
ВСТРАИВАЕМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВБУДОВУВАНА СКЛОКЕРАМІЧНА 
ВАРИЛЬНА ПАНЕЛЬ 

КЕРІВНИЦТВО З МОНТАЖУ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

HHX-C64ATQBB

Перед началом работы с новой варочной 
панелью внимательно прочитайте инструкцию.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОПУСКАЕТСЯ 
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 

СПЕЦИАЛИСТОМ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

ИНСТРУКЦИЯМИ.

Перед початком роботи з новою варильною 
панеллю уважно ознайомтеся з інструкцією. 

МОНТАЖ ВИРОБУ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЛИШЕ 
КВАЛІФІКОВАНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ 

ВІДПОВІДНО 
ДО НАДАНИХ ІНСТРУКЦІЙ.

Жаңа плитаны қолданар алдында 
нұсқаулықты мұқият оқып шығуыңызды 

сұраймыз. 
ӨНІМДІ ОРНАТУ БІЛІКТІ ТЕХНИКАЛЫҚ 

МАМАНМЕН, ҰСЫНЫЛҒАН 
НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ САҚТАЙ 

ОТЫРЫЛЫП ҚАНА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛА 
АЛАДЫ 



Изделие предназначено для использования в бытовых или аналогичных помещениях, таких как 
кухонные помещения в магазинах, офисах и других жилых помещениях.



HHX-C64ATQBB 580x510x88 560x490

в соответствии с вашими потребностями верхние компоненты можно регулировать, поворачивая ручки либо по часовой 
стрелке, либо против часовой стрелки в положении 9, кроме положения 0 (выкл.). Позиции, отмеченные более высоким 
числовым индексом, соответствуют максимальному выходу тепла (см. таблицу).

Ручка переключателя
Индикатор питания 

1
2
3
4

5 

Зона приготовления пищи Ф180 мм - 1800 Вт
Зона приготовления пищи Ф145 мм-1200 Вт

Индикатор повышенной температуры
стеклянной панели

2

21

1
5

3

4

0 Выключение 
1-2 Минимальное время прогрева 
3-4 Тушеные овощи, медленное приготовление 
5-6 Медленная жарка 
7-8 Жарка мяса, рыбы в режиме гриля 
9 Максимально быстрый нагрев, быстрое приготовление пищи, жарка 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 





Өнім тұрмыстық немесе ұқсас үй-жайларда, мысалы, дүкендерде, кеңселерде және басқа да тұрмыстық 
кеңселерде пайдалануға арналған.



HHX-C64ATQBB 580x510x88 560x490

сіздің қажеттіліктеріңізге сəйкес, жоғарғы компоненттерді тұтқаларды сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы, 0 
жайғасымынан басқа (өшірулі), 9 жайғасымында бұрау арқылы реттеуге болады. Жоғары сандық индекспен 
белгіленген жайғасымдар максималды жылу шығысына сəйкес келеді (кестені қараңыз).

