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Варильна поверхня може встановлюватися на будь-якій 
робочій поверхні кухонного столу, яка витримує 
нагрівання до температури 100 °С, і має товщину від 25 
до 40 мм. Розміри отвору, яке має бути вирізане в 
робочій поверхні кухонного столу, показані на Мал.2.  
Якщо варильна поверхня встановлюється так, що по 
обидві її сторони розташовуються шафи, то відстань між 
варильною поверхнею і шафою повинно бути не менше 
15 см (див. Мал. 4), а відстань між варильною 
поверхнею і розташованою ззаду стіною повинна бути 
не менше 5,5 см.  
Відстань між варильною поверхнею та іншим 
електроприладом (наприклад, витяжним ковпаком) 
повинна бути не меньше 70 см (див. Мал.4). Якщо під 
варильною поверхнею є вільний простір, то під 
варильною поверхнею потрібно встановити розділову 
панель, виготовлену з теплоізоляційного матеріалу 
(наприклад, з дерева) (див. Мал. 3). 
 
Важлива інформація На Мал. 1 показано, як 
наноситься герметик 
 
Варильна поверхня кріпиться за допомогою фіксуючих 
затискачів, які вставляються в отвори, розташовані на 
основі варильної поверхні.  
 
Якщо варильна поверхня 60 см встановлюється над 
духовкою, в якій немає системи охолодження з 
вентилятором, то під меблями рекомендується зробити 
отвори для забезпечення нормальної циркуляції 
повітря.  
 Площа цих отворів повинна бути не менше ніж 300 см2 
і ці отвори повинні розташовуватися так, як показано на 
Мал. 5. Якщо варильна поверхня 75 см кріпиться над 
духовкою, то в духовці повинна бути система 
охолодження з вентилятором. 
 
 
 
 
 
 
 
Цей побутовий електроприлад повинен 
встановлюватися відповідно до діючих правил і норм 
для побутових приладів і повинен експлуатуватися 
тільки в добре вентильованих приміщеннях. Перед тим 
як приступити до експлуатації даної варильної поверхні 
уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. 
 
 
 

 
 
 
Перевірте дані, наведені в табличці, закріпленій зовні 
на варильної поверхні, для того, щоб переконатися в 
тому, що вхідна напруга варильної поверхні відповідає 
напрузі електромережі.  
Перед підключенням варильної поверхні до 
електромережі перевірте систему заземлення.  
Даний електроприлад обов'язково повинен бути 
заземлений. У разі недотримання цієї вимоги виробник 
знімає з себе відповідальність за нанесення шкоди 
здоров'ю людей та пошкодження майна. Якщо до 
кабелю живлення не підключено вилка, підключіть до 
кабелю живлення вилку, навантажувальна здатність 
якої відповідає вказаній у табличці. Провід заземлення 
має жовто-зелений колір. До електричної розетки 
повинен завжди забезпечуватися вільний доступ.  
Якщо варильна поверхня підключається до 
електромережі безпосередньо, то повинен бути 
встановлений автоматичний вимикач.  
Для запобігання небезпек, заміна пошкодженого 
кабелю живлення повинна виконуватися тільки 
кваліфікованим фахівцем.  
Провід заземлення (жовто-зелений) повинен бути 
приблизно на 10 мм довшим проводів фази і нейтралі.  
Перетин провідників кабелю живлення повинно 
відповідає споживчій потужності варильної поверхні. 
Перевірте значення потужності, споживаної 
електроприладом, вказане в табличці, а також 
перевірте, що використовується кабель живлення типу 
HO5RR-F, HO5VV-F або HO5V2V-F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дані інструкції призначені для фахівців, що мають 
достатню кваліфікацію для виконання встановлення 
устаткування відповідно до вимог національних правил 
і норм. 
Всі роботи повинні виконуватися з від'єднаним 
електроживленням. 
У закріпленій на варильній поверхні табличці вказано 
тип газу, на якому повинна працювати робоча 
поверхня. Перед підключенням варильної поверхні до 
лінії газопостачання або до газового балона 

