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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми впевнені, що Ви зробили правильний вибір і сподіваємося, що даний 

прилад виправдає  усі  Ваші очікування і стане прекрасним помічником на 

Вашій кухні. Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з обслуговування та 

експлуатації до пуску пристрою і зберегти її на весь термін служби даного 

приладу. Дотримання прописаних у ній рекомендацій захистить Вас від 

можливих неприємностей при неправильній експлуатації духової шафи, а 

також дозволить Вам зменшити витрату електроенергії. Якщо експлуатація 

духової шафи буде відповідати цій інструкції, наша духова шафа буде 

радувати Вас довгий час.

Духові шафи Interline повністю відповідають основним вимогам безпеки, 

гігієни та захисту навколишнього середовища, відповідно до директив 

Європейського Союзу.

На випадок, якщо коли-небудь в процесі експлуатації приладу виникнуть 

неполадки, на останніх сторінках цієї інструкції Ви зможете знайти поради, 

як самостійно усунути дрібні несправності.

З думкою про подальше підвищення технічних і експлуатаційних 

характеристик наших побутових приладів ми залишаємо за соб ою право 

на внесення змін в дизайн і пристрій, що позитивно впливають на споживчі 
якості і властивості продукту.

Ба жаємо Вам ефективного користування духовою шафою нашої фірми!
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ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно вивчіть цей посібник з експлуатації.  Зберігайте посібник з 
експлуатації та монтажу в надійному місці.  При передачі приладу новому 
власникові не забудьте передати також ці документи. 
Необхідна наявність заземленою розетки поблизу (позаду) 
обладнання. Рекомендується використовувати виділену лінію 
електроживлення .  При підключенні додаткового обладнання до однієї 
лінії можливе перевищення номінального струму в ланцюзі.  В таких 
випадках після установки приладу відбувається багаторазове 
спрацьовування автоматичного вимикача або запобіжника, це може 
негативно вплинути на роботу духової шафи.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ
Пошкодження при транспортуванні 

Перевірте прилад після розпакування.  У разі виявлення пошкоджень, 
пов'язаних з транспортуванням, не підключайте його.

 УВАГА!  Щоб уникнути поламки перед включенням техніки в холодну 
пору року, необхідно витримати її в розпакованому вигляді при кімнатній 
температурі не менше 2-х годин.



ВИМОГИ ДО ПІДКЛЮЧЕННЯ

 Монтаж і установка приладу повинні проводитися тільки кваліфікованими  
фахівцями з дотриманням інструкції і схеми підключення.  Прилад повинен 
бути  підключений до надійної системи заземлення, відповідної діючим 
нормам  електричної безпеки.
Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за шкоду, яка може бути  
заподіяно людям і майну, в разі відсутності або не якісного заземлення 
приладу.
Перш ніж почати користуватися приладом обов'язково перевірте, чи немає 
в духовці сторонніх  предметів, таких як елементи упаковки і т. д.

УВАГА!  Перед першим використанням ми рекомендуємо прожарити 
духовку з  розміщеними в ній на відповідних рівнях гратами і листами, 
встановивши максимальну температуру нагрівання духовки.  Потім, 
відкрийте дверцята духовки, вмикніть  кухонну витяжку і провітріть кімнату, 
щоб видалити запах мастильних речовин,  використовуваних для 
консервації обладнання під час його зберігання до установки.
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ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ

 Даний прилад призначений тільки для побутового використання.  
використовуйте прилад  тільки для приготування їжі.
 Цей виріб може експлуатуватися дітьми старше 8 років і людьми з 
обмеженими  фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а 
також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, тільки в тому 
випадку, якщо вони знаходяться під  наглядом осіб, відповідальних за їх 
безпеку, або проінструктовані на предмет  безпечного використання 
виробу і усвідомлюють пов'язані з цим ризики.
 Слідкуйте за тим, щоб вони не гралися з пристроєм.  Діти можуть чистити і 
обслуговувати  пристрій тільки під наглядом.

- Перевіряйте, щоб після кожного використання перемикачі функцій вироба 
були вимкнені.
- Всі поверхні, що прилягають до духової шафи, повинні бути виготовлені з 
жароміцного матеріалу.
- Важливо, щоб при нанесенні зовнішнього покриття на кухонні шафи 
використовувався клей, що витримує температуру до 100 ° C.
- Не ставте легкозаймисті матеріали (наприклад: штори, портьєри, меблі, 
подушки, одяг, білизну, постіль, папір і т. д.) ближче, ніж на 0,9 метрів від 
обладнання.  Не використовуйте обладнання в приміщеннях, де можуть 
бути присутніми бензин, фарби чи інші легкозаймисті рідини або їх пари.



- Забороняється використовувати пошкоджений або обрізаний кабель, а
також подовжувач;  можна користуватися тільки оригінальним кабелем.
- Переконайтеся, що в розетці, до якої підключається виріб, відсутні

рідина або волога.
- Щоб уникнути пожежі не встановлюйте обладнання в приміщеннях, де

вентиляційні канали можуть бути заблоковані.

Не використовуйте подовжувачі, так як вони можуть перегрітися і стати 

причиною по жежі. Небезпека опіку!

