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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
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ПОЛОЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

	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.

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

	Не варто ставити на відкриті дверці  духовки посуд вагою понад 15 кг
	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.
	Не можна використовувати технічно несправну духовку. Усі недоліки мають бути 

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

живлення духовки і повідомте про необхідність ремонту.
	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.
Необхідно використовувати виключно датчик, що входить 
у комплект духовки.
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.
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ЯК ЕКОНОМИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

  Раціональне ви-
користання електроенергії 
дозволяє не лише знизити 
витрати, але й зберегти 
навколишнє середовище. 
Виконання наступних про-
стих правил  дозволить

допоможе досягти найкращих результа-
тів:
	Використання духовки тільки для при-
готування
 великого обсягу їжі. М`ясо вагою до 1 кг 
вигідніше готувати у каструлі на вариль-
ній поверхні.
	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.
	 Обережно відчиняйте дверці духо-
вки. Забрудненні ущільнювачі дверцят 
ду-ховки призводять до втрати тепла. За-
бруднення на ущільнювачах слід приби-
рати одразу.
	 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 дверей 
духовки

Електронний про-
граматор з сен-
сорним екраном

Головний вимикач   

Вбудований USB-
роз'єм

Батьківський контр-
оль   

Вбудований порт 
LAN
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*для певних моделей

ОПИС ПРИЛАДУ

Деко для запікання*

Піддон для смаження*

Решітка для грилю 
(решітка для сушіння)   

Температурний зонд

Дротяні           
напрямні        
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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

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

	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.

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

	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.

	Послабити гайку [1] пласким ключем 
на 13.

	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.

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

1 2
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МОНТАЖ

Підключення духовки до 
мережі Інтернет

Щоб використовувати розширені функції 
духовки, необхідно підключити її до мережі 
Інтернет.

Це може бути зроблено двома способами:

 Якщо на місці установки духовки 
доступ в Інтернет надається за 
допомогою кабелю, кабель Ethernet з 
роз’ємом RJ45 може бути підключений 
безпосередньо до порту LAN  у верхній 
частині корпусу духовки.

 Якщо на місці установки духовки є 
бездротовий доступ до Інтернету, 
п о т р і б н о  в и к о р и с т а т и  W i F i 
маршрутизатор, який знаходиться в 
комплекті. Маршрутизатор повинен 
спочатку бути підключений до ПК, і 
під’єднаний до доступної WiFi мережі 
(Вам знадобиться назва локальної 
мережі, спосіб кодування і пароль), 
відповідно до інструкції з експлуатації 
маршрутизатора відповідно до пункту 
5 „Режим Клієнта”.

 Після первісного налаштування 
Wi-Fi маршрутизатора, Ви можете 
підключити його до порту LAN у верхній 
частині корпусу духовки. Примітка 
- маршрутизатор вимагає окремого 
джерела живлення, використовуйте 
адаптер живлення, який поставляється 
з маршрутизатором.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед першим ввімкненням 
духовки

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

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

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

	ввімкнути у приміщенні вентиляцію або 
відкрити вікно,

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

Виробник приготував спеціальний 
д о д а т о к  д л я  П К ,  п л а н ш е т і в 
та телефонів,  який допоможе 
обслуговувати та оновлювати 
програмне забезпечення духовки. 
Додаток використовується для 
введення та обміну кулінарними 
р е це п т а м и ,  ф о т о а л ь б о м а м и ,  
н а л а ш т у в а н н я  п а р а м е т р і в 
відображення погоди, дистанційного 
керування духовкою і  мережею 
домашньої  побутової  техніки. 
Зв’язок між додатком і духовкою 
може здійснюватися за допомогою 
карти пам’яті USB, локальної мережі 
(рекомендується за замовчуванням) 
або Інтернет-мережі Wide Web (з будь-
якого місця).

Версія установки програми містить-
ся на USB-диску, що додається.

Системні вимоги: 
Windows 7 або новіша версія. Необхід-
но, щоб версія інсталятора Windows, 
була не старше 4.5 (це можливо у 
системах старших від Windows 7. 
При необхідності його можна заван-
тажити http://www.microsoft.com/pl-pl/
download/details.aspx?id=8483 ).

Установку необхідно виконувати з 
правами адміністратора (за замовчу-
ванням для домашніх користувачів). 

Також будуть доступні версії додат-
ку для комп’ютерів Apple і систем 
Android і IOS.

Важливо!
Духовка обладнана програматором 
з дисплеєм та сенсорним екраном. 
В панелі керування встановлено 
два сенсори для реалізації наступ-
них функцій:
  головний вимикач
  батьківське блокування.
Спрацьовування кожного з датчи-
ків відбувається після торкання 
до скла у місці, де встановлено 
сенсор (позначено піктограмою) і 
сигналізується вибраним у меню 
налаштувань звуковим сигналом. 
(Див. розділ: Функціонування про-
граматора і керування духовкою).

Поверхню сенсорів необхідно 
утримувати у чистоті.



     14

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Функціонування програматора  і 
керування духовкою

Верхня стрічка екрану

У верхній стрічці розміщена наступна 
інформація:
- іконка блокування,
- символ дистанційного керування,
- сім вікон для спеціальних символів,
- годинник з поточним часом.
Символи у визначених вікнах виводяться, 
починаючи з позицій, що знаходяться 
ближче до годинника з поточним часом. 
Наприклад, якщо є символи у позиціях 2, 
3, 4, а під час роботи програматора сим-
вол у 3 позиції зникне, тоді символ, який 
виводиться у 2 позиції, пересувається на 
3 позицію.  

Нижня стрічка екрану з віджетами

1 - іконка назад - при натисканні відбува-
ється повернення назад на один рівень 
або сторінку,

2 - іконка куховарська книга - при натис-
канні відбувається перехід до головного 
меню куховарської книги

3 -іконка таймер - при натисканні на нього 
відбувається перехід в налаштування 
таймера,

4 - іконка спливаючого меню з ярликами 
швидкого доступу за замовчанням та 
програмованими користувачем - при 
натисканні меню розгортається - див. 
нижче,

5 - іконка інструкція - після її натискання 
відбувається перехіж до технічних 
даних,

6 - іконка рука - після його натискання сен-
сорний екран блокується, що дозволяє 
виконати, напр., Очищення екрану,

7  -іконка ok, старт - підтвердження (за-
пуск програми), підтвердження сигналу 
тривоги.

Прогноз погоди

Я к що  в  м е н ю  а к т и во ва н а  о п ц і я 
„відображення погоди в режимі годинника” 
(за замовчуванням так), на екрані 
годинника) виводиться іконка з актуальною 
погодою.

Локалізація погоди встановлюється за до-
помогою програми PC/SF, за замовчуван-
ням - столиця країни з актуальною мовою.
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Спливаюче меню віджетів
Якщо на дисплеї натиснути на символ  
відкривається меню.

Н и ж н я  п а н ел ь  п о к азу є  с и м вол и 
„назад” і „Bluetooth”. У першому ряді 
відображаються наступні ярлики швидкого 
доступу за замовчуванням: функції 
нагрівання, готові програми, програми 
користувача, оновлення, додатки, пошук, 
список пристроїв. У другому ряді зна-
ходяться порожні поля для нових іконок, 
які користувач може вставити, як ярлик 
швидкого доступу для підменю або готової 
програми, чи програми користувача. При-
тримуючи палець протягом 3 секунд на 
будь-якому порожньому полі виконується 
перехід в режим редагування.
Натискання на іконку супроводжується 
запуском відповідної дії.
Можна вибрати одну із трьох підгруп меню: 
функцію нагрівання, готові програми, про-
грами користувача. 

Після вибору опції готові програми та про-
грами птиця  як ярлика швидкого доступу 
у спливаючому меню збереження вибору 
відбувається після натискання іконки .

Після вибору опції функції нагрівання і 
функції гриль  як  ярлика швидкого доступу 
у спливаючому меню збереження вибору 
відбувається після натискання іконки .

Після збереження вибору відбувається пе-
рехід до спливаючого меню і у вибраному 
раніше полі відображається іконка ярлика 
швидкого доступу за замовчуванням.
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Режим очікування
У режимі очікування інформація на панель 
не виводиться. Місце для увімкнення па-
нелі позначено текстом.
При натисканні на головний вимикач ви-
конується перехід в активний режим.
В меню доступна опція "Режим енергоз-
береження", увімкнена за замовчуванням. 
При натисканні кнопки очікування духовка 
переходить в режим очікування. Користу-
вач може відключити цю функцію, у цьому 
випадку після натискання кнопки standby 
духовка переходить в режим таймера/по-
годи/показу фотографій в залежності від 
інших налаштувань.

