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Загальна інформація
Цей прилад призначений тільки для побутового використання в 
приміщенні, не в промислових цілях. Будь ласка, уважно 
прочитайте цей посібник по експлуатації і надійно збережіть його. 
При передачі приладу третім особам слід передати разом з ним 
керівництво по експлуатації. використовуйте
прилад відповідно до керівництвом і дотримуйтесь вказівок щодо 
безпеки.
Виробник не несе відповідальність за шкоду або травми, нанесені 
в внаслідок недотримання вказівок з безпеки.
Вказівки з безпеки
· Прилад слід підключати до мережі електроживлення і 
використовувати тільки в відповідно до вказівок на маркуванні.
· Прилад слід використовувати тільки при відсутності 
пошкоджень проводу електроживлення і самого приладу. 
Перевіряйте прилад на наявність пошкоджень перед кожним 
використанням!
∙∙ Не торкайтеся до електричної вилці вологими руками.
∙∙ Підключіть шнур живлення до правильно встановленої і легко 
доступною розетки.
∙∙ Для від'єднання шнура живлення, необхідно тягнути за 
штепсель, а не за сам кабель.
· Після кожного використання або в разі несправності виймайте 
штекер з розетки.
· Не тягніть за провід підключення до електромережі. Він не 
повинен тертися об кути або бути затиснутий.
· Провід електроживлення не повинен стикатися з гарячими 
предметами.
· Діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями або особи, які мають 
недостатньо досвіду та / або знань, можуть використовувати 
прилад тільки під наглядом або при умови отримання вказівок 
щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаних з 
ним небезпек. Дітям не можна гратися з приладом і пакувальними 
матеріалами. Дітям старше 8 років можна займатися чищенням і 
обслуговуванням приладу тільки під наглядом.
· Не допускайте до приладу і проводу електроживлення дітей 



молодше 8 років.
· Прилад не можна використовувати з таймером включення або 
окремою системою дистанційного керування!
· Не зберігайте прилад на відкритому повітрі або у вологих 
приміщеннях.
· Ніколи не занурюйте прилад у воду.
· Ніколи не використовуйте прилад після появи несправності, 
наприклад, після падіння чи іншого ушкодження.
· Виробник не несе відповідальність за неправильне або 
неналежне використання приладу внаслідок недотримання 
інструкції по експлуатації.
· Щоб уникнути небезпек ремонтні роботи, наприклад, заміну 
пошкодженого дроти електроживлення, повинні робити тільки 
співробітники сервісного центру.
· Використовуйте прилад тільки в зазначених у цьому посібнику 
цілях.
Використання:
Апарат оснащений сенсорним управлінням - Необхідні 
налаштування будуть
активовані, коли ви доторкнетеся до поверхні.
Підключіть прилад в розетку. Пролунає звуковий сигнал і всі 
світлодіоди і дисплей спалахнуть на кілька секунд. Прилад 
перебуває в черговому режимі. Поставте відповідний посуд в 
середину кола (мін. діаметр посуду 14 см).



Вид згори  

 

1) Ліва зона  нагріву,  2000-2600  Вт  

 

 

2) Права  зони  нагріву,  1500-2000  Вт  

 

 

3)  XXL -Zone /  гнучка  зона  нагріву  (для широкої  каструлі)

 

 

 

4) Скляна пластина 

5) Панель керування  

 

 Панель  керування  

                                             1) Ліва зона  нагріву  

                                             2) Права  зони нагріву  

            3)  XXL -Zone /  гнучка  зона  нагріву  

            4) Таймер  

            5)Вкл /Викл  

                                             6) Захист  від дітей  

                                             7)  Налаштування потужності  /Таймер  

 



Використання
Торкніться пальцем кнопки перемикання 1-7на панелі керування.
Використовуйте посуд, придатну для індукційних плит,
Не тріть посудом поверхню плити.
Натисніть кнопку включення / виключення "..." 3 сек.
Прилад подає звуковий сигнал один раз і на дисплеї 
відображається "[0] -"
Зверніть увагу, що поверхня плити і посуд повинна бути сухою і 
чистою.
Помістіть відповідний посуд з мінімальним діаметром 14 см, на 
ліву чи праву конфорку, по центру значка "+".
Встановіть потужність за допомогою повзунка. Коли символ "LO" 
блимає на дисплеї, включена блокування від дітей. Натисніть на 
кнопку 6 для зняття блокування. Якщо блимає символ "U", робота 
приладу буде не можлива тому посуд встановлена не правильно 
або використовується невідповідний посуд.

