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УВАГА!  
 
Це обладнання призначено тільки для використання в домашніх умовах 
для приготування їжі, використання обладнання в будь-яких недомашніх 
застосуваннях не передбачено, тому не можна використовувати в 
промисловому середовищі.  
 
Використання обладнання не за призначенням, а також промислове 
використання, використання духовки в офісах, підприємствах сфери 
обслуговування, спричинятимуть недійсність гарантійних умов.  
Компанія, не несе відповідальності за вихід з ладу обладнання через 
застосування та встановлення обладнання не за призначенням.  
Компанія, зберігає свої права визнати гарантійні умови недійсними за 
вихід з ладу обладнання через застосування та встановлення 
обладнання не за призначенням.  
 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ СЕ 
 
Дана духовка призначена тільки для приготування їжі.  
Будь-яке використання не за призначенням (наприклад, для отеплення 
кімнати) невідповідне й небезпечні. 
 

 
 

• Умови безпеки відповідно до Директиви 2009/142/ЕС Євросоюзу "З 
газових устаткувань"  

• Умови безпеки відповідно до Директиви 2006/95/ЄС Євросоюзу "З 
низької напруги"  

• Умови безпеки відповідно до Директиви 93/68/ЕС Євросоюзу "За 
загальними стандартами". 

 

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ  
 

• Перед установкою і використанням обладнання, уважно 
прочитайте інструкції.  

• Після розпаковування устаткування, переконайтеся в повній 
цілості. У разі підозри, не використовуйте обладнання та 
зверніться до вашого постачальника чи компетентного спеціаліста.  

• Розбирайте всі пакувальні матеріали. Пакувальні матеріали 
(пластичні пакети, пінополістирольні, стрічки і т.д.) можуть бути 
причиною серйозних ушкоджень, тому зберігайте в недоступному 
для дітей місці. Пакувальні матеріали підлягають вторинній 
переробці.  

• Обладнання необхідно встановити відповідно до діючих місцевих 
врегулювань і інструкцій виробника з боку компетентного фахівця, 
а також підключення газу / електрики повинні бути проведені з боку 
компетентного фахівця.  

• Не намагайтеся змінити технічні специфікації обладнання, так як 
це може призвести до небезпечних результатів. 

Дана духовка розроблена і вироблена відповідно до 
нижчезазначених директив і реалізується на ринку 
відповідно до цих директив: 
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ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ ОБЕРЕЖНОСТІ І 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  
 
Використання будь-якого електричного обладнання, вимагає дотримання 
ряду основних правил. Зокрема:  

• Ніколи не торкайтеся обладнання мокрими руками або з мокрими 
ногами.  

• Не вмикайте обладнання з голими ногами.  
• Не допускайте використання обладнання людьми з обмеженими 

здібностями і дітьми без нагляду.  
 
Виробник, не несе відповідальності за втрати і пошкодження через 
неправильне, невідповідне застосування та встановлення обладнання, 
використання не за призначенням.  
 
 

ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ ДУХОВКИ  
 
Рекомендуємо провести нижчезазначені процедури:  

• Внутрішню частину духовки встановіть в порядку описаному в 
розділі "Очищення та Обслуговування".  

• Для видалення слідів жирів і запахів від деталей, залиште 
порожню духовку в робочому стані на максимальній температурі 
приблизно на дві години.  

• Почекайте, поки духовка охолоне, вимкніть електрику, після цього 
внутрішню частину духовки протріть ганчіркою, замоченою у воді з 
нейтральним миючим порошком, і почекайте, поки висохне.  

 
 

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 

• Без виключення електрики обладнання, не проводіть ніякі 
очищення і обслуговування.  

• У використанні і після використання духовки, деякі деталі можуть 
бути сильно гарячі. Не торкайтеся гарячих деталей.  

• Після використання, переконайтеся, що всі кнопки управління в 
позиції вимкнено.  

• Обладнання не призначене для гри дітей.  
• При використанні духовки, тримайте дітей подалі від духовки.  
• Для можливості використання обладнання дітьми або людьми з 

обмеженими здібностями, необхідна присутність відповідальної 
особи. Людина, яка буде показувати, як використовувати духовку, 
повинна переконатися, що ці люди можуть використовувати 
обладнання, не пошкоджуючи себе, оточуючих і довкілля. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
 
При правильній установці, Ваше обладнання відповідає всім умовам, 
передбаченим для цієї категорії обладнання. Але, так як існує небезпека 
дотиків до частин, які мають гострі і тверді кути, які можуть викликати 
пошкодження, особливо зверніть увагу на особливості обладнання в 
нижній або задній частині.  

• Ризик Пожежі! Не зберігайте запальні матеріали всередині 
духовки.  

• При гарячій духовці, для виймання дек або полиць, завжди 
використовуйте терморукавиці. 

• Регулярно очищайте духовку і не допускайте накопичення жиру на 
дні або в деках духовки. Негайно очищайте витоки.  

• Стіни духовці не покривайте алюмінієвою фольгою. Форми тортів 
чи решітки не вставляйте на дні духовки.  

• Перед витягуванням страви, для допущення виходу пари і гарячого 
повітря, завжди тримайтеся на відстані від духовки, коли 
відкриваєте дверцята духовки. 

• Усередині духовки або на ручки не вішайте рушники, сухі ганчірки 
або інші речі. Це може спричинити пожежу.  

