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ОПИС - ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

ОПИС ПРИЛАДУ 

A Верхній опір 

В Внутрішнє освітлення (лише деякі моделі) 

C Решітка - (*) Лише деякі моделі 

D Деко для випічки (лише деякі моделі) 

E Ручка терморегулятора 

F Ручка таймера 

G Ручка перемикання режимів 

H Підсвічування термостата 

I Нижній нагрівальний елемент 

L Скляні дверцята 

M Піддон для збору крихт 

 

Технічні дані 
Напруга електроживлення: 220-240 В, 50/60 Гц 

Споживча потужність: 1400 Вт 

Розміри: Д.хВ.хГ .: 490 x 235 x 370 

Вага: EO12012 6.6 кг - EO12562 8.1 кг 

 

Режими 

 РЕЖИМ "ГРИЛЬ" - ідеальний для смаження на 

грилі 

РЕЖИМ "ТРАДИЦІЙНА ПІЧ" - ідеальний для 

будь-якого традиційного приготування 

РЕЖИМ "РОЗМОРОЖУВАННЯ" - ідеальний 

для розморожування будь-яких продуктів (тільки для 

певних моделей) 

CONVECTION (КОНВЕКЦІЯ) - ідеальний для 

швидкого і рівномірного прожарювання (тільки для 

певних моделей) 

ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ СТРАВИ 

 

Підсвічування термостата 
Індикатор (H) загоряється, коли духовка увімкнена, і 

вимикається, коли духовка досягає заданої 

температури. 

 

Заходи безпеки 
До експлуатації приладу уважно прочитайте інструкції. 

Дбайливо зберігаєте ці інструкції. 

Примітка: 

Цей символ виділяє поради та інформацію, важливу 

для користувача. 

• Перед першим використанням печі видаліть з неї всі 

пакувальні і паперові матеріали, такі як захисний 

картон, описи, пластикові пакети і т.д. 

• Прилад повинен розташовуватися на відстані не 

менше 20 см від електричної розетки, до якої він 

підключений. 

• До першого використання для того, щоб усунути 

запах "нового" приладу і появу диму, викликаного 

наявністю захисного мастила, нанесеного до 

перевезення на електричні опори, увімкніть прилад не 

менше ніж на 15 хвилин вхолосту з температурою, 

встановленою на максимальне значення. 

Під час цієї операції провітрюйте кімнату. 

• До використання ретельно промийте всі аксесуари. 

• Ніколи не використовуйте агресивні, кислотні або 

миючі засоби, що можуть спричинити корозію, для 

очищення духовки або аксесуарів. 

 Увага! 

Недотримання попередження може бути або стати 

причиною поранення або пошкодження приладу. 

• Піч призначена для приготування їжі. 

Вона не повинна використовуватися для інших цілей, і 

не повинна піддаватися модифікації або яким-небудь 

переробкам. 

• Після вилучення приладу з упаковки огляньте 

дверцята і переконайтеся в їх цілісності. 

Оскільки дверцята виготовлені зі скла і, тому крихкі, 

при помітних відколах, смугах або подряпинах 

рекомендується вимагати їх заміни. Крім того, під час 

експлуатації приладу, виконанні операцій з догляду та 

його переміщенні не грюкайте дверцятами, уникайте 

різких поштовхів і попадання холодних рідин на скло, 

коли прилад нагрітий. 

• Встановіть прилад на горизонтальній плоскій 

поверхні на висоті не менше 85 см і поза зоною 

досяжності дітей. 

• Прилад може використовуватися 

дітьми старше 8 років і людьми з 

обмеженими фізичними та психічними 

можливостями, або людьми з 

недостатніми 

знаннями та досвідом за умови 

уважного спостереження за ними і 

навчання методам безпечного 

використання приладу і ознайомлення з 

небезпеками, 

які можуть виникнути. 

Слідкуйте за дітьми, переконайтеся в 

тому, що прилад не слугує їм 

іграшкою. 

Операції з догляду та очищення не 

можуть виконуватися дітьми, якщо 

вони молодше 8 років, за умови 

постійного спостереження за ними. 

• Зберігайте прилад і шнур 

електроживлення поза досяжністю  



дітей молодше 8 років. 
• Не пересувайте працюючий прилад. 

• Не використовуйте прилад, якщо: 

- Несправний шнур електроживлення 

- Відбулося падіння приладу або видно пошкодження 

чи несправності. 

В таких випадках для того, щоб уникнути будь-яких 

ризиків, прилад повинен бути відправлений в 

найближчий технічний сервісний центр. 

• Не встановлюйте прилад поруч із джерелом тепла. 

• Не використовуйте прилад, як джерело тепла. 

