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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

ДЛЯ ВАШО"i БЕЗПЕКИ 
Перед тим як встановити прилад та розпочати ним 
користуватися, просимо Вас уважно прочитати 
iнструкцiю з користування.

Дуже важливо, щоб iнструкцiя зберiгалася разом з 
приладом, щоб "ii можна було вiдкрити при 
виникненнi питань.

Даний прилад повинен використовуватися тiльки 
для цiлей, для яких вiн призначений, тобто для 
приготування "iжi в домашнiх умовах. 

Користування даним виробом дозволено тiльки дорослим. 
Переконайтеся, що дiти не чiпають органи управлiння та не грають з 
приладом.

Прилад заборонено використовувати дiтям та особам, чи·i сенсорнi, 
розумовi або фiзичнi здiбностi, а також недостатнiй досвiд або 
незнання приладу не дозволяють використовувати його в умовах 
безпеки без нагляду або без вказiвок вiдповiдально"i особи, яка 
забезпечуе: правильне використання приладу. 

Встановлення цi&"i духово"i шафи повинно виконуватись тiльки 
квалiфiкованим фахiвцем. Спецiалiст з установки несе 
вiдповiдальнiсть за пiдключення виробу до мережi змiнного 
струму у вiдповiдностi з iснуючими правилами технiки безпеки. 

Цей прилад вiдповiда& наступним директивам ЕСС:
-2006/95 (директива по низькiй напрузi);
-89/336 (Директива по ЕМС);
-93/68 (загальна директива);
з наступними змiнами.

Цей прилад вiдповiда& Директивi ЕС 2002/96/СЕ 

Спецiальний знак, який зображае перекреслений смiпевий 
контейнер, означае, що цей прилад повинен бути утилiзований 
окремо вiд побутових вiдходiв вiдповiдно до iснуючих норм. Ви 
допоможете уникнути негативних наслiдкiв для навколишнього 
середовища i здоров'я людей, якi можуть бути викликанi 
неправильною переробкою по закiнченнi термiну служби. Утилiзацiя 
приладу повинна проводитися вiдповiдно до чинного 
природоохоронного законодавства та згідно з правилами утилiзацi"i
вiдходiв. Для отримання бiльш докладно"i iнформацП з вторинно"i 
переробки цього приладу слiд звертатися у вiдповiдне вiдомство 
(департамент екологi"i та охорони навколишнього середовища), в 
службу очищення або в магазин, де Ви придбали прилад.

Виробник не несе вiдповiдальностi за збиток, що виник 
внаслiдок неправильно"i установки приладу, а також при 
порушеннях правил експлуатацi"i або використання його не за 
призначенням.
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

Пiдключення цього виробу до мережi змiнного 
струму повинно виконуватися тiльки технiчним 
персоналом, що мае спецiальну лiцензiю. 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 
• Якщо духова шафа була пошкоджена при транспортуваннi, не 

пiдключайте П.

• Ремонт повинен проводитися тiльки квалiфiкованим технiчним 
персоналом. Ремонт, що виконуеться людьми, що не мають 
необхiдно"i квалiфiкацi"i, може призвести до виникнення небезпеки 
для Вас та iнших людей.

• Якщо ваш духова шафа потребуе ремонту, зв'яжiться з сервiсним 
або з Вашим дилером.

• Замiна кабелю повинна проводитися тiльки квалiфiкованим 
фахiвцем.

• Якщо електричний кабель мае пошкодження, йога необхiдно 
замiнити.

• Не допускайте дотику електричних виводiв або кабелiв до духово·i 
шафи.

• Духова шафа повинна пiдключатися до мережi змiнного струму за 
допомогою вiдповiдного автоматичного вимикача або запобiжника. 
Нiколи не використовуйте перехiднi штепсельнi колодки, адаптери 
або подовжувачi.

• При проведеннi ремонту або чищення електроживлення виробу 
повинно бути вiдключене.

• Будьте обережнi при включеннi електроприладiв в розетку, якi 

розташованi поруч із духовою шафою.

УВАГА! Перед замiною електролампи вiдключiть електроживлення 
духово"i шафи, щоб уникнути ураження електричним струмом.

ВАЖЛИВI ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
• Використовуйте темнi, чорнi, покритi силiконом або емаллю, дека,

якi добре проводять тепло.

• Попереднiй розiгрiв духовки потрiбен тiльки в тому випадку, якщо
це вказано в рецептi або в таблицях приготування.

• При нагрiваннi порожньо·i духовки витрачаеться велика кiлькiсть
енергi"i. Тому при приготуваннi велико·i кiлькостi рiзно"i випiчки або
пiци по черзi економиться електроенергiя, так як духовка вже
розiгрiта.

• При тривалому приготуваннi можна вимкнути духовку приблизно
за 1 О хвилин до кiнця приготування i тим самим заощадити
електроенергiю, використавши залишкове тепло.

• Завжди тримайтеся на вiдстанi вiд духово·i шафи при вiдкриттi П
дверцят пiд час приготування "iжi або по йога закiнченнi, щоб дати
можливiсть вийти надлишкам пара або тепла.

• Yci речi необхiдно правильно вставляти у боковi напрямнi.
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

TEXHIKA БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННI 

• Вiдкриваючи дверцята духовки пiд час i пiсля закiнчення 
приготування 'iжi приймiть заходи безпеки, щоб не 
ошпаритися потоком гарячого повiтря, що виходить з камери.

• Ця духова шафа призначена тiльки для приготування "iжi в 
домашнiх умовах.

• Пiд час використання внутрiшнi поверхнi стають гарячими i 
можуть викликати опiки. Не торкайтеся нагрiвальних елементiв 
або внутрiшнiх поверхонь духово"i шафи до тих nip, поки вони не 
охолонуть.

• Нiколи не зберiгайте займистi матерiали в духовiй шафi.

• Поверхнi духово·i шафи стають гарячими пiд час й роботи з 
високою температурою i залишаються гарячими протягом 
тривалого перiоду часу.