• Переконайтеся, що електричні кабелі найближчих електричних 
пристроїв не затиснуті в дверцятах духовки.  

• Перед утилізацією застарілого обладнання, рекомендуємо 
привести обладнання в неробочий стан і всі деталі які можуть 
викликати небезпеку привести в безпечний стан.  

• Важливо: дана духовка призначена тільки для домашнього 
використання. Не підлягає використанню в напівпромислових, 
промислових або спільних приміщеннях.  

• Безпечне приготування їжі: до і після приготування, по можливості 
короткий час потримайте страви всередині духовки. Це необхідно 
для запобігання забруднення їжі організмами, які можуть викликати 
отруєння. Особливо звертайте увагу на це в теплу пору року. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 
 
 
Рис. – 1 
 

 
 
 
ОПИС КНОПОК УПРАВЛІННЯ  
1. Кнопка керування освітленням і вентилятором духовки.  
2. Кнопка управління механічним таймером.  
3. Кнопка управління верхнім та нижнім пальниками.  
 
 
ПРИМІТКА:  

• Електричне запалювання інтегровано в кнопку управління 
термостатом.  

• Духовка обладнана системою безпечного клапана. Якщо полум'я 
випадково гасне, подача газу зупиняється.  

 
 
УВАГА:  
Якщо конфорка випадково згасне, вимкніть газ через кнопку управління і 
перед повторним включенням зачекайте не менше 1 хвилини.  
 
Газові пристрої можуть утворити тепло і вологість у середовищі, де вони 
встановлені. Відкриваючи решітку провітрювання або встановлений 
аспіратор на вихідних каналах, забезпечуйте рясне провітрювання в 
середовищі приготування їжі.  
 
Коли обладнання використовується довгий час, необхідно забезпечувати 
додаткове провітрювання, відкриваючи вікно (якщо є) або додаючи 
потужність аспіратора. 
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ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ  
 
Духовка поставляється в повному чистому вигляді.  
Але все ж, при першому включенні, для видалення можливих слідів 
масел на пальнику духовки, рекомендується включити духовку на 
максимальну температуру.  
Ту ж саму процедуру, необхідно проводити з газовим грилем.  
Дана духовка обладнана нижчезазначених пристроями:  
- Одна пальник газової духовки з автоматичним запалюванням (2,50 кВт) 
встановленим на нижній частині і пристрій безпеки.  
- Одна пальник газової духовки з автоматичним запалюванням (1,80 кВт) 
встановленим на верхній частині і пристрій безпеки.  
 
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХОЛОДЖЕННЯ  
Ця духовка обладнана мотором вентилятора охолодження для безпеки, 
який забезпечує збереження низької температури поверхонь для 
ефективної роботи кнопок управління та охолодження внутрішніх 
деталей. Коли пальники духовки або гриля запалюються, мотор 
вентилятора охолодження автоматично починає працювати.  
Після виключення духовки або гриля, вентилятор може продовжувати 
працювати (кілька хвилин). Цей час залежить від температури і часу 
попереднього приготування їжі.  
 
УВАГА:  
При роботі духовка може нагріватися сильно і може випускати 
гарячий пар в нижній області панелі управління. Тримайте дітей 
подалі від духовки.  
Дверцята можуть бути гарячими, тому використовуйте ручку.  
Духовка нагрівається при роботі.  
Будьте обережні і не торкайтеся деталей духовки, які нагріваються.  
 
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:  

• Якщо в обладнанні мається несправність електрики або 
пошкоджений мотор вентиляції охолодження, не використовуйте 
духовку.  
Обладнання може нагріватися сильно і від несправності мотора 
вентиляції охолодження може бути пошкодження в устаткуванні.  

• При роботі газової духовки або газового гриля, якщо мотор 
вентиляції охолодження пошкоджений, пальник духовки або гриля 
автоматично згасне приблизно через 20 хвилин. У цьому випадку 
не використовуйте обладнання та зверніться до сервісного центру.  

• Якщо мотор вентиляції охолодження працює, на верхній частині 
обладнання утворюється потік повітря (Рисунок 2). 

 

Рис. – 2   
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ПАЛЬНИК ДУХОВКИ 
  
Подача газу пальника, регулюється термостатом, що забезпечує 
збереження стабільної температури духовки. Температура перевіряється 
термощупом термостата усередині духовки. Термощуп необхідно 
тримати завжди в коробці в чистому вигляді. Неправильна позиція чи 
утворення оболонки може впливати на зміни в вимірі температури.  
А також термостат обладнаний клапаном безпеки, який закриває подачу 
газу автоматично, якщо полум'я згасне випадково.  
 