2

21

1
5

3

4 1 Тамақ дайындау аймағы Ф180 мм - 1800 Вт 

2 Тамақ дайындау аймағы Ф145 мм - 1200 Вт 

3 Қосқыш тұтқасы  

4 Қуаттау индикаторы 

5 Шыны панельдің жоғары температура 
индикаторы 

0 Өшіру 
1-2 Ең аз қыздыру уақыты 
3-4 Бұқтырылған көкөністер, баяу пісіру 
5-6 Баяу қуыру 
7-8 Гриль режимінде етті, балықты қуыру 
9 Ең жылдам қыздыру, жылдам пісіру, қуыру 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ
1. Після відкриття упаковки перевірте цілісність керамічної варильної панелі. При виникненні будь-яких 
проблем зверніться до постачальника.
2. Hе викидайте пакувальні матеріали (поліетиленовий пакет, піну, цвяхи, пакет тощо) в доступні для 
дітей місця. Утилізуйте упаковку екологічно безпечним способом.
3. За жодних обставин не замінюйте проводку.
4. Утилізуйте виріб екологічно безпечним способом.
5. Щоб уникнути небезпечної ситуації, пошкоджений кабель живлення повинен бути замінений 
виробником, його сервісним агентом або аналогічними кваліфікованими особами.
6. Даним приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду та знань,  якщо вони 
користуються ним під спостереженням, або ж їм була надана інструкція з безпечного використання 
приладу, і вони розуміють потенційну небезпеку.
7. Не дозволяйте дітям бавитися з виробом. Очищення й обслуговування виробу не повинні 
виконуватися дітьми без нагляду.
8. При роботі виробу не дивіться пильно на елементи варильної панелі.
9. Відкриті частини виробу під час використання можуть нагріватися. Щоб уникнути опіків не 
підпускайте маленьких дітей до варильної панелі.
10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо на поверхні є тріщини, вимкніть прилад, щоб уникнути можливого 
ураження електричним струмом. Ця вимога діє по відношенню до варильної поверхні зі склокераміки або 
подібного матеріалу, які захищають струмопровідні частини.
11. Вказується, що використання пароочищувача не передбачено.
12. Металеві предмети, такі як ножі, виделки, ложки та кришки, не слід розміщувати на поверхні плити, 
оскільки вони можуть нагріватися.
13. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: температура поверхні перевищує 95 °С. Щоб уникнути небезпеки, доступ під 
виріб повинен бути обмежений. Зверніться до інструкції з монтажу.
14. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: під час використання виріб і його відкриті частини нагріваються. Слід уникати 
дотику до нагрівальних елементів. Діти віком до 8 років повинні перебувати під постійним контролем.
15. Виріб не призначений для експлуатації за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи 
дистанційного керування.
16. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: приготування їжі на варильній панелі з використанням жиру або олії без нагляду 
може бути небезпечним і призвести до займання. НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою; замість 
цього вимкніть виріб, а потім накрийте полум’я, наприклад, кришкою або протипожежною ковдрою.
17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека займання: не зберігайте предмети на варильних поверхнях.
18. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: процес приготування їжі повинен відбуватися під контролем. Короткостроковий 
процес приготування їжі повинен контролюватися постійно. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використовуйте 
лише захисні пристосування варильної панелі, розроблені виробником кухонного виробу або зазначені 
виробником виробу в інструкціях з експлуатації в якості відповідних, або захисні пристосування, що 
входять до складу виробу. Використання невідповідних захисних пристосувань може призвести до 
нещасних випадків.
У цій брошурі містяться дублікат таблички з паспортними даними та схема з’єднань. Прикріпіть ці 
таблички поруч з варильною поверхнею для зручності використання. Виробник не несе відповідальності 
за будь-які неточності в цьому керівництві через помилки друку або транскрипції; надані креслення є 
лише індикативними. Виробник також залишає за собою право вносити до своєї продукції будь-які зміни, 
які також можуть вважатися необхідними або корисними в інтересах користувача і не ставлять під загрозу 
основні функціональні та захисні функції самих виробів.

Виріб призначений для використання в побутових або аналогічних приміщеннях, таких як 
кухонні приміщення в магазинах, офісах і інших житлових приміщеннях.

Використання
Інструкції та рекомендації з використання
1. Не торкайтеся до вбудованої керамічної варильної панелі мокрими руками або ногами.
2. Не керуйте вбудованою електричною варильною панеллю босоніж.
3. Не дозволяйте маленьким дітям керувати вбудованою керамічною варильною панеллю.
4. Перед обслуговуванням і очищенням від’єднайте панель від джерела живлення.
5. Під час роботи вбудовувана керамічна варильна панель і навколишнє повітря нагріваються, тому не 
торкайтеся до панелі та не підпускайте до неї дітей.
6. Використання пароочищувача для очищення виробу не допускається.
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7. Виріб не призначений для експлуатації за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи 
дистанційного керування.
8. Керамічна варильна панель повинна бути вбудовувана в термостійку шафу. При першому використанні 
може з'явитися дим. Залиште панель на короткий час, щоб спалити надлишки герметика.

Керування верхньою частиною з конфорками
Керамічні конфорки можуть бути стандартного або швидкого типу. Конфорки швидкого типу позначені 
червоною міткою в центрі.
Правильно підібраний посуд заощадить енергію. Посуд повинен мати товсте, пласке дно, діаметр якого 
має дорівнювати діаметру конфорки, оскільки в цьому випадку тепло передається найефективніше.
Поради щодо використання конфорок. Щоб заощадити енергію та подовжити термін служби керамічних 
конфорок, рекомендовано використовувати посуд з пласким дном і діаметром не меншим, ніж діаметр 
конфорок. Необхідно стежити за тим, щоб на керамічні конфорки не потрапляла рідина. Ніколи не 
залишайте конфорки без посуду або з порожнім посудом, і ніколи не використовуйте конфорки для 
нагріву тарілок. Вмикайте конфорки після розташування посуду. Після вимкнення конфорки протягом 
деякого часу залишаються теплими, не торкайтеся до них. Перед тим як зняти посуд з конфорки, вимкніть 
нагрівальний елемент.