1. ВСТАНОВЛЕННЯ 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ Є СКЛАДНОЮ РОБОТОЮ, НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ЯКОЇ, МОЖЕ 
ВПЛИНУТИ НА БЕЗПЕКУ КОРИСТУВАЧА. З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОВИННО 
ВИКОНУВАТИСЬ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ, ЯКІ ВИКОНАЛИ УСТАНОВКУ З ДОТРИМАННЯМ 
ВСІХ ПРАВИЛ І НОРМ. У ВИПАДКУ ЯКЩО ЦЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БУДЕ ПРОІГНОРОВАНО, ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БУДЕ 
ВИКОНАНО ОБЛИЧЧЯМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ДОСТАТНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ВИРОБНИК НЕ БУДЕ ПРИЙМАТИ НІЯКИХ 
ПРЕТЕНЗІЙ ЩОДО ВИХОДУ ОБЛАДНАННЯ З ЛАДУ І НАНЕСЕННЯМ ПРИ ЦЬОМУ ШКОДИ МАЙНУ АБО ЗДОРОВ'Ю 
ЛЮДЕЙ. 

1.1 ВБУДОВАНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ 

1.2 ВИБІР МІСЦЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ 

2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Лінія 
електрож
ивлення 

 

ФАЗА L Коричневий 
дріт  

 
 

Кабель 
живлення 

ЗЕМЛЯ Жовто-зелений 
дріт 

НЕЙТРАЛЬ N Синій дріт 

2.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГАЗУ 



необхідно перевірити, що робоча поверхня 
відрегульована на той тип газу, який буде в неї 
подаватися.  
Якщо варильна поверхня не відрегульована на 
потрібний тип газу, зверніться до інструкцій, наведених 
в наступних параграфах, де описано, як змінити 
регулювання. 
При роботі на зрідженому газі (газ в балоні) слід 
користуватися регулятором тиску, що відповідає 
вимогам національних стандартів. 
Труби, шайби і прокладки ущільнювачів повинні 
відповідати вимогам національних стандартів. 
Деякі моделі поставляються з коліном (перехідником), 
що має конічну різьбу. У деяких країнах використання 
таких перехідників є обов'язковим. На Мал. 8 показано, 
як відрізнити перехідник з циліндричною різьбою від 
перехідника з конічною різьбою (CY = циліндрична, СО 
= конічна). У кожному разі циліндрична різьба повинна 
бути 
У всякому разі, кінець перехідника з циліндричною 
різьбою повинен під'єднуватися до варильної поверхні. 
Якщо підключення варильної поверхні до лінії 
газопостачання здійснюється за допомогою гнучкого 
шланга, перевірте, що довжина гнучкого шланга не 
перевищує 2 м. 
Щоб не пошкодити варильну поверхню, виконайте її 
установку, як описано (див. Мал. 6). 
1) Підключіть деталі, як показано на малюнку: 
 A) Перехідник із зовнішнім циліндровим 
різьбленням 1/2 дюйма  
 B) Прокладка 1/2 дюйма  
 C) Газовий перехідник з внутрішнім різьбленням 1/2 
дюйма, конічна циліндрична, або циліндрична 
циліндрична.  
2) Затягніть за допомогою гайкових ключів. Перед тим 
як затягнути з'єднання встановіть труби в потрібне 
положення. 
3) Підключіть коліно З до лінії подачі газу за допомогою 
жорсткої мідної труби або гнучкої сталевої труби. 
 
ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Після під'єднання варильної 
поверхні до лінії газопостачання перевірте на 
відсутність витоків газу всі трубні з'єднання за 
допомогою мильного розчину. НІКОЛИ НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИТОКІВ ГАЗУ 
ПОЛУМ'Я. Перевірте також, що гнучкий шланг не 
стикається з рухомими частинами кухонних меблів 
(наприклад, висувний ящик) і не проходить в такому 
місці, де він може бути пошкодженним 
 
Попередження: Якщо поблизу варильної поверхні ви 
відчуєте запах газу, перекрийте подачу газу на 
варильну поверхню і викличте спеціаліста. Не шукайте 
місце витоку газу за допомогою відкритого полум'я. 
 
 
 
 

Для адаптації варильної поверхні для роботи з іншими 
газами виконайте такі інструкції:  
• зніміть решітки та конфорки 
• вставте шестигранний ключ (7 мм) у основу конфорки 
(Мал. 7)  
• Виверніть форсунку і замініть її форсункою, що 
відповідає тому типу газу, який буде використовуватися 
(див. таблицю типів газу). 
 
