрам стола встраиваемого, в исправности кабеля, розетки.
Розетка должна находиться в легкодоступном месте на расстоянии не более
1,4м от стола. Розетка не должна располагаться над столом.
Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки,
которые могут стать причиной перегрева и возгорания.
Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности
потребителя, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.
Для подсоединения кабеля к прибору необходимо:
а) отодвинуть зажим крышки колодки при помощи отвертки, как указано на колодке вашего прибора (рис.5);

Рис. 5 а) СВ2 б) СВ4
б) завести кабель в углубление под внутренним зажимом колодки, подсоединить согласно схеме;
в) закрыть крышку колодки на зажим.
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правильность подключения к фазовому и нейтральному проводам сети переменного тока. При несоблюдении правильности подключения прибор выйдет из строя!
L (фаза) – коричневый, N (нейтраль) – синий ,
заземление - жёлто-зелёный.
Схема подключения кабеля к колодке

Рис. 6а схема для стола тип СВ-2

8

Рис. 6б для стола тип СВ-4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол встраиваемый соответствует требованиям следующих технических регламентов (и соответствующих им стандартов):
- техническому регламенту электромагнитной совместимости оборудования;
- техническому регламенту низковольтного электрооборудования;
- техническому регламенту энергетической маркировки энергопотребляющей
продукции;
- техническому регламенту ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и Евразийского Экономического Союза..
По условиям эксплуатации стол встраиваемый электрический рассматривается
как электроприбор, который работает под надзором.
Таблица Технические характеристики
Габаритные размеры изделия (ширина, глубина), мм
Размер для встраивания в рабочую поверхность,мм
Масса нетто, кг
Масса брутто , кг
Количество конфорок, шт.
Потребляемая мощность прибора, Вт
в т.ч. мощность конфорок:
дальняя Ø175 мм
ближняя Ø140 мм
ближняя левая Ø175 мм
дальняя левая Ø140 мм
ближняя правая Ø140 мм
дальняя правая Ø175 мм
Частота переменного тока, Гц
Напряжение питающей электрической сети
однофазного переменного тока, В
Степень защиты оборудования от влаги
Класс защиты от поражения электрическим током.

Тип СВ-2
300*520
255*475
4,0
4,5
2
3000

Тип СВ-4
600*520
555*475
7,6
8,1
4
6000

1800
1200
50
220-240

1800
1200
1200
1800

IPX0
I
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ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

1
2
3
4

- зона сенсорного блока управления
– зона нагрева конфорки Ø140 мм
– зона нагрева конфорки Ø175 мм
– колодка
Рис. 7а Общий вид стола встраиваемого электрического
1 – кнопка включения/выключения
стола встраиваемого
2 – кнопка активации таймера
3 – передняя левая зона нагрева
4 – дальняя левая зона нагрева
5 – дальняя правая зона нагрева
6 – передняя правая зона нагрева
7 – сенсоры кнопок «+» и «-»
Рис. 7б Сенсорные кнопки блока управления СВ-4

1
2
3
4

–
–
–
–

сенсоры кнопок «+» и «-»
кнопка активации таймера
передняя зона нагрева
дальняя зона нагрева

Рис. 7в Сенсорные кнопки блока управления СВ-2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Упаковка
Руководство по эксплуатации
Стол встраиваемый электрический
Крепёжная скоба, шт
Винт самонарезной, Ø4 мм, шт
Профиль уплотнительный самоклеющийся,м
10

СВ2
1
1
1
2
2
1,65

СВ4
1
1
1
4
4
2,25
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

После подключения варочной поверхности к источнику питания раздастся
длинный звуковой сигнал. В течение 4 секунд включатся все светодиоды и дисплеи. После периода автонастройки, варочная поверхность покажет версию ПО в
течение 10 секунд, или пока не будет нажата какая-либо сенсорная кнопка.
Если в процессе эксплуатации произойдет отключение и подключение электропитания, то по его поступлении варочная поверхность будет перезапущена и снова
начнется процесс, описанный выше.

Включение при наличии сенсорной кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (кроме СВ-2)

- Для включения варочной поверхности необходимо прикоснуться к сенсору
ВКЛ/ВЫКЛ в течение 1 секунды, при этом активируются все зоны нагрева, цифровые дисплеи покажут уровень мощности «0». Прозвучит один короткий звуковой
сигнал.
- Если варочная поверхность выключена, разблокирована, но не полностью
остыла и указывается остаточное тепло «Н», то при нажатии сенсора ВКЛ/ВЫКЛ
прозвучит два коротких сигнала и будет видна индикация остаточного тепла «h» .
- Если варочная поверхность включена и разблокирована, при нажатии сенсора
ВКЛ/ВЫКЛ все зоны нагрева будут выключены. Прозвучит 4 коротких сигнала.

Включение/выключение зоны нагрева

Для включения выбранной зоны нагрева, прикоснитесь коротким нажатием
(0,4 сек) к обозначающему эту зону сенсору. Прозвучит длинный сигнал, цифровой
дисплей покажет уровень мощности «0».
Далее установить необходимый Вам уровень мощности (см. раздел Увеличение/уменьшение уровня мощности).
Если в течение 10 сек. не установлен уровень мощности больше «0», зона выключится автоматически и подаст сигнал.
При наличии остаточного тепла зоны нагрева и уровне мощности «0», значения
будут показаны поочередно.
При активной функции блокировки переключение уровня мощности не осуществляется.
Для выключения прикоснитесь к любой зоне нагрева в течение 1,2 сек. Прозвучит 3 коротких сигнала, при наличии остаточного тепла появится индикация «Н»
в целевой цифровой области. Зона нагрева будет выключена.
Зоны нагрева могут быть выключены с помощью сенсора «-», необходимо прикасаться к сенсору, до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится «0».
Если работали несколько зон нагрева, для их немедленного и одновременного
отключения необходимо отключить всю варочную поверхность с помощью сенсора
ВКЛ/ВЫКЛ.
Если в течение 10 сек. для любого нагревателя сохраняется уровень мощности
«0», зона выключится автоматически и подаст сигнал.
Индикация остаточного тепла для выключенной зоны будет показана на дисплее символом «Н».
Вы можете отключить зону нагрева при активной функции блокировки.
Если активен только один нагреватель, после его выключения прозвучит 4 коротких сигнала, указывая, что вся поверхность выключена.

Увеличение/уменьшение уровня мощности зоны нагрева
11
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Уровень мощности в выбранных областях увеличивается/ уменьшается быстрым нажатием кнопок «+» или «-» ( 0-1-2-3…9-Р) . Каждое прикосновение сопровождается звуковым сигналом.
При долгом удержании кнопок «+» или «-» уровень мощности увеличивается/
уменьшается более быстро. При быстром увеличении, мощность останавливается
на уровне 9, для увеличения мощности до уровня Р необходимо прикоснуться коротким касанием к сенсору «+». При быстром увеличении/уменьшении мощности
сигнала не будет.
При достижении уровня мощности Р, повторное нажатие кнопки «+» не изменит
уровень мощности до 0.
В некоторых моделях уменьшить мощность до «0» можно одновременным нажатием сенсоров «+» и «-». При этом уменьшение мощности произойдет через 10
сек. Если на данную зону был установлен таймер, он также отключится.

Опция блокировка от детей (в зависимости от модели)
1) Если имеется специальная кнопка LOCK для этой функции:

- для активации блокировки необходимо прикоснуться к сенсору кнопки и LOCK
в течение 1,2 с. Включится соответствующий светодиод и варочная панель будет
заблокирована.
- при заблокированной ВП, будут возможны к использованию функции, используемые при выключенном режиме.
- для снятия блокировки необходимо прикоснуться к сенсору указанной кнопки,
варочная поверхность будет разблокирована и соответствующий индикатор погаснет.
2) Если специальная кнопка для этой функции отсутствует:
- при отсутствии специальной кнопки, блокировка активируется нажатием комбинации кнопок выбора областей ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ и ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ на 1,2 сек.
Прозвучит короткий сигнал и на дисплее появится “L” на протяжении 2 сек.
- в некоторых моделях (кроме СВ-2) функция активируется при нажатии кнопки
«+» и «-» одновременно.
Затем, каждый раз, когда будет прикасание к кнопке, дисплей покажет «L» в
течение 2 сек., нагрев остается в том же состоянии.
Для деактивации блокировки от детей, повторите процедуру описанную выше.
Прозвучит короткий сигнал и на дисплее покажется буква «n». ВП останется незаблокированной.
3) Автоматическая блокировка от детей (кроме СВ-2):
Нажмите «+» и «-» одновременно. Будет слышен 1 длинный сигнал и 1 короткий
сигнал. Через 2 секунды нажмите кнопку «+». Появится символ «L». Это означает,
что автоматическая блокировка от детей активна. Нажатием кнопки – автоматическая блокировка от детей деактивируется. Вступление настроек в силу наступит
через 5 секунд.
Когда выбраны эти две опции, дисплей покажет, что опция активна в данный
момент.
Автоматическая блокировка от детей произойдет через 15 минут после полного
выключения ВП.