1 Зона приготування їжі Ø 180 мм – 1800 Вт
2 Зона приготування їжі Ø 145 мм – 1200 Вт
3 Ручка перемикача
4 Індикатор живлення
5 Індикатор підвищеної температури скляної панелі

відповідно до ваших потреб верхні компоненти можна регулювати, повертаючи ручки або за 
годинниковою стрілкою, або проти годинникової стрілки в положенні 9, окрім положення 0 (вимкн.). 
Позиції, відмічені вищим числовим індексом, відповідають максимальному виходу тепла (див. таблицю).

0 Вимкнення
1–2 Мінімальний час прогрівання
3–4 Тушковані овочі, повільне приготування
5–6 Повільне смаження
7–8 Смаження м’яса, риби в режимі гриля
9 Максимально швидке нагрівання, швидке приготування їжі, смаження

Технічні характеристики

Модель Джерело
живлення Потужність (Вт) Розміри

(мм)

Розмір вирізу 
під вбудовувану 

панель (мм)

HHX-C64ATQBB ~ 220-240В, 50Гц 
~ 380-415В 3N, 50Гц 

145 мм 180 мм
580x510x88 560x490

1200 Вт 1800 Вт

Посуд
Використовуйте посуд з пласким дном. Нерівні або тонкі днища призведуть до надмірної витрати енергії та 
повільного приготування.
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Діаметр посуду повинен трохи перевищувати діаметр конфорок. Використання посуду меншого діаметру 
призведе до надмірної витрати енергії.
Не використовуйте занадто великий посуд. Занадто великий посуд, діаметр якого перевищує діаметр 
конфорок більш ніж на 50 мм, може призвести до перегріву компонентів варильної панелі та утворення 
дрібних тріщин в емалі, в які буде потрапляти бруд.
Використовуйте тільки сухий посуд. Не ставте на конфорки мокрий або запітнілий посуд (наприклад, 
кришки).

Використання
Не використовуйте нестійкі каструлі та сковорідки, які можуть впасти або перекинутись. Не 
використовуйте варильну панель протягом тривалого часу без посуду.

Очищення
Перед виконанням обслуговування від’єднайте виріб від електромережі та зачекайте, поки він охолоне. 
Для очищення емальованих елементів рекомендовано використовувати теплу воду та миючі засоби. 
Використання абразивних засобів не допускається. Промийте скляну поверхню водою та висушіть її 
м’якою серветкою. Для очищення конфорок використовуйте губку або м’яку серветку та пам’ятайте, 
що надлишок води може призвести до пошкодження електричних елементів. Забруднення, що важко 
видаляються, слід очищати за допомогою неабразивних миючих засобів або теплого оцту. Очистіть 
конфорки за допомогою вологої серветки, а потім нанесіть тонкий шар засобу на ще теплу конфорку.
До обслуговування виробу допускаються виключно ліцензовані фахівці з ремонту.

Монтаж
Підключення до електромережі з напругою, зазначеною на табличці з паспортними даними. Ознайомтеся 
зі схемою з’єднань. Дріт заземлення позначений жовто-зеленим кольором.
Підключення до електромережі повинно виконуватись кваліфікованим спеціалістом і відповідно 
до чинних правил. У разі монтажу виробу над вбудованою духовою шафою ці два вироби повинні 
підключатися окремо.
Кабель живлення повинен бути розташований таким чином, щоб ніяка його точка не нагрівалася до 
температури, що на 50 °С перевищує температуру навколишнього середовища. Слід також переконатися, 
що система електроживлення оснащена ефективним заземленням та відповідає чинним стандартам, і що 
при монтажі виробу вимикач має бути легкодоступним.

Рекомендації з монтажу
Номінальна напруга нагрівальних елементів варильної панелі становить
220-240 В /380-415В ; це значення зазначене на табличці з паспортними даними. Ознайомтеся зі схемою 
з’єднань. Дріт заземлення позначений жовто-зеленим кольором. Підключення до електромережі повинно 
виконуватись кваліфікованим спеціалістом і відповідно до чинних правил. У разі монтажу виробу над 
вбудовуваною духовою шафою ці два вироби повинні підключатися окремо, щоб полегшити виймання 
виробів і в цілях забезпечення електричної безпеки.Якщо придбаний вами виріб не обладнаний дротом 
для підключення до електромережі, необхідно використовувати дріт, що витримує температуру не менше 
ніж 90 °С.
В іншому випадку електрична безпека виробу може бути порушена.
Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну особам або речам у результаті недотримання 
вищезгаданих приписів або втручання в будь-яку частину виробу.