 
 
 
Після запалювання конфорки встановіть ручку 
регулятора висоти полум'я в положення, відповідне 
мінімальному полум'ю, а потім зніміть ручку 
регулятора, приклавши невелике зусилля. 
Регулювання мінімального полум'я виконується за 
допомогою гвинта і маленької викрутки, як показано на 
Мал. 9. Поворот гвинта за годинниковою стрілкою 
зменшує потік газу, а поворот гвинта проти 
годинникової стрілки збільшує потік газу. За допомогою 
цього регулювання отримаєте полум'я заввишки 3-4 
мм, а потім встановіть на місце ручку регулятора. 
Якщо використовується зріджений нафтовий газ (ЗНГ), 
поверніть гвинт до упору за годинниковою стрілкою. 
Після виконання регулювань для адаптації варильної 
поверхні на інший тип газу замініть стару табличку, 
закріплену на варильної поверхні, в якій зазначений тип 
газу, на нову (поставляється в комплекті з варильною 
поверхнею), в якій вказано тип газу, на який 
переведена варильна поверхня. 
 
 
 
 
 
 
Даний електроприлад призначений тільки для 
використання за його прямим призначенням, тобто, 
для приготування їжі в домашніх умовах. Будь-яке інше 
застосування варильної поверхні вважається 
неправильним, і тому може бути небезпечним. 
Виробник не несе відповідальності за пошкодження і 
втрати, які є наслідком неправильного використання 
варильної поверхні. 
Даний електроприлад не призначений для 
використання людьми з обмеженими фізичними або 
розумовими здібностями, людьми, що не володіють 
достатнім досвідом і знаннями, а також для 
використання дітьми, якщо вони не знаходяться під 
наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, або не 
отримали від нього відповідних інструкцій.  
Не дозволяйте дітям грати з електроприладом. 

2.3 АДАПТАЦІЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ 
ДО ІНШОГО ТИПУ ГАЗУ 

2.3 РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОГО 
ПОЛУМ`Я 

3. ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ 

3.1 ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОВОЇ 
КОНФОРКИ 



Щоб запалити конфорку, піднесіть до неї запалений 
сірник, натисніть на ручку регулювання висоти полум'я, 
і поверніть її проти годинникової стрілки. 
Якщо конфорки не використовувалися протягом двох 
або більше днів, то перш ніж запалити конфорку 
зачекайте кілька секунд для того, щоб з трубок вийшло 
повітря. Щоб запалити конфорку варильної поверхні, 
забезпечену пристроєм електроподжіга, виконайте 
наступні операції: 
• натисніть на ручку регулювання висоти полум'я і 
поверніть її проти годинникової стрілки в положення, 
позначене "електропідпал". 
•запаліть конфорку за допомогою натискання кнопки 
електропідпалу. 
Якщо варильна поверхня забезпечена автоматичним 
електропідпалом, просто натисніть на ручку 
регулювання висоти полум'я і встановіть її в положення, 
позначене піктограмою "електропідпал". Система 
електропідпалу буде постійно генерувати іскри, до тих 
пір, поки ручка регулювання полум'я буде знаходитися 
в натиснутому положенні. 
Якщо конфорка не загорається протягом 5 секунд, 
встановіть ручку регулювання в положення 0, і 
повторіть описану вище операцію. 
У моделях, забезпечених захисним клапаном, який 
автоматично перекриває подачу газу в разі раптового 
згасання полум'я, конфорки запалюються, як описано 
вище, але при цьому після запалювання конфорки 
необхідно бути обережним. 
Перед включенням газовоЇ варильноЇ поверхні 
перевірте, що конфорки і кришки конфорок правильно 
встановлені на варильну поверхню. 
 
КОРИСНІ ПОРАДИ 
Для отримання найкращих результатів користуйтеся 
сковорідками і каструлями з плоским дном, розміри 
яких відповідають розмірам газових конфорок (див. 
Табл.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При використанні сковороди або каструлі меншого 
розміру полум'я повинне бути відрегульоване таким 
чином, щоб воно не виходило за межі дна сковорідки 
або каструлі. Не слід користуватися посудом з опуклим 
або увігнутим дном. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо пальник випадково згасне, 
встановіть ручку регулювання в положення ВИКЛ., І не 
намагайтеся запалити полум'я протягом, принаймні, 
однієї хвилини. 
Якщо через кілька років роботи варильної поверхні 
газові крани будуть туго повертатися, то їх необхідно 
змастити. Ця робота повинна виконуватися тільки 
кваліфікованим фахівцем з обслуговування. 
 
