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Назар аударыңыз!
Үрмепешті тек осы нұсқаулықпен танысқаннан кейін ғана қолданыңыз.

Үрмепеш тек үй жағдайында пайдалану үшін ғана арналған.

Дайындаушы құралдың жұмысына әсер етпейтін өзгерістерді енгізу құқығын 
өзіне қалдырады.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ,

«Hansa» үрмепеші пайдаланудың ерекше қарапайымдылығы мен жүз пайыздық 
тиімділік сияқты қасиеттерді өзінде біріктіреді. Нұсқаулықты оқып болғаннан кейін 
Сізде үрмепешті  күту бойынша қиыншылықтар туындамайды.

Үрмепеш, зауыттан шығару барысында, орау алдында қауіпсіздік және жұмысқа 
жарамдылық мақсатында арнайы стендтерде мұқият тексерілген.

Құралды қоспас бұрын, Сізден пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып 
шығуыңызды өтінеміз. Онда баяндалған нұсқауларды сақтау үрмепешті дұрыс 
пайдаланбаудың алдын алады.

Нұсқаулықты сақтап, оңай қолжетімді жерде ұстағаныңыз жөн. Қайғылы оқиғадан 
аулақ болу үшін пайдалану бойынша нұсқаулықтағы ережелерді жүйелі түрде орындау 
қажет.
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Назар аударыңыз! Жабдық және оның қолжетерлік 
бөліктері пайдаланған кезде қызады.Әрқашан қыздыру 
элементіне жанасқанда,  зақымдану қаупі бар екенін есте 
сақтау керек.  Сондықтан жабдық жұмыс істеп тұрғанда 
ерекше сақ болыңыз! 8 жастан кіші балалар  жабдық   
маңында болмауы тиіс, егер олар болса, үнемі ересек 
жауапты тұлғаның тұрақты бақылауында болуы керек.
Бұл жабдықты егер бұл жауапты тұлғаның қадағалауымен 
немесе жауапты тұлға  зерттеп оқыған пайдалану 
нұсқаулығына сәйкес  болса, 8 жастан асқан балалар 
және физикалық, мануальды немесе ақыл-ойы шектеулі 
ересек тұлғалар  немесе жабдықты пайдалану бойынша 
тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар пайдалана 
алады.
Балаларға ерекше назар аудару керек! Балалардың 
жабдықпен ойнауына жол бермеңіз! Жабдықты 
тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің 
қадағалауынсыз жасай алмайды.
Жұмыс жасау барысында құрал қызады. Абай болу қажет, 
үрмепештің ішіндегі ыстық бөліктерге қол тигізбеңіз.
Үрмепеш қолданылып жатқан     кезде, қолжетімді бөліктері 
қызуы мүмкін. Үрмепешкебалаларды жақындатпауға 
кеңес береміз.
Назар аударыңыз! Тазалау үшін агрессивті жуғыш және 
тазалағыш  құралдарды, есіктерінің шынысын тазалау 
үшін  үшкір металл заттарды қолдануға болмайды, өйткені 
бұл құралдар бетін сырып тастауы және шынысында 
жарықшақ пайда болуына әкелуі мүмкін. 

ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
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ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Назар аударыңыз! Электр тоғымен зақымдану 
мүмкіндігін болдырмау үшін шамды алмастырмас бұрын 
құралдың сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
Асүй плитасын тазалау үшін бумен тазалауға арналған 
жабдықтарды қолдануға болмайды.  
Духовка шкафы жабдығының бөлігі болып табылатын 
зондты ғана қолдану керек. 
Күйік шалу қаупі! Духовка шкафының есігін ашқан кезде 
ыстық бу шығуы мүмкін. Ас әзірлеу сәтінде немесе 
аяқтағаннан кейін духовка шкафының есігін абайлап 
ашу керек. Ашу сәтінде есік үстінде еңкеймеңіз. Будың 
температураға байланысты көрінбеуі мүмкін екендігін
Пиролтикалық тазарту үрдісі кезінде духовка өте 
жоғары температураларға дейін қыздырылуы мүмкін, 
осыған байланысты духовка шкафының сыртқы беттері 
әдеттегіден қатты қыздырылуы мүмкін, сондықтан 
осы уақытта балалардың духовка қасында болмауын 
қадағалау керек есте сақтау керек .
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ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

● Шағын асхана құралдарының және сымдардың қызып тұрған үрмепешпен және оның 
ас пісіретін бетімен жанаспауын қадағалау қажет, өйткені осы құралдың оқшаулануы 
жоғарғы температураға есептелінбеген.

● Қуыру барысында үрмепешті қараусыз қалдыруға болмайды. Майлар қайнаудың 
немесе қызып кетудің салдарынан жануы мүмкін. 

● Үрмепештің ашық тұрған есігіне салмағы 15 кг-дан артық ыдысты қоймаңыз.

● Есіктің әйнегін тазалау үшін қатқыл тазалағыш құралдарды немесе істік заттарды 
қолданбаңыз, олар сыртқы қабатты тырнауы және әйнекте сызаттың пайда болуына 
әкеліп соғуы мүмкін.

● Техникалық ақауы бар үрмепешті пайдалануға болмайды. Барлық ақаулар тек білікті 
қызметкерлер құрамымен жойылуы қажет. 

● Техникалық бұзылудың кез келген жағдайында үрмепештің электр қорегін тез арада 
ажыратыңыз және жөндеу қажеттілігі туралы хабарлаңыз.

● Осы нұсқаулықтың нұсқаулары мен басшылықтарын мүлтіксіз орындаңыз. Оның 
мазмұнымен таныспаған тұлғаларды пайдалануға жақындатпаңыз.
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҚАЛАЙ ҮНЕМДЕУ ҚАЖЕТ

Эл е к т р  э н е р г и я с ы н 
тиімді пайдалану тек 
шығындарды төмендетіп 
қана қоймайды, сонымен 
қатар қоршаған ортаны 
да қорғайды.  Келес і 
қарапайым ережелерді 

орындау ең жақсы нәтижелерге жетуге 
көмектеседі:

●Үрмепешті тек тағамның үлкен көлемін 
дайындау үшін ғана қолдану. 
Салмағы 1 кг-ға дейінгі етті ас пісіретін 
бетте кастрюльде дайындау тиімдірек. 

●Үрмепештің қалған жылуын пайдалану. 
Егер тағам 40 минуттан артық дайындалса, 
үрмепешті дайындаудың аяқталуына дейін 
10 минут бұрын ажыратыңыз.

Назар аударыңыз!Егер таймер 
қ ол д а н ы л с а ,  о н ы  д а й ы н д ау 
уақытынан қысқалау уақытқа 
орнатқан жөн.

● Ү р м е п е ш т і ң  е с і г і н  ұ қ ы п т ы 
жабыңыз. Үрмепеш есігінің ластанған 
тығыздағыштары жылудың босқа кетуіне 
мүмкіндік туғызады. Тығыздағыштардағы 
ластануларды бірден кетірген жөн.
● Тақтаны тоңазытқыштар/мұздатқыш 
камералар жанында орнатпаңыз.
Электрдің қажетсіз қолданылуы артады.
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Тасымалдау үшін құрал 
з а қ ы м д а н у л а р д а н 
орамамен  қор ғалған . 
Орамадан шығарған кейін, 
Сізден оның бөліктерінен 
қоршаған ортаға залал 
к е л м е й т і н  ә д і с п е н 

құтылуыңызды сұраймыз.Ораманы 
дайындау үшін қолданылған барлық 
материалдар зиянсыз, оларды 100 %-ға 
қайта өңдеуге болады және сәйкес 
белгімен белгіленген.
Назар аударыңыз! Орамадан шығару 
барысында орама материалдарына 
(полиэтилен пакеттер, пенопласттың 
б ө л і к те р і  ж ә н е  т. б . )  ба л а л а рд ы 
жақындатпаңыз.

ОРАМАДАН ШЫҒАРУ ПАЙДАЛАНУДАН АЛЫП ТАСТАУ

П а й д а л а н у  м е р з і м і 
аяқталғаннан кейін осы 
қ ұ р а л д ы  қ а р а п а й ы м 
коммуналдық қалдық ретінде 
тастауға болмайды, оны 
электрлі және электронды 
құралдарды қабылдау және 

қайта өңдеу орнына өткізген 
жөн.
Осы туралы құралда, пайдалану бойынша 
нұсқаулықта және орамада белгіленген 
белгі мәлімет береді.

Құралда өз белгілеріне сәйкес қайта өңдеуге 
жататын материалдар пайдаланылған. 
Өзінің қызмет ету мерзімі аяқталған 
құралды қайта өңдеудің, материалдарын 
пайдаланудың немесе пайдаланудың 
басқа түрінің арқасында Сіз қоршаған 
ортаны қорғауға әжептеуір үлес қосасыз.
Пайдаланылған құралды пайдаға асырудың 
сәйкес тармағы туралы мәліметті Сіз 
жергілікті әкімшіліктен ала аласыз.
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ҚҰРЫЛҒЫҒА СИПАТТАМА

Есікшенің 
тұтқасы 
духовка

Электронды 
бағдарламалаушы

Духовка 
функцияларының 
диапазоны

Басқарушы 
сенсорлардың 

диапазоны

Температуралар 
диапазоны

Атқарымдардың 
белсенділік 
ауқымы

Басты сөндіргіш   

Уақыт ауқымы

Мәтіндік 
хабарламалардың 
ауқымы



     10

Тақтаның жабдығы – тізімі:

ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Пісіруге арналған жайпақ таба* Грильге арналған тор
(кептіруге арналған тор)

Қуыруға арналған жайпақ таба*

* белгілі үлгілер үшін

Сымды
бағыттауыштар

Термозонд
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Үрмепешті құрастыру

● Асхана бөлмесі құрғақ әрі желдетілетін 
болуы, оның жұмысқа жарамды 
желдеткіші болуы қажет, ал үрмепештің 
орнатылуы басқару элементтеріне 
еркін қолжетімділікті қамтамасыз 
етуі қажет. Үрмепеш Ү жіктемесінде 
дайындалған. Жиһаздың қаптамасы 
болуы қажет, ал оның желімделінген 
желімі 100ºС температураға төзуі 
қажет. Әйтпесе, сыртқы беттің немесе 
қаптаманың пішіні өзгеруі мүмкін.

ҚҰРАСТЫРУ

● Суреттерде көрсетілген көлемде 
саңылаулар дайындаңыз: А-қақпақ 
астындағы  орнат у,  В -жоғарғы 
кірістірме. Шкафта артқы қабырға 
болған жағдайда,  онда электр 
сымдарына арналған саңылау кесу 
қажет. Үрмепешті төрт бұрамамен 
бекіте отырып, толығымен саңылауға 
орналастыру қажет (С сурет).

A сурет

B сурет

Назар аударыңыз!
Құрастыруды ажыратулы электр 
қорегі барысында жүргізеді

C сурет
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ҚҰРАСТЫРУ

Плитаны электр желісіне қосу

● Өндіріс кезінде плита айнымалы 
бірфазалы тоқ (230В-50 Гц) қорегіне 
есептелген және жабық айыры бар 
ұзындығы 1,5 м жуық  3х1,5 мм2 қосу 
кабелімен жарақтандырылған.

● Электржелісінің қосу ұяшығы жабық 
болуы және плитаның үстіне  орна-
ласпауы тиіс.  Плитаны орнатқаннан 
кейін розетка тұтынушыға қол 
жетерліктей болуы қажет.

● Плитаны розеткаға қосар алдында:
   - сақтандырғыштар мен электрсымы 

плита жүктемесін  көтере алатынын,
 - электр жүйесі қолданыстағы  нор-

малар мен өкімдердің талаптарына 
сәйкес келетін әрекетті бір ұшы жерге 
қосылған жүйемен жабдықталғанын,

 - розеткаға қол жеткізілетінін тексеру 
керек.

Назар аударыңыз! 
Ажыратылмайтын қорек сымы 
бүлінген жағдайда  қауіп төндірмеуі 
үшін, оның бір ұшы  өндірушіде не-
месе мамандандырылған жөндеу 
шеберханасында білікті маманмен 
жерге қосылған болуы тиіс.

Қыздырғыш шкаф есігінің күйін 
реттеу

Реттеу тетігі оң жақ бүйірлік есіктің биіктігін 
оның құрылысына сәйкес өзгертуге 
мүмкіндік береді. Есікті монтаждау биіктігін 
бір жақтан өзгертудің арқасында есікті 
деңгейі бойынша тегістеуге немесе 
есіктің жиектеріне және басқару панеліне 
жанасуға мүмкіндік беріледі.

Реттеу тәсілі.

l	Сомынды [1] жалпақ 13 кілтімен 
босатыңыз.

l	Есіктің күйін дұрыстау үшін˚ реттеу 
шпинделін [2] алты қырлы 4 кілтімен 
180 шегінде бұраңыз. Күйін ± 1,5 мм 
ауқымында реттеуге болады.

l	Реттеу шпинделінің [2] күйін алты 
қырлы кілтпен ұстап тұрып, бақылау 
сомынын [1] қатайтып бұраңыз.  

1 2
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ПАЙДАЛАНУ 

Духовканы бірінші рет қосар 
алдында

Маңызды!
Духовка камерасын  тек ыдыс жууға 
арналған құрал  қосылған жылы 
сумен ғана жуу ұсынылады.

l		орама элементтер ін  шығарып, 
духовка камерасын зауыт тұмшалауы 
құралдарынан тазарту керек,

l		духовка жабдықтарын шығарып,     ыдыс 
жууға арналған сұйықтық қосылған 
жылы  суменжуукерек,

l	 ғимарат желдеткішін қосып, терезені 
ашу,

l		духовк аны қыздырып   (250°C 
температурада 30 минут), ластанған 
жерлерін мұқият жуып тазарту (қар.з 
бөлім:  Бағдарламалаушы қызметі 
және  духовканы басқару),

Кейбір үлгілер қыздыру пеші 
есігінің тұтқасының көмескі 
жарқырауымен жабдықталған.
Қыздыру пеші жұмыс істеген
кезде тұтқаның көмесі жарығы 
қосулы болады және қыздыру пеші 
камерасының қалдық жылуының 
индикаторы ретінде жұмыс 
істейді, яғни қыздыру пешінің 
ішіндегі температураы 50°C-ге 
дейін төмендеген кезде сөнеді, 
бірақ егер көмескі жарық қосулы 
болса, оның қарқындылығы 
камераның ішіндегі температураға 
тәуелденеді (қыздыру пешінің 
ішіндегі температура неғұрлым 
жоғары болса, ол анағұрлым ашық 
жарықтанады).

Маңызды!
Духовка батырмалар (сенсорлық) 
к ө м е г і м е н  б а с қ а р ы л а т ы н 
дисплейлі бағдарламалаушымен 
жабдықталған. Әр сенсордың іске 
қосылуы сенсорлар шынысына 
басқаннан кейін орын алады 
( п и к т о р г р а м м а н ы ң  б о л у ы 
ж ә н е  д ы б ы с т ы қ  с и г н а л м е н 
хабарландырылады.
Басты сөндіргіш  дисплейдің 
оң жағында орналасқан. Белгілі 
жердегі әйнекті басқаннан кейін 
(пиктограмманың болуы) басы 
сөндіргіш іске қосылады және 
таңдалған күйлеулер мәзірінде 
дыбыстық дабыл беріледі. (қар.з: 
бөлім Бағдарламалаушы қызметі 
және  духовканы басқару).

Б е р г і ш т е рд і ң  б ет і н  ү н ем і 
тазалықта ұстау керек
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ПАЙДАЛАНУ 

Басқарушы сенсорлардың диапазоны

Басқару тақтасының жоғарыда келтірілген суретте көрсетілгендей таңбалармен 
белгіленген 12 сенсоры бар (көмескі жарықсыз). Сенсорға әрбір басқан сайын зуммердің 
дыбыстық дабылы беріледі (ерекшеліктер жұмыстың жан-жақты сипаттамасында 
келтірілген). Дисплейдің оң жағында басты сөндіргіштің сенсоры орналасқан . Белсенлі 
батырмаға басқан кезде дыбыстық дабыл беріледі [растау]. Белсенді емес батырманы 
басу, дыбыс [қате]. Батырманы ұзақ уақыт – 3 секунд басқан кезде – дыбыс беріледі [2 
растау].
Зуммер дыбыстардың келесі типтерін генерациялайды:
[on] қосу дыбысы
[off] сөндіру дыбысы
[растау] сенсорлық батырманы басу
[2 растама] сенсорлық батырмаға ұзақ уақыт басу
[қате] белсенді емес сенсорды басу
[таймердің дабылы] – максималды ұзақтығы 5 мин.
[жылдам қызуды аяқтау дабылы] – максималды ұзақтығы 5 мин.
[жұмысты аяқтау дабылы] – максималды ұзақтығы 5 мин.
[ашық есіктердің апаттық дабылы]

Бағдарламалаушы қызметі және  
духовканы басқару

 - басты сөндіргіш

 - духовка қызметі
 
 - дайын бағдарламалар

 - қыздыру пешін жылдам қыздыру атқарымын қосу / сөндіру

 - қыздыру пешін жабдықтауды қосу / сөндіру

 температураны күйлеу
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ПАЙДАЛАНУ 

 - уақытты күйлеу

 - уақыттың, таймердің атқарымдарын, жұмыс уақытын, жұмысты аяқтау уақытын 
күйлеу
 
 - плюс / жоғары [+]

 - минус / төмен [-]

 - артқа [<]

 - растау 
Духовка функцияларының диапазоны

Таңдалған қыздыру пешін көрсететін өріс келесі тәсілмен көмескі жарық береді:

Дисплейді жарықтандыру қарқыны. Көмескі жарық тәулік уақытына тәуелденеді. 
Сағат 5-тен 22-ге дейін жарықтандыру сағат 22-ден 5-ке дейінгі жарықтандырумен 
салыстырғанда анағұрлым қарқынды болады. Сонымен қатар, жарықтандыру қарқыны 
аспаптың жұмыс тәртібіне тәуелденеді:
lЖарықтандырудың төмен қарқындылығы – күту тәртібінде сағат неше болғанын 
қарауға болады,
lЖарықтандырудың жоғары қарқындылығы – бағдарламалаушының белсенділік 
тәртібінде.  
Атқарымдардың белсенділік ауқымы

Жылдам жылыту белсенділігінің таңбасы.....................................................................

Есікшені оқшаулау белсенділігінің таңбасы (пиролиз атқарымы бар қыздыру пеші).

Пиролиз атқарымының белсенділік таңбасы (пиролиз атқарымы бар қыздыру пеші)                                                                                                                                          

Бумен тазарту...............................................................................................................

ECO атқарымының белсенділік таңбасы.....................................................................

Балалардан қорғау белсенділігінің таңбасы...............................................................
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Температуралар диапазоны

Қыздыру белсенділігінің таңбасы бар қыздыру пешіндегі температу
ра................................................................................................................

Белсенд іл і г ін  таңбасы бар термозондтың температура
сы...............................................................................................................

Белсенділік таңбасы бар үдерісті бастауға/аяқтауға дейінгі уақыт.

Мәтіндік хабарламалардың ауқымы

Мәтіндік хабарламалардың ауқымы мәтіндік ақпаратты келесі тіл нұсқаларында шығаруға 
мүмкіндік беретін 2 желіден x 34 белгіден тұрады:
ағылшын, неміс, польша, орыс, чех, сербиялық, литов, эстониялық, латвиялық, 
французша, испаниялық, түрікше, шведтік, норвегиялық, финдік, даттық, италиялық, 
голландиялық.

