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Решітка
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Емальоване деко для випікання

Універсальне деко
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Активація блокування для захисту дітей
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Деактивація блокування для захисту дітей
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Поверхня із 
інструменталь
ної сталі

Емальовані та 
лаковані 
поверхні

Регулятор

Скло дверцят 
духової шафи

Ущільнювач

Духова шафа 
усередині

Скляна 
кришка лампи 
підсвічування 
духовки

Приладдя

Алюмінієве 
деко 
(опціонально)

Функція 
«Захист від 
доступу дітей» 
(опціонально)

Робоча панель
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Духову шафу можна буде використовувати лише тоді, коли 
скло буде правильно вмонтоване.
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Заявка на ремонт та консультація при неполадках
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Хліб і булочки
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Приготування йогурту

Підняття дріжджового тіста
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Фрукти

Овочі

Загальна інформація ■
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Випікання
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	Вбудована духова шафа
	HB551.1T

	Змістuk Інструкція з використання
	: Важливі настанови з безпеки
	Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати прилад безпечно та правильно. Збережіть інструкції з монтажу т...
	Цей прилад призначений тільки для вбудовування. Дотримуйтеся спеціальної інструкції з монтажу.
	Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.
	Право підключати прилад без штекеру має тільки фахівець, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не розповсюджується на ушкодження, спр...
	Цей прилад призначений тільки для домашнього побутового використання. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і нап...
	Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.
	Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися прила...
	Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 15 років або біль...
	Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від приладу та кабелю підключення.
	Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері. Див. опис приладдя в посібнику користувача.
	Небезпека пожежі!
	■ Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися. Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру. За...
	Небезпека пожежі!
	■ Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть спалахнути. Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальни...

	Небезпека пожежі!
	■ Коли Ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може доторкнутись до нагрівальних елементів та спалахнути. При попередньому р...


	Небезпека опіків!
	■ Прилад дуже сильно нагрівається. Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери. За...
	Небезпека опіків!
	■ Приладдя або посуд сильно нагрівається. Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

	Небезпека опіків!
	■ Алкогольні пари можуть спалахнути в гарячій робочій камері. Забороняється готувати страви із великою кількістю рідини, яка містить в...


	Небезпека опіку!
	■ Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються. Не торкайтесь розпечених деталей. Не підпускай...
	Небезпека опіку!
	■ Під час відкриття дверцят приладу може виходити гаряча пара. Обережно відчиняйте дверцята приладу. Не підпускайте дітей до приладу.

	Небезпека опіку!
	■ З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара. Забороняється лити воду у гарячу робочу камеру.

	Небезпека травмування!
	Подряпане скло дверцят приладу може тріснути. Не використовуйте шкребкі для скла та дряпаючі або абразивні очищувальні засоби.


	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ При некваліфікованому ремонті прилад може стати джерелом небезпеки.Ремонтні роботи може виконувати тільки підготований нами технік ...
	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ На гарячих деталях може розтопитися ізоляція електроприладів. Стежте, щоб кабель від електроприладу не торкався гарячих деталей.

	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.

	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ Під час заміни лампочки робочої камери контакти патрону залишаються під електричною напругою. Перед заміною витягніть мережевий ште...

	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ Несправність приладу може призвести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий ...

	Причини несправностей
	Увага!

	Ваша нова духова шафа
	Панель управління
	Перемикачі конфорок
	Регулятор функцій
	Кнопки управління та поле індикації
	Регулятор температури
	Режими гриля

	Робоча камера
	Лампа підсвічування духової шафи
	Охолоджувальний вентилятор
	Увага!




	Ваше приладдя
	Встановлення приладдя
	Вказівка

	Спеціальне приладдя
	Дверцята духової шафи - додаткові запобіжні заходи


	Перед першою експлуатацією
	Встановлення часу
	1. Натисніть клавішу 0.


	2. За допомогою клавіші @ або A встановіть поточний час.
	Розігрівання духової шафи
	1. Встановіть регулятор функцій на верхнє/нижнє нагрівання %.


	2. Регулятор температури встановіть на 240 °C.
	Очищення приладдя
	Програмування духової шафи
	Вказівка
	Види нагрівання та температура
	1. За допомогою регулятора функцій встановіть потрібний вид нагрівання.
	2. За допомогою регулятора температури можна встановлювати температуру або режим гриля.
	Вимкнення духової шафи
	Зміна установки


	Швидке нагрівання
	1. Встановіть регулятор функцій на I.



	2. За допомогою регулятора температури встановіть температуру.
	Швидке нагрівання закінчилося
	Переривання швидкого нагрівання
	Встановлення установок таймера
	Таймер
	1. Одноразово натисніть клавішу 0.
	2. Встановіть таймер клавішею @ або A.
	Тривалість, яку встановлює клавіша @ = 10 хвилин
	Час роботи таймера закінчився
	Зміна часу таймера
	Скасування часу таймера
	Запит встановлених параметрів часу


	Тривалість
	1. За допомогою регулятора функцій встановіть вид нагрівання.