 
 
 
Перед тим як приступити до виконання чищення 
варильної поверхні, перевірте, що вона охолола. 
Вийміть вилку з розетки, або (якщо варильна поверхня 
приєднана до електромережі безпосередньо), вимкніть 
напругу живлення. 
Забороняється використовувати абразивні та корозійні 
чистячі засоби, відбілюючі речовини, або кислоти. Не 
користуйтесь для чищення емальованих і лакованих 
деталей, а також деталей з нержавіючої сталі 
кислотами і лугами (лимонний сік, оцет і т. п.) 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не користуйтесь для чищення 
варильної поверхні пароочищувачем. 
 
Очищення емальованих, лакованих і хромованих 
поверхонь повинна виконуватися за допомогою 
мильної води або нейтрального миючого засобу. Для 
очищення поверхонь з нержавіючої сталі необхідно 
користуватися відповідним миючим розчином. 
 
Конфорки можна очищати за допомогою мильної води. 
Для відновлення їх первісного блиску використовуйте 
побутовий засіб для чищення нержавіючої сталі. Після 
чищення пальників висушіть їх і встановіть на місце. 
Простежте за тим, щоб конфорки були зібрані 
правильно. 
 
Хромовані решітки та конфорки 
Хромовані решітки та конфорки з часом темніють.  
Це нормальне і неминуче явище, яке не чинить 
негативного впливу на роботу варильної поверхні. Ви 
можете придбати запасні частини у відділі 
післяпродажного обслуговування нашої компанії. 
 
 
 
 

 

ТИП КОНФОРКИ 
Ø 

СКОВОРІДКИ/
КАСТРУЛІ (см) 

AUX Маленька конфорка 12-18 

SR Напівшвидка 
конфорка 18-24 

R Швидка конфорка 24-26 

UR Супершвидка 
конфорка 24-28 

QC Конфорка корона 24-28 

4. ОБСЛУГОУВАННЯ ТА ЧИСТКА 
ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ 



• Для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище, після установки плити 
правильно утилізуйте  
пакувальні матеріали.  
• Перед тим як позбутися відпрацьованого свій термін електроприладу, зріжте з нього 
кабель живлення для того, щоб електроприлад не можна було більше використовувати.  
• Даний електроприлад промаркований у відповідно до вимог, викладених в директиві 
2002/96/ЕС щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE).  
• Правильно виконуючи утилізацію даного вироби, ви допоможете запобігти забрудненню 
навколишнього середовища і нанесення шкоди здоров'ю людей.  

• Цей символ вказує на те, що даний виріб не повинно викидатися, як звичайне побутове сміття. Замість цього 
воно має бути відправлено на пункт збору відслужило свій термін електричного і електронного устаткування для 
виконання його подальшої утилізації та повторного використання матеріалів.  
• утилізація цього виробу повинна виконуватися відповідно до місцевих законів з охорони навколишнього 
середовища.  
• Для отримання більш докладної інформації щодо обробки, відновлення та повторного використання 
матеріалів даного вироби, зв'яжіться з органами місцевої влади, службою вивезення побутових відходів, або 
організацією торгівлі, в якій ви придбали даний виріб. 
 
Декларація відповідності 
 

УВАГА: Цей пристрій відповідає сучасним вимогам правил безпеки . Також Доводимо до Вашого відома, 
що цей виріб сертифікований згідно з вимогами безпеки органом по сертифікації промислової продукції 
Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики державна 
система сертифікації УкрСЕПРО. Та має всі дозвільні документи, відповідно до законодавства України 

 
 
Данний прилад відповідає вимогам директив Європейської економічної спільноти  

 

5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ВБУДОВАНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ 

Конфорки 

1 1 2 3 2 

4 газові 
QC/R/SR/AUX 

4 газові 
UR/R/SR/AUX 

5 газових 
QC/2R/SR/AUX 

4 газові 
QC/R/SR/AUX 

5 газових 
UR/2R/SR/AUX 

 

