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UKВАЖЛИВІ ПРАВИЛА, ЯКІ ТРЕБА 
ПРОЧИТАТИ ТА ЯКИХ СЛІД 
ДОТРИМУВАТИСЯ
Перед використанням приладу прочитайте 
ці інструкції з техніки безпеки.
Зберігайте ці інструкції, тому що вони 
можуть знадобитися у майбутньому.
У цих інструкціях та на самому приладі 
містяться важливі попередження про 
небезпеку, які слід завжди виконувати.
Виробник не несе жодної відповідальності 
за недотримання цих інструкцій з техніки 
безпеки, за неналежне використання 
приладу або неправильне налаштування 
елементів керування.

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Малолітніх (від 0 до 3 років) і малих дітей 
(від 3 до 8 років) не варто залишати біля 
приладу без нагляду.
До користування приладом допускаються 
діти віком від 8 років, особи з фізичними, 
сенсорними чи розумовими вадами, а 
також особи, які не мають досвіду чи знань 
щодо використання цього приладу, тільки 
за умови, що такі особи отримали 
інструкції щодо безпечного використання 
приладу, розуміють можливий ризик або 
використовують прилад під наглядом. Не 
дозволяйте дітям гратися з приладом. Не 
дозволяйте дітям чистити та обслуговувати 
прилад без нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: прилад і його доступні 
частини нагріваються під час 
використання, забороняється залишати 
дітей віком до 8 років поруч із приладом 
без постійного нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не торкайтеся до 
нагрівальних елементів або внутрішньої 
поверхні приладу - так можна отримати 
опіки.
Не залишайте прилад без нагляду, коли 
сушите продукти.
Якщо прилад придатний для використання 
датчика, застосовуйте тільки 
температурний датчик, який 
рекомендовано для цієї духової шафи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У разі пошкодження 
дверцят або ущільнювача для дверцят 
забороняється використовувати духову 
шафу, доки її не буде відремонтовано 
компетентним фахівцем.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідини та інші продукти 
не можна нагрівати у герметично 

закритому посуді, оскільки він може 
вибухнути.
Мікрохвильову піч призначено для 
нагрівання харчових продуктів та напоїв. 
Сушіння харчових продуктів або одягу та 
нагрівання грілок, капців, губок, вологих 
ганчірок і тому подібного може призвести 
до ризику отримання травм, займання або 
пожежі.
При нагріванні їжі у пластиковому або 
паперовому посуді стежте за піччю, щоб у 
ній нічого не зайнялося.
Мікрохвильовий підігрів напоїв може 
відбуватися із затримкою закипання, тому 
необхідно дотримуватися обережності при 
поводженні з контейнером.
Вміст пляшечок та баночок із дитячим 
харчуванням необхідно перемішати або 
збовтати. Щоб уникнути опіків, обов'язково 
перевірте його температуру, перш ніж 
давати дитині.
У мікрохвильовій печі не слід нагрівати 
яйця в шкарлупі та цілі зварені вкруту 
яйця, оскільки вони можуть вибухнути, 
навіть після вимкнення нагрівання 
мікрохвилями.
Використовуйте тільки посуд, що 
придатний для використання у 
мікрохвильовій печі.
Якщо з приладу виходить дим, вимкніть 
пристрій або від'єднайте його від 
електромережі і тримайте дверцята 
закритими, щоб уникнути займання.
Не використовуйте мікрохвильову піч для 
глибокого просмажування, оскільки 
температуру олії неможливо 
контролювати.
Тримайте одяг або інші легкозаймисті 
матеріали подалі від приладу, доки 
повністю не охолонуть всі його 
компоненти.
Перегріті жир і олія можуть легко 
спалахнути. Будьте пильні, готуючи їжу з 
великою кількістю жиру, олії або з 
додаванням алкоголю (наприклад, рому, 
коньяку чи вина): існує ризик виникнення 
пожежі.
При діставанні посуду й аксесуарів 
користуйтеся прихваткою та будьте 
обережні, щоб не торкнутися нагрівальних 
елементів.
Наприкінці приготування будьте обережні 
при відкриванні дверцят, повільно 
випустіть гаряче повітря або пар, перш ніж 
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UK повністю відкривати прилад.
Не блокуйте вентиляційні отвори для 
нагрітого повітря на передній частині 
духової шафи.

ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначений 
для експлуатації із зовнішнім таймером 
або окремою системою дистанційного 
керування.
Цей прилад призначено для використання 
в побутових і подібних умовах, наприклад 
таких:
- У кухонних зонах магазинів, офісів та 
інших робочих середовищ;
- У фермерських господарствах;
- Клієнтами готелів, мотелів та інших 
житлових середовищ;
- У домашніх готелях, які пропонують 
ночівлю та сніданок.
Цей прилад призначено лише для 
побутового використання, він 
непридатний для застосування у 
професійній діяльності.
Не використовуйте прилад поза 
приміщенням.
Не зберігайте вибухонебезпечні або 
легкозаймисті речі, наприклад контейнери 
з аерозолями, та не кладіть і не 
використовуйте бензин чи займисті 
речовини усередині приладу або поблизу 
нього: якщо через неуважність прилад 
буде ввімкнено, може виникнути пожежа.
Забороняється використовувати прилад 
для інших цілей (наприклад, для опалення 
приміщень).

УСТАНОВЛЕННЯ
Установлення приладу мають здійснювати 
принаймні дві особи. Під час розпакування 
та встановлення приладу використовуйте 
захисні рукавиці.
Цей прилад призначено для використання 
в якості вбудованого. Не використовуйте 
його як самостійний окремо встановлений 
прилад.
Установлення та ремонт повинен 
виконувати кваліфікований спеціаліст 
відповідно до інструкцій виробника та 
чинних правил техніки безпеки. Не 
ремонтуйте та не заміняйте жодну частину 
приладу, якщо в інструкції з експлуатації 
прямо не вказано, що це необхідно 
зробити.