Уақыт ауқымы

Уақыт ауқымы HH:MM уақыт пішімінен 
және таңбалардан тұрады: ДП/ПП (AM/
PM), таймер, жұмыс уақыты, жұмысты 
аяқтау уақыты.
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ПАЙДАЛАНУ 

Бағдарламалаушыны қосу және 
уақытты күйлеу.
Бұйымды электр желісіне алғаш рет 
қосқан кезде бағдарламалаушы тілді 
күйлеу режиміне ауысады. Мәтіндік 
хабарламалардың ауқымынан басқа 
дисплей сөндірулі болады. Үндемеу 
бойынша ағылшын тілі орнатылған. 
Мәтіндік хабарламалар ауқымының сол 
жағында „Select language”, оң жағында 
– таңдалатын тілдің атауы. Белсенді 
батырмалар [+], [-] және [OK]. [+] және [-] 
батырмаларымен ағымдағы тілді өзгертуге 
болады. [OK] батырмасын басқаннан кейін 
ағымдағы тіл өзгереді („Select language” 
мәтіні таңдалған тіл бойынша өзгереді). 
[OK] батырмасын бағы бір рет басу арқылы 
бағдарламалаушы уақыт күйлеулеріне 
ауысады. Тілді таңдауды толығырақ 
сипаттау „күйлеу” тарауында жан-жақты 
сипатталған. 
Бұйымды электр желісіне қосқаннан 
кейін (немесе қуат көзі жаңылысқаннан 
кейін) бағдарламалаушы ағымдағы 
уақытты күйлеу режиміне ауысады. 
Дисплейде ағымдағы уақыттың мағынасы 
жыпылықтайды, қалған бөлігі өшірулі. 
Белсенді батырмалар [+], [-] және [OK]. 
[OK] батырмасын басқаннан кейін бұйым 
күту режиміне ауысады.
Назар аударыңыз! Қуат сөндірулі болған 
кезде барлық күйленген бағдарламалар, 
күйленген температура және таймердің 
мағынасы кейінге қалдырылады. Егер 
үзілген бағдарлама ретінде пиролитикалық 
тазарту қолданылса (немесе есіктерге 
басқа себеппен тосқауыл қойылса), онда 
сағатты баптау алдында духовканы 
салқындату және есік ашу процедурасы 
орындалады.

Күту тәртібі (Standby).
Осы режимде 800 мВт-қа дейін қуат 
тұтынылады (салқындатумен немесе 
жарықтанумен байланысты режимнен 
басқа).

Күту режиміне ауысу атқарымның, 
уақыттың, температураның. таймердің, 
таңдалған бағдарламалардың барлық 
к ү й л е у л е р і н  с ө н д і р е д і .  Б а рл ы қ 
қыздырғыштар сөндірулі .  Дисплей 
сөндірулі, сағатты қоспағанда ,  
белсенді сенсорлары, сондай-ақ  [+] 
пернетақтаны оқшаулау сенсорлары 
(бірге басылады, ал жекелеп белсенді 
емес). Дисплейдің көмескі жарығының 
қарқындылығы төмен.
Егер камерадағы зонд қосулы болып 
қалса, онда дисплейде  таңбасы жанады. 
Зондты алып шыққаннан кейін таңба 
өшеді.
Егер камерадағы температура 50°C жоғары 
болса, камера температурасы жарқырап 
(қалдық жылудың рөлін орындайды), 
салқындатушы желдетк іш сөнеді . 
Температура 50°C-ге дейін төмендеген 
кезде желдеткіш сөндіріледі және камера 
температурасының мағынасы өшеді.
Егер қыздыру пешінің есікшелері ашық 
болса, қыздыру пешінің жарығы қосылады. 
Жарықтану есікше жабылған кезде немесе 
егер есік ашық қалса, автоматты түрде 10 
минуттен кейін өшеді.
Жарықтануды сондай-ақ  сенсорын 
қосуға болады.
Егер пернетақта оқушауланса,  таңбасы 
жанады. Бұл арада бір мезгілде басу қажет 
және [-] батырмалары пернетақтаны 

оқшаулаудан шығару үшін белсенді болып 
қалады.
Күту тәртібінің белсенді тәртіпке ауысуы 
дыбыстық сигналмен қатар жүреді [on]. 
Белсенді тәртіптің күту тәртібіне ауысуы 
дыбыстық сигналмен қатар жүреді [off].
К ү т у  р е ж и м і н д е  б ел с е н д і  е м е с 
батырмаларды басу растаумен бірге 
жүргізілмейді [қате].
Егер аспап күту режимінде болса, онда 
сағат 22:00-ден бастап 6:00-ге дейін 
дисплейдің көмескі жарық қарқындылығы 
түнгі режимге орнатылған мағынаға дейін 
төмендетіледі.
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Белсенді режим.

Бұл қажетті атқарымды, бағдарламаны 
таңдауға болатын, күйлеулерді 
өзгертуге болатын режим. ,  
және  сенсорлары, сондай-ақ 2 
сенсорды басу арқылы белсендірілетін 
атқарымдар белсенді болып табылады: 
балалардан қорғаныс және күйлеу. 
Қалған сенсорлар күйлеулерді ауыстыру 
қажет болса және т.б. жағдайда 
белсендіріледі. П а й д а л а н у ш ы н ы ң 
тарапынан әрекеттер болмаған жағдайда 
(белсенді сенсорларды басқанда) және 
бағдарламалардың орнатулары болмаған 
кезде (барлық бағдарламалардың жұмысы 
аяқталғаннан кейін) пайдаланушы 
әрекеттерді орындаған сәттен бастап 
немесе соңғы бағдарламаның жұмысы 
аяқталған сәттен бастап 60 секундтен 
кейін бағдарламалаушы күту режиміне 
ауысады (auto-off атқарымы).
Белсенді режимде дисплейдің 
көмескі жарығы қалыпты ашықтықпен 
жұмыс істейді. Қыздыру пешінің күй 
дисплейіндегі жиектеменің таңбасы 
жанады. Егер температура 30°C-ден 
төмен болса, дисплейде қыздыру 
пешінің температурасы немесе „--- °C” 
бейнеленеді. Егер қыздыру пешінде 
зонд болмаса, онда зонд үшін сай келетін 
дисплейдің элементтері өшеді. Зонд 
болған жағдайда  таңбасы жанса және 
егер температура 30°С-ден төмен болса, 
зондтың температурасы немесе „--°C” 
бейнеленеді. Мәтіндік хабарламалардың 
ауқымында (сол жағында) „Атқарымды 
таңдау >”, „>” белгісі жыпылықтайды.

Уақыт.

Сенорды ұзақ басу   ағымдағы 
уақыттың өзгеруіне ауысады. Кезек-
кезек 3 параметр орнатылады: уақыт 
атқарымын бейнелеу режимі (12H / 24H), 
сағат, минут.
- [+] және [-] сенсорлары мағыналарды 
өзгертеді;
- [OK] сенсоры орнатылған күйлеулерді 
растайды және келесі параметрге 
ауысады;
- [<] сенсоры алдыңғы параметрге артқа 
ауысады;
- пайдаланушы (12/24) режимін таңдаған 
жағдайда және пайдаланушының 
тарапынан 10 секунд ішінде ешқандай 
әрекетер жасалмаған кезде  сенсоры, 
[<] сенсоры орнатылған күйлеулерді 
сақтамай шығумен бірге жүргізіледі.
Минуттер мағыналарын [OK] сенсорымен 
растау орнатылған күйлеулерді сақтаумен 
бірге жүргізіледі. 12H уақыт пішімі болған 
жағдайда таңдау 24H уақыт пішімі сияқты, 
1-12 сағаттары үшін ғана „AM” белгісі 
(талтүске дейін), ал 13-24 сағаттары үшін 
1-12 „PM” белгісі (түстен кейін) жанады.
Уақытты күт тәртібінде немесе белсенді 
күйде өзгеруі мүмкін, бірақ қыздыру 
пешінің барлық атқарымдары мен таймер 
сөндірулі болу керек. Осындай жағдайда 
сенсорды ұзақ уақыт басу дыбыстық 
дабылмен [қате] бірге жүргізіледі және 
бағдарламалаушы ағымдағы уақытты 
өзгерту режимін белсендірмейді.
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Жарықтандыру.
Сенсоры  қалған функциялардан 
тәуелсіз жұмыс жасайды, сенсорға 
басу қалған функциялар мен баптаулар 
барысына әсер етпейді. Оны кез келген 
сәтте басуға болады.
Духовкадағы жарық жанады:
- батырмасын басқаннан кейін  – 30 
секундке; 

 батырмасын басып, ұстап тұрғаннан 
кейін (3 секунд)  – егер бағдарламалаушы 
күту тәртібінде болса, онда күту тәртібіне 
ауысу режимінде 10 минут;
- кез-келген қыздыру атқарымын немесе 
алдын-ала орнатылған бағдарламаны 
іске қосқаннан кейін – 30 секундқа;
- „жылдам қыздыру” функциясының 
жұмысы аяқталғаннан кейін қосқаннан 
кейін – 30 секундқа;
- есікті ашқаннан кейін – есік жабылғанға 
дейін, 10 минуттан асырмай.
Сенсорын басу арқылы қосулы жарықты 
кез-келген уақытта өшіруге болады .

Салқындатқыш мотор.
Салқындатушы мотор жұмысы бапталған 
функцияларға және бағдарламалаушы 
жағдайына тәуелді емес. Егер 
камерадағы температура 50°C жоғары 
болса, салқындатушы мотор  қосулы 
болып қалып, егер температура осы 
шамадан төмен түссе, сөндірулі болады. 

Термостат пиктограммасы.
Термостаттың таңбасы (қыздыру 
температурасының қасында) қыздырғыш 
элементтердің күйін білдіреді. Егер 
қандай да бір қыздырғышқа қорек көзі 
берілсе, пиктограмма  жанады. Егер 
қыздырғыштардың ешқайсысына қорек 
көзі берілмесе (мысалы, егер духовка 
белгіленген температураға жетсе және 
қыздырғыштар температура түскен сәтке 
дейін сөндірулі болса), пиктограмма 
сөнеді.

Қыздыру функциясы.

Сенсорын басқаннан кейін тақта қыздыру 
  атқарымын таңдау мәзіріне ауысады. 

Әр сенсор мыналарды білдіреді:
- [  ] – қыздыру атқарымы 
тәртібінен шығу, күйлеулерді сөндіру, 
бағдарламаларға ауысу;
- [  ] – қыздыру атқарымы тәртібінен 
шығу, күйлеулерді сөндіру, уақытты 
орнатуға ауысу;
- [<] – алдыңғы кезеңге қарай артқа. Бірінші 
кезең болған жағдайда - күйлеулерді жою 
және белсенді режимге оралу.
- [+],[-] – мәзірдегі келесі (алдыңғы) 
жайғасымды таңдау;
- [OK] – таңдауды растау.
- [қызмет көрсетудегі үзіліс 20с] - 
егер атқарымды таңдау барысында 
пайдаланушы 20 секунд ішінде қандай да 
бір сенсорды баспаса, бағдарламалаушы 
барлық күйлеулерді өзгертеді және 
белсенді режимге оралады. 
Мәтіндік хабарламалардың ауқымында 
(сол жағында) „Қыздыру атқарымын 
таңдау >”, „>” белгісі шығарылады. Сол 
жақтан төмендегі тізімде көрсетілгендей 
атқарымдар бірізді бейнеленетін болады. 
Бастапқы жайғасым - бұл „Конвекция” 
атқарымы. Назар аударыңыз! Істігі бар 
атқарымдар істігі анықталатын аспаптарда 
ғана бейнеленеді. Анықталған пиролизге 
немесе тестіленетін бағдарламадағы 
күйлеулерге байланысты үш қолжетімді 
атқарымнан - бір ғана белсенді тазарту 
атқарымы.

Жекелеген атқарымдармен бір мезгілде 
қыздыру пешінің камерасын таңбалайтын 
жиектеменің тиісті пиктограммаларын 
бейнелейді. Пайдаланушы [+] және [-] 
атқарымдарын таңдайды, содан кейін 
оны ОК батырмасымен растайды.
Таңдалған атқарымның сипаттамасын 



 20

ПАЙДАЛАНУ 

растағаннан кейін атқарымдар дисплейдің 
оң жағынан сол жағына орын ауыстырады, 
оң жағы бос болып қалады. Қыздыру 
пешінің температура ауқымында үндемеу 
бойынша орнатылған температураның 
мағынасы жыпылықтай бастайды. [+] 
Және [-] батырмаларымен температураны 
өзгертіңіз, ОК батырмасымен - растаңыз.

Егер бағдарламалаушы зондты анықтаса, 
ол зонд температурасының күйлеулеріне 
ауысады: Зонд температурасы 
ауқымында үндемеу бойынша орнатылған 
80°C температурасының мағынасы 
жыпылықтайды, оны өзгерту және растау 
үшін [+], [-] және [OK] батырмалары 
қызмет етеді. Зонд болмаған кезде осы 
қадам орындалмайды.
Осы сәтте қыздыру пешінде жарық 
жанады, [қыздыру] және [таймер] 
сенсорлары белсенді болады. Қалған 
орындаушы элементтер растаған сәттен 
бастап 5 секунд ішінде қосулы қалады.
Таймердің ауқымында [жұмыс уақыты] 
жанады, ал дисплей қыздыру пені қызған 
сәттен бастап өтетін уақытты бейнелейді.
Қыздыру пешінің жұмысын кез-келген 
сәтте мыналарды басу арқылы аяқтауға 
болады (қыздырғыштардың жұмысын 
аяқтауға және барлық күйлеулерді 
өшіруге болады):
- [ ] – духовка алдын ала орнатылған 
бағдарламаларды таңдауға ауысады;
- [ ] – духовка күту тәртібіне ауысады.
Таймердің бапталуы уақыт баптауларына 
байланысты қыздырғыш элементтің 
қосылуын/сөндірілуін тудырады, бірақ 
ешқандай жолмен қолданылатын 
қыздыру функциясының түріне әсер 
етпейді.

Болжалды Қызмет сипаттамасы

1 шартты

2 пісіру уақыты

3 шанышқы

4 гриль

5 турбо-гриль

6 супер-гриль

7 термоайналым

8 пицца

9 қызғылт қабықша

10 қуыру

11 еріту

12 супер-шанышқы

13  тазарту*

* белгілі үлгілер үшін

Қыздырудың белсенді атқарымы кезінде 
 атқарымының сенсорын басу жаңа 

қыздыру атқарымын таңдауғау ауысумен 
бірге жүргізіледі, бірақ ағымдағы 
үдеріс алдын-ала тоқтатылмайды. 
Үндемеу бойынша мағыналар ретінде 
(атқарымның, температураның типі) 
ағымдағы үдерістің мағыналары 
бейнеленеді. Жаңа мағыналар 
бойынша қыздыру пеші температураны 
растағаннан кейін ғана, бірақ 5-секундтық 
кідірістен кейін жұмыс істейді.



 21

ПАЙДАЛАНУ 

Қыздыру пешінің камерасын жылдам 
жылыту.

Қыздыру және температураны күйлеу 
атқарымын таңдағаннан кейін жылдам 
қыздыру сенсоры белсені бола түседі. 
Қыздыру пешінің камерасы белгілі 
температураға жеткен сәтке дейін бұл 
температура белсенді бола түседі.
Сенсорды басқаннан кейін қыздыру 
таңбасы жанады . Белгіленген 
температураға жеткеннен кейін  
таңбасы өшеді, қыздыру пешінде 30 
секундқа жарық өшеді және дыбыстық 
белгі беріледі [жылдам қыздыруды аяқтау 
дабылы]. Қыздыру атқарымына оралады, 
ал қыздыру пеші температураны қолдау 
режиміне ауысады.
Жылдам қыздыру атқарымының 
таймермен өзара әрекеттесуі.
A) Таймер жылдам қыздыруды қосу 
алдында орнатылған:
- егер бағдарламаның жұмыс уақыты ғана 
орнатылса (жартылай автоматты жұмыс 
режимі), онда жылдам қыздыру бірден 
өшеді;
- егер бағдарламаның жұмыс істеу 
уақыты мен жұмысты аяқтау уақыты 
(автоматты жұмыс режимі) орнатылса, 
онда жылдам қыздырмай жұмыс істеу 
қалыпты басталған сәтте жылдам 
қыздыру қосылады, бірақ  таңбасы 
сенсорға басқан сәттен бастап және 
қыздыру аяқталғана дейін бейнеленеді. 
Қосулы қыздыру атқарымы белгіленген 
жұмыс тәртібіне әсер етпейді.
B) Егер сенсорды [таймерді] жылдам 
қыздыру жұмысы кезінде басса, онда 
жылдам қыздыру таймерді күйлеу 
аяқталған сәтке дейін уақытша 
тоқтатылады. Таймерді күйлегеннен кейін 
атқарым A) тармағындай сияқты жұмыс 
істейді.

Температура қадағасы - термозонд.*

Егер термозонд қыздыру функциясын 
таңдау алдында ұяшыққа қосулы 
болса, термозонд температурасының 
баптаулары духовка баптауынан кейін 
бірден орындалады.
Термозондты ұяшыққа кез келген сәтте 
қосуға болады. Осыдан кейін  таңбасы 
жанады және зонд температурасының 
ауқымында үндемеу бойынша 80°C 
жыпылықтай бастайды. Температураны 
[+] және [-] таңдау арқылы және ОК 
батырмасымен растау арқылы өзгертуге 
болады. Термозонд температурасын 
растау сәтіне дейін духовка бұрын 
қабылданған баптаулар бойынша жұмыс 
жасайды (егер пайдаланушы температура 
растауына дейін термозондты шығарса, 
духовка алдыңғы жұмыс тәртібіне 
қайтарылады). Термозондтың іске 
қосылуы духовка температурасының 
баптауларын өзгертпейді.
Термозонд температурасын растағаннан 
кейін қыздыру пеші белгіленген 
температураны зондтың белгіленген 
температура қадағасы жеткен сәттен 
асырмай қолдайды. Содан кейін қыздыру 
атқарымы сөндіріледі және дыбыстық 
дабыл беріледі [жұмысты аяқтау дабылы].
Егер пайдаланушы жұмыс барысында 
термозондты алып шықса (термозондтың 
температурасын растағаннан кейін) 
бұл қате ретінде қабылданатын болады 
(термозондтың ықтимал зақымдалуы) 
және бағдарлама тоқтайды.
Термозонд пен таймердің өзара 
әрекеттесуі:
Термозонд пен таймерді бір уақытта 
пайдаланған жағдайда духовка 
алғашқы орындалған аяқтау жағдайына 
қол жеткізгенге дейін; термозондтың 
белгіленген температурасына қол 
жеткізгенге дейін немесе белгіленген 
уақыт шегі аяқталғанға дейін жұмыс 
жасайды.

* белгілі үлгілер үшін
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Еттің түрі Teмпература
 [°C]

Шошқа еті 85 - 90

Сиыр еті 80 - 85

Бұзау еті 75 - 80

Қой еті 80 - 85

Жабайы құс еті 80 - 85

Термозонд температурасы

Қыздыру пеші жұмыс істеген кезде 
температураның өзгеруі.

Қыздыру пеші жұмыс істеген кезде 
қыздыру пеші мен зондтың (егер болса) 
температурасы ауқымында белгіленген 
температуралар бейнеленеді. Сенсорын 
бір рет басу 5  секунд ішінде камера мен 
зондтың ағымдағы температураларын 
басумен бірге жүреді. Сенсорды келесі 
рет басу қыздыру пешінің температурасын 
орнату қондырғысына ауысумен, үшіншісі 
– зондтың (егер болса) температурасын 
орнатумен бірге жүргізіледі.
Температураның мағынасы [+] және [-] 
батырмаларымен орнатылады. ОК басу 
белгіленген температураны сақтаумен 
бірге жүргізіледі,  басу - пісірудің 
алдыңғы температурасына оралу.

Таймер.

Таймер атқарымы сенсорымен 
сөндіріледі . Бағдарламалаушы 
таймермен жабдықталған, ол басқа 
күйлеулерге тәуелденбей жұмыс істейді. 
Сонымен бірге, қыздыру пешінің жұмыс 
уақытын (жартылай автоматты режим) 
орнатуға немесе жұмыс уақытын және 
басталудың кідіру уақытын (автоматты 
режим) орнатуға болады. Атқарымдар 
келесі бірізділікте қолжетімді: таймер 
-> жұмыс уақыты -> аяқталу уақыты, 
сенсорын қайталап басу арқылы .

Минут өлшегіш.
Таймер кері уақытты есептейді. Есептеу 
аяқталғаннан кейін [таймерді дабылы] 
беріледі. Таймер басқа функциялардан 
тәуелсіз жұмыс жасайды, таймердің 
дайын бағдарламада қолданылуы 
бағдарлама барысына әсер етпейді.
Таймерді күйлеу үшін  бір рет басу 
қажет. Сағат дисплейінде  таймер 
жарық диоды және сағат көрсетілетін 
орында 0:00 мағынасы (не болмаса 
таймердің ерте күйленген мағынасы) 
жыпылықтайтын болады. [+] Және [-] 
сенсорларымен мағыналар өзгереді,  
сенсоры немесе 5 секунд әрекетсіздік 
таймердің күйлеулерін сақтамай істен 
шығуға әкеп соғады, ал  сенсоры 
таймердің елгіленген мағынасын 
растайды.