Тип / позначення S67 / HBGPL2X S67 / HBGPL2X S67 / HBGPL2X S67 / HBGPL2X S67 / HBGPL2X 

Пристрій захисту від згасання 
полум`я Так Так Так Так Так 

Маленька конфорка (AUX Ø 50 мм) 1 1 1 1 1 

Конфорка «корона» (QC  Ø 135 мм) 1 1 1 

Супершвидка конфорка (UR Ø 110 
мм) 1 1 

Напівшвидка конфорка (SR Ø 75 мм) 1 1 1 1 1 

Швидка конфорка (R Ø 100 мм) 1 1 2 1 1 

Газ що використовується / потужність: 

Потужність 9,25 кВт 8,75 кВт 11,75 кВт 9,25 кВт 11,75 кВт 

G20/20 мбар (метан) 881 л/г 833 л/г 1119 л/г 881 л/г 1071 л/г 

G30/28-30 мбар (СНГ) 673 л/г 636 л/г 854 л/г 673 л/г 818 л/г 

Клас установки 3 3 3 3 3 

Напруга/Частота В/Гц 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60 

Вхідна електрична потужність 15 Вт 15 Вт 15 Вт 15 Вт 15 Вт 

Електропідпал Так Так Так Так Так 

Розмір варильної поверхні 595 х 510 595 х 510 745 х 510 745 х 510 745 х 510 

Встановлення виробника IE категорія II2H3 + GB категорія II2H3 + 



ПРИЛАД МАЄ ГАРАНТІЮ 12 МІСЯЦІВ. 
Під час гарантійного періоду будь-який ремонт може бути виконаний тільки кваліфікованим фахівцем сервісного 

центру. 
Перед початком ремонту прилад треба відключити від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур 

живлення з розетки. Непрофесійне втручання та ремонт апарату небезпечні, вони можуть викликати враження 
електричним струмом та коротке замикання; отже, не намагайтеся усунути несправності самотужки. Залиште цю роботу 
спеціалістам або представникам сервісного центру. Якщо у роботі апарату виникли якісь незначні проблеми, перевірте за 
допомогою наступних інструкцій, чи здатні Ви упоратися з ними самі. Візит спеціаліста із авторизованого сервісного центру 
повинен бути оплаченим Вами, якщо буде встановлено, що прилад не працює через неналежне чи недбале використання. 
Зберігайте інструкцію таким чином, щоб вона завжди була під рукою у разі потреби; якщо передаватиме прилад іншій 
особі,передайте також і інструкцію. 

 
 

УМОВИ : 
Сертифікат 
Гарантія дійсна тільки при наявності дійсного Гарантійного Сертифікату. 
Гарантійний сертифікат не дійсний при наявності в ньому помилок, виправлень чи невідповідностей. 
В Сертифікаті мають біти заповнені пункти: назва виробу, модель, серійний номер виробу, дата продажу, підпис продавця, 
печать торгової організації. При відсутності дати продажу термін гарантії автоматично вичислюється з дати виготовлення 
пристрою. 
Транспортування і зберігання 
Будь-які дефекти виробу, спричинені недбайливим транспортуванням і зберіганням виробу, не підлягають безкоштовному 
гарантійному ремонту; 
Установка та експлуатація 
Безкоштовний гарантійний ремонт не проводиться, якщо дефект виробу викликаний: 
Неправильним підключенням виробу до джерела електро-, водо- і газопостачання, а також невідповідність параметрів 
вищевказаних джерел параметрам, що пред’являються обов’язковими Державними стандартами та Інструкцією з 
експлуатації.  
Експлуатація виробів, підключених до мережі 220В без заземлення, а також підключених до джерела водопостачання без 
окремого крану подачі води до виробу-є суттєвим порушенням Інструкції з експлуатації та може бути підставою для зняття 
виробу з гарантійного обслуговування. 
Використання приладу не в відповідності до Інструкції, а також неправильною експлуатацією, що викликало появу 
механічних та інших видів дефектів; 
Використання виробу не в відповідності з його прямим призначенням або не в домашніх потребах. 
При порушенні пломбування та з інших причин, які не залежать від завода-виробника. 
Недбалості при зберіганні, експлуатації та транспортуванні власником, торговою або транспортною організацією. 
У випадку втрати гарантійного талона або чека, власник позбавляється права на безкоштовне сервісне обслуговування. 
У разі підключення техніки не сертифікованим сервісним центром, виріб знімається з гарантії. 
Ремонт 
Безкоштовний гарантійний ремонт не проводиться, якщо виріб: 
Має сліди стороннього втручання або ремонту не уповноваженими особами; 
Має не санкціоновані фірмою зміни конструкції або неприйнятні комплектуючі; 
Має пошкодження, викликані непередбачуваними явищами і діями стихій; 
Має пошкодження , викликані, використанням нестандартних матеріалів і пристроїв; 
Має пошкодження, викликані попаданням в середину виробу сторонніх предметів, тварин або комах; 
Не має серійного номеру або його неможливо встановити; 
Має некомплектність після його продажу; 
Має механічні пошкодження (скляні та пластикові вироби); 
Гарантія не розповсюджується на розхідні матеріали і аксесуари. 
Відповідальність 
Фірма не несе відповідальності за збитки причинені Вам чи оточуючим в зв’язку з невідповідним використанням приладу. 
Введення виробу в експлуатацію й доробку мереж електро-, водо- і газопостачання для сумісності з виробом не є зоною 
відповідальності Фірми й Фірмою не оплачується. В випадку виникнення будь-яких проблем з вашим приладом, перед тим 
як викликати майстра, перевірте правильність установки і функціонування в відповідності до інструкції. Оплату виклику 
майстра Ви будете проводити за свій рахунок, якщо виріб був в робочому стані або був неправильно встановлений, або 
неправильно використовувався. 
За якість гарантійного ремонту відповідальність несе обслуговуюча організація(служба сервісу). 
 