Віджет оновлення.
У випадку виявлення підключення до 
Інтернету, духовка один раз на день 
намагається встановити контакт з 
сервером оновлень і завантажити останню 
версію програмного забезпечення (якщо 
така існує). Якщо з’єднання з Інтернет 
недоступне або немає більш нової 
версії програмного забезпечення, віджет 
відображається сірим кольором і його 
натискання призводить до переходу до 
меню „оновлення ПЗ”.
Якщо в пам’яті духовки зберігаються 
оновлення, іконка віджету відображається 
червоним кольором, а іконка „стрілки”, 
що веде до меню віджетів, також має 
намальований конверт.
При натисканні  „червоної ”  і конки 
віджета з’явиться додаткове вікно із 
запитом, чи хоче користувач оновити 
програмне забезпечення духовки. Після 
підтвердження користувачем відбувається 
оновлення програмного забезпечення 
духовки.
Віджет додатки.
Під час першого використання додаток 
(насправді пристрій,  на якому він 
встановлений: ПК, телефон, планшет) 
автоматично спарюється з доступною в тій 
же локальній мережі духовкою.
Максимально можна спарювати до 8 
пристроїв з встановленим додатком. 
Примітка - пристрій керування і духовка 
повинні знаходитися в тій же локальній 
мережі .Список спарених додатк ів 
відображається після натискання на 
іконку віджету.
Віджет „пошук”.
Пошуковий віджет використовується для 
під’єднання духовки до інших пристроїв 
мережі побутової техніки: плити, витяжки 
або гнізда живлення з дистанційним 
управлінням. Для того, щоб об’єднати піч 
та інші пристрої побутової техніки, 

потрібно спочатку ввести цей пристрій в 
режим парування, а потім натиснути іконку 
віджету. Під час пошуку іконка блимає, 
після завершення спарювання іконка 
змінює колір на зелений (якщо знайдено 
і спарено новий пристрій) або червоний 
(якщо не виявлено новий пристрій).
Примітка - пристрої потрібно додавати по 
одному, наступний тільки після завершення 
попереднього спарювання.
Віджет „список пристроїв”.
Після натискання на іконку відображається 
екран зі списком пристроїв домашньої 
мережі побутової техніки. Стан пральної 
машини, посудомийної машини, плити 
і витяжки відображається на нижній 
панелі, а вище відображається список 
дистанційно керованих гнізд живлення, при 
цьому для кожного гнізда відображається 
виміряна напруга мережі, виміряне 
поточне споживання потужності і іконка 
для дистанційного вимкнення гнізда. Кожне 
гніздо живлення може мати присвоєну 
власну назву (лампа, праска, тостер, 
комп’ютер), це може бути зроблено за 
допомогою доданого додатку.
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Вибір мови інтерфейсу

Після підключення пристрою до електро-
мережі програматор вмикається з пункту 
меню: налаштування / мова.
При переміщенні пальцем по екрані дис-
плея зліва направо або навпаки в області 
рамки (область між верхньою текстовою 
стрічкою та нижньою стрічкою з іконка-
ми), відбувається прокрутка списку мов, 
відповідно вліво або вправо, в залежності 
від напрямку переміщення пальця. Після 
зупинки прокрутки на вибраній мові, для 
вибору мови текстових повідомлень слід 
натиснути пальцем на прапор держави, та 
натиснути OK.     
Після вимкнення живлення і його повтор-
ного ввімкнення (відключення напруги) 
програматор автоматично встановлює 
останню вибрану мову.

Налаштування часу

Після вибору і підтвердження мови слід 
підтвердити час, що відображається на 
екрані, за допомогою OK або змінити його 
за допомогою прокрутки чи кнопок +/-. Піс-
ля установки поточного часу вибір потрібно 
підтвердити кнопкою ОК.

Зміна часу здійснюється в діапазоні від 
0:00 до 23:59 при 24-годинному виведенні 
часу, або від 0:00 до 12:00 при виведенні 
часу в системі AM/PM.

Після встановлення часу програматор 
переходить в режим годинника, при якому 
на дисплеї відображається поточний час.

Перехід з режиму очікування в режим 
встановлення поточного часу здійснюється 
натисканням кнопки  після чого про-
граматор переходить в режим годинника. 
В результаті дотику до екрану дисплея в 
будь-якому місці здійснюється перехід до 
головного меню (робочого режиму). За до-
помогою прокрутки слід вибрати вкладку 
Налаштування, а далі Дата і час. Кожен 
вибір потрібно підтвердити, торкнувшись 
безпосередньо до вкладки, яка знаходить-
ся спереду, або натиснути кнопку ОК, коли 
прокрутка зупинена.
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Налаштування дати

Після зупинки прокрутки прокрутки на за-
кладці, натискаємо на вибрану закладку, 
переходячи в підменю. Іншим способом 
вибору вкладки Налаштування являється 
натискання на кнопку ОК після зупинки 
прокрутки біля відповідного пункту.  

Після активації вікна дати спочатку актив-
ним є рік - він підсвічується чорним, місяці і 
дні залишаються неактивними. Змінити рік 
можна за допомогою прокрутки або кнопок 
+/-. Після налаштування потрібного року 
слід торкнутись пальцем до місяця - тепер 
активується місяць, а неактивними стають 
рік і день. Після налаштування місяця по-
трібно торкнутись до днів, що їх активує, 
а рік і місяць стають  неактивними. Після 
встановлення всіх трьох даних нову дату 
необхідно підтвердити кнопкою ОК. 
Після затвердження поточної дати про-
граматор переходить в режим годинника. 

Головне меню

Перехід з режиму очікування в режим 
встановлення поточного часу здійснюється 
натисканням кнопки  після чого про-
граматор переходить в режим годинника.
В результаті дотику до екрану дисплея в 
будь-якому місці здійснюється перехід до 
головного меню (робочого режиму). 
При переміщенні пальцем по екрані дис-
плея зліва направо або навпаки відбува-
ється прокрутка вкладок головного меню, 
відповідно вліво або вправо, в залежності 
від напрямку переміщення пальця. Після 
зупинки прокрутки на вибраній вкладці і 
натискання на ній пальцем здійснюється 
перехід до підменю. Іншим способом 
вибору даної вкладки головного меню 
являється натискання на кнопку ОК після 
зупинки прокрутки.  
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Також щоб 
негайно вийти з головного меню та пере-
йти у режим годинника слід натиснути на 
іконку Назад . 
У головному меню передбачено наступні 
вкладки:
- налаштування,
- функції нагрівання,
- готові програми,
- програми користувача,
- куховарська книга,
- чищення,
- показ фотографій.
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Головне меню \ Налаштування

Після зупинки прокрутки на вкладці На-
лаштування і натискання на ній пальцем 
здійснюється перехід до підменю. Іншим 
способом вибору вкладки Налаштування 
являється натискання на кнопку ОК після 
зупинки прокрутки біля відповідного пункту.  

У вкладці Налаштування передбачено на-
ступні вкладки:
- мова,
- дата і час,
- освітлення,
- звук,
- мелодії,
- яскравість,
- яскравість дисплея,
- прогноз погоди,
- оновлення програмного забезпечення,
- сервіс,
- спеціальні налаштування,

Переміщення між окремими вкладками 
здійснюється шляхом переміщення пальця 
по екрану дисплея. Для підтвердження 
вибору однієї з перелічених вкладок після 
зупинки прокрутки слід натиснути на неї 
пальцем, в результаті чого відбувається 
перехід до підменю. Іншим способом ви-
бору даної вкладки являється натискання 
на кнопку ОК після зупинки прокрутки.  
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматич-
но переходить у режим годинника. Щоб 
негайно вийти з вкладки Налаштування 
та перейти до головного меню і далі в 
режим годинника слід натиснути на іконку 
Назад .

Головне меню \ Налаштування \ Мова

Після зупинки прокрутки на вкладці Мова 
і натискання на ній пальцем здійснюється 
перехід до підменю. Іншим способом ви-
бору вкладки Налаштування являється 
натискання на кнопку ОК після зупинки 
прокрутки.

У вкладці Мова передбачено наступні 
вкладки:
- Deutsch,
- English,
- Polski,
- Пo pyccки,
- Česky,
- Srbski,
- Lietuviškai,
- Eesti,
- Latviski,
 - Français,
- Español,
- Türkçe,
- Svenska,
- Norsk,
- Suomi,
- Dansk,
- Italiano,
- Nederlands.

Опис вибору мови знаходиться у частині  
Вибір мови інтерфейсу.

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Щоб не-
гайно вийти із вкладки Мова та перейти до 
вкладки Налаштування і далі в режим го-
динника слід натиснути на іконку Назад . 
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Встановлення часу роботи (функція 
нагрівання)

Після ввімкнення будь-якої функції нагрі-
вання робоче вікно матиме вигляд, як по-
казано нижче (перед встановленням часу 
роботи, або години початку і завершення 
роботи) - затуманений текст і цифри у ві-
кні часу. 

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
запустить програму кнопкою СТАРТ, або 
не змінить налаштувань часу роботи, про-
граматор автоматично переходить в режим 
годинника. Щоб негайно вийти з робочого 
вікна слід натиснути на іконку Назад . 
Після запуску програми напис СТАРТ за-
мінюється на СТОП. 
Для установки часу роботи слід торкнутися 
екрану дисплея у ділянці  вікна часу. Після 
цієї операції відкривається вікно встанов-
лення часу - див. нижче.
В вікні встановлення часу блимає іконка 

.