 
 
 

ТЕРМОСТАТ  
 
Індикатор на панелі управління (Рисунок 3) показує підвищену 
температуру духовки.  
Для регулювання температури, приведіть кнопку на обраний номер. 
Символ у самій близькій позиції на максимум, показує, що електричне 
запалювання включено в кнопку управління (активізується разом з 
кнопкою). 
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ЗАПАЛЮВАННЯ ПАЛЬНИКА ДУХОВКИ  
  
ВАЖЛИВО: Протягом цієї роботи дверцята духовки повинні бути 
відкриті.  
Для запалювання пальника духовки:  
1. Відкрийте дверцята духовки повністю.  
Поки Ви не зробите цього, не продовжуйте запалювання пальника 
духовки.  
2. Для включення електричного запалювання, натисніть на кнопку 
термостата і, притримуючи кнопку, приведіть на максимальну позицію 
Максимум (Рисунок 3) і поверніть проти годинникової стрілки (Рисунок 
4).  
Ніколи не продовжуйте цей процес більше 15 секунди. Якщо 
пальник досі не горить, почекайте одну (1) хвилину і повторіть 
запалювання знову.  
У разі несправності електрики, для ручного включення духовки, 
просувайте вогонь на точку "A" в нижній частині (Рисунок 5), після цього 
натисніть на кнопку термостата (Рисунок 4) і поверніть.  
3. Перед відпусканням кнопки, після запалювання пальника притримуйте 
приблизно 10 секунд (час активізації термічного з'єднання).  
4. Переконайтеся в тому, що пальник горить, якщо пальник не горить, 
знову поверніть кнопку в сторону годинникової стрілки і приведіть на 
позицію "O" (Зачинено) і повторіть все знову з першого кроку.  
5. Повільно закривайте дверцята духовки і приведіть кнопку термостата 
на бажану настройку.  
Коли вогонь згасне по будь-якої причини, клапан безпеки автоматично 
закриває подачу газу на пальник.  
Для запалювання пальника, спершу приведіть кнопку управління духовки 
на позицію ВИКЛ ("O"), потім почекайте 1 (одну) хвилину і повторіть 
процес.  
 
Під час використанні і після використання духовки, деякі деталі 
можуть бути сильно гарячі.  
Тримайте дітей подалі від духовки.  
УВАГА: При ручному запалюванні, не пересунувши вогонь на отвір 
"А" в нижній частині, ніколи не прокручуйте термостат. 
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ЗАПАЛЮВАННЯМ ПАЛЬНИКА ГРИЛЯ  
  
ВАЖЛИВО: Після цієї роботи дверцята духовки повинні бути 
відкриті.  
Для запалювання пальника:  
1. Відкрийте дверцята духовки повністю.  
Поки ви не зробите цього, не продовжуйте запалювання пальника 
духовки.  
2. Для включення електричного запалювання, натисніть на кнопку 
термостата, і, притримуючи кнопку, приведіть на максимальну позицію 
ГРИЛЬ (Рисунок 3), поверніть проти годинникової стрілки (Рисунок 6).  
Ніколи не продовжуйте цей процес більше 15 секунди. Якщо 
пальник досі не горить, почекайте одну (1) хвилину і повторіть 
запалювання знову.  
У разі несправності електрики, для ручного включення духовки, проведіть 
вогонь на праву і ліву сторону пальника (Рисунок 7), після цього натисніть 
на кнопку термостата (Малюнок 6) і поверніть.  
3. Перед відпусканням кнопки, після запалювання пальника притримуйте 
приблизно 10 секунд (час активізації термічного з'єднання).  
4. Переконайтеся в тому, що пальник горить, якщо пальник не горить, 
заново поверніть кнопку за годинниковою стрілкою і приведіть на позицію 
"O" (Зачинено) і повторіть все знову з першого кроку.  
5. При роботі гриля, дверцята духовки постійно повинна бути в 
напіввідкритому стані.  
Коли вогонь згасне з будь-якої причини, клапан безпеки автоматично 
закриває подачу газу до пальника.  
Для запалювання пальника, спершу приведіть кнопку управління духовки 
на позицію ВИКЛ ("O"), потім почекайте 1 (одну) хвилину і повторіть 
процес.  
 
Під час використання і після використання духовки, деякі деталі 
можуть бути сильно гарячі. Тримайте дітей подалі від духовки.  
УВАГА: При ручному запалюванні, не пересунувши вогонь до 
пальника, ніколи не прокручуйте термостат. 
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ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ГАЗОВІЙ ДУХОВЦІ  
  
Перед тим як ставити їжі в духовку, нагрівайте духовку до бажаної 
температури.  
Для правильного попереднього нагрівання виймайте деко з духовки і 
ставте в духовку з їжею після нагрівання духовки до бажаної 
температури.  
Перевіряйте час приготування і для використання накопиченого тепла 
вимикайте духовку на 5 хвилин вперед до необхідного часу 
приготування. 
 

 
 

ТРАДИЦІЙНИЙ ГРИЛЬ  
  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При роботі гриля, дверцята духовки постійно 
повинні бути в напіввідкритому стані.  
Залишайте для прогріву на 5 хвилин при напіввідкритих дверцятах.  
Вставте деко з їжею, розмістіть полку якомога ближче до грилю.  
Для накопичення рідини, що виходить з їжі, розташовуйте деко на 
підходящій полиці.  
Гриль не повинен працювати більше 30 хвилин.  
Увага: При роботі духовки, дверцятах сильно нагріваються.  
Тримайте дітей подалі від духовки.  
 
 
КЕРІВНИЦТВО З ГОТУВАННЯ  
Ваша газова духовка має пальник під кришкою пальника.  
Якщо Ви звикли готувати їжу в газовій духовці, можливо Вам доведеться 
трошки змінити свої методи приготування їжі. Нижня частина духовки 
гаряча і ідеальна для готування форм для тортів і піци.  
Іншу їжу необхідно готувати на верхніх рівнях духовки.  
При приготуванні кексу, піци і т.д. на більш ніж одній полиці, для 
отримання оптимального результату можете міняти місцями страви на 
половині покладеного часу приготування. 