12
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Двойные/тройные области (не для всех моделей)

Для включения кольца с двойным расширением, соответствующая основная область должна уже быть включена и уровень мощности должен быть выше 0.
1) Включение двойной области (при наличии)
1-ое короткое нажатие на кнопку расширения включает кольцо расширения.
Светодиод возле кнопки расширения загорается, если кольцо расширения включено.
2-ое короткое нажатие на кнопку расширения выключает кольцо расширения.

Каждое короткое нажатие сопровождается звуковым сигналом.
2) Включение тройной области (при наличии)
1-ое короткое нажатие на кнопку расширения включает первое кольцо расширения. 1-ый светодиод возле кнопки расширения загорается, если 1-ое кольцо расширения включено (левый светодиод в случае тройной области, средний и один
светодиод в случае двойной области).
2ое короткое нажатие на кнопку расширения включает 2-ое кольцо расширения.
2 светодиода возле кнопки расширения включаются, если 1-ое и 2-ое расширительные кольца включены.
3-е короткое нажатие на кнопку расширения выключает 1-ое и 2-ое расширительное кольцо.

Каждое короткое нажатие сопровождается звуковым сигналом.

Безопасность при избыточной нагрузке на сенсоры

В случаях, когда сенсор нажат чем-либо более 5 сек (либо на него пролита
жидкость), будут звучать звуковые сигналы каждые 30 сек. – 2 коротких звуковых
сигнала + 1 длинный . ВП выключится. До момента устранения проблемы будет
мигать символ

.

Таймер

В зависимости от модели, функция таймер может быть активирована с помощью отдельной кнопки или нажатием одновременно кнопок «+» и «-».
В обоих случаях предварительно необходимо выбрать зону нагрева и для нее
установить необходимый уровень мощности (уровень мощности должен быть больше ).
Затем активируйте таймер одним из указанных ниже способом:
а) Если сенсорный блок имеет дисплей таймера :

13
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Выберите зону нагрева для установки таймера. Для этой зоны на цифровом
дисплее будет указан знак
На цифровом дисплее таймера будут указаны
цифры «0 0».
1) Необходимое время таймера устанавливается при помощи сенсоров «+» увеличение и «-» - уменьшение. При изменении времени звукового сигнала нет.
2) При нажатии одновременно кнопок «+/-» таймер выключается (идет к 00).
3) Долгим удержанием кнопок «+» или «-» происходит быстрая настройка времени таймера.
4) Время таймера возможно установить от «00» до «99» с помощью кнопки «-»,
и от «99» до «00» с помощью кнопки «+»
5) Максимальное время – 99 минут.
6) После истечения времени, установленного на таймере, раздастся звуковой
сигнал, зона отключится; при нажатии любой кнопки сигнал и цифровое табло таймера выключатся.
7) Можно регулировать время таймера в процессе его работы.
8) Мощность области, на которую поставлен таймер, может быть изменена без
изменения программирования таймера.
9) Последняя минута будет показана секундами (только для видимых вариантов, в случае входа в программирование таймера в течение последней минуты
отсчета).
10) Активация таймера без предварительного выбора зоны нагрева не произойдет.
11) Нажимая кнопку таймер без предварительно выбранной зоны и когда на
нескольких зонах установлен таймер, время, показанное на цифрах таймера изменяется чередующимся способом, и показывает время того дисплея, который имеет
десятичную точку ВКЛ.
12) Для зоны, на которой установлен таймер, показатель выбранной мощности и знак
, будут чередоваться с интервалом в 5 с. Цифрой показывается
оставшееся время работы таймера. Если таймер установлен на несколько зон,
показывается самое меньшее оставшееся время, и десятичная точка показана в
соответствующей зоне.
б) Сенсорный блок не имеет дисплея таймера:

1) Необходимо выбрать область нагрева для отсчета времени (установки таймера), предварительно установив уровень мощности области больше «0».
2) «0 0» показано на 2 основных цифрах (другие цифры выключены). Будет
показан лишь точечный пункт, который обозначает, что на нагревателе установлен
таймер.
3) Кнопками «+» и «-» необходимо выбрать время таймера. При изменении вре14
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мени звукового сигнала нет. По истечении выбранного времени зона отключится
автоматически.
4) Управление осуществляется кнопками выбора зоны нагрева, кнопками таймера.
, будут чередоваться с интер5) Показатель выбранной мощности и знак
валом в 5 с для зоны, на которую установлен таймер. Чтобы увидеть оставшееся
время, необходимо выбрать зону и нажать кнопку таймера (перейти в режим программирования таймера). При нажатии кнопки таймер при невыбранной зоне и
когда на несколько зон установлен таймер, прозвучат 2 коротких сигнала, но ничего
не происходит.
В обоих случаях, когда таймер закончит отсчет, будет звучать 2 длинных сигнала каждые 5 с в течение 1 минуты. Сигнал может быть выключен нажатием любой
кнопки.

Автоматическое отключение

Если уровень мощности не меняется в течение определенного времени, соответствующий нагреватель выключается автоматически.
Максимальное время работы включенного нагревателя зависит от выбранного
уровня приготовления (см.таблицу).
Уровень мощности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Р

Макс. время работы
(часы)
10
5
5
4
3
2
2
2
1
1

Тихий режим (при наличии)

Нажмите кнопку последовательно: «+» и «-» совместно и будет слышен 1 длинный сигнал и 1 короткий сигнал. Через 2 сек нажмите кнопку «-» , появится символ
. Это означает, что звук выключен. Будут слышны только ошибки, сигналы тревоги, ВКЛ и ВЫКЛ нагревателей.
Дотронувшись кнопки «+» звук включится и появится символ
настроек в силу наступит через 5 секунд.

Вступление

Использование конфорок стола

Для того, чтобы избежать нежелательной неисправности на сенсорном управлении, разместите посуду в пределах маркировки стеклокерамической поверхности.
Для получения оптимальных результатов приготовления диаметр посуды должен соответствовать диаметру конфорки. Рекомендуется пользоваться посудой с
ровным, плоским дном, диаметром равным или немного больше конфорки. Не используйте кастрюли с выпуклым или вогнутым дном (рис.8).
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Рис. 8

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или любыми операциями по уходу за столом
отключите его от электрической сети.
ВНИМАНИЕ! При появлении следов разрушения на поверхности стеклокерамического стола, немедленно отключите прибор от сети! Поверхность,
которая вышла из строя, восстановить невозможно!
Внимание!
Данный прибор выполнен с использованием чувствительного электронного оборудования.
Беречь от холода!
Эксплуатация в помещении с температурой менее +18°С может вывести прибор из строя.
Если прибор транспортировался при температуре ниже 0°С, то его можно включать не ранее чем через 3-4 часа нахождения при комнатной температуре.
Беречь от влаги!
Эксплуатация прибора в помещении с высокой влажностью – более 75% не
допускается.
Из-за невыполнения данных требований возможно образование конденсата на
электронных комплектующих и сбой в работе прибора.
Периодически проверяйте состояние электрошнура. При обнаружении дефектов, его необходимо заменить, на аналогичный с допускаемой температурой эксплуатации не ниже 105°С. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
Стеклокерамическую панель необходимо чистить регулярно, после каждого использования. Мыть только после того, как погаснет датчик остаточного тепла на
столе.
Не допускайте загрязнения поверхности, особенно пригорания и накипи.
Не следует применять чистящие средства с сильным абразивным действием,
поскольку они могут поцарапать поверхность панели, нанося непоправимое повреждение. Не следует при чистке применять «активные, быстрочистящие» средства.
Сильные загрязнения на панели можно отскоблить специальным скребком.
Очистка паром не допускается.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Дисплей
нагревателя
F0

Fc
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Ошибка

Действие

Ошибка ПО сенсорного *При возникновении ошибки отключите и подклюуправления
чите СВ к электропитанию. Если ошибка не исчезла, позвоните в послепродажный сервис. Если
ошибка возникает внезапно при обычной работе,
позвоните в послепродажный сервис.
Область сенсорного
Дождитесь, пока температура снизится. СВ автоуправления слишком
матически заработает, когда температура достиггорячая и выключила
нет нормальных величин.
все нагреватели.