Якщо протягом 10 секунд користувач не 
встановить і не підтвердить часу роботи, 
тоді програматор автоматично переходить 
до вікна робочої програми з вибраною 

Головне меню \ Налаштування \ Дата 
і час

Після зупинки прокрутки на вкладці Дата і 
час й натискання на ній пальцем здійсню-
ється перехід до підменю. Іншим способом 
вибору вкладки Налаштування являється 
натискання на кнопку ОК після зупинки 
прокрутки біля відповідного пункту. 
У вкладці Дата і час передбачено наступні 
вкладки:
- дата,
- година,
- таймер,
- тип годинника,
- формат години.

Переміщення між окремими вкладками 
здійснюється шляхом переміщення пальця 
по екрану дисплея. Для підтвердження 
вибору однієї з перелічених вкладок після 
зупинки прокрутки слід натиснути на неї 
пальцем, в результаті чого відбувається 
перехід до підменю. Іншим способом ви-
бору даної вкладки являється натискання 
на кнопку ОК після зупинки прокрутки.  
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Щоб негай-
но вийти із вкладки Дата і час та перейти до 
вкладки Налаштування і далі до Головного 
меню і в режим годинника слід натиснути 
на іконку Назад .

Головне меню \ Налаштування \ Дата 
і час
Опис налаштування поточної дати подано 
у розділі Налаштування дати.

Головне меню \ Налаштування \ Дата і 
час / Час
Опис налаштування поточної дати подано 
у розділі Налаштування часу.
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функцією нагрівання. Щоб негайно вийти 
із вкладки налаштування часу  слід на-
тиснути .
  
Для встановлення потрібного часу роботи 
використовується прокрутка або кнопки 
+/-. Після встановлення потрібного часу 
роботи його слід підтвердити кнопкою ОК. 
Після цієї операції програматор закриває 
вікно налаштування часу роботи і повер-
тається до робочого вікна, яке виглядає, 
як показано нижче - активне вікно часу, 
у текстовому рядку виводиться , на 
смузі індикатора часу відраховується час і 
графічно відображається на червоній смузі 
під фактичною годиною закінчення роботи.

Після закінчення встановленого часу 
роботи вмикається звуковий сигнал (два 
сигнали / пауза / два сигнали), блимає 
підсвітка дисплея. Послідовність сигналів 
повторюється кожні 3 секунди. Протягом 
усього часу також блимає .  Максималь-
на тривалість аварійного сигналу 5 хвилин.
Для вимкнення сигналу закінчення вста-
новленого процесу слід натиснути кнопку 
ОК, або на екран у будь-якому місці. Після 
цієї операції екран дисплея виглядає як 
перед запуском програми - неактивне вікно 
часу. Якщо протягом 60 секунд користувач 
не запустить повторно програми, тоді про-
граматор автоматично переходить у режим 
годинника.

Встановлення часу роботи і часу закін-
чення роботи (для функції нагрівання)

А) Встановлення тривалості роботи.
Встановлення тривалості роботи описано 
у Встановлення часу роботи (для функції 
нагрівання).

Б) Встановлення часу закінчення роботи.
Для встановлення часу завершення ро-
боти програматор повинен виводити вікно 
налаштування часу роботи із встановле-
ним вже часом роботи - іконка   горить 
безперервно.
При натисканні  починає блимати , 
тепер можна редагувати час роботи. Якщо 
протягом 10 секунд не буде введена жод-
на зміна,  тоді програматор автоматично 
переходить до вікна робочої програми з 
вибраною функцією нагрівання і встанов-
леним раніше часом роботи. 
При наступному натисканні на  коли 
ще блимає іконка  , напис Час роботи 
змінюється на Час завершення, іконка  
горить безперервно, але починає блимати 
іконка .  Якщо протягом 10 секунд не 
буде введена жодна зміна,  тоді програ-
матор автоматично переходить до вікна 
робочої програми з вибраною функцією 
нагрівання і встановленим раніше часом 
роботи. 
Для встановлення потрібної години завер-
шення роботи використовується прокрутка 
або кнопки +/-. Після установки необхідно-
го години завершення потрібно підтверди-
ти його значення, натискаючи  OK. 
Після цієї дії програматор закриває вікно 
налаштування часу і повертається в 
робочий екран з активним вікном часу, в 
текстовій стрічці відображаються символи 

   , на стрічці прогресу відлічується 
час до запуску духовки.
Цей процес графічно відображається 
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на червоній стрічці під годиною початку 
роботи.

Якщо протягом 10 секунд не буде вико-
нана жодна операція, тоді програматор 
переходить в режим годинника (зберігаючи 
задані налаштування) На екрані (в режимі 
годинника) у текстовому рядку виводяться 
іконки часу роботи і початку роботи    

, обидві іконки мигають до моменту 
запуску духовки і початку відліку часу ро-
боти. При торканні до екрану в будь-якому 
місці, програматор повертається з режиму 
годинника до останнього відображення ві-
кна налаштувань (останнє робоче вікно). 

В) Робота у визначеному режимі
Коли поточний час буде дорівнювати часу 
початку роботи, вмикається попередньо 
вибрана функція нагрівання. Робоче вікно 
має вигляд, як при роботі з визначеним 
часом роботи. У момент початку відліку 
часу роботи також гасне іконка , і за-
лишається горіти  Після завершення 
встановленого часу вмикається звук, мигає 
підсвітка дисплея. Протягом усього часу 
також блимає іконка . Максимальна 
тривалість аварійного сигналу 5 хвилин.
Для вимкнення сигналу закінчення вста-
новленого процесу слід натиснути кнопку 
ОК, або на екран у будь-якому місці. Після 
цієї операції екран дисплея виглядає як 
перед запуском програми - неактивне вікно 
часу та на кнопці напис СТАРТ. 
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
запустить повторно програми, тоді про-
граматор автоматично переходить у режим 
годинника.

Головне меню \ Налаштування \ Час \ 
Таймер

Після зупинки прокрутки на вкладці Таймер 
й натискання на ній пальцем здійснюється 
перехід до робочого вікна. Іншим спосо-
бом вибору вкладки Таймер являється 
натискання на кнопку ОК після зупинки 
прокрутки.
Після цієї дії відюувається запуск вікна 
налаштування часу роботи - див. нижче:

Якщо протягом 10 секунд користувач не 
встановить і не підтвердить часу роботи, 
тоді програматор автоматично переходить 
до робочого вікна таймера. Щоб негайно 
вийти із вкладки Таймера слід натиснути 

.

Для встановлення потрібного часу роботи 
використовується прокрутка або кнопки 
+/-. Після встановлення потрібного часу 
роботи його слід підтвердити кнопкою 
ОК. Після цієї операції програматор за-
криває вікно встановлення часу роботи і 
повертається до робочого вікна таймера 
з активним вікном часу.
Початок відліку запрограмованого часу ак-
тивується натисканням OK. Якщо протягом 
60 секунд користувач не запустить відліку 
часу, або змінить налаштування часу ро-
боти, тоді програматор автоматично пере-
ходить в режим годинника. Щоб негайно 
вийти з робочого вікна слід натиснути 
на іконку Назад . Після запуску відліку 
часу напис СТАРТ замінюється на СТОП 
на смузі індикатора часу відраховується 
запрограмований час і гра
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Головне меню \ Налаштування \ Час \ 
Тип годинника

Після зупинки прокрутки на вкладці Тип 
годинника й натискання на ній пальцем 
здійснюється перехід до підменю. Іншим 
способом вибору вкладки Тип годинника 
являється натискання на кнопку ОК після 
зупинки прокрутки. У вкладці Тип годинни-
ка передбачено наступні вкладки:
- стандартний,
- цифровий,
- зі стрілками.
Для вибору однієї з цих вкладок слід на-
тиснути на потрібному типі годинника. 
Вибраний тип годинника виділяється чер-
воним кольором. Вибір слід підтвердити 
кнопкою ОК.
Вибраний тип годинника з'явиться в пра-
вому верхньому куті робочого вікна, і в 
режимі годинника.
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Щоб не-
гайно вийти із вкладки Тип годинника та 
перейти до вкладки Час і далі до вкладки 
Налаштування, головного меню і в режим 
годинника слід натиснути на іконку Назад 

.  

фічно відображається на червоній смузі під 
фактичною годиною завершення роботи. 
Після закінчення встановленого часу ро-
боти таймера вмикається звуковий сигнал, 
блимає підсвітка дисплея. Максимальна 
тривалість аварійного сигналу 5 хвилин.
Для вимкнення аварійного сигналу слід 
натиснути кнопку ОК Після цієї операції 
екран дисплея виглядає як перед вста-
новленням часу відліку. Якщо протягом 
5 хвилин користувач не встановить часу 
роботи і знову не запустить таймер, тоді 
програматор автоматично переходить у 
режим годинника.

Таймер також доступний у вигляді іконки 
на нижній панелі.
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Головне меню \ Налаштування \ Дата і 
час / Формат години

Після зупинки прокрутки на вкладці Фор-
мат години й натискання на ній пальцем 
здійснюється перехід до підменю. Іншим 
способом вибору вкладки Тип годинника 
являється натискання на кнопку ОК після 
зупинки прокрутки. У вкладці Формат 
години передбачено наступні вкладки:
- 24год.,
- до обіду/після обіду.