• Будьте обережнi при приготуваннi страв, що мiстять алкоголь, вiн 
може випаровуватися при високих температурах. Цi пари можуть 
спалахнути при контактi з гарячими елементами духово"i шафи.

• Для Вашо"i безпеки не використовуйте пристро·i, що 
використовують струмiнь води або пари високого тиску для 
очищення.

• При використаннi духово·i шафи дiти повиннi перебувати на 
безпечнiй вiдстанi.

• Замороженi страви, такi як пiца, необхiдно готувати на великiй 
решiтцi для гриля. При використаннi пiддону для випiкання, може 
вiдбутися його деформацiя через велику рiзницю температур.

• Не наливайте воду на дно духовки, коли вона гаряча. Це може 
викликати пошкодження емальовано"i поверхнi.

• Пiд час приготування "iжi дверцята духово"i шафи повиннi бути 
закритi.

• Не кладiть нiякi предмети на дно духово"i шафи i не покривайте 
нiякi дiлянки духово·i шафи алюмiнiевою фольгою пiд час 
приготування "iжi. Це може привести до пошкодження емальовано"i 
поверхнi i псування продуктiв, якi готуються, через сильну 
концентрацiю тепла.

• Фруктовi соки можуть залишити плями, якi не змиються з 
алюмiнiевих поверхонь духово"i шафи.

• Не розмiщуйте посуд на вiдкритi дверцята духово"i шафи.

• Цей вирiб не призначений для використання малолiтнiми дiтьми 
або пристарiлими без вiдповiдного спостереження з боку 
дорослих для того, щоб забезпечити використання ними припаду 
безпечним чином.

• Батьки повиннi стежити за тим, щоб дiти не гралися з духовкою.

• Внесення будь-яких змiн в конструкцiю або технiчнi 

характеристики даного припаду – небезпечно для життя.
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

МОНТАЖ I ПIДКЛЮЧЕННЯ 

Увага! Духова шафа повинна встановлюватися квалiфiкованими 
фахiвцями. Пiдключення духово'i шафи до електрично'i мережi i всi 
роботи з електричними деталями шафи повиннi проводитися 
тiльки при вiдключенiй подачi електроенергi'i.

Якщо духова шафа встановлюеться близько iнших електроприладiв, що 
знаходяться на кухнi, потрiбно переконатися, що вони не заважають 
один одному. Перед першим включенням переконайтеся, що всi захиснi 
плiвки, використовуванi при транспортуваннi пристрою, знятi. Поверхнi, 
що торкаються духово·i шафи, повиннi витримувати температуру 
нагрiвання до 100 °С. В iншому випадку вони можуть бути пошкодженi 
або деформованi через високу температуру.

Для меблiв, яка не пристосованi до таких температур, ми рекомендуемо 

перед монтажем встановити на 'ix стiнки корпусу захиснi теплоізолюючі 
накладки. Цi захиснi накладки можуть бути замовленi i придбанi Вами в 
органiзацiях, що займаються продажами кухонь.

РОЗМIРИ ДУХОВКИ I HIШI ДЛЯ ВБУДОВУВАННЯ 

560---

490 

�

[ 

А 
50 

80 i
____,___ 1 

--

250 600 
570

---- 850 
- -- .... 

560 

595 

Lг------------1.__j � 5 

'----59 5 -----1 

6



Перш нiж приступити до монтажу, переконайтесь, що нiша в кухонних 
меблях, призначена для установки Вашо"i духово·i шафи, вiдповiдае 
розмiрам, представленим на рисунку на попереднiй сторiнцi.

Духова шафа може бути встановлена в стандартний отвiр, як це 
показано на рисунку, як пiд стiльницею, так i в колонi. 

MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

• Перед монтажем приладу, в областi духовки рекомендуеться 
усунути задню стiнку кухонно·i шафи для забезпечення постiйно·i 
вентиляцi"i.

• Якщо Ви вирiшили залишити задню стiнку, то для запобiгання 
можливих пошкоджень i перегрiву, мае бути забезпечений зазор 
позаду духовки мiж духовкою i задньою стiнкою кухонно·i меблi, 
мiнiмум 30 мм.

• Дно кухонно·i шафи повинно бути обов'язково коротше бiчних 
стiнок (максимальна глибина 568 мм) для забезпечення 
достатньо"i циркуляцi"i повiтря.

• Крiплення духово"i шафи до меблiв здiйснюеться двома гвинтами, 
розташовуваними в спецiальних отварах фронтально·i рамки.

• Будьте обережнi при установцi духово·i шафи в прорiз i не 
користуйтеся дверцятами в якостi важеля.
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• Вирiвняйте кухонну шафу за допомогою рiвня.

• Кухонна шафа, в яку вбудовуеться духовка, обов'язково повинна
бути зафiксована, наприклад, з'еднана з сусiднiми шафами.

• Засуньте духовку в монтажний отвiр настiльки, щоб гвинти,
вставленi в отвори рамки духовки, вперлися в бiчнi стiнки шафи.

• Пiд час прикручування не затягуйте гвинти надто туго, тому що
можна пошкодити стiнки кухонно"i шафи i емаль на духовцi.

УВАГА! Переносити i утримувати духовку за ручку дверцят 
забороняеться. Ручка дверцят не розрахована на вагу приладу, 

тому може зламатися!

Виробник знiмае з себе всяку вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну 
людям або майну, яка з'явилась наслiдком неправильно'i 
установки або помилкового використання духово"i шафи.
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ЕОМ 970 IVR 

ПIДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI 
До пiдключення виробу до електромережi, будь ласка, переконайтеся, що: 

• Головний запобiжник i домашня електропроводка здатнi витримати
максимальну потужнiсть духовоУ шафи.

• • Електропроводка у вашому будинку мае добре заземлення, вiдповiдне
дiючим нормам i правилам.

• • Пiсля установки духовоУ шафи забезпечуе:ться зручний доступ до
розетки або багатополюсного розмикача.

Кабель живлення i вилка повиннi бути пiдключенi до електробезпечноУ розетки 
(230 В~, 50 Гц).

