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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.
Назар аударыңыз! Асүй плитасында қадағаламай 
маймен немесе өсімдік майымен    тамақ дайындау қауіпті 
және өрт шығуына әкелуі мүмкін.
ЕШҚАШАН отты сумен өшірмеңіз! Ең алдымен жабдықты 
өшіріңіз, онан соң отты қақпақпен немесе жанбайтын 
көрпемен жабыңыз.
Назар аударыңыз! Өрт шығу қаупі бар!  Заттар мен 
құралдарды плитаның бетіне жинап қоймаңыз!
Назар аударыңыз! Егер бетінде  жарықшақ болса, онда 
электр тоғына зақымданбас үшін электрплитаны сөндіру 
керек.  

ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
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ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Плитаның бетіне металл заттарды (мысалы, пышақ, 
шанышқы қақпақ, алюминий фольга және т.б.) қоймау 
керек, өйткені олар қызып кетуі мүмкін. 
Пайдаланғаннан кейін ыдыс детекторының нұсқауларын 
басшылыққа алмай, қыздыру плитасын реттегішпен 
сөндіріңіз.
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. 

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.   
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ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

● Ас үйде балалар болған жағдайда ерекше абайлылықты танытқан жөн. Қосулы 
плитамен тікелей байланысқа түсу күйіктердің тууына алып келуі мүмкін!

● Ұсақ тұрмыстық техника және жетектер қыздырылған духовкамен немесе плитаның 
жұмыс үстіңгі бетімен жанаспауын қадағалау қажет, себебі бұл техниканың 
оқшаулануы жоғары температуралардың ықпалына тұрақты емес.

● Жылжымалы жәшікке жылдам тұтанатын материалдарды салуға болмайды, себебі 
духовканы қолдану кезінде тұтануы мүмкін.

● Қуыру кезінде плитаны қараусыз қалдыруға болмайды. Тағамды даярлау кезінде 
қолданылатын майлар қатты қыздырылу салдарынан жануы мүмкін.

● Плитаның жұмыс үстіңгі бетінің ластануына және оған қайнаған сұйықтықтың 
түсуіне жол беруге болмайды. Атап айтқанда бұл кейін жойылмайтын бүлінулерге 
алып келуі мүмкін керамикалық плитамен байланысқа түсетін қантқа қатысты. 
Ластанулар туған жағдайда оларды бірден кетіріп отыру қажет. 

● Плитаның қыздырылған жұмыс үстіңгі бетіне ылғал түбі бар ыдысты қоюға тыйым 
салынады, себебі плитаның жөнделмейтін бүлінулеріне (кетпейтін дақтар) алып 
келуі мүмкін. Керамикалық плитамен жұмыс жасау үшін оның өндірушісімен 
ұсынылған ыдысты қолдану қажет.

● Пластик немесе алюминий жұқалтырдан жасалынған ыдысты қолдануға тыйым 
салынады. Ыдыстың мұндай түрі өте жоғары температураларда еруі және 
керамикалық плитаның бүлінуіне алып келуі мүмкін.

● Алдын-ала ыдысты орналастырмастан плитаның қайнату үстіңгі бетін іске қосуға 
тыйым салынады.

● Плитаны тазалау үшін бумен тазалау құрылғысын пайдалануға болмайды.
● Пышақ, шанышқы, қасықтар мен қақпақтар, сонымен бірге алюминий жұқалтыры 

секілді металл заттарын ас үй плитасыныңжұмыс үстіңгі бетінде қалдыруға 
болмайды, себебі олар қатты қыздырылуы мүмкін.

● Плитаның керамикалық үстіңгі бетін бүлдіруі мүмкін өткір шеттері бар ыдысты 
қолдануға тыйым салынады.

● Салмағы 15 кг асатын ыдысты духовканың ашық есіктеріне, 25 кг асатын ыдыстарды 
жұмыс үстіңгі бетіне орналастыруға тыйым салынады.

● Есіктердің әйнектерін тазалау үшін қырғыш тазалау құралдарын немесе өткір 
металл заттарды қолдануға болмайды, себебі үстіңгі бетті тырнауы мүмкін, бұл өз 
кезегінде шыныда жарықтардың пайда болуына алып келуі мүмкін.

● Жылжымайтын жәшік сыйымдылығына ыстық ыдысты және табаны (75°C 
асатын), сонымен бірге жылдам тұтанатын материалдарды орналастыруға тыйым 
салынады.

● Техникалық ақаулы плитаны пайдалануға тыйым салынады. Кез-келген ақаулар 
сәйкес құзіреттілікке ие мамандармен ғана жойылуы тиіс.

● Өмірлік қызметтеріне қолдау көрсетуші импланттары бар адамдар (мысалы, 
кардиостимулятор, инсулин сорғысы немесе есту аппараты) бұл аспаптардың 
жұмысы индукциялық плитамен бұзылмайтындығына көз жеткізуі тиіс 
(индукциялық плитаның жұмыс жиілігі 20-50 кГц құрайды).

● Кез-келген техникалық ақаулар туған жағдайда плитаны электр желісінен міндетті 
түрде ажырату қажет.

● Аспап тек жасалынған мақсаттарда ғана қолданылуы тиіс. Кез-келген өзге 
мақсаттарда қолданылуы (мысалы, жайды жылыту) дұрыс емес және қауіпті болып 
есептелінеді.



     6

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҚАЛАЙ ҮНЕМДЕУ ҚАЖЕТ

Электр энергиясын 
тиімді пайдалану тек 
шығындарды төмендетіп 
қана қоймайды, сонымен 
қатар қоршаған орта-
ны да қорғайды. Келесі 
қарапайым ережелерді 

орындау ең жақсы нәтижелерге жетуге 
көмектеседі:
● Даярлау үшін тиісті ыдысты 
қолдану.
Жалпақ және қалың түбі бар кастрөлдер 
электр қуатын 1/3 дейін үнемдеуге 
мүмкіндік береді. Ыдысты қақпақпен жабу 
қажет, бұл электр қуатын 4 есе азайтуға 
мүмкіндік береді!
● Конфорка өлшеміне тәуелді тағам 
даярлау үшін ыдысты іріктеу қажет.
Даярлауға арналған ыдыс көлемі конфор-
ка көлемінен аз болмауы тиіс.
● Конфорка мен ыдыс түбінің 
тазалығын қадағалау қажет.
Ластану жылудың берілуіне кедергі 
келтіреді – тұрып қалған күйіп кеткен ла-
станулар жиі жағдайда қоршаған ортаны 
өте ластайтын құралдар көмегімен ғана 
кетіруге болады.
● «Кастрөлге артық үңілдеуден» аулақ 
болыңыз.
Сонымен бірге духовка есіктерін жиі 
ашуға да болмайды.
Плитаны өз уақытында сөндіріп және 
қалған жылуды қолданыңыз.
Ұзақ даярлау жағдайында даярлау соңына 
5-10 минут қалғанда конфорканы сөндіріп 
отырыңыз. Осының арқасында сіз 20%-ға 
дейін электр қуатын үнемдей аласыз.
Духовканы тек үлкен көлемді тағамдар 
үшін ғана қолданыңыз.
1 кг дейін салмағы бар етті кастрөлде 
қайнату үстіңгі бетінде даярлаған үнемді 
болады.
● Духовканың қалған жылуын 
қолданыңыз.

40 минуттан астам тағам даярлау 
жағдайында міндетті түрде даярлау 
аяқталғанға дейін 10 минут бұрын духов-
каны сөндіріңіз.
Назар аударыңыз! Бағдарламаушыны 
қолданған жағдайда оны тағамдарды 
даярлаудың сәйкес барынша қысқа 
уақытына қалыпқа келтіру қажеттілігін 
ұмытпаңыз.
● Термоциркуляция тәртібін қолдана 
отырып және духовканың есігін жауып 
өнімдерді қамырға орап пісіру қажет.
● Духовка есіктерін қатты жабыңыз. 
Жылу есіктердің тығыздандырғыш 
төсемелеріндегі ластанулар арқылы 
шығады. Оларды уақыттылы жойып 
отырған жөн.
● Ас үй плитасын тоңазытқыштар/
мұздатқыш камераларға тікелей жақын 
орналастырмау қажет.
Қажеттіліксіз электр қуатын қолдану 
жағдайында оның шығыны өседі.
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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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1 Үрмепуштің температура реттегішінің тұтқасы
2 Үрмепеш функциясын таңдау тұтқасы
3 Термореттегіштің бақылау шамы L
4 Үрмепеш жұмысының бақылау шамы R
5 Крепление дверцы духовки
6 Жәшік  (белгілі бір модельдер үшін)
7 Конфоркаларды басқару панелі  
8 Индукциялық шыныкерамикалық бет
9 Таймер* 

ҚҰРЫЛҒЫҒА СИПАТТАМА

* белгілі үлгілер үшін

1

3

2

4

5

6

7
8

9
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ҚҰРЫЛҒЫҒА СИПАТТАМА

5 4 5

3

33

6

3

2

55 51

Индукциялық конфорка  
booster (артқы сол жақтағы) Ø 160

Индукциялық конфорка 
booster (артқы оң жақтағы) Ø 180

Индукциялық конфорка 
booster (алдыңғы сол жақтағы) Ø 210

Индукциялық конфорка  
booster (алдыңғы оң жақтағы) Ø 160

1. Беттің қосу / сөндіру сенсорлық батырмасы
2. Сенорлық батырма плюс
3. Конфорка көрсеткіші
4. Сенорлық батырма минус
5. Конфорка таңдайтын сенсорлық батырма
6. Сағат көрсеткіші
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Оснащение плиты - перечень:

Сымды
бағыттауыштар

ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Грильге арналған тор
(кептіруге арналған тор)

Қуыруға арналған жайпақ 
таба*

Пісіруге арналған жайпақ 
таба*

* белгілі үлгілер үшін
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       Ас үй плитасын орнату

 Ас үй жай құрғақ және жақсы 
желденетін болуы, сонымен бірге 
ақаусыз желдетуге ие болуы тиіс, ал 
плитаның орнатылуы басқарудың 
барлық элементтеріне еркін қол 
жетімділікті қарастыруы тиіс.

 Плита Y класының құрастырылымына 
ие, яғни бір жағынан жоғары жиһазбен 
немесе қабырғамен жабылуы мүмкін. 
Кіріктірілетін жиһаз қаптамаға және 
100°C температураға тұрақты оны 
желімдеуге арналған желімге ие бо-
луы тиіс. Бұл шарттың орындалмауы 
үстіңгі беттің түр өзгертуіне немесе 
қаптама материалдың желімсізденуіне 
алып келуі мүмкін.

 Плитаны қатты, тегіс еденге (тіреуге 
орнатуға болмайды) орнату қажет.

	Созуды пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта келтірілген нұсқауларға 
сәйкес құрастыру қажет.

 Пайдалануды бастамас бұрын 
көлденең жазықтықта теңестіру қажет, 
бұл табада майдың тең таралуы үшін 
өте маңызды. 

 Бұл үшін жәшікті алдын ала жылжы-
тып реттеу аяқтарын қолданыңыз. 
Реттеу диапазоны +/-5мм.

ҚҰРАСТЫРУ

ОРНАТУ*

Асхананың аударылуынан қорғайтын 
блокты орнату.
Блок асхананың аударылуын болдырмау 
ү ш і н  о р н а т ы л а д ы .  А с х а н а н ы ң 
аударылуынан қорғайтын блоктың 
арқасында бала, мысалы есікке мініп, 
асхананы аудара алмайды.

Асхана, биіктігі 850 мм
A=60 мм
B=103 мм

Асхана, биіктігі 900 мм
A=104 мм
B=147 мм

* белгілі үлгілер үшін

A
B
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ҚҰРАСТЫРУ

Плитаны  электрөткізгішке  қосу
Назар аударыңыз!
Өткізгішке қосуды тиісті рұқсаты бар құрастыру  жөніндегі білікті маман  орындай алады. 
Электрөткізгішке  өз бетімен қайта икемдеу немесе өзгеріс жасауға тыйым салынады.
Құрастыру жөніндегі маманға арналған нұсқаулық.
Плита  айнымалы үшфазалы тоқ қорегіне есептелген (400В 3N~50Гц). Қыздыру 
элементтерінің  номиналды кернеуі  230 В құрайды. Плитаны бірфазалы  тоқпен (230 
В) қоректендіру үшін ауыстырып қосу  қоса берілген қосылыс сызбасына  сәйкес қосу 
панеліне жалғастыра орнатумен жүзеге асырылады.
Қосылыс сызбасы плитаның тарату қалқанымен қатар тұрады. Қалқанға бекіткішін 
бұрауышпен бұрап алып,  тысын алып тастағаннан кейін қол жеткізуге болады. Қосқыш 
кабельді дұрыс таңдауды есте сақтау,  плитаның  қосылу типі мен номиналды қуатын 
ескеру керек.  Жалғастырғыш кабельді  тартып бекіткен жөн.
Назар аударыңыз!
Нөлдік тізбекті  тарату қалқанындағы   
(«жерге қосу») символымен белгіленген қысқышқа  қосу туралы есте сақтау керек. 
Плитаға қорек беретін электрөткізгіштің апаттық жағдай туындаған кезде тоқ беруді 
үзуге мүмкіндік беретін қорғаныс сөндіргіші болуы тиіс.  Қорғаныс сөндіргішінің  жұмыс 
түйісулерінің арақашықтығы кем дегенде 3 мм құрауы тиіс.
Сызбада көрсетілгеннен өзгешеленетін қосылу тәсілі  плитаның сынуына әкелуі 
мүмкін. 

ЫҚТИМАЛ ҚОСУЛАР 
СЫЗБАСЫ

Назар аударыңыз! Қыздыру 
элементтерінің кернеуі 230 В)                     

1

2

3

400/230 V екі фазалы желіге 
бейтарап қосқанда, жалғастырғыш  
2-3 және 4-5 түйісулер  «жерге 
қосылуға» арналған қорғаныс.

400/230 V бейтарап үш    фазалы 
желіге,  жалғастырғыш  1,2 және 3 
түйісулер, бейтарап 4-5  «жерге 
қосылуға» арналған қорғаныс   
өткізгіш

1N~

Фаза өткізгіштер – L 1 =R, L 2 =S, L 3 =T, N – бейтарап; РЕ – қорғаныс нөлі

Назар аударыңыз! Кез келген 
қосылыста қорғаныс сымы  бір 
ұшы    «жерге қосылған»  
түйісумен қосылған болуы тиіс 
РЕ Қо

су
 к

аб
ел

ін
ің

 
ұс

ы
ны

ла
ты

н 
ти

пі

2N~

3N~

230 V бір фазалы желіге нөлдік 
өткізгішпен қосқанда, жалғастырғыш 
1-2-3 және 4-5 түйісулерді  «жерге 
қосылуға» арналған қорғанысты 
жалғастырады.

H05VV-F3G4

H05VV-F4G2,5

H05VV-F5G1,5

1

2

3

5

4

PEL1

N

1

2

3

5

4

L1

L2

PE

N

1

2

3

5

4

L1

L2

PE

N

L3



 13

Назар аударыңыз!
Ta электронды
б а ғ д а р л а м а у ш ы с ы м е н 
жабдықталған  п л и т а л а р д а 
желіге қосылғаннан кейін ди-
сплей «0.00» көрсететін бо-
л а д ы . Б а ғ д а р л а м а у ш ы н ы ң 
ағымдық уақытын орнату қажет. 
(Бағдарламаушыны пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықты қараңыз).
Ағымдық уақытты орнатпастан 
духовка жұмысы мүмкін емес.

ПАЙДАЛАНУ 

Үрмепештің камерасын тек ыдыс 
жууға арналған сұйықтықтың аз 
ғана мөлшері қосылған жылы 
сумен ғана жуу қажет.