Правильно Неправильно 
(увігнуте дно)

Неправильно 
(випукле дно)

Неправильно 
(малий розмір)

Неправильно 
(великий розмір)

Неправильно 
(волога на конфорці)

Неправильно 
(без посуду)
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• Якщо дріт пошкоджений або вимагає заміни, ця операція повинна виконуватися представником центру 
післяпродажного обслуговування з використанням спеціальних інструментів, щоб уникнути нещасних 
випадків.
• Якщо виріб підключається безпосередньо до мережі, необхідно встановити багатополюсний 
автоматичний вимикач з відстанню між контактами не менше ніж 3 мм.
• Монтажник повинен переконатися у виконанні електричного з’єднання належним чином відповідно до 
правил безпеки.
• Кабель не повинен бути зігнутим або перетиснутим.
• Регулярна перевірка і заміна кабелю повинна здійснюватися виключно авторизованими фахівцями.

         КЛЕМНА ПАНЕЛЬ
УВАГА!
Після виконання електричного з’єднання закрийте кабельний 
затискач. Закрийте та закрутіть кришку клемної панелі.

Виробник не несе відповідальності за недотримання вимог чинних стандартів. 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ З МОНТАЖУ:
Монтаж виробу допускається тільки уповноваженим персоналом і відповідно до правил експлуатації 
електроустановок. Поверхні стінок і стільниці повинні витримувати температури до 95 градусів Цельсія. 
Всі ламінати, кріпильні клеї та облицювальні матеріали повинні бути сертифіковані для цієї температури. 
Не ставте виріб у місці, не захищеному від займань (наприклад, біля штор). Виробник не несе ніякої 
відповідальності за керування виробом.
Відповідно до показаного нижче малюнка виріжте квадратний отвір у стільниці та розмістіть в ньому 
вбудовувану електричну варильну панель. Варильна панель може бути змонтована на будь-якій стільниці 
товщиною від 40 до 50 мм.

СХЕМА ЕЛЕКТРОПІДКЛЮЧЕННЯ
Електроживлення: 1Ф, 220-240 В, заземлення.
Увага! У разі будь-якого варіанту підключення 

дріт заземлення повинен 
підключатися до клеми E

Рекомендований тип 
підключення

СХЕМА ЕЛЕКТРОПІДКЛЮЧЕННЯ
Електроживлення: 3Ф, 380-415В, заземлення.
Увага! У разі будь-якого варіанту підключення 

дріт заземлення повинен 
підключатися до клеми E

Дерев’яний блок
Рекомендації з монтажу

Гвинт
              Кріпильний 
              кронштейн

    50 мм мін.          Тепловідведення 
                 5–15 мм

Вентиляційний паз > 30 мм

580

51046

560

490

88
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Монтаж та фіксація варильної панелі

Перед розміщенням варильної панелі в стільницю 
треба розмістити ущільнювач вздовж нижньої кромки 
варильної панелі. Важливо встановити цю прокладку 
рівномірно, без зазорів або перекриття, щоб уникнути 
просочування рідин під варильну панель.
1. Розмістіть прокладку навколо нижнього краю 
варильної панелі, як зазначено на ілюстрації.
2. Встановіть варильну панель в отвір для монтажу і 
притисніть її таким чином, щоб варильна панель щільно 
спиралася на шафу.
3. Зафіксуйте варильну панель в потрібному положенні, використовуючи додані кріпильні кронштейни.
Закріпіть варильну панель з нижньої сторони стільниці за допомогою передбачених кріплень. Прикрутіть 
один кінець кронштейна до попередньо просвердлених отворів у нижній частині варильної панелі. Інший 
кінець кронштейна повинен бути розташований під стільницею, щоб закріпити плиту в потрібному 
положенні.