Для вибору однієї з цих вкладок слід 
натиснути на потрібний формат години. 
Вибраний формат години виділяється чер-
воним кольором. Вибір слід підтвердити 
кнопкою ОК.
З цього моменту почне діяти вибраний 
формат години для годинника, що виво-
диться  в правому верхньому куті робочого 
вікна, а також в режимі годинника.
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Щоб не-
гайно вийти із вкладки Тип годинника та 
перейти до вкладки Час і далі до вкладки 
Налаштування, головного меню і в режим 
годинника слід натиснути на іконку Назад 

. 

Меню \ Налаштування \ Освітлення

Після зупинки прокрутки на вкладці 
Освітлення й натискання на ній пальцем 
здійснюється перехід до підменю. Іншим 
способом вибору вкладки Освітлення 
являється натискання на кнопку ОК після 
зупинки прокрутки. У вкладці Освітлення 
передбачено наступні вкладки:
- освітлення духовки,
- освітлення ручки.

Зробіть вибір одної з цих вкладок, натис-
нувши пальцем на вибране освітлення. 
Обране освітлення буде підсвічуватися 
червоним кольором. Вибір слід підтвер-
дити кнопкою ОК.

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматич-
но переходить у режим годинника. Для 
негайного виходу із вкладки Освітлення 
та переходу до вкладки Налаштування, 
Головного меню і в режим годинника мож-
на також скористатися іконкою Назад .  

У вкладці освітлення духовки можна об-
рати безперервний режим або ЕКО-режим.

Безперервний режим
У безперервному режимі під час роботи 
вибраної програми (функція нагрівання), 
освітлення духовки буде ввімкнене про-
тягом усієї роботи програми (функція 
нагрівання), або при відкриванні дверей 
духовки. При  відкриванні дверцят у режимі 
годинника або очікування, а також під час 
роботи освітлення камери працює про-
тягом 10 хвилин після відкриття дверей, 
потім світло гасне. Для повторного ввім-
кнення освітлення потрібно знову відкрити 
і закрити двері.
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Головне меню \ налаштування \ звук

Після зупинки прокрутки на вкладці звук й 
натискання пальцем на вибрану вкладку 
здійснюється перехід до підменю. Іншим 
способом вибору вкладки Налаштування 
являється натискання на кнопку ОК після 
зупинки прокрутки. У вкладці звук доступні 
наступні вкладки:
- сигнал переміщення по меню, 
- звук завершення роботи,
- сигнал завершення часу розігрівання 
духовки,
- гучність сигналу.

Переміщення між окремими вкладками 
здійснюється шляхом переміщення пальця 
по екрану дисплея. 
Для вибору однієї з цих вкладок слід на-
тиснути пальцем на вибраному сигналі. 
Вибраний сигнал виділяється червоним 
кольором. Вибір слід підтвердити кнопкою 
ОК.
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Для не-
гайного виходу із вкладки Сигнали та пере-
ходу до вкладки Налаштування, Головного 
меню і в режим годинника можна також 
скористатися іконкою Назад .  

ЕКО-режим 
У ЕКО-режимі під час роботи вибраної 
програми (функція нагрівання), освітлення 
духовки буде ввімкнене протягом 30 секунд 
після ввімкнення програми (функція нагрі-
вання), потім світло вимикається. Якщо в 
процесі роботи духовки потрібно ввімкнути 
освітлення достатньо доторкнутися до 
іконки лампочки. Через 30 секунд після 
торкання іконки лампочки освітлення ви-
микається знову. При  відкриванні дверей 
у режимі годинника, очікування, а також 
під час роботи освітлення камери працює 
протягом 10 хвилин після відкривання 
дверей, потім світло гасне. Для повторного 
ввімкнення освітлення потрібно знову від-
крити і закрити двері.
У вкладці освітлення ручки ми можемо 
вибрати режим залишкового тепла і деко-
ративний режим.

Декоративний режим
Активація декоративного режиму означає, 
що освітлена ручка дверцят духовки 
працює як декоративний елемент.

Режим залишкового тепла
Підсвітка ручки служить як додаткова сиг-
налізація залишкового тепла – загоряється 
в момент активації функції нагрівання, 
вимикається після охолодження духовки.
Яскравість підсвічування ручки регулюєть-
ся в меню „Налаштування / яскравість”.
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Головне меню \ Налаштування \ Сигна-
ли \ Сигнали навігації по меню

Після зупинки прокрутки на вкладці Сиг-
нали переміщення по меню й натискання 
на ній пальцем здійснюється перехід до 
підменю. Іншим способом вибору даної 
вкладки являється натискання на кнопку 
ОК після зупинки прокрутки. У вклад-
ці Сигнали переміщення по меню перед-
бачено наступні вкладки:
- звук 1 
- звук 2 
- звук 3 
- звук 4 
- звук 5 

Переміщення між окремими вкладками 
здійснюється шляхом переміщення пальця 
по екрану дисплея. 
Для вибору однієї з цих вкладок слід на-
тиснути пальцем на вибраному сигналі. 
Вибраний сигнал виділяється червоним 
кольором. Вибір слід підтвердити кнопкою 
ОК.
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Для не-
гайного виходу із вкладки Сигнали та пере-
ходу до вкладки Налаштування, Головного 
меню і в режим годинника можна також 
скористатися іконкою Назад .  

Головне меню \ Налаштування \ Сигна-
ли \ Гучність

Після зупинки прокрутки на вкладці Гуч-
ність й натискання на ній пальцем здійсню-
ється перехід до підменю. Іншим способом 
вибору даної вкладки являється натискан-
ня на кнопку ОК після зупинки прокрутки. 
Після цієї операції відкривається вікно 
встановлення гучності.

Якщо протягом 10 секунд користувач не 
задасть і не підтвердить потрібну гучність, 
тоді програматор автоматично переходить 
до робочого вікна гучності. Щоб негайно 
вийти з вкладки налаштування гучності 
слід натиснути на іконку Назад .

Для встановлення потрібної гучності ви-
користовується прокрутка або кнопки +/-. 
Після встановлення потрібної гучності, це 
значення слід підтвердити кнопкою ОК. 

Головне меню \ Налаштування \ Сигна-
ли \ Сигнали завершення часу роботи

Спосіб вибору сигналу ідентичний, як у 
попередньому пункті.

Головне меню \ Налаштування \ Сиг-
нали \ Сигнали завершення часу розі-
грівання духовки

Спосіб вибору сигналу ідентичний, як у 
попередньому пункті.
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Головне меню \ Налаштування \ Ме-
лодії

Після зупинки прокрутки на вкладці Мелодії 
й натискання на ній пальцем здійснюється 
перехід до підменю. Іншим способом ви-
бору даної вкладки являється натискання 
на кнопку ОК після зупинки прокрутки. 
У вкладці Мелодії передбачено наступні 
вкладки:
- тема 1 
- тема 2
- тема 3 

Переміщення між окремими вкладками 
здійснюється шляхом переміщення пальця 
по екрану дисплея. 
Для вибору однієї з цих вкладок слід на-
тиснути на потрібну мелодію. Вибрана 
мелодія виділяється червоним кольором. 
Вибір слід підтвердити кнопкою ОК.
Вибір зберігається у пам'яті програмато-
ра, одночасно програматор автоматично 
переходить до вкладки Налаштування (на 
рівень вище). Вибрана мелодія з даного 
моменту буде актуальною під час роботи 
програматора в режимі годинника.
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Для не-
гайного виходу із вкладки Мелодія та пере-
ходу до вкладки Налаштування, Головного 
меню і в режим годинника можна також 
скористатися іконкою Назад .  

Головне меню \ налаштування \ 
яскравість

Після зупинки прокрутки на вкладці 
яскравість і натискання на ній пальцем 
здійснюється перехід до підменю. Іншим 
способом вибору даної вкладки являється 
натискання на кнопку ОК після зупинки 
прокрутки. У вкладці яскравість доступні 
два варіанти: яскравість дисплея і 
яскравість ручки. Вибір позиції „яскравість 
дисплея” веде до іншого меню з опціями:
- яскравість в режимі годинника;
- яскравість в робочому режимі;
- яскравість в режимі відтворення 
фотографій.
Для підтвердження  вибору однієї з цих 
опцій слід натиснути пальцем на вибраній 
вкладці.
Після цієї операції відкривається вікно 
встановлення яскравості - див. нижче.

Для встановлення потрібної яскравості 
використовується прокрутка або кнопки +/-. 
Яскравість можна регулювати в діапазоні 
0-100% з роздільною здатністю 1%. Після 
встановлення потрібної яскравості її слід 
підтвердити кнопкою ОК.
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Головне меню \ Налаштування \ Про-
гноз погоди

Після зупинки прокрутки на закладці про-
гноз погоди натискаємо на вибрану заклад-
ку, переходячи в підменю. Іншим способом 
вибору даної вкладки являється натискан-
ня на кнопку ОК після зупинки прокрутки.
Після вибору вкладки відображається 
питання, «Чи налаштувати погоду в режимі 
годинник» і дві відповіді: ТАК / НІ. При ви-
борі відповіді ТАК, під час відображення 
годинника у верхньому правому куті екрану 
відображається прогноз погоди. Вибір слід 
підтвердити натисканням кнопки ОК.
Після цієї дії відкриється вікно погоди в 
режимі годинника.
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Швидкий 
вихід з закладки прогноз погоди і перехід 
в закладку налаштування, головне меню і 
режим годинника також можливий шляхом 
натискання символу назад .  