Үрмепешті алғаш рет қосудан 
бұрын

● Орауышының бөлігін алып тастаңыз.
● духовканың есігінен заттаңбасын
 ақырындап алып тастаңыз,
● духовкасын зауыттық консервация
 құралдарынан тазалаңыз,
● духовканың ішіндегісін суырып алыңыз 

да, ыдыс жуатын сұйықтықты қосып 
жылы сумен жуыңыз,

● орынжайдағы желдеткішті қосыңыз
 немесе терезені ашыңыз,
● духовканы  қыздырыңыз (250°С, 30 

минут бойы), кірлерін алып тастаңыз 
және мұқият  жуыңыз.
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ПАЙДАЛАНУ

Қайнату үстіңгі бетіне қызмет көрсету.

Қыздыру элементтерінің типі туралы ақпарат нұсқаулықтың 11 бетіндегі кестеде 
келтірілген.

Индукциялық жол жұмысының қағидалары

Электрогенератор аспаптың ішінде орналасқан катушканы 
толықтырады. Бұл катушка магнит өрісін құрайды, сондықтан 
кастрөл плитаға қойылу бойына оған бірден индукция 
токтары сіңеді.
Осылайша, токтар кастрөлді қыздырады, ал плитаның шыны 
үстіңгі беті салқын күйінде қалады.

Бұл жүйе түбі магнитті өріс әсеріне ұшырайтын ыдысты қолданылуын қарастырады.

Тұтасымен алғанда, индукциялық технология екі артықшылықпен ерекшеленеді.
 жылудың ыдысқа тікелей бөлінуіне байланысты жылудың қолданылуы максимальды 

болып табылады,
 жылу инерциясы құбылысы тумайды, себебі даярлау кастрөл плитаға қойылған сәттен 

бастап автоматты түрде басталады және оны плитадан алған сәтте аяқталады.

Қорғаныс құрылғысы:
Егер плита дұрыс орнатылса және тағайындалуы бойынша қолданылса, онда қорғаныс 
құралдарына деген қажеттілік өте сирек туады.
Желдеткіш: Басқару және қуат көзі элементтерін қорғау және салқындандыру үшін 
қызмет етеді. Екі әртүрлі жылдамдықтармен жұмыс істей алады, автоматты түрде 
қосылады. Желдеткіш конфоркалар сөндірулі кезде қосылады және электронды жүйенің 
жеткілікті салқындауына дейін жұмыс жасайды.
Транзистор: Электронды элементтер температурасы зонд көмегімен үздіксіз өлшенеді. 
Егер температура қауіпті мәндерге дейін өсетін болса, жүйе автоматты түрде қызған 
электронды элементтерге бәрінен де жақын орналасқан конфоркаларды сөндіреді.
Детекция: Ыдыстың бар екендігін білдіретін детектор плита жұмысын және сәйкесінше 
қыздыруды қамтамасыз етеді. Қыздыру аумағында орналасқан кішкене заттар (мыс., 
қасық, пышақ, сақина) ыдыс ретінде танылмайтын болады және плита қосылмайды.
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ПАЙДАЛАНУ

Индукциялық өрісте ыдыстың бар екендігін білдіретін детектор

Ыдыстың бар екендігін білдіретін детектор индукциялық өрісі бар плиталарда 
орнатылған. Жұмыс жасау кезінде ыдыстың бар екендігін білдіретін детектор плитаға 
ыдысты орналастыру немесе оны плитадан алып тастау аумағында жылудың бөлінуін 
автоматты түрде бастайды немесе тоқтатады. Бұл электр қуат көзінің үнемделуін 
қамтамасыз етеді.

	Егер конфорка сәйкес ыдыспен үйлесімділікте қолданылатын болса, дисплейде жылу 
деңгейі көрсетіледі.

	Индукция магнитті материалдан жасалынған түбі бар сәйкес ыдыстың қолданылуын 
талап етеді – кестені қараңыз.

Куат казахский 6usd: Егер конфоркада ыдыс болмаса немесе сәйкес келмейтін ыдыс 
орнатылса, онда дисплейде пісіру бетіндегі белгі көрсетіледі . Конфорка іске 
қосылмайды. 
Егер 10 минут ішінде ыдыс танылмаса, плитаның қосылу операциясы тоқтатылады.
Конфорканы сөндіру үшін оны сенсорлық контроллер көмегімен сөндіру керек, яғни тек 
одан ыдысты алу жеткіліксіз.

Ыдыс қадағасы беттің қосу/сөндіру сенсорлық батырмасы ретінде 
жұмыс істемейді.

Келесі бақылау керек:, қосқан және сөндірген кезде, сонымен қатар қыздыру уақытын 
таңдау барысында  әрқашан тек бір сенсорлық батырма басулы болуы керек 
. Көптеген сенсорлық батырмалар бір уақытта басулы болған жағдайда  (сағатпен 
кілтті ескермегенде ), жүйе енгізілетін басқару сигналдарын елемейді, ал ұзақ уақыт 
басылған кезде ақаулық белгісі беріледі.
Плитаны пайдалану аяқталғаннан кейін ыдыс детекторының нұсқауларын 
басшылыққа алмастан реттегіш конфоркасын сөндіріңіз.

Шыныкерамикалық пісіру беті сенсорлық батырмалармен жабдықталған, олар белгіленген 
беттерге жанасу арқылы әрекетке келтіріледі. 
Сенсорлық батырмаға атқарушы команданың кез келген берілісі акустикалық сигналмен 
қатар жүреді.



 16

ПАЙДАЛАНУ

Ыдыстың тиісті сапасы плитаның жоғары өнімділігіне қол жеткізудің негізгі шарты болып 
табылады.

● Үнемі мінсіз жалпақ түбі бар, тек жоғары сапалы ыдысты қолдану қажет: мұндай 
түрдегі ыдысты қолдану даярлау кезінде тамақ күйіп кетуі мүмкін жергілікті қызып 
кету нүктелерінің пайда болуының алдын алады.Қалың металл қабырғалары бар 
кастрюлдер мен табалар жылудың барынша жақсы таралуына қамтамасыз етеді.

● Кастрөл түбінің құрғақ болуын қадағалаңыз: ыдысты толтыру кезінде немесе 
тоңазытқыштан алынған ыдысты қолдану кезінде оны плитаға қоймас бұрын 
түбінің толығымен құрғақ екендігіне көз жеткізген жөн. Бұл плитаның үстіңгі бетінің 
ластануына жол бермеу үшін мүмкіндік береді.

● Кастрөлдегі қақпақтың болуы жылудың жоғалуының алдын алады, осы арқылы 
қыздыру уақытын азайтады және электр қуат көзін азайтады.

Индукциялық өрісте даярлауға арналған ыдысты іріктеу

Индукциялық конфорка Индукциялық даярлауға арналған ыдыс түбінің 
диаметрі 

Диаметр (мм) Минимальды (мм) Оңтайлы (мм)
210 140 210
180 90 180
160 90 160

Минимальды диаметрге қарағанда диаметрі кіші ыдысты қолдану 
жағдайында индукциялық конфорка жұмыс істемейтін болады.

Қуат ыдыстың өлшемі конфорка өлшеміне сәйкес келгенде барынша жақсы 
беріледі.
Минимальды және максимальды диаметрлер келесі кестеде келтірілген және ыдыс 
сапасына тәуелді.

Индукциялық модуль есебінен температураның оңтайлы бақылауын 
қамтамасыз ету үшін ыдыс түбі жалпақ болуы тиіс.
Ыдыстың иілген түбі немесе өндірушінің терең мөртаңбаланған логотипі 
индукциялық модульдің температурасын бақылауға мүмкіндік береді 
және ыдыстың қыздырылуына алып келуі мүмкін.
Бүлінген ыдысты қолдануға болмайды, мыс., өте жоғары температура 
әсері салдарынан түбінің түрі өзгерген ыдысты.
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Ас үй ыдысында 
заттаңбалау

Затбелгіде ыдыстың индукциялық 
плиталарда қолдану үшін 
сәйкес келетіндігі туралы 
ақпараттандыратын белгінің бар 
екендігін тексеріңіз.

Магнитті материалдардан (эмальданған металл 
жапырағынан, феррит тот баспайтын болаттан, 
шойыннан) жасалынған кастрөлдерді қолданыңыз, 
кастрөл түбіне магнит жақындатып, тексеріп 
көріңіз (жабысуы тиіс).

Тот баспайтын болат Ыдыстың бар екендігін танымайды
Ферромагнитті болаттан жасалынған ыдыстан өзге 
За

Алюминий Ыдыстың бар екендігін танымайды
Шойын Жоғары тиімділік

Назар аударыңыз: Кастрөлдер плитаға сызат 
түсіруі мүмкін

Эмальданған болат Жоғары тиімділік
Жалпақ, қалың және тегіс түбі бар ыдыс 
ұсынылады

Әйнек Ыдыстың бар екендігін танымайды
Фарфор Ыдыстың бар екендігін танымайды
Мыс түбі бар ыдыс Ыдыстың бар екендігін танымайды
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Басқару панелі

● Плитаны электр желісіне қосқан кезде белгілі бір сәтке барлық индикаторлар жанады. 
Пісіру беті пайдалануға дайын.

● Пісіру беті  электронды сенсорлық батырмалармен жабдықталған, олар саусақпен 
кем дегенде 1 секунд басқан кезде қосылады.

● Сенсорлық батырманың кез келген қосылуы дыбыстық сигналмен қатар жүреді.

Сенсорлық батырмалардың беттеріне қандай да бір заттарды қоймаған жөн 
(ақаулық сигналы пайда болуы мүмкін), бұл беттер әрдайым таза күйінде 
болуы керек .

Индукциялық конфорканың қыздыру қуатының деңгейін орнату  

Конфорка көрсеткішінде  (3) «0» саны жарқын көрсетілген кезде, «+» (2) және «-» (4) 
сенсорлық батырмаларының көмегімен қыздыру қуатының қажетті деңгейін орнатуға 
кірісуге болады.

Конфорканы қосу

Пісіру бетін қосқаннан кейін сенсорлық батырма көмегімен  (1) келесі 20 секунд ішінде 
таңдалған конфорканы қосу керек (5).
1. Таңдалған конфорканы белгілейтін сенсорлық батырмаға жанасқаннан кейін (5), 

сәйкес конфорканың қуат деңгейінің көрсеткішінде жарықталған сан жарығырақ 
жанады  «0».

2.  «+» (2) сенсорлық батырмасын немесе «-» (4) батырмасын басып,  біз белгіленген 
қыздыру деңгейін орнатамыз.

Қайнатпа плитаны қосу.
Қосу / сөндіру сенсорлық батырмасында (1) саусақты кем дегенде 1 секунд бойы ұстау 
керек. Пісіру беті қосулы болады: егер барлық көрсеткіштерде (3) келесі сан жанса «0» 
.

Егер 20 секунд ішінде ешқандай сенсорлық батырма қосылмаса, пісіру беті 
сөнеді.

Егер бетті қосқаннан кейін 20 секунд ішінде ешқандай сенсорлық батырма 
қолданылмаса, конфорка сөнеді.

 Барлық көрсеткіштерде сан немесе әріп жарқыраған кезде, конфорка  қосулы 
күйінде болады,  бұл конфорканың қыздыру қуатының деңгейін  орнатуға 
дайын екендігін көрсетеді .
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Барлық пісіру бетін сөндіру 
● Егер, кем дегенде, бір конфорка қосулы болса, пісіру беті жұмыстық қалыпта 

орналасады. 
● Қосу/сөндіру (1) сенсорлық батырмасына басқан кезде барлық пісіру беті сөнеді. 

Егер конфорка әлі ыстық болса, конфорка көрсеткішінде (3) «H» әрпі жанады, ол 
жартылай қыздыру символы болып табылады.

Конфоркаларды сөндіру
● Конфорка қосулы күйінде орналасады. Қыздыру қуаты деңгейінің көрсеткіші 

жарығырақ жанады.
● Сөндіру бетті қосу/сөндіру сенсорлық батырмасын басқаннан кейін жүргізіледі немесе  

«-» (4) сенсорлық батырмасының көмегімен қуат деңгейін «0» дейін азайту керек.

Booster «P» функциясы
 «Booster» функциясы конфорка қуатын Ø 210 –  2300 Вт бастап 3000 Вт 
дейін және конфорканы Ø 180 –  1400 Вт бастап 2000 Вт дейін қыздыруда негізделеді
конфорканы Ø 160 –  1200 Вт бастап 1400 Вт.
 «Booster» функциясы қосу үшін конфорканы таңдау керек, онда қуат деңгейін  «9»-ға 
орнатып, қайтадан «+» (2) сенсорлық  батырмасына басу керек, бұл туралы конфорка 
көрсеткішінде «P» әрпінің пайда болуы хабарлайды.
 «Booster» функциясының сөндірілуі индукциялық конфорка қосулы болған кезде 
немесе индукциялық конфоркадан ыдысты алып тастағаннан кейін «-» (4)  сенсорлық 
батырмасына қайта жанасқаннан кейін жүргізіледі.  

 Ø 210, Ø 180  конфоркасы үшін Booster функциясын іске қосу 5 минутпен 
шектелген. Booster функциясы автоматты түрде өшірілгеннен кейін, конфорка 
одан әрі ең төменгі қуатта қыздырылады.
Температуралық құрылғы электронды жүйеде болғанда және орауыш мұндай 
мүмкіндікті қарастырса Booster функциясы қайтадан қосылады.
Егер ыдыс конфоркадан Booster функциясы кезінде алынып тасталса, 
функция одан әрі белсенді болады, ал уақыт есебі – жалғастырылады.

Booster функциясы жұмыс істеп тұрған кезде конфорканың температурасы 
жоғарылаған жағдайында (электронды жүйенің немесе орауыш), Booster 
функциясы автоматты түрде өшеді. Конфорка номиналды қуатына қайта 
келеді.
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Егер Booster функциясын қосса, жалпы қуаты тым жоғары болса, екінші 
конфорканың қыздыру қуаты буда автоматты түрде төмендетіледі.

 «Booster» функциясын басқару

Тігінен орналасқан екі конфорка буды құрады.

Пісіру бетіне тосқауыл қою

Тосқауыл функциясы пісіру бетін балалармен кездейсоқ қосылудан қорғауға арналған. 
Оны тек тосқауылды алғаннан кейін қосуға болады.

Шектеу функциясы

Тосқауылды пісіру бетінің сенорлық панелі қосулы болған кезде ғана орнатуға 
болады, 
сонымен қатар ешбір  конфорка, сағат та қосулы болмау керек (көрсеткіштерде нүктесі 
жыпылықтаған «0» саны жанады).
Сенсорлық батырма (1) көмегімен панельді қосқаннан кейін алдыңғы оң жақтағы 
конфорканың (5) сенсорлық батырмасын және (4) сенсорлық батырмасын бір уақытта 
басу керек, осыдан кейін  алдыңғы оң жақтағы конфорканың (5) сенсорлық батырмасын 
қайтадан басу керек. Осы кезде барлық көрсеткіштерде «L» әрпі пайда болады, бұл 
тосқауыл функциясының қосылуын білдіреді. Егер конфоркалар ыстық болса, «L» әрпі 
мен  «H» әрпі кезектесіп жанады.

Бет тосқауылын 10 секунд ішінде қосу керек және сипатталғандардан басқа, 
қандай да бір өзге сенсорлық  батырмаларды басуға болмайды. Өзге 
жағдайда бет тосқауылы қосылмайды.

