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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА, ЯКІ ТРЕБА ПРОЧИТАТИ ТА ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ

Перед використанням приладу прочитайте ці
інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для
подальшого використання.
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 управління.
Не дозволяйте маленьким дітям (до 3
років) підходити надто близько до приладу.
Не дозволяйте маленьким дітям (від 3 до 8
років) підходити надто близько до приладу без
постійного 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.
Діти можуть чистити та
обслуговувати прилад лише під наглядом
дорослих.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час використання
прилад і його експлуатаційні частини
нагріваються. Слід бути обережними, щоб
не торкнутися нагрівальних елементів. Дітей до
8 років не можна залишати поруч із приладом
без постійного нагляду.
Не торкайтеся духової шафи під час
піролітичного циклу (самоочищення) — існує
ризик отримання опіків. Під час і після циклу
піролізу (поки приміщення не буде повністю
провітреним) не залишайте біля духової шафи
дітей і тварин без нагляду. Перед початком
піролітичного циклу з духової шафи необхідно
видалити надлишки рідини, зокрема жиру та
олії.
Не залишайте будь-яке приладдя чи
матеріали всередині духової шафи під час
піролітичного циклу.
Якщо духову шафу встановлено під
варильною поверхнею, переконайтеся, що під
час піролітичного циклу всі газові та електричні
конфорки вимкнено — існує ризик отримання
опіків.
Не залишайте прилад без нагляду, коли
сушите продукти. Якщо прилад придатний
для використання датчика, застосовуйте тільки
температурний датчик, який рекомендовано
для цієї духової шафи - існує ризик виникнення
пожежі.

Не кладіть одяг або інші легкозаймисті
матеріали поблизу приладу, доки повністю не
охолонуть всі його компоненти — існує ризик
виникнення пожежі. Завжди будьте обережні
під час приготування страв з використанням
жиру, олії або при додаванні алкогольних напоїв
- існує ризик виникнення пожежі. При діставанні
посуду й аксесуарів користуйтеся прихваткою.
Наприкінці готування з обережністю відкрийте
дверцята, щоб дозволити поступово вийти
гарячому повітрю або парі, перш ніж
наблизитись до духової шафи — існує ризик
отримання опіків. Не блокуйте вентиляційні
отвори для нагрітого повітря на передній
частині духової шафи - існує ризик виникнення
пожежі.
Коли дверцята духовки відкриті або
знаходяться у нижньому положенні слід
пильнувати, щоб не вдаритись ними.
ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначений
для експлуатації із зовнішнім пристроєм
для перемикання, наприклад, 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 в готелях, мотелях,
хостелах і інших житлових приміщеннях.
Забороняється використовувати прилад
для інших цілей (наприклад, для опалення
приміщень).
Цей
пристрій
не
призначений
для професійного використання.
Не
використовуйте
прилад
за
межами
приміщення.
Не зберігайте вибухонебезпечні або горючі
речовини (наприклад, бензин або аерозольних
балончиків) всередині або поблизу приладу існує небезпека виникнення пожежі.
УСТАНОВЛЕННЯ

Встановлення і обслуговування приладу
повинно виконуватись принаймні двома
особами для уникнення ризику травмування.
Під час розпакування та встановлення приладу
використовуйте захисні рукавиці - існує ризик
порізів.
Установлення, включаючи підключення
подачі води (за наявності), виконання
електричних з'єднань і ремонт, має виконувати
кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та
не заміняйте жодну частину приладу, якщо
в інструкції з експлуатації прямо не вказано,
що це необхідно зробити. Не дозволяйте
дітям наближатись до місця установлення.
Розпакувавши прилад, перевірте, чи не
пошкоджений він під час транспортування.
Якщо це так,
зверніться до дилера
або найближчого центру післяпродажного

