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ІНФОРМАЦЯ З БЕЗПЕКИ 
 

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Ми вдячні Вам за покупку вбудованої газової варильної поверхні Interline. Переконайтесь, що Ви 

отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до торгівельної організації, де Ви 
придбали прилад. Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті: https://interline.ua/ . 

Перш ніж розпакувати її, уважно прочитайте цю інструкцію. Після цього Ви зможете безпечно та 
правильно користуватися своїм приладом. наполегливо рекомендуємо зберегти інструкцію з експлуатації 
для подальшого використання, або для наступних власників. 

Прилад призначений тільки для встановлення на кухні. Дотримуйтесь спеціальних інструкцій з 
монтажу. Перевірте прилад на предмет пошкодження після його розпакування. Не підключайте прилад, 
якщо він пошкоджений. Тільки авторизований персонал чи достатньо кваліфікована особа може підключити 
цей пристрій правильно. Пошкодження, спричинені неправильним підключенням, не покриваються 
гарантією. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ 
Ваша безпека наш найбільший пріоритет. Прочитайте інструкцію перед встановлення 

та використанням приладу.  
 

 
Загальна інформація 
• Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві. 
• ВАЖЛИВО: Меблі та всі матеріали, що використовуються для встановлення, повинні 

витримувати температуру щонайменше на 85°С вище температури навколишнього середовища, в якому 
знаходиться під час використання варильної поверхні. 

• Певні види вінілових та ламінованих меблів особливо вразливі до ушкоджень від 
надмірного тепла чи можуть змінювати свій відтінок кольору під впливом надмірного тепла. 

• Власник пристрою відповідальний за будь-яку шкоду, що була спричинена приладом, який 
встановлений з недотриманням вище зазначених температурних режимів. 

• Гарантія пристрою поширюється на електричні чи механічні дефекти. 
• Використання приладу не за призначенням чи в непризначених для нього умовах анулює 

будь-які гарантійні зобов’язання виробника. 
• Не використовуйте пристрій в якості робочої поверхні чи поверхні для зберігання речей на 

ньому. 
• Цей пристрій не можна модифікувати будь-яким чином. 
• Не зберігайте легкозаймисті чи вибухонебезпечні рідини та матеріали поряд чи 

безпосередньо на варильній поверхні. Речі, що зроблені з алюмінію, пластмаси чи 
поліетилену/поліетиленової плівки, не повинні розташовуватись поруч з приладом, оскільки вони можуть 
розплавитись під впливом надмірного тепла. 

• Роботи з обслуговуванню та ремонту мають виконуватися лише авторизованим 
персоналом. 

 
Безпека дітей 
• Тримайте немовлят чи дітей якнайдалі від приладу та не дозволяйте їм його торкатися. 

Оскільки поверхні пристрою можуть бути дуже гарячими під час та після використання. 
• Якщо ж їхньої присутності під час використання приладу не уникнути, переконайтесь, що 

вони будуть під постійним наглядом. 
• Цим приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також люди зі 

зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо 
їм надано нагляд чи інструкцію щодо використання приладу безпечним способом та вони розуміють усі 
небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом, займатись чищенням та обслуговуванням без нагляду. 

• Діти не повинні грати з приладом чи біля нього. Діти не повинні чистити прилад чи 
проводити технічне обслуговування, якщо їм менше 8 років та якщо вони не знаходяться під наглядом 
дорослих. 
 

Загальні правила безпеки 
•  Підключення та встановлення приладу має виконуватися лише авторизованим персоналом, 

чи особою, що має відповідну кваліфікацію. 
• Переконайтесь, що шафа для вбудовування відповідає усім нормам та стандартам і 

підходить для встановлення пристрою. 
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• Перед використанням переконайтесь, що Ви зняли усі стікери чи пакувальний матеріал з 
варильної поверхні. 

• Будьте обережними при роботі з приладом, є ризик отримання опіків через необережне 
використання. 

• Переконайтесь, що Ви вимкнули усі зони для готування після використання пристрою. 
 