Тосқауылдан тағам дайындау уақытына босату  

 Пісіру бетінің панелін (1)  сенсорлық батырмасының көмегімен қосқаннан кейін барлық 
көрсеткіштерде «L» әрпі пайда болады.   Сосын бір уақытта оң жақтағы алдыңғы 
конфорканың (5)  сенсорлық батырмасына және (4) сенсорлық батырмасына басу керек.  
«L» әріптері жойылады, ал конфорка көрсеткіштерінде  нүкте жыпылықтаған «0.» пайда 
болады. Осыдан кейін конфорканы қосуды бастауға болады. 
( « бөлімде сипатталғандай Индукциялық конфорканың қыздыру қуатының деңгейін 
орнату »).

Пісіру беті тосқауыл алынбағанша, тіпті пісіру бетінің панелін қосып-сөндірген 
кезде де тосқауыл астында болады.  Пісіру бетін қоректену желісінен сөндіру 
оның тосқауылдан шығарылуына алып келмейді.
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Қалдық жылу индикаторы

Ыстық конфорканы сөндірген сәтте көрсеткіште «Н» әрпі сигнал ретінде пайда болады, 
бұл «конфорка ыстық!» дегенді білдіреді. 

   -де бұл уақытта күйік шалу мүмкіндігіне байланысты конфоркаға жанасуға 
болмайды, сонымен қатар оған жоғары температура әсерінен зақымдалуы 
мүмкін заттарды қоюға болмайды!

Индикатор сөніп қалса, конфорканы ұстап көруге болады, алайда оның әлі қоршаған 
орта температурасына дейін жетпегенін ескеру керек.

Кернеу болмаған кезде қалдық жылудың индикаторы жарықтанбайды.

Ұзақ уақытқа тосқауылдан босату

(1) сенсорлық батырмасымен пісіру бетінің панелін қосқаннан кейін барлық көрсеткіштерде 
«L» әрпі пайда болады. Сосын бір уақытта оң жақтағы алдыңғы конфорканың  (5) 
сенсорлық батырмасын және (4) сенсорлық батырмасын басу керек, осыдан кейін 
қайтадан  (4) сенсорлық батырмасын басу керек. Пісіру бетінің сенсорлық панелі сөндіріледі  
(көрсеткіштер өшеді).

Тосқауылдың сөндірілуін 10 секунд ішінде жүргізу керек, осы кезде 
аталғандардан басқа, өзге сенсорлық батырмаларды басуға болмайды. Өзге 
жағдайда пісіру беті ұзақ уақытқа тосқауылдан шығарылмайды.
Егер пісіру бетінің сенсорлық панелі тосқауылдан дұрыс шығарылса, онда 
(1) сенсорлық батырмасына басқан кезде барлық көрсеткіштерде нүктесі 
жыпылықтаған «0» саны пайда болады. Егер конфоркалар ыстық болса, 
«0» саны мен «Н» әрпі кезектесіп жанатын болады.
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Жұмыс уақытының шектелуі 

Сенімділікті арттыру үшін индукциялық 
пісіру беті әр конфорканың жұмыс 
уақытының шектегішімен жабдықталған. 
Ең жоғарғы жұмыс уақыты қыздыру 
қуатының соңғы таңдалған деңгейіне қарай 
анықталады. 
Егер ұзақ уақыт ішінде(кестені қараңыз) 
қыздыру қуатын өзгертпесе, тиісті конфорка 
автоматты түрде өшіп, қалдық жылу 
индикаторы жанады. Алайда, кез-келген 
минута конфорканы қосып, оны пайдалану 
нұсқаулығына сәйкес пайдалануға 
болады.

Қыздыру 
қуатының 

деңгейі

Сағат 
тәртібіндегі 
максималды 

жұмыс уақыты  
             2

1 8,6
2 6,7
3 5,3
4 4,3
5 3,5
6 2,8
7 2,3
8 2
9 1,5

P - Ø 160 1,5
P - Ø 180 0,08
P - Ø 210 0,08

Барлық конфоркалар сағат көмегімен уақыт бағдарламалау жүйесінде бір 
уақытта жұмыс істей алады. 

Сағат функциясы
Бағдарламаланатын сағат конфорка жұмысының уақытын бағдарламалау мүмкіндігінің 
арқасында тағам дайындау үрдісін жеңілдетеді. Оларды сонымен қатар таймер ретінде 
қолдануға болады.
Сағатты қосу

Бағдарламаланатын сағат конфорка жұмысының уақытын бағдарламалау мүмкіндігінің 
арқасында тағам дайындау үрдісін жеңілдетеді. Оларды сонымен қатар таймер ретінде 
қолдануға болады.  
●  (5) сенсорлық батырмасымен сәйкес конфорканы таңдаймыз.  «0» саны жарығырақ 

жанады.
● Сосын 0 секунд ішінде «+»(2) және «-» (4)  сенсорлық батырмаларының көмегімен 

қажетті қуат деңгейін 1-9 диапазонында бағдарламалау керек.
● Сосын 0 секунд ішінде «+» (2) және «-» (4) сенсорлық батырмаларының көмегімен 

сағатты қосуға болады.
●  «+» (2) немесе «-» (4) сенсорлық батырмасының көмегімен тамақ дайындауға 

қажетті уақытты бағдарламалауға болады (01 бастап 99 минутқа дейін). Сағатпен 
басқарылатын конфоркада ондық нүкте жанады.

Электр қуатын үнемдеу үшін 
«9» қыздыру қуатының деңгейі 
30 минуттан кейін «8» қуаты 
деңгейіне дейін автоматты түрде 
азаяды, жұмыс істеу уақыты 
өзгермейді.
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ПАЙДАЛАНУ

Тағам дайындаудың бағдарламаланған уақытын өзгерту  
Тағам дайындаудың кез келген сәтінде оның ұзақтығының бағдарламаланған уақытын 

өзгертуге болады.
●  (5) сенсорлық батырмасымен біз сәйкес конфорканы таңдаймыз.  Қыздыру қуатының 

саны жарығырақ жарқырай бастайды.
● Жоғарғы көрсеткіште бағдарламаланған уақыттың сандары пайда болады.
●  «+» (2) сенсорлық батырмасының немесе  «-» (4) сенсорлық батырмасының 

көмегімен біз сағаттағы уақытты орнатамыз.

Тағам дайындау барысын бақылау  

Тағам дайындаудың аяқталуына дейін қалған уақытты кез келген сәтте (5) конфорка 
таңдайтын сенсорлық батырмасына басу, ал кейін бір уақытта «+» (2) және «-» (4) 
сенсорлық батырмаларына басу арқылы тексеруге  болады.

Сағат сөндіру

Тағам дайындаудың бағдарламаланған уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал 
беріледі, оны кез келген сенсорлық батырмаға басу арқылы сөндіруге болады немесе 
сигнал автоматты түрде екі минуттан кейін сөнеді.

Сағатты белгіленген уақыттан бұрын сөндіру қажеттілігі туындаған кезде:
●  (5) сенсорлық батырмасының көмегімен конфорка қосылады. Қыздыру қуатының 

саны жарығырақ жарқырай бастайды.
● Сосын  «+» (2) сенсорлық батырмасымен және «-» (4) сенсорлық батырмасымен 

сағатты іске қосу керек.
●  «-» (4) сенсорлық батырмасымен тағам дайындау уақыты «00» қалпына дейін 

азайтылады. Funkcja zegara wyłączy się, a pole grzejne działa nadal, dopóki nie 
wyłączymy go ręcznie.

Сағатты таймер ретінде қолдану

Егер сағат конфорка жұмысының бағдарламалануын басқаруда қолданылмаса, тағам 
дайындау уақытын бағдарламалайтын сағатты  қосымша дыбыстық сигнал ретінде 
қолдануға болады. 

Таймерді қосу

Пісіру беті сөндірулі болған кезде:
● Пісіру бетін  (1) пісіру бетінің қосу/сөндіру сенсорлық батырмасына басу арқылы 

қосамыз.
● Сосын, бір уақытта «+» (2) және «-» (4) сенсорлық батырмасын басып, таймерді қосу 

керек.
●  «+» (2) немесе «-» (4) сенсорлық батырмасының көмегімен  таймер уақытын орнату 

керек. 
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Тағам жылыту функциясы «01»  қалыптары 
арасындағы жылытудың қосымша қуаты 
ретінде ұсынылады және көрсеткіште 
« » белгісі түрінде көрсетіледі. 

Қыздыруды функциясын қосу тармақта 
сипатталғандай жүзеге асырылады   
« Конфоркаларды қосу»
Қыздыруды функциясын сөндіру тармақта 
сипатталғандай жүзеге асырылады   
„Конфоркаларды сөндіру”.

ПАЙДАЛАНУ

Таймерді сөндіру

Бағдарламаланған уақыт аяқталғаннан кейін ұзақ дыбыстық сигнал қосылады, оны 
кез келген сенсорлық батырмаға жанасу арқылы сөндіруге немесе оның 2 минут 
аяқталғаннан кейін автоматты түрде сөнуін күтуге болады.

Таймерді белгіленген уақытқа дейін сөндіру қажеттілігі туындаған кезде:
● «+» (2) және «-» (4) сенсорлық батырмаларына бір уақытта басу арқылы таймерді 

іске қосу керек.
● Сосын  «-» (4) сенсорлық батырмасының көмегімен біз таймер жұмысының уақытын 

«00» қалпына дейін азайтамыз.    
● Таймер функциясы сөнеді. 
● Сағатты таймер ретінде бағдарламалаған кезде олар тамақ дайындау уақытын 

бағдарламалауға болатын сағат ретінде жұмыс істемейді. 

Жылыту функциясы

Тағам жылыту функциясы конфоркадаға таңдалған тағам температурасын ұстап тұрады. 
Таңдалған конфорка кіші жылыту қуатына қосылады. Конфорка қуаты тағам жылыту 
функциясымен тағам температурасы шамамен 65°C болатындай  басқарылады.
 Сондықтан қайнатылған дайын тағамның дәмі нашарламайды және ол ыдыс түбіне күйіп-
жабыспайды. Бұл функцияны сонымен қатар майды, шоколадты және т.б. қайнату үшін 
қолануға болады.
Осы функцияның дұрыс қолданылуының шарты түбі жалпақ сәйкес ыдыстың қолдану 
болып табылады, бұл ыдыстың температурасының конфоркада орналасатын қадағамен 
дәл өлшенуі үшін қажет.
Тағам жылыту  функциясын кез келген конфоркада қосуға болады.
Микробиологиялық мақсаттар бойынша тағамды ұзақ уақыт жылыда ұстау ұсынылмайды, 
сондықтан осы функцияны қосқан кезде сенсорлық  панель 2 сағаттан кейін сөнеді.
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Үрмепештің функциялары және 
оған қызмет көрсету

Ү р м е п е ш  ж о ғ а р ғ ы  ж ә н е  т ө м е н г і 
қыздырғышпен, сондай-ақ грильмен 
(егер ол болса)  қыздырыла алады. 
Жұмысты басқару  үрмепештің жұмыс 
режимін таңдайтын тұтқасы арқылы жүзеге 
асырылады – орнату тұтқаны таңдалған 
функцияға бұрағанда жасалады,

сондай-ақ температураны реттеу тұтқасы 
арқылы температураның таңдалған 
ш а м а с ы н а  т ұ т қ а с ы н  б ұ р а ғ а н д а 
жасалады.

Бақылау шамдары

Духовканың қосылуы плитаның Rекі 
бақылау шамдары, бақылау шамы (қосылу) 
және  L термореттеушінің бақылау шамының 
жануымен толықтырылады. R бақылау 
шамының жұмысы духовка жұмысының 
белгісін береді. L бақылау шамының сөнуі 
духовканың берілген температураға қол 
жеткізгендігін білдіреді. Аспаздық рецеп-
ттерде ыдысты қыздырылған духовкаға 
қою ұсынылатындықтан, мұны L бақылау 
шамының алғашқы сөнуінен кейін қоюға 
болады. Қамырға орап пісіру кезінде 
L шамы мерзімді түрде қосылып және 
сөнетін болады (духовка камерасында 
температураның ұсталынуы). R бақылау 
шамы «Духовканың жарықталуы» күйінде 
тұтқа орналасқанда жануы мүмкін.    

                 L                                R

ПАЙДАЛАНУ 

Табиғи конвекциясы бар үрмепеш 
(стандартты)

Сөндіру  екі тұтқасын да  „ ” / „0” қалпына 
қою арқылы жүзеге асырылады.

Ү р м е п е ш т і  д е р б е с 
жарықтандыру
Тұтқасын  осы қалыпқа қойып, 
үрмепештің  жарықтандыру 
камерасықосамыз. Мысалы, 
камераны жуғанда.

Тұтқасының ықтимал қалыптары

Гриль қосылды
Тұтқаны осы жағдайға қою тамақты 
грильде немесе айналғышта 
қуыруға мүмкіндік береді. 

Жоғарғы қыздырғыш  қосылды
Үрмепеш тұтқасының осы 
қалпында  жоғарғы қыздырғыш 
қана қызады. Пісірілетін өнімдерді 
жоғарыдан қызартып пісіргенде 
қолдану керек.
Төменгі қыздырғыш  қосылды
Үрмепеш тұтқасының осы қалпында  
төменгі қыздырғыш қана қызады. 
Пісірілетін өнімдерді төменнен 
қызартып пісіргенде қолдану керек. 

Ж о ғ а р ғ ы  ж ә н е  т ө м е н г і 
қыздырғыштар  қосылды
Үрмепеш тұтқасын осы қалыпқа қою 
үрмепештің стандартты тәсілмен 
қызуына әкеледі.

00

5050

10
0

150
200

250



     26

Ү р м е п е ш  ж о ғ а р ғ ы  ж ә н е  т ө м е н г і 
қыздырғыштармен, грильмен қызуы 
мүмкін. Жұмысты басқару үрмепеш 
жұмысының режімін таңдау тұтқасының 
– орнату тұтқасын таңдалған функцияға 
айналдырудан тұрады, сонымен қатар, 

ПАЙДАЛАНУ 

Еріксіз конвекциясы бар үрмепеш

сондай-ақ температураны реттеу тұтқасы 
арқылы температураның таңдалған 
ш а м а с ы н а  т ұ т қ а с ы н  б ұ р а ғ а н д а 
жасалады.

Сөндіру екі тұтқаны да „ ” / „0” жағдайына 
орнатумен жүзеге асырылады.

Назар аударыңыз!
Ү р м е п е ш т і ң  қ а н д а й  д а  б і р 
функциясын қосқаннан кейінгі 
қызудың (қыздырғыштың және 
т.б.) қосылуы тек температураны 
таңдағаннан кейін ғана жүзеге 
асырылады.

үрмепешті тәуелсіз
жарықтандыру
Осы жағдайда айналмалы тұтқаны 
орнатудың көмегімен үрмепешті 
шкафта жарық жанады.

Еріту
Желдеткіш қана қосулы, барлық 
қыздырғыштар сөндірулі. 

Жылдам жылыту
Жоғарғы қыздырғышғ гриль және 
желдеткіш қосулы. 
Пешті алдын ала қыздыру үшін 
пайдаланылады. 

Турбо гриль және конвекция
Тұтқаның осы жағдайында үрмепеш 
конвекциямен бірге қатты қыздыру 
функциясын орындайды. Іс жүзінде 
бұл қуыру үдерісін тездетуге және 
дайындалып жатқан тағамның 
дәмдік сапасын жақсартуға мүмкіндік 
береді. Қуыруды үрмепештің есігі 
жабық жағдайда жүргізу қажет.