• Ні в якому разі не кладіть у прилад папір, картон або 

пластик і нічого не кладіть на нього (інструменти, 

решітки, інші предмети). 

• Не вставляйте нічого в вентиляційні отвори. 

НЕ загороджуйте їх. 

• Ця піч не є вбудовуваною. 

• Після того, як дверцята відчинено ні в якому разі не 

ставте на них важкі предмети, гарячі дека або ємності. 

Не тягніть за ручку донизу. 

• Будь-яке інше не належне 

використання в професійних цілях і не 

відповідне в інструкції з експлуатації 

звільняє виробника від 

відповідальності і гарантійних 

зобов'язань. 

• Даний прилад призначений тільки для 

використання в домашньому 

господарстві. Його використання не 

передбачається в приміщеннях, 

призначених для приготування їжі для 

персоналу магазинів, офісів та інших 

робочих місць, для агротуризму, 

готелів, мотелів та інших структур, 

службовців для прийому гостей, кімнат 

що здаються в найм. 
• Якщо прилад не використовується і в будь-якому 

випадку до виконання догляду за ним, відключіть 

прилад від електромережі. 

• Прилад не можна вмикати через 

зовнішній таймер чи через систему з 

окремим дистанційним управлінням. 
• Прилад має бути встановлений і працювати з задньою 

частиною, наближеною до стіни. 

• Не користуйтесь металевими, кутастими чи ріжучими 

інструментами для очищення форми для замішування 

хліба. 

• До виконання очищення обов'язково відключіть 

прилад, перевівши таймер в положення "0" і вийміть 

вилку електроживлення. 

 

 

 

 

 

 

Небезпека опіку! 

Невиконання попередження може бути 

чи стати причиною ошпарювання або 

опіку. 

• Коли прилад працює, температура 

дверцят і зовнішньої поверхні може 

бути дуже високою. 

Користуйтеся приладом, торкаючись 

лише регуляторів, ручок і кнопок. 

Ні в якому разі не торкайтеся 

металевих або скляних частин печі. за 

необхідності користуйтеся захисними 

рукавичками. 

• Цей електроприлад працює при 

високій температурі, яка може 

викликати опіки. 
• Ні в якому разі не залишайте займистих продуктів 

поблизу печі чи під меблями, на якій вона знаходиться. 

• Ні в якому разі не встановлюйте прилад під навісний 

меблями чи шафою, або поблизу займистих матеріалів, 

таких як штори, фіранки і т.д. 

• У випадку, якщо продукти або їх частинки в печі 

загоряться, ні в якому разі не намагайтеся загасити 

вогонь водою. Тримайте дверцята зачиненими, 

вийміть вилку, і загасіть полум'я вологою 

ганчіркою. 

 Небезпека! 
Невиконання попередження може бути чи стати 

причиною поранення або ураження електричним 

струмом, небезпечним для життя. 

• До того, як вставити вилку в розетку 

електроживлення, переконайтеся, що: 

- Напруга живлення мережі відповідає значенню, 

зазначеному на табличці з технічними 

характеристиками. 

- Розетка електроживлення розрахована на струм 16 

А і має дріт заземлення. 

Виробник не несе жодної відповідальності в разі, 

якщо ця норма безпеки не дотримується. 

• Уникайте торкання шнуром електроживлення гарячих 

частин печі, і не залишайте його у висячому положенні. 

НЕ відключайте прилад, потягнувши за 

шнуриелектроживлення. 

• Якщо ви хочете використовувати подовжувач, 

переконайтеся, що він справний, має вилку із 

заземленням, а дроти мають перетин, як мінімум 

рівний перерізу шнура живлення, поставленого з 

приладом. 

• Для того, щоб уникнути небезпеки ураження 

електричним розрядом, ні в якому разі не занурюйте 

шнур електроживлення, вилку чи весь прилад у воду 

або іншу рідину. 



• Якщо шнур електроживлення 

пошкоджено, він повинен бути 

замінений виробником або його 

сервісною технічною службою, або, в 

будь-якому випадку, кваліфікованим 

фахівцем, що дозволить уникнути 

будь-якого ризику. 
• Для забезпечення особистої безпеки у жодному разі 

не розбирайте прилад самостійно; звертайтеся лише в 

уповноважений сервісний центр. 

 

Прилад відповідає таким постановам ЄС: 

• Директиві про низьку напругу 2006/95/EС і 

подальшим доповненням. 

• Директиві ЕМС 2004/108/EC та подальшим 

доповненням. 

• Матеріали та предмети, призначені для контакту з 

харчовими продуктами відповідають вимогам 

європейської директиви № 1935/2004. 

 