Роботи з установлення не повинні 
виконувати діти. Під час установлення діти 
мають відійти на безпечну відстань. Під час 
установлення та після нього зберігайте 
пакувальні матеріали (пластикові мішки, 
полістиролові деталі тощо) у місцях, 
недоступних для дітей.
Розпакувавши прилад, перевірте, чи немає 
на ньому пошкоджень після 
транспортування. У випадку виникнення 
проблем зверніться до продавця або 
найближчого центру післяпродажного 
обслуговування.
Перед проведенням будь-яких робіт з 
встановлення прилад слід відключити від 
електромережі.
Під час установлення приладу 
переконайтеся, що він не перетискає та не 
пошкоджує кабель живлення.
Вмикайте прилад лише після завершення 
процедури його встановлення.
Після встановлення приладу не повинно 
бути доступу до його дна.
Усі столярні роботи виконуйте до 
вбудовування приладу в меблевий корпус і 
ретельно приберіть усю дерев’яну стружку 
та тирсу.
Залишіть мінімальний просвіт між робочою 
поверхнею та верхнім краєм духової шафи.
Виймайте духову шафу з пінополістиролу 
лише в момент встановлення.
Не встановлюйте прилад за 
декоративними дверцятами - існує ризик 
виникнення пожежі.
Після розпакування приладу, 
переконайтеся, що його дверцята 
закриваються належним чином.
У випадку виникнення проблем зверніться 
до продавця або найближчого центру 
післяпродажного обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ 
УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
Щоб установлення відповідало чинним 
нормативам з техніки безпеки, слід 
використовувати трьохполюсний вимикач, 
що має відстань між контактами не менше 
3 мм, а прилад необхідно заземлити.
У разі пошкодження силового кабелю 
замініть його на ідентичний. Заміну кабелю 
живлення повинен виконувати 
кваліфікований спеціаліст відповідно до 
інструкцій виробника та діючих правил 
техніки безпеки. Звертайтеся в 
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UKавторизований сервісний центр.
Прилад завжди має бути доступним для 
від'єднання від електромережі. Це можна 
зробити, витягнувши вилку з розетки, а 
також за допомогою багатополюсного 
перемикача, установленого перед 
розеткою з дотриманням національних 
правил електричної безпеки.
Паспортна табличка знаходиться на 
передньому краї духової шафи (видно, 
коли дверцята відкриті).
У разі необхідності заміни силового 
кабелю зверніться в авторизований 
сервісний центр.
Якщо вилка, якою оснащено прилад, не 
підходить до розетки, зверніться до 
кваліфікованого техніка.
Довжина кабелю живлення має бути 
достатньою для підключення приладу до 
електромережі після його встановлення в 
меблевий корпус. Не тягніть за кабель 
живлення приладу.
Не використовуйте подовжувачі, 
розгалужувачі або адаптери.
Забороняється користуватися цим 
приладом у разі пошкодження шнура 
живлення або штепселя, неналежної 
роботи або пошкодження чи падіння. 
Тримайте шнур подалі від гарячих 
поверхонь.
Після підключення електричні компоненти 
мають бути недосяжні користувачеві.
Не торкайтеся приладу мокрими 
частинами тіла й не користуйтеся ним, 
перебуваючи босоніж на підлозі.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ніколи не застосовуйте пристрої чищення 
паром.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтеся, що 
прилад вимкнено, перш ніж замінювати 
лампу, щоб уникнути можливості ураження 
електричним струмом.
Не використовуйте жорсткі абразивні 
очисники та гострі металеві скребки для 
очищення скла на дверцятах, оскільки 
вони можуть подряпати поверхню, 
унаслідок чого скло може тріснути.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виконання будь-якої 
операції з ремонту чи технічного 
обслуговування, що передбачає знімання 
кришки, яка захищає від дії мікрохвильової 
енергії, є небезпечним для будь-кого, 
окрім компетентного фахівця.
Якщо не тримати піч у чистоті, це може 
призвести до пошкодження поверхні, що 
негативно позначиться на термінові 
служби приладу і може призвести до 
виникнення небезпечних ситуацій.
Духову шафу потрібно регулярно чистити і 
видаляти залишки їжі.
Чищення та обслуговування виконуйте в 
захисних рукавицях.
Перед проведенням будь-яких робіт з 
обслуговування прилад слід відключити 
від електромережі.
Перед проведенням будь-якого чищення 
або технічного обслуговування слід 
переконатися, що прилад охолонув.

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній 
переробці та позначений відповідним символом 

. Тому різні частини упаковки слід утилізувати 
відповідально та згідно з місцевими правилами 
утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
Перш ніж здавати прилад на утилізацію, зробіть його 
непридатним до використання, відрізавши кабель 
живлення та знявши дверцята й полиці (за наявності), 
щоб діти не могли залізти всередину та застрягнути 
там.
Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають 
вторинній переробці або придатні для повторного 
використання . Утилізацію слід здійснювати 
відповідно до місцевих правил утилізації відходів.

Для отримання додаткової інформації про поводження 
з побутовими електричними приладами, їх утилізацію 
та вторинну переробку зверніться до компетентних 
місцевих органів, служби утилізації побутових відходів 
або в магазин, де ви придбали прилад.
Цей прилад маркований відповідно до Європейської 
директиви 2012/19/EC про відходи електричного та 
електронного обладнання (WEEE).
Забезпечивши належну утилізацію виробу, ви 
допоможете уникнути можливих негативних наслідків 
для довкілля та здоров’я людей, що можуть статися в 
разі неналежного поводження з цим приладом.