ОСВІТЛЕННЯ ДУХОВКИ  
 
У духовці є вбудована лампочка для 
можливості візуальної перевірки  
приготування їжі.  
 
Для включення лампочки духовки  
приведіть кнопку, зазначену на Рисунку  
8, в необхідну позицію. 
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БЕЗПЕКА  
  
НІКОЛИ не допускайте накопичення жиру в нижній частині духовки.  
Як і в інших духовках, для запобігання займання жирів, регулярно 
очищайте залишки жиру зі стін і нижньої частини духовки.  
Ця духовка обладнана мотором вентилятора охолодження для безпеки, 
що забезпечує збереження низької температури поверхонь для 
ефективної роботи кнопок управління та охолодження внутрішніх 
деталей.  
Дверцята духовки може нагріватися - тримайте дітей подалі від духовки.  
Ніколи нічого не залишайте на підлозі духовки.  
Стіни духовці не покривайте алюмінієвою фольгою.  
Дека або підноси для накопичення рідин не ставте на дні духовки.  
 

ХВИЛИННИЙ ТАЙМЕР 
 
60 ХВИЛИННИЙ ТАЙМЕР  
Хвилинний таймер - це пристрій звукової сигналізації, що настроюється 
на 60 хвилин.  
Прокрутіть кнопку (Рисунок 9) у бік годинникової стрілки до позиції 60 
хвилин і потім, прокручуючи в сторону проти годинникової стрілки, 
налаштовуйте бажаний час.  
 
ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  
Це є тільки механічним таймером.  
Не забудьте вимкнути духовку / гриль в ручну. 
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КЕРІВНИЦТВО ПО ТЕМПЕРАТУРІ 
 
СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРА 

ДУХОВКИ 
СТРАВА 

½ Позиція Сильно холодна духовка Кекси, їжа, яка готується 
на низькому вогні. 

1. Позиція Холодна духовка Десерт з рисової каші, 
кекси з різними 
фруктами, наприклад 
Різдвяний кекс 

2. Позиція Холодна духовка або 
духовка з повільним 
вогнем 

М'ясне блюдо, запіканка, 
страви, що готуються на 
сильному вогні, різні 
фруктові кекси, напр. 
Кекс з родзинками і з 
горіхом і прянощами. 

3. Позиція Холодна духовка або 
духовка з повільним 
вогнем 

Бісквіт, кекси без 
домішки, напр. Мадера, 
піджарка на малому вогні 

4. Позиція Тепла духовка Кекси без домішки, 
сендвіч Вікторія, 
фарширований пиріг 

5. Позиція Духовка в середній 
температурі 

Маленькі тістечка, торти, 
риба 

6. Позиція Злегка гаряча духовка Кекси без домішки, 
фруктові кекси, піджарка 
на сильному вогні 

7. Позиція Гаряча духовка Хліб і буханки хліба, і 
т.д., піца, листкове тісто, 
піджарка на сильному 
вогні 

8. Позиція Духовка в середній 
температурі 

Сосиски, пироги, 
листкове тісто, піца. 

9. Позиція Сильно гаряча духовка Страви готові до 
піджарювання. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ  
Рекомендуємо почистити обладнання, особливо емальовані частини, поки 
обладнання в холодному стані. Уникайте використання на поверхнях 
матеріалів, які містять луги і кислоти (лимонна вода, оцет і т.д.)  
Не використовуйте миючі засоби на основі кислоти або хлору.  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
При правильній установці, Ваше обладнання відповідає всім умовам, 
передбаченим для цієї категорії обладнання. Але, так як духова шафа має 
гострі і тверді кути, які можуть викликати пошкодження, зверніть увагу на 
особливості обладнання в нижній або задній частині.  
ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА ДУХОВКИ  
Духовка завжди очищається в холодному стані після використання. 
Почистіть отвір з розчином легкого порошку і теплою водою. Після 
дотримання інструкцій виробника і випробування на маленькій частині 
духовки, можливе використання відповідних засобів. На поверхні прорізу не 
використовуйте роз'їдаючі миючі засоби або роз'їдаючі ганчірки.  
ПРИМІТКА: Виробник цього обладнання не несе відповідальність за 
пошкодження обладнання, утворені в результаті використання хімікатів або 
роз'їдають миючих засобів.  
ЕМАЛЬОВАНІ ЧАСТИНИ  
Всі емальовані частини, очищаються тільки з губкою і мильною водою або 
іншими нероз'їдаючими миючими засобами.  
Бажано сушіть з мікрофіброю або м'якими ганчірками.  
ЧАСТИНИ З АЛЮМІНІЮ, НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, ПОФАРБОВАНІ 
ЧАСТИНИ І СТРАТИГРАФІЧНІ ПОВЕРХНІ  
Очищайте, використовуючи відповідні миючі засоби. Завжди рясно сушіть. 
Поверхні з нержавіючої сталі: можуть бути очищені, використовуючи 
відповідні миючі засоби.  
ВАЖЛИВО: Для запобігання подряпин і роз'їдання, ці частини необхідно 
очищати обережно. Використовуйте м'яку ганчірку і мило без вмісту 
кислоти.  
СКЛЯНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ (ЛИШЕ В ДЕЯКИХ МОДЕЛЯХ)  
Очищайте, використовуючи відповідні миючі засоби. Завжди сильно сушіть.  
При очищенні панелі управління, не використовуйте тверді роз'їдають 
миючі засоби або залізні скоби з гострими кінцями, так як, вони можуть 
подряпати поверхню і пошкодити скло. 
 
