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Бізге сенім артқаныңыз және жаңа
аспапты сатып алғаныңыз үшін
алғысымызды білдіреміз.
Аспапты неғұрлым ыңғайлы және
қарапайым пайдалану үшін біз толық
пайдалану жөніндегі нұсқаулығын
дайындадық. Ол тезірек Сіздің жаңа пісіру
панеліңізбен танысуға көмектеседі.
Сіз аспапты ақаулықсыз алғаныңызды
тексеріңіз. Ақаулық айқындалған жағдайда
Сіз аспапты сатып алған сауда ұйымына
өтініш жасаңыз.
Жинақтау және іске қосу жөніндегі
нұсқаулық жеке беріледі.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулығын Сіз
сондай-ақ біздің мына сайттан таба аласыз:
www.gorenje.com / < http://www.gorenje.
com />
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ҚАУІПСІЗДІК
ШАРАЛАРЫ
НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ ОДАН АРЫ
ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ!
Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу
және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар
оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек
тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты
қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға
байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы
аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат
етпеңіз! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай
және қызмет көрсете алады!
ЕСКЕРТУ! Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімді
бөлшектері қатты қызады. Аса сақ болыңыз, ыстық бөлшектерге
қолыңызды тигізбеңіз. Сегіз жасқа толмаған балалар тұрақты
бақылауда болуы тиіс!
ЕСКЕРТУ! Қолжетімді бөлшектер аспап жұмысы кезінде қатты
қызады. Кішкене балалардың аспапқа жақын жерде жүрмеуін
қадағалаңыз!
ЕСКЕРТУ! Жарықтандыру лампаларын ауыстырмас бұрын аспаптың
электр қорек желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіңіз. Электр
тоғынан зақым алу қауіпі бар!
Аспапты тазалау үшін жоғары қысымды тазалағыштарды және бу
ағынды тазалағыштарды қолданбаңыз.
Аспап сыртқы таймерге және қашықтықтан басқару блогына
жалғауға арналмаған.
Аспап кірістірілген тұйықтайтын құрылғысы бар стационарлы электр
сымына жалғануы тиіс. Жалғау электрлік монтаждау ережелеріне
сәйкес келуі тиіс.
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Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін байланыстыру кабелін
ауыстыруды авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана
орындай алады (тек жиынтығында байланыстыратын баусымы бар
аспаптар үшін).
ЕСКЕРТУ! Егер пісіру бетінің әйнегі жарылса немесе сынса, электр
тоғынан зақым алудың алдын алу үшін аспапты электр желісінен
ажыратыңыз.
Қақпақты ашпас бұрын оның таза екендігіне және ода
сұйықтықтардың жоқтығына көз жеткізіп алыңыз. Аспап металл
немесе әйнек қақпақпен жабдықталуы мүмкін. Қақпақты
конфоркалар толығымен суығаннан кейін ғана жабуға болады.
Конфоркаларға тіке қарамаңыз, өйткені олар галоген шамдармен
жабдықталған.
ЕСКЕРТУ! Май қолданып тағам дайындау барысын әрқашан
қадағалаңыз, өйткені жану қауіпі бар. Егер өрт туындаса, жалынды
сумен сөндірмеңіз. Аспапты сөндіріңіз, ыдысты қақпақпен немесе
дымқыл сүлгімен жабыңыз.
ЕСКЕРТУ! Жану қауіпі! Пісіру бетінде заттарды сақтау үшін
қолданбаңыз!
Жану қауіпі! Пісіру бетінде заттарды сақтау үшін қолданбаңыз!
ЕСКЕРТУ! Дайындау барысын қадағалаңыз. Егер дайындау барысы
қысқа болса, тұрақты бақылап отырыңыз.
ЕСКЕРТУ! Май қолданатын тағамдарды қараусыз дайындау қауіпті
және өрттің туындауына себеп болуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ! Аспапты өндіруші ұсынған, өндіруші аспаптың пайдалану
жөніндегі нұсқаулығында немесе аспап жиынтығында жеткізілетін
нұсқаулықта ұсынған пісіру бетінің қорғау экранын қолданыңыз.
Сәйкес келмейтін қорғау экранын қолдану жазатайым жағдайларға
алып келуі мүмкін.
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Индукциялық пісіру бетіне металл заттарды қоймаңыз, мысалы, пышақ,
қақпақ, асхана аспаптары, өйткені олар қатты қызып кетуі мүмкін.
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Тағам дайындау аяқталған соң конфорканы басқару панелінің
көмегімен сөндіріңіз. Ыдысты анықтау жүйесіне ғана сенім артуға
болмайды.
Аспап үй шаруашылығында қолдануға
арналған! Оны басқа мақсаттарда қолданбаңыз,
мысалы, бөлмені жылыту, үй жануарларын,
қағаздарды, текстильді кептіру үшін, өйткені бұл
жарақат алуға немесе өрттің туындауына алып
келуі мүмкін.
Аспапты жалғауды тек сервис орталығының
маманы ғана орындай алады. Білікті емес жалғау
және жөндеу ауыр дене жарақатын алуға себеп
болуы және аспаптың бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Пісіру бетін жұмыс үстелі ретінде және заттарды
сақтау үшін қолданбаңыз! Бұл аспаптың бүлінуіне
және шыны керамикада сызаттардың пайда
болуына алып келуі мүмкін. Пісіру панелінде жұқа
қабырғалы алюминий ыдыста, фольгада және
пластикалық ыдыста дайындамаңыз. Бұл аспаптың
сынуына және өрттің туындау қауіпіне алып келуі
мүмкін!
Аспаптың астында оңай тұтанатын заттарды,
мысалы, тазарту құралдарын немесе
аэрозолдарды сақтамаңыз. Жану қауіпі!

Көршілес электр аспаптардың ыстық
конфоркаларға тиіп тұрмауын қадағалаңыз.
Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін
байланыстыру кабелін ауыстыруды авторлық
құқығы бар сервис орталығының маманы ғана
орындай алады.

Аспапты жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып
шығыңыз. Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға
байланысты ақаулықтарға кепілдік берілмейді.
718037

6

ШЫНЫ КЕРАМИКАЛЫҚ
КІРІСТІРІЛЕТІН ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПІСІРУ
ПАНЕЛІ
(АСПАП ПЕН ЖАБДЫҚТЫҢ СИПАТТАМАСЫ - МОДЕЛІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ)
Нұсқаулық түрлі модельдер үшін дайындалған, сондықтан аспабыңызда жоқ функциялар мен
жабдықтардан тұруы мүмкін.