обслуговування. Після установлення, залишки
упаковки (пластик, пінополістиролові елементи
і т.п.) повинні зберігатися в недоступному для
дітей місці - існує небезпека удушення. Перед
проведенням будь-яких робіт з установлення
прилад слід відключити від електромережі —
існує ризик ураження електричним струмом.
Під час установлення приладу переконайтеся,
що він не перетискає кабель живлення —
існує ризик виникнення пожежі або ураження
електрострумом. Вмикайте прилад лише після
завершення процедури його установлення.
Перед вбудовуванням приладу слід
виконати всі столярні роботи, прибрати
дерев’яну стружку та тирсу.
Залишайте
мінімальний просвіт між робочою поверхнею
та верхнім краєм духової шафи — існує ризик
отримання опіків.
Не виймайте духову шафу з пінополістиролу до
моменту її встановлення.
Після встановлення приладу його дно має
недоступним — існує ризик отримання опіків.
Не встановлюйте прилад за декоративними
дверцятами – існує ризик виникнення пожежі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ
РОБІТ

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням технічного
обслуговування приладу переконайтеся в тому,
що він вимкнений і відключений від джерела
живлення; ніколи не застосовуйте пристрої
чищення парою — існує ризик ураження
електричним струмом.
Не використовуйте абразивні очисники та
гострі металеві скребки для очищення скла на
дверцятах, оскільки вони можуть подряпати
поверхню, унаслідок чого скло може тріснути.
Перед очищенням або технічним
обслуговуванням слід переконатися, що прилад
охолонув, інакше можна отримати опіки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вимкніть пристрій перед
тим, як здійснювати заміну лампи — існує ризик
ураження електричним струмом.
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній переробці та
позначений символом
. Тому різні частини упаковки слід
утилізувати відповідально та згідно з місцевими правилами щодо
утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній
переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте
його відповідно до місцевих правил утилізації відходів.
Для
отримання додаткової інформації про поводження з побутовими
електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку
зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів
або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад марковано
відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄC про відходи
електричного й електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши
правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете запобігти
негативним наслідкам для довкілля та здоров’я людей. Символ
на виробі або в супровідній документації вказує на те, що його не
можна утилізувати як побутові відходи, а слід здати на утилізацію
до відповідного центру збору відходів електричного й електронного
обладнання для вторинної переробки.

Паспортна табличка знаходиться на
передньому краї духової шафи (видно, коли
дверцята відкриті).
Слід забезпечити можливість від'єднання
приладу
від
електромережі
шляхом
витягування вилки (за наявності) з розетки або
за допомогою багатополюсного перемикача,
встановленого перед розеткою згідно з
правилами монтажу електропроводки, крім РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАОЩАДЖЕННЯ
того, прилад має бути заземлений відповідно ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
до національних стандартів електробезпеки.
Прогрівайте духову шафу лише тоді, коли це вказано у таблиці
або в рецепті.
Використовуйте темні лаковані
Не
використовуйте приготування,
або емальовані деко для випікання, оскільки вони краще
подовжувачі, розгалужувачі або перехідники. поглинають тепло. Страви, які потребують тривалого приготування,
Після підключення електричні компоненти продовжуватимуть готуватися навіть після вимкнення духової шафи.
не мають бути досяжні користувачеві. Не Стандартний цикл (PYRO): підходить для очищення дуже брудної
шафи. Енергозберігаючий цикл (PYRO EXPRESS/ECO) —
використовуйте прилад, якщо ви мокрі духової
лише в окремих моделях — споживається приблизно на 25% менше
або босоніж. Забороняється користуватися енергії, ніж під час стандартного циклу. Обирайте цю функцію через
цим приладом у разі пошкодження кабелю певний проміжок часу (після 2-3 разів приготування м'яса поспіль).
живлення або вилки, та у разі неналежної ДЕКЛАРАЦІЯ PRO ЕКО ДИЗАЙН
Цей побутовий прилад відповідає вимогам до екологічного
роботи приладу або пошкодження чи падіння. проектування Європейських нормативів № 65/2014 та 66/2014 згідно
Якщо
кабель
електроживлення з Європейським стандартом EN 60350-1.
пошкоджений, слід звернутися до виробника,
його сервісного агента або особи з подібною
кваліфікацією з метою заміни пошкодженого
кабеля на ідентичний кабель, щоб уникнути
можливої небезпеки, а саме ризику ураження
електричним струмом.
У разі необхідності заміни кабелю живлення
зверніться до авторизованого сервісного
центру.
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