Примітка 1:
Мінімальна висота будь-яких суміжних елементів (включаючи легкі ламбрекени) становить 450 мм, якщо 
вони не виготовлені з вогнестійкого матеріалу (наприклад, сталь, керамічна плитка). Примітка 2:
Наявність поверхонь, що нависають, або витяжних систем на відстані менше ніж 600 мм над конфорками 
не допускається.
Примітка 3: Залиште проміжок не менше ніж 50 мм між основою виробу та легкозаймистою поверхнею. 
Ніколи не залишайте деталі упаковки (поліетиленові пакети, цвяхи, спінений полістирол тощо) в межах 
досяжності дітей, оскільки вони є джерелом потенційної небезпеки.
Варильна панель має спеціальний ущільнювач, який запобігає потраплянню рідини в шафу. Для 
належного застосування дотримуйтесь цих інструкцій.
Ущільнення:
Від’єднайте ущільнювач від підкладки таким чином, щоб прозорий захисний шар як і раніше був 
наклеєний на ущільнювач. Переверніть варильну панель і розмістіть ущільнювач належним чином під 
нижнім краєм самої варильної панелі, щоб зовнішня частина ущільнення була ідеально поєднана із 
зовнішнім краєм варильної панелі. Рівномірно та надійно закріпіть ущільнення на варильній панелі, 
щільно притискаючи його до місця.

                                                                                     Шкребок для чищення варильної панелі

ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- Для очищення та обслуговування скляної передньої панелі не використовуйте засоби, що містять 
абразивні матеріали.
- При очищенні не користуйтеся миючими засобами з сильною абразивною дією, наприклад, порошками, 
що містять абразиви, абразивні сполуки, абразивні камені, пемзу, дротяні щітки тощо. Вони можуть 
подряпати варильну поверхню та призвести до виникнення неусувних пошкоджень.
- Сильні забруднення, пригорілі до варильної плити, можна видалити спеціальним шкребком (не входить 
до комплекту); при цьому будьте обережні, щоб не пошкодити раму керамічної панелі. Обережно!
Гостре лезо завжди має бути захищене за допомогою кришки (натискайте на неї великим пальцем 
руки). При використанні виробу існує ризик отримання травм, тому слід бути обережними. Зберігайте в 
недоступному для дітей місці.
Для очищення рекомендується використовувати відповідні легкі чистячі або миючі засоби, такі як, 
наприклад, будь-які рідкі емульсії для видалення жиру. В якості альтернативи можна використовувати 
розчин теплої води з невеликою кількістю миючої рідини або чистячі засоби для раковин з нержавіючої 
сталі.

5

1 2
23

4

1. Робоча поверхня
2. Гвинт
3. Кронштейн
4. Варильна панель
5. Ущільнення
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Рекомендації щодо усунення
Варильна панель не 
працює

• Перевірка з’єднання проводів 
• Перевірка запобіжника і межі по струму

Під час роботи виробу 
з’являється дим.

• При першому використанні це є нормою.
• Очистіть поверхню навколо електричної варильної панелі та зони нагріву.

Провід пошкоджений • Зверніться до найближчого центру обслуговування, щоб замінити деталі
обладнання.

Виріб має маркування відповідності вимогам Європейської директиви 2012/19/ЄC щодо 
утилізації електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну утилізацію 

виробу, ви допоможете запобігти будь-якій можливій шкоді для навколишнього 
середовища та здоров’ю людини, яка могла би бути заподіяна в разі неналежної 

утилізації.
Ця позначка на виробі означає, що його не можна утилізувати разом з побутовими 

відходами.
Виріб слід доставити в пункт збору для утилізації електричних та електронних 

компонентів.
Виріб вимагає спеціальної утилізації відходів. Для отримання додаткової інформації щодо 

утилізації, переробки та повторного використання цього виробу, зверніться до місцевої 
адміністрації, служби видалення відходів чи до магазину, де ви придбали цей виріб.
Для отримання докладнішої інформації щодо утилізації, переробки та повторного 

використання цього виробу, зверніться до місцевої адміністрації, служби видалення 
відходів чи до магазину, де ви придбали цей виріб.

Компоненти, які споживають електроенергію

Символ Значення Од. вим.

Позначення моделі -- HHX-C64ATQBB

Тип варильної панелі -- Вбудовувана варильна 
панель

Кількість електричних зон 
приготування та/або конфорок -- 4

Технологія нагріву (індукційні зони 
приготування та конфорки, зони 
променистого нагріву, суцільні 
конфорки)

-- Зони променистого нагріву

Для кругових зон нагріву або 
конфорок: діаметр корисної площі 
поверхні на електричну зону 
приготування, що нагрівається, 
округлений до найближчих 5 мм

0 Велике кільце: 18,0 см 
Мале кільце: 14,5 см см

Для некруглих зон нагріву або 
конфорок: довжина та ширина 
корисної площі поверхні на зону 
електричного нагріву або конфорку, 
округлені до найближчих 5 мм