- Торкатися до внутрішніх поверхонь і до нагрівальних елементів 
забороняється. Відкривайте дверцята приладу з обережністю.  З неї може 
вирватися гаряча пара.  Та не дозволяйте дітям підходити близько.

- Забороняється готувати страви, в яких використовуються напої з 
високим вмістом спирту.  Пари спирту в робочій камері можуть 
спалахнути.  Додавайте до страв тільки невелику кількі сть напоїв з 
високим вмістом спирту і відкривайте дверцята з обережністю.

- Переконайтеся, що вилка щільно вставлена     в розетку і не іскрить.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Для забезпечення пожежної безпеки виробу дотримуйтесь 
нижче вказані правила:
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Небезпека пожежі!
Не зберігайте в духовій шафі легкозаймисті предмети.

- Не відкривайте дверцята приладу, якщо всередині приладу утворився дим, 
вимкніть прилад.  Відключіть прилад від електромережі або вимкніть 
відповідний запобіжник у розподільному блоці.

- При використанні пергаментного паперу закріплюйте її в посуді перед 
установкою посуду в прилад на режим попереднього розігріву. Через 
струмені повітря, що проникає в прилад при відкриванні дверцят, 
пергаментний папір може піднятися, торкнутися нагрівального елементу і 
спалахнути.  Щоб уникнути цього, ставте на папір каструлю
або форму для випікання.  Використовуйте пергаментний папір потрібного 
розміру.  Він не повинна виступати за краї посуду.

Небезпека вибуху! 
Не розігрівайте в духовій шафі продукти в закритих жерстяних або скляних 
банках. Усередині банок може підвищитися тиск, що призведе до вибуху .

Небезпека короткого замикання! 
Не допускайте затискання сполучних проводів електроприладів гарячими 
дверцятами  приладу.  Ізоляція кабелю може розплавитися.

Небезпека опіку!
Забороняється наливати воду в гарячу робочу камеру.  Це може привести до 
утворення  великої кількості гарячої пари.

Гаряче приладдя і посуд
Небезпека опіку! 
При вийманні з робочої камери гарячого приладдя або посуду 
використовуйте  прихватки .
Небезпека ураження електричним струмом!
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• Некваліфікований ремонт приладу може стати джерелом небезпеки. 
Тому ремонт повинен проводитися тільки фахівцем сервісної служби, які 
пройшли спеціальне навчання.  Якщо прилад несправний, вимкніть з 
розетки або вимкніть відповідний запобіжник у розподільному блоці. 
викличте фахівця сервісної служби.

• Категорично забороняється торкатися до розетки живлення вологими 
руками! Не тягніть за кабель живлення.  Виймаючи вилку з розетки, 
беріться безпосередньо за ви лку.

• Перш ніж приступати до установки, технічного обслуговування, чищення 

і ремонту, виріб необхідно відключити від електромер ежі.
• Щоб уникнути нещасних випадків при пошкодженні кабелю живлення 

його заміну повинен виконувати виробник, його фахівець з сервісу або 
особа, яка має аналогічну кваліфікацію.

• Електроприлад слід встановлювати таким чином, щоб його можна було 
повністю від'єднати від мережі електроживле ння.
Процедура відключення повинно здійснюватися за допомогою 
штепсельної вилки або вимикача, вбудованого в фіксовану мережу 
електроживлення, відповідно до будівельними нормативами і 
правилами .

• Всі роботи з електричним обладнанням та системами повинні 
виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями, допущеними до 
виконання таких робіт.
В разі будь-якого пошкодження вимкніть прилад  і від'єднайте його від 
електромережі. Для цього вимкніть загальний запобіжник в будинку.

• Перевірте, чи відповідають виробу номінальні характеристики 
запобіжника.

• Не використовуйте для чищен ня пристрою пароочищувачі, оскільки це 
може привести до ураження електричним струмом.

Гаряче приладдя та посуд Небезпека опіку! 
При вийманні з робочої камери гарячого приладдя або посуду 
використовуйте  прихватки.
Небезпека ураження електричним струмом!
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• Не залишайте упаковку або її частини без нагляду.
• Не дозволяйте дітям гратися з пластиковими 

пакетами з упаковки.

Пластикові упаковки. 

Небезпека задушення!

Як запобігти пошкодження приладу
• Не кладіть на страви, які Ви готуєте, і не кладіть на дно духовки 

алюмінієву фольгу, так як при цьому виникає надмірне 
накопичення тепла, що призводить до зміни часу приготування 
продуктів і руйнування емалі духової шафи.

• Не лийте воду в гарячу духовку, при цьому також може 
пошкодитися емаль всередині духової шафи.

• При випіканні фруктового пирога ми рекомендуємо 
користуватися спеціальною досить глибокою формою, так як 
фруктовий сік, що капає з дека, залишає плями, які практично 
неможливо видалити.
Не спирайтеся і не сідайте на відкриті дверцята духовки. 
Дверцята духової шафи повинна щільно закриватися, тому 
стежте, будь ласка, щоб дверний ущільнювач завжди був 
чистим.