« К ү ш е й т і л г е н  « Г Р И Л Ь » 
функциясы («Супер-Гриль»)
« К ү ш е й т і л г е н  « Г Р И Л Ь » 
функциясын қосу бір уақытта 
қосылған жоғарғы қыздырғыш 
пен грильде пісіруге мүмкіндік 
береді. Осы функция үрмепештің 
жоғарғы жұмыс бетінде жоғарырақ 
температураны қолдануға мүмкіндік 
береді, нәтижесінде тағам көбірек 
қызарады, осы функция, сонымен 
қатар, үлкен тағам үлестерін пісіруге 
де мүмкіндік береді.

Тұтқасының ықтимал қалыптары
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ПАЙДАЛАНУ 

төменгі жылытқыш қосулы
Айналмалы тұтқаның осы режімінде 
үрмепеш тек төменгі қыздырғыш 
көмегімен ғана қызады. Қамырды 
астынан пісіру (мысалы, «ылғал» 
пісірме және жеміс салмасы бар 
пісірме).

ж о ғ а р ғ ы  ж ә н е  т ө м е н г і 
қыздырғыштар қосулы
Осы жағдайда айналмалы тұтқаны 
орнату конвенциялы әдіспен 
үрмепешті қыздыруға мүмкіндік 
береді. Қамырдан, балықтан, 
еттен дайындалған тағамдарды, 
нанды, пиццаны пісіру үшін керемет 
ыңғайлы (үрмепешті алдын ала 
қыздыру, сонымен қатар, күңгірт 
қаңылтыр табаларды қолдану 
міндетті болып табылады), бір 
деңгейде пісіру үрдісі.

желдеткіш сөндірулі, сонымен 
қатар жоғарғы және төменгі 
қыздырғыш.
Айналмалы тұтқаның осы жұмыс 
жағдайында үрмепеш «ҚАМЫР» 
реж ім інде  жұмыс  жасайды. 
Желдеткіші бар конвекциялы 
үрмепеш (  функциясы пісіру 
үдерісі  кезінде ұсынылады). 

ГРИЛЬ» функциясы қосулы
Тағам қызарғанға дейін «ГРИЛЬ» 
п і с і р у і  ет т і ң :  с т е й к т е р д і ң , 
шницельдердің, балықтардың, 
т о с т а р д ы ң ,  ш ұ ж ы қ т а р д ы ң , 
пісірмелердің  шағын үлестерін 
пісіру үшін қолданылады (пісірілетін 
тағам 2-3 см-ден қалың болмауы 
қажет, пісіру барысында тағамды 
екінші бетіне аудару қажет).

Бақылау шамдары

Духовканың қосылуы плитаның Rекі 
бақылау шамдары, бақылау шамы (қосылу) 
және  L термореттеушінің бақылау шамының 
жануымен толықтырылады. R бақылау 
шамының жұмысы духовка жұмысының 
белгісін береді. L бақылау шамының сөнуі 
духовканың берілген температураға қол 
жеткізгендігін білдіреді. Аспаздық рецеп-
ттерде ыдысты қыздырылған духовкаға 
қою ұсынылатындықтан, мұны L бақылау 
шамының алғашқы сөнуінен кейін қоюға 
болады. Қамырға орап пісіру кезінде 
L шамы мерзімді түрде қосылып және 
сөнетін болады (духовка камерасында 
температураның ұсталынуы). R бақылау 
шамы «Духовканың жарықталуы» күйінде 
тұтқа орналасқанда жануы мүмкін.    

                 L                                R
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Ү р м е п е ш  ж о ғ а р ғ ы  ж ә н е  т ө м е н г і 
қыздырғыштармен, грильмен қызуы 
мүмкін. Жұмысты басқару үрмепеш 
жұмысының режімін таңдау тұтқасының 
– орнату тұтқасын таңдалған функцияға 
айналдырудан тұрады, сонымен қатар, 

Еріксіз конвекциясы бар үрмепеш
(конвекциясы және шығыршықты 
қыздырғышы бар)

температураны реттеу тұтқасының – орнату 
температураның таңдалған өлшеміне 
тұтқаны айналдырудан тұрады - көмегімен 
жүзеге асырылады.

Сөндіру екі тұтқаны да „ ” / „0” жағдайына 
орнатумен жүзеге асырылады.

Назар аударыңыз!
Үрмепештің қандай да бір функ-
циясын қосқаннан кейінгі қызудың 
(қыздырғыштың және т.б.) қосылуы 
тек температураны таңдағаннан 
кейін ғана жүзеге асырылады.

үрмепешті тәуелсіз
жарықтандыру
Осы жағдайда айналмалы тұтқаны 
орнатудың көмегімен үрмепешті 
шкафта жарық жанады.

Еріту
Желдеткіш қана қосулы, барлық 
қыздырғыштар сөндірулі. 

Жылдам жылыту
Жоғарғы қыздырғышғ гриль және 
желдеткіш қосулы. 
Пешті алдын ала қыздыру үшін 
пайдаланылады. 

«Күшейтілген «ГРИЛЬ» функция-
сы («Супер-Гриль»)
«Күшейтілген «ГРИЛЬ» функ-
циясын қосу бір уақытта қосылған 
жоғарғы қыздырғыш пен грильде 
пісіруге мүмкіндік береді. Осы 
функция үрмепештің жоғарғы 
жұмыс бетінде жоғарырақ тем-
ператураны қолдануға мүмкіндік 
береді, нәтижесінде тағам көбірек 
қызарады, осы функция, соны-
мен қатар, үлкен тағам үлестерін 
пісіруге де мүмкіндік береді.

Турбо гриль және конвекция
Тұтқаның осы жағдайында үрмепеш 
конвекциямен бірге қатты қыздыру 
функциясын орындайды. Іс жүзінде 
бұл қуыру үдерісін тездетуге және 
дайындалып жатқан тағамның 
дәмдік сапасын жақсартуға мүмкіндік 
береді. Қуыруды үрмепештің есігі 
жабық жағдайда жүргізу қажет.

Тұтқасының ықтимал қалыптары

ПАЙДАЛАНУ 
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ПАЙДАЛАНУ 

терможелдеткіш және төменгі 
қыздырғыш қосулы
А й н а л м а л ы  т ұ т қ а н ы ң  о с ы 
жағдайында үрмепеш терможел-
детк іш және қосулы төменг і 
жылытқыш режімінде жұмыс жа-
сайды, бұл пісіру әдісінің жоғарғы 
температурасына алып келеді. 
Мысалы, «ылғал» пісірме, пицца 
дайындауда, пісірілетін тағамның 
астыңғы бөлігінде жылудың көп 
мөлшері болады.

«ГРИЛЬ» функциясы қосулы
Тағам қызарғанға дейін «ГРИЛЬ» 
п і с і р у і  ет т і ң :  с т е й к т е р д і ң , 
шницельдердің, балықтардың, 
т о с т а р д ы ң ,  ш ұ ж ы қ т а р д ы ң , 
пісірмелердің  шағын үлестерін 
пісіру үшін қолданылады (пісірілетін 
тағам 2-3 см-ден қалың болмауы 
қажет, пісіру барысында тағамды 
екінші бетіне аудару қажет).

төменгі жылытқыш қосулы
Айналмалы тұтқаның осы режімінде 
үрмепеш тек төменгі қыздырғыш 
көмегімен ғана қызады. Қамырды 
астынан пісіру (мысалы, «ылғал» 
пісірме және жеміс салмасы бар 
пісірме).

ж о ғ а р ғ ы  ж ә н е  т ө м е н г і 
қыздырғыштар қосулы
Осы жағдайда айналмалы тұтқаны 
орнату конвенциялы әдіспен 
үрмепешті қыздыруға мүмкіндік 
береді. Қамырдан, балықтан, еттен 
дайындалған тағамдарды, нан-
ды, пиццаны пісіру үшін керемет 
ыңғайлы (үрмепешті алдын ала 
қыздыру, сонымен қатар, күңгірт 
қаңылтыр табаларды қолдану 
міндетті болып табылады), бір 
деңгейде пісіру үрдісі.
терможелдеткіш қосулы
А й н а л м а л ы  т ұ т қ а н ы 
« Т Е Р М О Ж Е Л Д Е Т К І Ш Т І Ң 
ҚОСЫЛУЫ» функциясына ор-
нату үрмепешті шкафтың артқы 
қ а б ы р ғ а с ы н ы ң  о р т а с ы н д а 
орналасқан терможелдеткіштің 
көмег імен «ер ікс із»  әд іспен 
үрмепешті қыздыруға мүмкіндік 
береді. Конвенциялы үрмепештерде 
пісіру барысында төменірек темпе-
ратуралар қолданылады.
Қызудың осы әдіс ін қолдану 
үрмепеште орналасқан тағамның 
айналасында жылудың біркелкі 
таралуына мүмкіндік береді.

желдеткіш сөндірулі, сонымен 
қатар жоғарғы және төменгі 
қыздырғыш.
Айналмалы тұтқаның осы жұмыс 
жағдайында үрмепеш «ҚАМЫР» 
реж ім інде  жұмыс  жасайды. 
Желдеткіші бар конвекциялы 
үрмепеш (  функциясы пісіру 
үдерісі  кезінде ұсынылады). 

Бақылау шамдары

Духовканың қосылуы плитаның Rекі 
бақылау шамдары, бақылау шамы (қосылу) 
және  L термореттеушінің бақылау шамының 
жануымен толықтырылады. R бақылау 
шамының жұмысы духовка жұмысының 
белгісін береді. L бақылау шамының сөнуі 
духовканың берілген температураға қол 
жеткізгендігін білдіреді. Аспаздық рецеп-
ттерде ыдысты қыздырылған духовкаға 
қою ұсынылатындықтан, мұны L бақылау 
шамының алғашқы сөнуінен кейін қоюға 
болады. Қамырға орап пісіру кезінде 
L шамы мерзімді түрде қосылып және 
сөнетін болады (духовка камерасында 
температураның ұсталынуы). R бақылау 
шамы «Духовканың жарықталуы» күйінде 
тұтқа орналасқанда жануы мүмкін.    

                 L                                R
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Пешті қосу үшін:
● Үрмепеш тұтқасының жағдайын «гриль» 

символымен белгіленген жағдайға 
орнату қажет.  , 

●  Үрмепешті 5 минут бойы қыздыру қажет 
(үрмепештің есігі жабық болуы керек).

● Азық-түліг і  бар жайпақ табақты 
үрмепешке сәйкес жұмыс деңгейіне 
қойыңыз, ал істікте қуыру барысында 
– тура оның астына (істікшеден төмен) 
ағатын майға арналған жайпақ табаны 
орналастыру қажет.

● Қуыруды үрмепештің есігі жабық 
күйінде жүзеге асыру қажет.

Пешті қолдану

Қуыру қызған грильден пайда болатын 
инфрақызыл сәулелердің тағамға әсер 
етуінің нәтижесінде жүзеге асырылады.

Назар аударыңыз!
Үрмепеш қолданылып жатқан     
кезде, қолжетімді бөліктері қызуы 
мүмкін.
Ү р м е п е ш к е б а л а л а р д ы 
жақындатпауға кеңес береміз.

ПАЙДАЛАНУ
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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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Табиғи конвекциясы бар үрмепеш (стандартты)

Пісірменің түрі
өнім

Үрмепештің 
функциялары

Температура Деңгей Уақыт (мин)

160 - 200 2 - 3 30 - 50

220 - 240 3 10 - 15

210 - 220 2 45 - 60

210 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 230 2 90 - 120

160 - 180 2 45 - 60

190 - 210 2 40 - 50

Назар аударыңыз!
Кестелерде берілген шамалар анықтамалық болып табылады және Сіздің аспаздық 
құштарлықтарыңыз бен тәжірибеңізге байланысты өзгеруі мүмкін.

ТАҒАМДЫ ҮРМЕПЕШТЕ ДАЙЫНДАУ – ІС ЖҮЗІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР
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Пісірменің түрі
өнім

Үрмепештің 
функциялары

Температура Деңгей Уақыт (мин)

160 - 200 2 - 3 30 - 50

150 3 25 - 35

160 - 180 2 20 - 40*

150 3 65 - 70

220 - 240 3 10 - 15

210 - 220 2 45 - 60

190 2 - 3 60 - 70

210 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 230 2 90 - 120

190 2 - 3 50 - 60

160 - 180 2 45 - 60

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

Еріксіз конвекциясы бар үрмепеш

Назар аударыңыз!
Кестелерде берілген шамалар анықтамалық болып табылады және Сіздің аспаздық 
құштарлықтарыңыз бен тәжірибеңізге байланысты өзгеруі мүмкін.

ТАҒАМДЫ ҮРМЕПЕШТЕ ДАЙЫНДАУ – ІС ЖҮЗІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР
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Пісірменің түрі
өнім

Үрмепештің 
функциялары

Температура Деңгей Уақыт (мин)

160 - 200 2 - 3 30 - 50

160 - 180 2 20 - 40*

140 - 160 2 10 - 40*

200 - 230 1 - 3 10 - 20

210 - 220 2 45 - 60

160 - 180 2 - 3 45 - 60 

190 2 - 3 60 - 70

210 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 180 2 120 - 160

160 - 230 2 90 - 120

160 - 190 2 90 - 120

190 2 - 3 50 - 60

160 - 180 2 45 - 60

175 - 190 2 60 - 70

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

Еріксіз конвекциясы бар үрмепеш
(конвекциясы және шығыршықты қыздырғышы бар)

Назар аударыңыз!
Кестелерде берілген шамалар анықтамалық болып табылады және Сіздің аспаздық 
құштарлықтарыңыз бен тәжірибеңізге байланысты өзгеруі мүмкін.

ТАҒАМДЫ ҮРМЕПЕШТЕ ДАЙЫНДАУ – ІС ЖҮЗІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР
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Плиталарды тазалауға арналған қырғыш

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

Пайдаланушының ұқыптылығы және 
үрмепешті таза ұстау және оны дұрыс 
күту оның апатсыз жұмысының мерзімін 
әжептәуір ұзартады.

Тазаламас бұрын, барлық тұтқалардың   
„●”/ „0” жағдайында тұрғанына аса 
назар аудара отырып, үрмепешті 
сөндіру қажет. Тазалауды үрмепеш 
суығаннан кейін жүргізуге болады.

       Керамикалық панель

• Панелі жиі-жиі, әрбір пайдаланудан кейін 
тазаланады. Мүмкіндігінше  плитаны жылу 
сумен  жуу ұсынылады (алаңды қыздыру 
көрсеткіші сөнгеннен кейін). Пісіретін 
бетінің қатты ластануына, әсіресе күю 
мен  қақтануға жол бермеу керек.

• Күшті абразивтері бар тазартқыш 
құралдарды – мысалы, құрамында 
абразивтері бар ұнтақтар, абразивті 
пасталар, абразивті тастар, кеуек 
тас, металл ысқыш сияқты абразивті 
қасиеттері бар тазарту құралдарын 
пайдалануға болмайды.  Олар 
панелдерінің бетіне жөнделмейтін сызат 
түсіруі мүмкін. Тазалаған кезде «белсенді, 
тез тазартатын» құралдарды қолданбау 
керек. 

• Панелдегі қатты кірлерді арнайы 
қырғышпен қыруға болады. Бұл ретте 
керамикалық панель жиектеріне залал 
келтірілмеуін қадағалау керек.
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Назар аударыңыз!
Шыны беттерді тазалау және жұмыс 
жағдайында ұстау үшін құрамында 
қажақтары бар тазалағыш 
құралдарын қолданбаңыз.

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

  Үрмепеш

● Үрмепешті әр қолданудан кейін 
тазалаған жөн. Тазалау барысында 
жарық қосылады, бұл ішкі жұмыс бетін 
көруді жақсартуға мүмкіндік береді.

● Үрмепештің камерасын тек ыдыс 
жууға арналған сұйықтықтың аз ғана 
мөлшерін қосу арқылы жылы сумен 
ғана жуу қажет.