Артқы сол жақ индукциялық
конфорка

Артқы оң жақ индукциялық
конфорка

Алдыңғы оң жақ индукциялық
конфорка
Басқару панелі
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Алдыңғы сол жақ индукциялық
конфорка
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ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІ
(ЗАУЫТТЫҚ ТАҚТАЙШАСЫ)

A
B
C
D
E
F
G

Сериялық нөмірі
Артикулы
Моделі
Үлгісі
Сауда маркасы
Техникалық деректері
Сәйкестік белгілері

Аспаптың негізгі деректері бар зауыттық
тақтайшасы үрлегіш камерасының рамкасында
орналасқан және есік ашылғанда көрінеді.
Пісіру панелінің типі мен моделі туралы
деректерді кепілдік парағынан табуға болады.
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АЛҒЫШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Шыныкерамиканы ылғал шүберекпен және ыдысты қолмен жууға арналған құралдың кішігірім
мөлшерімен тазартыңыз. Ыдыс жууға арналған агрессивті және абразивті тазарту құралдарын, қатқыл
ысқыштарды, тотты кетіруге арналған құралдарды, дақ кетіргіштерді пайдаланбаңыз.

718037

Пісіру панелін пайдалануды бастаған кезде жаңа аспапқа тін иіс шығуы мүмкін, ол уақыт өткен сайын
жойылады.
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ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПІСІРУ БЕТІ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- Әйнек керамикалық бет температура өзгерістеріне төзімді, сіз оған ыстық ыдысты және т.б. қоя аласыз.
- Шыныкерамика берік материал болып табылады, сондықтан сіз оның үстіне ақаулануынан қорықпай,
ыдыстарды қоя аласыз.
- Пісіру панелін жұмыс үстелі ретінде пайдаланбаңыз, себебі бұл шыныкерамика бетіне ақаулықтар және
сызаттар қалдыруы мүмкін
- Жарықшақ түскен және сынған пісіру панелін пайдаланбаңыз. Шыныкерамикаға қатты және өткір
заттардың түспеуін қадағалаңыз, себебі олар шыныкерамиканы ақауландырулары мүмкін. Жарықшақтар
байқалған жағдайда, аспапты тез арада электр желісінен ажыратыңыз, аспап қосылып тұрған
сақтандырғышты өшіріңіз және сервис орталығына хабарласыңыз.
- Ыдысты конфоркаға қояр алдында ыдыстың түбі мен конфорканың өзін құрғатып сүртіңіз, бұл жылудың
қалыпты берілуін қамтамасыз етеді және конфорканың ақаулануын болдырмайды. Конфоркаларға бос
ыдысты қоймаңыз.

ҚЫЗДЫРУ ДӘРЕЖЕСІ
Конфоркалардың қыздыру қуаты он деңгей шегінде белгіленеді.
Кестеде қыздырудың түрлі деңгейлерін пайдалану үлгілері келтірілген.
Қыздыру
дәрежесі
0
1-2
3
4-5
6
7-8
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Пайдалану
Конфорка сөндірілген, қалдық жылуды пайдалану.
Тағам температурасын ұстап тұру, тамақтың шағын көлемін даярлауды жалғастыру
(минимальді қуаты).
Баяу даярлау (жоғары қуат барысында қыздырудан кейін даярлауды жалғастыру).
Тамақтың үлкен көлемін баяу даярлау (даярлауды жалғастыру), үлкен кесектерді қуыру.
Қуырып алу.
Қуыру.
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Даярлаудың, қуырудың басталуы; қуыру.

P

Қыздырудың ұлғайтылған қуат режимі даярлаудың басында немесе тамақтың үлкен
көлемін даярлау үшін іске қосылады.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША
КЕҢЕСТЕР
- Ыдысты сатып алу кезінде өндірушінің әдетте ыдыс диаметрін жоғарғы жиегі немесе қақпағы бойынша
көрсететіндігіне назар аударыңыз, ол әдетте түбінің диаметрінен үлкен болады.
- Ұзақ уақыт бойы пісіруді қажет ететін тағамдары жылдам пісіргіште дайындаңыз. Ыдыста әрқашан
сұйықтықтың жеткілікті мөлшерінің болуын қадағалаңыз. Бос ыдысты қыздыру салдарынан пісіру панелі
қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ыдыс және пісіру беті бүлінеді.
- Егер тағамды дайындау рецептінде рұқсат етілсе, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Қақпақ өлшемі
бойынша ыдысқа сәйкес келуі тиіс. Ыдыс дайындалатын тағам мөлшеріне сәйкес келуі тиіс. Үлкен ыдыста
аз ғана тағамды дайындау электр энергиясын шығындауға алып келеді.

ЫДЫСТЫ АНЫҚТАУ
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- Егер қосылып тұрған конфоркада ыдыс болмаса немесе диаметрі өте
кішкентай түбі бар ыдыс орнатылса, энергия берілмейді.
- Егер ыдыс түбінің диаметрі өте кішкене болса, конфорка ыдысты анықтай
алмауы мүмкін. Егер конфорка қосылған болса, оның дисплейінде символы
мен қыздырудың орнатылған дәрежесі кезекпен жанады. Егер қосудан және
қыздыру дәрежесін орнатудан кейін 1 минут ішінде конфоркаға сай келетін
ыдысты қойса, конфорка бекітілген қуатпен жұмыс жасай бастайды. Егер
ыдысты конфоркадан алса, энергия беру тоқтатылады.
- Егер түбінің диаметрі, бірақ конфорка анықтай алатын кішкене ыдыс
қолданатын болсаңыз, пісіру панелі осы өлшемдегі ыдысты қыздыру үшін
қажетті энергияны береді.
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ИНДУКЦИЯЛЫҚ КОНФОРКАЛАРДЫҢ ЖҰМЫС
ІСТЕУ ПРИНЦИПІ
- Пісіру панелі жоғары тиімді индукциялық конфоркалармен жабдықталған.
Жылу конфорканы аралық қыздырусыз ыдыс түбінде тікелей түзіледі.
Осылайша, электр энергиясын тұтыну сәулелендіру принципі бойынша
жұмыс істейтін әдеттегі қыздыру элементтерімен салыстырғанда едәуір
төмен.
- Индукциялық конфорка тікелей емес, ыдыс түбіндегі жылу есебінен
қызады. Өшіргеннен кейін қалдық жылу Н индикаторы конфорканың әлі
ыстық екендігін хабарлайды.
- Индукциялық конфорканың жұмыс істеу принципі мынадай болып
табылады: шыныкерамикалық беттің астында индукциялық шарғы
орналасқан, ол ауыспалы электрмагнитті өріс тудырады, соның нәтижесінде
ыдыс түбінде ток индукцияланады, бұл қыздыруға әкеп соғады.