RU

Дисплей
нагревателя
Ft
FE
Fb

FU/FJ

FA

FC/Fd

Fr
Не работает
все электрооборудование

Ошибка

Действие

Датчик температуры
сенсорного управления
мог быть поврежден
Датчик температуры
сенсорного управления
мог быть поврежден
Чрезмерная чувствительность любой
кнопки.
Ошибка безопасности
клавиатуры

Дождитесь, пока температура снизится до величин
окружающей среды. Если ошибка не исчезла, позвоните в послепродажный сервис.
Дождитесь, пока температура снизится до величин
окружающей среды. Если ошибка не исчезла, позвоните в послепродажный сервис.
*Убедитесь в правильности монтажа ВП. Убедитесь в том, что кнопки правильно касаются стекла.

Эта ошибка – автоматическая проверка клавиатуры. Она исчезает, когда автоматическая проверка
возвращается к безопасным величинам. Если
ошибка не исчезла, позвоните в послепродажный
сервис.
Ошибка безопасности Эта ошибка – автоматическая проверка клавиатуры. Она исчезает, когда автоматическая проверка
ПО
возвращается к безопасным величинам. Если
ошибка не исчезла, позвоните в послепродажный
сервис.
Ошибка безопасности Эта ошибка – автоматическая проверка клавиатуПО
ры. Она исчезает, когда автоматическая проверка
возвращается к безопасным величинам. Если
ошибка не исчезла, позвоните в послепродажный
сервис.
Ошибка безопасности Любой драйвер реле может иметь проблему. Отключите ВП от электропитания, подождите минуту
реле
и включите снова. Если ошибка не исчезла, позвоните в послепродажный сервис.
плита не подсоединена *подключить плиту
к сети

обрыв шнура питания
Предохранительные
автоматы
не соответствуют
общей нагрузке электросети помещения (дом,
квартира)
Был случайно нажат
ВП самосто- основной выключатель
ятельно отклю- (кнопка ВКЛ/ВЫКЛ) или
чилась
на кнопке находится
какой-либо предмет.
При прибора
выбивает
предохранительные
автоматы на
электросчетчике

* заменить шнур питания
Обратиться в
электроснабжающую
службу

Включите прибор снова, убедившись в том, что на
клавиатуре не лежит какой-либо предмет. Введите
ваши настройки.

* Ремонт может производиться только квалифицированными сотрудниками сервиса по обслуживанию клиентов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

До установки стола встраиваемого у потребителя он должна храниться в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре
от +5°С до +40°С при относительной влажности не более 80%, при отсутствии в
воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы прибора.
Складирование в упаковке должно производиться не более чем в десять ярусов
по высоте.
Транспортирование должно производиться в вертикальном положении в заводской упаковке с предохранением от осадков и механических повреждений.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стола встраиваемого 3 года со дня продажи
через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего
передачу товара потребителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации
отметки о продаже - со дня выпуска предприятием-изготовителем.
Рекомендуется использовать прибор только в домашних условиях.
Гарантийный срок хранения стола встраиваемого 12 месяцев со дня выпуска
предприятием-изготовителем при соблюдении правил хранения согласно разделу
«Правила хранения» настоящего руководства по эксплуатации.
Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие, гарантийную карту с отметкой магазина о продаже, проверить комплектность прибора и
отсутствие механических повреждений.
Завод-изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения после продажи.
Гарантия не распространяется на столы встраиваемые, используемые в общественных местах и предприятиях общественного питания (кафе, ресторанах и т. д.).
Внимание! Отсутствие в гарантийной карте отметки об установке стола
встраиваемого лишает права на гарантийный ремонт.
Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих сетей параметрам стола встраиваемого , оговоренным в руководстве по эксплуатации.
Будьте особенно осторожны со стеклянными комплектующими!
Гарантийные обязательства не распространяются на приборы , подвергшиеся
переделке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документации изготовителя, а так же если прибор имеет следы ремонта, выполненного
потребителем или третьим лицом.
Гарантийные обязательства не распространяются на приборы с повреждениями, вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).
Претензии от потребителей принимает непосредственно предприятие-изготовитель ЧАО «Грета», адрес: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой обл., ул. Чайковского, 1, а также сервисные центры.
Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных
сервисных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последующие ремонты, а также техническое обслуживание продукции.
Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной
службы.
Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить отрывной талон (который изымается) и корешок к нему.
По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA Вы можете позвонить на
телефон «горячей линии»: UA Горячая линия 0-800-21-00-20

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старый стол, его необходимо сдать в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией.
В случае, если стол будет отправлен на свалку, помните, что попав в детские руки, он может привести к несчастному случаю. Приведите стол в нерабочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические
устройства, которыми снабжен стол.
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Стіл вбудований електричний має Сертифікат експертизи типу №
UA.TR.012.С.0167-20, Сертифікат відповідності № UA.024.С.0168-20, термін дії з
26.02.2020р. по 25.02.2030р.; Декларацiю про відповідність № UA.TR.012.D.0056-20
від 26.02.2020р. Орган з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»), 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15.
Стіл вбудований електричний має Сертифікат відповідності Євразійського
Економічного Союзу № ЕАЭС RU C-UA.СП30.В.00181/20, термін дії з 24.03.2020р.
по 23.03.2025р. Орган сертифікації продукції, процесів та послуг Федеральної
бюджетної установи «Державний регіональний центр стандартизації, метрології
та випробувань в м. Санкт-Петербурзі і Ленінградської області». Адреса: 190103,
Росія, м. Санкт-Петербург, вул. Курляндська, буд.1.

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ
(ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ)
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою і підключенням приладу до мережі необхідно ознайомитися з інструкцією і перевірити підключення
розетки до стаціонарного контакту заземлення.
Це обладнання розроблено для використання всередині
приміщень. Ні в якому разі не використовуйте обладнання на
вулиці.
Стіл вбудований електричний (далі по тексту «стіл») не
може використовуватися на підприємствах харчування (кафе,
ресторанах і т.і.)
Стіл повинен використовуватися в домашніх умовах для
приготування і розігрівання їжі відповідно до даної інструкції.
Використання обладнання не за призначенням, а також промислове використання, використання столу в офісах і т.і. не
передбачено.
Виробник не несе відповідальності за вихід з ладу обладнання при порушенні вказівок інструкції.
Важливо! Для забезпечення ефективної і безпечної роботи обладнання настійно рекомендуємо:
- не користуватися послугами осіб, які не уповноважені
виробником;
- при ремонті вимагати використання оригінальних запасних частин;
- самовільно і неправильно підключений стіл вбудований, недотримання правил з техніки безпеки можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом;
- уважно вивчіть цей посібник (інструкцію), дотримуйтесь вказаних правил і рекомендацій.
При установці необхідно перевірити відповідність характеристик електричної мережі і столу. Необхідні відомості містяться в спеціальній табличці на корпусі столу.
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Заборонено використання подовжувачів і перехідників.
Виробник не несе відповідальності за загоряння, які сталися через використання з’єднувального кабелю, перетин якого
не відповідає потужності, споживаної обладнанням; а також
трійників і подовжувачів.
Категорично забороняється робота стола вбудованого
без заземлення.
Розетка і вилка повинні бути одного типу.
Завжди виймайте вилку з розетки або вимкніть електрику на Вашому щитку перед миттям або іншими операціями з
профілактики столу.
Не тягніть електропровід, щоб від’єднати його від розетки:
це дуже небезпечно. Чи не пережимайте і не натягуйте електропровід.
Періодично перевіряйте стан мережного шнура, для його
заміни викликайте фахівця з обслуговуючої організації. Власникам електричного вбудованого столу забороняється:
а) розбирати прилад і змінювати електросхему;
б) самостійно проводити будь-який ремонт;
в) усувати будь-які несправності при включеному приладі і
неостиглого нагрівача;
г) перевіряти нагрів склокерамічного столу дотиком руки.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати прилад для
опалення приміщення.