Головне меню \ Налаштування \ Онов-
лення Програмного Забезпечення

Після зупинки прокрутки на вкладці 
Оновлення програмного забезпечення й 
натискання пальцем на вибраній вкладці 
здійснюється перехід до екрану оновлен-
ня. Іншим способом вибору переходу до 
екрану оновлення є натискання на кнопку 
ОК після зупинки прокрутки.
Духовка переходить в режим оновлення 
ПЗ через USB. З метою здійснення онов-
лення, дотримуйтесь інструкцій, пред-
ставлених на екрані духовки і на екрані 
комп’ютера із запущеним додатком.
Примітка - для здійснення оновлення в 
цьому режимі необхідна кеш-пам’ять USB, 
яка поставляється з духовкою, і комп’ютер, 
оснащений портом USB з і доступом в 
Інтернет.
Примітка - оновлення через USB є допо-
міжною процедурою, рекомендується пря-
ме оновлення через локальну мережу LAN.
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Головне меню \ Налаштування \ Сервіс

Після зупинки прокрутки на вкладці Сервіс 
й натискання на ній пальцем здійснюється 
перехід до робочого вікна (сервіс). Іншим 
способом вибору даної вкладки являється 
натискання на кнопку ОК після зупинки 
прокрутки. 
Визначені помилки:
- немає помилок,
- E0 - помилка датчика температури,
- E1 - помилка датчика зонду для м'яса,
- E1 - помилка датчика парогенератора.

Якщо електроніка виявить одну із визна-
чених помилок, вона виводиться на екран 
(див. вище).
Якщо це помилка E0, тоді подальше ви-
користання духовки неможливе, і це вікно 
буде виводитися весь постійно.
Після 10 секунд відображення на екрані 
вікна сервіс, програматор переходить у 
режим годинника. Для переходу у режим 
годинника (вихід з вікна сервіс) під час 
відображення повідомлення про помилку 
також можна, натиснувши кнопку OK або 

 .
Будь-яке подальше використання - спроба 
переміщатися по меню і здійснити будь-
який вибір є неможливою - завжди буде 
відображатися вікно сервіс, і ввійти у меню 
буде не можливо. Після усунення дефекту 
вікно сервіс більше не виводитиметься і 
можна буде нормально працювати. 
Якщо електроніка виявить помилку Е1, 
тоді подальше використання духовки не-
можливе для програм, що використовують 
зонд для страв. Програматор виводить ві-
кно сервіс з описом помилки Е1, у випадку 
якщо користувач хоче вибрати програми, 
у яких використовується зонд для м'яса. 
У випадку цієї помилки духовку можна 
використовувати для програм, що не ви-
користовують зонду для м'яса. У такому 
випадку для закриття вікна сервіс і перехо-
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ду до меню потрібно натиснути кнопку ОК.
Якщо при виводі на екран сервісного вікна 
з помилкою E1 протягом 10 секунд не буде 
натиснена жодна кнопка, тоді програматор 
автоматично переходить в режим очікуван-
ня. Після усунення дефекту вікно сервіс 
більше не виводитиметься і можна буде 
нормально працювати.
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Головне меню \ Налаштування \ Спеці-
альні налаштування

Після зупинки прокрутки на вкладці На-
лаштування і натискання на пальцем на 
вибраній вкладці здійснюється перехід до 
робочого вікна (спеціальні налаштування). 
Іншим способом вибору даної вкладки 
являється натискання на кнопку ОК після 
зупинки прокрутки. У закладці спе-
ціальні налаштування доступні наступні 
опції:
- заводські налаштування,
- ЕКО-режим.
- дистанційне керування.

Для повернення до заводських налашту-
вань натиснути на закладку заводські 
налаштування. Іконка буде світитися 
червоним. Вибір слід підтвердити кнопкою 
ОК. Програматор вводить представле-
ні нижче налаштування, які він одночасно 
запам'ятовує.
Заводські налаштування:
- тип годинника: стандартний,
- формат години: 24 г,
- освітлення: режим безперервної роботи,
- сигнали переміщення по меню: сигнал _1,
- сигнали завершення часу роботи: сигнал 
_1,
- сигнали завершення часу розігрівання 
духовки: сигнал _1,
- гучність сигналу: 20%
- мелодії: мелодія _1,
- яскравість в режимі годинника: 30%,
- яскравість в робочому режимі: 80%,
- яскравість в режимі відтворення фото-
графій: 80%.
Активацію або дезактивацію ЕКО-режиму 
обираємо натисканням на вкладку ЕКО-
режим. Іконка буде світитися червоним. 
Вибір слід підтвердити кнопкою ОК. 
Програматор автоматично приблизно за 
5 хвилин до завершення роботи вимикає 
екран і переходить в режим вимкнення. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Активацію або деактивацію дистанційного 
керування обираємо, натиснувши вкладку 
дистанційного керування. Іконка буде 
світитися червоним. Вибір слід підтвердити 
кнопкою ОК.
Якщо дистанційне керування вимкнено, 
неможливий зв’язок духовки із додатком 
ПК за допомогою мережі Інтернет. Коли 
дистанційне керування увімкнено, на екрані 
таймера і на екрані випічки відображається 
іконка .  Це означає,  що можна 
керувати духовкою зовні. Коли духовка 
керується дистанційно, відображається 
іконка червоного кольору. Коли в духовці 
увімкнено дозвіл дистанційного керування, 
але жоден додаток не керує духовкою, 
відображається іконка сірого кольору. Коли 
іконка не відображається, дистанційне 
керування вимкнене.
Дистанційне керування можливе за 
допомогою додатку, що міститься на 
портативній пам’яті, яка додається до 
духовки. Примітка. Якщо вибраний 
режим ЕКО, не можна віддалено вивести 
духовку з вимкненого режиму. Щоб мати 
можливість в будь-який момент віддалено 
ввімкнути духовку, режим ECO повинен 
бути вимкнений.
Керування з панелі духовки має більш 
високий пріоритет, ніж дистанційне 
керування. Це означає, що якщо духовка 
була ввімкнена з панелі духовки, то 
у  в іддаленому додатку можливий 
тільки попередній перегляд духовки 
та дистанційне відімкнення. Те ж саме 
відбуватиметься і у випадку, коли духовка 
ввімкнена віддалено, а подальші зміни 
були введені за допомогою панелі духовки.
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Піктограма Опис функції нагрівання Налаштування за за-
мовчуванням

[0C]

Рівень      
знизу

традиційна 180 3

випічка 170 3

гриль 280 4

турбо гриль 200 2

супер гриль 280 4

конвекція 170 3

піца 220 2

підрум’янення 180 -

припікання 200 -

розморожування -- 3

Головне меню \ Функції нагрівання

Після зупинки прокрутки на вкладці Функції 
нагрівання й натискання пальцем на ви-
брану вкладку здійснюється перехід до 
підменю. Іншим способом вибору даної 
вкладки являється натискання на кнопку 
ОК після зупинки прокрутки. У  з а -
кладці функції нагрівання доступні наступні 
опції, наведені в таблиці, що нижче:

Опції функції нагрівання та діапазон можливих налаштувань температури і налаштувань 
за замовчуванням.
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Головне меню \ Функції нагрівання \ 
термоциркуляція
(дія довільної функції на прикладі 
функції термоциркуляція)

Після зупинки прокрутки на вкладці термо-
циркуляція й натискання на ній пальцем 
здійснюється перехід до робочого екрану. 
Іншим способом вибору даної вкладки 
являється натискання на кнопку ОК після 
зупинки прокрутки. Робоче вікно має ви-
гляд, як показано нижче.

Запуск програми розпочинається з натис-
кання кнопки СТАРТ. Якщо протягом 10 
секунд після запуску програми користувач 
не встановить часу роботи або часу роботи 
і часу початку роботи, тоді вікна темпера-
тури і часу міняються місцями, а по центру 
виводиться температура. Тоді робоче вікно 
має вигляд, як показано нижче. 

У процесі роботи нагрівач термоциркуляції 
циклічно вмикається (термостат), таким 
чином, забезпечуючи стабілізацію темпе-
ратури камери. 
Завершення роботи (нагрівання) духовки, 
або її переривання здійснюється за допо-
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могою кнопки СТОП. Кнопка СТОП зміню-
ється на кнопку СТАРТ. Якщо протягом 60 
секунд користувач повторно не запустить 
програму, тоді програматор автоматично 
переходить у режим годинника. 
У будь-який момент роботу програматора 
можна зупинити, натиснувши на кнопку 
, що рівносильно виходу з робочого вікна і 
переходу до меню функцій нагрівання (на 
рівень вище). 
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Використання зонду для м'яса (страв)

Після запуску вибраної функції запікання 
м'яса з зондом для страв слід вставити 
роз'єм зонду у його гніздо.
На дисплеї у місці неактивного вікна часу 
появиться активне вікно температури 
зонду для м'яса з температурою за за-
мовчуванням 80OC.