Қант пен тәтті тағамдар әйнек керамикалық бетті қатты зақымдауы
мүмкін, сондықтан беттің бүлінуін болдырмас үшін, оларды қалақшаның
көмегімен, тіпті пісіру беті суымаса да, дереу алып тастаңыз.
Ыстық әйнек керамикалық бетті тазарту құралдарымен тазаламаңыз,
бұл оның зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.

718037
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ЫДЫС
ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПІСІРУГЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС
- Индукциялық пісіру бетінде дайындау сәйкес келетін ыдысты қолданған
жағдайда ғана мүмкін болады.
- Дайындау кезінде ыдысты конфорканың ортасына орнатыңыз.
- Индукциялық пісіру бетінде дайындау үшін ферромагнитті материалдардан
жасалған ыдыстарды қолдануға болады. Бұл болат, болат эмальды және
шойын ыдыс.
- Мыс немесе алюминий түбі бар қоспалы болат ыдыстарды және әйнек
ыдыстарды қолдануға болмайды.
- Ыдыстың жарамдылығын магнит көмегімен өз бетіңізше тексеруге болады.
Егер магнит ыдыс түбіне тартылса, ол жарамды болып табылады.
- Жылдам пісіргіште дайындау кезінде тиісті қысымға қол жеткізбейінше, дайындау процесін тұрақты
бақылап отырыңыз. Алдымен конфорка максималды қуатпен жұмыс жасауы тиіс, содан соң жылдам
пісіргішті өндіруші ұсыныстарын сақтай отырып, конфорканы қыздыру дәрежесін ақырындап
төмендетіңіз.
- Ыдыста әрқашан сұйықтықтың жеткілікті мөлшерінің болуын қадағалаңыз. Бос ыдысты қыздыру
салдарынан пісіру беті қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ыдыс және пісіру беті бүлінеді.
- Кейбір ыдыстардың түптері толықтай ферромагнитті емес. Бұл жағдайда тек магнитті бөлігі ғана
қызады, қалған түбі қызбайды.
- Арнайы ыдысты қолдану кезінде осы ыдысты өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.
- Дайындаудың ең жақсы нәтижесіне қол жеткізу үшін ыдыс түбіндегі ферромагнитті бөлік конфорка
өлшеміне сәйкес келуі тиіс. Егер конфорка ыдысты анықтамаса, ыдысты диаметрі кішкене
конфоркаға қойып көріңіз.
Конфоркалар

Ыдыс түбінің минималды диаметрі

Артқы сол жақ, алдыңғы оң жақ

Ø 90 mm

Алдыңғы сол жақ, артқы оң жақ

Ø 130 mm

Ыдыс түбі тегіс әрі жазық болуы тиіс.

Ø

Ø

718037
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ПІСІРУ ПАНЕЛІН БАСҚАРУ
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ (моделіне байланысты)

E

G

F G

G

F G

E C D A

Сенсорлар мен индикаторлар
A Пісіру панелін ҚОСУ/СӨНДІРУ
B Қорғайтын блоктау
C Қыздыру дәрежесі мен уақытты азайту (–)
D Қыздыру дәрежесі мен уақытты көбейту (+)
E Конфоркаларды ҚОСУ
F Конфоркадағы қосылған таймер индикаторы
G Конфоркалар дисплейі

718037
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B

ПІСІРУ ПАНЕЛІН ҚОСУ
ҚОСУ/СӨНДІРУ (А) сенсорын басыңыз және 1
секунд басылған күйінде ұстаңыз.
Қысқа дыбысты сигнал беріледі және конфоркалар
дисплейінің жанында нүкте индикаторлар жанады.

E

F

E

A

Егер одан ары орнатулар жүргізбесеңіз, пісіру панелі 10 секундтан кейін автоматты түрде сөнеді.
Қысқа дыбысты сигнал беріледі.
Аспапты электр желісіне алғаш жалғағаннан кейін және электр қорегіндегі кідірістерден кейін қосу
кезінде пісіру панелі блокталған.

КОНФОРКАЛАРДЫ ҚОСУ
Пісіру панелін қосқан соң 10 секунд ішінде қажетті
конфорканы (Е) сенсорымен қосыңыз. Таңдалған
конфорканың C және D сенсорларымен қыздыру
дәрежесін орнатыңыз. Егер бірінші С сенсоры
басылса, бірден 9-қуат орнатылады. Егер бірінші D
сенсоры басылса, 1-қуат орнатылады.

E

E C D A

Егер конфоркаға ыдыс қойылмаған болса,
дисплейде қыздырудың таңдалған дәрежесі мен
символы кезекпен жыпылықтайды.

Қыздыру дәрежесін өзгерту
Конфорканы таңдаңыз және тиісті C және D сенсорларымен қыздыру қуатын өзгертіңіз.

718037

Егер C немесе D сенсорларын басылған күйде ұстап тұрса, мән жылдамырақ өзгереді.
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POWER BOOST МАКСИМАЛДЫ ҚЫЗДЫРУ ҚУАТЫ
РЕЖИМІ
Конфорканы таңдап, С сенсорын басыңыз. Қысқа дыбысты сигнал беріледі, дисплейде 9 мәні жанады.
D сенсорын басыңыз, дисплейде Р символы жанады. Конфорка 10 минут бойы максималды қуатпен
жұмыс жасайды, содан соң дыбысты сигнал беріледі, конфорка 9-қуатқа ауысады.

G

E

C

D A

B

Қыздырудың максималды қуаты режимін сөндіру
- С сенсорымен қыздыру дәрежесін азайтыңыз.
PowerBoost режимі қосылып тұрған конфорка өте жоғары қуатпен жұмыс жасайды.