• Не ставте на відкриті дверцята важкі предмети і не дозволяйте 
дітям сідати на неї, Духова шафа може перевернутися, а також 
можуть бути пошкоджені петлі на дверц ятах.

• Не пересувайте прилад за ручку дверцят.  Ручка дверцят не 
розрахована на вагу приладу і може зламати ся.
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Поради по економії електроенергії

• При тривалому часу приготування їжі, Ви можете вимкнути духову 
шафу за 10 хвилин до закінчення часу приготування, при цьому 
продукти будуть доведені до готовності за рахунок залишкового 
тепла д. уховки.

• Не відкривайте духовку частіше, ніж необхідно.  Внаслідок 
відкриття дверцят духовки пропадає трохи тепла і час готування 
збільшується.

• Ви можете використовувати обсяг духовки оптимально, якщо 
випікаєте в довгастих формах, що стоять паралельно на одному 
рівні, або випікаючи на різних рівнях одночасно.

• Використовуйте темні або чорні форми для випічки.
Вони найкраще сприймають жар духовки.  .

• Якщо Ви бажаєте готувати на грилі, для кращого результату кладіть 
продукти на середину решітк и.
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ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Перемикач режимів духової шафи
2. Регулятор температури
3. Таймер
4. Червоний світловий індикатор регулятора

температури
5. Жовтий індикатор роботи духової шафи
6. Ручка дверцят

y.omelchenko
Textbox
Панель керування
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Аксесуари духової шафи

Глибоке деко для випічки

Решітка для приготування на грилі (для сушки)



УСТАНОВКА 

• Кухонне приміщення повинно бути сухим і добре провітрюваним,
а також мати справну вентиляцію.  При установці духової шафи
забезпечте вільний доступ до всіх елементів управління.

• Це вбудована духова шафа, тому її можна встановити таким
чином, щоб задня і одна бокова стінка знаходилися поруч з
високим предметом меблів або стіною.  Важливо, щоб зовнішнє
покриття або облицювання були нанесені на меблі з
використанням термостійкого клею (100 ° C).  Це дозволить
уникнути деформації поверхні або відшаровування покриття.

• Ніша для вбудовування духової шафи повинна мати розміри,
зазначені на малюнку, і вентиляційний отвір в нижній частині
розміром 40х400.

• Перед електричним підключенням духової шафи переконайтеся,
що шнур живлення від'єднаний .

• Вставте духову шафу повністю отвір, не давши випасти чотирьом
болтів, зазначеним на малюнку .
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Габарити виробу розміри ніші
Висота: 595 мм   600 мм 

Ширина: 450 мм    415 мм 

Глибина: 580 мм    560 мм (мінімум)

підключення до електромережі

Обережно!
Підключення до електромережі повинно виконуватися кваліфікованим 
електриком.  Не допускається вносити будь-які зміни в схему 
електроживлення
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Інформація по підключенню
Духова шафа розрахована на роботу від однофазної мережі змінного 
струму (220-240 В /  50Гц).  Схема підключення знаходиться на кришці 
сполучної коробки.
Пам'ятайте, що кабель повинен відповідати духовій шафі за типом і 
номінальною  потужністю.  Кабель повинен бути надійно зафіксований в 

кабельному затиск у.
Обережно!
Не забудьте під'єднати ланцюг аварійного захисту до контакту на сполучній 
коробці, відзначеному спеціальним значком.  Лінія електроживлення 
духової шафи  повинна бути оснащена захисним вимикачем для 
припинення подачі живлення в  випадку неполадок.  Мінімальна відстань 
між робочими контактами аварійного  вимикача складає 3 мм. Перед 
підключенням духової шафи ознайомтеся з схемою підключення та 
інформацією на табличці з технічними даними.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

• Не вносьте зміни в параметри даного приладу.
• Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті.
• Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
• Прилад необхідно вимикати після кожного використання.
• Будьте обережні, відкриваючи дверцята приладу під час його роботи.
може
статися вивільнення гарячого повітря.
• При використанні приладу не торкайтеся його мокрими руками;  не
торкайтеся приладу, якщо на нього потрапила вода.
• Не тисніть на відкриті дверцята приладу.
• Не використовуйте прилад як стільницю або підставки для будь-яких
предметів.
• Будьте обережні, відкриваючи дверцята приладу.  При використанні
інгредієнтів, що містять алкоголь, може утворюватися повітряно-спиртова
суміш.
• При відкриванні дверцят приладу поруч з ним не повинно бути іскор або
відкритого полум'я.
• Ніколи не кладіть на прилад, поруч з ним або всередину нього
легкозаймисті речовини або вироби, просочені легкозаймистими
речовинами.

18

УВАГА! Існує ризик травми, опіку та ураження електричним струмом 
або вибуху. Даний прилад призначений тільки для побутового 
застосування.
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УВАГА!
Існує ризик пошкодження приладу.

Для попередження пошкодження і зміни кольору емалі:

- не кладіть безпосередньо на дно приладу посуд і інші предмети.