●	Steam Clean бумен тазалау
- Үрмепештің астынан санағандағы 

бірінші деңгейге қойылған тостағанға 
0,25 л (1 стақан) су құйыңыз.

- Үрмепештің есігін жабыңыз.
- Температура реттегішінің тұтқасын 

50ºС жағдайына, жұмыс режімін таңдау 
тұтқасын «төменгі  қыздырғыш  
жағдайына орнатыңыз

- Үрмепештің камерасын шамамен 30 
минутқа қыздырыңыз.

- Үрмепештің есігін ашыңыз, камераның 
ішкі көлемін шүберекпен және губкамен 
сүртіңіз, сосын  ыдыс жууға арналған 
сұйықтықтың аз ғана мөлшерін қосу 
арқылы жылы сумен жуу қажет

 Назар аударыңыз. Бумен тазалаудан 
кейін қалған ылғал тақта астында 
тамшылар немесе су қалдықтары 
түрінде болуы мүмкін.

● Үрмепештің камерасын жуғаннан 
кейін, оны құрғатып сүрту қажет.

Үрмепеш жарықтандыруының шамын 
алмастыру

Электр тоғымен зақымдану мүмкіндігін 
болдырмау үшін шамды алмастырмас 
бұрын құралдың сөндірілгеніне көз 
жеткізіңіз.

● Басқарудың барлық тұтқаларын   „●”/ 
„0” жағдайына орнатыңыз және 
қоректендіруді ажыратыңыз.

● Шамның қалпағын бұрап шығарыңыз 
және жууыңыз, оны құрғатып сүртіңіз.

● Жарықтандыру шамын ұяшықтан бұрап 
шығарыңыз, қажет болған жағдайда, 
оны жаңасымен алмастырыңыз

-  жоғарғы температуралы шамды (300 
ºС) шамалары:

-  кернеуі 230
-  қуаты 25  W – Е14 қимасы 

● Шамды бұрап шығарыңыз. Шамның 
к е р а м и к а л ы қ  ұ я ш ы қ қ а  д ұ р ы с 
орнатылуына назар аударыңыз.

● Шамның қалпағын бұрап шығарыңыз.

Үрмепештің шамы
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КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

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)
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Ішкі шыны панельдердің шешілуі. 
3 шыны панельдері.

D1

1

1

2

2

Ішкі шыны панельдердің шешілуі. 
2 шыны панельдері.

3. Ішкі әйнекті бекіткіштен алыңыз (есіктің 
төменгі бөлігінде). D, D1 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
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D*, әріпімен белгіленген бүркеме пеш-
тер оңай алынатын бүркеме пештің 
қосымша сымдық бағыттауыштарымен 
(сатыларымен) жабдықталған. Олар-
ды жууға алып шығу үшін алдында 
орналастырылған бекіткішті алу керек (Z1), 
содан соң бағыттауышты тартып артқы 
бекіткішінен (Z2) ажырату керек. Жуған 
соң бағыттауыштарды бекіткішке орнала-
стыру керек және бекіткішті (Z1 және Z2) 
орнату керек.

Dp* 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 та-
бандармен бірге итеріп қайта салу керек.

Z1

Z2

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ПЕН КҮТІМ

Бүйір сатыларын босатып алу

*белгілі үлгілер үшін

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.
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АПАТТЫ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ІС-ӘРЕКЕТ

Әр апатты жағдайда:
● Үрмепештің жұмыс түйіндерін сөндірген жөн.
● Электр қорегін ажыратыңыз.
● Маманды шақырыңыз.
● Кестедегі нұсқауларды орындай отырып, кейбір ұсақ ақауларды пайдаланушың 

өзі де жөндей алады. Кызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, кестені 
қарап шығыңыз

.

МӘСЕЛЕ СЕБЕБІ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ
1. Аспап істен шыққан Кернеуді  беру кезінде 

ауытқулар
Ү й  ж е л і с і н д е г і 
сақтандырғышты тексеру, 
жанып кеткенін ауыстыру

2 .  Б а ғ д а рл а м а л ау ш ы 
индикаторы «0.00» уақытын 
көрсетеді.

Ж а б д ы қ  ж е л і д е н 
ажыратылған  немесе 
кернеудің уақытша өшірілуі 
орын алған

Маңызды уақытты баптау
(ба ғдарламалаушыны 
п а й д а л а н у  б о й ы н ш а 
нұсқаулықты қарау)

3 .  Д у х о в к а н ы ң 
жарықтандыруы істен 
шыққан

Шамдар соңына дейін 
б ұ р а л м а ғ а н  н е м е с е 
зақымданған

Шамды соңына дейін бұрау 
немесе жанып кеткенін 
а у ы с т ы р у  ( т а р а у ы н 
қараутазарту және күту )

4. Бір конфорка сөнеді, 
индикаторда «H» әрпі 
жанады

Жұмыс уақытын шектеу Конфорканы қайтадан 
қосу

5. Бет әсер етпейді және  
қысқа акустикалық сигнал 
береді

балалардан қорғаныс 
(тосқауыл) қосулы

балалардан қорғанысты 
(тосқауылды) сөндіріңіз

6. Пісіру беті әсер етпейді 
және ұзақ акустикалық 
сигнал береді

дұрыс қызмет көрсетпеу 
(қате сенсорлық 
батымалар қосылған 
немесе өте жылдам)
сенсорлық  батырма(лар) 
жабық немесе ластанған

пісіру бетін қайтара қосу

7. Пісіру беті сөндіріледі қосқаннан кейін 10 сек 
астам уақыт ішінде 
ешқандай параметрлер 
енгізілмеді  
сенсорлық  батырма(лар) 
жабық немесе ластанған

пісіру бетін қайтара қосу

сенсорлық батырмаларды 
ашу немесе тазарту
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АПАТТЫ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ІС-ӘРЕКЕТ

8. Конфорканың ыстық 
болуына қарамастан, 
қалдық жылудың 
индикаторы жанбайды.

Кернеуді беру кезінде 
ауытқу, аспап желіден 
ажыратылған.

Басқару панелін 
жақын арада қосып 
және өшіргеннен кейін 
ғана қалдық жылудың 
индикаторы қосылады.

9. Керамика панелінде 
жарық.

Қауіпті! Плитаны желіден тез арада ажырату 
қажет (қорғағыш). Жақын маңдағы қызмет 
көрсету орталығына жүгіну.

10. Егер ақау бұдан әрі 
жойылмаса.

Плитаны желіден ажыратыңыз (қорғағыш!). Жақын 
маңдағы қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
Маңызды!
Сіз аспаптың жарамды жағдайда болуына және оның 
тиісті үй жағдайында пайдаланылуына жауаптысыз. 
Егер тиісті емес пайдалану кезінде пайда болған ақау 
салдарын жою үшін, сіз қызмет көрсету орталығының 
қызметкерін шақыртыңыз, бұл шақыртылу кепілдік 
мерзім ішінде болса да, сіз оны төлейсіз.
Көрсетілген нұсқаулықты ұстанбау әсерінен пайда 
болған ақауға өкінішке орай біз жауап бере алмаймыз.

11. Индукциялы плита 
бәсеңдетілген дыбыс 
шығарса.

Бұл қалыпты құбылыс. Электронды жүйені салқындататын 
желдеткіш жұмыс істеп тұр.

12. Индукциялы плита 
ысқырыққа ұқсас дыбыс 
шығарса.

Бұл қалыпты құбылыс. Ең жоғарғы қуатта пайдалану 
уақытында бірнеше жұмыс аумағының кезінде орауыш 
жұмысының жиілеуіне қарай плита жеңіл ысқырық 
шығарады.

13. E2 белгісі Индукциялы орауыштың 
жанып кетуі

Жеткіліксіз салқындату, 
15/16 беттегі ескертулерге 
сәйкес ыдысты тексеріңіз.
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Номиналды кернеуі    230/400V~  50 Гц

Номиналды қуаттылығы    max. 10,0 кВт

Тақтаның көлемі (ЕНІ / ТЕРЕҢДІГІ / БИІКТІГІ) 60 / 50 / 85 cм

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 труд-
нощів щодо обслуговування плити.
Плита, перед випуском з заводу та упакуванням була ретельно перевірена на спеці-
альних стендах на предмет безпеки й працездатності.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з використання перед тим, як увімкнути при-
лад. Дотримання викладених у ній вимог попередить невірне використання плити.
Інструкцію слід зберегти та тримати у легко доступному місці. Для попередження не-
щасних випадків слід послідовно дотримуватися положень інструкції з використання.

Увага!

Плитою користуватися тільки після ознайомлення з даною інструкцією.
Плита призначена виключно для домашнього використання.
Виробник залишає за собою право внесення змін, які не впливають на роботу при-
ладу.
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ПОЛОЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

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.
Увага. Під час готування гарячий жир чи олія на варильній 
поверхні можуть сплахнути, що, за відсутності нагляду, 
може привести до виникнення пожежі.
НІКОЛИ не намагайтеся загасити пожежу водою, вимкніть 
пристрій і накрийте полум’я кришкою або матом із 
негорючих матеріалів.
Увага. Щоб зменшити ризик пожежі, не кладіть сторонні 
предмети на варильну поверхню. 
Увага. Якщо на поверхні є тріщини, знеструмте пристрій, 
щоб уникнути ураження електричним струмом.
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ПОЛОЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Не кладіть на варильну поверхню металеві предмети, 
наприклад, столові прибори, кришки, алюмінієву фольгу, 
оскільки вони можуть нагрітися.
Після використання вимкніть плиту, незважаючи на по-
казники детектора посуду.
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 ді-
тей.
Увага. Не використовуйте для чищення скляної панелі 
дверцят абразивні засоби чи металеві шкребки, оскільки 
вони можуть пошкодити поверхню й привести до появи 
тріщин

Увага. Для того, щоб виключити можливість ураження 
електричним струмом перед заміною лампочки впевніться, 
що прилад вимкнено.
Для чищення духовки не застосовуйте парові очисники
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ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

●  Особливо слід звертати увагу на те, щоб діти не перебували поряд із розігрітою 
плитою. В результаті безпосереднього контакту з працюючою плитою можна отри-
мати опіки!

● Необхідно слідкувати, щоб дрібна побутова техніка з проводами не торкалися без-
посередньо до розігрітої духовки або варильної поверхні, щоб не пошкодити ізоля-
цію цієї техніки.

● Заборонено зберігати у шухляді легкозаймисті матеріали, оскільки під час експлуа-
тації духовки вони можуть загорітися.

● Заборонено залишати плиту без нагляду під час смаження. Олія та жири можуть 
загорітися від перегрівання.

● Не слід допускати до забруднення варильної поверхні та потрапляння на неї рідин 
внаслідок википання. Зокрема, це стосується цукру, який реагує з керамічною па-
неллю і може завдати їй непоправної шкоди. Будь-які забруднення необхідно од-
разу усувати. 

● Заборонено ставити на конфорки посуд з мокрим дном, оскільки це може викликати 
незворотне пошкодження поверхні (плями, що не усуваються).

● Необхідно використовувати посуд, що призначений для готування на керамічних 
варильних поверхнях.

● Не використовуйте посуд з пластику і алюмінієвої фольги.. Він плавиться при висо-
ких температурах і може пошкодити керамічну панель.

● Не слід вмикати плиту, не поставивши попередньо на неї посуд.
● Металеві предмети, такі як ножі, виделки, ложки і кришки та алюмінієву фольгу не 

рекомендується класти на поверхні кухонної плити, оскільки вони можуть сильно 
нагрітися.

● Заборонено використовувати посуд з гострими краями, який може пошкодити по-
верхню керамічної панелі.

● Заборонено ставити на відкриті дверцята духовки посуд, маса якого перевищує 15 
кг, а на варильну поверхню плити – не більше 25 кг.

● Заборонено використовувати жорсткі абразивні засоби або гострі металеві пред-
мети для чищення скла на дверях, оскільки при цьому можна подряпати поверхню 
і призвести до утворення тріщин.

● Ніколи не ставте гарячий посуд і вкладиші (вище 75 ° C) і легкозаймистих матеріалів 
у контейнер шухляди.

● Заборонено використовувати технічно несправну плиту. Будь-які поломки можуть 
ремонтувати виключно працівники з відповідною кваліфікацією і повноваженнями.

● Люди з імплантованими пристроями, що підтримують життєво важливі 
функції (такими як кардіостимулятори, інсулінова помпа або слуховий апа-
рат) повинні переконатися, що робота цих пристроїв не буде порушена ро-
ботою індукційної варильної панелі (обсяг частоти дії індукційної варильної 
панелі становить 20-50 кГц).

● У будь-якій ситуації, зв’язаній  з технічними неполадками, необхідно відключити 
електроживлення кухні.

● Пристрій можна використовувати виключно з тією метою, задля якої він був за-
проектований. Будь-яке інше застосування (наприклад, обігрівання приміщень) 
необхідно вважати за невідповідне та небезпечне.
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UNSERE ENERGIESPARTIPPS

ЯК ЗАОЩА ДЖ УВАТИ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Особи, котрі відповідально 
в і д н о с я т ь с я  д о 
в и к о р и с т а н н я 
електроенергії, оберігають 
не лише домашній бюджет, 

але також підходять свідомо до питання 
охорони довкілля. Тому давайте економити 
електроенергію! А для цього потрібно:

 Для приготування їжі використовувати 
відповідний посуд.
Посуд з плоским і товстим дном дозволить 
заощадити до 1 / 3 електроенергії. Слід 
використовувати кришку, в іншому 
випадку споживання електроенергії зросте 
чотирикратно!

 Підібрати посуд, що відповідає 
розміру конфорки.
Дно посуду для приготування їжі не може 
бути менше конфорки.

 Конфорки і дно посуду завжди 
повинні бути чистими.
Забруднення заважають теплопередачі 
- сильно пригорілий бруд можна усунути 
лише з використанням засобів, що 
завдають великої шкоди навколишньому 
середовищу.

 Уникати надмірного „заглядання” до 
посуду під час приготування їжі.
Також не потрібно часто відкривати двері 
духовки.
Вчасно виключати і використовувати 
залишкове тепло.
Якщо процес приготування є тривалим, 
нагрівання слід вимкнути за 5-10 хвилин 
до завершення приготування страви. 
Завдяки цьому заощаджується до 20% 
електроенергії.

Духовку слід використовувати лише для 
приготування значної кількості їжі.
Для економії електроенергії м’ясо вагою до 
1 кг краще готувати на кухонній плиті.

Використання залишкового тепла 
духовки.
Якщо час готування страви перевищує 40 
хвилин, духовку необхідно виключити за 10 
хвилин до завершення готування.
Увага! При використанні програматора 
слід встановлювати відповідно менший 
час приготування страв.

 Грилювання з використанням потоку 
гарячого повітря і при зачинених дверях 
духовки.

 Щільно закривати двері духовки. Тепло 
виходить внаслідок налипання бруду 
на ущільнення дверей. Рекомендується 
усувати його одразу.