718037
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БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАЙТЫН БЛОКТАУ
Қорғайтын блоктау пісіру панелін кездейсоқ қосудың және пісіру параметрлерін өзгертудің алдын алуға
мүмкіндік береді.
Қорғайтын блоктауды қосу
Қорғайтын блоктау сенсорын (В) 1 секунд
басыңыз және басылған күйінде ұстаңыз. В1
индикаторы қосылады. Қорғайтын блоктау
қосылды.

Қорғайтын блоктауды конфоркалар жұмыс
жасап, сондай-ақ сөніп тұрған кезде де қосуға
болады. Егер конфорка қосылған болса, блоктау
ҚОСУ/СӨНДІРУ сенсоры мен қорғайтын блоктау
сенсорынан басқа, барлық сенсорлардың
қосылуының алдын алады. Егер конфоркалар
сөндірілген болса, блоктау қорғайтын блоктау
сенсорынан басқа, барлық сенсорлардың
қосылуының алдын алады. Қорғайтын блоктау
пісіру панелін электр желісіне алғаш жалғағаннан
кейін және электр қоректегі кідірістен кейін
қосылады.

718037

B B1

Қорғайтын блоктауды сөндіру
Қорғайтын блоктау да дәл осындай тәсілмен
алынады. Пісіру панелі сөніп тұруы тиіс. Қорғайтын
блоктау сенсорын (В) 1 секунд басыңыз және
басылған күйінде ұстаңыз.
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ТАЙМЕР
Бұл функция конфорканың жұмыс жасау ұзақтығын тағайындауға мүмкіндік береді, бұл ретте таңдалған
конфорка үшін қыздыру дәрежесін алдын ала орнатып алу қажет. Бекітілген уақыт өткеннен кейін
конфорка автоматты түрде сөнеді.
Таймер уақытты 1-99 минут аралығында орнатуға мүмкіндік береді. Таймерді барлық конфоркаларға
кез келген қыздыру дәрежесінде бір уақытта орнатуға болады.

E

G

E C D A

ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ
Конфорканы Е сенсорымен таңдаңыз және C және D сенсорларымен қыздыру дәрежесін орнатыңыз.
Егер 0 қыздыру дәрежесі орнатылған болса, таймер уақытын тағайындау мүмкін емес. Е конфорка
сенсорын қайта басыңыз. Дыбысты сигнал беріледі және G конфорка дисплейінде нүкте индикаторы
бар «t.» символы көрсетіледі. Қарама-қарсы конфорка дисплейінде уақыт көрсетіледі.
- C және D сенсорларымен 1 - 99 минут аралығындағы диапазонда уақытты орнатыңыз.
- Орнатқаннан кейін уақытты есептеу басталады. Егер C және D сенсорларын бір уақытта басса,
уақыт нөлге келтіріледі. Егер C немесе D сенсорларын басылған күйде ұстап тұрса, мән жылдамырақ
өзгереді.
- Бірнеше секунд өткен соң дисплейдегі уақыт сөнеді, ал қыздыру дәрежесінің жанында конфоркаға
таймердің орнатылғанын көрсететін нүкте индикатор жанады.
- Таймердің уақыты өткеннен кейін дыбысты сигнал беріледі және конфоркалар сөнеді. Дыбысты
сигналды сөндіру үшін кез келген сенсорды басыңыз немесе дыбысты сигнал 2 минут өткен соң
өздігінен сөнеді.
Таймер уақытын өзгерту
- Таймер уақытын кез келген сәтте өзгертуге болады.
- Қажетті конфорка сенсорын екі рет басыңыз.
- С және D сенсорларымен таймердің жаңа уақытын орнатыңыз.
Қалдық уақыт индикациясы
Егер бірнеше таймер орнатылған болса, қалған уақытты (Е) сенсорын екі рет басу арқылы білуге
болады.
718037
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КОНФОРКАЛАРДЫ СӨНДІРУ

E

G

F G

G

F G

Е сенсорымен конфорканы таңдаңыз және тиісті
С сенсорымен 0 қыздыру қуатын орнатыңыз.
Жылдам сөндіру. Тиісті С және D сенсорларын бір
уақытта басыңыз. Қысқа дыбысты сигнал беріледі
және қыздыру дәрежесі 0-ге орнатылады.
Егер конфоркалардың барлығында 0 қыздыру
дәрежесі орнатылған болса, бірнеше секунд өткен
соң пісіру панелі автоматты түрде сөнеді.

E C D

A B

ҚАЛДЫҚ ЖЫЛУ ИНДИКАТОРЛАРЫ
Шыны керамикалық пісіру панелі «Н» қалдық жылу индикаторымен жабдықталған. Индукциялық пісіру
панелінің конфоркасы тікелей емес, ыдыс түбіндегі жылу есебінен қызады. Егер панелді сөндіргеннен
кейін «Н» индикаторы жанса, дайын тағамның температурасын ұстап тұру немесе еріту үшін қалдық
жылуды қолдана аласыз. «Н» индикациясы сөнгеннен кейін конфорка ыстық күйінде қалуы мүмкін. Абай
болыңыз: күю қауіпі бар!

ЖҰМЫС ҰЗАҚТЫҒЫН ШЕКТЕУ

Қыздыру дәрежесі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Максималды жұмыс
уақыты, с

10

10

10

10

10

10

10

10

3

718037

Қауіпсіздік үшін аспап әр жеке конфорка үшін жұмыс уақытын шектегішпен жабдықталған. Сөндіруді
іске қосу уақыты конфоркадағы соңғы орнатылған қыздыру дәрежесіне байланысты болады. Егер
қыздыру дәрежесі ұзақ уақыт бойы өзгертілмеген болса, конфорка автоматты түрде сөнеді.
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ПІСІРУ ПАНЕЛІН СӨНДІРУ
Пісіру панелін сөндіру үшін ҚОСУ/СӨНДІРУ
сенсорын (А) басыңыз және 1 секунд басылған
күйде ұстаңыз. Дыбысты сигнал беріледі және
барлық конфоркалар сөнеді.

A

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ СӨНДІРУ
Егер сенсорларға ұзақ уақыт бойы әсер етілсе (басқару панеліне сұйықтық төгілген немесе үстіне бір
зат жатыр), 10 секундтан кейін конфоркалардың барлығы сөнеді. Дисплейде «-.» таңбасы жанады және
дыбыстық белгі естіледі. Басқару панеліндегі заттарды немесе сұйықтықты алып тастаған кезде дыбысты
сигнал сөнеді.