коричневий 

синiй кабель 

жовто-зелений 
(земля) 

Для практичного використання (розрiзом не менше 1,5) придатнi кабелi 
наступних типiв: Н07 RN-F, НО5 RN-F, НО5 RR-F, НО5 W-F, НО5 V2V2-F (Т90), 
H05BB-F.

Якщо духова шафа пiдключаеться до мережi без використання 
штепсельноУ вилки або вона недоступна, то в цьому випадку мiж 
духовою шафою i кабелем живлення необхiдно встановити 
багатополюсний розмикач (запобiжники, мережевий переривник). Цей 
розмикач нi в однiй точцi не повинен переривати дрiт заземлення. 
З'еднувальний кабель повинен бути прокладений таким чином, щоб вiн 

не мiг нагрiтися до температури 50 °С.

ЗАМIНА ЛАМПИ 

Перед замiною лампи освiтлення духовки обов'язково вiдключiть 
прилад вiд електромережi, знявши запобiжник або вимкнувши 
основний вимикач, так як патрон лампочки знаходиться пiд 
напругою! 
Електрична лампочка е видатковим матерiалом, гарантiя на не"�" не 
поширюеться! Для замiни вам буде потрiбна лампочка розжарювання з 

наступними параметрами: Е 14, 220-240 8, 25 Вт, ЗОО 0С.

Вiдкрутiть скляну кришку проти 
годинниково·i стрiлки, замiнiть лампочку 
новою з аналогiчними характеристиками. 
Потiм встановiть скляну кришку на мiсце i 
затягнiть. 

Розташування лампи у Вашiй духовцi i на 
рисунку може вiдрiзнятися.

8



MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВО"i ШАФИ 
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ДУХОВКИ 

Для транспортування пристрiй було захищено вiд пошкоджень 
упаковкою. Пiсля видалення упаковки, просимо Вас позбутися П частин 
способом, що не завдае шкоди навколишньому середовищу. Bci 
матерiали, якi використанi для виготовлення упаковки, нешкiдливi та на 
100 % пiдлягають переробцi. 

Увага! До пакувальних матерiалiв (полiетиленовi пакети, шматки 
пiнопласту i т.д.) в процесi розпакування не можна пiдпускати дiтей. 

Виймiть всi приладдя з духовки та помийте "ix теплою водою i засобом 
для ручного миття посуду. Не використовуйте абразивнi засоби i губки 
для чистки.

Перед першим використанням рекомендуеться прожарити духовку, 
щоб видалити всi виробничi забруднення i захиснi покриття. Для 
цього включiть порожню духовку при максимальнiй температурi 
на 30 хвилин. 

У цей час може з'явитися специфiчний запах. Це абсолютно нормальне 
явище. Воно викликане згорянням залишкiв заводського виробництва. 
Необхiдно добре провiтрити примiщення.

КОМПЛЕКТАЦIЯ: 

- Деко для випiкання – 2 шт.
(1 шт. глибиною 45 мм, та 1 шт. глибиною 26 мм)
- Хромована решiтка для гриля – 1 шт.
- Комплект крiплення духово"i шафи до кухонних меблiв
- lнструкцiя iз застосування.

Деко ,дnя в:иnl111ки1 
Д,е!Ю може B�l(OP'И:CiOGYBail\'ICSil ДЛSil 
в11tпiч�и1 пироriв та б'jс�вiтiв 

IPewiткa ДIIIЯ rриля1 
Реw\тка для rрип я по:а:инна 
ВИIЩf)ИСТ06)1В8rИСЯI ДJiПЯI Ж.ЗрЮ4 i ГJ)И!ПЯ. 
Крiм т0li0, ви м:ожет,е сrавит1и1 на неi' 
пос.уд, форм1и дпя вип1чки торп-iа
i кексiв, деко. 
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

ОПИС ПРИСТРОЮ 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД: 

IPeшimka

,,, -�:
.,, ... =� 

наnравля1ючi
ДЛЯI деио iЗ i:ieшlifOk 

---1ПОЛОЖ€МtjЯ 5 

------ положен H!ll1 
--- ооло,женн!ll1 З 

--nr�����n fiiOЛOж:elНl!iЯ 2 

t....!:::==���..J 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛIННЯ: 

--- ооnоженн!ll11 

Вибiр функцiй
(Перемикач режимiв) 

Механiчний 
таймер 

Установка lндикатор 
температури термостату 

ЕОМ 970 IVR 

УВАГА! паки ви НЕ ВИВЕДЕТЕ ПЕРЕМИКАЧ МЕХАНIЧНОГО 
ТАЙМЕРА З ПОЛОЖЕНИЯ «STOP (О)» В ОДНЕ З РОБОЧИХ 
ПОЛОЖЕНЬ АБО РУЧНЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВАША ДУХОВКА НЕ 
ВКЛЮЧИТЬСЯ, HABITb ЯКЩО ВИ ВЖЕ ВСТАНОВИЛИ ВСЕ IHШI 
ПЕРЕМИКАЧI, ЩО ЗАДАЮТЬ РЕЖИМИ РОБОТИ ДУХОВКИ, В 
НЕОБХIДНЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR

МЕХАНIЧНИЙ ТАЙМЕР НА 120 ХВИЛИН
Таймер призначений для виконання приготування протягом встановленого 
часу, пiсля закiнчення якого лунае звуковий сигнал i автоматика вимикае 
духовку. Таймер може бути встановлений поворотом ручки за 
годинниковою стрiлкою в одне з рабочих положень максимум до 120 
хвилин) або поворотом проти годинниково·i стрiлки.