 Н е  в с т а н о в л ю в а т и  п л и т у 
безпосередньо біля холодильників/
морозильників.
Це спричиняє непотрібне зростання 
споживання електроенергії.
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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 при-
ладі, інструкції з використання та упаков-
ці.
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 транспортування при-
лад було захищено від по-
шкоджень упаковкою. Піс-
ля видалення упаковки, 
просимо Вас позбутися її 
частин способом, який не 

приносить-наносить шкоди навколишньо-
му середовищу. Усі матеріали, які були 
використані для виготовлення упаковки, 
є безпечними, на 100% підлягають пере-
робці 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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1 Ручка терморегулятора
2 Ручка вибору функції духовки
3 Контрольна лампочка терморегулятора L
4 Контрольна лампочка роботи R
5 Ручка дверей духовки
6 Шухляда
7 Панель управління конфорками
8 Керамічна індукційна плита
9 Електронний програматор*

*для певних моделей

ОПИС ВИРОБУ

1

3

2

4

5

6

7
8

9
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ОПИС ВИРОБУ

5 4 5

3

33

6

3

2

55 51

Індукційна конфорка
booster (задня ліва) Ø 160

Індукційна конфорка
booster (задня права) Ø 180

Індукційна конфорка
booster (передня ліва) Ø 210

Індукційна конфорка
booster (передня права) Ø 160

1. Сенсор ввімкнути/ вимкнути плити
2. Сенсор плюс
3. Індикатор конфорки
4. Сенсор мінус
5. Сенсор вибору конфорки
6. Індикатор годинника
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ОПИС ВИРОБУ

Деко для запікання*
Решітка для грилю 
(решітка для сушіння) 

Піддон для смаження*

Дротяні
напрямні

*для певних моделей
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 Установка плити

● К у х н я  п о в и н н а  б у т и  с у х а  й 
провітрювана, а також мати справну 
вентиляцію, розташування плити 
повинно гарантувати вільний доступ 
до всіх елементів керування.

● Кухня побудована в класі Y, тобто 
вона може бути односторонньо 
забудована високими меблями  або 
стіною. Вбудовані меблі повинні мати 
облицьовку і клеї для її приклеювання, 
стійкі до температури +100 ° C. 
Невиконання цієї  вимоги може 
призвести до деформації поверхні і 
відклеювання облицьовки. 

● Кухня має бути розміщена на твердій 
плоскій поверхні (не встановлюється 
на базу).

● Витяжні ковпаки необхідно монтувати 
згідно з рекомендаціями у доданих до 
них інструкціях з експлуатації.

● Перед початком експлуатації плиту 
необхідно вирівняти, що особливо 
важливо для рівномірного розтікання 
жиру у сковороді. 

 Для цього служать регуляційні ніжки, 
доступ до яких відкривається після 
того, як вийняти шухляду. Діапазон 
регулювання +/-5 мм.

УСТАНОВКА

Установка блокування для захисту від 
перевертання кухні.*

Блокування встановлюється, щоб запобігти 
перевертанню кухні. Завдяки блокуванню, 
яке захищає від перевертання кухні, 
дитина не повинна бути в змозі, наприклад, 
вилізти на дверцята духовки, і таким чином 
привести до перевертання кухні.

Кухня, висота 850 мм
A=60 мм
B=103 мм

Кухня, висота 900 мм
A=104 мм
B=147 мм

*для певних моделей

A
B
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Підключення плити до електропроводки

Увага!
Підключення до проводки може здійснювати кваліфікований спеціаліст з монта¬жу за 
наявності відповідного дозволу. Забороняється самовільно здійснювати переналашту-
вання або змінювати електропроводку. Вказівки для спеціаліста з монтажу.
Плита розрахована на живлення змінним трифазовим струмом (400В 3N ~50Гц). Номі-
нальна напруга нагрівальних елементів складає 230 В. Перемикання плити для жив-
лення однофазовим струмом (230 В) здійснюється за допомогою установки містка на 
панелі підключення відповідно до схеми з’єднання, що додається. Схема з’єднання 
знаходиться поруч із розподільчим щитком плити. Доступ до щитку можливий після 
зняття кожуху, відкрутивши кріплення викруткою. Слід пам’ятати про правильний вибір 
з’єднувального кабелю, враховувати тип з’єднання та номінальну потужність плити. 
Єднальний кабель слід закріпити у відтяжці.
Увага!
Слід пам’ятати про підключення нульового ланцюга до затискання на розподільному 
щитку, який зазначений символом  («за-землення»). Електропроводка, яка живить 
плиту, повинна мати вимикач захисту, який дозволяє перервати подачу струму при ви-
никненні аварійної ситуації. Відстань між робочими контактами вимикача захисту має 
складати мінімум 3 мм. Спосіб підключення, який відрізняється від показаного на схемі, 
може спричинити поломку плити.

СХЕМА МОЖЛИВИХ 
ПІДКЛЮЧЕНЬ

Увага! Напруга нагрівальних еле-
ментів 230 В
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 зняти елементи упаковки, очистити 
духову шафу від засобів фабричної 
консервації,

 вийняти обладнання духової шафи та 
промити теплою водою із додаванням 
миючого засобу для миття посуду,

 увімкнути вентиляцію у приміщенні 
або відкрити вікно,

 прогріти духовку (за температури 250 
градусів С близько 30 хв.), прибрати 
забруднення та ретельно вимити.

ЭКСПЛУАТАЦІЯ

Перед першим ув імкненням 
духовки

Камеру духовки необхідно мити 
виключно теплою водою із 
додаванням невеликої кількості 
рідини для миття посуду.

Увага!
У кухнях, обладнаних 
електронним програматором 
Ta, після відімкнення до мережі 
дисплей буде вказувати „0.00”. 
Слід встановити поточний час 
програматора (Дивись інструкцію 
з експлуатації програматора). 
Якщо час не буде введений – 
духовка не працюватиме.
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Обслуговування варильної панелі.

Інформація щодо виду конфорок знаходиться у таблиці на стор. 11 даної інструкції.

Принципи роботи індукційного поля

Електричний генератор живить котушку, розташовану всере-
дині пристрою. Ця котушка генерує магнітне поле, тому, коли 
ви розміщуєте каструлю на конфорці, у каструлю проникають 
індуктивні струми.
Ці струми перетворюють каструлю у реальні випромінювачі 
тепла, в той час як скляна поверхня панелі залишається 
прохолодною.

Ця система передбачає використання каструль, днища яких піддаються впливу магніт-
них полів.

Взагалі індукційна технологія характеризується двома перевагами.
 оскільки тепло випромінюється тільки за допомогою каструлі, використання тепла є 

максимально можливим,
 немає явища теплової інерції, тому що приготування їжі починається автоматично при 

розміщенні каструлі на конфорці і закінчується при знятті з конфорки.

Захисний пристрій:
Якщо панель встановлена правильно і використовується правильно, рідко бувають 
необхідними захисні пристрої.
Вентилятор: Він використовується для захисту і охолодження контрольних елементів 
і елементів живлення. Він може працювати на двох різних швидкостях, працює авто-
матично. Вентилятор працює, коли конфорки вимкнені і залишається активним до до-
статнього охолодження електронної системи.
Транзистор: Температура електронних елементів постійно вимірюється за допомогою 
зонда. Якщо температура піднімається небезпечним чином, система автоматично від-
ключає конфорки, найближчі до нагрітих електронних елементів.
Виявлення: Детектор присутності каструлі забезпечує роботу панелі і тим самим на-
грівання. Дрібні предмети, розміщені в зоні нагріву (наприклад, ложка, ніж, перстень) 
не розглядатимуться як каструлі і панель не ввімкнеться.
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Детектор присутності каструлі в індукційному полі.

Детектор присутності каструлі встановлений в панелях, які містять індукційні конфорки. 
Під час роботи детектор присутності каструлі автоматично розпочинає або припиняє ви-
ділення тепла у конфорці приготування їжі при розміщенні каструлі на панелі або знятті 
її з панелі. Таким чином заощаджується електроенергія.

	Якщо конфорка приготування їжі використовується у поєднанні з відповідною кастру-
лею, на дисплеї вказується рівень тепла.

	Індукція вимагає використання спеціально пристосованих каструль, оснащених дни-
щами з магнітного матеріалу – дивись таблицю.

Якщо на конфорці немає каструлі або поставлено невідповідну каструлю, на дисплеї 
з’явиться символ . Конфорку не ввімкнено. 
Якщо протягом 10 хвилин каструля не буде розпізнана, операція ввімкнення плити буде 
скасована.
Щоб вимкнути конфорку, потрібно вимкнути її за допомогою сенсорного блока управління, 
а не просто знявши каструлю.

Детектор каструль не працює як сенсор ввімкнути/ вимкнути панелі.

Потрібно звертати увагу, щоб при ввімкненні і вимкненні, а також при визначенні 
ступеню сили нагрівання завжди натискати тільки один сенсор. У випадку 
одночасного натискання більшої кількості сенсорів (крім годинника i ключа), 
система ігнорує введені сигнали управління, а при тривалому натисканні звучить 
сигнал помилки.
Після використання, вимкніть конфорку регулятором і не покладайтеся на покази 
детектора посуду.

Керамічна варильна панель оснащена сенсорами, які обслуговуються дотиком пальця 
до позначених поверхонь. 
Кожне спрацювання сенсора супроводжує звуковий сигнал.
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Відповідна якість посуду є необхідною умовою для отримання хорошої продуктивності 
роботи панелі.

● Завжди використовуйте посуд високої якості, з абсолютно плоским дном: викорис-
тання цього типу посуду запобігає виникненню точок з дуже високою температурою, 
де їжа може прилипнути під час приготування їжі.Сковорідки і каструлі з товстими 
металевими стінками забезпечують відмінний розподіл тепла.

● Зверніть увагу на те, щоб днища каструль були сухими: при заповненні каструлі або 
при використанні каструлі, вийнятої з холодильника, потрібно  перед установкою її 
на конфорці перевірити, чи нижня поверхня повністю суха. Це дозволить запобігти 
забрудненню поверхні панелі.

● Кришка на каструлі запобігає виходу тепла і таким чином зменшує час нагріву і знижує 
енергоспоживання.

Вибір посуду для приготування їжі в індукційному полі.

Індукційна конфорка Діаметр днища каструлі для індукційного приготу-
вання їжі. 

Діаметр (мм) Мінімальний (мм) Оптимальний (мм)
210 140 210
180 90 180
160 90 160

При використанні каструль менше мінімального діаметра, індукційна кон-
форка може не працювати.

Енергія передається найкраще, коли розмір каструлі відповідає розміру конфорки.
Найменші та найбільші можливі діаметри зазначені в наступній таблиці і залежать від 
якості посуду.

Для оптимального контролю температури індукційним модулем, днище 
посудини повинно бути пласким.
Увігнуте днище каструлі або глибокий штамп з логотипом виробника не-
гативно впливають на регулювання температури індукційним модулем і 
можуть призвести до перегріву посуду.
Не використовуйте пошкоджений посуд, наприклад, з деформованим дни-
щем в результаті надмірної температури.
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Маркування кухонного 
посуду

Перевірте, чи на етикетці знаходить-
ся знак, який інформує, що каструля 
підходить для індукційних кухонних 
плит

Використовуйте магнітні каструлі (з емальованої 
бляхи, ферритової нержавіючої сталі, з чавуну), 
перевірте, прикладаючи магніт до днища каструлі 
(має триматися).

Нержавіюча сталь Не виявляє присутності каструлі
З винятком каструль з феромагнітної сталі

Алюміній Не виявляє присутності каструлі
Чавун Висока ефективність

Увага: Каструлі можуть подряпати конфорку
Емальована сталь Висока ефективність

Рекомендується посуд з пласким, товстим і глад-
ким днищем

Скло Не виявляє присутності каструлі
Фарфор Не виявляє присутності каструлі
Посуд з мідним дном Не виявляє присутності каструлі

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
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Панель управління

● Після підключення плити до електромережі, на мить запалюються всі індикатори. 
Плита готова до роботи.

● Плита оснащена електронними сенсорами, які вмикаються натисканням пальця 
мінімум 1 секунду.

● Кожне ввімкнення сенсорів супроводжується звуковим сигналом.

Не можна ставити жодні предмети на сенсорну поверхню (це може видавати 
помилку), ці поверхні потрібно постійно підтримувати у чистоті.

Настройка ступеню потужності нагрівання індукційної конфорки

Коли на індикаторі конфорки чітко висвічується (3) “0”, можемо починати встановлювати 
необхідний ступінь  потужності нагрівання за допомогою сенсора „+” (2) i „-” (4).

Ввімкнення варильної панелі

Ввімкнувши варильну панель сенсором (1), протягом 20 наступних секунд потрібно 
ввімкнути обрану конфорку (5).
1. Торкнувшись сенсора з позначенням обраної конфорки (5), на індикаторі ступеню 

потужності, що відповідає цій конфорці,  світиться добре підсвічена цифра „0”.
2. Натискаючи сенсор „+” (2) або сенсор „-” (4) встановлюємо бажаний ступінь нагріван-

ня.

Ввімкнення варильної панелі
Сенсор ввімкнути/вимкнути (1) повинен бути притриманий пальцем принаймні 1секунду. 
Варильна панель активна, коли на всіх індикаторах (3) світиться цифра „0” .

Якщо протягом 20 секунд не буде натиснутий жоден сенсор, варильна панель 
вимикається.

Якщо протягом 20 секунд після ввімкнення панелі не буде натиснутий жоден 
сенсор, варильна панель вимикається.

Варильна панель активна, коли на всіх дисплеях світиться цифра або літера, 
що означає, що конфорка готова виконувати налаштування потужності на-
грівання .
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Вимкнення всієї варильної панелі
● Варильна панель працює, коли ввімкнена хоча б одна конфорка. 
● Натискаючи сенсор  ввімкнути/вимкнути  (1) вимикаємо усю варильну панель. 

Якщо конфорка гаряча, на індикаторі конфорки (3) світиться літера “H” – символ за-
лишкового тепла.

Вимкнення конфорок
● Конфорки повинні бути активні. Індикатор ступеню  потужності нагрівання чітко сві-

титься.
● Вимкнення відбудеться після натискання сенсору ввімкнути/вимкнути панелі, або за 

допомогою сенсора “-” (4) зменшуємо ступінь  потужності до „0”.

Функція Booster „P”
Функція Booster полягає на збільшенні потужності 
конфорки Ø 210 - з 2300Вт до 3000Вт, 
конфорки Ø 180 - з 1400Вт до 2000Вт.
конфорки Ø 160 - з 1200Вт до 1400Вт.
Щоб ввімкнути функцію Booster потрібно вибрати зону готування, встановити рівень 
приготування на „9” i знову натиснути сенсор „+” (2), що сигналізується появою літери 
“P” на дисплеї конфорки.
Вимкнення функції Booster відбувається після повторного натискання сенсора „-” (4) при 
активній індукційній конфорці, або після зняття каструлі з індукційного поля.  

Для конфорки Ø 210, Ø 180 час дії функції Booster обмежений до 5 хвилин. 
Після автоматичного вимкнення Booster функції конфорка гріє далі з номі-
нальною потужністю.
Функція Booster може бути ввімкнена знову, за умови, що датчики темпера-
тури в електронних системах і котушки мають цю можливість.
Якщо каструлю буде знято з конфорки під час дії функції Booster, функція 
продовжує бути активною і відлік часу продовжується.

У випадку перегріву (електронної системи або котушки) конфорки протягом 
дії функції Booster, функція Booster автоматично вимикається. Конфорка 
повертається до номінальної потужності.
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Якщо при ввімкненні функції Booster сумарна потужність надто висока, 
потужність нагріву другої конфорки з пари буде автоматично зменшена.

Управління функцією Booster

Дві конфорки, встановлені вертикально, утворюють пару.

Блокування варильної панелі

Функція блокади використовується, щоб захистити варильну панель від вмикання дітьми, 
а її ввімкнення можливе після розблокування.

Функція блокади

Включення блокування можливе тільки коли сенсорна панель плити ввімкнена 
І жодна з конфорок і годинник не активні (на дисплеях світяться цифри „0” з мигаючою 
крапкою).
Після ввімкнення сенсорної панелі (1) потрібно одночасно натиснути сенсор(5) пере-
дньої правої конфорки і сенсор (4), потім знову натиснути сенсор (5) передньої правої 
конфорки. На всіх дисплеях з’явиться „L” що означає ввімкнення функції блокади. Якщо 
конфорки гарячі буде по черзі висвічуватись літера „L” з літерою „H”.