Програма запускається кнопкою СТАРТ і 
при цьому вмикається двигун охолоджен-
ня, освітлення і нагрівач гриля
Для зміни налаштування температури у ка-
мері духовки, або температури зонду для 
м'яса слід торкнутися до екрану в області 
однієї з зазначених червоних рамок. Після 
цієї операції програматор переходить до 
вікна налаштування температури. Якщо 
протягом 10 секунд користувач не вста-
новить і не підтвердить нову температуру, 
тоді програматор автоматично переходить 
до вікна робочої програми з раніше вибра-
ною функцією нагрівання і встановленими 
раніше налаштуваннями. Щоб негайно ви-
йти із вкладки налаштування температури 
слід натиснути .  

Для встановлення потрібної температури 
використовується прокрутка або кнопки +/-. 
Після встановлення потрібної температури 
роботи її слід підтвердити кнопкою ОК.  
Після цієї операції програматор закриває 
вікно налаштування температури і по-
вертається до робочого вікна. Індикатори 
виводять поточні температури:
у камері духовки та зонду для м'яса.

Завершення роботи (нагрівання) духо-
вки, або її переривання здійснюється за 
допомогою кнопки СТОП. Напис СТОП 
змінюється на СТАРТ. Якщо протягом 60 
секунд користувач повторно не запустить 
програму, тоді програматор автоматично 
переходить у режим годинника. 

У будь-який момент роботу програматора 
можна зупинити, натиснувши на кнопку 
, що рівносильно виходу з робочого вікна і 
переходу до меню функцій нагрівання (на 
рівень вище).
Після досягнення датчиком встановленої 
температури вмикається звуковий сигнал, 
блимає підсвітка дисплея. На дисплеї весь 
час виводиться температура встановлена 
у камері духовки і зонду для м'яса, а також 
весь час блимає іконка . Максимальна 
тривалість аварійного сигналу 5 хвилин.
Для вимкнення сигналу закінчення вста-
новленого процесу слід торкнутися до 
кнопки ОК. Якщо протягом 60 секунд ко-
ристувач не запустить повторно програми, 
тоді програматор автоматично переходить 
у режим годинника. 
При відкритті дверей під час роботи про-
грами підключаються нагрівальні еле-
ментів та вентилятор двигуна конвекції 
(якщо функція використовує вентилятор 
конвекції).

Якщо датчик температури не використову-
ється, його необхідно відключити від гнізда 
і вийняти з духовки. 

Увага!
Необхідно використовувати тільки 
температурний датчик, що входить 
в комплект духовки.

Вид м’яса Температура
 [°C]

Свинина 85 - 90

Яловичина 80 - 85

Телятина 75 - 80

Ягнятина 80 - 85

Дичина 80 - 85

Температури зонду для м'яса
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Готова програма Вид страви / випічка Запрограмовані налашту-
вання

Рівень знизу

Функція на-
грівання

Темпера-
тура
[0C]

м'ясо

свинина 180 2

яловичина 180 2

телятина 170 2

ягнятина 180 2

птиця

курка 190 2

качка 180 2

гуска 170 2

індик 170 2

піца

тонкий корж 220 2

грубий корж 200 2

морожена 200 3

Головне меню \ Готові програми

Після зупинки прокрутки на вкладці Готові 
програми переміщення по меню й натис-
кання на ній пальцем здійснюється пере-
хід до підменю. Іншим способом вибору 
даної вкладки являється натискання на 
кнопку ОК після зупинки прокрутки. 
У закладці готові програми доступні на-
ступні опції: м'ясо, птиця, піца, заморожені 
продукти, випічка, парові програми, випі-
кання при низькій температурі, додаткові 
програми.
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заморожені 
продукти

риба 220 2

лазанья 200 2

картопля-фрі 200 3

солодка випічка посипане тісто 175 2

пиріг з фруктами 175 2

сирник 160 2

рулет 200 2

бісквіт 160 2

кекси 160 3

тістечка 150 3

хліб 180 2

випічка при низькій 
температурі

філе з яловичини з 
кров’ю

70 2

філе з яловичини се-
редньо випечене

75 2

рулет з яловичини 80 2

шия свиняча 90 2

печеня зі свинини 90 2

печеня з яловичини 80 2

печеня з яловичини з 
кров’ю

70 2

грудинка індича 90 2

відбивна свиняча 80 2

телятина 80 2

додаткові програми виростання тіста 30 2

сушка 50 2, 3, 4

підтримування темпе-
ратури

60 1

підігрівання тарілок 200 2

пастеризація 130 1
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Приклад запуску готової програми без 
попереднього нагрівання духовки

Після зупинки прокрутки на вкладці Пти-
ця, слід натиснути пальцем на вибраній 
вкладі, і здійснити перехід до підменю з 
видами м'яса: курка, качка, гуска, індик. 
Після вибору, напр., вкладки курка, слід 
підтвердити вибір, в результаті чого від-
кривається робоче вікно (див. нижче). 

Після запуску робочого вікна у полі вага 
виводиться вага за замовчуванням. Якщо 
вона влаштовує користувача, тоді можна 
запускати програму. 
Для зміни ваги перед початком роботи слід 
натиснути на поле ваги. Після цієї операції 
відкривається вікно встановлення ваги - 
див. нижче.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Щоб негайно вийти з вікна налаштування 
ваги слід натиснути на іконку Назад .  
Для встановлення потрібної ваги ви-
користовується прокрутка і кнопки +/-, у 
діапазоні, що відповідає продуктові який 
готуватиметься з кроком 0,1 кг. Після 
встановлення необхідної ваги потрібно 
підтвердити її значення натисканням OK . 
Після цієї операції програматор закриває 
вікно налаштування ваги і повертається 
до робочого вікна з встановленою вагою. 
Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Для негай-
ного виходу із вкладки Курка та переходу 
до вкладки Птиця, готові програми і далі до 
головного меню і в режим годинника можна 
також скористатися іконкою Назад . 

Програма запускається кнопкою СТАРТ і 
при цьому вмикається двигун охолоджен-
ня, освітлення, двигун циркуляції гарячого 
повітря і нагрівач гриля та двигун рожна. 
На екрані вікно ваги змінюється на вікно 
часу, що залишився до приготування курки 
з графічною стрічкою відліку часу.

У будь-який момент можна змінити нала-
штування  температури у камері духовки 
або час завершення процесу, однак, при 
внесенні будь-яких зміни, програма більше 
не вважатиметься готовою програмою. При 
зміні температури або часу і їх збереженні 
у програматорі, напис "курка" змінюється 
на "турбо гриль", а іконка курки у лівому 
верхньому кутку робочого вікна змінюється 
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на іконку турбо гриля.
Перервати (завершити) процес можна 
у будь-який момент, натиснувши кнопку 
СТОП. Якщо протягом наступних 60 се-
кунд після натискання на іконку СТОП,  
користувач не здійснить жодної дії, тоді 
програматор автоматично переходить у 
режим годинника. 
Після завершення часу, що відповідає 
вазі курки ("Перелік готових програм") 
вмикається звуковий сигнал. Послідовність 
сигналів повторюється через кожні 5 хви-
лин. На дисплеї увесь час відображається 
налаштована температура у камері духо-
вки та час завершення, блимає підсвітка 
екрану. 
Для вимкнення сигналу закінчення вста-
новленого процесу слід торкнутися до 
кнопки ОК, або до екрану у будь-якому 
місці. Після цієї операції робоче вікно ви-
глядає як перед запуском програми. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Головне меню \ Програми користувача

Після зупинки прокрутки на вкладці Про-
грами користувача і натискання на вибра-
ній вкладці пальцем здійснюється перехід 
до меню з 20 програмами, які можна ство-
рити у відповідності до власних потреб.
Іншим способом вибору вкладки Програ-
ми користувача являється натискання на 
кнопку ОК після зупинки прокрутки. 

Робота програми користувача

Після зупинки прокрутки на одній з 20 про-
грам і натискання на пальцем на вибраній 
програмі здійснюється перехід до робочого 
вікна, як показано нижче (з налаштуван-
нями за замовчуванням для всіх програм: 
Програма 1 - Програма 20 + вкладка реда-
гування): традиційна функція, температура 
180OC, час роботи 00:30.

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
запустить програму кнопкою СТАРТ, або 
не змінить налаштувань часу роботи чи 
температури, тоді програматор автома-
тично переходить в режим годинника. Щоб 
негайно вийти з робочої програми слід 
натиснути на іконку Назад . Після за-
пуску програми напис СТАРТ замінюється 
на СТОП. 
Програма запускається кнопкою СТАРТ і 
при цьому вмикається двигун охолоджен-
ня, освітлення, верхній та нижній нагрівачі. 
У вікні часу програми напис ЧАС ПРОГРА-
МИ замінюється на ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ, 

а також час 00:30 замінюється на відпо-
відний час закінчення, а час, який минув, 
відображається на стрічці відліку часу.
Після завершення запрограмованого часу 
вмикається звуковий сигнал Послідов-
ність сигналів повторюється через кожні 
5 хвилин.           
На дисплеї весь час виводиться темпе-
ратура встановлена у камері духовки і 
час завершення процесу, а також блимає 
іконка  та підсвітка дисплея. 