Не довіряйте дітям включення і виключення вбудованого
столу.
Пам’ятайте:
а) забороняється виймати вилку з розетки до відключення
всіх нагрівальних елементів;
б) йдучи з квартири, вимикайте всі нагрівальні елементи
приладу;
в) потрапляння вологи всередину вбудованого столу неприпустимо!
Необхідно стежити, щоб дрібне кухонне обладнання і шнури харчування не контактували з нагрітою поверхнею вбудованого столу, оскільки ізоляція цього обладнання не розрахована на високі температури.
Не допускайте забруднення склокераміки і заливання її рідиною при варінні. Особливо це стосується цукру, який своєю
дією може пошкодити поверхню.
Забруднення, які виникли, видаляти негайно.
Забороняється ставити на нагріті зони посуд з мокрим дном,
це може привести до появи на склокераміки незмивних плям.
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Не використовуйте посуд з гострими краями - вони можуть
пошкодити поверхню.
Використовуйте посуд, призначений для склокераміки.
Не вмикати стіл вбудований без посуду.
Не можна дивитися на зони конфорок, які розігріваються
(не закритим посудом).
Не слід ставити на склокерамічну поверхню посуд вагою
більше 25 кг для СВ-4, 13 кг для СВ-2. Не застосовувати препарат грубі засоби для чищення та гострими предметами
чистки склокераміки, вони можуть подряпати її і привести до
появи тріщин.
УВАГА! Якщо поверхня склокерамічної панелі тріснула, вимкніть прилад для запобігання ураження електричним струмом. У будь-якому випадку технічної несправності, негайно
відключити прилад від мережі і повідомити про необхідність
ремонту в сервісний центр або в обслуговуючу організацію.
Слідкуйте за вказівками цієї інструкції, не допускайте до
експлуатації приладу особи, не обізнаних з її змістом.
Забороняється очищення столу вбудованого паром.
Прилад не містить шкідливих для здоров’я речовин.
Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них відповідного досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або
не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення
гри з приладом.
Цей прилад не призначений для функціонування від зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного управління.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прилад і його доступні частини нагріваються під час експлуатації. Необхідно всіляко уникати торкання до нагрітих елементів. Дітей молодше 8 років не можна
підпускати до приладу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Готування на конфорці без нагляду обслуговуючого персоналу з використанням масла або жиру
може бути небезпечним і послужити причиною пожежі.
НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою. Вимкніть
прилад, а потім накрийте полум’я кришкою або протипожежним покривалом.
УВАГА: Процес готування не повинен проходити без нагляду. За короткочасним процесом готування встановлюється
безперервне спостереження.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека виникнення пожежі, що не
зберігайте предмети на варильних поверхнях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дозволяється користуватися тільки запобіжними пристосуваннями конфорки, розробленими виробником цього побутового приладу або зазначеними його виробником в інструкції по застосуванню, в залежності від обставин; або користуватися запобіжними пристосуваннями, передбаченими на конфорці. Застосування інших пристосувань
може викликати нещасні випадки.
ОБЕРЕЖНО: У разі пошкодження скла електричної панелі:
- негайно вимкніть від електроживлення всі конфорки;
- не торкайтеся поверхні приладу;
- не використовуйте прилад.
Попередження щодо захисту навколишнього середовища

Утилізація відходів

Пакувальні матеріали можуть бути потенційно небезпечні для дітей. При
необхідності зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці.
Розсортуйте і викидайте всі пакувальні матеріали відповідно до норм з охорони
навколишнього середовища.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Стіл вбудовується зі склокерамічним столом тип СВ-4, СВ-2 призначений для
приготування широкого асортименту страв в домашніх умовах: варіння, смаження, тушкування овочевих, м’ясних і рибних страв.
Увага! Стіл вбудовується встановлюється в квартирах (будинках), які мають
силове введення з заземленням: для СВ-2 -16 - приміщення повинно бути захищене, для СВ-4 –32 - приміщення повинно бути захищене.
Забороняється! Встановлювати стіл вбудований без заземлення.
Увага! Даний прилад виконаний з використанням чутливого електронного обладнання.
Берегти від холоду!
Експлуатація в приміщенні з температурою менш як +180 може вивести прилад із ладу.
Якщо прилад транспортувався при температурі нижче 0С, то його можна
включати не раніше ніж через 3-4 години перебування при кімнатній температурі.
Берегти від вологи!
Забороняється робота в приміщенні з високою вологістю більше 75%.
Через невиконання даних вимог можливе утворення конденсату на електронних комплектуючих і збій в роботі приладу.
При покупці приладу перевірте комплектність, правильне заповнення гарантійної карти (в тому числі відмітки магазину про дату продажу).
Перед початком експлуатації необхідно уважно ознайомитися з цим посібником і дотримуватися його рекомендацій.
При несправності електроустаткування звертайтеся в управління по ремонту
та обслуговуванню за місцем проживання або в гарантійний сервісний центр заводу-виготовлювача.
Примітки:
а) електроприлад повинен встановлюватися в приміщенні на відстані не менше 1,4 метра від металевих раковин і трубопроводів (вода, опалення, каналізація).
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При неможливості дотримання цієї вимоги повинні бути проведені заходи по
огорожі металевих комунікацій або покриття їх матеріалами, які не проводять
струм;
б) використання металевих елементів водопроводу, а також елементів опалювальних систем для заземлення приладу категорично забороняється.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ

Цей розділ містить інструкції із встановлення та обслуговування столу і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу, що встановлюють стіл.
УВАГА! Перед будь-якими роботами із налагодження та обслуговування
відключіть стіл від электромережі.

Встановлення та кріплення стола вбудованого на робочій
поверхні

Мал.1 а) СВ4 б) СВ2
витяжка

Мал.2

Мал.3 Мал.4
На поверхні робочого столу меблів (стільниці) необхідно зробити прямокутний отвір (див. Мал. 1) для вбудовування столу, дотримуючись зазначені розміри:
Розмір отвору для вбудовування:
Тип СВ-4 - 555 * 475
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Тип СВ-2 - 255 * 475
Матеріали робочого столу і прилеглих площин меблів повинні бути термостійкими, здатними витримати температуру 100°С - 120°С.
- Не рекомендується встановлення в безпосередній близькості з меблями, які
перевищують по висоті варильну поверхню.
- Якщо зліва чи справа знаходиться стіна, мінімальна відстань від неї до столу має бути не менше 200 мм.
- Відстань від поверхні столу до витяжного пристрою повинна бути не менше
650-700 мм. Мал. 2 (див. Інструкцію до витяжного пристрою).
- Мінімальна відстань від столу до кухонних меблів, зроблених із легкозаймистих матеріалів, не менше 800 мм.
- Мінімальна горизонтальна відстань від вертикальних ліній, які проходять по
краях столу до верхньої стінки меблів не менше 100 мм.
Прилад укомплектований клейким профілем, призначеним для запобігання
попадання рідини всередину меблів.
Для наклеювання профілю виконуйте наведені інструкції:
- Правильно розташуйте профіль ущільнювальний самоклеючий «А» (Мал.3)
на горизонтальній поверхні стільниці кухні по периметру вирізаного отвору.
- Поступово знімаючи захисний матеріал з липкою смуги ущільнювального
профілю, приклейте його вздовж кромки вирізаного отвору. Зовнішня сторона
профілю має збігатися із зовнішнім краєм вбудованого столу.
- Встановлення столу вбудованого проводиться за допомогою скоби монтажної і гвинтів (входять в комплект). Скоби монтажні необхідно за допомогою гвинта
закріпити в отвори, що знаходяться по кутах на зворотному боці приладу (Мал.4).
- Якщо варильна поверхня встановлюється над вбудованою духовкою, для
ізоляції під варильну поверхню поміщають дерев’яний щит на відстані не менше
20 мм від нижньої частини варильної поверхні.
- Якщо варильна поверхня встановлюється над вбудованою духовою шафою,
важливо, щоб він був правильно встановлений. При встановленні духової шафи
в меблеву нішу на суцільну (цілу) полку - залишити задню стінку ніші максимально відкритою. Для доступу повітря в полиці повинен бути отвір, розмір відповідно
до рекомендацій по установці, зазначеними в інструкції для духової шафи.
Повністю закривати прорізи для циркуляції повітря в меблевій ніші не
допускається.
- При встановленні варильної поверхні над вбудованою духовкою, що не обладнана системою примусової вентиляції, переконайтеся в наявності отворів
для припливу і відпливу повітря у відповідній внутрішній частині корпусу кухонних меблів.
УВАГА! Під варильною поверхнею не допускається встановлення висувних ящиків.

