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Інструкція з використання 
1. Встановлення годинника
Після підключення до електромережі на дисплеї 
з’являться символи «0:00».  

1> Натисніть "  ", почнуть відображатися години. 
2> Поверніть " K2 " задля встановлення годин,
(час має бути в проміжку від 0 до 23).

3> Натисніть "  ", почнуть світитися хвилини. 
4> Поверніть " K2 " задля встановлення хвилин (час має бути в
проміжку від 0 до 59).

5> Натисніть "  " задля закінчення встановлення
годинника. ":" засвітиться, час почне відображатися.
Зауважте: годинник йде за 24-годинним принципом. Якщо
годинник не було встановлено після включення, він
відображатиме " 0:00 ".
2. Встановлення режиму
1> Поверніть " K1 " задля вибору бажаного режиму. Почне
відображатися відповідний символ.
2> Поверніть " K2 " задля виставлення температури.

3> Натисніть "  " задля підтвердження початку приготування. 

4> Якщо крок 2 було проігноровано, натисніть "  " задля 
підтвердження початку приготування. Автоматично буде 
обрано час за замовчуванням (9 годин); температура за 
замовчуванням буде відображена на LED-дисплеї. 

Зауважте: 

K1 K2

Кнопка 
" с топ"

Кнопка 
часу 



10 

ОПИС ПРИСТРОЮ 

K1 
Кнопка  
нагадування 

Кнопка  
" старт " 

Кнопка  
часу 

Кнопка  
" с топ" 

1> Проміжки для встановлення часу за
допомогою регуляторів розподіляються в 
такий спосіб: 0:00-0:30 хв: проміжок 1 
хвилина; 0:30-9:00 год: проміжок 5 хвилин. 

2> Проміжок для встановлення температури становить 5оC, а для
режиму «гриль» – 30OC.

3> Поверніть " K1 " задля встановлення часу, коли розпочнеться

приготування. Потім натисніть "  " для підтвердження. Якщо 

не натиснути "  " протягом 3 секунд, духова шафа 
повернеться до попереднього часу, щоб продовжити 
приготування. 

4> Поверніть " K2 " задля встановлення часу, коли розпочнеться
приготування. Засвітиться відповідний індикатор. Потім

натисніть "    ", щоб розпочати приготування. Якщо не

натиснути "  " протягом 3 секунд, духова шафа повернеться
до попередньої температури, щоб продовжити приготування.

3. Налаштування освітлення
1> Поверніть " K1 " для вибору відповідного режиму, висвітиться
відповідний символ.

2> Натисніть "  " для того, щоб розпочати, " 0:00 " та символ 

освітлення "  " загориться, " : " також засвітиться. 

4. Функція запиту інформації
У наступних режимах Ви можете обрати функцію запиту 
інформації. Після трьох секунд духова шафа повернеться до 
попереднього стану. 

1> У робочому режимі, якщо було встановлено таймер, натисніть

"   ", щоб побачити актуальний час. Якщо було встановлено

функцію нагадування, натисніть "   ", щоб побачити час, який
залишився до кінця приготування.

2> У режимі нагадування, якщо було встановлено таймер,

натисніть "  ", щоб побачити актуальний час.
3> У режимі актуального часу, якщо була встановлена функція

відкладеного старту "     ", щоб побачити час відкладення.
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Кнопка  
часу 

Кнопка  

3. Блокування (захист від дітей)
Для того, щоб заблокувати: затисніть "  " та "  " одночасно 
протягом 3 секунд, пролунає довгий звуковий сигнал, символ " 
" засвітиться. 

Відміна блокування : затисніть "  " та "   " одночасно протягом 
3 секунд; пролунає довгий звуковий сигнал, який сповістить, що 
блокування вимкнено. 

Зауважте: під час робочого стану, якщо Ви хочете припинити 
приготування, швидко натисніть кнопку стоп. Немає потреби довго 
затискати кнопку стоп. 

6. Функція нагадування
Дана функція нагадає Вам, що потрібно розпочати приготування у 
певний час у діапазоні 0:01- 9:59. Функція нагадування може бути 
встановлена тільки, коли духовка знаходиться у режимі 
очікування. Слідуйте наступним крокам для того, щоб встановити 
функцію нагадування: 

1> Натисніть кнопку нагадування     "    "
2> Поверніть " K2 " задля встановлення часу нагадування у 
годинах. (Час може бути в проміжку від 0-9).