ПІСІРУ ПАНЕЛІНІҢ ТҰТЫНАТЫН ҚУАТЫН ШЕКТЕУ
G1

4

G2

2

C D A

Пісіру панелінің максималды тұтынатын қуаты
7200 Вт құрайды. Бұл мәнді 2800 Вт, 3500 Вт
немесе 6000 Вт дейін азайтуға болады. Қуатты
шектеу режимін пісіру панелін электр желісіне
жалғағаннан кейін 30 секунд ішінде қосуға
болады. Жалғағаннан кейін пісіру панелін блоктан
шығарыңыз. Содан соң 2 және 4 конфоркаларды
қосу батырмаларын бір уақытта басыңыз.
Дыбысты сигнал беріледі және G1 және G2
конфоркаларының дисплейлерінде пісіру панелінің
максималды қуатының ағымдағы мәні көрсетіледі.
C және D сенсорларымен қуатты шектеудің қажетті
режимін таңдаңыз.
2 және 4 конфоркаларды қосу сенсорларын бір
уақытта басу арқылы таңдалған режимді растаңыз.
Шектелген қуат режимінде барлық конфоркаларда
қыздырудың жоғары дәрежесін бір уақытта
орнатуға болмайды. Бұл жағдайда дыбысты сигнал
беріледі және таңдалған конфорка диспелйінде «r»
символы жанады, бұл пісіру панелінің шектелген
қуат режимінде жұмыс жасайтынын растайды.
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ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІП ҰСТАУ
Тазартар алдында аспапты ауыстырып қосқышын бұрап алып немесе
бас сөндіргішін өшіріп немесе айырын желілік розеткадан суырып алып
электржелісінен ажыратыңыз да, суытып қойыңыз. Балалар аспапты тек
үлкендердің қарауымен ғана тазартуға болады және қызмет көрсете
алады!

Шыныкерамикалық бетін оны әрбір пайдаланғаннан кейін тазартып отырыңыз (оның суығанын күтіңіз!),
әйтпесе тіпті аздаған ластанулар келесі пайдалану кезінде қызып тұрған бетке күйіп жабысатын болады.
Шыныкерамикалық бетінің жиі күтімі үшін шыныкерамикалық бетінде ласты қорғау үлдірін құрайтын
арнайы құралдарын пайдаланыңыз.
Әрбір пайдалану алдында шыныкерамикалық бетінен және ыдыстың түбінен
панельдің бетін сызып кетуі мүмкін шаң мен кірді сүртіп отырыңыз.
Пісіру бетін тазарту үшін металл губкалар, абразивті тазарту құралдары
пайдалануға болмайды, өйткені олар әйнек керамика бетін сызып кетуі
мүмкін. Сондай-ақ пісіру бетін тазарту үшін агрессивті тазарту спрейлерін
және лайықты емес сұйық тазарту құралдарын пайдалануға болмайды.
Пісіру бетіндегі сәнді сурет агрессивті және тұрпайы тазарту құралдарын,
сондай-ақ түбі зақымданған немесе тұрпайы түбі бар ыдысты пайдалану
салдарынан өшіп қалуы мүмкін.
Шағын кірленулерді жұмсақ ылғал шүберекпен кетіруге болады. Содан кейін
таза бетін құрғатып сүрту керек.
Су дақтарын әлсіз сірке ерітіндісінің көмегімен кетіруге болады. Бұл
ерітіндімен аспаптың жиектерін, сүртуге болмайды (кейбір модельдерде),
өйткені ол жылтырын жоғалтатын болады. Әк шөгінділерін кетіру үшін
агрессивті спрейлер мен тазарту құралдарын пайдалануға болмайды.
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Қатты кірленулер шыныкерамикалық беттерін күтуге арналған арнайы
құралдары көмегімен кетіріледі. Осы орайда арнайы тазартқыш құралдарын
өндірушілерінің нұсқауларын ұстаныңыз. Шыныкерамикалық беттерінде
тазартқыш құралдарының іздері қалмағанын тексеріңіз, себебі қыздыру
барысында ол агрессивті қасиеттерге ие болып, шыныкерамикалық беті
құрылымының өзгеруіне алып келуі мүмкін.
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Кетуі қиын ластанулар мен күйген тамақ қалдықтарын арнайы қырғыштың
көмегімен кетіруге болады.
Егер кірленулерді ылғал шүберек немесе шыныкерамиканы тазарту
құралының көмегімен кетіру мүмкін болмаған жағдайда ғана қырғышты
пайдаланыңыз.
Қырғышты пайдалану барысында оны тазартылатын бетке дұрыс бұрышпен
(45-60°) ұстау керек. Қырғышты сәл қысып тұрып, кірленуді кетіріңіз
Қырғыштың пластмасса тұтқасы (кейбір модельдерде) ыстық пісіру панеліне
жанаспауын қадағалаңыз.

Қырғышпен тік бұрышы астында бетті тазаламаңыз. Қырғыштың өткір
жүзі пісіру панелін сызып кетпеуін қадағалаңыз. Қант пен тәтті тағамдар
әйнек керамикалық бетті қатты бүлдіруі мүмкін, сол себепті бетті бүлдіріп
алмас үшін, тіпті пісіру беті әлі суымаса да, оларды қырғыштың көмегімен
бірден тазалаңыз.

Уақыт өткен соң шыныкерамикалық бетіне түсірілген графика элементтері көмескіленуі мүмкін.
Көбінесе бұл күйген тағам қалдықтары, ыдыстың кейбір түрлерін пайдаланудың нәтижесі (мысалы,
алюминий немесе мыс). Мұндай дақтарды толық жою қиынға түседі.
Назар аударыңыз! Жоғарыда айтылған бүлінулер сыртқы түріне жатады да, аспаптың жұмыс істеуіне
әсер етпейді. Осы тектес бүлінулерге кепілдік берілмейді.
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ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ
ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПІСІРУ КЕЗІНДЕГІ ШУЫЛ ЖӘНЕ ОНЫҢ СЕБЕПТЕРІ
Себебі

Жою

Индукциялық
конфорка жұмысы
кезіндегі әдеттегі
жұмыс шуылы.