- не кладіть  на дно приладу алюмінієву фольгу.
- Не можна лити в нагрітий прилад воду.
- не зберігайте вологий посуд і продукти в приладі після закінчення
приготування їжі.
- будьте обережні при установці і витяганні аксесуарів.

• Зміна кольору емалі не впливає на ефективність роботи приладу.
• Для приготування тортів, що містять велику кількість вологи,
використовуйте деко для смаження.  Соки з фруктів можуть викликати появу
плям, видалити які буде неможливо.
• Цей прилад призначений тільки для приготування їжі.
Його не слід використовувати в інших цілях, наприклад, для обігріву
приміщень.
• Завжди готуйте при закритих дверцятах духової шафи.
• У разі встановлення приладу за меблевою панеллю (наприклад, за
дверцятами) подбайте про те, щоб під час роботи приладу дверцята ні в
якому разі не виявлялася закритими.  Нагрівання і вологість, які утворюються
за закритими дверцятами або меблевою панеллю, можуть привести до
подальшого пошкодження приладу, місця його рибора після установки.
• Не закривайте дверцята меблів до остаточного охолодження приладу після
використання.



Режими роботи і використання духової шафи

 УВАГА!

Для того, щоб духову шафу включився, необхідно виставити час 
приготування, або перевести його в режим ручного управління.
У шафах з механічним управлінням, необхідно повернути ручку таймера за  
годинниковою стрілкою для установки часу приготування або проти 
годинникової стрілки на символ «Пальма» для перемикання духової шафи 
в режим ручного управління

Духова шафа з природною конвекцією (традиційний)

Духову шафу можна нагрівати з використанням нижнього і верхнього 
нагрівального  елемента, а також гриля.  Для управління роботою духової 
шафи використовуйте  перемикач режимів (щоб вибрати режим 
приготування, просто переведіть
 перемикач в потрібне положення), а також регулятор температури (щоб 
встановити температуру приготування в обраному режимі, поверніть 
регулятор в  необхідне положення.

20
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Щоб вимкнути духову шафу, необхідно перевести обидва 
перемикача в  становище «●» / «○».

Можливі положення перемикача режимів

Автономне освітлення.
Даний режим дозволяє увімкнути освітлення всередині духової 
шафи, наприклад,  щоб очистити камеру.

Розморожування 

Ця функція включає вентилятор на задній стінці духової шафи, 
що дозволяє  повітрю кімнатної температури циркулювати 
всередині шафи, тим самим  розморожувати їжу 

Нижній нагрів.
В даному режимі працює тільки нижній нагрівальний елемент 
духової шафи.  Використовуйте його, наприклад, для створення 
рум'яної скоринк и знизу.

Верхній і нижній нагрів
В даному режимі можна встановлювати температуру від 50 ° C до 250 C
Підходить для  випічки.

Верхній і нижній нагрів + конвекція.
Даний режим підходить для випікання пирогів.  Включаються 
верхній і нижній нагрівальний  елемент з вентилятором. 
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Посилений гриль (гриль + верхній нагрів)

При виборі даного режиму одночасно вмикається гриль і 
верхній  нагріваючий елемент.  Таким чином, у верхній частині 
камери духової шафи  створюється більш висока температура, 
дозволяючи підрум'янювати страви бо зажарювати великі       
порції на грилі.

Посилений гриль + конвекція

В даному режимі включається гриль, верхній нагрів і вентилятор 
конвекції.  На практиці,
 даний режим допомагає значно поліпшити смак страви.  
Використовуйте гриль тільки при  щільно закритих дверцятах духової 

шафи .

Увага!
При виборі будь-якого режиму нагріву (включення будь-якого 
нагрівального елементу)
духова шафа почне роботу тільки після налаштування температури.

При включенні духової шафи загоряються дві сигнальні лампочки - жовта 
і червона.  Жовта лампочка означає, що духовка працює.  Коли 
всередині духової  шафи досягнута задана температура, червона 
лампочка гасне.  Якщо страву необхідно ставити в уже розігріту духовку, 
дочекайтеся, коли згасне  червона лампочка.  Під час приготування 
червона лампочка буде періодично  гаснути і загорятися (щоб 
підтримувати температуру в духовій шафі). Жовта  лампочка також може 

загорятися при виборі режиму «Освітлення».
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Використання грилю
Обсмажування відбувається в результаті впливу інфрачервоних променів, 
створюваних розігрітим грилем.

Для вмикання грилю потрібно:

• За допомогою перемикача вибрати режим гриля.

• Прогріти духовку протягом приблизно 5 хвилин (при закритих 
дверцятах).

• Поставити деко зі стравою на відповідний рівень.  Якщо ви готуєте на 

решітці, безпосередньо під нею поставте деко для стікання жиру). Для 

режимів «Гриль» і «Посилений гриль» температуру необхідно 

встановити на 250° C, а при використанні гриля з конвекцією, 

температура не повинна перевищувати 20.0 ° C.

Увага!
При використанні гриля дверцята духової шафи повинні бути щільно 

закриті. Під час роботи гриля доступні частини можуть нагріватися.  

Рекомендується не підпускати дітей до духової шафи.



ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
При ретельному догляді та очищенні ваш прилад надовго збереже свою 
привабливість  і функціональність.  У цьому посібнику з експлуатації 
наводиться опис правильного догляду та правильної очищення при ладу

Відповідні засоби для чищення
Щоб уникнути пошкодження різних поверхонь в результаті застосування 
невідповідних засобів для чищення дотримуйтесь вказівок в таблиці.
 Залежно від типу приладу, не всі зони очищення, зазначені в таблиці, 
можуть бути  представлені в вашому приладі. 

Увага!
пошкодження внутрішньої поверхні приладу
не можна використовувати:

• їдкі або абразивні чистячі засоби,
• чистячі засоби, що містять великий відсоток спирту,
• жорсткі мочалки або губки, очисники високого тиску або

пароструминні очисники,
• спеціальний засіб для очищення приладу в теплому стані.

Нові губки для миття посуду ретельно вимийте перед 
використанням.  Дотримуйтесь інструкції виробника.
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Попередження!  Небезпека опіку!

Прилад стає дуже гарячим. Не торкайтеся до гарячих внутрішніх
поверхонь приладу або нагрівальних елементів.  Завжди давайте 
пристрою охолонути.  Не дозволяйте дітям підходити близько до 
гарячого приладу.

зона очищення Чистячі за соби

Очищення приладу зовні

Передня панель з нержавіючої сталі Гарячий мильний розчин: очистіть здопомогою 
м'якої тканини, а потім витріть насухо.  Негайно 
видаляйте плями вапна, жиру,  крохмалю і 
яєчного білка.

25



26

Під такими плямами може виникати

 корозія.

 Спеціальні засоби для догляду за

 металевими виробами, які використовуються для

 поверхонь, що нагріваються, можна

 придбати в спеціалізованому магазині.

 Засіб слід наносити тонким шаром з

 допомогою м'якої тканини

пластмаса
Гарячий мильний розчин: очистіть з

 допомогою м'якої тканини, а потім витріть

 насухо.

 Не використовуйте засіб для чищення для скла

 або шкребок для скла.
. 

пофарбовані поверхні

Гарячий мильний розчин: очистіть з

 допомогою м'якої тканини, а потім витріть

 насухо.  

панель управління

Гарячий мильний розчин: очистіть з

 допомогою м'якої тканини, а потім витріть

 насухо.  

скло дверцят

Гарячий мильний розчин: очистіть з

 допомогою м'якої тканини, а потім витріть

 насухо.

 Не використовуйте шкребок для скла

 поверхонь або спіральну металеву

 мочалку.  

ручка дверцят 

Гарячий мильний розчин: очистіть з

 допомогою м'якої тканини,

 а потім витріть насухо.

 При попаданні засобу для видалення накипу

 на ручку дверцят негайно протріть її,

 інакше плями неможливо буде видалити.

Очищення приладу зсередини

емальовані поверхні Гарячий мильний або оцтовий розчин:

 очистіть за допомогою м'якої тканини, а потім

 витріть насухо.

 Розмочити підгорілі залишки їжі вологою

 серветкою, змоченою мильним розчином.

 При сильному забрудненні використовуйте

 спіральну металеву мочалку або

 засіб для очищення духовок.

 Після очищення залиште робочу камеру

 відкритої для просушування.

 Вказівка: Залишки харчових продуктів можуть

 викликати білий наліт.  Він не небезпечний і не впливає

 на функціонування.

 При необхідності видаліть його лимонною

 кислотою.
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Скляний плафон підсвічування робочої  
камери

Гарячий мильний розчин: очистіть з  
допомогою м'якої тканини, а потім витріть  
насухо.
 При сильному забрудненні використовуйте  
засіб для очищення духовок.

Внутрішня рама дверцята з нержавіючої  
стали

Засіб для очищення нержавіючої сталі:  
дотримуйтесь вказівок виробників.
 Так можна усунути зміна кольору.
 Не використовуйте спеціальні засоби для  
догляду за металевими виробами.

Вказівки
 Через використання різних матеріалів, таких, як, наприклад, скло, 
пластик або  метал, можливі невеликі розбіжності в колірному 
оформленні передньої панелі приладу..
Тіні на склі дверцят, що виглядають як розводи, насправді є 
світлом,  відбитим від підсвічування в робочій камері.

Утримання приладу в чистоті
Для запобігання утворенню стійких забруднень стежте за тим, 
щоб прилад  завжди залишався чистим, і негайно усувайте 
забруднення.



Рекомендації

• Очищуйте робочу камеру після кожного використання, щоб
забруднення не пригорали.

• Негайно видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка.

• Для випікання особливо соковитих пирогів використовуйте глибокий
універсальний лист.

• Використовуйте для смаження підходящий посуд, наприклад,
жаровню.
Правильний догляд і підтримку духової шафи в чистоті в значній мірі
продовжують термін служби пристрою.
Перед початком очищення вимкніть духову шафу і перевірте, щоб всі
перемикачі знаходилися в положенні «●» / «0».  Очищення можна
проводити тільки після того, як ду хова шафа повністю охолоне.