 басқаннан кейін таймердің дабылы 
жанып, таймердің жұмысын дабылдайды, 
ал дисплейде ағымдағы уақыт 
бейнеленеді.
Таймер баптауларының өзгеруі ұқсас 
әдіспен орындалады (0:00  орнына дабыл 
сигналына дейін қалған ағымдағы уақыт 
көрсетіледі). Таймерді қосу үшін „0:00” 
мағынасын орнатқан жөн, осындай 

Н а з а р  а у д а р ы ң ы з !  Д у х о в к а 
жабдықтарының құрамына енет ін 
температуралық зондты ғана пайдалану 
керек.
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мағынаны растағаннан кейін  таймер 
пиктограммасы өшеді және таймер 
сөндіріледі.

  сенсорына бір реет басу сигналға 
дейін қалған уақыттың ағымдағы 
шамасын қарау үшін қолданылады.
Таймер сигналы кез келген сенсорға 
басумен қайтарылады. Таймер 
уақытының максималды баптауы - 2 
сағат. 

Жартылай автоматтық жұмыс тәртібі.
Жартылай автоматты жұмыс жабдық 
сөндірілуіне дейінгі уақытты баптауда 
негізделеді. Ықтимал сөндіру уақыты 1 
минуттан 10 сағатқа дейін құрайды.
Жұмыс уақытын орнату үшін  сенсорын 
екі рет басу қажет (Бірінші рет басқа кезде 
таймер белсендіріледі, екінші рет басқан 
кезде уақтты орнатуға мүмкіндік береді, 
содан кейін қыздыру пеші автоматты 
түрде сөндіріледі). Сағат дисплейінде 

 пиктограммасы жыпылықтайды 
және „0:00” көрсетіледі (не болмаса 
егер атқарым ертеректе белсенді 
болса, онда қыздыру пеші қосылғанға 
дейін ағымдағы уақыт көрсетіледі). 
[+] және [-] батырмаларымен мағына 
беріледі, сенсор немесе  5 секундтық 
әрекетсіздік белгіленген күйлеулерді 
сақтамай істен шығумен бірге жүргізіледі, 
ал  сенсоры автоматты сөндірудің 
белгіленген мағыналарын және есептеуді 
бастауды растайды. Таңбасы  үздіксіз 
жанады. Дисплейде 5 секунд бойы  
пиктограммасы және қыздыруды аяқтау 
уақыты жыпылықтайды, ал одан әрі  
пиктограммасы өшеді және ағымдағы 
уақыт көрсетіледі 
Таймер мен қызу функциясын тәуелсіз 
баптауға болады, қызу функциясын 
сонымен қатар таймер жұмысының 
тәртібінде өзгертуге болады. Таймер 
қандай да бір қызу функциясының 

белсенді болуынан/болмауынан тәуелсіз 
бағдарламаланған уақытты есептейді. 
Сонымен қатар жылдам қызу таймердің 
уақыт санағына әсер етпейді.
Жұмыс уақытын 0:00 шамасына баптап, 
таймерді  сөндіруге болады.
Белгіленген уақытты есептегеннен кейін 
дыбыстық дабыл беріледі [жұмысты 
аяқтау дабылы]. Барлық қыздырғыш 
элементтер сөндірулі. Дабыл сигналын 
екі әдіспен өзгертуге болады:
- кез келген сенсорды бір рет басқан кезде 
функциялардың, температуралардың 
барлық баптаулары қайтарылып, 30 
секундқа жарық жанады;
-   сенсорына екі рет басқан кезде 
жұмыс уақытын баптау тәртібіне ауысу 
жүзеге асырылады  - қайта бапталған 
уақыт арқылы қызу функциясы 
мен температуралардың сақталған 
параметрлерінде әзірлеуді жалғастыруға 
болады

Автоматтық жұмыс тәртібі.
Автоматты жұмыс бағдарламалаушыны 
қыздыру пеші басталуды кідірмей 
қосылуына және жұмысты белгіленген 
уақыт ішінде аяқтайтында етіп орнатуға 
негізделеді.
Автоматты жұмысты баптау үшін 
алдымен белгіленген қыздыру уақытын 
орнату керек (жартылай автоматты 
жұмыс кезіндегідей). Сенсормен  
жұмыс істеу уақыты расталғаннан кейін 

 пиктограммасы үздіксіз жанады, 
ал  нпиктограммасы жыпылықтай 
бастайды - дисплейде қыздыруды аяқтау 
уақыты жыпылықтайды (ағымдағы уақыт 
+ белгіленген уақыт ұзақтығы ретінде 
есептеледі). 5 секунд ішінде сенсорды [+] 
басып, аяқтау уақытын өзгертуді шақырту 
қажет. Одан арғы өзгерістер стандартты 
[+], [-] батырмаларымен, 
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,  батырмаларымен және 5 
секундтық әрекетсіздікпен, белніленген 
мағыналарды сақтамай жүргізіледі, ал 
ОК батырмасы аяқтау уақытын растайды. 
Аяқтау уақытын растағаннан кейін  
және  пикторграммалары үздіксіз 
жанады, ал сағатта ағымдағы уақыт 
қайталап көрсетіледі.
Есептеу кезінде қыздыру басталғанға 
дейін   таңбалары жанады. Қыздыру 
басталған сәтте  пиктограммасы өшеді, 
ал таймер жартылай автоматты жұмыс 
кезіндегідей қызмет атқарады.  
Бапталған уақытты қарау және өзгерту тек  

сенсорын басқаннан кейін орындалуы 
мүмкін. Сенсорды бір рет басутаймерге 
ауысуды тудырады, келесі рет -  жұмыс 
уақытының баптауына, үшінші рет – 
аяқталу уақытының баптауына. Жұмыс 
уақытының баптауын бір уақытта 0-ге 
өзгерту ұмыс уақытын және аяқталу 
уақытын қайтарады. Аяқталу уақытын 
(ағымдағы уақыт + жұмыс уақыты + 1 
минут) бастап (ағымдағы уақыт + жұмыс 
уақыты + 10 сағат) дейінгі диапазонда 
өзгертуге болады. Жұмысуақытын 
(аяқталу уақытын белгілеген кезде) 0 
бастап (ағымдағы уақыт + жұмыс уақыты 
+ 1 минут) дейін өзгертуге болады.

Жұмыс уақытын есептеу.
Жұмыс уақыты кезінде бағдарламалаушы 
пісіру уақытын есептейді. Өзекті 
есептелген уақыт төменгі желідегі 
температура ауқымында [жұмыс уақыты 

] таңбасымен бірге бейнеленеді. Аспап 
күту режиміне ауысқан сәтте есептелген 
уақыт түсіріледі.
Белгіленген уақыт кезінде жұмыс істеген 
жағдайда (алдын-ала орнатылған 
бағдарламалар немесе таймерді орнату) 
дисплейде келесі кезеңге өтуге дейінгі 
уақыт бейнеленеді (  таңбасынсыз), 
яғни сәйкесінше қыздыру басталғанға 
немесе аяқталғанға дейінгі уақыт 
көрсетіледі. 

3 секунд бойы  батырмасын басу 
арқылы есептелген уақытты бейнелеу 
режимінде дисплейді ауыстырып-қосуға 
болады. Осы батырманы қайталап 
3-секундтық басу алдыңғы күйге оралмен 
бірге жүргізіледі.

Балалардан қорғаныс.

"Балалардан қорғау" атқарымының 
тапсырмасы балаларға қыздыру пешінің 
күйлеуін ауыстыруға мүмкінік бермейді. 
Оқшаулауды белсендіргеннен кейін 
қыздыру пеші оқшаулаудан шығаруң 
қисындасуынан басқа барлық кіріс 
жабылдарына әрекет етуді қояды.

Жұмыстың кез келген сәтінде балалардан 
қорғанысты белсендіруге (пернетақтаны 
оқшаулауға) болады. Оқшаулау  және 

 батырмасын бір рет басу арқылы 
белсендіріледі, ал оқшаулауды ашу 
үшін  және  басу қажет. Оқшаулауды 
белсендіру туралы дисплейдегі  таңбасы 
дабылдайды.
Қосулы оқшаулаған кезде барлық 
сенсорлар белсенді болмайды (оларды 
басқан кезде [қате] дыбыстық дабылы 
беріледі), сондай-ақ егер  және 
сенсорларын жеке-жеке басқан кезде де 
сондай дабыл беріледі. Ерекшелік болып 
табылады:
-  және  сенсорларын бір мезгілде 
басу, олар пернетақтаны оқшаулаудан 
шығарады;
-  сенсорын басу, ол күту режиміне 
ауысумен бірге жүргізіледі. 

Егер қыздыру пеші күту режимінде 
болса және балалардан қорғау 
атқарымы белсенді болса, онда  
сенсоры белсенді болмайды.
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Есік.

Жұмыс кезінде духовка есіктері жабық 
болу керек.
Егер бағдарламалаушы қыздыру 
атқарымы жұмыс істеген кезде есікшенің 
(немесе алдын ала орнатылған 
бағдарламаларды) ашық екенін 
анықтаса, онда қыздыру пешінің 
атқарушы элементтері сөндірулі болады, 
ал жарықтану өшеді. Егер осындай күйі 30 
секундтан артық созылса, онда дыбыстық 
дабыл беріледі [ашық есіктердің апаттық 
дабылы]. Сигналды кез келген сенсорға 
басу немесе есікті жабу арлықы қайтаруға 
болады. Есіктің ашылуы температура 
мен таймерді баптау шамаларына әсер 
етпейді, бірақ, егер есік 10 минуттан 
астам ашық болса, бағдарламалаушы 
барлық баптауларды қайтарып, белсенді 
тәртіпке оралады.

Жұмыс уақытының шектелуі.

Егер қыздыру пеші ұзақ уақыт бойы кез-
келген қыздыру атқарымымен жұмыс 
істесе, онда қауіпсіздік мақсатында 
бағдарламалаушы төменде келтірліген 
мысалға сәйкес уақт өткеннен кейін 
қыздыру пешінің жұмысын тәмамдайды. 
Қыздыруды аяқтағаннан кейін қыздыру 
пеші күу тәртібіне ауысады.
М ы с а л .  Е г е р  қ ы з д ы р у  п е ш і н і ң 
камерасындағы температура 200°C-
ге жетсе, онда элементтердің жұмысы 
қыздыру  пеш і  шамамен  3  са ғат 
жұмыс істегеннен кейін өшеді. 100°C 
температурасында - 10 сағаттан кейін.

Бұл қыздыру пешін қызып кетуден 
қорғаныс.

Дайын бағдарламалар.

Алдын ала орнатылған бағдарламалар 
қыздыру атқарымының, 
температуралардың, таймерлердің алдын 
ала анықталған параметрлерінен тұрады 
және нақты қолдану үшін іріктелген. 
Алдын ала орнатылған бағдарламаны 
іске қосқаннан кейін оның күйлеулерін 
(температураны да, уақытты да) өзгертуге 
болады, бірақ осындай өзгерістерден 
кейін бағдарлама "алдын ала орнатылған 
бағдарлама" болудан қалады және 
температуралар, уақыт және т.б. 
күйленген кәдімгі атқарымға айналады. 
Таймер күйлеулерінің өзгерістері алдын 
ала орнатылған бағдарламаның өзгеруі 
болып қарастырылмайды, бұл - толықтай 
тәуелсіз атқарым.
Мәзір мынадай түрде болады:
- [+], [-] – таңдалған жайғасымды 
өзгерту (барлық мәзір циклдік болып 
табылады, соңғы жайғасымнан кейін 
бағдарламалаушы біріншісіне оралады);
- [OK] – таңдауды растау;
- [ ] – күйлеулерді өшіру және 
бағдарламаның басты мәзіріне оралу
- [ ] – күйлеулерді өшіру және қыздыру 
атқарымдарын таңдау мәзіріне ауысу;
- [  ] – қыздыру атқарымы тәртібінен 
шығу, күйлеулерді сөндіру, уақытты 
орнатуға ауысу;
- [ ] – алдыңғы кезеңге артқа оралу. Бірінші 
кезең болған жағдайда - күйлеулерді жою 
және белсенді режимге оралу.
- [қызмет көрсетудегі үзіліс 20 сек.] - 
егер атқарымды таңдау барысында 
пайдаланушы 20 секунд ішінде қандай да 
бір сенсорды баспаса, бағдарламалаушы 
барлық күйлеулерді өзгертеді және 
белсенді режимге оралады.

Алдын ала орнатылған бағдарламаны 
таңдау.
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Алдын ала орнатылған бағдарламаны 
іске қосу үшін  сенсорын басу қажет. 
Қыздыру пешінің ағымдағы күйлеулері 
жойылатын болады, қыздырғыштар 
сөндіріледі, ал бағдарламалаушы алдын 
ала орнатылған бағдарламаны таңдау 
тәртібіне ауысады.
Мәтіндік хабарлама ауқымының сол 
жағынан „Бағдарламалар топтарын 
таңдау >”, „>” белгісі жыпылықтайды. Оң 
жақтан 1-7 нөмірі бар бағдарламалардың 
қолжетімді топтарының сипаттамасы 
бейнеленетін болады:

1. Ет;
2. Құс;
3. Пицца;
4. Мұздатылған өнімдер;
5. Пісіру;
6. Тағамдарды төмен температурада 
даярлау;
7. Қосымша бағдарламалар.

Үндемеу бойынша 1 бағдарламасы 
ұсынылады.
Бағдарламалар тобын таңдауды 
растағаннан кейін таңдалған топтың 
сипаттамасы мәтіндік хабарлама 
ауқымының оң жағынан сол жағына 
ауысады. „>” белгісі жыпылықтауды 
жалғастырады. Оң жақта қарастырылған 
бағдарламалар тізіміне сәйкес топқа 
кіретін алдын ала орнатылған жекелеген 
бағдарламалар бейнеленеді.
Бағдарламаны таңдауды растағаннан 
кейін таңдалған бағдарламаның 
сипаттамасы сол жақ ауқымға орын 
ауыстырады.

Параметрлерді күйлеу.
Егер термозондсыз бағдарлама 
таңдалса, ал термозонд ұяшыққа 
салынған болса, онда бағдарламалаушы 
мәтіндік хабарламалау ауқымының оң 

жағында "Термонзонды алып шығу" 
мәтінін бейнелейді. Бағдарламалаушы 
термозондты ұяшықтан алып шығу 
үшін 10 минут күтеді. Егер осы уақыт 
ішінде термозонд ұяшықта қалып қойса, 
бағдарлама барлық күйлеулерді өшіреді 
және белсенді режимге оралады. Егер 
пайдаланушы термозондты ұяшықтан 
10 минут ішінде алып шықса, онда 
бағдарлама "Термозонды алып шығу" 
мәтінін өшіреді және одан әрі өтеді.
Егер термозонды бар бағдарлама 
таңдалса, онда бағдарлама оң жақтан 
"Термозондты салу немесе салмағын 
таңдау" деген мәтінді шығарады. Егер 
пайдаланушы термозондты салса, мәтін 
жоғалып кетеді, ал бағдарламалаушы 
келесі қадамға ауысады. Егер 
пайдаланушы [+] немесе [-] сенсорын 
басса, онда жоғарғы желінің оң жағындағы 
мәтін "салмақты таңдау және ОК басу" 
болып өзгереді, ал келесі қадамдар 
салмағы белгіленген бағдарламаларға 
ұқсас өтеді. Егер 10 минут ішінде 
пайдаланушы батырмаларды баспаса, 
термозондты салмаса, бағдарламалаушы 
белсенді режимге оралады.
Егер салмағы белгіленген бағдарлама 
орнатылса (мысалы, тауық еті), 
онда жоғарғы желідегі оң жағы бар 
бағдарламалаушы "салмақты таңдау 
және ОК басу" мәтінін шығарады, 
ал төменгі желіде зондсыз нұсқаға 
арналған бағдарламалардың тізіміне 
сәйкес салмақ шығарылатын болады. 
Осы тілдің пішіміне сәйкес салмақ кг 
болып көрсетіледі. Егер 10 минут ішінде 
пайдаланушы салмақты пайдаланбаса, 
онда бағдарлама белсенді режимге 
оралады.

Бағдарламаны қыздырмай іске қосу.
Пайдаланушы барлық параметрлерді 
көрсеткеннен кейін экранның оң жағында 
"Бағдарламаны іске қосу үшін 
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ОК басыңыз" мәтіні шығарылатын 
болады. Бағдарлама ОК басылуын 10 
минут күтеді, кері жағдайда күйлеулер 
сақталмайды және бағдарламалаушы 
белсенді режимге оралады.
ОК басқаннан кейін бағдарламалаушы 
температураны, қыздыру уақытын 
және таймердің уақытын алдын-ала 
белгіленген бағдарламаларға сәйкес 
белгілейді және пісіруге кіріседі. "ОК 
басыңыз" мәтіні "Бағдарлама созылады" 
мәтініне алмастырылады. 

Бағдарламаны қыздыру арқылы іске қосу.
Пайдаланушы барлық параметрлерді 
көрсеткеннен кейін экранның оң жағында 
"Алдын ала қыздыруды іске қосу үшін 
ОК басыңыз" мәтіні шығарылатын 
болады. Бағдарлама ОК басылуын 10 
минут күтеді, кері жағдайда күйлеулер 
сақталмайды және бағдарламалаушы 
белсенді режимге оралады.
ОК басқаннан кейін бағдарламалаушы 
температураны, қыздыру атқарымын 
орнатады және жылдам қыздыру 
атқарымын белсендіреді (қыздыру 
атқарымының жылыту атқарымына 
күйлеуін өзгертеді және  таңбасы 
жанады) және "Қыздыру пешін жылыту" 
мәтіндік терезесінің оң жағындағы мәтінді 
өзгертеді.

Белгіленген температураға жеткеннен 
кейін (алдын ала тағайындалған 
бағдарламаның деректеріне сәйкес) 
бағдарламалаушы қыздырғыш жүйенің 
жұмысын алдын ала орнатылған 
бағдарламаның деректеріне сәйкес 
орнатады және температураны 
қолдау режиміне ауысады.  таңбасы 
жыпылықтайды, дыбыстық дабыл 
беріледі [жылдам жылытуды аяқтау 
дабылы]. Мәтіндік терезенің оң жағында 
мынадай мәтін шығады: „қыздыру пеші 
қыздырылды, тағамды салыңыз және 
ОК басыңыз". Қыздыру пеші ОК басуды 
10 минут күтеді, содан кейін автоматты 
түрде белсенді режимге ауысады.
ОК басқаннан кейін таймердің уақыты 
орнатылады (пісіру ұзақтығы алдын ала 
орнатылған қыздыру бағдарламасында 
келтірілген және қыздыру пешін 
қыздырғаннан кейін ОК басқан сәттен 
бастап есептеледі), мәтіндік терезенің оң 
жағында "Бағдарлама созылады" мәтіні 
шығады, жылдам қыздыру белгісі өшеді.

Бағдарламаны аяқтау.
Белгіленген уақыт өткеннен кейін 
қыздыру пешінің атқарушы элементтері 
сөндіріледі. Дабыл беріледі [жұмыс 
аяқтау 
дабылы], мәтіндік терезедемәтіндер 
өшеді. Дыбыстық дабылды кез-келген 
сенсорды басу арқылы сөнжіруге 
болады. Егер пайдаланушы дыбыстық 
дабылды  сенсорымен өшірсе, онда 
қыздыру пеші пісіру ұзақтығын орнату 
режиміне ауысады және дәл сондай 
белгіленген температурасы мен атқарым 
кезінде жұмысты жалғастыруға мүмкіндік 
береді (бірақ бұл алдын ала орнатылған 
бағдарлама болмайды, бұл дәл сондай 
параметрлерді пайдалануды жалғастыру 
болып табылады). Егер дабылды өшіру 
үшін басқа сенсор пайдаланылса, онда 
қыздыру пеші белсенді режимге ауысады.
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Тазарту бағдарламалары.

Тазарту бағдарламалары "Қыздыру 
атқарымы" мәзірінде келтірілген, бірақ 
олардың жұмыс тәсілі алдын ала 
орнатылған бағдарламаларға ұқсас. 
Пайдаланушы үшін тазартудың бір 
бағдарламасы қолжетімді, мыналарды 
таңдауға болады:
- бу-пиролиттік модуль анықталған 
жағдайда пиролиз бағдарламасы 
белсендіріледі.
- кәдімгі модуль анықталған жағдайда 
тазарту бағдарламасы белсендіріледі.