ПІДКЛЮЧЕННЯ СТОЛУ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Стіл під’єднується до електромережі і заземлюється тільки кваліфікованим фахівцем, в квартирах і будинках із заземленням.
УВАГА! Після підключення до електричної мережі фахівець з монтажу
повинен перевірити роботу електричних пристроїв, заповнити гарантійну
карту.
Забороняється робота столу без заземлення.
Стіл підключається до електричної мережі зі змінним однофазним струмом
(220-240V ~ 50Hz).
Для під’єднання згідно із зазначеною схемою, оснастіть стіл кабелем з відповідною виделкою (в комплект поставки не входить): для столу тип СВ-2 - кабель
3G1,5мм²; максимальний Ø9 мм; для столу тип СВ-4 - кабель 3G4мм², максимальний Ø15 мм.
Рекомендована довжина кабелю 1,4 м з допустимою температурою експлуатації не нижче 105°С.
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Схема підключення кабелю до клемної колодки вказана в цьому посібнику, а
також безпосередньо на виробі поруч з колодкою (Мал. 6).
Перед підключенням переконайтеся у відповідності параметрів живильних
мереж параметрам столу вбудованого, в справності кабелю, розетки.
Розетка повинна знаходитися в легкодоступних місцях на відстані не більше
1,4 м від столу. Розетка не повинна розташовуватися над столом.
Ніколи не використовуйте подовжувачі, перехідники, подвійні і більш розетки,
які можуть стати причиною перегріву і загоряння.
Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров’ю та власності споживача, якщо він викликаний недотриманням зазначених норм установки.
Для під’єднання кабелю до приладу необхідно:
а) відсунути затиск кришки колодки за допомогою викрутки, як зазначено на
колодці Вашого приладу (Мал.5);

Мал.5 а) СВ2 б) СВ4
б) завести кабель в поглиблення під внутрішнім затискачем колодки,
під’єднати згідно зі схемою;
в) закрити кришку колодки на затиск.
УВАГА! Дотримуйтесь правильності підключення до фазового і нейтрального проводів мережі змінного струму. При недотриманні правильності підключення прилад вийде з ладу!
L (фаза) - коричневий, N (нейтральний) - синій,
заземлення-жовтий-зелений
Схема підключення кабелю до колодки

Мал.6а схема для столу типу СВ-2

Мал.6б для столу типу СВ-4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стіл вбудований відповідає вимогам наступних технічних регламентів (і відповідних їм стандартів):
- Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання
- Технічного регламенту низьковольтного електрообладнання
- Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживаючої продукції
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Євразійського Економічного Союзу.
За умовами експлуатації стіл вбудований електричний розглядається як електроприлад, який працює під контролем.
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Таблиця Техничні характеристики
Габаритні розміри приладу (ширина, глибина), мм
Розмір для вбудовування в робочу поверхню, мм
Маса нетто, кг
Маса брутто, кг
Кількість конфорок, шт.
Споживана потужність приладу, Вт
в т.ч. потужність конфорок:
Дальня Ø175 мм
Ближня Ø140 мм
Ближня ліва Ø175 мм
Дальня ліва Ø140 мм
Ближня права Ø140 мм
Дальня права Ø175 мм
Частота змінного струму, Гц
Напруга живильної електричної мережі однофазного
змінного струму, В
Ступінь захисту обладнання від вологи
Клас захисту від враження електричним струмом.

Тип СВ-2
300*520
255*475
4,0
4,5
2
3000

Тип СВ-4
600*520
555*475
7,6
8,1
4
6000

1800
1200
50

1800
1200
1200
1800

220-240
IPX0
I

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ВИРОБУ

1 - зона сенсорного блоку управління, 2 – зона нагріву конфорки Ø140 мм
3 – зона нагріву конфорки Ø175 мм, 4 – колодка
Мал. 7а Загальний вигляд столу вбудованого електричного
1 – кнопка включення/виключення
столу вбудованого
2 – кнопка активації таймера
3 – передня лева зона нагріву
4 – дальня лева зона нагріву
5 – дальня права зона нагріву
6 – передня права зона нагріву
7 – сенсори кнопок «+» и «-»
Мал. 7б Сенсорні кнопки блоку управління СВ-4
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1
2
3
4

–
–
–
–

сенсори кнопок «+» и «-»
кнопка активації таймера
передня зона нагріву
дальня зона нагріву

Мал. 7в Сенсорні кнопки блоку управління СВ-2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Упаковка
Керівництво з експлуатації
Стіл вбудований електричний
Кріпильна скоба, шт
Гвинт самонарізний, Ø4 мм, шт
Профіль ущільнювальний самоклеючий, м

СВ2
1
1
1
2
2
1,65

СВ4
1
1
1
4
4
2,25

ОПИС РЕЖИМІВ РОБОТИ

Після підключення варильної поверхні до джерела живлення пролунає довгий звуковий сигнал. Протягом 4 секунд включаться всі світлодіоди і дисплеї.
Після періоду автоналаштування, варильна поверхня покаже версію ПО протягом 10 секунд, або поки не буде натиснута будь-яка сенсорна кнопка.
Якщо в процесі експлуатації виникає збій і підключення до мережі електроживлення, то по його прибутті варильна поверхня буде перезапущена і знову
почнеться процес, описаний вище.

Включення при наявності сенсорної кнопки ВМК/ВИМК (окрім СВ-2)

Для включення варильної поверхні необхідно доторкнутися до сенсора вмикання / вимикання протягом 1 секунди, при цьому активуються всі зони нагрівання, цифрові дисплеї покажуть рівень потужності «0». Прозвучить один короткий
звуковий сигнал.
- Якщо варильна поверхня вимкнена, розблокована, але не повністю охолола і
вказується залишкове тепло «Н», то при натисканні сенсора вмикання / вимикання
прозвучить два коротких сигнали і буде видна індикація залишкового тепла «h».
- Якщо варильна поверхня включена і розблокована, при натисканні сенсора
вмикання / вимикання всі зони нагріву будуть вимкнені. Прозвучить 4 коротких
сигнали.
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Включення/виключення зони нагріву

Для включення обраної зони нагріву, доторкніться коротким натисканням (0,4
сек) до позначаючого цю зону сенсора. Прозвучить довгий сигнал, цифровий
дисплей покаже рівень потужності «0».
Потім встановити необхідний рівень потужності (див. Розділ Збільшення /
зменшення рівня потужності).
Якщо протягом 10 сек. не встановлено рівень потужності більше «0», зона вимкнеться автоматично і подасть сигнал.
При наявності залишкового тепла конфорки і рівні потужності «0», значення
будуть показані по черзі.
При активній функції блокування перемикання рівня потужності не проводиться.
Для виключення доторкніться до будь-якої зони нагріву протягом 1,2 сек.
Прозвучить 3 коротких сигнали, при наявності залишкового тепла з’явиться індикація «Н» в цільовій цифровій області. Зона нагріву буде вимкнена.
Зони нагріву можуть бути вимкнені за допомогою сенсора «-», необхідно доторкнутися до сенсора до тих пір, поки на цифровому індикаторі не відобразиться «0».
Якщо працювали кілька зон нагріву, для їх негайного і одночасного відключення необхідно відключити всю варильну поверхню за допомогою сенсора вмикання / вимикання.
Якщо протягом 10 сек. для будь-якого нагрівача зберігається рівень потужності «0», зона вимкнеться автоматично подасть сигнал.
Індикація залишкового тепла для виключеною зони буде показана на дисплеї
символом «Н».
Ви можете відключити зону нагрівання при активній функції блокування.
Якщо активний лише один нагрівач, після його виключення прозвучить 4 коротких сигнали, вказуючи, що вся поверхня вимкнена.

Збільшення / зменшення рівня потужності конфорки

Рівень потужності в обраних областях збільшується / зменшується швидким
натисканням кнопок «+» або «-» (0-1-2-3 ... 9-Р). Кожен дотик супроводжується
звуковим сигналом.
При довгому утриманні кнопок «+» або «-» рівень потужності збільшується /
зменшується швидше. При швидкому збільшенні, потужність зупиняється на рівні
9, для збільшення потужності до рівня Р необхідно доторкнутися коротким дотиком
до сенсора «+». при швидкому збільшенні/зменшенні потужності сигналу не буде.
При досягненні рівня потужності Р, повторне натискання кнопки «+» не змінить рівень потужності до 0.
У деяких моделях зменшити потужність до «0» можна одночасним натисканням сенсорів «+» і «-». При цьому зменшення потужності відбудеться через 10
сек. Якщо на дану зону було встановлено таймер, він також відключиться.

Опція блокування від дітей (в залежності від моделі)
1) Якщо є спеціальна кнопка LOCK для цієї функції:

- для активації блокування необхідно доторкнутися до сенсора кнопки LOCK
протягом 1,2 с. Включиться відповідний світлодіод і панель буде заблокована.
- при заблокованій ВП, будуть можливі до використання функції, які використовуються при вимкненому режимі.
- для зняття блокування необхідно доторкнутися до сенсора зазначеної кнопки, варильна поверхня буде розблокована і відповідний індикатор згасне.
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2) Якщо спеціальна кнопка для цієї функції відсутня:
- при відсутності спеціальної кнопки, блокування активується натисканням
комбінації кнопок вибору областей ПЕРЕДНЬОЇ лівої і ЗАДНЬОЇ лівої на 1,2 сек.
Почувши короткий сигнал, на дисплеї з’явиться «L» на протязі 2 сек.
- в деяких моделях (крім СВ-2) функція активується при натисканні кнопки «+»
і «-» одночасно.
Потім, кожен раз, коли буде доторкнення до кнопки, дисплей покаже «L» протягом 2 сек., Нагрів залишається в тому ж стані.
Для деактивації блокування від дітей, повторіть процедуру описану вище.
Почувши короткий сигнал і на дисплеї з’явиться буква «n». ВП залишиться незаблокована.
3) Автоматичне блокування від дітей (крім СВ-2):
Натисніть «+» і «-» одночасно. Буде чути 1 довгий сигнал і 1 короткий сигнал. Через 2 секунди натисніть кнопку «+». З’явиться символ «L». Це означає, що
автоматичне блокування від дітей активне. Натисканням кнопки - автоматичне
блокування від дітей деактивується. Вступ в силу налаштувань настане через 5
секунд.
Коли обрані ці дві опції, дисплей покаже, що опція активна в даний момент.
Автоматичне блокування від дітей відбудеться через 15 хвилин після повного
виключення ВП.