Блокування плити потрібно виконати протягом 10с і не можна натискати 
жодних інших сенсорів, ніж описані. Інакше панель не заблокується.

Розблокування панелі на час готування

Після ввімкнення сенсором панелі плити (1) на всіх дисплеях з’явиться літера „L”. Потім 
потрібно одночасно натиснути сенсор (5) передньої правої конфорки і сенсор (4). Літери 
„L” зникнуть, а на дисплеях конфорок з’являться цифри ”0.” з мигаючою крапкою. Потім 
можна вмикати конфорки. 
(як описано у розділі „Встановлення ступеню потужності нагрівання індукційної 
конфорки </717”).

Панель буде заблокованою аж до розблокування, навіть якщо її вмикати і 
вимикати. Відключення плити від електромережі не спричинить вимкнення 
блокади панелі.
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Індикатор залишкового нагріву

На момент вимкнення гарячої конфорки висвічується „H” як сигнал „конфорка гаря-
ча!”. 

Уцей час не можна торкатись конфорки, через можливість отримання опіку, 
і ставити на неї  чутливі на тепло предмети!

Коли цей індикатор погасне, можна доторкнутися до конфорки, пам’ятаючи, що вона ще 
не вистигла до температури навколишнього середовища.

При відсутності напруги індикатор залишкового нагріву не світиться.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Постійне розблокування панелі

Після ввімкнення сенсором панелі плити (1) на всіх дисплеях з’явиться літера „L”. Потім 
потрібно одночасно натиснути сенсор (5) передньої правої конфорки і сенсор (4), після 
чого знову натиснути сенсор (4). Сенсорна панель вимикається (дисплеї гасяться).

Розблокування панелі потрібно виконати протягом 10 с і не можна натискати 
жодних інших сенсорів, ніж описані. Інакше панель не розблокується.
Якщо сенсорна панель плити розблокована правильно, то якщо натиснути 
сенсор (1) на всіх дисплеях з’явиться цифра „0” з мигаючою крапкою. Якщо 
конфорки гарячі буде по черзі висвічуватись цифра „0” з літерою „H”.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Обмеження часу роботи

Для покращення надійності роботи індук-
ційна панель оснащена  обмежувачем часу 
роботи кожної з конфорок. Максимальний 
робочий час визначається відповідно до 
останнього вибраного ступеня потужності 
нагріву. 
Якщо ми не змінюємо ступінь потужності 
нагріву протягом тривалого періоду часу 
(див. таблицю), то пов'язана конфорка 
автоматично вимикається і активується 
індикатор залишкового тепла. Тим не менш, 
ми можемо в будь-який час вмикати і об-
слуговувати окремі конфорки відповідно 
до інструкцій із застосування.

Ступінь потуж-
ності нагріву

Максимальний 
час роботи в 

годинах
             2

1 8,6
2 6,7
3 5,3
4 4,3
5 3,5
6 2,8
7 2,3
8 2
9 1,5

P - Ø 160 1,5
P - Ø 180 0,08
P - Ø 210 0,08

Всі конфорки можуть працювати одночасно в системі часового програму-
вання за допомогою годинника. 

Функція годинника

Годинник програмування полегшує процес приготування завдяки  можливості встано-
вити час роботи конфорок. Може також використовуватись як таймер.

Ввімкнення годинника

Годинник програмування полегшує процес приготування завдяки  можливості встано-
вити час роботи конфорок. Може також використовуватись як таймер.
● Сенсором (5) вибираємо відповідну конфорку. Цифра „0” чітко світиться.
● За допомогою сенсорів „+” (2) або „-” (4) потрібно запрограмувати необхідний рівень 

потужності в діапазоні 1 - 9.
● Потім протягом 10 секунд потрібно активувати годинник, одночасно натискаючи 

сенсор „+” (2) i „-” (4).
● За допомогою сенсора „+” (2) або „-” (4) встановлюємо час готування (01 до 99 хви-

лин). На конфорці, яка управляється годинником, світиться десяткова крапка.

З метою економії електроенергії, 
рівень потужності нагріву "9" че-
рез 30 хвилин буде автоматично 
зменшено до рівня потужності, 
"8", але час роботи не зміниться.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Зміна запрограмованого часу приготування

У будь-який момент готування можна змінити запрограмований час його тривалості
● Сенсором (5) обираємо відповідну конфорку. Цифра потужності нагрівання виразно 

підсвічується.
● На верхньому індикаторі з’являються цифри уже запрограмованого годинника.
● За допомогою сенсора „+” (2) або сенсора „-” (4) встановлюємо новий час.

Контроль часу приготування

Час, що залишився до кінця приготування, можна перевірити в будь-який час, натиснувши 
сенсор вибору конфорки (5), а потім одночасно натискаючи сенсор ”+” (2) i „-” (4)

Вимкнення годинника

Після закінчення заданого часу приготування, ввімкнеться звуковий сигнал, який можна 
вимкнути, натиснувши будь-який сенсор або сигнал вимкнеться автоматично через 2 
хвилини.

Якщо потрібно відключити годинник раніше:
● Сенсором (5) активуємо конфорку. Підсвічується цифра потужності нагрівання.
● Потім сенсором „+” (2) і сенсором „-” (4) потрібно активувати годинник.
● Сенсором „-” (4) зменшуємо час приготування до позиції „00”. Функція годинника 

вимкнеться, а конфорка працюватиме далі, поки ми не вимкнемо її вручну.

Годинник як таймер

Годинник, що програмує час приготування, може використовуватись як додатковий сиг-
нал, якщо тимчасово не контролюється робота конфорок. 

Ввімкнення таймера

Якщо кухонна плита вимкнена:
● Торканням сенсора ввімкнути /вимкнути варильної панелі (1), вмикаємо плиту.
● Потім одночасно натискаючи сенсор „+” (2) i „-” (4) активуємо таймер.
● За допомогою сенсора „+” (2) або „-” (4) встановлюємо час таймера. 
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Функція підігріву страви встановлена як 
додаткова потужність нагрівання між по-
зиією „0 1” і з’являється на дисплеї як 
символ „  ” 

Включення функції підігріву виконується 
так само, як описано в пункті 
„Ввімкнення конфорки”
Вимкнення функції підігріву виконується 
так само, як описано в пункті 
„ Вимкнення конфорок”.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Вимкнення таймера

Після закінчення запрограмованого часу, ввімкнеться тривалий звуковий сигнал, який 
можна вимкнути, натиснувши будь-який сенсор або почекати, поки він вимкнеться авто-
матично через 2 хвилини.

Якщо потрібно відключити сигнал раніше:
● Одначасним натисканням сенсору „+” (2) i „-” (4) потрібно активувати таймер.
● Потім за допомогою сенсора „-” (4) зменшуємо час таймера до позиції „00”. 
● Функція таймер вимкнеться. 
● Якщо годинник запрограмований як таймер, він не працює як годинник для програ-

мування часу приготування. 

Функція підігріву

Функція підігріву страви утримує теплою приготовану страву на конфорці  . Обрана кон-
форка ввімкнена на низьку потужність нагрівання. Потужність конфорки управляється 
функцією підігріву страви, так, що температура страви становить приблизно 65°C.
 Тому тепла, готова до споживання страва не змінює свого смаку і не пристає до дна ка-
струлі. Цю функцію можна також використовувати для розтоплення масла, шоколаду і т.п.
Умовою правильного використання функції є використання відповідної каструлі з плоским 
дном, щоб температура каструлі точно вимірялася датчиком, розташованим на конфорці.
Функцію підігріву страви можна ввімкнути на будь-якій конфорці.
З мікробіологічної точки зору не рекомендується занадто довго утримувати їжу теплою, і 
тому при даній функції сенсорна панель вимикається через 2 години.
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Духовка нагрівається за допомогою 
нижнього і верхнього нагрівальних 
елементів та грилю. Керування роботою 
даної духовки здійснюється за допомогою 
ручки вибору режиму роботи (встановлення 
ручки у положення, що відповідає вибраній 
функції),

та ручки регулювання температури 
(встановлення ручки  на  вибрану 
температуру).

00

5050

10
0

150
200

250

Увага!
В в і м к н е н н я  н а г р і в а н н я 
(нагрівального елемента тощо) при 
ввімкненій будь-якій функції духовки 
можливе лише після налаштування 
температури.

Духовка з натуральною 
конвекцією (конвенціональна)

Сөндіру  екі тұтқасын да  „ ” / „0” қалпына 
қою арқылы жүзеге асырылады.

Тұтқасының ықтимал қалыптары

Ү р м е п е ш т і  д е р б е с 
жарықтандыру
Тұтқасын  осы қалыпқа қойып, 
үрмепештің  жарықтандыру 
камерасықосамыз. Мысалы, 
камераны жуғанда.

Гриль қосылды
Тұтқаны осы жағдайға қою тамақты 
грильде немесе айналғышта 
қуыруға мүмкіндік береді. 

Жоғарғы қыздырғыш  
қосылды
Үрмепеш тұтқасының осы 
қалпында  жоғарғы қыздырғыш 
қана қызады. Пісірілетін 
өнімдерді жоғарыдан қызартып 
пісіргенде қолдану керек.

Төменгі қыздырғыш  қосылды
Үрмепеш тұтқасының осы қалпында  
төменгі қыздырғыш қана қызады. 
Пісірілетін өнімдерді төменнен 
қызартып пісіргенде қолдану керек. 

Ж о ғ а р ғ ы  ж ә н е  т ө м е н г і 
қыздырғыштар  қосылды
Үрмепеш тұтқасын осы қалыпқа 
қою үрмепештің стандартты 
тәсілмен қызуына әкеледі.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Функції духовки та її 
обслуговування.
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Контрольні лампочки

Про ввімкнення духовки сигналізують 
дві контрольні лампочки, що починають 
світитися, контрольна лампочка роботи 
(ввімкнення) кухні R і контрольна лампочка 
терморегулятора L . Контрольна лампочка 
R  що світиться, сигналізує роботу духовки. 
Згасання контрольної лампочки L є 
сигналом досягнення духовкою заданої 
температури. Оскільки кулінарні рецепти 
рекомендують ставити страви у розігріту 
духовку, слід робити це не раніше, ніж після 
першого згасання контрольної лампочки L. 
Під час приготування у духовці лампочка L 
буде періодично вмикатися і вимикатися 
(підтримка температури всередині 
камери духовки).  Контрольна лампочка 
R може також світитися у положенні ручки 
«Освітлення духовки».

                 L                                R

Духовка з вимушеною
циркуляцією повітря  
(з вентилятором)

Духовка нагрівається за допомогою 
нижнього і верхнього нагрівальних 
елементів та грилю. Керування роботою 
даної духовки здійснюється за допомогою 
ручки вибору режиму роботи, (встановлення 
ручки у положення, що відповідає вибраній 
функції),
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та ручки регулювання температури 
(встановлення ручки  на  вибрану 
температуру).

Увага!
В в і м к н е н н я  н а г р і в а н н я 
(нагрівального елемента тощо) при 
ввімкненій будь-якій функції духовки 
можливе лише після налаштування 
температури.

Сөндіру  екі тұтқасын да  „ ” / „0” қалпына 
қою арқылы жүзеге асырылады.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
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Тұтқасының ықтимал қалыптары

незалежне освітлення духовки
За допомогою встановлення пово-
ротної ручки на дану позицію заго-
рається світло у духовій шафі.

Швидке розігрівання
Ввімкнений верхній нагрівач, гриль і 
вентилятор. Використовується для 
попереднього нагрівання духовки.

Розморожування
Ввімкнений лише вентилятор, усі 
нагрівачі вимкнені.

увімкнений вентилятор та 
«ГРИЛЬ»
В даному положенні поворотної 
ручки духовка працює у функції 
«ГРИЛЬ» разом з вентилятором. 
Використання даної функції на 
практиці дозволяє прискорити про-
цес запікання та посилити смакові 
якості страви.

функція «Посилений «ГРИЛЬ» 
(«Супер-Гриль»)
Увімкнення функції «Посилений 
«ГРИЛЬ» дозволяє випікати при 
одночасно увімкненому верхньому 
нагрівачі. Дана функція дозволяє 
застосовувати більш високу тем-
пературу у верхній робочий частині 
духовки, в наслідок чого страви 
рум’яніють більше, дана функція 
дозволяє також запікання великих 
порцій.

Запікання «ГРИЛЬ» до рум’яного 
стану страви, застосовується 
для запікання маленьких порцій 
м’яса: стейків, шніцелів, риби, 
тостів, ковбасок, запіканок (страва, 
що випікається не може бути товще 
2-3 см, у процесі запікання страву 
потрібно перевернути на іншу сто-
рону).

Ввімкнений нижній нагрівальний 
елемент
У цьому положенні ручки в духовці 
функціонує лише нижній нагріваль-
ний елемент. Запікання тіста знизу 
(напр., мокре тісто і тісто, фарши-
роване фруктами).

увімкнений верхній та нижній 
нагрівач
Встановлення поворотної ручки в 
даному положенні дозволяє нагріва-
ти духовку конвекційним способом . 
Найкраще підходить для запікання 
страв з тіста, риби, м’яса, хліба, піци 
(обов’язковим є попереднє розігрі-
вання духовки, а також застосуван-
ня темних дек), процес випіка¬ння 
на одному рівні.
Ввімкнений вентилятор, нижній і 
верхній нагрівальні елементи
У цьому положенні ручки духовки 
виконується функція тісто. Духовка 
традиційна з вентилятором.
Під час виконання функції з  і 
якщо регулятор температури зна-
ходиться у нульовому положенні, 
працює лише вентилятор. У цьому 
положенні можна охолоджувати 
страви або камеру духовки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
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Контрольні лампочки

Про ввімкнення духовки сигналізують 
дві контрольні лампочки, що починають 
світитися, контрольна лампочка роботи 
(ввімкнення) кухні R і контрольна лампочка 
терморегулятора L . Контрольна лампочка 
R  що світиться, сигналізує роботу духовки. 
Згасання контрольної лампочки L є 
сигналом досягнення духовкою заданої 
температури. Оскільки кулінарні рецепти 
рекомендують ставити страви у розігріту 
духовку, слід робити це не раніше, ніж після 
першого згасання контрольної лампочки L. 
Під час приготування у духовці лампочка L 
буде періодично вмикатися і вимикатися 
(підтримка температури всередині 
камери духовки).  Контрольна лампочка 
R може також світитися у положенні ручки 
«Освітлення духовки».

                 L                                R

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Духовка може нагріватися за допомогою 
верхнього та нижнього нагрівачів пічки та 
кільцевого нагрівача. Роботою духовки 
можна управляти за допомогою ручки 
вибору режиму роботи духовки – нала-
штування полягають у повороті ручки до 
потрібного положення,

0
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Духовка з примусовою конвекцією 
(з конвекцією та кільцевим нагрі-
вачем)

та ручки регулювання температури 
(встановлення ручки  на  вибрану 
температуру).

Увага!
В в і м к н е н н я  н а г р і в а н н я 
(нагрівального елемента тощо) при 
ввімкненій будь-якій функції духовки 
можливе лише після налаштування 
температури.

Сөндіру  екі тұтқасын да  „ ” / „0” қалпына 
қою арқылы жүзеге асырылады.
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Тұтқасының ықтимал қалыптары

незалежне освітлення духовки
За допомогою встановлення пово-
ротної ручки на дану позицію заго-
рається світло у духовій шафі.

Швидке розігрівання
Ввімкнений верхній нагрівач, гриль і 
вентилятор. Використовується для 
попереднього нагрівання духовки.

Розморожування
Ввімкнений лише вентилятор, усі 
нагрівачі вимкнені.