Символ  на продукті або в супровідній документації 
вказує на те, що прилад не можна утилізувати як 
побутові відходи, і що його потрібно здати на 
утилізацію до відповідного центру збору та вторинної 
переробки електричного й електронного обладнання.
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УСТАНОВКА ВАШОЇ ДУХОВОЇ ШАФИ

Назви деталей духової шафи та приладдя
Вийміть піч та усі матеріали з картонної упаковки та з 
самої духової шафи.
Ваша духова шафа поставляється у комплекті з 
наступним приладдям:
Скляний піддон 1
Блок обертальних кілець 1
Посібник з експлуатації 1

 
F

G

A

C BE D

A) Панель керування
B) Обертальна рукоятка
C) Блок обертальних кілець
D) Скляний піддон
E) Оглядове вікно
F) Блок дверей
G) Захисна блокувальна система

Втулка (знизу)

Скляний піддон

Обертальна вісь

Блок обертальних кілець

Решітка (лише для серії з 
грилем)

На ринку представлена ціла низка приладдя. 
Перед придбанням переконайтеся, що вони 
підходять для використання в мікрохвильовій 
печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери 
для їжі та напоїв під час готування в 
мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й 
аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб 
обертове блюдо вільно оберталося. Будьте 
обережні, щоб не зсунути з місця обертове 
блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.
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ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Налаштування годинника
Якщо мікрохвильова піч увімкнена, на дисплеї духової шафи 
відображатиметься "0:00", дзвінок пролунає один раз.
1) Натисніть один раз “  ”. Відображається “00:00”.

2) Поверніть “  ”, щоб налаштувати години, введений час має 

бути в межах 0--23 (24-години).

3) Натисніть “  ”, і цифри хвилин миготітимуть.

4) Поверніть “  ”, щоб налаштувати хвилини, введений час 

має бути в межах 0--59.

5) Натисніть “  ” для завершення налаштування часу. “:” 
миготітиме.

Примітка: 1)  Якщо час не встановлено, то годинник 
не функціонуватиме при підключенні до 
електромережі.

 2)  Під час налаштування годинника, якщо ви 

натиснете “  ”, піч повернеться до 

попереднього статусу автоматично.

2. Готування за допомогою мікрохвиль
Натисніть "  ", на екрані з'явиться "P100".

Натисніть “  ” певну кількість разів або поверніть “ 

 ”, щоб обрати бажану потужність, та “P100”, “P80” “P50”, “P30” 

або “P10” відображатиметься на дисплеї при кожному 

додатковому натисканні. Потім натисніть “  ” для 

підтвердження та поверніть “  ”, щоб встановити час 

приготування від 0:05 до 95:00.

Знову натисніть  для початку готування.

Наприклад: Якщо ви бажаєте використовувати 80% потужності 

мікрохвиль для приготування протягом 20 хвилин, ви можете 
здійснювати наступні кроки.

1) Натисніть "  " один раз, на дисплеї 
відображатиметься “P100”.

2) Натисніть "  " знову або поверніть "  ", щоб 

обрати 80% потужності мікрохвиль.

3) Натисніть "  " для підтвердження, та на дисплеї 

відображатиметься "P 80".

4) Поверніть "  " для регулювання часу приготування, поки 

на духовій шафі не відображатиметься "20:00".

5) Натисніть "  ", щоб почати приготування.

6) 3. Гриль або комбінований режим. Готування
Натисніть "  ", екран відображатиме "P100", та 

натисніть ту саму кнопку відповідну кількість разів або 

поверніть "  ", щоб обрати бажану потужність, та на дисплеї 

відображатиметься "G", "C-1" або "C-2" для кожного додаткового 

натискання. Потім натисніть “  ” для підтвердження та 

поверніть “  ”, щоб встановити час приготування від 0:05 до 

95:00. Знову натисніть " " для початку готування.
Наприклад: Якщо ви бажаєте використовувати 55% 
потужності мікрохвиль та 45% грилю (C-1) для приготування 
протягом 10 хвилин, ви можете здійснювати наступні кроки.