Подвійні / потрійні області (не для всіх моделей)

Для включення кільця з подвійним розширенням, відповідна основна область
повинна вже бути включена і рівень потужності повинен бути вище 0.
1) Включення подвійної області (при наявності)
1-е коротке натискання на кнопку розширення включає кільце розширення. Світлодіод біля кнопки розширення загоряється, якщо кільце розширення включено.
2-е коротке натискання на кнопку розширення вимикає кільце розширення.

Кожне коротке натискання супроводжується звуковим сигналом.
2) Включення потрійної області (при наявності)
1-е коротке натискання на кнопку розширення включає перше кільце розширення. 1-ий світлодіод біля кнопки розширення загоряється, якщо 1-е кільце розширення включено (лівий світлодіод в разі потрійної області, середній і один
світлодіод в разі подвійної області).
2-е коротке натискання на кнопку розширення включає 2-е кільце розширення. 2 світлодіоди біля кнопки розширення включаються, якщо 1-е і 2-е розширювальні кільця включені.
3-е коротке натискання на кнопку розширення вимикає 1-е і 2-е розширене
кільце.

Кожне коротке натискання супроводжується звуковим сигналом.
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Безпека при надмірному навантаженні на сенсори

У випадках, коли сенсор натиснутий чим-небудь більше 5 сек (або на нього
пролита рідина), будуть звучати звукові сигнали кожні 30 сек. - 2 коротких звукових сигнали + 1 довгий. ВП вимкнеться. До моменту усунення проблеми буде
блимати символ

.

Таймер

Залежно від моделі, функція таймер може бути активована за допомогою
окремої кнопки або натисканням одночасно кнопок «+» і «-».
В обох випадках попередньо необхідно вибрати зону нагрівання і для неї
встановити необхідний рівень потужності (рівень потужності повинен бути більше).
Потім увімкнути таймер одним із зазначених нижче способів:
а) Якщо сенсорний блок має дисплей таймера:

Виберіть зону нагрівання для установки таймера. Для цієї зони на цифровому
На цифровому дисплеї таймера будуть вказані
дисплеї буде вказаний знак
цифри «0 0».
1) Необхідний час таймера встановлюється за допомогою сенсорів «+» збільшення і «-» - зменшення. При зміні часу звукового сигналу немає.
2) При натисканні одночасно кнопок «+/-» таймер вимикається (йде до 00).
3) Довгим утриманням кнопок «+» або «-» відбувається швидке налаштування
часу таймера.
4) Час таймера можливо встановити від «00» до «99» за допомогою кнопки
«-», і від «99» до «00» за допомогою кнопки «+»
5) Максимальний час - 99 хвилин.
6) Після закінчення часу, встановленого на таймері, пролунає звуковий сигнал, зона відключиться; при натисканні будь-якої кнопки сигнал і цифрове табло
таймера вимикаються.
7) Можна регулювати час таймера в процесі його роботи.
8) Потужність області, на яку поставлений таймер, може бути змінена без
зміни програмування таймера.
9) Остання хвилина буде показана секундами (тільки для видимих варіантів,
в разі входження в програмування таймера протягом останньої хвилини відліку).
10) Активація таймера без попереднього вибору зони нагріву не відбудеться.
11) Натискаючи кнопку таймер без попередньо обраної зони і коли на кількох
зонах встановлено таймер, час, показане на цифрах таймера змінюється чергується способом, і показує час того дисплея, який має десяткову точку ВКЛ.
12) Для зони, на якій встановлений таймер, показник обраної потужності і знак
, будуть чергуватися з інтервалом в 5 с. Цифрою показується час роботи
таймера. Якщо таймер встановлено на кілька зон, показується найменше, що залишився, і десяткова точка показана у відповідній зоні.
б) Сенсорний блок не має дисплея таймера:
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1) Необхідно вибрати область нагріву для відліку часу (установки таймера),
попередньо встановивши рівень потужності області більше «0».
2) «0 0» показано на 2 основних цифрах (інші цифри вимкнені). Буде показаний лише точковий пункт, який позначає, що на нагрівачі встановлений таймер.
3) Кнопками «+» і «-» необхідно вибрати час таймера. При зміні часу звукового
сигналу немає. Після закінчення заданого часу зона відключиться автоматично.
4) Управління здійснюється кнопками вибору зони нагріву, кнопками таймера.
, будуть чергуватися з інтервалом
5) Показник обраної потужності і знак
в 5 с для зони, на яку встановлений таймер. Щоб побачити час, що залишився,
необхідно вибрати зону і натиснути кнопку таймера (перейти в режим програмування таймера). При натисканні кнопки таймер при невибраною зоні і коли
на кілька зон встановлено таймер, прозвучать 2 коротких сигналу, але нічого не
відбувається.
В обох випадках, коли таймер закінчить відлік, буде звучати 2 довгих сигналу
кожні 5 с протягом 1 хвилини. Сигнал може бути вимкнений натисканням будьякої кнопки

Автоматичне відключення

Якщо рівень потужності не змінюється протягом певного часу, відповідний нагрівач вимикається автоматично.
Максимальний час роботи працюючого приладу залежить від обраного рівня
приготування (див.табл).
Рівень потужності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Р

Макс. Час работи
(години)
10
5
5
4
3
2
2
2
1
1

Тихий режим (при наявності)

Натисніть кнопку послідовно: «+» і «-» спільно і буде чути 1 довгий сигнал і

1 короткий сигнал. Через 2 сек натисніть кнопку «-», з’явиться символ
. Це
означає, що звук вимкнений. Будуть чутні тільки помилки, сигнали тривоги, ВКЛ
і ВИКЛ нагрівачів.
Доторкнувшись кнопки «+» звук включиться і з’явиться символ
лаштувань в силу настане через 5 секунд.

Вступ на-
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Використання конфорок стола

Для того, щоб уникнути небажаної несправності на сенсорному керуванні,
розмістіть посуд в межах маркування склокераміки. Для досягнення оптимального результату приготування діаметр посуду повинен відповідати діаметру конфорки. Рекомендується користуватися посудом з рівним, плоским дном, діаметром рівним або трохи більше конфорки. Не використовуйте каструлі з опуклим
або увігнутим дном (Мал.8).

Мал.8

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА! Перед чищенням або будь-якими операціями по догляду за столом відключіть його від електричної мережі.
УВАГА! При появі слідів руйнування на поверхні склокерамічного столу,
негайно вимкніть прилад від мережі! Поверхню, яка вийшла з ладу, відновити неможливо!
Увага!
Даний прилад виконаний з використанням чутливого електронного обладнання.
Берегти від холоду!
Експлуатація в приміщенні з температурою менше +180 може вивести прилад
із ладу.
Якщо прилад транспортувався при температурі нижче 0°С, то його можна
включати не раніше ніж через 3-4 години перебування при кімнатній температурі.
Берегти від вологи!
Забороняється робота котла в приміщенні з високою вологістю - більше 75%
не допускається.
Через невиконання даних вимог можливе утворення конденсату на електронних комплектуючих і збій в роботі приладу.
Періодично перевіряйте стан мережного шнура. При виявленні дефектів, його
необхідно замінити, на аналогічний з допустимою температурою експлуатації
не нижче 105°С. При пошкодженні кабелю живлення його заміну, щоб уникнути
небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.
Склокерамічну панель необхідно чистити регулярно, після кожного використання. Мити тільки після того, як згасне датчик залишкового тепла на столі.
Не допускайте забруднення поверхні, особливо пригорання і накипу.
Не слід застосовувати засоби для чищення з сильною абразивною дією,
оскільки вони можуть подряпати поверхню панелі, завдаючи непоправне пошкодження. Не слід при чищенні застосовувати «активні, швидкочистящі» засоби.
Сильні забруднення на панелі можна отскоблити спеціальним скребком.
Очищення паром не допускається.
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МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ
ТА МЕТОДИ ІХ УСУНЕННЯ
Дисплей
нагрівача
F0