Д, Ш Н/З см

Споживання енергії на зону нагріву 
або конфорку з розрахунку на 1 кг

ЄC електроварка
Велике кільце: 182 
Мале кільце: 195 Вт*год/кг

Енергоспоживання для варильної 
панелі із розрахунку на 1 кг

ЄC ел. панель 187 Вт*год/кг



Служба підтримки клієнтів
Ми рекомендуємо звертатися до служби підтримки клієнтів компанії «Хайер», а також 
використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з вашою 
побутовою технікою, будь ласка, спочатку вивчіть розділ «Усунення несправностей».
Якщо ви не знайшли розв’язання проблеми, будь ласка, зверніться:
- до вашого офіційного дилера або
- до нашого колл-центру:
8-800-200-17-06 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Узбекистан)
- на сайт www.haier.com, де ви можете залишити заявку на обслуговування, а також знайти
відповіді на часто задавані питання.
Звертаючись до нашого сервісного центру, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви 
зможете знайти у паспортній табличці та у чеку:

Модель _______________________
Серійний номер ________________
Дата продажу __________________

Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера робить неможливим для Виробника 
ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється 
видаляти з приладу заводські ідентифікуючі таблички. Відсутність заводських табличок може 
стати причиною відмови у виконанні гарантійних зобов’язань.
У даний документ можуть бути внесені зміни без попереднього сповіщення. 

Комплектація:*
- інструкція
- гарантійний талон
- ущільнювач
- комплект кріплення

Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції та комплектації приладу без 
додаткового сповіщення.

Транспортування та зберігання
Перевозити та зберігати виріб необхідно в заводському упаковуванні згідно із маніпуляційними 
знаками, які на ньому зазначені. Будьте обережні під час завантаження, розвантаження та 
транспортування приладу.
Транспорт і сховища повинні забезпечувати захист продукту від атмосферних опадів і 
механічних пошкоджень.

Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована на відповідність обов’язковим вимогам 
відповідно до чинного законодавства України. Інформацію по сертифікації наших приладів, 
дані про номер сертифіката та строк його дії, Ви також можете отримати в Службі підтримки 
клієнтів.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний покупець!

Корпорація «Хайер», що знаходиться за адресою: Офіс S401, Хайер бренд білдінг, Хайер Індастри парк Хайтек зон, Лаошан Дістрікт, 
Ціндао, Китай, дякує вам за ваш вибір, гарантує високу якість та бездоганне функціонування цього виробу за умови дотримання 
правил його експлуатації. Офіційний термін служби на вироби побутової техніки, що призначені для використання в побуті складає: 
на телевізори – 5 років, на планшетні комп’ютери, ноутбуки й телевізійні приставки – 3 роки, на роботи-пилососи – 4 роки, на мобільні 
телефони і гіроскутери – 2 роки, на інші товари – 7 років з дня передачі виробу кінцевому споживачеві. З огляду на високу якість продукції, 
фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний. Рекомендуємо по закінченні терміну служби виробу звернутися 
до Авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій. Уся продукція виготовлена з 
урахуванням умов експлуатації та пройшла відповідну сертифікацію на відповідність технічним вимогам. Щоб уникнути непорозумінь, 
настійно просимо вас, купуючи виріб, уважно вивчити інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов’язань та перевірити коректність 
заповнення гарантійного талона. У разі некоректного або неповного заповнення гарантійного талона зверніться в торговельну організацію. 
Даний виріб являє собою технічно складний товар побутового призначення. Якщо куплений вами виріб вимагає спеціального встановлення 
та підключення, настійно рекомендуємо вам звернутися до Авторизованого партнера компанії «Хайер». Цим гарантійним талоном 
Корпорація «Хайер» підтверджує прийняття на себе зобов’язань із задоволення вимог споживачів, установлених чинним законодавством 
про захист прав споживачів, іншими нормативними актами в разі виявлення недоліків виробу. Однак, корпорація «Хайер» залишає за 
собою право відмовити як у гарантійному, так і додатковому сервісному обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених нижче 
умов.