Для вимкнення сигналу закінчення вста-
новленого процесу слід торкнутися до 
кнопки ОК. Після цієї операції робоче вікно 
виглядає як перед запуском програми.      

Під час роботи програми можлива моди-
фікація температури або часу. Введення 
нових значень часу або температури у 
програматор призводить до того, що напис 
“Програма 1” або інша назва, запрограмо-
вана користувачем, буде змінена на назву 
функції нагрівання, що відповідає запро-
грамованій функції нагрівання. Змінюється 
також іконка (з поварського ковпака  на 
запрограмовану функцію нагрівання).
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Редагування налаштувань в програмах 
користувача

Після зупинки прокрутки на групі програм 
користувача на вкладці (“РЕДАГУВАННЯ” 
(21 вкладка – перша зліва від Програми 
1) слід натиснути пальцем на вибрану 
закладку, у результаті чого для прокрутки 
будуть доступні 20 програм, які можна ре-
дагувати, що описано вгорі робочого вікна 
як “режим редагування”.

Робоче вікно в режимі редагування є за-
темнене окрім фрагменту, який редагу-
ється. Після натискання на іконку функції 
нагрівання буде запущена прокрутка з 
функціями нагрівання. Після вибору по-
трібної функції її необхідно підтвердити 
ідентично, як при виборі потрібної функції 
нагрівання, з тією тільки різницею, що 
після вибору даної функції програматор 
повертається до вікна “режим редагуван-
ня”. Відображатиметься клавіатура для 
введення назви програми. Після введення 
назви, її слід підтвердити кнопкою OK. 
У будь-який момент можна вийти з вікна 
введення назви програми, натискаючи на 
іконку  .

Після введення і підтвердження назви про-
грами програматор повертається до вікна 
“режим редагування”. 
Підсвічується вікно температури. Після 
натискання на температуру активізується 
вікно встановлення температури. Після 
встановлення потрібної температури її слід 
підтвердити кнопкою ОК.
На екрані підсвічується вікно часу. Після 
натискання на вікно часу активізується 
вікно встановлення часу. Після встанов-
лення потрібного часу роботи його слід 
підтвердити кнопкою ОК.
На екрані підсвічується вікно рівня випічки.
Після натискання на вікно рівня активізу-
ється вікно встановлення рівня випічки 
– як показано нижче. Потрібний рівень 
встановлюється кнопками +/-. Після вста-
новлення потрібного рівня роботи його слід 
підтвердити кнопкою ОК.

Після цієї операції наступає повернення до 
робочого вікна – стрічка відліку вже запо-
внена та протягом 2 секунд висвічується 
напис “редагування завершене”.
Через 2 секунди після виведення напису 
"редагування завершено " відбувається 
автоматичне повернення до головного 
списку програм користувача.
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Головне меню / Куховарська книга

Після зупинки прокрутки на закладці Ку-
ховарська книга натискаємо на вибрану 
закладку, переходячи в підменю з наступ-
ними опціями: випічка, м'ясо, птиця, страви 
італійської кухні, торти, риба, вегетаріан-
ські страви, регіональні страви, оновлення 
куховарської книги.
Іншим способом вибору вкладки Куховар-
ська книга являється натискання на кнопку 
ОК після зупинки прокрутки. 

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, тоді програматор автома-
тично переходить у режим годинника. Для 
негайного виходу з вікна Куховарська книга 
можна скористатися іконкою Назад .  
При виборі закладки наприклад, італійська 
кухня, і далі піца, відкривається вікно (див. 
нижче) з доступними рецептами.

Для вибору рецепту слід торкнутися 
пальцем до відповідного рядка, в резуль-
таті чого відкривається вікно з рецептом. 
Прокрутка списку рецептів здійснюється 
стрілками "вгору", "вниз".

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Куховарська книга - код QR.
Під час перегляду рецепту з куховарської 
книги на стрічці віджет іконка "Куховарська 
книга" змінюється на іконку коду QR. Після 
натискання символу на весь екран відо-
бражається код QR, що містить список 
компонентів актуального рецепту. Натис-
кання екрану на місці коду QR призводить 
до повернення до відображення рецепту.

Головне меню / Куховарська книга / 
Оновлення куховарської книги

Після зупинки прокрутки на вкладці Онов-
лення куховарської книги і натискання на 
пальцем на вибраній вкладці здійснюється 
перехід до робочого вікна Оновлення ку-
ховарської книги.
Іншим способом здійснення вибору вклад-
ки є натискання на клавішу OK. 

Якщо протягом 120 секунд користувач не 
вставить гніздо духовки USB-накопичувача 
і не натисне на іконку Далі, тоді програ-
матор автоматично переходить в режим 
годинника. Для негайного виходу з вікна 
Оновлення програмного забезпечення 
можна скористатися іконкою Назад .  
Подальші дії аналогічні, як при оновленні 
програмного забезпечення.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Головне меню \ Чищення 

Після зупинки прокрутки на вкладці Чи-
щення й натискання пальцем на вибраній 
вкладці здійснюється перехід до робочо-
го вікна. Іншим способом вибору даної 
вкладки являється натискання на кнопку 
ОК після зупинки прокрутки. 

Налаштування, запрограмовані для 
функції чищення, є наступними: функція 
нагрівання - нижній нагрівач, температура 
90 OC.

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
запустить програми кнопкою СТАРТ, тоді 
програматор автоматично переходить у 
режим годинника. Щоб негайно вийти з 
робочої програми слід натиснути на іконку 
Назад . 

Налити воду (0,5 л) на дно духовки, за-
крити двері. Для запуску програми слід 
торкнутися кнопки СТАРТ. Після запуску 
програми напис СТАРТ замінюється на 
СТОП. 
Після завершення запрограмованого часу 
вмикається звуковий сигнал Послідов-

ність сигналів повторюється через кожні 
5 хвилин.           
На дисплеї весь час виводиться темпе-
ратура встановлена у камері духовки і 
час завершення процесу, а також блимає 
іконка  та підсвітка дисплея. 
Для вимкнення сигналу закінчення вста-
новленого процесу слід торкнутися до 
кнопки ОК. Після цієї операції робоче вікно 
виглядає як перед запуском програми.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Головне меню / Чищення (піролітичне 
чищення)*.

Після зупинки прокрутки на вкладці 
Чищення і натискання на вибраній вкладці 
здійснюється перехід до інформаційного 
вікна програми піролізу. Іншим способом 
вибору вкладки Чищення являється 
натискання на кнопку ОК після зупинки 
прокрутки.
Налаштування, запрограмовані для функції 
Піроліз, наступні: функція нагрівання - 
конвекція, температура 480°C.
Увага!
Перед початком піролітичного чищення 
необхідно прочитати інструкцію в розділі 
«Чищення і технічне обслуговування” 
Піролітичне самоочищення духовки.
Духовка нагрівається до температури 
приблизно 480 OC. Залишки від грилю 
або випічки перетворюються на попіл, 
який після завершення процесу можна 
легко вимести або усунути за допомогою 
вологої ганчірки.
Натиснути пальцем на потрібну вкладку і 
перейти до інформаційного вікна програми 
піролізу (витягнути решітки, направляючі 
і вкладені елементи з камери). Після 
усунення елементів обладнання духовки 
слід торкнутися кнопки СТАРТ. На дисплеї 
появиться вікно з вибором часу піролізу: 
1год., 1,5год. або 2год. Після вибору 
однієї з цих функцій з’являється вікно 
з встановленою температурою 480°C і 
часом роботи в залежності від здійсненого 
вибору.
Для запуску програми слід торкнутися 
кнопки СТАРТ. Напис ЧАС РОБОТИ 
змінюється на ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ, і, 
відповідно, вибраний час роботи (60, 90 або 
120 хв.) змінюється  на годину закінчення, 
а час, який пройшов, відображається на 
стрічці відліку часу.
Після закінчення часу піролізу починається 

охолодження. На екрані з’являється 
(- -), повідомлення „охолодженні” та 
актуальний час охолодження. Після 
досягнення температури нижчої, ніж 150°C 
двері розблоковуються. Після закінчення 
загального часу (час охолодження + 
час розблокування) на екрані більше не 
відображається іконка блокування дверей  

 вмикається звуковий сигнал,  і мигає 
підсвітка дисплея. Послідовність сигналів 
повторюється через кожні 5 хвилин.

* У моделях з програматором TiPr
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Головне меню / Слайд-шоу

Після зупинки прокрутки на вкладці по-
каз фотографій і натискання пальцем на 
обрану вкладку відбувається перехід до 
підменю з наступними вкладками: вибір 
альбому, режим показу фотографій, швид-
кість показу фотографій, активація показу 
фотографій, оновлення банку фотографій.   
Слід вибрати одну із цих вкладок, натис-
нувши на ній пальцем. Вибрана вкладка 
виділяється червоним кольором. Вибір 
слід підтвердити кнопкою ОК.

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, тоді програматор автома-
тично переходить у режим годинника. Для 
негайного виходу з вікна слайд-шоу можна 
скористатися іконкою Назад .  

Головне меню / Слайд-шоу / Вибір 
альбому

Після вибору вкладки Вибір альбому у 
підменю передбачено наступні вкладки: 
альбом 1 ... альбом 5. Після вибору однієї з 
цих вкладок відкривається робоче вікно, як 
показано нижче з мініатюрами фотографій 
з даного фотоальбому. 