1) Натисніть "  " один раз, на дисплеї 
відображатиметься “P100”.

2) Натисніть "  " певну кількість разів або поверніть " 

 ", щоб обрати комбінований режим. Модель 1.

3) Натисніть "  " для підтвердження "C-1".

4) Поверніть "  " для регулювання часу приготування, поки 

на духовій шафі не відображатиметься "10:00".

5) Натисніть "  ", щоб почати приготування.

Примітка: Якщо половина часу приготування на грилі минула, 
то духова шафа двічі подає звуковий сигнал: Це нормально. Щоб 
отримати кращий результат від приготування їжі в режимі 

грилю, вам слід перевернути їжу, зачинити двері, та натиснути " 

 ", щоб продовжити приготування. Якщо жодних дій не 

буде вчинено, то піч продовжить працювати.

4. Швидкий пуск

1) У режимі очікування, натисніть "  ", щоб почати 

приготування зі 100% потужністю, кожне додаткове 

натискання збільшуватиме час приготування на 30 секунд до 
95 хвилин.

2) В режимі мікрохвильового приготування або в режимі 
розморожування, кожне натискання  "  " може 

збільшити час приготування на 30 секунд.

3) В режимі очікування, поверніть "  " ліворуч, щоб 

встановити час приготування зі 100% потужністю, а потім 

натисніть "  ", щоб почати готувати.

5. Розморожування за вагою

1) Натисніть "  " один раз, та на дисплеї духової шафи 

відображатиметься "dEF1".

2) Поверніть "  ", щоб обрати вагу продуктів від 100 до 2000 г.

3) Натисніть кнопку "  ", щоб почати розморожування.
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Порядковий номер Позначення на 
дисплеї

Потужність 
мікрохвильової енергії

Потужність гриля

1 P100 100%

2 P80 80%

3 P50 50%

4 P30 30%

5 P10 10%

6 G 0% 100%

7 C-1 55% 45%

8 C-2 36% 64%

6. Розморожування за часом

1) Натисніть "  " двічі, та на дисплеї духової 

шафи відображатиметься "dEF2".

2) Поверніть "  ", щоб обрати час розморожування. 

МАКСИМАЛЬНИЙ час складає 95 хвилин.

3) Натисніть кнопку "  ", щоб почати 
розморожування.

Потужність розморожування P30 , та вона не зміниться.

7. Кухонний таймер

1) Двічі натисніть "  ", на екрані з'явиться 00:00.

2) Поверніть "  ", щоб ввести правильний час. 

(Максимальний час приготування складає 95 

хвилин.)

3) Натисніть кнопку , щоб підтвердити 

налаштування.

4) Якщо час приготування досягнуто, індикатор 
таймера вимикається. Дзвоник лунатиме 5 разів.  
Якщо годинник налаштовано (24-годинна система), 
на екрані відображатиметься поточний час.

Примітка: Час кухні це просто таймер: Він має лише 
функцію "будильника".

8. Функція запиту

1) В режимі мікрохвильового приготування, грилю та 

комбінованого приготування, натисніть "  

" , поточна потужність відображатиметься протягом 

3 секунд. Через 3 секунди піч повернеться до 
попереднього стану.

2) В режимі приготування, натисніть "  ", щоб 

здійснити запит часу та час відображатиметься 

протягом 3 секунд.

9. Автоматичне меню

1) Поверніть "  " праворуч, щоб обрати меню, та на 

дисплеї відображатиметься позначка від "A-1" до 

"A- 10".

2) Натисніть кнопку "  ", щоб підтвердити.

3) Поверніть "  ", щоб обрати вагу за замовчуванням 

як таблицю меню.

4) Натисніть "  ", щоб почати приготування.

Наприклад: Якщо ви бажаєте використовувати 
"Автоматичне меню" для готування риби 350 г.
1) Поверніть "  " за годинниковою стрілкою поки на 

дисплеї не відобразиться "A-4".