Индукциялық қыздыру технологиясы
электр магнитті толқындар әсерімен
дірілдейтін белгілі бір материалдардың
қасиеттеріне негізделген. Бұл ретте
молекулаларды дірілдеуге мәжбүрлейтін
құйынды токтар пайда болады. Бұл
қозғалыс жылу энергиясына түрленеді,
бұл металда қатты емес шуылдың пайда
болуына алып келуі мүмкін.

Бұл ақаудың пайда болғанын
білдірмейтін қалыпты жұмыс
шуылы.

Трансформатор
жұмыс жасаған
кездегідей төмен
дыбыс.

Ол қыздыру қуатының жоғары деңгейінде
пісіру кезінде туындайды. Ол индукциялық
конфорка ыдысқа беретін энергия
мөлшеріне байланысты.

Егер қыздыру температурасы
төмендетілсе, шуыл жойылады
немесе бәсеңдейді.

Діріл немесе ыдыс
сыңғыры.

Бұл шуылды түрлі материалдар қабатынан
жасалған ыдыстар тудырады.

Шуыл түрлі материалдардың
қабаттары түйіскен жерде
туындайтын дірілден пайда
болады. Бұл шуыл ыдысқа
байланысты. Ол пісірілетін тағам
мөлшері мен түріне байланысты
өзгеруі мүмкін.

Желдеткіш шуылы.

Индукциялық электронды
компоненттердің дұрыс жұмыс істеуі
температураны бақылауды қажет етеді.
Сондықтан пісіру плитасы қабылданатын
температураға байланысты жұмыс
істейтін желдеткішпен жабдықталған.

Егер пісіру бетінің
температурасы өте жоғары
болса, пісіру бетін сөндіргеннен
кейін желдеткіш біраз уақыт
жұмыс жасауы мүмкін.
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ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚАТЕЛЕР ИНДИКАЦИЯСЫ
Аспап қызып кетуден қорғауға арналған датчиктермен жабдықталған, сондықтан конфоркалар немесе
пісіру панелі біраз уақытқа толықтай сөніп қалуы мүмкін.
Ақаулық, ықтимал себебі, ақаулықты жою
• Үздіксіз дыбысты сигнал және дисплейде «–» символы жыпылықтайды.
- Басқару панелі ластанған, оған су төгілген немесе басқа зат жатыр. Басқару панелін тазалаңыз.
• Дисплейдегі «С» символы.
- Пісіру панелі қызып кеткен. Пісіру панелін суытып алыңыз.
• Дисплейдегі «r» символы.
- Пісіру панелінің тұтынылатын қуатындағы орнатылған шектеулерге байланысты қыздырудың өзіңіз
қалаған дәрежесін орнату мүмкін емес.
• Дисплейдегі «F» символы.
- Аспап жұмысы кезінде ақау пайда болды.

Егер ақаулық пайда болса немесе «F» қате индикациясы жойылмаса,
пісіру панелін электр желісінен бірнеше минутқа сөндіріңіз (аспап
жалғанып тұрған сақтандырғышты немесе негізгі сөндіргішті сөндіріңіз),
содан соң панельді электр желісіне қайта жалғаңыз және ҚОСУ/СӨНДІРУ
сенсорын қосыңыз.

Ақаулықты берілген ұсыныстарға сәйкес жою мүмкін болмаған кезде авторлық құқығы бар сервис
орталығына хабарласыңыз. Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты
ақаулықтарға кепілдік берілмейді. Тұтынушы осындай ақауларды жою бойынша шығындарды өз бетінше
төлейді.

Жөндеуді бастамас бұрын сақтандырғышты бұрап алу немесе негізгі
сөндіргішті сөндіру немесе ашаны желілік розеткадан ажырату арқылы
аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
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ПІСІРУ ПАНЕЛІН ЖИНАҚТАУ

40

718037

- Пісіру панелінің артқы жағынан үстел үсті ағаш плинтустарын пайдалану икемдеп құру схемасында
келтірілген минимальді рұқсат етілген арақашықтығын ұстану жағдайында ықтимал.
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АСҮЙ ШКАФЫНЫҢ ЖЕЛДЕТКІШІ
- Индукциялық пісіру панелінің сенімді жұмыс істеуі үшін жеткілікті желдеткішін қамтамасыз ету керек.
А Жәшігі бар асүй шкафы
- Шкафтың артқы қабырғасының жоғарғы бөлігінде, пісіру панелін орнату саласында кафтың бүкіл
ені бойынша кем дегенде 140 миллиметр желдеткіш саңылауын жасау керек. Шкафтың алдыңғы
қабырғасының жоғарғы бөлігінде сондай-ақ шкафтың бүкіл ені бойынша кем дегенде 6 миллиметр
биіктікте желдеткіш саңылауын жасау қажет.
- Пісіру панелінің астында оның барлық ұзындығы бойынша пісіру панелінің төменгі бетінен кемінде
10 миллиметр қашықтыққа горизонталь аралық қабырға орнатылуы тиіс.
Артқы жағынан жеткілікті желдету қамтамасыз етіледі.
- Пісіру панелі, оның төменгі жағында орналасқан суыту желдеткішімен жабдықталған. Пісіру
панелінің астындағы жәшікте ұсақ заттар мен қағаз сақтауға болмайды, жұмыс істеу кезінде оларды
желдеткішке тартып кетуі мүмкін, бұл суыту жүйесінің сынуына әкеп соғады. Жәшікте алюминий
фольга және тез тұтанатын заттар, мыс., тазалау құралдары мен аэрозольдар сақтамаңыз, сонымен
қатар оларды пісіру панеліне жақын қоймаңыз. Жанып кету қаупі бар! Желдеткіштің төменгі бөлігі
мен жәшіктің ішіндегілердің арасында 20 мм-ден кем емес қашықтықты қамтамасыз ету қажет.
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40-50

Б Духовкасы бар асүй шкафы
- Пісіру панелінің астына суыту желдеткіштерімен жабдықталған EVP4…, EVP3…, EVP2…, духовкаларын
орнатуға болады.
Духовканы пісіру панелінің астына орнату кезінде, асүй шкафының артқы қабырғасын алу қажет.
Асүй шкафының алдыңғы қабырғасының жоғарғы бөлігіне шкафтың бүкіл енінің бойымен биіктігі 6
мм-лік ойық жасау қажет.
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ПІСІРУ ПАНЕЛІН ҮСТЕЛДІҢ БЕТІМЕН ТЕҢ МОНТАЖДАУ
Үстел бетімен тең монтаждау үшін қиғашталған жиектері мен декоративтік жиектемелері жоқ пісіру
панельдері қолданылады.