 
ВАЖЛИВО:  
Перед початком 
очищення і 
обслуговування 
вимкніть живлення 
устаткування. 

УВАГА:  
Зачекайте, поки 
духовка охолоне, і 
остерігайтеся дотику 
до нагрітих деталей 
всередині отвору 
духовки. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  
Під час очищення поверхні, не 
використовуйте роз'їдаючі 
засоби або миючі засоби з 
вмістом кислоти, так як, вони 
можуть невиправно зашкодити 
поверхні. 

ВАЖЛИВО:  
Не використовуйте 
пристрої з паровим 
очищенням, вони 
можуть залишати 
вологість усередині 
духовки і привести 
обладнання в 
ненадійний стан. 

УВАГА:  
Не зберігайте 
займисті матеріали 
всередині духовки. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  
При очищенні панелі 
управління, не використовуйте 
тверді роз'їдають миючі 
засоби або залізні скоби з 
гострими кінцями, так як, вони 
можуть невиправно зашкодити 
поверхні. 
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ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ ДУХОВКИ  
  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для запобігання удару електричним струмом, 
перед заміною лампочки, переконайтеся, що духовка вимкнена. 
 
 

 
 
 
 
ПРИМІТКА: Заміна лампочки духовки не входить в умови гарантії.  
 
РОЗБИРАННЯ ТА ЗБИРАННЯ РАМОК БІЧНИХ НАПРЯМНИХ  

• Рамки бічних напрямних вставляйте на бічні канали всередині 
духовки (Рисунок 11).  

• Вставляйте полки як зазначено.  
• Для розбирання дотримуйтесь пунктів у зворотному порядку. 

 

 

• Вимкніть з'єднання електрики.  
• Відкрийте захисний ковпак "A" 

(Рисунок 10).  
• Зніміть лампочку "B" і замініть з 

лампочкою з 230 Вт або 220-240 Вт, 
E14 напругою і однаковою 
потужністю, відповідної до роботи 
на високих температурах (300 ° C) 
(Перевіряйте величину потужності 
на лампочці, зазначену в Ваттах).  

• Заново закрийте захисний ковпак 
"A". 
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ЗНЯТТЯ ДВЕРЦЯТ ДУХОВКИ  
 
Будьте обережні, дверцята духовки важкі. Якщо у Вас є сумніви, не 
намагайтеся самостійно зняти дверцята.  
Дверцята духовки, можна знімати в наступному порядку:  

• Відкрийте дверцята до кінця (Рисунок 13).  
• Відкрийте ручку A на правій і лівій петлях (Рисунок 14).  
• Тримайте дверцята як зазначено на Рисунку 12.  
• Повільно закривайте дверцятах до того, як праві і ліві ручки 

петель зачепляться за частину В, (Рисунок 15) дверцят А (Рисунок 
14).  

• Слідуючи за стрілкою C, зніміть гачки петлі (Рисунок 16).  
• Вставте дверцята на м'яку поверхню. 
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ЗНЯТТЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПАНЕЛІ ДВЕРЦЯТ  
 
У дверцят духовки є дві панелі.  

• 1 шт. зовнішня панель.  
• 1 шт. внутрішня панель.  

Для очищення обох панелей з обох сторін необхідно знімати внутрішню 
панель в нижчезазначених порядку. 
 

 
 
1. Відкрийте дверцята:  

• Відкрийте дверцята до кінця (Рисунок 20).  
• Відкрийте ручку A на правій і лівій петлях (Рисунок 21).  
• Повільно закрийте дверцята до того як, праві і ліві ручки петель 

зачепляться за частину В, (Рисунок 22) дверцят А (Рисунок 22).  
 
2. Зніміть внутрішню панель дверцят:  

• Повільно витягніть внутрішню панель (Рисунок 23).  
• Прочистіть скло з відповідним миючим засобом. Сильно висушіть і 

вставте дверцята на м'яку поверхню.  
Тепер можете прочистити внутрішню частину зовнішнього скла. 
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ПРИКРІПЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПАНЕЛІ 
ДВЕРЦЯТ ПІСЛЯ ОЧИЩЕННЯ  
 

• При заміні внутрішньої панелі дверцят переконайтеся, що 
правильно вставили панель на місце як зазначено. Для збігу 
панелі з дверцями і правильної та безпечної роботи духовки 
приведіть в нижче вказану позицію.  

• Уникайте дотику країв скла до будь-якого предмету або поверхні.  
• Не старайтесь силою вставити панель на місце.  
• Якщо не виходить - зверніться в сервіс. 

 

 
 

• Переконайтеся, що правильно тримаєте панель. Лицьова сторона 
повинна бути з Вашого боку і написи на панелі розбірливі.  

• Вставте панель на E і F бічні напрямні (Рисунок 25) і засуньте 
тримачі до H (Рисунок 26).  

• Повністю відкрийте дверцята духовки і закрийте ліві і праві ручки в 
петлях A і відкрийте дверцята (Рисунок 27). 