Під час використання 
• Переконайтесь, що кабель живлення не буде контактувати з гарячими частинами поверхні 

чи з гарячим посудом. Його ізоляція може розплавитись. 
• Якщо жир чи олію перегріти, існує ризик самозаймання. Приготування страв з 

використанням жиру чи олії вимагає постійного нагляду за процесом готування, не залишайте пристрій без 
нагляду. 
 

Встановлення 
Цей пристрій має бути встановлений лише авторизованим персоналом чи особою, що 

має відповідну кваліфікацію, з дотриманням усіх інструкцій, що наведені в цьому посібнику. 
Детальніше про ці інструкції Ви дізнаєтесь у відповідному розділі. 

 
Для уникнення можливих ушкоджень Вашого нового приладу: 

• Чавунний посуд чи посуд з литого алюмінію, що мають пошкоджену основу 
можуть подряпати варильну поверхню. 

• Для зняття посуду з варильної поверхні, підніміть його вгору та відставте вбік. 
Ніколи не тягніть посуд по варильній поверхні. 

• Не вмикайте варильну поверхню без розміщеного на ній непорожнього посуду. 
 

ЗНАЙОМСТВО  
 

HES 331 FCD XA 
Вигляд ззовні Зовнішні розміри та розміри 

вбудовування 
Розміри та потужність 
конфорок 

 

 

 

 
Варильна поверхня має панель керування, що складається з двох ручок керування та двох 

індикаторів, що відповідають за кожну з конфорок, а також дві конфорки: 
• Конфорка високої потужності (Номінальна потужність 2000 Вт, діаметр 180 мм); 
• Конфорка середньої потужності (Номінальна потужність 1500 Вт, діаметр 145 мм). 
 
Буде непоганою ідеєю перед встановленням записати такі дані зі заводської таблички, як модель, 

серійний номер та дату покупки пристрою. Ця табличка знаходиться на задній частині приладу. 
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ВИКОРИСТАННЯ 
 
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ 

ВАЖЛИВО: Очистіть поверхню пристрою та конфорки перед першим увімкненням 
(див. розділ «Догляд та обслуговування»). 

 
 

 
• Увімкніть кожну з конфорок по черзі на максимум протягом 5 хв. Це допоможе позбутися 

специфічного запаху нового приладу та випарує вологу, що могла накопичитись на нагрівальних елементах 
під час транспортування. 

• Під час цього процесу розмістіть каструлю відповідного розміру з холодною водою на 
конфорці. 

• Не робіть цю процедуру з двома конфорками відразу. 
 

 
РУЧКИ КЕРУВАННЯ 
• Керування варильною поверхнею відбувається через дві ручки керування, які Ви можете 

знайти на нижній частині приладу. 
• Для того, щоб обрати рівень потужності відповідної конфорки повертайте ручку по чи 

проти годинникової стрілки. Цифри біля кожної з ручок означаються рівень потужності відповідно зони для 
приготування Ваших страв. 

• Кожна ручка керування контролює свою конфорку. Ви можете зрозуміти яку саме, завдяки 
позначенням біля ручок. 
 

УВІМКНЕННЯ ЗОНИ ГОТУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НЕОБХІДНОЇ 
ПОТУЖНОСТІ 

 
• Повертайте ручку керування відповідної зони по чи проти 

годинникової стрілки до того моменту, поки не досягнете бажаного рівня потужності. 
• Рівень потужності можна обирати від 1 до 6, де «1» це мінімальний 

рівень потужності, а «6» - це максимальний. 
• Після закінчення приготування Вашої страви переконайтесь, що Ви 

перемкнули відповідну ручку керування на «0». 
 

ПОРАДИ ТА ПІДКАЗКИ 
• Пристрій може виділяти їдкий, пекучих запах протягом кількох перших сеансів роботи. Це 

запах повністю зникне з часом. 
• Варильна поверхня оснащена зонами для готування різної потужності та діаметру. 
• Місця для розміщення посуду й від яких виділяється тепло чітко позначені на поверхні 

приладу. Для ефективного процесу готування розміщуйте посуд чітко на цих місцях. Посуд має мати той 
самий діаметр, що й зона готування. 