тік жиек

қиғаш жиек

декоративтік
жиектеме

1. Монтаждау процесі
Пісіру панелін табиғи тастан (мәрмәр, гранит) немесе ағаш массивінен (араланған қималарды бітеу
қажет) жасалған ылғалға және жылуға төзімді беттерге ғана орнатуға болады. Керамикалық, ағаш және
әйнек беттерге кірістіру кезінде пісіру панелін ағаш жиектемеге орнату қажет. Ағаш жиектеме панелді
жеткізу жиынтығына кірмейді.
Пісіру панелін басқа материалдардан жасалған үстел беттеріне кірістіру үстел бетін өндіруші рұқсат
еткен жағдайда ғана мүмкін болады. Асхана шкафының ішкі өлшемі монтаждау ойығының ішкі
өлшемдерінен кем болмауы тиіс. Пісіру панелінің төменгі бетіне нығыздағыш жабыстырыңыз.

Байланыстыратын кабельді монтаждау ойығы арқылы төмен шығарыңыз. Пісіру панелін монтаждау
ойығының ортасына орнатыңыз. Аспапты электр желіге жалғап («Электр желісіне жалғау» бөлімін
қараңыз), герметик жүргізер алдында оның жұмысын тексеріңіз.
Пісіру панелі мен үстел беті арасындағы саңылауды 160°C кем емес температураға шыдайтын силикон
герметикпен толтырыңыз. Герметикті арнайы құралмен тегістеңіз. Герметикті өндірушінің нұсқауларын
орындаңыз. Герметик толықтай кеппейінше пісіру панелін қоспаңыз.
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1

2

1

1. Силикон герметик, 2. Нығыздағыш

Табиғи тастан жасалған беттерде монтаждау ойығының өлшемдерін
аса мұқият ойластырыңыз. Кез келген бет үшін силикон герметикті
таңдау кезінде оны өндірушіден кеңес алыңыз, өйткені сәйкес келмейтін
герметикті қолдану беттің түсінің өзгеруіне алып келуі мүмкін.

2. Пісіру панелін демонтаждау
Пісіру панелін электр желісінен ажыратыңыз.
Герметикті арнайы құрал көмегімен алыңыз. Пісіру панелін монтаждау ойығынан шығарып алу үшін оны
итеріп жіберіңіз.

Пісіру панелін үстінен итеруге тырыспаңыз!

Сервис орталығы пісіру панелін жөндеумен және оған қызмет көрсетумен
шұғылданады. Пісіру панелін үстелдің бетімен теңдей кірістірер алдында
асхана жиһазын жеткізушіден кеңес алыңыз.
Табиғи тастан жасалған бет
1

3
ʈ

2
4

5,5

54

56

16

1 - Үстел беті
2 - Аспап
3 - Саңылау
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Шыны керамикалық панел мен үстел бетіндегі ойық өлшемдерінде өзгерістер болуы мүмкін
болғандықтан, саңылау ені түрленуі мүмкін (мин. 2 мм).
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Керамикалық, ағаш немесе шыны бет

1234-

Үстел беті
Аспап
Саңылау
Қалыңдығы 16 мм ағаш жиектеме

Шыны керамикалық панел мен үстел бетіндегі ойық өлшемдерінде өзгерістер болуы мүмкін
болғандықтан, саңылау ені түрленуі мүмкін (мин. 2 мм).
Үстел бетінің жоғары жиегінен төмен қарай 5,5 миллиметр түсу арқылы ағаш жиектемені орнатыңыз
(суретті қараңыз).
Шыны керамикалық панельдің радиусына (R10, R2) байланысты монтаждау ойығының бұрыштарындағы
радиустарды сақтаңыз.
ШЫНЫ КЕРАМИКА

МОНТАЖДАУ ОЙЫҒЫ

R2

R2

R5

R5

R2

R2

R5

R5

R2

R2

R5

R5

R10

R10

R12

R12
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ҮСТЕЛ БЕТІМЕН ТЕҢ МОНТАЖДАУ КЕЗІНДЕГІ МОНТАЖДАУ ОЙЫҒЫНЫҢ
ӨЛШЕМДЕРІ (моделіне байланысты)
595
520
54

min 20

58 -63

R
y

524-525 x

min 50

x
min 600

y
14

19
5

5

560-562
599-600

Егер де тұмшапеш тегіс пісіру бетінің астында ортнатылса, онда үстелдің
жуандығы кем дегенде 45 мм болу керек.
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R

495-497

min 40
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КӨБІКТЕНГЕН ТЫҒЫЗДАҒЫШЫН ЖЕЛІМДЕУ

Кейбір модельдері желімденіп қойылған тығыздағыштарымен қоса жеткізіледі.
Аспапты үстел үстіне икемдеп орнату алдында шыныкерамикалық немесе шыны пісіру панелінің
төменгі жағынан жиынтықта қоса берілетін тығыздағышын желімдеу қажет.
- Тығыздағыштан қорғауыш үлдірін алып тастаңыз.
- Тығыздағышты шыныкерамика немесе шынының шеттерінен 2-3 миллиметр шегіндіре отырып,
төменгі жағынан желімдеңіз. Тығыздағыш пісіру панелінің бүкіл периметрі бойынша желімденуі керек
және бұрыштарында бір бірінің үстіне қатарласып салынбауы керек.
- Тығыздағышты желімдеу барысында өткір заттар шыныкерамикамен/шынымен жанаспағанын
қадағалаңыз (мысалы, тығыздағышты шыныкерамиканың/шынының үстіне кеспеңіз)

Аспапты тығыздағышсыз жинақтауға тыйым салынады!