Увага! При  використанні гострих скребків відрегулюйте захисну насадку
 (Притримуючи її пальцем).  Даний інструмент травмонебезпечний, 
тому будьте  обережні при його використанні і не підпускайте до нього  
дітей. 

Заміна лампочки духової шафи
Щоб уникнути ураження електричним струмом вимкніть пристрій перед 
заміною  лампочки.
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• Всі перемикачі і регулятори переведіть в положення «●» / «0» і
відключіть харчування .

• Відкрутіть проти годинникової стрілки і промийте ковпак
лампочки, витріть його насухо.

• Потягніть лампочку на себе і замініть її на нову
високотемпературну лампочку (300C̊) з наступними
параметрами: - напруга 230В - потужність 25 Вт -цоколь G9.

Демонтаж дверцят 

a. Повністю відкрийте дверцята духової шафи.

б. відкиньте фіксатори
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в.  Обережно закривайте дверцята приладу, поки не почуєте характерний 
звук зчеплення.  Притримуючи дверцята обома руками, прикрийте її ще 
трохи і потягніть вгору, щоб  витягти болт петлі з духовки

г. Після очищення правильно вставте петлі з фіксаторами.
 д. Повністю відкрийте дверцята духової шафи і опустіть 
фіксатор у вихідне становище

Витяг внутрішнього скла

a. У дверцята є два пластикових кріплення.  Використовуйте викрутку для
того, щоб підчепити кріплення і від'єднати їх від дверцят.
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б. Зніміть кріплення і верхні накладки пластмасової 
вентиляційної  решітки.

в.  Вийміть внутрішнє скло з кріплення в нижній частині 
дверцят.  Після  очищення вставте внутрішнє скло в 
пластмасове кріплення.  встановіть  кріплення назад на 
дверцята і затягніть його болтами



32

ЩО РОБИТИ В РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ?
Часто трапляється, що причиною несправності стала якась дрібниця.  Перед 
зверненням в  сервісну службу, спробуйте усунути несправність самостійно, 
слідуючи вказівкам з таблиці.

Попередження!  Небезпека ураження електричним 
струмом!
Некваліфікований ремонт прилад може стати джерелом небезпеки.  
Будь-які  ремонтні роботи та заміна проводів і труб повинні виконуватися 
тільки фахівцями  сервісної служби, які пройшли спеціальне навчання.  
Якщо прилад несправний, вийміть  вилку кабелю з розетки або вимкніть 
запобіжник у розподільному блоці.
Викличте фахівця сервісної служби.

Роботи над електронікою приладу повинні виконуватися тільки 
кваліфікованим  фахівцем.
 Під час робіт з електронікою прилад необхідно знеструмити.  Увімкніть 
захисну  автоматику або вийміть запобіжник з блоку запобіжників.
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Духова шафа не нагрівається відкрито кришку Закрийте дверцята і виконайте  
перезапуск пристрою.

Перегорів запобіжник на  домашньому 
розподільному щиті  або спрацював 
автоматичний  вимикач

Замініть запобіжники або  включіть 
автоматичний  вимикач.  Якщо ця 
проблема  повторюється, викличте 
електрик а.

Під час роботи пристрою  відбувається  
збій в подачі  електроживлення

На нагрівальному елементі є  
залишки їжі

Дайте духовій шафі повністю  
охолонути і видаліть з нагрівального  
елемента залишки їжі

Під час використання духової  шафи 
присутній запах гару або  пластика 

При використанні нежаростійких  
ємностей з пластмаси або інших  
матеріалів

Використовуйте ємності, стійкі до  
впливу високих температур.

Духова шафа не працює  
належним чином

При частому відкриванні дверцят 
під час приготування .

Намагайтеся якомога рідше відкривати 
дверцята під час приготування, якщо  
тільки ви не готуєте страви, які треба  
постійно перевертати.  При
 частому відкриванні дверцят  
температура всередині духової шафи  
знижується, і це може вплинути на  
результат приготування

Проблема Можлива причина Вирішенн я

Духова шафа не працює відсутнє електроживлення Перевірте, чи подається електрика на  
пристрій.

Під час роботи пристрою  
відбувається збій в подачі  
електроживлен ня

Якщо процес приготування  
займає надто багато часу

Якщо духова шафа встановле на в  
місці з поганою вентиляцією

При установці пристрою слід залишити 
зазори відповідно до інформації, 
наведеною в Інструкції з установки

 Після завершення тривалого  
процесу приготування дайте  
духовій шафі охоло нути

Якщо до однієї розетки підключено 
оідразу кілька приладів

Використовуйте окрему розетку  
електромережі для підключення  
пристрою

Дверцята погано відкриваю ться Між дверцятами і камерою духової  
шафи є залишки їжі

Ретельно очистіть духовку і  
спробуйте знову відкрити дверцят а

При використанні духової шафи  
сталося ураження  електричним 
струмом 

•  Джерело живлення не заземлене 
належним чином
•  Використовується незаземлена 
розетка електромер ежі

Перевірте, чи правильно заземлена  
розетка електромер ежі

З пристрою капає вода. Під час приготування деяких  
страв всередині пристрою може  
накопичуватися вода або  
утворюватися пар.  Це не є  
несправністю.