 

 

Для прикріплення внутрішньої 
панелі дверцят:  
1. Переконайтеся в тому, що 
дверцята відчинені.  
2. Встановлюючи внутрішню 
панель дверцят, переконайтеся, 
що чотири каучукові подушки на 
місці (Рисунок 25). 
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ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ / ЩО НЕ 
ПОТРІБНО РОБИТИ  
 

• Завжди використовуйте гриль з напіввідкритими дверцятами.  
• Перед першим використанням обладнання, уважно прочитайте 

інструкції з експлуатації.  
• Перед першим використанням обладнання, для видалення 

запахів від ізоляційних матеріалів нового обладнання, залиште в 
робочому стані порожню духовку на дві години.  

• Регулярно очищайте духовку.  
• Негайно очищайте пролиті рідини.  
• Коли витягуєте дека або полиці, завжди використовуйте 

терморукавички для гарячої духовки.  
• Коли працюєте з духовкою, не допускайте дітей до приладу.  
• Не допускайте накопичення жиру в деках або нижній частині 

духовки.  
• Форми або посуд для їжі окремо не вставляйте в духовку.  
• Жирні страви не ставте на гриль без решітки.  
• Поверхню решіток не покривайте алюмінієвою фольгою.  
• Листи духовки не використовуйте для смаження.  
• Емальовані частини не кладіть у воду, коли вони гарячі. Спочатку 

вони повинні охолонути.  
• Не допускайте контакт оцту, кави, молока, солоної води, лимона 

або томатного соку з емальованими частинами духовки (всередині 
духовки або на деку духовки).  

• Не використовуйте роз'їдаючі миючі засоби або порошки, які 
можуть дряпати поверхні та емалі.  

• Не старайтесь відремонтувати внутрішні деталі духовки.  
• Перед першим використанням зніміть захисну плівку.  
• Не починайте очистку або обслуговування духовки, не вимикаючи 

електрику духовки.  
• Ризик пожежі! Не зберігайте запальні матеріали всередині 

духовки.  
 
 
 
ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 
  
Обладнання можна використовувати тільки за призначенням, тобто для 
приготування їжі в домашніх умовах.  
Жодна з зовнішніх дверей не повинні бути зняті для ремонту та 
обслуговування некваліфікованими особами. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСТАНОВКИ 
 
Встановлення та обслуговування обладнання повинні проводитися 
тільки кваліфікованими техніками і відповідно з місцевими стандартами 
безпеки.  
В разі не дотримання цього правила, гарантійні умови будуть недійсні.  
Коли проводите будь-яку роботу з обслуговування або ремонту 
вимикайте електрику обладнання.  
Стіни близько духовки повинні бути зроблені з вогнетривких матеріалів.  
Не піднімайте духовку, тримаючи за ручку дверцят.  
 
РОЗТАШУВАННЯ  
Прилад можна встановити в кухню, кухонну / столову кімнату або у 
вітальню, але не можна встановити на місце, де знаходитися ванна або 
душова.  
Прилад не можна встановлювати в вітальню з площею менше 20м3.  
Устаткування призначене для використання тільки в домашніх умовах і 
не повинне використовуватися в промислових, напівпромислових і 
спільних приміщеннях.  
Ваш виріб при використанні у вищевказаних середовищах позбудеться 
гарантійних умов і також може вплинути на умови страхування будь-якої 
третьої особи або соціальної відповідальності.  
Духовка розроблена з сумісністю до шафи з шириною 600мм.  
Духовку можна встановити всередині або знизу кухонних одиниць, але 
має бути добре провітрювання.  
 
УВАГА!  
Забезпечуйте вільний потік повітря в навколишньому просторі шафи.  
Недостатнє провітрювання може вплинути на надмірне нагрівання 
обладнання або несправність пристроїв поблизу духовки.  
Обережно покладіть духовку на полицю, але не піднімайте духовку, 
тримаючи за ручку дверцят.  
Відкриваючи дверцята духовки, ви побачите 4 отвори для болтів, кожні 2 
яких з боків духовки.  
Прикріпіть духовку всередині шафи, використовуючи ці отвори для 
болтів.  
Шафа повинна стояти нерухомо. Прилад не повинен бути прикріплений 
до стіни і / або навколишніх пристроїв. 
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ПРИКРІПЛЕННЯ ДУХОВКИ  
 
Вставте духовку в простір в шафі і прикріпіть 4 болтами як зазначено на 
Рисунку 29.  
Переконайтеся, що духовка стоїть на поверхні з достатньою 
вантажопідйомністю для вставки духовки, так як прикріплення болтами є 
тільки додатковим кріпленням.  
Для допущення 4-5мм проміжку між дверцятами шафи і рамою духовки, 
відкрийте петлі дверей шаф поруч з духовкою. 
 

 
 
ВАЖЛИВО:  
Для запобігання пошкодження нижніх напрямних дотримуйтесь нижче 
вказаної інструкції.  
Нижні напрямні розроблені для щільного провітрювання та правильного 
відкривання дверцят духовки. Щоб переконатися в тому, що напрямні не 
пошкоджені через пристрої, встановлені на підлозі, обладнання 
необхідно закріпити, як зазначено тут.  
Щоб переконатися, що устаткування не пошкоджено при установці, після 
установки необхідно повільно відкрити дверцята.  
У випадку не дотримання цих інструкцій, виробник не несе 
відповідальність за пошкодження нижніх напрямних. 
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УМОВИ ПРОВІТРЮВАННЯ  
 

• У приміщеннях з площами менше 5м3, необхідно постійне 
провітрювання 500см2 вільного простору.  