- Асүй гарнитурының үстел үсті тегіс және көлденең болуы керек.
- Ойықтың діңгектерін тиісті түрде ылғал мен кірден қорғау үшін герметикаландыру керек.
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ПІСІРУ ПАНЕЛІН ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ
ҚОСУ
- Электржелісіне қосуды қорғау қолданыстағы талаптар мен ұйғарымдарына сәйкес келуі керек.
- Іске қосар алдында зауыттық тақтайшасында келтірілген кернеу желідегі нақты кернеумен сәйкес
келетінін тексеру қажет.
- Электржелісіне ажыратылмайтын қосылу жағдайында алшақ тұрған түйісулердің арасындағы
арақашықтығы кем дегенде 3 миллиметр көпполюсті алшақтауыш құрылғысын орнатыңыз.
Сақтандырғыштар, токтың қорғауыш ауыстырып қосқыштары және т.б. жарамды.
- Іске қосылуы электржелілері ток жүктемелерінің және сақтандырғыштарының мүмкіндіктерін ескеруі
тиіс.
- Жинақтаудан кейін токөткізгіш және оқшауланған тетіктеріне жанасудан толық қорғауын қамтамасыз
етулері қажет.
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Аспапты электржелісіне қосуды тек авторластырылған сервистік
орталығының маманы жүргізе алады. Аспапты дұрыс емес жинақтау және
іске қосуымен байланысты ақаулықтарына кепілдік таратылмайды. Кез
келген араласу алдында аспапты электржелісінен ажыратыңыз.
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ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ
2

1

1. Жалғамас бұрын зауыттық жапсырмада
көрсетілген кернеудің желідегі нақты кермеумен
сәйкес келетінін тексеріп алу қажет.
Пайдаланушы желісіндегі кернеуді (L және N
арасында 220-240 В) маман өлшеу аспабының
көмегімен тексеруі тиіс.
2. Клеммалы қалыптың қақпағын ашыңыз.
3. Аспабыңыздың түріне сәйкес клеммалар
арасына түйіспе орнатыңыз.
Түйіспелер клеммалы қалыпта орналасқан.

БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН КАБЕЛЬ
(кабелі жоқ модельдер үшін)
• Жалғау үшін сары-жасыл қорғайтын сымы бар H05 VV-F немесе H05V2V2-F түріндегі ПВХоқшаулағышты байланыстыру кабельдері немесе басқа да теңдей кабельдер немесе сапасы жоғары
кабельдер қолданыла алады.
• Байланыстыру кабелінің сыртқы диаметрі кемінде 8,00 мм.
• Байланыстыру кабелін міндетті түрде кабельге шектен тыс күш түсірудің алдын алатын қысқыш арқылы
өткізіңіз.

* Жиынтығының ішіне кеңестер қосылынбайды
Электр сымын кеңестердi (шеткі ұстатқыштарды) пайдалануды ұсынамыз
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ЖАЛҒАУ СХЕМАСЫ
Бір фазалы қосылу (32 А)
• Бір фаза (1 1N, 220–240 В~ /50–60 Гц)
 Фаза мен нейтраль арасындағы кернеу 220-240 В~. 1–2 және 4–5
клеммалары арасына түйіспелер орнатыңыз.
 Кемінде 32 А сақтандырғыш орнатыңыз. Байланыстыратын кабель
қимасы кемінде 4 мм2.
Қос фазалы қосылу (16 А)
• 2 фаза, 1 нейтраль (2 1N, 380-415 В~ /50–60 Гц):
 Фаза мен нейтраль арасындағы кернеу 220-240 В~. Фазалар
арасындағы кернеу 380-415 В~. 4–5 клеммалары арасына түйіспелер
орнатыңыз. Әр қайсысы 16 А болатын кемінде екі сақтандырғыш
орнатыңыз. Байланыстыратын кабель қимасы кемінде 1,5 мм2.

718037

• 2 фаза, 2 нейтраль (2 2N, 220-240 В~ /50-60 Гц):
 Фаза мен нейтраль арасындағы кернеу 220-240 В~.
 Әр қайсысы 16 А болатын кемінде екі сақтандырғыш орнатыңыз.
Байланыстыратын кабель қимасы кемінде 1,5 мм2.
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КАБЕЛЬДІ ЖАЛҒАУ
(кабелі бар модельдер үшін)
• Аспап электр желісіне стационарлы клеммалы қосылыс немесе күш розеткасы арқылы жалғануы тиіс.
• Электр желісінен ажырату құрылғылары қолданыстағы нормаларға сәйкес келуі тиіс.
• Байланыстыру кабелін орамаңыз және өткір жиектер арқылы майыстырмаңыз.
• Егер аспап духовканың астына орнатылса, кабельдің духовканың ыстық бөлшектерімен
жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
Бір фазалы қосылу
• А суретінде көрсетілгендей аспапты қосыңыз.
1 x 32 A
220-240 V 50/60 HZ
L

N

A

L = қоңыр
N = көк
= сары-жасыл

Қос фазалы қосылу
• Егер желіңіз 1 нейтралы бар 2 фазалы болса, аспапты В суретінде көрсетілгендей етіп жалғаңыз.
• Егер желіңіз 2 нейтралы бар 2 фазалы болса, аспапты С суретінде көрсетілгендей етіп жалғаңыз.
2N 2 x 16 A

2 2N 2 x 16 A

380-415 V 50/60 HZ

220-240 V 50/60 HZ

L1 L2 N

L1 L2 N1N2

B
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L1 = қоңыр
L2 = қара
N = көк
= сары-жасыл

L1
L2
N1
N2
C

=
=
=
=
=

қоңыр
қара
көк
сұр
сары-жасыл

ПАЙДАҒА АСЫРУ
Орауы қоршаған орта үшін зиянсыз қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға
арналған арнайы полигондарға қаттап жинауға және пайдаға асыруға
жататын экологиялық таза материалдардан жасалған. Орау материалдарында
тиісті маркілеулері бар.
Өнімдегі немесе оның орауышындағы белгі өнімді әдеттегі тұрмыстық
қалдықтар сияқты пайдалануға болмайтынын білдіреді. Бұйымды одан әрі
пайдаға асыру үшін электрондық және электр жабдықтарын қабылдаудың
тиісті пункттеріне тапсыру керек.
Бұйымды пайдаға асыру ережелерін ұстана отырып, сіз осы сияқты
қалдықтарды дұрыс емес пайдалану салдарынан ықтимал адам денсаулығы
мен қоршаған ортаға зиян келтіруін болдырмауға көмектесесіз. Бұйымды
пайдаға асыру туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті билікке,
қалдықтарды шығару және пайдаға асыру жөніндегі қызметіне немесе
бұйымды сатып алған дүкенге өтініш жасауыңызды сұраймыз.
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Өндіруші пайдалану жөніндегі нұсқаулығына қателіктерге өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
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