Тазарту
Бағдарламасы мынадай күйлеулер 
болған кезде алдын ала орнатылған 
бағдарлама сияқты жұмыс істейді: 
температура 90°C, жоғарғы + төменгі 
қыздырғыш элементтер, ұзақтығы = 30 
минут, қыздырмай. Бағдарлама жұмыс 
істеген кезде  тазарту белгісі жанады.
Айырмашылықтары мынады: 
бағдарламаны таңдағаннан кейін 
"Бағдарламаны іске қосу үшін ОК басу" 
мәтінінің орнына мәтіндік терезеге (сол 
және оң жақ өрісі бірге) "Қыздыру пешінің 
камерасына 0,5 литр су құйыңыз және 
.Тазарту бағдарламасын іске қосу үшін 
ОК басыңыз". Тазалау бастау үшін OK 
түймесін басыңыз”.

Эмальмен пеш Aqualytic (түрін белгілеу
Qa)
 - Үрмепештің астынан санағандағы
бірінші деңгейге қойылған тостағанға 0,5
л (1 стақан) су құйыңыз

Эмаль стандартына пеш (түрін белгілеу 
Q)
-Үрмепештің астынан санағандағы бірінші
деңгейге қойылған тостағанға 0,25 л (1
стақан) су құйыңыз.

Бағдарлама жұмыс істеген кезде 
"тазартылып жатыр” мәтіні бейнеленеді.
Кез-келген алдын ала орнатылған 
бағдарламада күйлеулерді өзгертуге 
болады, бірақ осыдан кейін арнайы 
бағдарлама болудан қалады және таймер 
орнатылған кәдімгі қыздыру атқарымы 
ретінде жұмысқа ауысады.
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Пиролиз.*
Пиролиз бағдарламасы қосымша 
талаптары бар арнайы бағдарлама болып 
табылады. Пиролизді таңдаған кезде 
мәтіндік терезеге "Пиролиз - духовка 
бос болу керек. Қосымша бетерді, 
бағыттағыштарды және торларды 
қыздыру пешінен алып шығыңыз және ОК 
басыңыз.”
Бағдарлама 10 минут ішінде пайдаланушы 
растамасын күтеді.
Растағаннан кейін сол жағында мынадай 
хабарлама шығады: "Пиролиздің 
ұзақтығын таңдау", ал оң жақта таңдау 
үшін мағыналар шығарылады: „90 
минут”, „120 минут” немесе „150 минут”. 
Мағыналар алдын ала тағайындалған 
бағдарламадағы салмақ сияқты өзгереді.
Пиролиз уақыты расталғаннан кейін 
бағдарламалаушы есікшелердің күйін 
тексереді Егер есікше ашық болса, 
"Пиролиз үдерісін іске қосу үшін қыздыру 
пешінің есікшесін жабыңыз және ОК 
басыңыз". Егер есікше жабық болса, 
мынадай хабарлама шығарылады: 
"Пиролиз үдерісін іске қосу ОК басыңыз". 
Бағдарлама есікшенің жабылуын және 
пайдаланушының растамасын 10 минут 
күтеді – пиролизді іске қосу үшін екі 
шартты орындау қажет – жабық есік және 
"OK".
Пайдаланушы растағаннан кейін пиролиз 
үдерісі басталады: есікше оқушауланады, 

 таңбасы және  есіктерді оқшаулау 
таңбасы жаңады, грильдің қыздырғыш 
элементі + төменгі қыздырғыш элемент 
жұмыс істейді, температура 480°C 
болып тағайындалған, салқындатушы 
желдеткіштің II жылдамдығы орнатылған. 
465°C температурасын нақтылы орнату, 
төменгі қыздырғыш үзілістері бар 
циклде жұмыс істейді. Дисплейге "Назар 
аударыңыз!" деген мәтін шығарылады. 
Пиролиз жүргізілуде! "

Аяқталуға 30 минут қалған кезде 
қыздырғыштар сөндіріледі, 
температураның мағынасы „---°C” 
болып өзгереді, дисплейге "Салқындату 
жүргізілуде" мәтіні шығады.
Салқындату кезінде бағдарламалаушы 
салқындату жылдамдығын реттейді 
және бейнеленетін жұмыс уақыты мен 
аяқтауды жаңартады.
150°C дейін салқындағаннан кейін есікті 
тосқауылдан шығару үрдісі басталады.
Есікшені оқшаулаудан шығарған кезде 
желдеткіш I жылдамдықта жұмыс істейді, 
ал бағдарлама алдын ала орнатылған 
бағдарлама ретінле аяқталады.
Пиролиз жағдайында бағдарлама 
жұмыс істеген кезде күйлеулерді өзгерту 
мүмкіндігі жоқ, сондай-ақ дәл сондай 
параметрлері бар бағдарламаны 
жалғастыру мүмкін емес. Дабыл сигналын 
қайтарғаннан кейін бағдарламалаушы 
әрқашан белсенді тәртіпке ауысады. 
Пиролизді қайтарудың жалғыз әдісі – бұл 

 сенсорының қолданылуы.
Қуаттандырудың кідіруіне байланысты 
пиролиз тоқтатылған жағдайда 
бағдарламалаушы салқындату редиміне 
ауысады, ал содан кейін бағдарламаның 
қалыпты жұмыс істеуінің соңғы 30 минуті 
ішінде есікшені оқшаулаудан шығарады.
Пиролиз  сенсорымен болдырылмаған 
кезде қыздыру пеші сөндірілмейді, 
тек жоғарыда сипатталғандай етіп 
салқындату және есікшені ашу режиміне 
ауысады. Есікшені оқшаулаудан 
шығарғаннан кейін қыздыру пеші күту 
режиміне ауысады.
Егер пиролизді іске қосқан кезде (ОК 
растағаннан кейін) пайдаланушы оларды 
оқшауламас бұрын есікешені ашса, 
дыбыстық дабыл беріледі [ашық есіктердің 
апаттық дабылы], бағдарламалаушы 
пиролиз бағдарламасын болдырмайды 
және есікшені оқшаулаудан шығару 
режиміне ауысады (жоғарыда 
сипатталғандай).

* белгілі үлгілер үшін
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Күйлеулер.

Пішім үйлесімі мәзіріне ауысу 
[температура ] және [таймер ] 
сенсорларына бір мезгілде басу арқылы 
жүзеге асырылады. Пішім үйлесімі 
мәзіріне белсенді режимде ғана кіруге 
болады.
Мәзір мынадай түрде болады:
- [+], [-] – таңдалған жайғасымды 
өзгерту (барлық мәзір циклдік болып 
табылады, соңғы жайғасымнан кейін 
бағдарламалаушы біріншісіне оралады);
- [OK] – таңдауды растау;
- [ ] – шығу (расталмаған күйлеулерді 
түсіру) және бағдарламаның мәзіріне 
ауысу;
- [ ] – шығу және қыздыру атқарымының 
мәзіріне ауысу;
- [ ] – шығу және уақыт күйлеулеріне 
ауысу;
- [ ] – алдыңғы кезеңге артқа оралу. Бірінші 
кезең болған жағдайда - күйлеулерді жою 
және белсенді режимге оралу.
- [қызмет көрсетудегі үзіліс 20 сек.] - 
егер атқарымды таңдау барысында 
пайдаланушы 20 секунд ішінде қандай да 
бір сенсорды баспаса, бағдарламалаушы 
барлық күйлеулерді өзгертеді және 
белсенді режимге оралады.
Мәтіндік терезенің сол жағынан 
"Күйлеулер" мәтіні шығарылады, оң 
жағынан күйлеулер тобының сипаттамасы 
пайда болады:
- 1. Тіл;
- 2. Жарықтандыру;
- 3. ECO;
- 4. Дисплей анықтығы;
- 5. Тұтқаның ашықтығы (міндетті емес);
- 6. Сервис;
- 7. Зауыттық қалыпқа келтірулер.

1.Тіл.
Мәтіндік терезенің сол жағында "Тілді 

таңдау" мәтіні пайда болады. Оң жағында 
тілдердің тізімі пайда болады, үндемеу 
бойынша актуалды тіл бейнеленеді.
[+], [-] батырмаларымен тіл өзгереді. ОК 
басқаннан кейін "Тілді таңдау" мәтіні 
таңдалған мәтінге сәйкес өзгереді, ал 
төменірек жаңа тілде "<OK> таңдауды 
растау” мәтіні енгізіледі.
[+] Немесе [-] басқан кезде "<OK> 
таңдауды растау” мәтіні жоғалып 
кетеді және тілдердің тізімі қайтадан 
шығарылады. [<] Басқан кезде мәзірден 
шығу және тілге оралу орындалады, ол 
"Тіл" мәзіріне кірген сәтте белсенді. ОК 
басқан кезде таңдалған тіл сақталады 
жәге күйлеу мәзіріне оралады.

2. Жарықтандыру.
Мәтіндік терезенің сол жағында 
"Жарықтандырудың жұмыс тәртібін 
таңдау" мәтіні пайда болады. Оң жақтан 
2 ықтимал опцияның бірі шығарылады: 
"үздіксіз жұмыс" және "ЭКО-режимде 
жұмыс істеу". Актуалды мағынасы 
үндемеу бойынша мағынасы, зауыттық 
мағынасы болып табылады: "ЭКО-
режимде жұмыс істеу". ОК басқан кезде 
таңдалған актуалды мағынасы сақталады 
және күйлеу мәзіріне оралады.
Айрықшаламада келтірілген сипаттама 
ЭКО-режимде жарықтандыру жұмысына 
енгізіледі. Үздіксіз жарықтандыру 
жұмысын орнатқан жағдайғамыналар 
кіреді:
- есікше үнемі ашық болған кезде;
- пісіру кезінде.

3. ЭКО
Мәтіндік терезенің сол жағында "Духовка 
жұмыс тәртібін таңдау" мәтіні пайда 
болады. Оң жақтан 2 ықтимал опцияның 
бірі шығарылады: "стандартты жұмыс" 
және "ЭКО-режимде жұмыс істеу". 
Актуалды мағынасы үндемеу бойынша 
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ПАЙДАЛАНУ 

мағынасы, зауыттық мағынасы болып 
табылады: "ЭКО-режимде жұмыс істеу". 
ОК басқан кезде таңдалған актуалды 
мағынасы сақталады және күйлеу 
мәзіріне оралады.
Айрықшаламада келтірілген сипаттамасы 
қыздыру пешінің стандартты режимдегі 
жұмысынан тұрады. ЭКО-режим 
духовканың алдын ала орнатылған 
жұмысына әсер етеді, бұл арада таймер 
немесе белсенді зонд орнатылады.
Таймер болған жағдайда, егер орнатылған 
жұмыс уақыты 25 минутен асып кетсе, 
қыздыру пешінің қыздырғыштары мен 
конвекция желдеткіші жоспарланған 
қыздыру аяқталғанға дейін кем дегенде 
5 минут қалған кезде сөндіріледі және 
дыбыстық дабыл беріледі.
Зонд болған жағдайда қыздырғыштар 
температура белгіленген температурадан 
2°-қа төмендегеннен кейін сөндіріледі. 
Егер 2 минут ішінде температура 
автоматты түрде көтерілмесе, онда 
зондтың мағынасы 1°-қа көтеріледі 
(мағынаны орнатқанға дейін – 1°). Егер 
келесі 3 минут ішінде температура 
белгіленген температурамен 
салыстырылмаса, онда мағына қайтадан 
1°-қа асып кететін болады және зондпен 
жұмыс істеу бағдарламасы бір мезгілде 
аяқталады (қыздыру пеші зондтың 
температурасы тиісті мағына жеткендей 
жұмыс істейді).

4. Дисплей анықтығы.
Мәтіндік терезенің сол жағында 
"Дисплейдің жұмыс тәртібін таңдау" мәтіні 
пайда болады. Оң жақтан 3 ықтимал 
таңдаудың бірі шығарылады: „белсенді 
режим”, "күту режимі”, „түнгі режим”. 
Таңдауды растағаннан кейін сол жақта 
"Ашықтықты белсенді режимде орнату" 
(нмесе сәйкесінше "... күту режимінде", 
"... түнгі режимде") мәтіні пайда болады. 

Оң жақтан осы ашықтық режимі үшін 
тағайындалған дисплей ашықтығы 
„100%” болып тағайындалады. Ашықтық 
мағынасы [+], [-] сенсорларымен өзгереді, 
[ok] расталғаннан кейін немесе [<] артқа 
пернесін басқаннан кейін бағдарлама 
дисплей режимін таңдау қосалқы мәзіріне 
оралады.
Ашықтықты орнатқан кезде көмескі жарық 
экранда бейнеленген мағына кезінде 
жұмыс істейді.
Редимдер үшін үндемеу бойынша 
мағыналар: белсенді/күту/түнгі - 80%, 
45%, 30%.

5. Тұтқаның ашықтығы.
Мәзір тұтқаның көмескі жарығы 
анықталған жағдайда ғана бейнеленеді. 
Мәтіндік терезенің сол жағында "Тұтқаның 
ашықтығын орнату" мәтіні пайда болады. 
Оң жақтан осы ашықтық режимі үшін 
тағайындалған дисплей ашықтығы 
„100%” болып тағайындалады. Ашықтық 
мағынасы [+], [-] сенсорларымен өзгереді, 
[ok] расталғаннан кейін немесе [<] артқа 
пернесін басқаннан кейін бағдарлама 
мәзірге оралады.
Тұтқаның көмескі жарығының ашықтығын 
орнатқан кезде көмескі жарық экранда 
бейнеленген мағына кезінде жұмыс 
істейді. Үндемеу бойынша тұтқаның 
ашықтық мағынасы - 75%.
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Грильді қосу үшін мынадай әрекеттерді 
орындау қажет:
l	қыздыру атқарымдарының бірін 

таңдаңыз , 
l	қыздыру пешін шамамен 5 минут 

қыздырыңыз (қыздыру пешінің есікшесі 
жабық болғанда).

l	қыздыру пешіне тағам салынған 
тұғырықты тиісті жұмыс деңгейінде 
салыңыз, ал торда қуырған жағдайда 
майды жинауға арналған тұғырықты 
төменірек деңгейге (төменгі торлар) 
орнатыңыз,

l	қыздыру пешінің есікшесін жабыңыз.

Грильді пайдалану.

Грильдің үдеріс і  тағамға қыздыру 
пешінің қыздырғышы бөліп шығаратын 
ИҚ-сәулелердің әсер етуі нәтижесінде 
туындайды. 

Назар аударыңыз!
Грильді қыздыру пешінің есікшесі 
жабық болған кезде орындаңыз.

Гриль атқарымы қолданылған кезде 
қолжетімді бөліктері ыстық болуы 
мүмкін. 
Қыздыру пешіне  балаларды 
жақындатпаңыз.

ПАЙДАЛАНУ 

6. Сервис.
Сервис мәзірінде параметрлер 
орнатылмайды. Параметрлери [+] және 
[-] батырмаларымен қарап шығарылады, 
қайтару үшін OK немесе [<] басыңыз. 
Параметрлер тізімі:
- СЕРВИС: тақта бағдарламасының 
нұсқасы:
- СЕРВИС: модуль бағдарламасының 
нұсқасы:
- SERWIS: aktualny błąd:
- СЕРВИС: алдыңғы қате:

Қателер тізімі:
- жоқ – қателер жоқ;
- E0 – камераның температура 
қадағасының қатесі;
- E1 – ет зонды қадағасының қатесі.

7. Зауыттық қалыпқа келтірулер.
Таңдағаннан кейін мәтіндік терезеге 
мынадай мәтін шығарылады: 
„Зауыттық күйлеулерге оралу керек 
пе?”. ОК басқаннан кейін зауыттық 
қондырғыларға оралу орындалады және 
қондырғылар мәщірі шығарылады, [<] 
батырмасын басқан кезде күйлеулерді 
өзгертпей қаралады, ал [+], [-] белсенді 
емес. Зауыттық күйлеулерге оралу 
бағдарламалардың барлық ағымдағы 
күйлеулерін, таймерді, жұмыс уақытын 
есептеуді жояды.
Зауыттық күйлеулерге қайтарғаннан кейін 
үндемеу бойынша параметрлері:
- тілі: ағылшынша;
- көмескі жарық: 80%/45%/30%;
- жарықтану: ЭКО режимі;
- қыздыру пеші: ЭКО режимі;
- уақыт: 24Ч (уақыттың өзгеріссіз 
мағынасы).
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ТАҒАМДЫ ҮРМЕПЕШТЕ ДАЙЫНДАУ – ІС ЖҮЗІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР

Пісірме 

● Қаусырмаларды тақтаның зауыттық жабдықтауы болып табылатын жайпақ 
табаларда пісіруді ұсынамыз.

● Пісірмелерді бүйір жақтағы бағыттағыштарға салынатын өнеркәсіпті 
өндірістің жайпақ табалары мен қалыптарында пісіруге болады. 
Тағамдарды дайындау үшін қара түсті жайпақ табаларды пайдалануға 
кеңес беріледі, өйткені олар жылуды жақсы өткізеді және дайындау уақытын 
қысқартады.

● Ашық және жылтыр беттері бар қалыптар мен жайпақ табаларды әдеттегі 
қыздыру барысында (жоғарғы және төмені қыздырғыштар) қолдану 
ұсынылмайды, осындай ыдысты қолдану барысында қамырдың асты піспей 
қалуы мүмкін.

● Шығыршық қыздырғышты  пайдаланғанда духовканы алдын ала қыздыру 
міндетті емес. Басқа режимдер үшін тамақ дайындар алдында духовканы 
қыздыру керек.

● Қаусырмаларды үрмепештен шығармас бұрын олардың піскендігін 
таяқшаның көмегімен (ол құрғақ әрі таза болуы қажет) тексеру қажет. 

● Пісірмені үрмепешті сөндіргеннен кейін онда 5 минутқа қалдыруды 
ұсынамыз.

● Температураны циркуляциялау функциясын пайдалана отырып 
дайындалған пісіру температурасы әдеттегі пісіруге қарағанда (төменгі 
және жоғарғы қыздырғышты қолдана отырып) 20-30 градусқа төмен.

● Анықтамалық кестелерде берілген пісірмелердің шамалары сіздің 
тәжірибеңіз бен қалауыңызға сәйкес өзгеруі мүмкін.

● Егер аспаздық кітаптардағы мәліметтер біздің ұсыныстарымыздан әжептәуір 
ерекшеленсе, осы нұсқаулықты басшылыққа алуыңызды сұраймыз.

Етті қуыру 

● Үрмепеште ет 1кг-нан артық үлестермен дайындалады. Мөлшері аз 
үлестерді тақтаның газ жанарғысында дайындау ұсынылады.

  
● Дайындау үшін тұтқалары бар, жоғарғы температураның ықпалына әсер 

етпейтін, ыстыққа төзімді ыдысты қолдануға кеңес береміз.

● Тағамды торда немесе істікте дайындау барысында ең төменгі деңгейде 
судың аз ғана мөлшері бар жайпақ табаны орналастыру қажет.

● Кем дегенде бір рет, жартылай дайындық кезеңінде, етті екінші жағына 
аударып қою қажет, пісіру барысында уақыт өткен сайын етке бөлінген 
шырынын немесе ыстық тұздалған суды құйып тұрыңыз, етке салқын су 
бүркуге кеңес берілмейді. 
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КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

Пайдаланушының бүркеме пешт і 
тазалықта ұстауы және оны тиісті түрде 
күтуі оның қауіпсіз әрі мінсіз жұмыс 
мерзіміне айтарлықтай әсер етеді.

Бүркеме пешті тазартуды 
бастау алдында оны сөндіру 
керек .  Та зарт у  бойынша 
әрекеттерді  бүркеме пеш 
суыған соң орындау керек.

l	Духовканы әрбір қолданып болғаннан 
кейін тазалап отыру қажет. Духовканы 
тазалау кезінде жұмыс кеңістігін жақсы 
жарықтануына мүмкіндік беретін 
жарықталуды қосу қажет.

l	Духовка камерасын  тек ыдыс жууға 
арналған құрал  қосылған жылы сумен 
ғана жуу ұсынылады.

l	Бумен тазарту 
 Рәсім  тарауында сипатталды. 

Бағдарламалушының жұмысы және 
қыздыру пешін басқару.

 Тазарту үрдістері аяқталған соң 
бүркеме пештің есіктерін ашыңыз, 
камераның ішкі бетін ысқышпен немесе 
сүлгімен сүртіңіз, содан соң ыдыс жууға 
арналған сұйықтық қосылған сумен 
жуыңыз.

l	Духовка камерасын шайғаннан кейін 
оны құрғағанша сүрту қажет.

l	Табандарды тазарту мен жуу үшін 
ылғалды жақсы сіңіретін жұмсақ 
сүлгілерді пайдалану керек.

Маңызды! 

Та залау  және  техникалық 
қызмет көрсету үшін қандай да 
бір қырғыш құралдарды, өткір 
тазалау құралдарын немесе 
қырғыш әсер ететін заттарды 
қолдануға тыйым салынады.