• Не використовуйте посуд з шорсткою основою, оскільки він може пошкодити варильну 
поверхню. 

• Переконайтесь, що дно посуду сухе на чисте перед використанням. 
• Основа холодного посуду має бути злегка увігнута, оскільки при нагріванні вона 

розширюється і лежить рівно на варильній поверхні. Такий посуд дозволить теплу передаватися більш 
ефективно. 

• Найкраща товщина основи посуду типу «сандвіч» має складати 2-3 мм для емальованої 
сталі та 4-6 мм для нержавіючої сталі. 

• При недотриманні цих порад будуть відбуватися великі втрати тепла та енергії. Тепло не 
буде повністю поглинатися посудом, а буде розсіюватись по варильній поверхні, шафі, в якій знаходиться 
пристрій та по іншим шафам поблизу. 

• Радимо накривати посуд кришкою для того, щоб можна було готувати при меншій 
потужності конфорки. 

• Готуйте овочі, картоплю тощо з використанням якомога меншої кількості води, щоб 
скоротити час приготування. 
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• Продукти чи напої, що містять велику кількість цукру, можуть пошкодити варильну 
поверхню у випадку їх потрапляння на прилад. Будь-які краплі від цих продуктів чи напоїв потрібно 
відчищати негайно. Проте навіть негайне очищення варильної поверхні від таких плям не гарантує, що 
пристрій залишиться неушкодженим. 

• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАРИЛЬНУ ПОВЕРХНЮ, ЯКЩО ЇЇ ПОВЕРХНЯ БУЛА 
СИЛЬНО ПОШКОДЖЕНА. 
 
 

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Обслуговуйте та чистіть варильну поверхню лише коли вона холодна. Також 
переконайтесь, що Ви відключили пристрій від електромережі. 

 

ДОГЛЯД ЗА ПОВЕРХНЕЮ 
Будь-які залишки миючих засобів, що були залишені на варильній поверхні, можуть 

пошкодити її. Змийте їх вологою ганчірко, а потім протріть поверхню насухо. 

Абразивні миючі засоби чи гострі предмети можуть пошкодити поверхню. Ми радимо 
чистити поверхню вологою ганчіркою зі спеціальним миючим засобом. 

Значно легше відчищати деякі забруднення, поки поверхня ще тепла. Однак будьте 
обережними, є ризик отримання опіків. 

ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
• Використовуйте вологу ганчірку та спеціальний миючий засіб для догляду за поверхнею. 
• Протирайте прилад насухо чистою ганчіркою. 
• Для поверхонь з нержавіючої сталі, що сильно забруднені, можна використовувати 

спеціальний скребок з нержавіючої сталі для очищення. 
• Для варильних поверхонь з іншого матеріалу можна використовувати спеціальний крем чи 

порошок для очищення поверхонь.   
 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОН ГОТУВАННЯ 
• Якщо щось розлилось на зону приготування, використовуйте м’яку щітку, пластикову чи 

нейлонову губку, змочену в теплій воді. 
• Також Ви можете використовувати спеціальний засіб для підтримки конфорок в гарному 

стані. Дотримуйтесь інструкцій використовуючи такі засоби. 
• ВАЖЛИВО: Якщо не протирати конфорки оливковою олією чи спеціальним засобом 

регулярно, на конфорках з часом може з’явитися іржа. 
 

ВСТАНОВЛЕННЯ 
 

РОЗТАШУВАННЯ 
Меблі та всі матеріали, що використовуються для встановлення, повинні витримувати 

температуру щонайменше на 85°С вище температури навколишнього середовища, в якому 
знаходиться під час використання варильної поверхні. 
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Це пристрій 3-го класу та призначений для вбудовування у стільницю/шафу. Потрібно 
дотримуватись таких дистанцій при встановленні: 

• Відстань між поверхнею та шафою чи іншими меблями над пристроєм має складати 700 
мм. 

• Щілина навколо приладу та між поверхнею варильної панелі та будь-якими горючими 
матеріалами має складати 50 мм. 
 