Для перегортання сторінок (1-17) з мініатю-
рами потрібно провести пальцем по екрані 
дисплея. Для виводу вибраної мініатюри 
на весь екран до неї потрібно торкнутись 
пальцем і утримувати протягом 1 секунди. 
В результаті цієї операції, на весь екран 
виводиться вибране фото, а в лівому ниж-
ньому куті відображається іконка Назад  
, при натисканні на яку можна повернутися 
до попереднього вікна з мініатюрами. 
Аналогічний результат досягається при 
натисканні пальцем у будь-якому місці 
екрану (фотографії)

Вибір даного фотоальбому для відобра-
ження (в режимі активного слайд-шоу) 
здійснюється шляхом торкання до кнопки 
ОК біля робочого екрану з мініатюрами.
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Головне меню / Слайд-шоу / Режим 
перегляду фото

Після зупинки прокрутки на вкладці Режим 
перегляду фото й натискання пальцем на 
вибраній вкладці здійснюється перехід до 
робочого вікна режиму перегляду фото. 
Торкнутися потрібного режиму показу. 
Вибраний режим виділяється червоним 
кольором. Вибір слід підтвердити кнопкою 
ОК.

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Для негай-
ного виходу із вкладки Режим перегляду 
фото та переходу до вкладки Слайд-шоу 
і далі до головного меню і в режим годин-
ника можна також скористатися іконкою 
Назад . 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Головне меню / Слайд-шоу / Швидкість 
слайд-шоу

Після зупинки прокрутки на вкладці Швид-
кість слайд-шоу й натискання пальцем на 
вибраній вкладці здійснюється перехід 
до робочого вікна швидкості слайд-шоу. 
Іншим способом вибору вкладки Швидкість 
слайд-шоу являється натискання на кнопку 
ОК після зупинки прокрутки.
Після цієї операції відкривається вікно 
робочої програми - див. нижче.

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
встановить потрібної швидкості слайд-шоу 
і не підтвердить це налаштування, тоді 
програматор автоматично переходить на 
рівень вище до підменю Слайд-шоу.
Негайний вихід з вкладки швидкості відо-
браження фотографій та перехід до вклад-
ки показу фотографій і далі до головного 
меню і до режиму таймера можливий також 
шляхом натискання іконки відмінити . 
Для встановлення потрібної швидкості 
слайд-шоу використовується прокрутка 
або кнопки +/-. Після встановлення потріб-
ної швидкості слайд-шоу її слід підтверди-
ти кнопкою ОК. Після цієї дії програматор 
закриває вікно налаштування швидкості 
відображення фотографій і повертається 
на рівень вище до підменю показу фото-
графій.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Головне меню / Слайд-шоу / Оновлення 
фотографій

Після зупинки прокрутки на вкладці Онов-
лення банку фотографій й натискання 
на ній пальцем здійснюється перехід до 
робочого екрану. 
Іншим способом вибору вкладки Оновлен-
ня фотографій являється натискання на 
кнопку ОК після зупинки прокрутки. 

Якщо протягом 120 секунд користувач не 
вставить гніздо духовки USB-накопичувача 
і не натисне на кнопку ОК, тоді програ-
матор автоматично переходить в режим 
годинника. Негайний вихід з вікна активації 
можливий шляхом натискання іконки від-
мінити .  
Подальші дії аналогічні, як при оновленні 
програмного забезпечення.

Головне меню / Показ фотографій / 
Активувати показ фотографій

Після зупинки прокрутки на вкладці режиму 
Активувати показ фотографій й натискан-
ня на ній пальцем здійснюється перехід 
до робочого екрану. Торкніться обраного 
режиму активації. Вибраний режим виді-
ляється червоним кольором. Вибір слід 
підтвердити кнопкою ОК.

Якщо протягом 60 секунд користувач не 
зробить вибору, програматор автоматично 
переходить у режим годинника. Негайний 
вихід з вкладки режиму активації та пере-
хід до вкладки показу фотографій і далі 
до головного меню і до режиму таймера 
можливий також шляхом натискання іконки 
відмінити . 

Інформація

Після натискання на іконку  відбувається 
запуск вікна з технічними даними духовки.
Негайний вихід з вікна технічні дані мож-
ливий шляхом натискання іконки відмінити 

.  
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Функціонування двигуна охолодження

Двигун охолодження вмикається при 
ввімкненні будь-якої функції нагрівання, і 
якщо температура в камері перевищить 50 
OC, або якщо не ввімкнена жодна функція 
нагрівання,  але температура в камері 
духовки перевищує 50 OC.

Після завершення процесу нагрівання на 
дисплей виводиться поточний час і стрічка 
з поточною температурою в камері духо-
вки.

Функціонування освітлення

Освітлення в духовці вмикається відповід-
но до налаштованої опції, описаної в Меню 
/ Налаштування / Освітлення у момент 
ввімкнення будь-якої функції нагрівання.
При вимкненій духовці освітлення вми-
кається у момент відкривання дверей 
духовки, але у цьому випадку, незалежно 
від опції встановленої в пункті Меню / На-
лаштування / Освітлення,  освітлення 
завжди працює безперервно (протягом 10 
хвилин або до моменту закриття дверей 
духовки).

При відкритті дверей під час роботи 
програми, вимикаються нагрівальні еле-
ментів та вентилятор двигуна конвекції 
(якщо функція використовує вентилятор 
конвекції), після закриття дверей робота 
продовжується.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Функція ЕКО-режим 

Функція ЕКО-режим дозволяє викорис-
товувати залишкове тепло камери для 
нагрівання їжі.
Функція Еко-режим доступна у наступних 
функціях нагрівання:

          

при умові, що раніше був запрограмований 
час роботи, а її дія полягає у вимкненні 
нагрівачів за 5 хвилин до завершення 
процесу.
Ввімкнення функції Еко-режим можливе, 
якщо встановлено час роботи не менше 
10 хвилин. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Автоматичне відключення напруги

Якщо духовка працює у будь-якій функції 
нагрівання протягом тривалого періоду 
часу, тоді програматор відключить живлен-
ня від електричних елементів пристрою.
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.

Якщо програматор відключив усі електрич-
ні елементи, то це супроводжується миго-
тінням дисплею і символу  на дисплеї.

Для того щоб вимкнути автоматичне від-
ключення електричних елементів необ-
хідно натиснути і притримати 2 секунди 
символ увімк./вимк.  . Після цієї операції 
програматор переходить в режим годин-
ника.

Спеціальні функції програматора

Блокування програматора

Процес активації.
Для активації блокування духовки слід 
натиснути і утримувати протягом 3 секунд 
сенсор ключа . При активуванні блоку-
вання на дисплеї постійно світиться іконка 

 і лунає короткий звуковий сигнал.
Коли блокування програматора ввімкнене 
неможливо вносити зміни в налаштування 
програм приготування їжі, активними а 
лише сенсори ключа і головного вимикача. 
Сенсор  при активованому блокуванні 
служить лише для переривання роботи 
програми і виходу програматора у режим 
годинника. Випадкове натискання на екран 
дисплея при активованому блокуванні 
супроводжується одним довгим звуковим 
сигналом і виведенням на екран вікна з 
повідомленням: “для розблокування на-
тиснути і утримувати протягом 3 секунд . 

Процес деактивації.   
Для деактивації блокування духовки слід 
натиснути і утримувати протягом 3 секунд 
сенсор ключа . Після деактивації бло-
кування на дисплеї перестає світитися 
іконка , що супроводжується коротким 
звуковим сигналом.
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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.

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

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

	Очищення 
 Порядок дій описано у розділі Меню / 

Очищення.
 Після закінчення чистки відкрити двері 

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

	Після очищення камери духовки її слід 
витерти насухо.

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

Виймання телескопічних напрямних

Встановлення телескопічних направляючих

Демонтаж бічних решіток

 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).

Z2

Z1

 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.
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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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  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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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 
3 скла

D1

1

1

2

2

Scoaterea geamului interior 
2 скла
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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

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 
4 скла

1

2

3

1

2

3

4

4

D

*для певних моделей
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Періодичний огляд

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

 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,

 усувати виявлені експлуатаційні дефек-
ти,

 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
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У будь-якій аварійній ситуації необхідно:
	вимкнути робочі вузли духовки,
	відключити електроживлення,
	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 ме-
режі будинку, перегорілий 
замінити

2. не працює освітлення у 
духовці

пошкоджена або недокру-
чена лампочка

замінити лампочку (див. 
розділ Чистка і обслуго-
вування)

3. символ E0 на екрані помилка датчика темпе-
ратури

див. розділ обслуговуван-
ня програматора Головне 
меню / налаштування / 
сервіс

4. символ E1 на екрані помилка датчика зонду для 
м'яса

див. розділ обслуговуван-
ня програматора Головне 
меню / налаштування / 
сервіс

5. вмикається сенсорний 
екран

ввімкнена індукційна плита, 
встановлена над духовкою

ввімкнути блокування 
екрану (ключ), див. розділ 
Спеціальні функції про-
граматора
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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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