2) Натисніть кнопку "  ", щоб підтвердити.

3) Поверніть "  ", щоб обрати вагу риби, поки на 
дисплеї не відобразиться "350".

4) Натисніть "  ", щоб почати приготування.

10. Багатосекційне приготування
Для приготування можна налаштувати максимум 2 
секції. В багатосекційному приготуванні, якщо одна 
секція використовується для розморожування, то 
розморожування має бути на першій секції.
Наприклад: Якщо ви бажаєте розморожувати їжу 
протягом 5 хвилин та потім готувати її з потужністю 
мікрохвиль 80% протягом 7 хвилин, дійте наступним 
чином:

1) Натисніть "  " двічі, та на дисплеї духової 

шафи відображатиметься "dEF2".

2) Поверніть "  ", щоб обрати час розморожування, 
поки на дисплеї не з'явиться "5:00".
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відображатиметься “P100”.

4) Натисніть "  " знову або поверніть "  ", 

щоб обрати 80% потужності мікрохвиль.

5) Натисніть "  " для підтвердження, та на дисплеї 
відображатиметься "P 80".

6) Поверніть "  " для регулювання часу 
приготування, поки на духовій шафі не 

відображатиметься "7:00".

7) Натисніть "  ", щоб розпочати приготування, та 

дзвоник лунатиме один раз для першої секції, 

відбуватиметься зворотній відлік часу 

розморожування; дзвоник лунатиме ще раз на 
початку другого приготування. Коли приготування 
буде завершене, дзвоник лунатиме п'ять разів.

11. Функція блокування від дітей

Блокування: В режимі очікування, натисніть "  " 

протягом 3 секунд, тоді лунатиме довгий сигнал, що 

сповіщає про входження в режим блокування від дітей 
та на дисплеї відображатиметься поточний час, якщо 

час було встановлено, інакше, на екрані 

відображатиметься "  ".

Вихід з режиму блокування: У стані блокування, 

натисніть "  " протягом 3 секунд, і ви почуєте 

довгий звуковий сигнал, що означає вихід з режиму 

блокування .
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Таблиця меню:

Меню Маса (г) Позначення на дисплеї

A-1
Піца

200 г 200

400 г 400

A-2
Картопля

200 г 200

400 г 400

600 г 600

A-3
М'ясо

250 г 250

350 г 350

450 г 450

A-4
Риба

250 г 250

350 г 350

450 г 450

А-5
Овочі

200 г 200

300 г 300

400 г 400

A-6
Напої

1 чашка (120 мл) 1

2 чашки (240 мл) 2

3 чашки (360 мл) 3

A-7
Макарони

50 г (з 450 мл холодної води) 50

100 г (з 800 мл холодної води) 100

A-8
Попкорн

50 г 50

100 г 100

A-9
Курка

400 400

800 800

1200 1200

A-10
Reheat

200 200

400 400

600 600
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Можлива причина Спосіб усунення

Духова шафа не працює. Відключення живлення.
Від’єднання від електромережі.

Перевірте, чи є напруга в 
електромережі, а також чи підключено 
духову шафу до електромережі.
Вимкніть духову шафу і знову увімкніть 
її, щоб перевірити чи несправність 
залишилася.

Духова шафа не нагрівається. Двері не зачинені Закрийте дверцята

ЯК ОТРИМАТИ «ДОВІДНИК ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ»
> WWW  Завантажте «Довідник із 
використання та догляду» з нашого веб-
сайту docs . indesit . eu (можна використати 
цей QR-код), вказавши комерційний код 
виробу.

> Або зверніться до нашої служби післяпродажного 
обслуговування клієнтів.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ 
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Контактну інформацію можна знайти в гарантійному 
керівництві. Звертаючись до служби післяпродажного 
обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на 
ідентифікаційній табличці вашого виробу.
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