 
 

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ МАРКИ CANDY ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ  НА САЙТІ 
www.candy.ua 
044-220-12-89 

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 



МІСТО Сервісний центр Адрес Телефон 
Алчевськ СЦ "Булат-Сервіс" 94204,м.Алчевськ, ул. Белінського 11 (06442) 2-58-09, 4-84-01 

Біла Церква КПП Сервіс-Мастер 09100 м. Біла Церква, вул. Вокзальна 5 (0456)33-29-44 
Вінниця „ІНТЕРСЕРВІС” 21000, вул Кілецька, 61А (0432) 69-95-73,69-91-93 
Вінниця СЦ „Спеціаліст” 21021 м. Вінниця ул. Порика 1 (0432) 57-91-91, 50-91-91 

Вінниця СЦ Скормаг-Сервіс 21030 Вінниця, пр. Юності, 16 (0432) 46-43-93, 46-82-13, 51-92-52 , 51-
92-54 

Дніпродзержинськ СЦ "Росток" 51934, Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 66,  (0569) 53-54-80, (067) 363-29-29 
Дніпропетровськ „ІНТЕРСЕРВІС” 49101, пр-т Кірова, 59 (0562) 34-67-05, 31-29-57 
Дніпропетровськ CЦ Меридіан (Фокстрот) 49000,м.Дніпропетровськ, ул. Ширшова, 16 (056) 370-55-73, 778-24-68 

Донецьк СЦ "ФОКСТРОТ" вул. 230 Стрілкової дивізії, 2 Б (вхід з двору) (062) 307-92-90 
Житомир КАРТАЛ 10001, вул. Київська, 106 (0412) 41-27-97 
Житомир Профмастер м. Житомир, вул. Л. Українки, 2 (0412) 42-22-54 

Запоріжжя "Альфатехноцентр" 69002 вул. Дзержинського, 83 (061)212-03-03 
Запоріжжя ЗФ ООО ІНТЕРСЕРВІС 69095, вул.Гоголя, 175 (061)220-65-96, 787-50-51 
Запоріжжя Маестро 69006, Запоріжжя, вул.Мала, 3 (061) 270-40-94, (061) 224-58-58 
Запоріжжя НАШ СЕРВІС вул. 40 років Радянської України 65 (061) 224-62-46 

Івано-Франківськ ЧП Волков 76491, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223 (0342)71-28-13 

Иллічівськ Наш Сервіс Одеська обл., Овідіопольский р-н, с. Мизикевича, вул.Пивоварна 59А (048) 716-79-95 