ПРИ РОЗПАКОВЦІ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ 
Коли розпаковуєте варильну поверхню переконайтесь, що в коробці з нею є уся комплектація, а 

саме: 
1. Сам пристрій; 
2. Посібник з монтажу та експлуатації; 
3. Гвинти для кріплення поверхні у стільницю; 
4. Затискачі для вбудовування; 
5. Ущільнювач/ущільнювальна стрічка. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ 

 

 
• Виріжте отвір згідно розмірів, зазначених вище. А саме 480×270 мм. 
• ВАЖЛИВО: Ви повинні залишите проміжок висотою щонайменше 25-75 мм від нижньої 

частини пристрою до іншого обладнання чи будь-якої поверхні. 

 
• Обережно покладіть перевернуту варильну поверхню на якийсь килимок чи рушник. 
• Наклейте ущільнюючу стрічку, що є в комплекті, з обох сторін пристрою. 
• Зніміть захисну упаковку з обох боків. 
• Не залишайте проміжків в герметику. 
• ВАЖЛИВО: Не використовуйте силіконовий ущільнювач в отворах для гвинтів. Це зробить 

фактично неможливим демонтаж поверхні в майбутньому, наприклад для обслуговування. 

 
• Розташуйте затискачі над отворами для гвинтів. Отвори для гвинтів знаходяться по краям 

варильної поверхні. Злегка затягніть гвинт разом з затискачем так, щоб затискач був над овтором для 
гвинта, однак Ви ще могли злегка змінювати його положення. 

• Обережно переверніть варильну поверхню назад та дуже акуратно опустіть її в зроблений 
отвір. 
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• Розмістіть застискачі знизу відповідно до розмірів Вашої варильної поверхні. Потім 
затягніть гвинти, надійно закріпивши прилад у стільниці. 
 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 
 

Цей прилад має бути встановлений лише авторизованим персоналом чи особою, що 
має відповідну кваліфікацію. 

Перед підключенням пристрою, переконайтесь, що електромережа відповідає усім 
характеристикам та зможе забезпечити коректну роботу приладу. Характеристики зазначені 
на табличці, що розташована на нижній частині варильної поверхні. 

 
 
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ РІШЕННЯ 
 

Можливі проблеми Рішення 
Зони для готування не вмикаються/не 
працюють 

Переконайтесь, що кабель живлення не 
пошкоджений та підключений до електромережі; 
Перевірте запобіжник. 
Переконайтесь, що прилад був підключений 
правильно та гвинти на клемах затягнуті. Для цього 
викличте авторизований персонал чи особу з 
відповідною кваліфікацією. 

Від приладу лунають звуки клацання чи гул Це нормально;  
Звук зникне після того, як зони готування нагріються. 

Зони приготування змінили свій початковий 
колір 

Це можуть спричиняти обгорілі залишки їжі. Це не 
вплине на працездатність приладу. Проте Ви повинні 
регулярно чистити варильну поверхню згідно 
інструкцій зазначених у відповідному розділі. 

 

ВАВЖЛИВО: Якщо Ваш пристрій не працює належним чином, Ви повинні негайно відключити 
його від електромережі та зв’язатися з сервісним центром. Ні в якому випадку не намагайтесь 
відремонтувати прилад самостійно. 
  



~ 10 ~ 
 

 
  



~ 11 ~ 
 

 

 
  



~ 12 ~ 
 

 


	ІНФОРМАЦЯ З БЕЗПЕКИ
	ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

	ЗНАЙОМСТВО
	ВИКОРИСТАННЯ
	ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
	РУЧКИ КЕРУВАННЯ
	УВІМКНЕННЯ ЗОНИ ГОТУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПОТУЖНОСТІ
	ПОРАДИ ТА ПІДКАЗКИ

	ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
	ДОГЛЯД ЗА ПОВЕРХНЕЮ
	ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ
	ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОН ГОТУВАННЯ

	ВСТАНОВЛЕННЯ
	РОЗТАШУВАННЯ
	ПРИ РОЗПАКОВЦІ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ
	ВСТАНОВЛЕННЯ
	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

	ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ РІШЕННЯ