Умови гарантійного та додаткового сервісного обслуговування

Гарантійне та додаткове сервісне обслуговування поширюється лише на вироби, укомплектовані гарантійним талоном встановленого 
зразка. Корпорація «Хайер» встановлює гарантійний термін у 12 місяців із дня передачі товару споживачеві та виконує додаткове сервісне 
обслуговування протягом 36 місяців із дня передачі товару споживачеві*. Щоб уникнути можливих непорозумінь, зберігайте протягом 
терміну служби документи, що додаються до виробу під час його продажу (товарний чек, касовий чек, інструкція з експлуатації, гарантійний 
талон). Додаткове сервісне обслуговування виробу — безплатне для споживача усунення недоліків виробу, які виникли з вини Виробника. 
Ця послуга надається лише в разі пред’явлення власником виробу товарного й касового чеків, інших документів, що підтверджують 
факт купівлі виробу. Гарантійне сервісне обслуговування проводиться виключно Авторизованими партнерами Хайер. Повний список 
Авторизованих партнерів на території ЄАЕС ви можете дізнатися в Інформаційному центрі «Хайер» за телефонами:
8-800-200-17-06 — для споживачів з Росії (безкоштовний дзвінок з регіонів Росії)
8-10-800-2000-17-06 — для споживачів з Білорусі (безкоштовний дзвінок з регіонів Білорусі)
0-800-501-157 — для споживачів з України (безкоштовний дзвінок з регіонів України)
00-800-2000-17-06 — для споживачів з Узбекистану (безкоштовний дзвінок з регіонів Узбекистану)
або на сайті: www.haier.com чи зробивши запит електронною поштою: service@haierrussia.ru. Дані Авторизованих партнерів можуть бути 
змінені, за довідками звертайтеся до Інформаційного центру «Хайер».

Гарантійне та додаткове сервісне обслуговування не поширюється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:
— порушення споживачем умов і правил експлуатації, зберігання та/або транспортування товару;
— неправильного встановлення та/або підключення виробу;
— порушення технології виконання робіт із холодильним контуром та електричними з’єднаннями, як і залучення до монтажу Виробу осіб без 

відповідної кваліфікації, яка має бути підтверджена документально.
— відсутності своєчасного технічного обслуговування виробу в тому випадку, якщо цього вимагає інструкція з експлуатації.
— надлишкового або недостатнього тиску у водопровідній мережі;
— використання миючих засобів, які не підходять для цього типу виробу, а також перевищення рекомендованого дозування миючих засобів;
— використання виробу з метою, для якої він не призначений;
— дій третіх осіб: ремонт або внесення не санкціонованих виробником конструктивних чи схемотехнічних змін особами, які не мають на це 

відповідних повноважень;
— відхилень від Державних Технічних Стандартів (ДСТУ) і норм мереж живлення;
— дій непереборної сили (стихійне лихо, пожежа, блискавка тощо);
— нещасних випадків, умисних або необережних дій споживача чи третіх осіб;
— якщо виявлені пошкодження, викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, продуктів 

життєдіяльності комах;
— спрацьовування термозахисту внаслідок ввімкнення не заповненого / не в повному обсязі заповненого водою бака водонагрівача. 

Гарантійне та додаткове сервісне обслуговування не поширюється на наступні види робіт:
— встановлення й підключення виробу на місці експлуатації;
— інструктаж і консультування споживача щодо використання виробу;
— очищення виробу зовні або зсередини.
Гарантійне та додаткове сервісне обслуговуванню не поширюється на нижчеперелічені витратні матеріали та аксесуари:
— фільтри для кондиціонерів;
— фільтри, шланги для підведення /зливу води для пральних і посудомийних машин;
— шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбірники, фільтри для пилососів;
— тарілки, рожени, решітки, блюдця і підставки для мікрохвильових печей;
— фільтри, поглиначі запахів, лампочки, полиці, шухляди, підставки та інші ємності для зберігання продуктів у холодильниках;
пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення, зовнішні блоки живлення та зарядні пристрої;
— документація, що додається до виробу.
Періодичне обслуговування виробу (заміна фільтрів тощо) виконується за бажанням споживача за додаткову плату.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера робить неможливим для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його 
гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікуючі таблички. Пошкодження або відсутність заводських 
табличок може стати причиною відмови у виконанні гарантійних зобов’язань.

*додаткове сервісне обслуговування не поширюється на електричні водонагрівачі, мікрохвильові печі, холодильники моделей HRB-331, 
морозильники, газові плити, пилососи, пилососи-роботи, телевізори, приставки телевізійні, планшетні комп’ютери, ноутбуки, мобільні 
телефони, гіроскутери.

