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Дякуємо Вам за довіру 
та придбання продукції GÜNTER & HAUER! 

Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті: 

www.gunter-hauer.ua

Ця інструкція була розроблена, 
щоб полегшити користування приладом.

Вона допоможе ознайомитись 
із новою технікою якомога швидше.

Переконайтеся, що Ви отримали прилад без ушкоджень.

При виявленні пошкоджень зверніться, будь ласка, до тієї торговельної 
організації, де Ви здійснили придбання.



Перед тим як встановити 
прилад та розпочати ним 
користуватися, просимо Вас 
уважно прочитати інструкцію з 
користування.
Дуже важливо зберігати 
інструкцію разом із приладом, 
щоб її можна було відкрити при 
виникненні питань.
Прилад повинен 
використовуватися тільки для 
цілей, для яких він 
призначений, тобто для 
приготування їжі в домашніх 
умовах.

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 

Користування виробом дозволено тільки 
дорослим. Переконайтеся, що діти не 
чіпають елементи управління та не 
грають з приладом.

Прилад заборонено використовувати 
дітям та особам, чиї сенсорні, розумові 
або фізичні здібності, а також недостатній 
досвід або незнання приладу не 
дозволяють використовувати його в 
умовах безпеки без нагляду або без 
вказівок відповідальної особи, яка 
забезпечує правильне використання 
приладу. 
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Встановлення цієї духової шафи 
повинно виконуватись тільки 
кваліфікованим фахівцем. Спеціаліст з 
установки несе відповідальність за 
підключення виробу до мережі змінного 
струму у відповідності з існуючими 
правилами техніки безпеки.

Цей прилад відповідає наступним 
Директивам ЕСС: 
• 2006/95 (Директива по низькій напрузі)
• 89/336 (Директива по ЕМС)
• 93/68 (загальна Директива)
з наступними змінами.

Цей прилад відповідає 
Директиві ЕС 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 
для навколишнього середовища і 
здоров’я людей, які можуть бути 
викликані неправильною 
переробкою по закінченні 
терміну служби.
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Утилізація приладу повинна 
проводитися відповідно до 
чинного природоохоронного 
законодавства та правил 
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. 

Виробник не несе відповідальності 
за збиток, що виник внаслідок 
неправильної установки 
приладу, а також при порушеннях 
правил експлуатації або при 
використанні його не за 
призначенням. 
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Підключення цього виробу до 
мережі змінного струму повинно 
виконуватися тільки технічним 
персоналом, що має спеціальну 
ліцензію. 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

• Якщо духова шафа була
пошкоджена при транспортуванні, не
підключайте її.

• Ремонт повинен проводитися тільки
кваліфікованим технічним
персоналом. Ремонт, що виконується
людьми, що не мають необхідної
кваліфікації, може призвести до
небезпеки для Вас та інших людей.

• Якщо ваша духова шафа потребує
ремонту, зв’яжіться із сервісним
центром або з Вашим дилером.

• Заміна кабелю повинна проводитися
тільки кваліфікованим фахівцем.

• Якщо електричний кабель має
пошкодження, його необхідно
замінити.

• Не допускайте дотику електричних
виводів або кабелів до духової
шафи.

• Духова шафа повинна підключатися
до мережі змінного струму за
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допомогою відповідного 
автоматичного вимикача або 
запобіжника. Ніколи не 
використовуйте перехідні 
штепсельні колодки, адаптери або 
подовжувачі.

• При проведенні ремонту або
чищення електроживлення виробу
повинно бути відключене.

• Будьте обережні при включенні
електроприладів у розетки, які
розташовані поруч з духовою
шафою.

УВАГА! Перед заміною електролампи 
відключіть електроживлення духової 
шафи, щоб уникнути ураження 
електричним струмом. 

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Використовуйте темні, чорні,

покриті силіконом або емаллю
дека, які добре проводять тепло.

• Попередній розігрів духовки
потрібен тільки в тому випадку,
якщо це вказано в рецепті або в
таблицях приготування.

• При нагріванні порожньої духовки
витрачається велика кількість
енергії. Тому при приготуванні
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великої кількості різної випічки 
або піци по черзі економиться 
електроенергія, так як духовка 
вже розігріта.

• При тривалому приготуванні
можна вимкнути духовку
приблизно за 10 хвилин до кінця
приготування і тим самим
заощадити електроенергію,
використавши залишкове тепло.

• Завжди тримайтеся на відстані
від духової шафи при відкритті її
дверцят під час приготування їжі
або по його закінченні, щоб дати
можливість вийти надлишкам
пари або тепла.