ТЕРМОСТАТ 
За допомогою цього перемикача вибираеться температура всерединi 
духовки, при якiй буде готуватися "iжа. Температура встановлюеться 
плавним поворотом перемикача за годинниковою стрiлкою в межах вiд 

50 
°

С ДО 250 
°

С. 

lндикатором нагрiву духовки до задано"i температури служить 

«Контрольна лампа термостата» (С0) червоного кольору. Якщо лампа 
горить, то це означае, що нагрiвальнi елементи духовки, обранi 
перемикачем вибору режиму роботи, включенi, i духовка паки не 
нагрiлася до задано·i температури. Як тiльки температура в духовцi 
перевищить задану температуру, нагрiвальний елемент духовки 
вiдключиться, а «Контрольна лампа нагрiву духовки» згасне. Таким 
чином, поперемiнно включаючи i вимикаючи нагрiвальнi елементи 
духовки, термостат пiдтримуе в нiй задану температуру.

ОХОЛОДЖУВАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦIЯ 
Для зниження температури ззовнi духово·i шафи в процесi 
приготування, охолоджувальний вентилятор створюе потiк повiтря мiж 
передньою панеллю i дверцятами духово"i шафи. 
По завершеннi приготування вентилятор продовжуе працювати паки 

температура не опуститься до 70 °С. Пiсля цього вiн вимкнеться 
автоматично. 
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR

Встановлення часу та годинника на EOM 970 IVR:
1.Встановлення часу на таймері:  для встановлення натисніть на
регулятор часу та поверніть його проти годинникової стрілки. В такий
спосіб користувач може встановити час на годиннику. Після
встановлення, підключіть духову шафу до електромережі, годинник
почне працювати за встановленим часом.
2.Встановлення робочого часу духовки: поверніть регулятор часу
проти годинникової стрілки для встановлення робочого часу духової
шафи.  Коли даний знак        «        » засвітиться, духовка перестане
працювати. Коли цей символ «           » увімкнеться, духовкою потрібно
буде керувати вручну (а саме, духова шафа працюватиме весь час без
таймера). Коли символ «          » ввімкнеться, він відображатиме роботу
духової шафи. Таймер увімкне звуковий сигнал, коли приготування
завершиться, засвітиться символ «           ».
3.Встановлення часу початку роботи духової шафи: потягніть
регулятор часу і поверніть його проти годинникової стрілки. Червоний
трикутник на поверхні годинника покаже час початку роботи духової
шафи. Наприклад, як показано на рисунку вище: час початку роботи
духової шафи – 10 година, і після 165 хвилин, духова шафа припинить
працювати, а таймер увімкне звуковий сигнал.
Запуск духової шафи:
1.Оберіть бажаний режим приготування повернувши Перемикач
режимів.
2.Оберіть бажану температури за допомогою Температурного
перемикача.
3.Коли засвітиться, духова шафа почне розігріватися до обраної
температури.
4.Під час приготування Ви можете зробити наступне:
-змінити режим приготування шляхом повернення Перемикача
режимів;
-змінити температуру шляхом повернення Температурного
перемикача;
-припинити приготування шляхом повернення Перемикача режимів
до початкової позиції.
! Ніколи не кладіть об’єкти безпосередньо на нижню стінку духової 
шафи задля уникнення пошкоджень емальованого покриття.
Розміщуйте посуд виключно на решітках, передбачених духовою 
шафою.
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR

РЕЖИМИ (ФУНКЦl"i) ДУХОВКИ 

[ е] ОСВIТЛЕННЯ
При включеннi цie'i функцi'i включаеться лампа пiдсвiчування в духовцi. 
Дану функцiю можна використовувати при чищеннi, так як нагрiвальнi 
елементи при цьому не задiянi. 
Лампа пiдсвiчування в духовцi буде включена постiйно пiд час роботи 
будь-якiй з функцiй. 

� ФУНКЦIЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ
При використаннi цie'i функцi'i використовуеться тiльки вентилятор для 
циркуляцi'i повiтря в духовцi при кiмнатнiй температурi. Нагрiвальнi 
елементи не задiянi, тому духовка залишаеться холодною. По 
можливостi перевертайте продукти, щоб вони рiвномiрно 
розморожувалися. Рекомендуеться класти продукти, що 
розморожуються, на середнiй рiвень. Також рекомендуеться залишати 
продукти в упаковцi, щоб запобiгти 'ix зневоднення зовнi.

[ ] ВКЛЮЧЕНИЙ НИЖНIЙ НАГРIВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
При включеннi цie'i функцi'i задiяний лише нижнiй нагрiвальний елемент. 
Це дозволяе отримати сконцентроване тепло на основу духовки. Для 
повiльного приготування. lдеально для тушкування, випiчки, запiканок, а 
також пiци, там де необхiдна «хрустка основа».

( ) ЗВИЧдЙНИЙ (ТРАДИЦIЙНИЙ) РЕЖИМ. ВКЛЮЧЕН!
ВЕРХНIЙ I НИЖНIЙ НАГРIВАЧI. 
Тепло чинить як вiд верхнього, так i вiд нижнього нагрiвальних 
елементiв, забезпечуючи рiвномiрний нагрiв внутрiшнього простору 
духово'i шафи. Може використовуватися для приготування випiчки 
(великих тортiв) i м'яса, але тiльки на одному рiвнi направляючих по 
центру духовки. Звичайний режим рекомендуеться для звичайного 
випiкання i смаження майже всiх типiв страв. 

[ ♦] ТРАДИЦIЙНИЙ РЕЖИМ I ВЕНТИЛЯТОР
У цьому режимi одночасно працюють нижнiй i верхнiй нагрiвальнi 
елементи i вентилятор. Вентилятор забезпечуе рiвномiрний розподiл 
повiтря по простору духовки. Цей режим пiдходить для приготування 
будь-яко'i випiчки, сушiння овочiв i фруктiв. Перш нiж поставити блюдо в 
духовку, почекайте, паки вперше не вимкнеться лампочка - iндикатор 
нагрiву. Найкращий результат забезпечений при приготуваннi на 
одному рiвнi (на середньому), але можна i використовувати дворiвневе 
приготування, наприклад на 2му i 4му рiвнях. 
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ В ДУХОВЦI -

ПРАКТИЧНIПОРАДИ 

Увага! Каструлi, жаромiцнi сковороди i алюмiнiевi лотки завжди 
встановлюйте на листи та решiтки, вставленi в напрямнi. При нагрiваннi 
харчових продуктiв в камерi духово'i шафи утворюеться пара, як у 
чайнику. Потрапляючи на скло дверцят, пар конденсуеться з 
утворенням крапель води. 
Щоб зменшити конденсацiю пари, завжди протягом 1 О хвилин 
виконуйте попередне нагрiвання пусто'i духово'i шафи. Пiсля 
кожного приготування страви рекомендуеться витерти краплi води 
поверхнi духово·i шафи. 

ТРАДИЦIЙНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ [ ] 
• Середнiй рiвень духово'i шафи забезпечуе найкращий розподiл

тепла. Для збiльшення пропiкання низу встановiть решiтку на
нижчий рiвень. Для збiльшення пропiкання верху встановiть
решiтку на бiльш високий рiвень.

• Ступiнь рум'янцю низу продукту залежить вiд матерiалу i якостi
покриття деко чи страви, в яких випiкаеться продукт.
Емальований, темний i такий, що мае антипригарне покриття,
посуд збiльшуе ступiнь пропiкання низу продуктiв, в той час як
скляний, блискучий алюмiнiевий або полiрований сталевий посуд
зменшуе 'ii, оскiльки вiдбивае тепло.

• Завжди встановлюйте посуд по центру решiток для забезпечення
рiвномiрного рум'янцю продуктiв.

• Не розмiщуйте форми та дека безпосередньо на дно духовки,
тому що воно сильно нагрiваеться, i це може пошкодити посуд. У
цьому режимi приготування тепло надходить до продуктiв вiд
верхнього i нижнього нагрiвальних елементiв.

ПРИГОТУВАННЯ НА ГРИЛI c•--•••--J c�wJ 
• Велику частину продуктiв слiд помiщати на решiтку, встановлену

на деко гриля, щоб створити максимальну циркуляцiю повiтря i
забезпечити стiкання жиру i сокiв. Такi продукти, як рибу, печiнку i
нирки можна класти безпосередньо на деко для гриля.

• Перед приготуванням на грилi продукти слiд ретельно висушити
для зменшення бризок. Пiсне м'ясо i рибу слiд полити невеликою
кiлькiстю рослинного або розтопленого вершкового масла, щоб
забезпечити наявнiсть в них вологи пiд час приготування.

• При приготуваннi тостiв рекомендуеться використовувати верхнiй
рiвень духово·i шафи.

• Пiд час приготування страву слiд перевертати вiдповiдно до
рецепту.

• При приготуваннi 'iжi на решiтцi на найнижчому рiвнi бажано
розмiстити пiддон з невеликою кiлькiстю води.
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ЕОМ 970 IVR

ВИПIКАННЯ 

• Для випiкання пирiжкiв i борошняних кондитерських виробiв
зазвичай потрiбна середня температура (150-200°С), тому перед
початком "ix приготування необхiдно прогрiвати духову шафу
приблизно 1О хвилин.

• Випiчку можна готувати у формах i на пiддонах промислового
виробництва, якi ставляться на бiчнi напрямнi. Для приготування
продуктiв харчування рекомендуеться використовувати пiддони
чорного кольору, оскiльки вони краще проводять тепло i
скорочують час приготування.

• Не рекомендуеться застосовувати форми й пiддони зi свiтлою i
блискучою поверхнею, застосування такого посуду може
призвести до того, що тiсто не пропечеться знизу.

• Не вiдкривайте дверцята духовки, паки не пройде 3/4 часу
випiкання. Вироби з пiсочного тiста слiд випiкати в спецiальних
формах або на дека протягом 2/3 усього часу приготування, а 
потiм гарнiрувати "ix i допiкати до повно"i готовностi решту часу.

• Час випiкання залежить вiд типу та кiлькостi продуктiв, що 
використовуються для верху або начинки. Кулiнарнi сумiшi для
бiсквiтiв повиннi насилу вiдставати вiд ложки. Надлишок рiдини в
продуктах нерацiонально збiльшуе час приготування.

• Якщо в духову шафу одночасно встановлено два дека з
продуктами для приготування борошняних кондитерських виробiв
або печива, "ix необхiдно помiняти мiсцями i повернути, коли
пройде 2/3 усього часу випiкання.

• Рекомендуеться залишати випiчку в духовцi на 5 хвилин пiсля "ii
виключення.

СМАЖЕННЯ 

• Не смажте частини м'яса вагою меншою 1 кг. Шматки меншого
розмiру стають при смаженнi занадто сухими.

• Темне м'ясо, яке мае бути добре просмаженим зовнi, але
середньо або слабко просмаженим всерединi, слiд смажити при
бiльш високiй температурi (200-250°С).

• Для смаження бiлого м'яса, птицi та риби потрiбно, навпаки, бiльш
низька температура (150-180°С).

• Якщо час приготування невеликий, то iнгредiенти для соусу або
пiдливи повиннi бути доданi в посуд для смаження ще на початку.
"ix також можна додати в останнi пiвгодини.

• Ростбiф та фiле, якi повиннi залишатися рожевими всерединi, слiд
смажити при пiдвищенiй температурi протягом бiльш короткого
часу.

• Якщо Ви готуете м'ясо прямо на решiтцi духовки, вставте на бiльш
низький рiвень духово"i шафи дека для збору стiкаючого соку. Щоб
з м'яса не витiк сiк, дайте йому постояти не менше 15 хвилин. Для
зменшення концентрацi"i диму в духовiй шафi рекомендуемо
пiдлити в посуд для смаження трохи води. Перед подачею на стiл
страви "ii можна тримати в духовiй шафi при мiнiмальнiй
температурi.
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ЧАС ПРИГОТУВАННЯ 

Параметри часу приготування харчових продуктiв можуть бути рiзними, 
залежно вiд складу, рiзноманiтностi iнгредiентiв i вмiсту рiдини в 
конкретних стравах. Рекомендуемо записувати налаштування, що 
використовуються Вами при перших експериментах по приготуванню 
тих чи iнших продуктiв, щоб набути необхiдний досвiд для приготування 
таких самих страв у майбутньому. Тодi, опираючись на власний досвiд, 
Ви зможете вiдредагувати значення, наведенi в таблицях. 