Авторизований сервісний центр в Україні - Мережа «Крок-ТТЦ» http://krok-ttc.com/
Тел. Гарячої лінії: 0 (800) 504 504
Адреси сервісних центрів наведені за посиланням - https://krok-ttc.com/warranty/service-center.html



Офіційна назва Місто Телефон для 
клієнта Адреса

ЗАТ «Єдина служба сервісу А-Айсберг» Москва 8-800-200-17-06
127644, м. Москва, вул. 
Вагоноремонтна, буд. 10, 
будова 1

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Авторизований Центр 
«Піонер Сервіс»

Санкт-Петербург 8-800-200-17-06 191040, м. Санкт-Петербург, 
Ліговський пр-кт, буд. 52 літ. А

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Архсервіс-центр» Архангельськ 8-800-200-17-06 163000, м. Архангельськ, вул. 

Воскресенська, буд. 85

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Техінсервіс» Сочі, 8-800-200-17-06 354068, м. Сочі, вул. Донська, 3

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТехноВідеоСервіс» Казань 8-800-200-17-06 420100, м. Казань, вул. 

Проточна, буд. 8

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ДОМСЕРВІС» Владимир 8-800-200-17-06 600017, м. Владимир, вул. 

Батуріна, буд. 39
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-
Краснодар»

Краснодар 8-800-200-17-06 350058, м. Краснодар, вул. 
Кубанська, 47

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Н. 
Новгород»

Нижній Новгород 8-800-200-17-06 603098, м. Нижній Новгород, 
вул. Артельна, буд. 31

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТРАНССЕРВІС- 
Єкатеринбург»

Єкатеринбург 8-800-200-17-06 620137, м. Єкатеринбург, вул. 
Гагаріна, буд. 5, офіс 1

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Сервісний центр 
«Сибтекс»

Омськ 8-800-200-17-06 644031, м. Омськ, вул. 24 Лінія, 
59

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ГлавБитСервіс» Томськ 8-800-200-17-06 634021, м. Томськ, вул. 

Некрасова, 12

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Сервісбиттехніка» Оренбург 8-800-200-17-06 460044, м. Оренбург, вул. 

Конституції, буд. 4

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Сибсервіс» Новокузнецьк 8-800-200-17-06 654066, м. Новокузнецьк, вул. 

Грдини, буд. 18

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АРГОН-СЕРВІС» Новоросійськ 8-800-200-17-06 353905, м. Новоросійськ, вул. 

Серова, 14

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АЛІКА-СЕРВІС» Іркутськ 8-800-200-17-06 664019, м. Іркутськ, вул. 

Писарева, буд. 18-а

ТОВ «КРОК-ТТЦ»* Київ* 0-800-504-504 м. Київ вул. Радужна, буд. 25 Б

«Asror’s Big Service» Ташкент (+998 71) 207 10 01 м. Ташкент, Чиланзарський р-н, 
вул. Чиланзар, 2А

«Fergana Konstantin» Фергана (+998 71) 207 10 01 Фергана, вул. Турон, 80

«Телерадіотехсервіс» Андижан (+998 71) 207 10 01 Андижан, вул. Лермонтова, 14

«Qarshi Haier Service» Карши (+998 71) 207 10 01 Карши, 730006, вул. 
Узбекистанська, 270

«Presto Plyus Servis» Бухара (+998 71) 207 10 01 м. Бухара, вул. Кисловодська, 
№1

ТОВ «ЦБТСервіс» м. Мінськ 375-17-262-95-50 м. Мінськ, вул. Я. Коласа, 52

ТОВ «РоялТерм» (газ) м. Мінськ 375-17-262-08-01 м. Мінськ, вул. Орловська 40А, 
офіс 7

Список АСЦ може бути змінений. Актуальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті www.haier.com
*Адреси сервісних центрів у регіонах уточнюйте на сайті  www.krok-ttc.com або за телефонами гарячої лінії



Дата изготовления
и гарантийный срок

указаны на этикетке устройства

Шығарылған күні жəне
кепілдік мерзімі құрылғының

заттаңбасында көрсетілген

Дата виготовлення
та гарантійний строк

вказані на етикетці пристрою
Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.» 
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, 
Laoshan District Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.» 
Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-
тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайєр Оверсіз Електрік Апплаєнсіз Корп. Лтд.» 
Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдінг, Хайер індастрі парк Хай-тек 
зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Импортер: ООО «ХАР»
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601 
тел.: 8-800-200-17-06, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ 
Мекенжайы: 121099, Мəскеу қаласы, Новинский бульвары, 8-үй, 16-
қабат, кеңсе 1601
тел.: 8-800-200-17-06, эл.поштаның мекенжайы:
info@haierrussia.ru
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