Қ а ң қ а с ы н ы ң  а л д ы ң ғ ы 
қабырғасын тазарту үшін тек 
қана аз мөлшерде ыдысты 
немесе шыныны жууға арналған 
сұйықтық қосылған жылы суды 
пайдаланыңыз. Тазартқыш сүт 
негізді құралды пайдалануға 
тыйым салынған.
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КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

Z2

Z1

l D, әріпімен белгіленген бүркеме 
пештер оңай алынатын бүркеме пештің 
қосымша сымдық бағыттауыштарымен 
(сатыларымен) жабдықталған. Оларды 
жууға алып шығу үшін алдында 
орналастырылған бекіткішті алу керек 
(Z1), содан соң бағыттауышты тартып 
артқы бекіткішінен (Z2) ажырату керек. 
Жуған соң бағыттауыштарды бекіткішке 
орналастыру керек және бекіткішті (Z1 
және Z2) орнату керек.

l	Әріпімен белгіленген бүркеме пештердің 
телескоптық бағыттауыштары бар,  
олар  сымды бағыттауыштарға 
бекітілген. Бағыттауыштарды сымдық 
бағыттауыштармен бірге суырып 
алып, жуу керек. Оларға табандарды 
орналастыру алдында оларды алу 
керек (егер бүркеме пеш қызған болса 
бағыттауыштарды табандардың артқы 
жиектерінен ұстай отырып суырып алу 
керек), содан соң табандармен бірге 
итеріп қайта салу керек.  

Телескоптық бағыттауыштарды суырып алу 

Телескоптық бағыттауыштарды орнату

Назар аударыңыз! 
Телескоптық бағыттауыштарды 
ыдыс жуу машиналарында жууға 
болмайды
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Пиролитикалық тазарту*

Духовка шкафының пиролитикалық 
өздігінен тазартылуы. Духовка ок. 480 OC. 
температурасына дейін қыздырылады. 
Грильде тамақ дайындағаннан кейін 
немесе пісірмеден кейінгі дақтар оңай 
кетірілетін күлге айналады, оны сыпырып 
алу керек немесе дымқыл мата майлықпен 
сүртіп алу керек. 

Пиролиз функциясын қолданар алдында.

l Духовка ішіндегі қатты дақтарды 
кетіріңіз.

l Дымқыл мата майлықпен духовка 
шкафының сыртқы беттерін сүртіңіз. 

l Нұсқаулықтарға жүгініңіз.

Тазарту үрдісі кезінде.

l Мата майлықтарды қыздырылған 
духовканың қасында қалдырмаңыз.

l  Асхана пешін қоспаңыз.

l  Духовка жарығын қоспаңыз.

l Д уховк а  ес і к тер і  тосқауылмен 
жабдықталған, олар үрдіс кезінде 
есіктердің ашылуына жол бермейді. 
Тазарту үрдісін тоқтатпау үшін есіктерді 
ашпаңыз.

Назар аударыңыз! 
Д у х о в к а д а н  б а р л ы қ 
аксессуарларды алып шығыңыз 
(қаңылыр таба, кептіруге арналған 
торлар, бүйірлік бағыттаушылар, 
телескопиялық бағыттаушылар). 
Пиролиз барысында духовка 
ішінде қалдырылған жабдықтау 
элементтері зақымдалады. 

Назар аударыңыз! 
Пиролтикалық тазарту үрдісі 
кез інде духовка өте жоғары 
т е м п е р а т у р а л а р ғ а  д е й і н 
қыздырылуы мүмкін,  осыған 
байланысты духовка шкафының 
сыртқы беттері әдеттегіден қатты 
қыздырылуы мүмкін, сондықтан 
осы уақытта балалардың духовка 
қасында болмауын қадағалау 
керек.
Тазарту барысында бөлінетін 
булануға байланысты, асхана 
жақсы желдетілуі керек. 

Пиролтикалық тазарту үрдісі:

l Духовка есіктерін жабыңыз.

l Сәйкесінше  тарауында келтірілген 
нұсқаулыққа сәйкес. Пиролитикалық 
тазарту атқарымы.

Назар аударыңыз!

Егер духовка жоғары температураға 
дейін қыздырылса (әдеттегі пайдалану 
кезіндегіден жоғары), есік тосқауылы 
алынбайды.
Салқындағаннан кейін есіктерді ашып, күлді 
жұмсақ, дымқыл мата майлықпен сүртіп 
алуға болады. Бүйірлік бағыттаушылар 
мен жабдықтаудың басқа элементтерін 
орнатыңыз. Духовка қолданысқа дайын. 

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

* белгілі үлгілер үшін
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КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

Духовканың жарықтандырушы 
галоген шамын ауыстыру

Электр тогымен зақымдануды 
болдырмау үшін галоген шамды 
ауыстырар алдында құрылғының 
сөніп тұрғандығына көз жеткізу керек.
 

1. Духовканың қуат көзін ағыту.
2.Духовканың ішкі құрауыштарын шығару.
3. Егер пеште телескоптық бағыттаушылар 
болса оларды алдыға тарту.
4.Тегіс ашқышты пайдалана отырып, 
қақпақ қармауышын көтеріп, шешіп жуу 
және құрғату қажет.
5. Галогендік шамды материалдың немесе 
қағаздың кішкене бөлігімен төмен қарай 
бұрап алыңыз, қажет болғанда галогендік 
шамды жаңасына - G9 ауыстыру керек
-кернеу 230В
-қуат 25Вт 
6. Галоген шамды қою ұяшығына дәл 
орналастыру.
7. Жарық қақпағын орнату.

Духовканың жарықтануы

Назар аударыңыз! Орнату кезінде 
галоген шамдарды қолмен ұстауға 
болмайтындығын есте сақтау керек!



 38
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Ілмектердің сақтандырғыштарын 
жылжытыңыз

Есікті алу 

Үрмепеш камерасының ішіне ыңғайлы 
қолжетімділік және оны тазалау үшін 
есігін алып тастауға болады. Ол үшін, 
оны ашыңыз да, ілмекте орналасқан 
сақтандырғышты көтеру қажет (А сурет). 
Есікті жартылай жабыңыз да, көтеріңіз, 
сосын есікті өзіңізге қарай тартыңыз 
тартыңыз. Есікті тақтаға орнату үшін 
әрекетті соңынан бастап қайталаңыз. 
Орнату барысында ілмек бөліктерінің 
дұрыс үйлесуіне назар аударған жөн. 
Үрмепештің есігін орнатып болғаннан кейін 
міндетті түрде сақтандырғышты түсіру 
қажет. Әйтпесе, есікті жауып жатқан кезде, 
ілмектер зақымдануы мүмкін.

A

B

C

Ішкі әйнекті алу*

1. Жалпақ бұранда көмегімен, ақырындап 
бүйір жақтарынан көтеріп, есіктің жоғарғы 
тақтайшасын итеріп шығару керек. (сур. 
B).
2. Есіктің жоғарғы тақтайшасын алып 
шығыңыз. (сур. B, C)

* белгілі үлгілер үшін
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3. Ішкі әйнекті бекіткіштен алыңыз (есіктің 
төменгі бөлігінде).Ортаңғы шыныны 
шығару (D сурет).
4. Әйнекті тазалағыш құралдың аз ғана 
мөлшері қосылған жылы сумен жуып 
алыңыз.Әйнекті орнату үшін әрекетті 
соңынан бастап жасау қажет. Әйнектің 
тегіс бөлігі жоғарыда болуы қажет.
Назар аударыңыз! Жоғарғы 
тақтайшаны есіктің екі жағынан бір 
уақытта баспаңыз. Есіктің жоғарғы 
тақтайшасын дұрыс орнату үшін, алдымен 
есікке тақтайшаның сол жақ соңын қою, 
ал оң жақ соңын «шертпені» естімегенше 
дейін басу. Кейін тақтайшаны сол жағынан 
«шертпені» естімегенше дейін басу.

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Жүйелі түрде қарау

Үрмепешт і  таза  ұстау ға  қажетт і 
әрекеттерден басқа, төмендегілерді де 
орындаған жөн:
● Басқару элементтерінің жұмысын 

және тақтаның жұмыс топтарын жүйелі 
түрде тексеруді жүргізген жөн. Кепілдік 
мерзімі аяқталғаннан кейін, кем дегенде 
екі жылда бір рет қызмет көрсету 
орталығында тақтаның техникалық 
жағдайын тексеріп тұру қажет.

● Айқындалған пайдалану ақауларын 
жойған жөн.

● Қажет болған жағдайда, істен шыққан 
бөліктер мен түйіндерді алмастырған 
жөн.

Назар аударыңыз!
Барлық жөндеу және реттеуші 
жұмыстар сәйкес қызмет көрсету 
орталығымен немесе қажет 
біліктілігі мен рұқсату бар маман 
жүргізу қажет.

D1

1

1

2

2
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3. Ішкі әйнекті бекіткіштен алыңыз (есіктің 
төменгі бөлігінде).(D сурет).
Назар аударыңыз! Шыны бекінісінің 
зақымдану қаупі бар. Шыныны алу 
керек, оны жоғары көтермеңіз.
Ортаңғы шыныны шығару (D сурет).
4. Әйнекті тазалағыш құралдың аз ғана 
мөлшері қосылған жылы сумен жуып 
алыңыз.Әйнекті орнату үшін әрекетті 
соңынан бастап жасау қажет. Әйнектің 
тегіс бөлігі жоғарыда болуы қажет.

1

2

3

1

2

3

4

4

D

Ішкі әйнекті ал*

1.Крест тәрізді бұрғы көмегімен 
есіктің алдыңғы тақтайшасындағы 
бұрандаларды бұрап алыңыз  (сур. B).
2.Жалпақ бұрғыны қолданып, шет 
жақтарынан абайлап басып, есіктердің 
жоғарғы тақтайшасын алыңыз  (сур. B, C).

C

B

* белгілі үлгілер үшін
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МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Ақау болған жағдайда келесідей жасау керек:
l	духовканың жұмыс буындарын сөндіріңіз,
l	электрлік қоректенуді сөндіріңіз,
l	Кейбір ұсақ ақауларды пайдаланушы келесі кестеде келтірілген нұсқауларды орындау 

отырып өзіжоя алады, клиентке қызмет ету жөніндегі бөлімге немесе қызмет көрсету 
орталығына жүгінбес бұрын кестедегі келесі тармақтарды тексеру қажет.

Мәселе Себеп Шешім

1.аспап істен шыққан К е р н е уд і  б е р у  к е з і н д е 
ауытқулар

үй желісіндегі сақтандырғышты 
те к с е ру,  ж а н ы п  к ет к е н і н 
ауыстыру

2 . д у х о в к а н ы ң 
ж а р ы қ т а н д ы р у ы  і с т е н 
шыққан

ш а м д а р  с о ң ы н а  д е й і н 
б ұ р а л м а ғ а н  н е м е с е 
зақымданған

жанып кеткен лампышаны 
ауыстырыңыз  (  тарауды 
қараңыз. Тазарту және күтім 
жасау)

3. E0 қателігі духовка камерасының ішінде 
температура оқу қателігі

духовканы пайдалану 
мүмкін емес, жақын сервис 
орталығына жүгініңіз.

4. E1 қателігі термозонд температурасын 
оқу қателігі

хабарлама термозондты 
шығарғаннан кейін жойылады, 
духовканы пайдалануға 
болады, бірақ термозондсыз

5 . ж е л д е т к і ш 
т е р м о а й н а л ы м н ы ң 
қыздырғыш элементіс із 
жұмыс жасамайды

Шамадан тыс қызу қаупі! Шұғыл духовканы желіден сөндіріңіз 
(сақтандырғыш). Жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына 
жүгіну.

Егер мәселе шешілмесе, электрлік қорек көзін сөндіріп, ақаулық туралы мәлімдеу керек.

Назар аударыңыз! Барлық жөндеу жұмыстары тек сервис орталығының білікті 
техниктерімен ғана жүргізілуі мүмкін.
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Номиналды кернеуі    230V 1N~  50 Hz

Номиналды қуаттылығы    max. 3,1 kW

Тақтаның көлемі (ЕНІ / ТЕРЕҢДІГІ / БИІКТІГІ) 59,5 / 59,5 / 57,5 cm

EN 60335-1, EN 60335-2-6 Нормативтеріне сәйкес келеді

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Өндірушінің мәлімдемесі

Осымен өндіруші тұрмыстық аспабының төмендегі көрсетілген негізгі талаптар мен 
басшылықтарына сәйкес келеді деп куәландырады;

• төменвольтті жабдықтар директивасы 2014/35/ЕC,
• электромагниттік үйлесімділік директивасы 2014/30/ЕC,
• қоршаған ортаны жобалау директивасы 2009/125/EС,
• „төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі үшін” талап ТР ТС 004/2011,
• „техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі” талап ТР ТС 020/2011

Аспап  сәйкестікті белгілсімен таңбаланады, және оған нарықты бақылау меке-
мелерге ұсынылатын сәйкестік сертификаты беріледі.
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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ,

Плита «Hansa» поєднує в собі такі властивості, як виключна простота використання 
і стовідсоткова ефективність. Після ознайомлення з інструкцією у Вас не виникне 
труднощів щодо обслуговування плити.
духовка, при випуску з заводу, перед запакуванням була ретельно перевірена на 
спеціальних¬ стендах на предмет безпеки та працездатності.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з використання перед тим, як  увімкнути 
прилад. Дотримання викладених у ній вимог попередить невірне використання плити.
Інструкцію слід зберегти та тримати у легко доступному місці. Для попередження 
нещасних випадків слід послідовно дотримуватися положень інструкції з 
використання.

Увага!
Духовку використовувати тільки після ознайомлення з даною інструкцію. духовка 
призначена виключно для домашнього використання. Виробник залишає за собою 
право внесення змін, які не впливають на роботу приладу.
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Увага. Пристрій і його доступні частини нагріваються під 
час роботи. Необхідно мінімалізувати ризик дотику до 
нагрівальних елементів. Не залишайте дітей, котрі не 
досягли восьмирічного віку, біля плити без нагляду.
Даний пристрій не призначений для використання 
дітьми, котрі не досягли восьмирічного віку та особами 
з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними 
можливостями, з відсутнім досвідом чи знаннями, 
необхідними для експлуатації даного пристрою, за 
виключенням випадків, коли використання здійснюється 
під наглядом або згідно з інструкцією з експлуатації 
обладнання, наданій особами, відповідальними за їхню 
безпеку.  Не допускайте, щоб діти гралися з обладнанням.  
Чищення і технічне обслуговування пристрою не повинно 
здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.
Під час роботи прилад нагрівається. Необхідно бути 
обережним, не торкатися  гарячих частин всередині ду-
ховки.
При використанні духовки, доступні частини можуть на-
грітися. Рекомендується не підпускати до духовки дітей.
Увага. Не використовуйте для чищення скляної панелі 
дверцят абразивні засоби чи металеві шкребки, оскільки 
вони можуть пошкодити поверхню й привести до появи 
тріщин.

ПОЛОЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



     46

ПОЛОЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

l	Необхідно стежити, щоб дрібне кухонне обладнання та проводи не ¬торкались  на-
грітої духовки та варильної поверхні, оскільки ізоляція цього приладу не розрахова-
на на високі температури.

l	Не можна залишати плиту без нагляду під час смаження. Масла та жири можуть 
-загорітися в результаті википання або нагрівання.

l	Не варто ставити на відкриті дверці  духовки посуд вагою понад 15 кг
l	Не використовувати грубі миючі засоби або гострі предмети для чистки скла двер-

цят, т. я. вони можуть подряпати поверхню та призвести до появи тріщин на склі.
l	Не можна використовувати технічно несправну духовку. Усі недоліки мають бути 

ліквідовані тільки кваліфікованим персоналом.
l	У будь-якому виникненні технічних несправностей, негайно вимкніть електричне 

живлення духовки і повідомте про необхідність ремонту.
l	Неухильно дотримуйтесь вимог та роз’яснень даної інструкції. Не допускати до екс-

плуатації осіб, які не були ознайомлені з її змістом.

Увага. Для того, щоб виключити можливість ураження 
електричним струмом перед заміною лампочки впевніться, 
що прилад вимкнено.
Для чищення духовки не застосовуйте парові очисники.
Небезпека опіку! При відкритті дверцят духової шафи може 
виходити гаряча пара. В момент або після завершення 
приготування необхідно обережно відкривати дверцята 
духової шафи. У момент відкриття не нахилятися над 
дверцятами. Необхідно пам’ятати, що пара в залежності 
від температури може бути невидимою.
Під час процесу піролітичного чищення духовка може 
нагріватися до дуже високих температур, тому зовнішні 
поверхні духовки можуть нагріватися більше, ніж 
зазвичай, відтак слід подбати, щоб діти не знаходились 
поблизу духовки.
Необхідно використовувати виключно датчик, що входить 
у комплект духовки.
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ЯК ЕКОНОМИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

Раціональне ви-
користання електро-
енергії дозволяє не лише 
знизити витрати, але й 
зберегти навколишнє се-
редовище. Виконання на-
ступних простих правил  

дозволить
допоможе досягти найкращих результа-
тів:
l	Використання духовки тільки для при-
готування
 великого обсягу їжі. М`ясо вагою до 1 кг 
вигідніше готувати у каструлі на вариль-
ній поверхні.
l	Використання залишкового тепла ду-
ховки. Якщо страва готується більш ніж 
40 хвилин, вимкніть духовку за 10 хвилин 
до завершення приготування.
Увага! Якщо використовується таймер, 
поставте його на більш короткий час.
l	 Обережно відчиняйте дверці духо-
вки. Забрудненні ущільнювачі дверцят 
ду-ховки призводять до втрати тепла. За-
бруднення на ущільнювачах слід приби-
рати одразу.
l	 Не розміщуйте плиту поблизу холо-
дильників/морозильних камер
Без потреби зростає використання¬ елек-
троенергії

 
 
.
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По завершенню терміну ви-
користання даний прилад не 
можна викидати, як звичайні 
комунальні відходи, його слід 
здати до пункту приймання 
та переробки електричних та 
електронних 

приладів. Про це інформує 
знак, який розміщений на приладі, ін-
струкції з використання та упаковці.
У приладі використані матеріали, які під-
лягають повторному використанню відпо-
відно до їх позначень. Завдяки переробці, 
використання мате¬ріалів або іншої фор-
ми використання відпрацьованих прила-
дів Ви внесете значний внесок у збере-
ження навколишнього середовища.
Інформація про відповідний пункт утилі-
зації використаних приладів Ви зможете 
отримати у місцевій адміністрації.

РОЗПАКУВАННЯ

    Для транспор-
тування прилад було за-
хищено від пошкоджень 
упаковкою. Після видален-
ня упаковки, просимо Вас 
позбутися її частин спосо-
бом, який не приносить- 

наносить шкоди
навколишньому середовищу. Усі матеріа-
ли, які були використані для виготовлення 
упаковки, є безпечними, на 100% підля-
гають переробці та позначені відповідним 
знаком. 
Увага! До пакувальних матеріалів (поліе-
тиленові пакети, куски пінопласту та т. і.) 
у ході розпакування не можна допускати 
дітей

ВИЛУЧЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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OПИС ПРИЛАДУ

Ручка дверцят 
духовки

Електронний про-
граматор

Область функцій 
духовки

Область сенсорів 
керування

Область темпе-
ратури

Область актив-
ності функцій

Головний вимикач 
  

Область го-
динника

Область тексто-
вих повідомлень
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*для певних моделей

ОПИС ПРИЛАДУ

Деко для запікання*

Піддон для смаження*

Решітка для грилю 
(решітка для сушіння)   

Дротяні
напрямні

Температурний зонд
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Монтаж духовки

Приміщення кухні має бути сухим та про-
вітрюваним, мати справну вентиляцію, а 
розміщення духовки має забезпечувати 
вільний доступ до елементів управління. 
духовка виготовлена у категорії Y. Меблі 
повинні мати облицювання, а клей, яким 
вона приклеєна, витримувати температу-
ру 100°C. У іншому випадку можлива де-
формація поверхні чи облицювання.
Підготувати отвір  розміром, який зазна-
чено на малюнках A-налаштування під 
кришкою, B-високе влаштування. За на-
явності у шафі задньої стінки, в ній необ-
хідно вирізати отвір для електричних про-
водів. Повністю вставити духовку у отвір, 
закріпивши її за допомогою чотирьох 
гвинтів. (Мал.С).