Попередження до таблицi приготування: 

У таблицi приготування наведенi данi про температуру, рiвень i час 
приготування. Значення часу е орiентовними, оскiльки залежать вiд 
виду, ваги i якостi продуктiв. 
Приготування м'яса, птицi та риби економне лише при вазi бiльше 1 кг. 
При приготуваннi великих шматкiв м'яса в духовцi може утворитися 
велика кiлькiсть пари та конденсату на дверцятах духовки. Це 
нормально i не впливае на роботу приладу. 

Пiсля закiнчення приготування насухо протрiть дверцята та скло 
дверцят. 

ПРИГОТУВАННЯ НА «ПОСИЛЕНОМУ ГРИЛI» 
Необхiдно попередньо розiгрiти духовку протягом 5-10 хв. 

ПРОДУКТ 
р·вен Температура Час iп.) 

знизу ("С) �1 �2 

1Свинни V бiк 4 250 8-10 6-8

Свикни�й шнiцель. 3 250 10-12 6 8 

Шгwnик 1 4 250 7-8 6-7

Ков.баски 4 250 8-10 8-1·0

Ростбiф (стейк) 3 250 12-15 10-12

Т,ел1ячи й оiфште с 1 4 250 8-10 6-8

Телячий стейк 1 4 250 6-8 5-6

Бараняч и й 5· к 4 250 8-10 6-8

Яrннчий 1бiк 4 250 0-12 8-10

По11овина курч�а (по 500) 3 250 25 30 20 25, 

Рибне фiле 4 250 6-7 5-6

Форель. (на 200-250г) 3 250 56 57 

Хn"б (тости) 4 250 2-3 2-3
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR

ТАБЛИЦI ДЛЯ ВИПIКАННЯ I ЖАРКИ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

Час приготування не включае час попереднього прогрiву духово·i шафи. 
Порожню духову шафу слiд завжди попередньо розiгрiвати протягом 10-
15 хвилин. 

При використаннi паперу для випiчки, переконайтеся, що вiн стiйкий до 
високо"i температури. 

Вага 
Час 

Рекомендована Тривалiсть 
Програми Продукти Рiвень нагрiвання( 

(кг) 
хв.) 

температура приготування 

Роэстойка 

1 2 15 200 65-75 

Традицiйна 
1 2 15 200 70-75 
1 2 15 200 70-80 

духовка 
- 2 15 180 15-20 

1 2 15 180 30-35 

0,5 2 15 180 20-30 
1 2 чи 3 15 180 40-45 

0,7 2 15 180 40-50 
0,5 2 15 160 25-30 

Кондитерська 
1,2 1 чи 3 15 200 30-35 
0,6 1 чи 3 15 190 20-25 

випiчка 
0,4 1 чи 3 15 210 15-20 

0,7 1 чи 2 чи 4 15 180 20-25 
0,7 1 чи 2 чи 4 15 180 20-25 
0,5 1 чи 2 чи 4 15 90 180 

0,3 1 250 12 
0,4 1 200 20 
0,5 1 220 30-35 
0,3 1 200 25 
0,5 1 200 35 

Швидке 0,4 1 180 25-30 

приготування 0,4 1 220 15-20 

0,4 1 200 20-25 

0,3 1 200 15-18 
0,6 1 180 45 
0,2 1 210 10-12 

1 1 та 3 15 230 15-20 
1 2 10 180 30-35 
1 2 10 180 40-45 

1+1 1 та 3 15 200 60-70 

Одночасне 
1 1 та2 10 180 30-35 
1 1 та2 10 170 40-50 

приготування 
0,5 1 та 3 10 190 20-25 
0,5 1 та 3 10 180 10-15 
0,5 1 та2 10 170 15-20 
1 1 та 3 10 170 20-25 

1,5 2 15 200 25-30 

0,5 2 15 220 15-20 
Пiца 1 1 10 220 25-30 

1 1 чи 2 10 180 60-70 

0,7 3 Макс. 10-12 

розстойка дрiжджового тiста (булочки, хлiб, 
торти, крvасани) 

качка 

жарке э телятини або яловичини 
жарке эi свинини 
печиво (пiсочне) 
пiсочний торт з начинкою 
пiсочний торт э начинкою 
фруктовий торт 
кекс 
бiсквiт 
млинцi э начинкою (на двох рiвнях) 
невеликi кекси (на двох рiвнях) 
печиво э багатошарового тiста э сиром (на 
двох рiвнях) 
еклери (на трьох рiвнях) 
печиво (на трьох рiвнях) 
бiзе (на трьох рiвнях) 
Мороженi продукти 
пiца 
сумiш цукiнi э креветками в кпярi 
несолодкий торт эi шпинатом 
пирiжки 
лазанья
рибнi котлети в панiровцi 
кусочки курицi 

Напiвфабрикати 
смаженi куринi крильця 
Сирi продукти 
печиво (пiсочне) 
кекс 
печиво э багатошарового тiста э сиром 

пiца (на двох рiвнях) 
лазанья 
баранина 
куриця з картоплею 
скумбрiя 
кекс 
еклери (на двох рiвнях) 
печиво (на двох рiвнях) 
бiсквiт (на одному рiвнi)
бiсквiт (на двох рiвнях) 
несолодкi торти 
пiца 
печеня з телятини або яловичини 

КVРИЦЯ 

камбала з каракатицею
кальмари та креветки на шампурах 0,6 3 Макс. 8-10 
каракатицi 0,6 3 Макс. 10-15 
фiле трiски 0,8 3 Макс. 10-15 
овочi- гриль 0,4 1 чи 3 Макс. 15-20 

Гриль телячий бiфштекс 0,8 3 Макс. 15-20 
ковбаски 0,6 3 Макс. 15-20 
гамбургер 0,6 3 Макс. 10-12 
скумбрiя 1 3 Макс. 15-20 
фарширований гарячий бутерброд (чи 4 чи 6 3 Макс. 3-5 
обжарений хлiб) 

Gratin Куриця- гриль 1,5 2 та 3 10 200 55-60 
(пiдрум'янення) каракатицi 1,5 2 та 3 10 200 30-35 
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ФУНКЦIЯ ДУХОВКИ 

"ПОСИЛЕНИЙ ГРИЛЬ I ВЕНТИЛЯТОР " 

MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

М'ясо Вага (кг) Рiвень Температура (0С} Час 
знизу (хв.) 