• У приміщеннях з площами між 5м3 і 10м3, необхідне постійне 
провітрювання 100см2 вільного простору. Якщо в приміщенні 
маються двері, які відкриваються на вулицю, тоді постійне 
провітрювання необов'язково.  

• У приміщеннях з площами вище 10м3, постійне провітрювання не 
обов'язково.  

 
Примітка: В незалежності від розміру об'єму приміщення, всі кімнати, де 
встановлюється обладнання, повинні мати прямі виходи на вуличне 
повітря через відкриті вікна або еквівалентні прорізи.  
 
Вищевказані умови, допускають використання газової духовки або гриля, 
але якщо в даному приміщенні є інші газові пристрої, тоді зверніться до 
кваліфікованих фахівцям. 
 

ГАЗОВИЙ ПРИСТРІЙ  
ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ  
Обладнання поставлено для використання з природним газом або 
скрапленим газом (перевірте табличку газового регулювання на 
обладнанні).  

• Вироби, поставлені для використання з природним газом: 
Налаштовані для роботи тільки з цим видом газу і без проведення 
переробок на устаткуванні не будуть працювати з іншими видами 
газу (скраплений газ). Обладнання розроблені з можливістю на 
переробку на роботу з скрапленим газом.  

• Вироби, поставлені для використання з скрапленим газом: 
Налаштовані для роботи тільки з цим видом газу і без проведення 
переробок на устаткуванні не будуть працювати з будь-якими 
іншими видами газу (природний газ). Обладнання розроблені з 
можливістю на переробку на роботу з природним газом.  

 
ГАЗОВІ З'ЄДНАННЯ  
З'єднання на природний газ або на скраплений газ, повинні проводитися 
кваліфікованим технічним персоналом або сертифікованим 
монтажником.  
 
З'ЄДНАННЯ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ  
Повинне відповідати всім чинним нормам і регулюванням країни, в якій 
використовується виріб. 
Тиск подачі природного газу 20мбар.  
Установки повинні відповідати стандартам.  
 
З'ЄДНАННЯ НА СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ 
Коли використовується бутан газ, тиск подачі повинен бути 28-30мбар.  
Коли використовується пропан газ, тиск подачі повинен бути 37мбар.  
Установки повинні відповідати стандартам. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  
Обладнання повинно бути встановлено кваліфікованим технічним 
персоналом, який має достатні знання і досвід по роботі з електрикою.  
Установа обладнання повинна відповідати врегулюванням і законодавству 
про застосування, пов'язаним з установкою газових пристроїв.  
 
Примітка:  

• Газове з'єднання обладнання повинно проводитися, використовуючи 
балон з еластичним з'єднанням відповідно до Bs5386.  

• В середовищах, де температура в оточенні шланги не перевищує 70 
° C, можливе використання еластичного шланга. Ці шланги повинні 
бути зроблені відповідно до положень Частини 1, BS669 і відповідно 
до виду газу.  

• Шланги, розроблені для природного газу, НЕ МОЖУТЬ БУТИ 
ВИКОРИСТАНІ для подачі скрапленого газу (шланги для 
скрапленого газу можуть бути відмічені червоними стрічками на 
зовнішньому каучуковому покритті шланги).  

• Шланги не повинні бути розчавлені, затиснуті або не повинні 
вступати в контакт з ріжучими або роз'їдаючими краями.  

 
Якщо установка буде проведена, використовуючи еластичні з'єднання 
(BS669), необхідне дотримання нижчезазначених пунктів:  
Примітка: Остаточні з'єднання на труби, з'єднання обладнання і труби 
установки газу, повинні бути в обсязі, який зберігатиме вихід тепла,  та 
зазначені в розділі установки обладнання. 

 

• Еластичне з'єднання обладнання ні при звичайному використанні, ні 
при з'єднанні або роз'єднанні не повинно підлягати надмірному 
тиску.  

• Еластичне з'єднання не повинно піддаватися надмірному нагріванню 
через прямі подачі на димові труби або дотику до гарячих поверхонь.  

• Еластичне з'єднання повинно бути розташоване з можливістю 
вільного звисання вниз.  

• Еластичне з'єднання устаткування, має бути розташоване в 
захищеному вигляді від механічних пошкоджень, прикріплене та 
зафіксоване.  

• Штепсельне з'єднання повинно бути розташоване в доступному місці 
для виключення електрики. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПЕРЕНАЛАШТУВАННЯ 
НА ПРИРОДНИЙ АБО СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ 
 

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ФОРСУНКИ КАТЕГОРІЯ: II 2H3+ 
Пальники Номінальна 

Потужність 
(кВт) 

Знижена 
Потужність 
(кВт) 

СНГ 
G30 (28-30 мбар) 
G31 (37 мбар) 

Природний Газ 
G20 (20 мбар) 

Діаметр 
форсунки 
[1/100мм] 

Прозір 
кільця  
[мм] 

Діаметр 
форсунки 
[1/100мм] 

Прозір  
кільця  
[мм] 

Духовка 2,5 0,8 75  Повністю 
відкрито (*) 

117 2(*) 

Гриль 1,8 - 63 Повністю 
відкрито (*) 

100 2(*) 

 
(*) = вихідна величина 
 
ПРОХІД ПОВІТРЯ ДЛЯ ЗГОРЯННЯ ГАЗУ = (2 м3/годину x кВт) 
Пальники Обсяг необхідного повітря для 