МОНТАЖ
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Підключення духовки до електромережі

l	Перед підключенням духовки до елек-
тричної мережі, необхідно ознайоми-
тися з інформацією на щитку.

l	Духовка призначена для живлення від 
мережі однофазного змінного струму 
(230 В 1N~50 Гц) і оснащена кабелем 
живлення 3 x 1,5 мм2 довжиною при-
близно 1,5 м, вилкою з контактом за-
землення.

l	Розетка мережі живлення повинна 
мати стержень заземлення. Після 
встановлення духовки необхідно, щоб 
користувач мав доступ до розетки ме-
режі живлення.

l	Перед підключенням духовки до гніз-
да необхідно переконатися, що:

 - запобіжник та електрична мережа ви-
тримають навантаження плити, коло 
живлення, розетки повинні бути захи-
щені запобіжником номіналом не мен-
ше 16 A,

 - електрична мережа оснащена ефектив-
ним заземленням, що відповідає ви-
могам діючих норм і законоположень,

Після встановлення духовки повинен 
бути доступ до вилки.

Увага! 
У випадку пошкодження незнімного кабе-
лю живлення, його необхідно замінити на 
підприємстві виробника або у спеціалізо-
ваному сервісному центрі кваліфікованим 
працівником для уникнення небезпеки.

МОНТАЖ

Регулювання положення дверцят 
духовки

Механізм регулювання дозволяє змінювати 
висоту посадки правого боку дверцят 
у конструкційних межах.  Зміна висоти 
посадки дверцят з одного боку дає змогу 
вирівняти дверцята або підігнати їхню 
крайку під панель керування.

Спосіб регулювання.

l	Послабити гайку [1] пласким ключем 
на 13.

l	Шестигранчастим ключем на 4 обер-
тати регулювальний гвинт [2] у межах 
180˚ для встановлення потрібного по-
ложення дверцят. Положення можна 
регулювати у межах ± 1,5мм.

l	Притримуючи шестигранчастим клю-
чем регулювального гвинта [2] у 
встановленому положенні, затягнути 
контргайку [1]. 

1 2
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Перед першим ввімкненням 
духовки

Важливо!
Камеру духовки можна мити лише 
теплою водою з додаванням не-
великої кількості рідини для миття 
посуду.

l		усунути елементи упаковки, очистити 
камеру духовки від засобів заводської 
консервації,

l		вийняти оснастку духовки і вимити у 
теплій воді з рідиною для миття посуду,

l	ввімкнути у приміщенні вентиляцію або 
відкрити вікно,

l		прогріти духовку (при температурі 
250°C, протягом приблизно 30 хв.), 
усунути забруднення і ретельно вимити 
(див. розділ Функціонування програма-
тора і керування духовкою),

Деякі моделі оснащені підсвічуван-
ням ручки дверей духовки.
Під час роботи духовки підсвічу-
вання
ручки увімкнене і працює, як інди-
катор залишкового тепла камери 
духовки, тобто вимикається, коли 
температура всередині духовки 
опуститься нижче 50°C, але якщо 
увімкнене, його інтенсивність за-
лежить від температури в камері 
(чим вища температура всередині 
духовки, тим яскравіше світиться).

Важливо!
Духовка оснащена програмато-
ром з дисплеєм, керування яким 
здійснюється за допомогою кно-
пок (сенсорів). Активація кожного 
сенсора відбувається після дотику 
до скла в місці, визначеному для 
сенсора (поява піктограм) і супрово-
джується звуковим сигналом.
Головний вимикач  знаходиться 
з правого боку дисплею. Головний 
вимикач спрацьовує після натис-
кання на скло в певному місці (наяв-
ність піктограми) і супроводжується 
вибраним в меню налаштувань 
звуковим сигналом. (Див. розділ: 
Функціонування програматора і 
керування духовкою).

Поверхню сенсорів необхідно 
утримувати у чистоті.
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Область сенсорів керування

Панель управління має 12 сенсорів (без підсвічування), позначених символами, як на 
малюнку, що вище. При кожному натисканні на сенсор лунає звуковий сигнал зумера 
(виключення вказані в детальному описі роботи). З правого боку дисплею знаходиться 
сенсор головного вимикача . При натисканні на активну кнопку лунає звуковий сигнал 
[підтвердження]. Натискання неактивної кнопки, звук [помилка]. При тривалому натис-
канні на кнопку - 3 секунди- лунає звук [підтвердження2].
Зумер генерує наступні типи звуків:
[on] звук увімкнення
[off] звук вимкнення
[підтвердження] натискання на сенсорну кнопку
[підтвердження2] тривале натискання на сенсорну кнопку
[помилка] натискання неактивного сенсора
[сигнал таймера] - максимальна тривалість 5хв.
[сигнал завершення швидкого розігрівання] – максимальна тривалість 5хв.
[сигнал завершення роботи] - максимальна тривалість 5хв.
[аварійний сигнал відкритих дверцят]

Функціонування програматора  і 
керування духовкою

 - головний вимикач

 - функції духовки
 
 - готові програми

 - увімкнути/вимкнути функцію швидкого нагрівання духовки

 - увімкнути/вимкнути освітлення духовки

 - налаштування температури
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 - налаштування часу

 - налаштування функції годинника, таймера, тривалості роботи, часу завершення 
роботи
 
 - плюс / вверх [+]

 - мінус / вниз [-]

 - назад [<]

 - підтвердження 

Область функцій духовки

Область, яка вказує на обрану функцію духовки, підсвічується наступним чином:

Інтенсивність освітлення дисплея. Підсвічування залежить від часу доби. З 5 до 22 
освітлення буде більш інтенсивним, ніж з 22 до 5. Крім того, інтенсивність освітлення 
залежить від режиму роботи приладу:
l	Низька інтенсивність освітлення - в режимі очікування можна подивитися котра година,
l	Висока інтенсивність освітлення - в режимі активності програматора.  

Область активності функцій

Символ активності швидкого розігрівання.......................................................

Символ активності блокування дверцят (духовка з функцією піролізу).........

Символ активності функції піролізу (духовка з функцією піролізу)..............

Парове чищення...............................................................................................

Символ активності функції ЕКО-режим..........................................................

Символ активності захисту від дітей..............................................................
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Область температури

Температура в духовці з символом активності нагрівання.................

Температура термозонду з символом активності...............................

Час до початку/завершення процесу з символом активності.............

Область текстових повідомлень

Область текстових повідомлень складається з 2 ліній x 34 знаки, що дозволяють ви-
водити текстову інформацію у наступних мовних версіях:
англійська, німецька, польська, російська, чеська, сербська, литовська, естонська, 
латвійська, французька, іспанська, турецька, шведська, норвезька, фінська, данська, 
італійська, голландська.

Область годинника

Область годинника включає формат 
часу HH: MM і символи: AM/PM, таймер, 
тривалість роботи, час завершення роботи.
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Увімкнення програматора та налашту-
вання часу.

Після першого підключення виробу до 
електромережі програматор переходить 
в режим налаштування мови. Дисплей 
згашений, окрім області текстових повідо-
млень. За замовчуванням встановлена 
англійська мова. Ліворуч в області тексто-
вих повідомлень виведений текст „Select 
language”, праворуч - назва мови, яку ви-
бираємо. Активні кнопки [+], [-] і [OK]. Кноп-
ками [+] і [-] можна змінити поточну мову. 
Після натискання кнопки [OK] поточна 
мова замінюється вибраною (текст "Select 
language" змінюється текстом відповідно 
до вибраної мови). Ще раз натиснувши на 
кнопку [OK] програматор переходить до 
налаштувань годинника. Детальний опис 
вибору мови в розділі „настройки ”. 

Після підключення виробу до електроме-
режі (або після збою живлення) програ-
матор переходить в режим налаштування 
поточного часу. На дисплеї блимає зна-
чення поточного часу, інша частина по-
гашена. Активні кнопки [+], [-] і [OK]. Після 
натискання кнопки [OK] виріб переходить 
в режим очікування.

Увага! У разі відключення електроенергії 
всі налаштовані програми, температура та 
таймер скасовуються. Якщо перерваною 
програмою було піролітичне очищення 
(або дверцята заблоковані з іншої причи-
ни), тоді перед налаштуванням годинника 
необхідно виконати процедуру охолоджен-
ня духовки і відкриття дверцят.

Режим очікування (Standby).

У цьому режимі споживання потужності 
обмежено до 800 мВт (окрім режиму, 
пов'язаного з охолодженням або освіт-
ленням). Перехід в режим очікування від-
ключає всі налаштування функції, часу, 
температури, таймера, вибраних програм. 
Всі нагріваючі елементи від'єднані. Дис-
плей погашений, окрім годинника. Активні 
сенсори , , сенсори блокування кла-
віатури  [+] (натискаються разом, окремо 
не активні). Підсвічування дисплею має 
знижену інтенсивність.
Якщо в камері зонд залишається увімкне-
ним, на дисплеї горить символ . Символ 
гасне після від'єднання зонда.
Якщо температура в камері перевищує 
50°C висвітлюється температура камери 
(виконує роль індикатора залишкового те-
пла) і вмикається вентилятор охолоджен-
ня. Після зниження температури до 50°C 
вентилятор вимикається і відображуване 
значення температури камери гасне.
Якщо дверцята духовки відкриті, вмика-
ється освітлення духовки. Освітлення 
вимикається під час закривання дверцят 
або автоматично через 10 хвилин, якщо 
дверцята залишаються відкритими.
Освітлення також можна увімкнути, на-
тиснувши на сенсор . Якщо клавіатура 
заблокована, горить символ . При цьому 
активними залишаються кнопки  і [-], які 
потрібно одночасно натиснути, щоб роз-
блокувати клавіатуру. Перехід з режиму 
очікування в активний режим генерує звук 
[on]. Перехід з активного режиму в режим 
очікування генерує звук [off]. Натискання 
неактивних кнопок в режимі очікування не 
супроводжується звуковим підтверджен-
ням [помилка]. Якщо прилад знаходиться 
в режимі очікування, тоді з 22:00 до 6:00 
знижується інтенсивність підсвічування 
дисплею до значення, встановленого для 
нічного режиму.
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Активний режим.

Це режим в якому можна вибрати потріб-
ну функцію, програму, змінити налашту-
вання. Активними є сенсори , ,  і 
функції, що активуються натисканням 2 
сенсорів: захист від дітей і налаштуван-
ня. Решта сенсорів активуються у випад-
ку, якщо необхідно змінити налаштування 
і т.п. За відсутності дій з боку користу-
вача (натискання активних сенсорів) і від-
сутності вибору програми (також після 
завершення роботи всіх програм) про-
граматор переходить в режим очікування 
через 60сек. з моменту останнього вико-
нання користувачем дії або завершення 
роботи останньої програми (функція auto-
off).
В активному режимі підсвічування дис-
плея працює у номінальній яскравості. 
Горить символ рамки на дисплеї стану 
духовки. На дисплеї відображається по-
точна температура духовки або "--- °C" 
при температурі духовки нижче 30°C. 
Якщо в духовці немає зонду, елементи 
дисплея, що відповідають за зонд, пога-
шені. У разі наявності зонду горить сим-
вол і відображається температура зонду 
або „--°C”  при температурі зонду нижче 
30°C. В області текстових повідомлень 
(ліворуч) пропонується „Вибрати функцію 
>”, знак „>” блимає.

Годинник.

Тривале натискання сенсору  викликає 
перехід до зміни поточного часу. По чер-
зі встановлюються 3 параметри: формат 
відображення часу (12H / 24H), години, 
хвилини.
- сенсори [+] і [-] змінюють значення;
- сенсор [OK] підтверджує встановлені на-
лаштування і переходить до наступного 
параметру;
- сенсор [<] перехід назад до попередньо-
го параметру;
- сенсор , сенсор [<] у разі вибору фор-
мату часу (12/24) і відсутності дій з боку 
користувача протягом 10 секунд супрово-
джується виходом без збереження вста-
новлених налаштувань.
Підтвердження значень хвилин сенсором 
[OK] супроводжується збереженням вста-
новлених налаштувань. У разі формату 
12H вибір такий же, як для часу форма-
ту 24H, тільки для годин 1-12 горить зна-
чок „AM”, а для годин 13-24 горить значок 
1-12 „PM”.
Змінити час можна тільки в режимі очіку-
вання або активному стані, але всі функ-
ції духовки і таймер мають бути вимкнені. 
У даній ситуації тривале натискання на 
сенсор супроводжується звуковим сигна-
лом [помилка] і програматор не активує 
режим зміни поточного часу.
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Освітлення.

Сенсор  діє незалежно від інших функ-
цій, натискання сенсора не впливає на 
перебіг інших функцій і налаштувань. 
Його можна натиснути абсолютно в будь-
який момент.
Світло в духовці запалюється:
- після натискання кнопки  – на 30 се-
кунд;
- після натискання й утримування (3 сек.) 
кнопки  – до моменту переходу в режим 
очікування, або на 10 хвилин, якщо про-
граматор вже в режимі очікування;
- після запуску будь-якої функції нагріван-
ня або готової програми - на 30 секунд;
- після увімкнення і після завершення ро-
боти функції «швидке розігрівання» - на 
30 секунд;
- після відкриття дверцят - до закриття 
дверцят, не довше ніж на 10 хвилин.
Світло можна вимкнути в будь-який мо-
мент, натиснувши на кнопку .

Двигун охолодження.

Функціонування двигуна охолодження не 
залежить від встановлених функцій і ста-
ну програматора. Двигун охолодження 
залучається, коли температура в камері 
перевищує 50°C та вимикається, коли 
температура знизиться нижче цього зна-
чення. 

Символ термостату.

Символ термостату (поруч з температу-
рою духовки) означає стан роботи нагрі-
вальних елементів. Якщо будь-який нагрі-
ваючий елемент увімкнений, загоряється 
символ . Символ гасне, якщо ні на один 
з нагрівачів не подається живлення (на-
приклад, якщо духовка досягне заданої 
температури та нагрівачі відключені до 
моменту падіння температури).

Функції нагрівання.

Після натискання сенсору  панель пе-
реходить в меню вибору функції нагріван-
ня. Кожен сенсор означає наступне:
- [  ] – вихід з режиму функції нагріван-
ня, відміна налаштувань, перехід до про-
грам;
- [  ] – вихід з режиму функції нагріван-
ня, відміна налаштувань, перехід до на-
лаштування годинника;
- [<] – назад до попереднього етапу. У разі 
першого етапу - відміна налаштувань і по-
вернення в активний режим.
- [+], [-] – вибір наступної (попередньої) 
позиції в меню;
- [OK] – підтвердження вибору.
- [перерва в обслуговуванні 20сек.] - якщо 
під час вибору функції користувач про-
тягом 20 секунд не натисне на будь-який 
сенсор, програматор скасовує всі нала-
штування і повертається в активний ре-
жим. 
В області текстових повідомлень (лі-
воруч) буде виведений текст „Вибрати 
функцію нагрівання >”, знак „>” блимає. З 
лівого боку будуть послідовно відображе-
ні функції нагрівання, як зазначено нижче 
у списку. Стартова позиція - це функція 
„Конвекція”. Примітка: Функції з рожном 
відображаються виключно в приладах, в 
яких буде виявлений рожен. З трьох до-
ступних функцій чищення відображаєть-
ся тільки одна активна - в залежності від 
виявленого піролізу або налаштувань у 
програмі тестування.

Одночасно з окремими функціями відо-
бражаються відповідні піктограми все-
редині рамки, що символізує камеру 
духовки. Користувач вибирає потрібну 
функцію кнопками [+] і [-], потім підтвер-
джує її кнопкою OK.
Після підтвердження опис обраної функ



     60

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ції переміщається з правого боку дисплея 
в лівий, права сторона залишається пус-
тою. У області температури духовки почи-
нає блимати значення температури, вста-
новлене за замовчуванням. Кнопками [+] 
і [-] можна змінити температуру, кнопкою 
OK - підтвердити її.
Якщо програматор виявить зонд, він пе-
реходить до налаштувань температури 
зонду: В області  температури зонду бли-
має значення температури, встановлене 
за замовчуванням 80°C, для її зміни і під-
твердження служать кнопки [+], [-] і [OK]. 
При відсутності зонду цей крок пропуска-
ється. У цей момент в духовці вмикається 
світло, активними стають сенсори [розі-
грівання] і [таймер]. Решта виконавчих 
елементів вмикаються через 5 секунд з 
моменту підтвердження.
У області таймера загоряється значок 
[тривалість роботи], а дисплей відобра-
жає час, що минув від початку нагрівання 
духовки.
Роботу духовки можна завершити (завер-
шити роботу нагрівачів і відключити всі 
налаштування) в будь-який момент шля-
хом натискання:
- [ ] – духовка переходить до вибору го-
тових програм;
- [ ] – духовка переходить у режим очі-
кування.
Встановлення таймера призводить до 
ввімкнення/вимкнення нагрівача в за-
лежності від часових налаштувань, але 
жодним чином не впливає на вид засто-
сованої функції нагрівання. Натискання 
сенсора функції  при активній функції 
нагрівання супроводжується переходом 
до вибору нової функції нагрівання , але 
без попереднього призупинення поточно-
го процесу. В якості значень за замовчу-
ванням (тип функції, температури) відо-
бражаються значення поточного процесу. 
За новими значеннями духовка працює 
тільки після підтвердження температури, 
але без 5-секундної затримки.

№ п/п Опис функції

1 традиційна

2 випічка

3 рожен

4 гриль

5 турбо гриль

6 супер гриль

7 конвекція

8 піца

9 підрум’янення

10 припікання

11 розморожування

12 супер рожен

13 oчищення*
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Швидке розігрівання камери духовки.

Після вибору функції нагрівання та на-
лаштування температури активним стає 
сенсор швидкого розігрівання. Даний сен-
сор є активним до моменту досягнення 
заданої температури для камери духовки.
Після натискання сенсору загоряється 
символ розігрівання . Після досягнен-
ня заданої температури гасне символ 
, в духовці вмикається світло на 30с і лу-
нає звуковий сигнал [сигнал завершення 
швидкого розігрівання]. Виконується по-
вернення в функцію нагрівання, а духовка 
переходить в режим підтримки темпера-
тури.

Взаємодія функції швидкого розігрівання 
з таймером.
A) Таймер встановлений перед увімкнен-
ням швидкого розігрівання:
- якщо встановлено тільки тривалість 
роботи програми (напівавтоматичний ре-
жим роботи), швидке розігрівання вклю-
чається відразу;
- якщо встановлено тривалість роботи 
програми і час завершення роботи (ав-
томатичний режим роботи), швидке розі-
грівання вмикається в момент, коли нор-
мально б почалася робота без швидкого 
розігрівання, але символ  відображаєть-
ся з моменту натискання на сенсор і до 
завершення розігрівання.
Увімкнення функції розігрівання не впли-
ває на задану тривалість роботи.
B) Якщо сенсор [таймер] натиснути під 
час роботи швидкого розігрівання - швид-
ке розігрівання припиняється до моменту 
завершення налаштування таймера. Піс-
ля налаштування таймера функція пра-
цює так само, як в пункті A).

Датчик температури - термозонд.*

Якщо термозонд підключено до мережі 
перед вибором функції нагрівання, нала-
штування температури термозонду здій-
снюється безпосередньо після налашту-
вання духовки.
Термозонд  можна підключити до мере-
жі в будь-який момент. Після цього заго-
риться символ  і в області температури 
зонду почне блимати значення за замов-
чуванням 80°C. Температуру можна 
змінити [+] і [-], підтверджуючи її кнопкою 
OK. До затвердження температури 
температурного датчика духовка працює 
відповідно до поточних налаштувань 
(якщо користувач вийме температурний 
датчик перед затвердженням температу-
ри духовка повернеться до попереднього 
режиму роботи). Активація термозонду не 
змінює налаштувань температури духо-
вки.
Після підтвердження температури термо-
зонду духовка підтримує задану темпе-
ратуру духовки не довше ніж до моменту 
досягнення датчиком заданої температу-
ри зонду. Потім вимикається функція на-
грівання і лунає звуковий сигнал [сигнал 
завершення роботи].
Якщо користувач витягне термозонд під 
час роботи (після підтвердження темпе-
ратури термозонду), це буде сприймати-
ся, як помилка (можливе пошкодження 
термозонду), і програма зупиниться.

Співпраця термозонду і таймера:
У випадку одночасного використання 
термозонду і таймера духовка працює 
до досягнення першої виконаної умови 
завершення: до досягнення заданої тем-
ператури термозонду або до вичерпання 
встановленого ліміту часу.

*для певних моделей
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Вид м’яса Температура
 [°C]

Свинина 85 - 90

Яловичина 80 - 85

Телятина 75 - 80

Ягнятина 80 - 85

Дичина 80 - 85

Температури для термозонду

Зміна температури під час роботи ду-
ховки.