Керч ЧП Фокскримсервіс 98300 м.Керчь, вул.Радянська 15 (06561) 2-30-62 
Київ Наш Сервіс 04060, г. Київ, вул. Щусєва, 44 0800-500-153 
Київ ООО ДТС 04218, ул. Кибальчича, 2а (044) 501-91-34, 542-79-40, 542-93-65 
Київ РАВІС ул. Героїв Дніпра 2а 0-800-504-504 

Кіровоград КФ ООО ІНТЕРСЕРВІС 25015, вул. Короленко, 2 (0522) 35-79-23 

Кіровоград СЦ "Оптрон" 25006, м.Кіровоград, пр-т Комуністичний, 1 (0522) 24-96-47, 24-45-22, (098) 0804138, 
(066) 16 

Кіровоград Техномир вул. Васнєцова, 8 (0522) 36-10-14 
Коростень ЧП Авторитет вул. Кірова, 28 (04142) 5-06-27 

Краматорськ Валдіс сервіс вул.Паркова, 15 06264-56-4-56, 06264-4-19-66 
Краматорськ Елма сервіс Бул.Краматорський, 3 (06264) 5-93-89 
Красноград «Побутрадіотехніка" 80105 вул. Сокальска, 6 (03249)2-25-63 
Кременчук ЧП Шамрай вул. Переяслівська, 55 (0536) 74-72-10, (0536) 74-71-53 
Кривий Ріг „ІНТЕРСЕРВІС” 50064, вул. Косіора, 64-7 (056) 440-07-79,(056) 440-01-19 
Кривий Ріг АСЦ "Фокстрот". 50103, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 73 (056) 440-07-64 

Лубни ФЛП Коханенко 37500 вул. Радянська, 4/3 (050)457-49-65 
Луганськ СЦ "Восточний" вул. Ломоносова, 96-ж 0642) 33-02-42, 33-11-86 

Луцьк СЦ Ваш Мастер пр-кт Перемоги, 22 тел. (0332) 23-01-03 
Львів Екосервіс Лева 79008, вул. Вінниченка, 30 (032) 297-55-57 
Львів СЦ "Міленіум" 79040, вул. Курмановича 9 (032)267-07-10 
Львів ТОВ „РОСІМПЕКС” 79034, вул.Шереневича, 28 (032) 239-55-77 
Львів ШАНС вул. Володимира Великого, 2 (032) 247-14-99 

Макіївка СПД Гордейчук В.А м.Макіївка, вул генерала Данилова, 71а (062) 327-51-23 
Маріуполь ООО "Лотос" 87500 м Маріуполь, б-р. 50-років Жовтня, 32/18 (0629) 49-300-5, 49-300-6, 
Маріуполь СЦ „Марсервіс” 87500, пр-т Металургів, 94 (0629) 41-06-60, 41-06-50 
Мелітополь Атлант Сервіс вул. Бронзоса, 107 (0619) 43-42-41 
Мукачево АСЦ "Гарант Мукачево" 89600,м.Мукачево, вул. Береговська окружна,12 (03131)2-33-33 
Миколаїв „ІНТЕРСЕРВІС” 54008, Внутрікварт.проїзд, 2 (0512) 58-06-47 
Миколаїв СЦ «Миколаїв-Фокстрот" 54003, м.Миколаїв, вул. Будьонного 44-а (0512) 55-29-04 

Нікополь ПП "Лікс" 53213, м. Нікополь, вул. Карла Лібкнехта, 167 (0566) 65-00-89, (099) 200-56-83, (093) 
918-39-62 

Нова Каховка СЦ «Електрон" 74900 вул. Горького, 48 (05549)7-83-98 
Новомосковськ Інтерсервіс вул. Сучкова, 54 (05693) 7-57 96 

Одеса ОФ СП ТРАНС СЕРВІС 65029, вул. Новосельского, 64 (048) 777-11-40 
Одеса Фокстрот-Сервіс-Одеса, Площадка 1 65029,вул. Транспортна, 7-Е (048) 784-20-85 , 784-20-86 
Одеса Фокстрот-Сервіс-Одеса, Площадка 2 65029 вул. Базарна, 76 (0482)37-21-92 

Павлоград Лотос (Інтерсервіс) 51400, Павлоград, вул.Шевченко, 67 (05632) 6-15-54, 6-23-42 
Павлоград ПФ ВАТ ІНТЕРСЕРВІС вул. Дніпрвска, 172 Б (05632) 6-15-54, 6-23-42 
Павлоград СЦ "Пінфок" 51404 Павлоград, вул.Дніпровска, 73 Б (05632) 3-11-93 