Дайте духовій шафі охолонути, а  
потім протріть її сухим кухонним  
рушником.

Через отвори між дверима та  
корпусом духової шафи виходить  
пар 
У духовій шафі накопичується вода

Яскравість освітлення в духовій шафі 
постійно змінюється 

Рівень яскравості освітлення залежить  
від вихідної потужності 

Зміна рівня вихідної
 потужності під час приготування  
не свідчить про несправність, тому  
не варто турбуватися
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ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ  
ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Якщо в таблицях приготування ви не знайшли необхідну страву, орієнтуйтеся 
на дані  схожої страви.  Дані наведені для приготування на одному рівні.
У таблиці температура вказана в діапазоні від мінімального до максимального 
значення.  В  перший раз встановіть мінімальну температуру, і, якщо блюдо 
недостатньо приготується, в наступний раз збільште температуру.
Час приготування зазначено орієнтовно і може змінюватися в залежності від 
умов  приготування.

Попередній нагрів духовки потрібно, якщо це зазначено в рецепті або в 
таблиці приготування в даній інструкції.  На нагрів порожньої духовки 
витрачається багато  електроенергії, тому ви можете заощадити 
електроенергію, якщо будете випікати дрібну  випічку і піцу один лист за 
іншим, так як духовка вже розігріта.
При використанні паперу для випічки, переконайтеся, що вона стійка до 
високих температур.  При одночасному приготуванні великої кількості випічки 
або запіканні великого шматка м'яса в духовці утворюється велика кількість 
пари та створюється конденсуватися  на дверцятах духовки.  Це нормально і 
не впливає на роботу приладу.  
Після закінчення приготування насухо протріть дверцята та скло дверцят. Ви 
можете вимкнути духовку за 10 хвилин до закінчення приготування, щоб 
використовувати  утворилося тепло і заощадити електроенергію.  Чи не 
охолоджуйте страви в духовці, щоб  уникнути утворення конденсату.
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ТАБЛИЦЯ 1: Випічка 
Режим иприготування: Верхній та нижній нагрів 

 Конвекція 

ТИП ВИПІЧКИ 

ВЕРХНІЙ И НИЖНІЙ 
НАГРІВ КОНВЕКЦІЯ 

ЧАС [хв] 

РІВЕНЬ 
ТЕМПЕРАТУР
А [C ] УР

 РІВЕНЬ
ТЕМПЕРАТУРА [C ] 

Випічка в формах 
 2 170-180 2 150-170 60-80

2 160-180 2 150-170 68-80
2-3 170-180 2-3 160-170 20-30

Бисквіт/ мармуровий пиріг

Вікторіанский бисквіт 
Основа листкового торту 
Безквітний листковий торт 2 170-180 30-40
Фруктовий пиріг (хрумтяча 
скоринка) 2-3 160-180 60-70

2 140-150 60-90Чизкейк (пісочна основа) 
Кекс 2 160-180 2 150-170 40-60
Хліб (напр., цільнозернови  й)2 

210-220 2 180-200 50-60

Випічка на деках які  в комплекті 

170-180 2 160-170 35-60Фруктовий пиріг (хрумтяча 
скоринка) 
Фруктовий пиріг 
(дріжджове тісто 2 160-170 30-50

3 160-170 2 150-170 30-40
2 180-200 10-15

Пиріг з крихтами 
Безквітний рулет Піца 
(на тонкому тісті) 3 200-240 10-15

Піца (на пишному тісті) 2 190-210 30-50

160-170 2 150-160 10-30

Випічка невеликих виробів 

Булочки 3 

Листкові вироби 3 180-190 2 170-190 18-25
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ТАБЛИЦЯ 1 A: Випічка 
Режим приготування: Випічка (верхній та нижній нагрів + конвекція) 

ТИП ВЫПІЧКИ ТЕМПЕРАТУРА [°C] ЧАС [хв] 

Випічка в формах 

Меренги 80 60-70 

Вікторіанский безквіт 150 65-70 

Кекс 150 60-70 

Листковий пиріг 150 25-35 

Випічка на дечці яка є  в комплекті 

Випічка з дріжджового тіста 150 40-45 

Пиріг з крихтами 150 30-45 

Пиріг із фруктовою начинкой 150 40-55 

Безквіт 150 30-40 

Увага!
Перед випічкою рекомендується попередньо розігріти духовку.  Випікайте 
кондитерські вироби на третьому рівні знизу.