Під час роботи духовки в області тем-
ператури духовки і зонду (якщо є) відо-
бражаються задані температури. Одне 
натискання сенсору  супроводжується 
відображенням протягом 5 секунд поточ-
них температур камери і зонду. Наступне 
натискання сенсору супроводжується пе-
реходом до установки температури ду-
ховки, третє - до установки температури 
зонду (якщо є).
Значення температури встановлюється 
кнопками [+] і [-]. Натискання OK супро-
воджується збереженням встановленої 
температури, натискання  - повернення 
до попередньої температури випікання.

Таймер.

Функція таймера вмикається сенсором 
. Программатор оснащений таймером, 

який працює незалежно від інших нала-
штувань. Крім того, можна встановити 
тривалість роботи духовки (напівавтома-
тичний режим) або встановити тривалість 
роботи і затримку старту (автоматичний 
режим). Функції доступні в наступній по-
слідовності таймер->тривалість роботи-
>час завершення, повторно натискаючи 
сенсор .

Таймер.
Таймер відраховує час у зворотному на-
прямку. Після завершення відліку лунає 
[сигнал таймера]. Таймер працює неза-
лежно від інших функцій, використання 
таймера в готовій програмі не впливає на 
перебіг програми.
Щоб встановити таймер необхідно на-
тиснути сенсор . На дисплеї годинни-
ка почне блимати сенсор таймера  і 
значення 0:00 (або раніше налаштоване 
значення таймера) в місці години. Сенсо-
рами [+] і [-] змінюються значення, сенсор 

 або 5с бездіяльність супроводжується 
виходом без збереження налаштувань 
таймера, а сенсор  підтверджує задані 
значення таймера.
Після натискання  загоряється символ 
таймера, сигналізуючи роботу таймера, а 
на дисплеї знову відображається поточ-
ний час.
Зміни налаштувань таймера здійсню-
ються аналогічним чином (замість 0:00 
висвітлюється поточне значення, яке 
залишилося до сигналу. Щоб вимкнути 
таймер, необхідно встановити значення 
«0:00» - після затвердження цього зна-
чення символ  гасне і таймер вимика-
ється.

Увага! Необхідно використовувати тільки 
температурний зонд, що входить в комп-
лект духовки.
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Одноразове натиснення сенсора  до-
зволяє подивитися поточне значення 
часу, яке залишилося до сигналу.
Сигнал таймера вимикається шляхом 
натискання будь-якого сенсора. Макси-
мальне встановлення часу таймера - це 
2 години. 

Напівавтоматичний режим роботи.
Напівавтоматичний режим роботи поля-
гає у встановленні часу, після якого при-
лад вимкнеться самостійно. Можливий 
час вимкнення становить від 1 хвилини 
до 10 годин.
Для того щоб встановити тривалість ро-
боти, необхідно двічі натиснути на сенсор 

 (Перше натискання активує таймер, 
друге - дозволяє встановити час, після 
якого духовка автоматично вимкнеться). 
На дисплеї годин блимає піктограма  
та значення „0:00” (або зазначення по-
точного часу до вимкнення духовки, якщо 
функція була активована раніше). Кноп-
ками [+] і [-] встановлюється значення, 
сенсор  або 5 секундна бездіяльність 
супроводжується виходом без збережен-
ня заданих налаштувань, а сенсор  під-
тверджує задані значення автоматичного 
вимкнення і початок відліку. Символ  
горить безперервно. На дисплеї протягом 
5 секунд блимає піктограма  і час за-
вершення нагрівання, а далі піктограма 

 гасне і вказується поточний час.
Таймер і функції нагрівання можна нала-
штовувати незалежно, функції нагріван-
ня теж можна змінювати під час роботи 
таймера. Таймер відраховуватиме запро-
грамований час незалежно від того, чи 
будь-яка функція нагрівання активна чи 
ні. Також швидке розігрівання не впливає 
на підрахунок часу таймером.
Таймер можна дезактивувати встановлю-
ючи час роботи на 0:00.
Після відліку заданого часу лунає звуко-

вий сигнал [сигнал завершення роботи]. 
Всі нагрівальні елементи відключені. Сиг-
нал можна скасувати 2 способами:
- натискаючи на будь-який сенсор один 
раз - скасовуються всі налаштування 
функцій, температури, а також запалю-
ється світло на 30 секунд.
- натискаючи сенсор  два рази - вико-
нується перехід в режим налаштування 
тривалості роботи - після цього можна 
продовжити випікання при збережених 
параметрах функції нагрівання і темпера-
тури через повторно налаштований час.

Автоматичний режим роботи.
Автоматична робота полягає в установці 
програматора таким чином, щоб духовка 
увімкнулась із затримкою старту і завер-
шила роботу у встановлений час.
Для того щоб встановити автоматичний 
режим роботи, необхідно спочатку вста-
новити потрібний час нагрівання (як в на-
півавтоматичному режимі роботи). Після 
підтвердження тривалості роботи сенсо-
ром OK, піктограма  горить безперерв-
но, а піктограма  починає блимати - на 
дисплеї блимає час завершення нагрі-
вання (відраховується як поточний час + 
встановлена   тривалість часу). Протягом 
5 секунд необхідно натиснути сенсор [+], 
що призводить до зміни часу завершення. 
Подальші зміни виконуються стандартно 
кнопками [+], [-], кнопки ,  і 5 секундна 
бездіяльність супроводжується виходом 
без збереження заданих значень, а кноп-
ка OK підтверджує час завершення. Після 
затвердження часу завершення символи 

 і  горять постійно, а годинник знову 
показує поточний час.
Під час відліку до початку нагрівання го-
рять символи  . На момент початку 
нагрівання символ  гасне, а таймер по-
водиться далі, як під час напівавтоматич
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ного режиму роботи.  
Перегляд і зміна встановленого часу мож-
ливі після натискання сенсору . Натис-
кання сенсору один раз призводить пере-
хід до таймера, ще раз - до налаштування 
тривалості роботи, а третій раз - до на-
лаштування часу завершення. Зміна на-
лаштування часу на 0 призводить до од-
ночасного скасування тривалості роботи і 
часу завершення.
Час завершення можна змінювати в діа-
пазоні від (поточний час + тривалість 
роботи + 1 хвилина) до (поточний час + 
тривалість роботи + 10 годин). Тривалість 
роботи (при встановленому часі завер-
шення) можна змінювати від 0 до (час за-
вершення - поточний час - 1 хвилина).

Відлік тривалості роботи.
Программатор під час роботи відраховує 
час випікання. Актуально відлічений час 
випікання відображається в області тем-
ператури на нижній лінії разом з симво-
лом [тривалість роботи ]. Відлічений 
час скасовується в момент переходу при-
ладу в режим очікування.
У випадку роботи при встановленому часі 
(готові програми або установка таймера) 
на дисплеї відображається час перехо-
ду до наступного етапу (без символу 
), тобто відповідний час до початку або 
завершення нагрівання. Дисплей можна 
перемкнути в режим відображення відра-
хування часу, натискаючи кнопку та утри-
муючи протягом  3 секунд. Повторне 
3-секундне натискання цієї кнопки супро-
воджується поверненням у попередній 
стан.

Захист від дітей.

Завдання функції "захист від дітей" не до-
зволити дітям змінити налаштування духо-
вки. Після активації блокування духовка 
перестає реагувати на всі вхідні сигнали за 
винятком комбінації розблокування.

У будь-який момент роботи можна ак-
тивувати захист від дітей (блокування 
клавіатури). Блокування активується 
одночасним натисканням  і , а щоб роз-
блокувати, потрібно натиснути  і . Про 
активацію блокування сигналізує символ 

 на дисплеї.
При блокуванні всі сенсори неактивні (при 
їх натисканні лунає звуковий сигнал [по-
милка]), також натискаючи окремо сенсори 
 і . Винятком є:

- одночасне натискання сенсорів  і , які 
розблоковують клавіатуру;
- натискання сенсору , яке супроводжу-
ється переходом у режим очікування.

Якщо духовка знаходиться в режимі 
очікування і активована функція захист 
від дітей, то сенсор  неактивний.
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Дверцята.

Під час роботи дверцята духовки повинні 
бути замкненні.
Якщо програматор виявить, що дверцята 
відкриті під час роботи функції нагрівання 
(або готових програм), виконавчі елемен-
ти духовки будуть відімкнені, а освітлення 
увімкнене. Якщо даний стан триває біль-
ше 30 секунд, пролунає звуковий сигнал 
[аварійний сигнал відкритих дверей]. Сиг-
нал можна скасувати натискаючи будь-
який сенсор або закриваючи дверцята. 
Відкриті дверцята не впливають на зна-
чення налаштувань температури і тай-
мера, але якщо дверцята відкриті більше 
10 хвилин, програматор скасовує всі на-
лаштування і повертається до активного 
режиму.
Обмеження часу роботи.

Якщо духовка працює з будь-якою функці-
єю нагрівання протягом тривалого періоду 
часу, то програматор з метою безпеки за-
вершить роботу духовки після часу, вста-
новленого відповідно до нижченаведеного 
прикладу. Після завершення нагрівання 
духовка переходить в режим очікування.
Приклад. Якщо температура в камері духо-
вки досягає 200°C, електричні елементи 
вимикаються приблизно через 3 години 
роботи духовки. При температурі 100°C - 
через 10 годин.

Це захист духовки від перегрівання.

Готові програми.

Готові програми містять зумовлені пара-
метри функцій нагрівання, температур, 
таймерів, і підібрані до конкретних за-
стосувань. Після запуску готової програ-
ми її налаштування можна змінювати (як 
температуру, так і час), але після таких 
змін програма перестає бути „готовою 
програмою”, і стає звичайною функцією 
нагрівання з налаштованими значеннями 
температур, часу і т.д. Зміна налашту-
вань таймера не розглядається, як зміна 
готової програми - це повністю незалежна 
функція.
Меню виглядає наступним чином:
- [+], [-] – зміна обраної позиції (все меню 
є циклічним, з останньої позиції програ-
матор повертається до першої);
- [OK] – підтвердження вибору;
- [ ] – відміна налаштувань і повернення 
в головне меню програми
- [ ] – відміна налаштувань і перехід в 
меню вибору функції нагрівання;
- [ ] – вихід з режиму функції нагрівання, 
відміна налаштувань, перехід до нала-
штування часу;
- [ ] – назад до попереднього етапу. У разі 
першого етапу - відміна налаштувань і по-
вернення в активний режим.
- [перерва в обслуговуванні 20с] - якщо 
під час вибору функції користувач про-
тягом 20 секунд не натисне на будь-який 
сенсор, програматор скасує всі налашту-
вання і повернеться в активний режим.

Вибір готової програми.
Для запуску готової програми необхідно 
натиснути сенсор . Поточні параметри 
духовки будуть скасовані, нагрівачі від-
ключені, а програматор перейде в режим 
вибору готової програми.
З лівого боку області текстових повідо-
млень буде виведений текст „Вибрати 
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групу програм >”, знак„>” блимає. З пра-
вого боку буде відображатися опис до-
ступних груп програм разом з номерами 
1-7:

1. М'ясо;
2. Птиця;
3. Піца;
4. Заморожені продукти;
5. Солодка випічка;
6. Випічка при низькій температурі;
7. Додаткові програми.

За замовчуванням пропонується програ-
ма 1.
Після підтвердження вибору групи про-
грам опис обраної групи переміщується 
з правого боку області текстових повідо-
млень у лівий. Знак „>” продовжує блима-
ти. Справа відображаються окремі готові 
програми, що входять до групи, відповід-
но до списку готових програм.
Після підтвердження вибору програми 
опис обраної програми переміщається на 
ліву сторону області.

Налаштування параметрів.
Якщо обрано програму без термозонду, 
а термозонд вставлений в гніздо, програ-
матор відображає з правого боку області 
текстових повідомлень текст „Від'єднати 
термозонд”. Програматор чекає на 
від'єднання термозонду з гнізда до 10 
хвилин. Якщо протягом цього часу термо-
зонд залишається в гнізді, програма ска-
совує всі налаштування і повертається в 
активний режим. Якщо користувач вийняв 
з гнізда термозонд протягом 10 хвилин, 
програма скасовує текст „Від'єднати тер-
мозонд” і переходить далі.
Якщо обрано програму з термозондом, 
а зонд відсутній, програматор з правого 
боку виводить текст „Під'єднати термо-
зонд або вибрати вагу”. Якщо користу-

вач вставить термозонд, текст зникає, а 
програматор переходить до наступного 
кроку. Якщо користувач натисне сенсор 
[+] або [-], текст з правого боку на верхній 
лінії зміниться на „вибрати вагу та натис-
нути OK”,  а наступні кроки протікають так 
само, як для програм з налаштуванням 
ваги. Якщо протягом 10 хвилин корис-
тувач не натисне кнопки, чи не вставить 
термозонд, програматор повернеться в 
активний режим.
Якщо обрано програму з налаштуванням 
ваги (наприклад, курка), програматор з 
правого боку на верхній лінії виведе текст 
„вибрати вагу та натиснути OK”, а на ниж-
ній лінії буде виведена вага відповідно до 
списку програм для версії без зонду. Вага 
вказується в кг, відповідно до формату 
налаштованої мови. Якщо користувач 
протягом 10 хвилин не вибере ваги, про-
грама повернеться в активний режим.

Запуск програми без розігрівання.
Після зазначення користувачем всіх па-
раметрів з правого боку екрану буде виве-
дений текст „Натиснути OK, щоб розпоча-
ти програму”. Програма чекає 10 хвилин 
на натискання OK, в іншому випадку на-
лаштування скасовуються і програматор 
повертається в активний режим.
Після натискання OK програматор вста-
новлює температури, функції нагрівання і 
час таймера відповідно до списку готових 
програм і приступає до випікання. Текст 
„Натиснути ok…” замінюється на „Програ-
ма триває”. 

Запуск програми з розігріванням.
Після зазначення користувачем всіх па-
раметрів з правого боку екрану буде ви-
ведений текст „Натиснути OK, щоб розпо-
чати попереднє розігрівання”. Програма 
чекає 10 хвилин на натискання OK, в ін-
шому випадку налаштування скасовують-
ся і програматор повертається в активний 
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режим.
Після натискання OK програматор вста-
новлює температури, функції нагрівання 
і активує функцію швидкого розігрівання 
(змінює налаштування функції нагрівання 
на розігрівання і загоряється символ ), 
змінює текст з правого боку текстового ві-
кна на Розігрівання духовки”).
Після досягнення встановленої темпе-
ратури (відповідно до даних готової про-
грами) програматор встановлює систему 
нагрівачів відповідно до даних готової 
програми і переходить у режим підтрим-
ки температури. Символ  блимає, лу-
нає звуковий сигнал [сигнал завершення 
швидкого розігрівання]. З правого боку 
текстового вікна виводиться текст: „духо-
вка розігріта, поставити страву та натис-
нути OK”. Духовка чекає натискання OK 
до 10 хвилин, потім переходить в актив-
ний режим.
Після натискання OK встановлюється час 
таймера (тривалість випікання закладена 
в готовій програмі з розігріванням і відра-
ховується з моменту натискання OK після 
розігрівання духовки), з правого боку тек-
стового вікна виводиться текст „Програма 
триває”, гасне значок швидкого розігрі-
вання.
Завершення програми.
Після завершення заданого часу виконав-
чі елементи духовки вимикаються. Лунає 
сигнал [сигнал завершення роботи], в 
текстовому вікні гаснуть тексти. Звуковий 
сигнал можна вимкнути шляхом натис-
кання будь-якого сенсора. Якщо користу-
вач вимкнув звуковий сигнал сенсором 
, духовка переходить в режим налашту-
вання тривалості випікання і дозволяє 
продовжити роботу при тій же заданій 
температурі і функції (але це не буде вже 
готова програма, а лише продовження ви-
користання тих же параметрів). Якщо для 
вимикання сигналу використовувався ін-
ший сенсор, духовка переходить в актив-
ний режим.

Програми очищення.

Програми очищення представлені в меню 
„Функції нагрівання”, але їх спосіб роботи 
схожий до готових програм. Для корис-
тувача доступна лише одна програма 
очищення, яку можна вибрати серед на-
ступних:
- у разі виявлення паро-піролітичного мо-
дуля активується програма піролізу.
- у разі виявлення звичайного модуля ак-
тивується програма очищення.

Система очищення.
Програма працює так само, як готова 
програма з налаштуваннями: темпера-
тура 90°C, верхній + нижній нагрівальні 
елементи, тривалість = 30 хвилин, без 
розігрівання. Під час роботи програми за-
горяється символ очищення .
Відмінності полягають в наступному: піс-
ля вибору програми замість „Натиснути 
OK, щоб розпочати програму”  на все 
текстове вікно (разом ліве і праве поле) 
виводиться текст „Налити 0,5 літри води. 
Натиснути OK, щоб розпочати очищення”.

Духовка з емаллю Aqualytic (букв Qa в
печі типу).
На дно камери духовки налити 0,5 л види.
Закрити двері духовки.
Духовка з емаллю стандарту (лист Q в
печі типу).
У миску, яка поставлена на перший
знизу рівень духовки налити 0,25 л води
(1 стакан),

Під час роботи програми відображається 
текст „Триває очищення”.
У програмі можна змінювати налаштуван-
ня, як і в будь-якій готовій програмі, але 
після цього вона перестане бути спеці-
альною програмою і перейде у режим 
звичайної функції нагрівання з налашту-
ванням таймера.
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Піроліз.*
Програма піроліз є спеціальною програ-
мою з додатковими вимогами. Після ви-
бору піролізу на все текстове вікно виво-
диться текст „Піроліз – духовка повинна 
бути порожньою. Витягти вкладиші, на-
правляючі і решітки з духовки, потім на-
тиснути OK.”
Програма чекає до 10 хвилин на підтвер-
дження користувача.
Після підтвердження з лівого боку виво-
диться текст: „Вибрати тривалість піролі-
зу”, а з правого боку виводяться для ви-
бору значення: „90 хвилин”, „120 хвилин” 
або „150 хвилин”. Значення змінюються 
так само, як вага в готових програмах.
Після підтвердження часу піролізу про-
граматор перевіряє стан дверцят. Якщо 
дверцята відкриті, виводиться текст „За-
крити дверцята духовки і натиснути OK, 
щоб розпочати процес піролізу”. Якщо 
дверцята зачинені, виводиться текст: „На-
тиснути OK, щоб розпочати процес піролі-
зу”. Програма чекає на закриття дверцят 
і підтвердження користувача 10 хвилин - 
для запуску піролізу необхідне виконання 
двох умов - закриті дверцята і „OK”.
Після підтвердження користувачем по-
чинається процес піролізу: дверцята бло-
куються, загоряється символ  і символ 
блокування дверей , працює нагріваль-
ний елемент грилю + нижній нагрівальний 
елемент, температура встановлена   на 
480°C, підключена II швидкість вентиля-
тора охолодження. Фактична установка 
температури 465°C, нижній нагрівач пра-
цює в циклі з перервами. На дисплей ви-
водиться текст „Увага! Триває піроліз!”
За 30 хвилин до завершення нагрівачі ви-
микаються, значення температури зміню-
ється на „---°C”, на дисплей виводиться 
текст „Триває охолодження”.
Під час охолодження програматор регу-
лює швидкість охолодження і оновлює 

значення тривалості роботи і завершен-
ня.
Після охолодження до 150°C розпочина-
ється процес розблокування дверцят.
Після розблокування дверцят вентилятор 
перемикається на I швидкість, а програма 
завершується так само, як готова програ-
ма.
У випадку піролізу немає можливості змі-
нювати налаштування під час роботи про-
грами, а також продовжувати програму з 
такими ж параметрами. Після скасування 
сигналу програматор завжди переходить 
в активний режим. Єдиний спосіб пере-
рвати піроліз це використання сенсору 
.

У разі зупинки піролізу у зв'язку зі збоєм 
живлення, програматор переходить в ре-
жим охолодження, а потім розблоковує 
дверцята - як у випадку останніх 30 хви-
лин нормальної роботи програми.
При скасуванні піролізу сенсором  ду-
ховка не вимикається, а тільки перехо-
дить в режим охолодження і відкриває 
дверцята, як описано вище. Після роз-
блокування дверцят духовка переходить 
в режим очікування.
Якщо під час запуску піролізу (після під-
твердження OK) користувач відкриє двер-
цята перед їх блокуванням, пролунає зву-
ковий сигнал [аварійний сигнал відкритих 
дверцят], програматор скасує програму 
піролізу і перейде в режим розблокування 
дверцят (як описано вище).