Fc
Ft
FE
Fb
FU/FJ

FA

FC/Fd

Fr

Помилка
Помилка ПО сенсорному
управлінню
Область сенсорного
управління занадто
гаряча і вимкнула всі
нагрівачі.
Датчик температури
сенсорного управління
міг бути пошкоджений
Датчик температури
сенсорного управління
міг бути пошкоджений
Надмірна чутливість
будь-якої кнопки
Помилка безпеки клавіатури
Помилка
безпеки ПО
Помилка
безпеки ПО
Помилка
безпеки реле

Не працює плита не підключена
все електро- до мережі
обладнання

Дії
* При виникненні помилки вимкніть і підключіть СВ
до електроживлення. Якщо помилка не зникла,
зателефонуйте в післяпродажний сервіс. Якщо
помилка виникає раптово при звичайній роботі,
зателефонуйте в післяпродажний сервіс.
Дочекайтеся, поки температура знизиться. СВ
автоматично запрацює, коли температура досягне
нормальних величин.
Дочекайтеся, поки температура знизиться до величин навколишнього середовища. Якщо помилка не
зникла, зателефонуйте в післяпродажний сервіс.
Дочекайтеся, поки температура знизиться до величин навколишнього середовища. Якщо помилка не
зникла, зателефонуйте в післяпродажний сервіс.
*Переконайтеся в правильності монтажу ВП. Переконайтеся в тому, що кнопки правильно торкаються
скла.
Ця помилка - автоматична перевірка клавіатури.
Вона зникає, коли автоматична перевірка повертається до безпечних величин. Якщо помилка не
зникла, зателефонуйте в післяпродажний сервіс.
Ця помилка - автоматична перевірка клавіатури.
Вона зникає, коли автоматична перевірка повертається до безпечних величин. Якщо помилка не
зникла, зателефонуйте в післяпродажний сервіс.
Ця помилка - автоматична перевірка клавіатури.
Вона зникає, коли автоматична перевірка повертається до безпечних величин. Якщо помилка не
зникла, зателефонуйте в післяпродажний сервіс.
Будь-який драйвер реле може мати проблему. Вимкніть ВП від електроживлення, зачекайте хвилину
і включіть знову. Якщо помилка не зникла, зателефонуйте в післяпродажний сервіс.
*підключіть плиту

Обрив кабеля
* замінити шнур живлення
живлення
При вклю- Запобіжні автомати не звернутися до електропостачальної служби
відповідають загальноченні ВП
вибивають му навантаженню елекзапобіжні тромережі приміщення
автомати на (будинок,
квартира)
електро-

лічильнику
ВП самостійно
відключилась

Було випадково натис- Увімкніть прилад знову, переконавшись в тому,
нуто основний вимикач що на клавіатурі не лежить який-небудь предмет.
(кнопка вмикання / ви- Введіть ваші настройки.
микання) або на кнопці
знаходиться який-небудь предмет.

* Ремонт може виконуватись лише кваліфікованими працівниками сервісу з обслуговування клієнтів.
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ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

До установки столу вбудованого у споживача він має зберігатися в заводській
упаковці в опалювальних і вентильованих приміщеннях при температурі від
+5°С до +40°С при відносній вологості не більше 80%, при відсутності в повітрі
кислотних і інших парів, шкідливо діючих на матеріали приладу.
Складування в упаковці повинно проводитися не більше ніж у десять ярусів
по висоті.
Транспортування повинно проводитися у вертикальному положенні в заводській упаковці з запобіганням від опадів і механічних пошкоджень.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації столу вбудованого 3 роки з дня продажу через роздрібну торговельну мережу, а при відсутності документа, що підтверджує
передачу товару споживачеві або при відсутності в керівництві по експлуатації
позначки про продаж - з дня випуску підприємством-виробником.
Рекомендується використовувати прилад тільки в домашніх умовах.
Гарантійний термін зберігання столу вбудованого 12 місяців з дня випуску
підприємством-виробником при дотриманні правил зберігання згідно з розділом
«Правила зберігання» цієї інструкції з експлуатації.
Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб, гарантійну
карту з відміткою магазину про продаж, перевірити комплектність приладу і відсутність механічних пошкоджень.
Завод-виробник не приймає претензії на некомплектність і механічні пошкодження після продажу.
Гарантія не поширюється на столи вбудовані, використовувані в громадських
місцях та на підприємствах громадського харчування (кафе, ресторанах і т.і.).
Увага! Відсутність відмітки про встановлення столу вбудованого позбавляє права на гарантійний ремонт.
Завод-виробник не несе відповідальність за пошкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж параметрам столу вбудованого, обумовленим в керівництві по експлуатації.
Будьте особливо обережні зі скляними комплектуючими!
Гарантійні зобов’язання не поширюються на прилади, які зазнали переробки
або переобладнання і не відповідають конструкторської документації виробника,
а так само якщо прилад має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою
особою.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на прилади з ушкодженнями, викликаними стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і т.д.).
Претензії від споживачів приймає безпосередньо підприємство-виробник
ПрАТ «Грета», адреса: 84205, Україна, м Дружківка, Донецької обл., вул. Чайковського, 1, а також сервісні центри.
Сервісні центри (місце розташування та назву див. «Перелік гарантійних сервісних центрів») уповноважені виробником на гарантійний і наступні ремонти, а
також технічне обслуговування продукції.
Гарантійний ремонт проводиться персоналом уповноваженої сервісної служби.
Представник сервісної служби, що проводить ремонт, зобов’язаний заповнити
відривний талон (який вилучається) і корінець до нього.
З питань експлуатації і ремонту техніки GRETA Ви можете зателефонувати на
телефон «гарячої лінії»: UA Гаряча лінія 0-800-21-00-20

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви бажаєте замінити старий стіл, його необхідно здати в спеціалізовану
організацію, що займається утилізацією.
У разі, якщо стіл буде відправлений на смітник, пам’ятайте, що потрапивши в дитячі руки, він може призвести до нещасного випадку. Наведіть стіл
в неробочий стан: обріжте мережевий шнур, зніміть всі електричні пристрої, якими забезпечений стіл.
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ЛИСТОК ВІДГУКУ
СПОЖИВАЧІВ
СТІЛ ВБУДОВАНИЙ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ

Модель
________________
_________________________
Номер плити по заводському
довіднику, дата випуску, серійний номер________________
_________________________
_________________________
_________________________

Дата пуску в експлуатацію
«_____» ___________________ 20 ___ р.
1. Результат зовнішнього огляду при отриманні стола споживачем

Просимо заповнити і відправити листок на адресу заводу,
це допоможе випускати плити вищої якості

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Стан тари _________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Механічні ушкодження стола в результаті транспортування _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Зауваження до якості виготовлення стола __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Інші зауваження ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Підпис власника _____________________________________________________
6. Домашня адреса, телефон _________________________________________
____________________________________________________________________
7. Адреса завода-виробника: 84205, Україна,
м. Дружківка, Донецької обл., вул. Чайковського, 1.
ПрАТ «Грета» сервісна служба (06267) 5-40-56, +38 066 1923186

www.greta.ua

Імпортери в Російській Федерації:
- ТОВ "Грета", 308007, м. Білгород, пр-т Б. Хмельницького, 131,
оф. 2,32., тел. +7(4722) 200-658, 200-659, 317-062.
e-mail: SergeyBershak@mail.ru;
- ЗАТ "ВАЮР" 347800, Ростовська обл., м. Каменськ-Шахтинський,
вул. Профільна, 33. Тел./факс (86365) 22-888.
www.vaur.ru, e - mail: vaur_o@mail.ru.
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ЛИСТОК ОТЗЫВА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Дата пуска в эксплуатацию

Модель __________________
_________________________
Номер плиты по заводскому
справочнику, дата выпуска, серийный номер_____________
_________________________
_________________________
_________________________

«_____» ______________ 20 ___ г.
1. Результат внешнего осмотра при получении стола потребителем
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Состояние тары ____________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Механические повреждения стола в результате
транспортирования __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Замечания по качеству изготовления стола ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Прочие замечания __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись владельца ___________________________________________________
6. Домашний адрес, телефон __________________________________________
___________________________________________________________________
7. Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина,
г. Дружковка Донецкой обл., ул. Чайковского, 1.
ЧАО «Грета» сервисная служба (06267) 5-40-56, +38 066 1923186

www.greta.ua

Уполномоченный представитель ЧАО «Грета» в Российской Федерации:
– ОАО «Грета», 308007, г. Белгород, прт Б. Хмельницкого, 131, оф. 2,32.,
тел. +7(4722) 200658, 200659, 317062.
email: SergeyBershak@mail.ru;
Импортёр в Российской Федерации:
ЗАО «ВАЮР» 347800, Ростовская обл., г. КаменскШахтинский,
ул. Профильная, 33. Тел./факс (86365) 22888.
www.vaur.ru, email: vaur_o@mail.ru.
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Просим заполнить и отправить листок в адрес завода,
это поможет выпускать плиты более высокого качества