• Усі речі необхідно правильно
вставляти у бокові спрямовувачі.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

• Відкриваючи дверцята духовки під
час і після закінчення
приготування їжі дотримуйтесь
заходів безпеки, щоб не
ошпаритися потоком гарячого
повітря, що виходить з камери.

• Ця духова шафа призначена тільки
для приготування їжі в домашніх
умовах.
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• Під час використання внутрішні
поверхні стають гарячими і можуть
викликати опіки. Не торкайтеся
нагрівальних елементів або внутрішніх
поверхонь духової шафи доти, доки
вони не охолонуть.

• Ніколи не зберігайте займисті
матеріали в духовій шафі.

• Поверхні духової шафи стають
гарячими під час її роботи з високою
температурою і залишаються гарячими
протягом тривалого періоду часу.

• Будьте обережні при приготуванні
страв, що містять алкоголь: він може
випаровуватись при високих
температурах. Ці пари можуть
спалахнути при контакті з гарячими
елементами духової шафи.

• Для Вашої безпеки не використовуйте
пристрої, що використовують струмінь
води або пари високого тиску для
чищення.

• При використанні духової шафи діти
повинні перебувати на безпечній
відстані.

• Заморожені страви, такі як піца,
необхідно готувати на великій решітці
для гриля. При використанні піддону
для випікання може відбутися його
деформація через велику різницю
температур.
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• Не наливайте воду на дно духовки,
коли вона гаряча. Це може викликати
пошкодження емальованої поверхні.

• Під час приготування їжі дверцята
духової шафи повинні бути закриті.

• Не кладіть ніякі предмети на дно
духової шафи та не покривайте жодні
ділянки духової шафи алюмінієвою
фольгою під час приготування їжі. Це
через сильну концентрацію тепла
може призвести до пошкодження
емальованої поверхні та псування
продуктів, які готуються.

• Фруктові соки можуть залишити
плями, які не змиються з алюмінієвих
поверхонь духової шафи.

• Не розміщуйте посуд на відкритих
дверцятах духової шафи.

• Цей виріб не призначений для
використання малолітніми дітьми або
пристарілими без відповідного
нагляду з боку дорослих, — щоб
проконтролювати експлуатацію ними
приладу безпечним чином.

• Батьки повинні стежити за тим,
щоб діти не гралися з духовкою.

• Внесення будь-яких змін в
конструкцію або технічні
характеристики даного приладу
небезпечне для життя.
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Розміри можуть змінюватись: актуальна інформація 
наводиться на офіційному сайті виробника.
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Синій кабель
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Деко для випічки
Деко може використовуватись 
для випічки пирогів та бісквітів.

Решітка для гриля
Решітка для гриля повинна 
використовуватись для жарки і 
гриля. Крім того, ви можете 
ставити на неї посуд, форми для 
випічки тортів і кексів, деко.



ОПИС ПРИСТРОЮ
Кнопка 
нагадування

Кнопка 
"

 

старт
 

"
 

 

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 
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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 5 oC, а
для режиму «гриль» – 30 oC.

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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ОПИС ПРИСТРОЮ 

    K1 K2 

Кнопка  
нагадування 

Кнопка  
" старт " 

Кнопка  
часу 

Кнопка  

 5. 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, будь ласка, кнопку     ;
2> Поверніть " K2 " задля встановлення часу нагадування у 
годинах (час має бути в межах 0--9).

3> Натисніть кнопку встановлення функції

нагадування "  " знову; 

4> Поверніть "К2" задля встановлення нагадування у хвилинах 
(час буде відображатися 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 / Зупинки / Припинення
1> Якщо було встановлено час приготування, натисніть "  "

для початку приготування. Якщо процес приготування

призупинено, натисніть "    " для поновлення приготування.
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ОПИС ПРИСТРОЮ 

K1 нагадування 

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

8. Режим енергозбереження
1> У 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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K1 K2

Кнопка  Кнопка  
" старт " 

Через 3 секунди на дисплеї знову з'явиться годинник. 

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.

19

Після закінчення часу відкладеного старту приготування розпочнеться 

автоматично після звукового сигналу. Сим-

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

нормальному режимі. 
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ПОСИЛЕНИЙ ГРИЛЬ І КОНВЕКЦІЯ

ТРАДИЦІЙНИЙ РЕЖИМ І КОНВЕКЦІЯ
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Свинячий бік

Свинячий шніцель
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Наведені тут значення температури є орієнтовними.
Користувач може коригувати параметри температури відповідно 

до особистих потреб та вподобань.
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Рекомендації зі зняття спрямовувачів і дверцят Ви зможете знайти в інших 
розділах цієї інструкції.
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G9

595 / 575 / 595 MM 
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Розміри можуть змінюватись: актуальна інформація наводиться на офіційному сайті виробника.



Офіційний представник 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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