увімкнений вентилятор та 
«ГРИЛЬ»
В даному положенні поворотної 
ручки духовка працює у функції 
«ГРИЛЬ» разом з вентилятором. 
Використання даної функції на 
практиці дозволяє прискорити про-
цес запікання та посилити смакові 
якості страви.
функція «Посилений «ГРИЛЬ» 
(«Супер-Гриль»)
Увімкнення функції «Посилений 
«ГРИЛЬ» дозволяє випікати при 
одночасно увімкненому верхньому 
нагрівачі. Дана функція дозволяє 
застосовувати більш високу тем-
пературу у верхній робочий частині 
духовки, в наслідок чого страви 
рум’яніють більше, дана функція 
дозволяє також запікання великих 
порцій.

Запікання «ГРИЛЬ» до рум’яного 
стану страви, застосовується 
для запікання маленьких порцій 
м’яса: стейків, шніцелів, риби, 
тостів, ковбасок, запіканок (страва, 
що випікається не може бути товще 
2-3 см, у процесі запікання страву 
потрібно перевернути на іншу сто-
рону).

Ввімкнена циркуляція гарячого 
повітря
Якщо ручка встановлена у положення 
„ввімкнена циркуляція гарячого 
повітря”, це дозволяє задіяти 
вимушене нагрівання духовки за 
допомогою термовентилятора, 
розташованого посередині задньої 
стінки духовки. Для традиційної 
духовки використовуються нижчі 
з н ач е н н я  те м п е р ат ур и  д л я 
приготування страв. Використання 
цього способу нагрівання забезпечує 
рівномірну циркуляцію тепла 
довкола страви у духовці.

Ввімкнений нижній нагрівальний 
елемент
У цьому положенні ручки в духовці 
функціонує лише нижній нагріваль-
ний елемент. Запікання тіста знизу 
(напр., мокре тісто і тісто, фарши-
роване фруктами).

увімкнений верхній та нижній 
нагрівач
Встановлення поворотної ручки в 
даному положенні дозволяє нагріва-
ти духовку конвекційним способом . 
Найкраще підходить для запікання 
страв з тіста, риби, м’яса, хліба, піци 
(обов’язковим є попереднє розігрі-
вання духовки, а також застосуван-
ня темних дек), процес випіка¬ння 
на одному рівні.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
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Ввімкнена циркуляція гарячого 
повітря і нижній нагрівальний 
елемент
У цьому положенні ручки духовки 
виконується функція циркуляції 
гарячого повітря при ввімкненому 
н и ж н ь о м у  н а г р і в а л ь н о м у 
елементі, що викликає підвищення 
температури знизу випічки. Велика 
кількість тепла поступає знизу 
випічки, мокре тісто, піцца.

Ввімкнений вентилятор, нижній і 
верхній нагрівальні елементи
У цьому положенні ручки духовки 
виконується функція тісто. Духовка 
традиційна з вентилятором.
Під час виконання функції з  і 
якщо регулятор температури зна-
ходиться у нульовому положенні, 
працює лише вентилятор. У цьому 
положенні можна охолоджувати 
страви або камеру духовки.

Контрольні лампочки

Про ввімкнення духовки сигналізують 
дві контрольні лампочки, що починають 
світитися, контрольна лампочка роботи 
(ввімкнення) кухні R і контрольна лампочка 
терморегулятора L . Контрольна лампочка 
R  що світиться, сигналізує роботу духовки. 
Згасання контрольної лампочки L є 
сигналом досягнення духовкою заданої 
температури. Оскільки кулінарні рецепти 
рекомендують ставити страви у розігріту 
духовку, слід робити це не раніше, ніж після 
першого згасання контрольної лампочки L. 
Під час приготування у духовці лампочка L 
буде періодично вмикатися і вимикатися 
(підтримка температури всередині 
камери духовки).  Контрольна лампочка 
R може також світитися у положенні ручки 
«Освітлення духовки».

                 L                                R

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
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Щоб ввімкнути гриль, необхідно:
●	встановити ручку духовки в положення, 

позначене символом 
● прогріти духовку протягом приблизно 

5 хвилин (при закритих дверях духо-
вки).

● 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,

● закрити двері духовки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

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 робо-
ти грилю елементи духовки можуть 
нагріватися. Не рекомендується 
допускати дітей до духовки.
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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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Вид випічки 
продукт

Функції духовки Температура Рівень Час [хв.]

160 - 200 2 - 3 30 - 50

160 - 180 2 20 - 40*

220 - 240 3 10 - 15

210 - 220 2 45 - 60

210 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 230 2 90 - 120

160 - 180 2 45 - 60

190 - 210 2 40 - 50

Духовка з натуральною конвекцією (конвенціональна)

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ДУХОВЦІ - ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Увага!
Параметри, які наведені в таблицях є довідковим та можуть змінюватися в 
залежності від Ваших кулінарних вподобань  та досвіду.
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Вид випічки 
продукт

Функції духовки Температура Рівень Час [хв.]

160 - 200 2 - 3 30 - 50

150 3 25 - 35

160 - 180 2 20 - 40*

150 3 65 - 70

220 - 240 3 10 - 15

210 - 220 2 45 - 60

190 2 - 3 60 - 70

210 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 230 2 90 - 120

190 2 - 3 50 - 60

160 - 180 2 45 - 60

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

Духовка з вимушеною циркуляцією повітря (з вентилятором)

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ДУХОВЦІ - ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Увага!
Параметри, які наведені в таблицях є довідковим та можуть змінюватися в 
залежності від Ваших кулінарних вподобань  та досвіду.
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Вид випічки 
продукт

Функції 
духовки

Температура Рівень Час [хв.]

160 - 200 2 - 3 30 - 50

160 - 180 2 20 - 40*

140 - 160 2 10 - 40*

200 - 230 1 - 3 10 - 20

210 - 220 2 45 - 60

160 - 180 2 - 3 45 - 60 

190 2 - 3 60 - 70

210 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 180 2 120 - 160

160 - 230 2 90 - 120

160 - 190 2 90 - 120

190 2 - 3 50 - 60

160 - 180 2 45 - 60

175 - 190 2 60 - 70

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

Духовка з примусовою конвекцією (з конвекцією та кільцевим нагрівачем)

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ДУХОВЦІ - ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Увага!
Параметри, які наведені в таблицях є довідковим та можуть змінюватися в 
залежності від Ваших кулінарних вподобань  та досвіду.
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Охайність користувача та підтримання 
плити у чистоті і її правильне утримання 
значною мірою продовжують строк її без-
аварійної роботи. Перед чисткою плиту 
необхідно вимкнути, звернувши осо-
бливу увагу на те, щоб всі ручки знахо-
дились у положенні „•” / „0”. Чищення 
можна проводити тільки після того, як 
плита вистигне.
        

        Керамічна панель

 Панель має чиститися регулярно, піс-
ля кожного використання. Якщо є можли-
вість, рекомендується мити плиту теплою 
водою (після того, як погасне індикатор 
нагрівання поля). Не варто допускати 
сильного забруднення варочної поверхні, 
особливо пригорання та накипання.
 Не варто використовувати чистильні 
засоби з сильними абразивними власти-
востями - наприклад, порошки, які містять 
абразиви, абразивні пасти, пемзу, мета-
лічні мочалки тощо Вони можуть подряпа-
ти поверхню панелі, наносячи невиправні 
пошкодження.
Не варто використовувати при чищенні 
«активні, швидкоочищуючі» засоби.
	Сильні забруднення на панелі можна 
відшкрябати спеціальним скребком. При 
цьому потрібно стежити за тим, щоб не 
пошкодити раму керамічної панелі.

Скребок для очищення плит

ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДУХОВКИ

Увага! Гостру частину необхідно закрити 
шляхом переміщення корпусу скребка 
(достатній рух пальця). При використанні 
бути обережним, існує небезпека порізу, 
та не допускати потрапляння скрібка до 
рук дітей.
 Рекомендується використовувати чис-
тильні або миючі засоби м’якої дії, схожо-
го призначення, наприклад, всілякі рідини 
та емульсії для прибирання жиру. За від-
сутності необхідних засобів, радимо ви-
користовувати теплу воду із додаванням 
рідини для миття посуду або засобів для 
чистки нержавіючих раковин.

Для миття емальованих поверхонь слід 
використовувати рідини з м’якою дією. Не 
можна використовувати чистильні засо-
би з абразивними властивостями, такі, як 
чистячі порошки з абразивами, абразивні 
пасти, абразивні камені, пемзу, металіч-
ні мочалки тощо. Плити з нержавіючими 
панелями необхідно ретельно вимити пе-
ред початком експлуатації. Особливу ува-
гу слід звернути на прибирання залишків 
клею з металевих поверхонь від обгорт-
ки, яка була знята при монтажі, а також 
клейкої стрічки, яка була використана при 
упаковці плити. Робочу поверхню потріб-
но чистити регулярно, після кожного вико-
ристання. Не можна допускати значного 
забруднення варочної поверхні, особливо 
пригорання.
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ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДУХОВКИ

● Духовку слід чистити після кожного ви-
користання. При очищенні вмикається 
освітлення, що дозволяє покращити ви-
димість всередині робочого простору.

● Камеру духовки слід мити тільки те-
плою водою з додаванням невеликої 
кількості рідини для миття посуду.

● Очищення паром «Steam Clean»
-  у миску, яка поставлена на перший 

знизу рівень духовки налити 0,25 л води 
(1 стакан),

- закрити дверці духовки, - ручку регу-
лятора температури встановити на 
положення 50°C, ручку вибору режиму 
роботи в положення «нижній нагрі-
вач»  

-  нагрівач камери духовки близько 30 
хвилин ,

-  відчинити дверцята духовки, внутрішній 
об’єм камери протерти ганчіркою чи 
губкою, потім промити теплою водою з 
додаванням рідини для миття посуду.

 Увага! Залишкова волога після парової 
очистки може мати вигляд крапель чи 
залишків води під плитою. 

● Після миття камери духовки її слід ви-
терти насухо.

Увага!
Для очищення та підтримки в 
робочому стані скляних повер-
хонь не використовувати чистячі 
засоби, які містять абразиви.

Заміна лампочки освітлення духовки

Для того, щоб виключити можливість 
ураження електричним струмом перед 
заміною лампочки впевніться, що при-
лад вимкнено.

● Усі ручки управління встановити у поло-
ження „•” / „0” „ та вимкнути живлення,

● Вивернути  та  промити  ковпак 
лампочки,витерти його насухо.

● Вивернути освітлювальну лампочку з 
гнізда, за необхідності замінити її на 
нову

- лампочка високотемпературна (300°C) 
з параметрами:

- напруга 230
- потужність 25 W - різьба E14.

● Вкрутити лампочку. Зверніть увагу на 
правильну установку лампочки у кера-
мічне гніздо.

● Вкрутити ковпак лампочки.

Лампочка духовки
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ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДУХОВКИ

  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
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Виймання внутрішніх шибок. 2 шибки.

D1

1

1

2

2

Виймання внутрішніх шибок. 3 шибки.

ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДУХОВКИ

3. Внутрішнє скло вийняти з кріплення
 (у нижній частині дверцят). 
 Мал. D,D1.
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
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ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДУХОВКИ

Духовки, позначені літерою D*, обладна-
но легко висувними дротяними напрям-
ними (решітками) вкладок духовки. Щоб 
їх вийняти для миття слід потягнути за 
кріплення, розташоване спереду (Z1), 
потім потягнути за напрямну і зняти її із 
заднього кріплення (Z2). Після миття на-
прямних їх слід закріпити в осадчих отво-
рах духовки, потім втиснути кріплення (Z1 
і Z2).

*для певних моделей

Z2

Z1

Духовки, позначені літерами Dp* мають 
висувні телескопічні напрямні із нержа-
віючої сталі, прикріплені до дротяних на-
прямних. Направляючі необхідно знімати 
і мити разом з дротяними направляючи-
ми. Перед встановленням на них дек, їх 
необхідно висунути (якщо духовка гаряча, 
направляючі потрібно висунути, зачепив-
ши заднім краєм дека за упори у передній 
частині направляючих) і потім висунути 
разом з деком.

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

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.

Демонтаж бічних решіток
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ПОВЕДІНКА У АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

При кожній аварійній ситуації слід:
 Вимкнути робочі вузли духовки
 Від’єднати електричне живлення
 Визвати майстра
 Деякі дрібні дефекти користувач може виправити самостійно, за умови дотримання 

вказівкам у таблиці. Перш, ніж звертатися у сервісний центр, прогляньте таблицю.

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ВИРІШЕННЯ
1. Пристрій не працює відсутня подача живлення Перевірити запобіжник ме-

режі будинку, перегорілий 
замінити

2. Індикатор програматора 
показує годину „0.00”

пристрій відключено від 
живлення або стався ко-
роткочасний збій електро-
живлення

Встановити поточний час
(див. інструкція з експлуа-
таціїпрограматора)

3. Не працює освітлення у 
духовці

пошкоджена або недокру-
чена лампочка

докрутити або замінити 
лампочку (див. розділ 
Чистка і обслуговування )

4. Одна конфорка вимика-
ється, на дисплеї світиться 
літера „H”

обмеження часу роботи повторно ввімкнути кон-
форку

5. Панель не реагує і видає 
короткий звуковий сигнал

ввімкнено захист від дітей 
(блокада)

вимкнути захист від дітей 
(блокаду)

6. Панель не реагує і видає 
довгий звуковий сигнал

неправильна експлуатація 
(натиснуті невідповід-
ні сенсори або занадто 
швидко)
сенсор(и) закритий(і) або 
забруднений(і)

повторно ввімкнути плиту

7. Плита вимикається Після ввімкнення не вве-
дено жодних даних довше, 
ніж 10 с
сенсор(и) закритий(і) або 
забруднений(і)

повторно ввімкнути плиту

відкрити і очистити сен-
сори

8. Не світиться індикатор 
залишкового тепла, хоча 
конфорки ще гарячі.

збій живлення, пристрій 
відключено від мережі.

Індикатор залишкового 
тепла буде працювати 
знову, коли ви наступного 
разу ввімкнете і вимкнете 
панель керування.
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9. Тріщина в керамічній 
панелі.

Небезпечно! Негайно відключіть варильну па-
нель від електромережі (запобіжник). Зверніться 
в найближчий сервісний центр.

10. Якщо несправність ще 
не було усунуто.

Відімкнути панель від мережі (запобіжник!). Зверніться 
в найближчий сервісний центр.
Увага!
Ви несете відповідальність за правильний стан при-
строю і правильне використання в домашньому госпо-
дарстві. Якщо у зв'язку з помилкою в експлуатації ви 
викличете сервісну службу, цей візит навіть протягом 
гарантійного терміну буде для вас пов'язаний з витра-
тами.
За збитки, заподіяні у результаті недотримання цієї 
інструкції, ми не несемо відповідальності.

11. Індукційна панель ви-
дає хрипкі звуки.

Це нормальне явище. Працює вентилятор охолодження 
електронних систем.

12. Індукційна панель видає 
звуки, схожі на свист.

Це нормальне явище. Згідно з частотою роботи котушок 
під час використання кількох зон нагріву, при максималь-
ній потужності звучить легкий свист.

13. Символ E2 перегрів індукційних ко-
тушок

Недостатнє охолодження, 
перевірити каструлю згід-
но з зауваженням на ст. 
56/57.

ПОВЕДІНКА У АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номінальна напруга:                                    230/400V ~ 50 Гц

Номінальна потужність:                   макс. 10,0 кВт

Розміри плити (ШИРИНА / ГЛИБИНА / ВИСОТА)     60 / 50 /85 cm

Відповідає нормативам EN 60335-1, EN 60335-2-6.

 