____________________________________________________________________

(дата)

(подпись) / (Қолы)

( подпись) / (Қолы)

_________________________________________________________
МП / М.О. ( наименование бытового предприятия) / (Тұрмыстық бұйым кəсіпорнының атауы)

___________________________________________________
( должность и подпись руководителя предприятия, выполневшего ремонт) / (Жөндеу жасаған кəсіпорын басшысының лауазымы мен қолы)

ЧАО «Грета» 84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1 /
«Грета» ЖАҚ, 84205, Дружковка қ., Чайковский к.,1

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт прибора / тұрмыстық плитаны кепілдік
жөндеуге арналған
Продано магазином / дүкенде сатылды
______________________________
(наименование торговой организации) / (атауы)

«____»______________ 20 ___ р.
М.П. / М.О.
________________________________________________________
(подпись торговой организации) / Сауда ұйымының қолы

Владелец и его адрес / Иесі жəне оның мекенжайы: _____________
_________________________________________________________
Выполнена работа / Орындалған жұмыстар: ___________________
_________________________________________________________
(указать неисправность) / (Ақауды көрсету)

_______ Мастер / Шебер __________ Владелец / Иесі___________
(дата)

(подпись) / (Қолы)

( подпись) / (Қолы)

_________________________________________________________
МП / М.О. ( наименование бытового предприятия) / (Тұрмыстық бұйым кəсіпорнының атауы)

___________________________________________________
( должность и подпись руководителя предприятия, выполневшего ремонт) / (Жөндеу жасаған кəсіпорын басшысының лауазымы мен қолы)

наименование прибора / Бұйым атауы

(указать неисправность) / (Ақауды көрсету)

_______ Мастер / Шебер __________ Владелец / Иесі___________

Изъят / ж. жыртылды «__»________20___ г. Мастер / Шебер__________

Владелец и его адрес / Иесі жəне оның мекенжайы: _____________
_________________________________________________________
Выполнена работа / Орындалған жұмыстар: ___________________
_________________________________________________________

наименование прибора / Бұйым атауы

(подпись торговой организации) / Сауда ұйымының қолы

Изъят / ж. жыртылды «__»________20___ г. Мастер / Шебер__________

«____»______________ 20 ___ р.
М.П. / М.О.
________________________________________________________

на гарантийный ремонт / кепілдік жөндеуге арналған
_______________________________________________

(наименование торговой организации) / (атауы)

КОРЕШОК ТАЛОНА №1 / №1 ТАЛОН ТҮБІРТЕГІ

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт прибора / тұрмыстық плитаны кепілдік
жөндеуге арналған
Продано магазином / дүкенде сатылды
______________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА №2 / №2 ТАЛОН ТҮБІРТЕГІ

ЧАО «Грета» 84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1 /
«Грета» ЖАҚ, 84205, Дружковка қ., Чайковский к.,1

на гарантийный ремонт / кепілдік жөндеуге арналған
_______________________________________________

1470-Э.55.00.021

®
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Гарантійна карта
Гарантийная карта
Кепілдік картасы

Адреса завода-виробника: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецької обл., вул.
Чайковського, 1.
Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина, г. Дружковка Донецкой обл., ул.
Чайковского, 1.
Шығарушы зауыт мекенжайы: 84205, Украина, Донецк облысы, Дружковка қ.,
Чайковский к., 1.
ПрАТ «Грета» сервісна служба (06267) 5-40-56; +38 066 1923186
www.greta.ua
Уполномоченный представитель ЧАО «Грета» в Евразийском Экономическом Союзе: ООО «Грета», 308007, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 131, оф. 2,32., тел. +7(4722)
200-658, 200-659, 317-062.
e-mail: SergeyBershak@mail.ru;
Импортёр в Российской Федерации:
ЗАО «ВАЮР» 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Профильная, 33.
Тел./факс (86365) 22-888.www.vaur.ru,
e-mail: vaur_o@mail.ru.

Вилучений « ___» ___________20___ г. Майстер__________

(адреса власника) / (адрес владельца) / (Иесінің мекенжайы)

і підключено службою / и подключена службой / қызметі іске қосты ______________________
_________________________________________________________________
МП/МО

600-Э-05

* Розшифровка штрих-кода.
EE 6001 NG 33 (W)
Напис зверху - модель (код) плити. Розшифровка коду див. у вкладинці «Розшифровка коду виробів GRETA».
Напис збоку - тип плити і коротке технічне позначення.
Перші п’ять цифр - номер виробу по заводському довіднику, наступні дві цифри - місяць випуску, потім дві цифри - рік випуску. Останні шість цифр - серійний
номер плити.
Приклад: Плита електрична побутова чотириконфорна, Тип 600-Э (модель згідно розшифровці), номер плити по заводському довіднику - 54679, виготовлена в травні (05) 2008 року (08), серійний номер
- 215879
* Расшифровка штрих-кода.
Надпись сверху - модель (код плиты). Расшифровка кода см. во вкладыше «Расшифровка кода изделий
GRETA».
Надпись сбоку - тип плиты и краткое техническое обозначение.
Первые пять цифр - номер изделия по заводскому справочнику, следующие две цифры - месяц выпуска, затем
две цифры - год выпуска. Последние шесть цифр - серийный номер плиты.
Пример: Плита электрическая бытовая четырёхконфорочная тип 600-Э (модель согласно расшифровке), номер плиты по заводскому справочнику - 54679, изготовлена в мае (05) 2008 года (08), серийный номер - 215879.
* Сызықша-кодының түсіндірмесі.
Жоғарғы жазбасы - (плита коды) үлгісі. Кодтардың түсіндірмесін «GRETA бұйымдары кодтарының
түсіндірмесі» қосымша парағын қар.
Бүйірдегі жазбасы - плита түрі жəне қысқаша техникалық белгіленуі.
Алғашқы бес цифр - бұйымның нөмірі зауыттың анықтамалығы бойынша, келесі екі цифр - шығарылған айы, кейін екі цифр - шығарылған жылы. Соңғы алты цифр - плитаның сериялық нөмірі.
Мысал: Тұрмыстық электрлік плита төрт кəмпіртекті түрі 600-Э (үлгісі таңбаламасына сəйкес), плита
нөмірі зауыттың анықтамалығы бойынша - 54679, 2008 жылғы (08) мамырда (05) өндірілген, сериялық
нөмірі - 215879.

назва приладу

Вилучений « ___» ___________20___ г. Майстер__________

Встановлено / Установлено _____________________________________ орнатып,

назва приладу

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ / УСТАНОВКА ПЛИТЫ / ПЛИТАНЫҢ
ОРНАТЫЛУЫ

КОРІНЕЦЬ ТАЛОНА № 2

КОРІНЕЦЬ ТАЛОНА № 1

Прилад визнаний придатним для експлуатації. Прибор признан годным для эксплуатации.
Штамп ВТК (відп. за приймання) /
Штамп ОТК (отв. за приёмку) /
ТББ мөртаңбасы (қабылдауға жауапты) _______________________________

на гарантійний ремонт ________________________________

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ/ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ /
ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУƏЛІК

на гарантійний ремонт ________________________________

1470-Э.55.00.021

ПрАТ «Грета» 84205, м.Дружкiвка, вул. Чайковського,1

ТАЛОН №1
на гарантійний ремонт
приладу
Продано магазином
_______________________________
(назва торгівельної організації)

«____»______________ 20 ___ р.
М.П.

___________________________________
( підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса ________________________________
Виконана робота: ____________________________________
___________________________________________________
(вказати несправність)

_________ Майстер _____________
(дата)

Власник ___________

(підпис)

( підпис)

____________________________________________________

МП

(назва побутового підприємства)

__________________________________________
(посада і підпис керівника підприємства, яке виконало ремонт)

ПрАТ «Грета» 84205, м.Дружкiвка, вул. Чайковського,1

ТАЛОН №2
на гарантійний ремонт
приладу
Продано магазином
_______________________________
(назва торгівельної організації)

«____»______________ 20 ___ р.
М.П.

___________________________________
( підпис торгівельної організації)

Власник і його адреса ________________________________
Виконана робота: ____________________________________
___________________________________________________
(вказати несправність)

_________ Майстер _____________
(дата)

Власник ___________

(підпис)

( підпис)

____________________________________________________

МП

(назва побутового підприємства)

__________________________________________
(посада і підпис керівника підприємства, яке виконало ремонт)