1,0 2 170-190 80-120
Жарке зi свинi 1,5 2 170-190 100-120

2,0 2 170-190 120-140
Нога баранини 2,0 2 170-190 90-11 О

Ростбiф 1,0 2 180-200 30-40
Курча 1,0 2 180-200 50-60
Качка 2,0 1-2 170-190 85-90

Гуска 3,0 2 140-160
110-130

lндiйка 
2,0 2 

180-200
110-130

3,0 1-2 150-180

Пiд час випiкання слiд по можливостi перевертати м'ясо i поливати 
соусом або гарячою солоною водою.

ФУНКЦIЯ ДУХОВКИ 

"ТРАДИЦIЙНИЙ РЕЖИМ I ВЕНТИЛЯТОР" 

Вид випiчки Температура (0С) Час випiчки (хв.) 
Випiчка в формах 

Бiзе 80 60-70
Бабка пiсочна 150 65-70
Бабка дрiжджова 150 60-70
Торт 150 25-35
Випiчка на пiдносах 

Пирiг дрiжджовий 150 40-45
Пирiг з крихiтками 150 30-45
Коржик з фруктами 150 40-55
Бiсквiт 150 30-40

Наведенi тут значення температури & орiентовними. Користувач 
може коригувати параметри температури вiдповiдно до особистих 

переваг.

СМАЧНОГО!
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

ЧИЩЕННЯ I ДОГЛЯД 

Акуратнiсть користувача i пiдтримка духовки в чистотi та 'ii 
правильне утримання значною мiрою продовжують термiн 'ii 
безаварiйно'i роботи. Звернiть особливу увагу на те, щоб пiд час 
чищення духовка була вимкнена. 

Чистку можна проводити тiльки пiсля того, як духовка охолоне. 

ВНУТРIШНЯ ПОВЕРХНЯ ДУХОВО'i ШАФИ 

• Для чищення внутрiшньо"i поверхнi духово"i шафи використовуйте
ганчiрку i м'який засiб для чищення або теплу мильну воду.
• Не чистiсть вручну ущiльнення дверцят.
• Не використовуйте грубi шлiфувальнi подушечки або губки для
очистки.
• Для видалення стiйких забруднень використовуйте спецiальний засiб
для чищення духових шаф.
• Bci поверхнi слiд чистити м'якою нейлоновою щiткою, змоченою в
гарячому водному розчинi нейтрального мила.
• Не використовуйте для чищення абразивнi речовини, наждачний
nanip, мочалки зi сталевого дроту або iншi абразивнi матерiали.

Пiсля миття камери духовки 'ii слiд витерти насухо. 

ЗОВНIШНЯ ПОВЕРХНЯ ДУХОВО'i ШАФИ 

• Для очищення внутрiшнiх i зовнiшнiх поверхонь духово·i шафи
використовуйте ганчiрку i м'який засiб для чищення або теплу мильну
воду.
• Витирайте насухо кухонним папером або сухим рушником.
• Не використовуйте металевi мочалки, "iдкi та абразивнi засоби для
очищення переднiх поверхонь духово·i шафи з нержавiючо·i сталi та
алюмiнiю.
• Скло акуратно протрiть м'якою тканиною або серветкою з
мiкроволокна, змоченою м'яким засобом для чищення скла.
• При чищеннi духовки "ii дверцята можна зняти. Ви зможете це зробити,
керуючись iнструкцiями на наступнiй сторiнцi.

ПРИЛАДДЯ 

Мийте весь посуд та приладдя пiсля кожного використання i протирайте 
"ix насухо кухонним рушником. Для полегшення очищення можна 
замочити "ix у теплiй мильнiй водi на 30 хвилин. 

Зняття напрямних i дверцят Ви зможете знайти в iнших роздiлах даного 
керiвництва. 
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR 

ЗНЯТТЯ ДВЕРЦЯТ 

Для бiльш зручного доступу до камери духовки i П чищення можна зняти 
дверцята.

УВАГА! Не приступайте до чищення дверцят до тих nip, поки склянi 
панелi не охолонуть. При недотриманнi цic"i вимоги скляна панель 
може лопнути. 

Для цього необхiдно 'ii повнiстю вiдчинити, пiдняти запобiжник, що 
знаходиться в петлi. Пiсля цього дверцята злегка прикрити, пiдняти i 
висунути вперед. 

Для встановлення дверцят в духовку повторити дi'i' у зворотнiй 
послiдовностi. При встановленнi слiд звернути увагу на правильне 
поеднання частин петлi. Пiсля встановлення дверцят духовки потрiбно 
обов'язково опустити запобiжник. В iншому випадку, при спробi закрипя 
дверцят можуть бути пошкодженi петлi.

Вiдсуньте запобiжники петель i знiмiть дверцята. 

Для чищення скла дверцят використовуйте неабразивнi губки та засоби 
для чистки, потiм витрiть насухо м'якою ганчiркою. Не використовуйте 
твердi абразивнi матерiали або гострi металевi скребки, якi можуть 
подряпати поверхню i розбити скло.

ПЕРЕВIРКА УЩIЛЬНЕНЬ 

Регулярно перевiряйте стан ущiльнення навколо дверцят духовки. У 
разi пошкодження ущiльнення звертайтеся в найближчий Центр 
Технiчного Обслуговування. Не рекомендуеться користуватися 
духовкою з пошкодженим ущiльненням.
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MODEL: 

ЕОМ 970 IVR

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

Якщо прилад не функцiонуе належним чином, то перед тим як 
звертатися в сервiсний центр, будь ласка, перевiрте, чи не можна 
усунути несправнiсть нижчеописаними методами:

Кнопки не реагують, 

iнформацiя на диспле"i 

не змiнюеться.