Полтава „ІНТЕРСЕРВІС” 36023, вул. Степного фронта, 29 ((0532) 69-42-62, 50-98-89 
Полтава Айкон-Сервіс пл. Незалежності, 20 (0532)50-67-89 
Полтава НВО „ПРОМЕЛЕКТРОНІКА” 34022, вул. Фрунзе, 66 (0532) 57-21-66 

Прилуки Аматі-сервіс вул. Київська, 371а (04637) 5-39-82, (093)7533828, 
(050)3551568 

Рівне Малітек пр-кт. Мира, 11 (0362) 64-97-77 
Рівне РАДІОМАЙСТЕРНЯ 33000 м. Рівне, вул. Почтова 2 (0362) 22-68-19 

Ромни ПП Строй вул. Калнішевського,34 (05448)2-17-48 
Сєвєродонецьк "ПП СДРТ" 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова 19 Б (06452) 2-78-53/ 2-38-28 
Сєвєродонецьк CЦ «Елекронні системи" 93400, вул. Федоренко, 20А (06452) 44385, (06452) 45183 
Сімферополь НК-центр 95001 вул. Некрасова, 17/1 (0652)54-47-71 
Сімферополь РСЦ Фокстрот 95040, м. Сімферополь, вул.Балаклавська,68 050-344-71-83 

Стаханів АСЦ "Альбіт" 94000 вул. Кірова, 15 (06444)4-02-89 
Суми «ЕЛЬФ" 40000, Суми, вул. Петропавлівська, 86/1 (0524) 660-300, 650-340, 655-510 
Суми СЦ "Сігма-сервіс" 40024,м.Суми, ул.Прокофєва, 19. (0542) 36-50-58 

Тернопіль СЦ "Репорт-сервіс" 46000,пр.Злуки, 39 (0352)511247 
Ужгород Міленіум 88007, вул. Гагаріна, 101 (031) 266-12-97 

Умань СЦ Ремонт Сервіс вул. Шевченка, 23А (04744) 4-28-80 
Феодосія ЧП Фокскримсервіс 49000, м.Феодосія, вул.Базарна, 4 (06562) 3-12-84 

Харків ВАТ "Транс Сервіс", 61002, вул. Іванова, 24 (057), 7-142-472, 7-588-563, 7-192-116 
Харків РСЦ ФОКСТРОТ-СЕРВІС 61125 м. Харків, вул. Вернадського, 2 (057) 758-10-39, 758-10-40 
Херсон „ІНТЕРСЕРВІС” вул. Карбишева, 28А (0552)43-40-33 
Херсон ВАТ "Ремонт и Сервіс" 73027, м.Херсон, вул.Робоча, 66 (0552) 48-58-88, 48-50-00 

Хмельницький ВАТ ТРИТОН ЛТД 28009, вул. Курчатова, 18 (0382) 78-37-73 
Хмельницький Сервісний центр "Радіодонор" 29009, м. Хмельницький, пр-к Іподромний, 2 (0382)704-700, 66-46-16 

Черкаси "ТЕХНО-ХОЛОД" 18000, вул. Громова, 146, оф.102 (0472) 56-98-68 
Черкаси "Фабрика побутового сервіса" 18000, вул. Ілліна, 605 (0472) 383-124, (063) 624-24-43 
Черкаси ЄВРАЗІЯ-С 18023, вул. Одеська, 8 (0472) 66-36-53 
Черкаси СЦ Сервісний Центр м. Черкаси, вул. Ілліна, 204 (0472) 45-45-86 
Чернігів РСЦ Фокстрот 14000,Чернігів, вул.  Шевченко, 4 (046) 267-58-58 
Чернівці СЦ "Электросервіс-Чернівці" 58003, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 105 (0372) 554869, (050) 4345529 
Чернівці Фокстрот Сервіс 58000, м.Чернівці, вул.Головна, 265 (0372) 58-43-01 
Шостка КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС" 41100 м.Шостка, Сумська обл.,вул.Робоча, 5 (05449)4-07-07 

Энергодар СЦ Термолайн ул. Воїнів Інтернаціоналістоів, 32 (06139) 6-80-61 

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ 
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