3> Натисніть кнопку встановлення функції

нагадування  "     " знову;

4> Поверніть " К2" задля встановлення нагадування у 
хвилинах. ( Час буде відображатись
від 0 до 59).  

5> Натисніть "  " для підтвердження налаштувань. Відлік часу 
розпочнеться.

Зауважте: Звуковий сигнал духової шафи пролунає 10 разів після 
повернення часу до нульової відмітки. Ви можете скасувати 
функцію нагадування під час налаштування шляхом натискання 
кнопки стоп; Після встановлення функції нагадування, Ви можете 
скасувати її шляхом подвійного натискання кнопки стоп . 

7. Функція Старту/Зупинення/Припинення
1> Якщо було встановлено час приготування, натисніть "  "

для початку приготування. Якщо процес приготування

призупинено, натисніть "    " для поновлення приготування.

Alex
Штамп
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    K1 K2
Кнопка 
нагадування " старт " 

    2> Під час процесу приготування, натисніть "  " один раз, щоб 
зупинити приготування. Натисніть"  " двічі, щоб припинити 
приготування. 

8. Режим енергозбереження
1> В режимі очікування та в режимі нагадування, затисніть "

  " протягом 3 секунд, LED-дисплей вимкнеться, а 
ввімкнеться режим енергозбереження. 

2> Якщо не було виконано жодних дій протягом 10 хвилин у
режимі очікування, LED-дисплей вимкнеться, а ввімкнеться 
режим енергозбереження.

3> Під час режиму енергозбереження, натискання будь-якої
кнопки або повернення будь-якого регулятору призведе до
виходу з режиму енергозбереження.

9. Режим відкладеного старту
Для того, щоб застосувати режим відкладеного старту, таймер 

має бути виставлений заздалегідь. Потім, в такий спосіб, як і 
встановлення таймеру, встановіть час, через який духова шафа 
розпочне приготування. 

годинах. Час має бути в проміжках від 0 до 23. 

В. Натисніть кнопку встановлення відкладеного старту"  " знову; 

Г. Поверніть “К2”, щоб встановити час відкладеного старту у 
хвилинах. Час має бути в проміжках від 0 до 59. Проте не 
натискайте на таймер цього разу. Потім поверніть “К1”, щоб 
обрати режим. 

Натисніть " " щоб встановити час та температуру 

приготування. Потім поверніть " K1 " щоб встановити час, та " 

K2 " щоб встановити температуру. 

Натисніть " " для закінчення налаштування, годинник з’явиться 

на дисплеї з символом відкладеного старту  "      " , який буде 

постійно світитися. Проте, більше ніяких символів, що 

відображають режими, зображено не буде. Час відкладення 

можна перевірити шляхом натискання"  ",  

А. Натисніть кнопку встановлення часу відкладеного старту"   " ; 

Б. Поверніть “К2”, щоб встановити час відкладеного старту у 
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Через 3 секунди на дисплеї знову з'явиться годинник. 

Після закінчення часу відкладеного старту, приготування 

розпочнеться автоматично після звукового сигналу. Символ 

відкладеного старту "    " зникне, а інші символи з’являться 

у нормальному режимі. 

Зауважте: 

1> Освітлення та розмороження недоступні в режимі відкладеного
старту

2> У стані відкладеного старту, натисніть кнопку відміни, щоб

відобразити на дисплеї час та температуру. Натисніть знову,

екран відображатиме годинник, або натисніть кнопку старту

задля повернення в режим відкладеного старту.

3> Режим нагадування недійсний під час стану відкладеного
старту.

10. Зауважте
1> Освітлення духової шафи працюватиме за будь-якого режиму.

2> Коли обрано режим приготування , а кнопка "  " не
натискалася протягом 5 хвилин, буде зображено актуальний час
або духовка повернеться в режим очікування. Обраний режим
буде недійсним.

3> Звуковий сигнал пролунає 5 разів для того, щоб сповістити про
закінчення приготування. Духова шафа вимкнеться автоматично.
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Офіційне представництво 
Günter & Hauer в Україні:

www.gunter-hauer.ua
e-mail: info@gunter-hauer.ua

Служба інформаційної підтримки на території України:

0 800 60 44 69
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