• Вимкнiть духовку вiд електромережi на кiлька

хвилин (знявши запобiжник або вимкнувши

основний вимикач), потiм знову пiдключiть

духовку до електромережi, включiть П i

встановiть поточний час.

• Викличте фахiвця сервiсного центру!

• Замiна лампочки освiтлення описана в роздiлi

«Замiна лампи».

• Духовка включена?

• Ви правильно встановили температуру i режим
нагрiву?

• Дверцята духовки закритi?

Запобiжник постiйно 

вимикаеться.

Не працюе освiтлення 
духовки. 

Духовка не нагрiваеться. 

Випiчка погано 
пропеклася. 

Дисплей духовки 

показуе незвичайнi 

значення чи несподiвано 

вмикаеться або 

вимикаеться.

• Ви слiдували вказiвкам i радам роздiлу
«Випiчка»?

• Ви точно слiдували вказiвкам таблиць

приготування випiчки? Можливо необхiдно

збiльшити час приготування.

• У випадку неправильно"�" роботи дисплея

вiдключiть духовку вiд електромережi на кiлька

хвилин (знявши запобiжник або вимкнувши

основний вимикач), потiм знову пiдключiть духовку

до електромережi, включiть П i встановiть

поточний час.

УМОВИ ГAPAHTl"i 
При зверненнi в центр сервiсного обслуговування повiдомте модель 
виробу, номер технiчного паспорта (серiйний №). Цi данi ви знайдете на 
табличцi розташовано"�" на приладi або в iнструкцi"i.

Ваша нова духова шафа мае гарантiйний термiн. 
Зберiгайте з цiею довiдкою чек, або транспортну накладну, якi служать 
для пiдтвердження покупки i дати покупки Вашого приладу, а також 
заповнений гарантiйний талон.
У разi звернення до сервiсного центру пред'явiть данi документи 
уповноваженому персоналу. 
Протягом гарантiйного перiоду ремонт приладу може робити тiльки 
фахiвець авторизованого сервiсного центру! 

При недотриманнi дано"�" процедури, сервiсний центр може вимагати з 
Вас плату за будь-який необхiдний ремонт.
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MODEL: 
TEXHl4HA IH<l>OPMAL.Ufl 

HoMiHanbHa Hanpyra: 220 240V~ /50 r� 

HoMiHanbHa nOT}'>KHiCTb: MaKC. 3000 BT 
noKa3HMK eHeproecf.>eKTMBHOCTi (EEi): (Knac «A») 
napaMeTpM naMnM 0CBiTneHHfl: 
naMna HaKamosaHHfl narpoH E14, 230 B, 25 Br, 300°C.

Po3MipM Ayx:0BKM (WMPMHA / rilM6MHA / BMCOTA) 

KopMCHM171 o6'&M Ayx:0BKM: niTpie* 
Bi,[l,nOBi,[l,a€ HOpM8TVIB8M EN 60335-1, EN 60335-2-6. 
* Bi,[l,nOBi,[l,HO EN 50304 o6'€M 38Jle>KVITb Bi,!], OCHa1..4eHHfl AYXOBKVI.

Ue111 npMnaA BiAnoeiAa& .QMpeKTMBi EC 2002/96/CE 
Cne4iaJ1bHl1'1 3H8K, llKl1'1 306pa>Kae nepeKpecneHl1'1 CMiTTE:811'1 KOHTe'1Hep, O3H8'-l8€, I.J..\O 4eC1 
np11I18A nOBl1HeH 6yTl1 yrnni3OB8Hl1'1 OKpeMO BiA no6)'TOBl1X BiAXOAiB BiAnOBiAHO AO iCHYIO'-ll1X 
HOpM. B11 AOnOMO>KeTe YHl1KHYTl1 HeraT11BHl1X H8CJliAKiB Aflll H8BKOJ111WHbOro cepeAOBl11.J..l8 i 
3AOPOB'll J1l0Ae'1, llKi MO>K)'Tb 6YTl1 Bl1KJ111K8Hi HenpaBl1JlbHOIO nepepo6KOIO no 38KiH'-leHHi TepMiHy 
cny>K611. Yrnni3a4ill np11I18AY nOBl1HHa npoBOA11T11Cll BiAnOBiAHO AO '-ll1HHOro np11pOAOOXOpOHHOro 
38KOHOA8BCTB8 Ta npaBl1Jl8Ml1 )'Tl1Jli3a4i"i BiAXOAiB. ,Qnsi OTPl1M8HHll 6iJlbW AOKJ18AHO"i iHcpOpMa4i"i 3 
BTOp11HHO"i nepepo6Kl1 L\bOro np11I18AY CfliA 3BepTaTl1Cll y BiAnOBiAHe BiAOMCTBO (AenaprnMeHT 
eKonori"i Ta oxopOHl1 H8BKOJ111WHbOro cepeAOBl11.J..l8), B CJl)'>K6y O'-ll11.J..leHHll a6o B Mara311H, Ae B11 
np11A6an11 np11nag.

BMPO6HMK 3AI1MWA€ 3A CO6OK> nPABO HA BHECEHHfl 3MIH, LUO 
HE BnilMBAK>Tb HA <l>YHKL.UOHAilbHI XAPAKTEPMCTMKM nPMilA,QY. 

Gunter & Hauer GmbH 

www.gunter-hauer.de 

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

e-mail: info@gunter-hauer.de

Mu hlenstra�e BA, 

Berlin 14167, Bundesrepublik, 

Deutsch land 

Cny>1<6a iHcpopMa1...1i111Ho'i ni,QTpl-1MKl,1 Ha тepi,-,rnpi'i YKpa'iHl-1:
Ten. 0 800 60 44 69

e-mail: info@gunter-hauer.ua

ЕОМ 970 IVR
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