Рекомендується попередньо розігріти духовку.
 Випікайте дрібну випічку в дрібних деках одночасно на декількох рівнях 
 (2-й і 3-й).  Час приготування може відрізнятися навіть для однакових 
листів.
 Форми для випікання на решітку.  Вийміть решітку, якщо ви 
використовуєте деко,  додається в комплекті до духовки.  Дрібна випічка, 
наприклад, пиріжки, повинна бути по  однакового розміру.  Різна за 
розміром випічка пропечеться нерівномірно!
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ТАБЛИЦЯ 2: Запікання мяса 
Режим приготування: Верхній та нижній нагрів 

 Конвекція 

ТИП МЯСА 

РІВЕНЬ ЗНИЗУ ТЕМПЕРАТУРА [°C] 

ЧАС 
[хв] 

КОНВЕКЦІЯ 
ВЕРХНІЙ ТА 
НИЖНІЙ 
НАГРІВ 

КОНВЕКЦІЯ 
ВЕРХНІЙ ТА 
НИЖНІЙ 
НАГРІВ 

ГОВЯДИНА Толщиной 1 см 

Ростбіф або філе 3 250 12-15 

Стейки среднього прожарення, 
в нагрітій духовій шафі 

3 250 15-25 

в нагрітій духовій шафі 
Стейки добре прожарені,  

3 210-230 25-30 

Жаркоє, в нагрітій духовій шафі 2 2 160-180 200-220 120-140 

СВИНИНА 

Жаркоє 2 2 160-180 200-210 90-140 

Окорок 2 2 160-180 200-210 60-90 

Філе 3 210-230 25-30 

ТЕЛЯТИНА 2 2 160-170 200-210 90-120 

БАРАНИНА 2 2 160-180 200-220 100-120 

ОЛЕНИНА 2 2 175-180 200-220 100-120 

ПТИЦЯ 

КУРКА 2 2 170-180 220-250 50-80 

Гуска (приблизно 2 кг) 2 2 160-180 190-200 150-180 

РИБА 2 2 175-180 210-220 40-55 

* У таблиці наводяться значення для страв вагою 1 кг.  Для кожного
додаткового кілограма слід додавати 30-40 хвилин.
Увага!
У процесі приготування м'ясо необхідно перевертати. Рекомендується запікати
м'ясо в жароміцної посуді.
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ТАБЛИЦЯ 3: Гриль з конвекцією
 Режим приготування: Посилений гриль + конвекція

 Гриль + конвекція

ТИП МЯСА ВАГА [кг] РІВЕНЬ ЗНИЗУ ТЕМПЕРАТУРА [°C] ЧАС [хв] 

Смажена свинина 1,0 2 170-190 80-100 

1,5 2 170-190 100-120 

2,0 2 170-190 120-140 

Бараняча нога 2,0 2 170-190 90-110 

Ростбіф 1,0 2 180-200 30-40 

Курка 1,0 2 180-200 50-60 

Качка 2,0 1-2 170-190 85-90 

Гуска 3,0 2 140-160 110-130 

Індичка 2,0 2 180-200 110-130 

3,0 1-2 160-180 150-180 

Під час запікання м'яса періодично перевертайте його і поливайте 
виділився соком або гарячою підсоленою водою. 

Увага!
У таблицях наведені приблизні параметри, які ви можете скорегувати 
відповідно до вашого досвіду і кулінарними вподобаннями.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРИ   OEG 170 MRN BA

Управління    Механічний тип управління 

  Скло, нержавіюча стальОздобле ння  

Об `єм 53 л. 

Скло дверцят    Подвійне

Споживана потужність 2000 Вт. 

Клас енергоспоживання А 

Максимальна температура 250 °С 

Розмір пристрою (ВхШхГ) 595х450х580 мм. 

Розмір для установки 600х415х560 мм. 

Вага в упаковці / без упаковки 25,5 кг. / 24 кг. 
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ПРАВИЛА  УТИЛІЗАЦІЇ
Утилізуйте упаковку з дотриманням правил екологічної безпеки

Згідно ст.  26 законодавчого декрету від 14 березня  2014 року № 49 
"Виконання директиви 2012/19 / ЄС про  утилізації відходів 
електронного та електричного  обладнання (RAEE)"

Знак перекресленого контейнера для сміття, наведений на приладі  або 
на його упаковці, означає, що після закінчення терміну служби приладу 
його необхідно утилізувати окремо від інших відходів.
Тому користувач повинен буде здати відслужив прилад в підходящі 
муніципальні центри по роздільному збору відходів електронного та 
електричного обладнання.
В якості альтернативи самостійної утилізації можна здати прилад дилеру 
на момент придбання нового  рівнозначного приладу.
Крім того, в точках продажу електронних виробів, площа яких перевищує 
400 м2, можна безкоштовно, без зобов'язання   здобувати новий виріб, 
здавати електронні прилади розміром менше 25 см, підлягають утилізації.  
належний роздільних збір відходів для подальшого направлення  
утилізованого приладу на обробку, повторне використання матеріалів і 
сумісна з охороною природи утилізація дозволяють  уникнути 
негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей, а також 
сприяють повторному використанню/переробки матеріалів, з яких
складається прилад.
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Імпортер: ТОВ "КП Емір", Україна, 03150, м.Київ, вул.Ямська 72  

www.interline.ua



Імпортер: ТОВ "КП Емір", 
Україна, 03150, 
м. Київ, вул. Ямська 72

У разі виникнення складностей з 
використанням продукту зверніться до
сервісного центру:

0 800 30 33 34

Бажаємо вам гарного настрою та чекаємо на вас в 
мережі! Скануйте відповідний QR-код та 
приєднуйтесь до нас

interline.ua Facebook Instagram
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