згоряння (м3/годину) 
Духовка 5 
Гриль 3,60 
 
 
ВАЖЛИВО:  
Всі втручання в устаткування щодо встановлення, обслуговування та 
переналаштування повинні проводитися з оригінальними заводськими 
частинами обладнання.  
Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності, при умові не 
дотримання цього зобов'язання. 
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ПРОЦЕДУРИ ЗАМІНИ ФОРСУНОК 
ПАЛЬНИКІВ ДУХОВКИ І ГРИЛЯ  
 
Деякі моделі поставляються з одною форсункою для різних видів газів.  
Якщо форсунки не поставлені, можете звернутися в сервіс.  
Виберіть форсунку для заміни з "Таблиці Вибору Форсунок".  
Діаметр струменя виражений в сотій частині міліметра і вказаний на 
корпусі форсунки.  
 
ПАЛЬНИК ДУХОВКИ 

• Підніміть та зніміть нижню панель всередині духовки.  
• Відкрутіть болти і зніміть болт пальника (Рисунок 31).  
• Як вказано на Рисунку 29 зніміть пальник і вставте всередину 

духовки. Уникайте пошкодження трубки клапана безпеки і 
електрона електричного запалювання.  

• Використовуючи 7мм натяжний пристрій, зніміть болти форсунки 
(вказано стрілкою на Рисунку 32), виберіть з "Таблиці Вибору 
Форсунок" нову форсунку і замініть.  

• Подачу повітря, що подається на пальник духовки, налаштуйте, як 
зазначено в таблиці нижче;  

Після цього, в зворотному порядку заново прикріпіть пальник і інші 
деталі на місце.  
 
ВАЖЛИВО: Клапан безпеки і електрон запалювання перевірте чи 
правильно працюють. 
 

 
                         Рис.31                                                Рис.32 
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ПАЛЬНИК ГРИЛЯ  
 

• Відкрутіть болти і зніміть болт пальника (Рисунок 33).  
• Зніміть пальник як зазначено на Рисунку 34. Уникайте 

пошкодження трубки клапана безпеки і електрона електричного 
запалювання.  

• Використовуючи 7мм натяжний пристрій, зніміть болти форсунки 
(вказано стрілкою на Рисунку 34), виберіть з "Таблиці Вибору 
Форсунок" нову форсунку і замініть.  

• Подачу повітря на пальник духовки налаштовуйте як зазначено в 
таблиці нижче; після цього в зворотному порядку заново 
прикріпіть пальник і інші деталі на місце.  

 
ВАЖЛИВО: Клапан безпеки і електрон запалювання перевірте на 
правильність роботи. 
 

     
                   Рис. 33                                              Рис. 34 
 
Недостача 
первинного 
повітря 

Правильна подача  
повітря 

Надлишок первинного 
повітря 

поширений,  
жовтий і 
тремтячими 

Відкритий конус з 
блакитною 
внутрішньою 
частиною 

Короткий і ріжучий  
сильно блакитний внутрішній 
конус, похилий до роз'єднання 

 
 
Недостача 
первинного 
повітря 

 

 
 
Правильна подача  
повітря 

 

 
 
 
Надлишок первинного повітря 

ПРИЧИНА 
Балон настройки 
повітря закритий 
міцно 

Балон правильно 
налаштований 

Балон настройки повітря 
сильно відкритий 

 



 
 

 
 

Günter & Hauer                                                                                                     

MODEL:  
 
EOG 607 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
 
Напруга: 220 ~ 240V ~ 50/60Hz  
Потужність духової шафи: макс. 2.5 KW  
Потужність гриля: 1.8 KW  
Параметри лампи освітлення:  
Лампа розжарювання: патрон E14, 220-240В, 25 Вт, 300 ° C.  
 
РОЗМІРИ ДУХОВКИ (ШИРИНА / ГЛУБИНА / ВИСОТА)  
595/560/598 мм  
 
Корисний об'єм внутрішньої камери духовки: 67 літрів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЩО 
НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ 

 
 

    
 
 

 
Günter & Hauer GmbH 

www.gunter-hauer.de 
 

Tel: +49 (2253) 960839 
Fax: +49 (2253) 960827 

Email: info@gunter-hauer.de 
 

Postfach 1268, 
53896 Bad Münstereifel, 

Deutschland 
 

Служба інформаційної підтримки на території України 
Тел. 0 800 60 44 69 

Email: info@gunter-hauer.ua 

Цей прилад відповідає Директиві ЄС 2002/96/CE Спеціальний знак, 
який зображає перекреслений сміттєвий контейнер, означає, що 
цей прилад повинен бути утилізований окремо від побутових 
відходів відповідно до існуючих норм. Ви допоможете уникнути 
негативних наслідків, які можуть бути викликані неправильної 
переробкою по закінченні терміну служби, для навколишнього 
середовища і здоров'я людей. Утилізація приладу повинна 
проводитися відповідно до чинного природоохоронним 
законодавством і правилами утилізації відходів. Для отримання 
більш докладної інформації з вторинної переробки цього приладу 
слід звертатися у відповідне відомство (департамент екології та 
охорони навколишнього середовища), в службу очищення або в 
магазин, де Ви придбали прилад. 

 

http://www.gunter-hauer.de/
mailto:info@gunter-hauer.de
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