*для певних моделей
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Налаштування.

Перехід в меню конфігурації здійсню-
ється шляхом одночасного натискання 
сенсорів [температура ] і [таймер ]. У 
меню конфігурації можна увійти тільки в 
активному режимі.
Меню виглядає наступним чином:
- [+], [-] – зміна обраної позиції (все меню 
є циклічним, з останньої позиції програ-
матор повертається до першої);
- [OK] – підтвердження вибору;
- [ ] – вихід (скасування непідтвердже-
них налаштувань) і перехід в меню про-
грами;
- [ ] – вихід і перехід в меню функції на-
грівання;
- [ ] – вихід і перехід до налаштувань го-
динника;
- [ ] – назад до попереднього етапу. У разі 
першого етапу - відміна налаштувань і по-
вернення в активний режим.
- [перерва в обслуговуванні 20с] - якщо 
під час вибору функції користувач про-
тягом 20 секунд не натисне на будь-який 
сенсор, програматор скасує всі налашту-
вання і повернеться в активний режим.
З лівого боку текстового вікна буде виве-
дений текст „Налаштування”, з правого 
боку з'явиться опис групи налаштувань:
- 1. Мова;
- 2. Освітлення;
- 3. ЕКО-режим;
- 4. Яскравість дисплея;
- 5. Яскравість ручки (необов'язково);
- 6. Сервіс;
- 7. Заводські налаштування;

1.Мова.
З лівого боку текстового вікна з'явиться 
текст „Вибрати мову”. З правого боку 
з'явиться список мов, за замовчуванням 
відображається актуальна мова.
Кнопками [+], [-] змінюється мова. Піс-

ля натискання OK мова тексту „Вибрати 
мову” змінюється відповідно до вибраної 
мови, а нижче виводиться текст „Підтвер-
дити вибір <OK>” вибраною мовою.
При натисканні [+] або [-] зникає текст 
„Підтвердити вибір <OK>” і повторно ви-
водиться список мов. При натисканні [<] 
виконується вихід з меню і повернення 
до мови, яка була активною на момент 
входу в меню „Мова”. При натисканні OK 
зберігається вибрана мова і виконується 
повернення в меню налаштування.

2. Освітлення.
З лівого боку текстового вікна виводиться 
текст „Вибрати режим роботи освітлен-
ня”. З правого боку виводиться одна з 2 
можливих опцій: „безперервна робота” 
і „робота в ЕКО-режимі”. Актуальне зна-
чення є значенням за замовчуванням, 
заводським значенням: робота в ЕКО-
режимі. При натисканні OK зберігається 
актуальне значення і виконується повер-
нення в меню налаштування.
Опис, який міститься в специфікації, 
включає роботу освітлення в ЕКО-режи-
мі. У випадку вибору безперервної робо-
ти освітлення буде увімкнено:
- весь час при відкритих дверцятах;
- під час випікання.

3. ЕКО-режим
З лівого боку текстового вікна виводиться 
текст „Вибрати режим роботи духовки”. З 
правого боку виводиться одна з 2 можли-
вих опцій: „стандартна робота” і „робота в 
ЕКО-режимі”. Актуальне значення є зна-
ченням за замовчуванням, заводським 
значенням: робота в ЕКО-режимі. При на-
тисканні OK зберігається актуальне зна-
чення і виконується повернення в меню 
налаштування.
Опис, який міститься в специфікації, 
включає роботу духовки в стандартному 
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режимі. ЕКО-режим впливає на роботу 
духовки в готових програмах, при нала-
штованому таймері або активному зонді.
У випадку таймера, якщо налаштована 
тривалість роботи перевищує 25 хвилин, 
нагрівачі духовки і вентилятор конвекції 
відключаються за 5 хвилин до запланова-
ного завершення нагрівання і лунає зву-
ковий сигнал.
У випадку зонду, нагрівачі відключають-
ся після зниження температури на 2° від 
встановленої температури. Якщо протя-
гом 2 хвилин температура не підніметься 
автоматично, значення зонду буде підви-
щено на 1° (до встановленого значення 
- 1°). Якщо протягом наступних 3 хвилин 
температура не зрівняється з встановле-
ною, значення буде повторно підвищено 
на 1° і одночасно завершиться програма 
з зондом (духовка працює так, як ніби 
температура зонду досягла відповідного 
значення).

4. Яскравість дисплея.
З лівого боку текстового вікна виводиться 
текст „Вибрати режим роботи дисплея”. З 
правого боку виводиться одна з 3 можли-
вих опцій: „активний режим”, режим очі-
кування”, „нічний режим”. Після підтвер-
дження вибору з лівого боку з'явиться 
текст „Встановити яскравість в активному 
режимі” (або відповідно „… в режимі очі-
кування”, „… в нічному режимі”). З право-
го боку з'явиться встановлена   для дано-
го режиму яскравість дисплея у форматі 
„100%”. Значення яскравості змінюється 
сенсорами [+], [-], після підтвердження 
[ok] або натискання клавіші назад [<] про-
грама повертається в підменю вибору ре-
жиму дисплея.
Під час налаштування яскравості підсві-
чування працює при значенні, що відо-
бражується на екрані.
Значення за замовчуванням для режимів: 

активний/очікування/нічний  - 80%, 45%, 
30%.

5. Яскравість ручки.
Меню відображається тільки у випадку 
виявлення підсвічування ручки. З лівого 
боку текстового вікна виводиться текст 
„Встановити яскравість ручки”. З право-
го боку з'явиться встановлена   для дано-
го режиму яскравість дисплея у форматі 
„100%”. Значення яскравості змінюється 
сенсорами [+], [-], після підтвердження 
[ok] або натискання клавіші назад [<] про-
грама повертається в меню.
Під час налаштування яскравості підсві-
чування ручки включене і працює при зна-
ченні, що відображується на екрані.
За замовчуванням значення яскравості 
ручки 75%.

6. Сервіс.
В меню Сервіс не можна налаштовувати 
параметри. Параметри проглядаються 
кнопками [+] і [-], для повернення натис-
нути OK або [<]. Перелік параметрів:
- СЕРВІС: версія програми панелі:
- СЕРВІС: версія програми модуля:
- СЕРВІС: актуальна помилка:
- СЕРВІС: попередня помилка:

Список помилок:
- відсутні - немає помилок;
- E0 – помилка датчика температури ка-
мери;
- E1 - помилка датчика зонду м'яса.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Щоб ввімкнути гриль, необхідно:
l	вибрати одну з функцій нагрівання 

, 
l	 прогріти духовку протягом приблизно 5 

хвилин (при закритих дверях духовки).
l	 вставити у духовку деко зі стравою у 

відповідний паз, а у випадку грилюван-
ня на рожні, деко для збирання жиру 
слід вставити у паз безпосередньо під 
рожном,

l	закрити двері духовки.

Експлуатація грилю.

Грилювання відбувається внаслідок дії на 
блюдо інфрачервоного випромінювання, 
що випромінюється розпеченим грилем. 

Увага!
Під час грилювання двері духовки 
повинні бути закриті.

Під час роботи грилю елементи 
духовки можуть нагріватися. 
Не рекомендується допускати дітей 
до духовки.

7. Заводські налаштування;
Після вибору в текстовому вікні виво-
диться текст: „Повернутися до завод-
ських налаштувань?”. Після натискання 
OK виконується повернення до завод-
ських налаштувань і виводиться меню 
налаштувань, при натисканні кнопки [<] 
виконується повернення без зміни нала-
штувань, а [+], [-] не активні. Повернення 
до заводських налаштувань скасовує всі 
поточні налаштування програм, таймера, 
відліку часу роботи.
Параметри за замовчуванням після по-
вернення до заводських налаштувань:
- мова: англійська;
- підсвічування: 80%/45%/30%;
- освітлення: ЕКО-режим;
- духовка: ЕКО-режим;
- годинник: 24H (значення часу без змін).
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ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ДУХОВЦІ - ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

      Випічка
● Рекомендується випікати пироги на піддонах, які  є заводським обладнанням 

плити,
● Випічку можна виготовляти у формах та на піддонах промислового виробни-

цтва, які ставляться на бокові направляючі. Для приготування продуктів хар-
чування рекомендується використовувати піддони чорного кольору,оскільки 
вони краще проводять тепло та зменшують час приготування,

● Не рекомендується використовувати форми й жирівки зі світлою та блис-
кучою поверхнею при звичному нагріванні (верхній та нижній нагрівачі), ви-
користання такого посуду може призвести до того, що тісто не пропечеться 
знизу,

● При використанні кільцевого нагрівача попереднє прогрівання духовки не 
обов’язкове. Для інших режимів, перед приготуванням продуктів духовку 
слід розігріти,

● Перед тим, як вийняти пироги з духовки, потрібно перевірити їх готовність 
за допомогою палички (яка має залишитися сухою та чистою),

● Рекомендується залишити випічку у духовці на 5 хвилин після її вимкнен-
ня,

● Температура випічки, приготованої із використанням функції циркуляції 
температури зазвичай на 20 -30 градусів нижче, ніж при звичайному ви-
піканні (з використанням нижнього та верхнього нагрівача),

● Параметри випічки, наведені у таблицях, є довідковими, та можуть зміню-
ватися  відповідно до Вашого досвіду та смаків,

● Якщо данні в кулінарних книгах значно відрізняються від наших рекомен-
дацій, просимо керуватися цією інструкцією.

       Смаження м’яса
● У духовці готується м’ясо порціями більше 1 кг Порції, вага яких 

менше,рекомендується готувати на газових горілках плити,
● Для приготування рекомендується використовувати жаростійкий посуд, із 

ручками, які не піддаються впливу високої температури,
● При приготуванні їжі на решітці чи вертелі на самому низькому рівні необ-

хідно розмістити деко з невеликою кількістю води,
● Мінімум один раз, на етапі напівготовності, слід перевернути м’ясо на іншу 

сторону, у процесі запікання час від часу поливати м’ясо соком, що виді-
ляється або гарячою солоною водою, поливати м’ясо холодною водою не 
рекомендується.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Турбота користувача про постійне утри-
мання духовки  в чистоті та відповідне 
обслуговування значно збільшують термін 
її безаварійної служби.

Перед початком очищення ду-
ховки її слід вимкнути. Чистку 
духовки можна проводити 
лише після того, як вона охо-
лоне.

l	Духовку необхідно чистити після кожно-
го використовування. Під час чистки ду-
ховки необхідно ввімкнути освітлення, 
щоб краще бачити робочу поверхню.

l	Камеру духовки можна мити лише те-
плою водою з додаванням невеликої 
кількості рідини для миття посуду.

l	Парове чищення 
 Процедура описана в розділі Робота 

програматора і управління духовкою.
 Після закінчення чистки відкрити двері 

духовки, витерти камеру губкою або 
ганчіркою, а потім помити теплою во-
дою з рідиною для миття посуду.

l	Після очищення камери духовки її слід 
витерти насухо.

l	Для миття і чищення поверхні слід вико-
ристовувати м’яку та делікатну ганчірку, 
яка добре поглинає вологу.

Важливо! 

Під час чищення і обслуговуван-
ня заборонено використовувати 
які-небудь засоби для чищення, 
гострі приладдя або предмети 
для чищення.

Для чистки передньої панелі 
можна використовувати лише 
теплу воду з додаванням неве-
ликої кількості рідини для миття 
посуду або скла. Заборонено 
використовувати молочко для 
чистки.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Увага!
Телескопічні направляючі (провідники) не 
можна мити у посу-домийних машинах.

Демонтаж бічних решіток

l Духовки, позначені літерою D, об-
ладнано легко висувними дротяними 
напрямними (решітками) вкладок ду-
ховки. Щоб їх вийняти для миття слід 
потягнути за кріплення, розташоване 
спереду (Z1), потім потягнути за на-
прямну і зняти її із заднього кріплення 
(Z2). Після миття напрямних їх слід 
закріпити в осадчих отворах духовки, 
потім втиснути кріплення (Z1 і Z2).

l Духовки, мають висувні телескопічні 
напрямні із нержавіючої сталі, прикрі-
плені до дротяних напрямних. Направ-
ляючі необхідно знімати і мити разом 
з дротяними направляючими. Перед 
встановленням на них дек, їх необхідно 
висунути (якщо духовка гаряча, направ-
ляючі потрібно висунути, зачепивши 
заднім краєм дека за упори у передній 
частині направляючих) і потім висунути 
разом з деком.

Z2

Z1

Виймання телескопічних напрямних

Встановлення телескопічних направляючих
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Піролітичне чищення*

Піролітичне самоочищення духовки. Духо-
вка нагрівається до температури приблиз-
но 480 OC. Залишки від грилю або випічки 
перетворюються на попіл, який після за-
вершення процесу можна легко вимести 
або усунути за допомогою вологої ганчірки. 

Перед ввімкненням функції піролізу.

l Усунути стійкий бруд з внутрішньої по-
верхні духовки.

l Очистити вологою ганчіркою зовнішні 
поверхні духовки. 

l  Діяти згідно з інструкціями.

Під час процесу чищення.

l Не залишати ганчірок поблизу гарячої 
духовки.

l  Не вмикати кухонну плиту.

l  Не вмикати освітлення духовки.

l  Дверцята духовки обладнані блокуван-
ням, яке запобігає їхньому відкриванню 
під час процесу. Не відкривати дверей, 
щоб не переривати процесу чищення.

Увага! 
Усунути всі аксесуари з духовки 
(листи, решітки, бічні направляючі, 
телескопічні направляючі). Аксесу-
арам, залишеним на час піролізу 
всередині духовки, буде завдано 
непоправної шкоди. 

Увага! 
Під час процесу піролітичного чи-
щення духовка може нагріватися 
до дуже високих температур, тому 
зовнішні поверхні духовки можуть 
нагріватися більше, ніж зазвичай, 
відтак слід подбати, щоб діти не 
знаходились поблизу духовки.
З огляду на випари, що виділяються 
в ході чищення, кухня повинна до-
бре провітрюватися. 

Процес піролітичного чищення:

l Закрити дверцята духовки.

l Слідувати згідно інструкції в розділі 
Функція піролітичного очищення.

Увага!

Якщо духовка нагр іта до високої 
температури (вищої, ніж при нормальній 
експлуатації), двері не розблоковуються.
Після охолодження можна відкрити двері 
і усунути попіл м'якою, вологою ганчір-
кою. Прикріпити бічні направляючі й інші 
доступні аксесуари. Духовка готова до 
використання. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

*для певних моделей
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Заміна галогенної лампочки освітлен-
ня духовки

Щоб уникнути ураження електричним 
струмом, перед заміною галогенної 
лампочки слід переконатися, що об-
ладнання вимкнене.
 

1. Відключити живлення духовки
2. Вийняти вкладені елементи духовки.
3. Якщо духовка має телескопічні направ-
ляючі, їх слід вийняти.
4. Використовуючи плоску викрутку, під-
важити гак плафона, зняти його, вимити, 
пам’ятаючи про ретельне витирання на 
сухо.
5. Вийняти галогенну лампочку, висуваю-
чи її вниз, використовуючи для цього ган-
чірку або папір, у разі необхідності гало-
генну лампочку слід замінити на нову G9
-напруга 230 В
-потужність 25 Вт 
6. Точно вставити галогенну лампочку у 
патрон.
7. Вставити плафон освітлення

Освітлення духовки

Увага: Необхідно слідкувати, щоб при 
заміні галогенної лампи не торкатися її 
голими пальцями!
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

  Зняття дверцят
 для більш зручного доступу до каме-
ри духовки та її очищення можна зняти 
двер¬ці. Для цього потрібно її відкрити, 
підняти запобіжник, який знаходиться на 
петлі, дверцята злегка прикрити, підняти та 
висунути вперед (мал. А).  Для установки 
дверцят на плиту, повторити дії у зворот-
ному порядку. У ході  встановлення слід 
звернути увагу на правильне сполучення 
частин петлі. Після установки дверцят 
духовки потрібно обов’язково спустити 
запобіжник. У іншому випадку, при спробі 
закрити дверцят можуть бути.

Відтягнути запобіжники петель

Зняття внутрішнього скла*

1. За допомогою плоскої викрутки 
необхідно виштовхнути верхню планку 
дверцят, акуратно підважуючи її з боків 
(рис.B).

2. Вийняти верхню планку дверцят. (рис. 
B, C)

A

B

C

*для певних моделей
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

3. Внутрішнє скло вийняти з кріплення
 (у нижній частині дверцят). Вийняти 

середнє скло. (мал. D).
4. Помити скло теплою водою з 

невеликою  кількістю  чистильного 
засобу.

  Щоб встановити скло, слід діяти у 
зворотній послідовності. Гладенька 
частина скла повинна знаходитись 
зверху.

 Увага! Не слід притискати верхню 
планку одночасно з обох сторін 
дверей. Щоб правильно встановити 
верхню планку дверей, потрібно 
спочатку прикласти лівий кінець планки 
до дверей, а правий кінець притиснути, 
поки не почуєте «клацання». Пізніше 
притиснути планку з лівої сторони, 
поки не почуєте «клацання».

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Scoaterea geamului interior 

*для певних моделей

Зняття внутрішнього скла*

1. За допомогою хрестоподібної викрутки 
відкрутіть гвинтики, що знаходяться у 
верхній планці дверей (мал. B).

2. За допомогою пласкої викрутки 
витягніть верхню планку дверей, 
обережно натискаючи на неї з обох 
сторін (мал. B, C).

C

B
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Періодичний огляд

      Окрім дій, які необхідні для підтримання 
духовки у чистоті, необхідно:

l проводити періодичні перевірки роботи 
елементів управління та робочих груп 
плити. Після закінчення гарантійного 
строку, мінімум раз на два роки, необ-
хідно проводити огляд технічного стану 
плити у сервісному центрі,

l усувати виявлені експлуатаційні дефек-
ти,

l за необхідності провести заміну деталей 
та вузлів, які  вийшли з ладу  

Увага! 

Усі ремонтні та регуляційні роботи 
повинні проводитися відповідним 
сервісним центром чи майстром, 
який має необхідну кваліфікацію 
та допуск.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

3. Внутрішнє скло вийняти з кріплення
 (у нижній частині дверцят). (мал. D).
 Увага! Небезпека пошкодження 

кріплення віконного скла. Скло 
необхідно витягнути, не піднімайте 
його вгору.

 Вийняти середнє скло. (мал. D).
4. Помити скло теплою водою з 

невеликою  кількістю  чистильного 
засобу.

  Щоб встановити скло, слід діяти у 
зворотній послідовності. Гладенька 
частина скла повинна знаходитись 
зверху.

 

Scoaterea geamului interior 

1

2

3

1

2

3

4

4

D
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У будь-якій аварійній ситуації необхідно:
l	вимкнути робочі вузли духовки,
l	відключити електроживлення,
l	Певні незначні пошкодження користувач може усунути самостійно, керуючись вка-

зівками, наведеним у таблиці нижче, перш ніж звернутися у відділ обслуговування 
клієнтів або іншу сервісну службу, необхідно перевірити наступні пункти з таблиці.

Проблема Причина Вирішення

1.пристрій не працює відсутня подача живлення Перевірити запобіжник мережі 
будинку, перегорілий замінити

2.не працює освітлення у 
духовці

пошкоджена або недокручена 
лампочка

замінити лампочку (див. розділ 
Чистка і обслуговування)

3. помилка E0 помилка читання температури 
всередині камери духовки

використання духовки є немож-
ливим, необхідно звернутися 
до найближчого сервісного 
центру.

4. помилка E1 помилка читання температури 
температурного датчика

Повідомлення зникає після 
вийняття датчика, духовкою 
можна користуватися, але без 
температурного датчика

5.вентилятор при нагрівачу 
циркуляції гарячого повітря 
не працює

Небезпека перегріву! Негайно відключити духовку від електрич-
ної мережі (запобіжник). Зверніться в найближчий сервісний 
центр.

Якщо несправність не була усунена необхідно відключити електроживлення і повідо-
мити про несправності.

Увага! Всі ремонтні роботи повинні виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями 
сервісу.
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номінальна напруга:                                    230V ~ 50 Гц

Номінальна потужність:                   макс. 3,1 кВт

Розміри плити (ШИРИНА / ГЛИБИНА / ВИСОТА)     59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Відповідає нормативам EN 60335-1, EN 60335-2-6.
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Компания производитель
Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52

Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

Сделано в Польше

Претензии по качеству 
направлять в / Импортер на территорию РФ

ООО «Ханса», Осенний бульвар, д.23, офис 1307
Тел. +7 (495) 721-36-61/62 факс +7 (495) 721-36-63