Повзунковий регулятор
Встановіть необхідну потужність протягом 1 хвилини, в іншому 
випадку, прилад перейде в режим очікування.
Рівень потужності может буті зміненій в будь-який час.

Закінчення приготування
1) Виберіть необхідну для відключення конфорку за допомогою 
кнопки на панелі управління (1-3).
2) Встановіть регулятор потужності на "0".
3) Вимкніть конфорку за допомогою кнопки включення / 
вимикання.

Режим TURBO
Режим TURBO працює протягом 5 хвилин на обраній конфорці. 
Режим TURBO може працювати тільки на одній конфорці, у разі 
коли працюють обидві конфорки, потужність на другий конфорці 
буде знижена поки працює режим TURBO
Оберіть конфорку за допомогою кнопки на панелі управління (1-
3).



Зрушуйте регулятор потужності вправо, поки символ "B» не 
почне блимати.
Режим буде активовано після 5секунд.
Відключення режиму TURBO
Оберіть конфорку за допомогою кнопки на панелі управління (1-
3)
Зрушуйте регулятор потужності вліво
Режим буде відключений після 5секунд.

Площа приготування XXL (для широкої посуду)
Розмір посуду повинен накривати конфорки 1-2-3, мінімум на 
50%.
Оберіть конфорку за допомогою кнопки на панелі керування (3) і 
відрегулюйте потужність за допомогою повзунка.

Таймер
Використовуйте таймер відключення (зворотний відлік)
Важливо: Ви не повинні прибирати посуд, прилад повинен бути 
включений.
Натисніть кнопку таймер (4), дисплей показує "10" і "0" блимає.
Встановіть час, натиснувши на плавне регулювання (наприклад, 
5)
Натисніть кнопку таймера знову, "1" блимає.
Встановіть час за допомогою повзунка (наприклад, 9) .Таймер 
встановлюється на 95
хвилин.
Таймер почне відлік. Дисплей показує час.
Якщо час минув, прилад подає звуковий сигнал протягом 30 
секунд.

Установка таймера для декількох конфорок
Оберіть конфорку за допомогою кнопки на панелі управління (1 
+ 2) і встановіть потужність для кожної.
Індивідуально встановіть час для лівої і правої конфорки, як 
описано вище.



Зупинити таймер
Оберіть конфорку за допомогою кнопки на панелі управління (1-
3).
Натисніть таймер (4), дисплей блимає. Натисніть плавне 
регулювання, щоб зліва і натисніть
Таймер (4) ще раз. Дисплей показує "0". При цьому таймер 
зупиняється. якщо конфорка
вимкнена, то таймер вимкнеться автоматично.
Блокування від дітей
Натисніть кнопку (6). На дисплеї відображається "LO".
Щоб розблокувати пристрій натисніть кнопку (6) ще раз в 
перебігу, 3 секунд. Символ "Lo" згасне.
Захист від перегріву
Пристрій оснащений захистом від перегріву. У разі перегріву, 
прилад припинить роботу, пролунає звуковий сигнал.
У цьому випадку, натисніть кнопку ON / OFF і дайте йому 
охолонути протягом декількох хвилин.
Після того як прилад охолоне, ви можете продовжити 
використовувати його.
Очищення:
∙∙ Відключіть вилку і почекайте, поки прилад не охолоне. Чистіть 
прилад після кожного використання.
.. Не в якому разі не занурюйте прилад у воду.
∙∙ Не використовуйте агресивні миючі засоби, щоб очистити 
індукційну плиту.
∙∙ Протріть прилад за допомогою вологої ганчірки.
∙∙ Використовуйте пилосос для прибирання бруду з 
повітрязабірників приладу.