	2. За допомогою регулятора температури встановіть температуру або режим гриля.
	3. Двічі натисніть клавішу 0.
	На дисплеї з'являється 0:00. Символи часу світяться, стрілка N стоїть перед x.
	4. За допомогою клавіші @ або A встановіть тривалість.

	Тривалість, яку встановлює клавіша @ = 30 хвилин
	Тривалість, яку встановлює клавіша A = 10 хвилин
	Час роботи закінчився
	Зміна тривалості
	Скасування тривалості
	Запит встановлених параметрів часу
	Час закінчення роботи
	1. Встановіть регулятор функцій.


	2. Встановіть регулятор температури.
	3. Двічі натисніть клавішу 0.
	4. За допомогою клавіші @ або A встановіть тривалість.
	5. Натисніть клавішу 0.
	Стрілка N стоїть перед y. З'являється час, до якого буде готова страва.
	6. За допомогою клавіші @ або A перенесіть час закінчення.

	Час роботи закінчився
	Зміна часу закінчення роботи
	Скасування часу закінчення
	Запит встановлених параметрів часу
	Поточний час
	1. Натисніть клавішу 0.


	2. За допомогою клавіші @ або A встановіть поточний час.
	Зміна часу
	1. Чотири рази натисніть клавішу 0.

	2. За допомогою клавіші @ або A змініть поточний час.
	Відключення відображення годинника
	Блокування для захисту дітей
	Вказівка

	Зміна базових налаштувань
	1. Натисніть на кнопку 0 та утримайте її протягом приблизно 4 секунд.


	2. Змініть базове налаштування за допомогою кнопок @ та A.
	3. Підтвердіть вибір натисканням кнопки 0.

	4. Для закінчення зміни налаштувань натисніть на кнопку 0 та утримайте її протягом приблизно 4 секунд.
	Догляд та очищення
	Вказівки
	Очисні засоби
	При очищенні духової шафи заборонено застосовувати:

	Демонтаж та установка підвісних каркасів
	Зняття підвісних каркасів
	1. Витягніть каркас знизу та потягніть його на себе. Витягніть подовжувальні штифти з нижньої частини каркасу з кріпильних отворів (Зобр...




	2. Після цього складіть каркас та обережно його витягніть (Зображення В).
	Встановлення підвісного каркасу
	1. Обережно вставте два гачка в верхні отвори. (Зображення A- B)
	: Неправильний монтаж!


	2. Два гачка повинні бути повністю вставлені у верхні отвори. Тепер Ви можете повільно та обережно посунути каркас донизу та вставити у н...
	3. Підвісьте обидва каркаси в бокові стінки духової шафи (Зображення E).
	Демонтаж та установлення дверцят духової шафи
	: Небезпека травмування!!
	Демонтаж дверцят
	1. Повністю відчиніть дверцята духової шафи.



	2. Розщепніть обидва фіксатори праворуч та ліворуч (мал. A).
	3. Закрийте дверцята до упору. Обома руками обхопіть дверцята ліворуч та праворуч. Прикрийте дверцята ще трохи та вийміть їх (мал. В).
	Установлення дверцят
	1. При встановленні дверцят духової шафи перевірте, щоб обидві петлі були спрямовані просто в отвір (мал. A).
	2. Вирізи на петлях мають зафіксуватися з обох боків (мал. B).
	3. Знову защепніть обидва фіксатори (мал. C). Закрийте дверцята духової шафи.
	: Небезпека травмування!!

	Монтаж та демонтаж скла дверцят
	Демонтаж
	1. Зняття дверцят духової шафи. Див. частину "Зняття дверцят духової шафи". Кладіть дверцята на рушник ручкою донизу.



	2. Зніміть верхню захисну панель з дверцят духової шафи. Для цього натисніть її пальцями зліва та зправа. Витягніть захисну панель (мал. A).
	3. Підніміть верхнє скло та витягніть його (мал. B).
	: Небезпека травмування!
	Монтаж
	1. Візьміться за боки верхнього скла та встановіть його під нахилом в кріплення рухом від себе. Скло має зафіксуватися в отворах на нижні...

	2. Встановіть захисну панель зверху на дверцята духової шафи й притисніть її. Переконайтеся, що бічні вирізи зафіксувалися правильно.
	3. Підвісьте назад дверцята духової шафи. Див. частину "Встановлення дверцят духової шафи".
	Що робити у випадку несправності?
	Таблиця несправностей
	: Небезпека ураження електричним струмом!
	Увага!


	Повідомлення про помилку
	: Існує небезпека ураження електрострумом!!

	Заміна лампи підсвічування духової шафи
	: Небезпека ураження електричним струмом!
	1. Покладіть рушник для посуду у холодну духову шафу, аби запобігти ушкодженню.
	2. Поверніть ліворуч та витягніть захисний ковпак.




	3. Замініть лампу такою самою.
	4. Захисний ковпак вкрутіть на місце.
	5. Витягніть рушник та увімкніть запобіжник.
	Скляний захисний ковпак
	Сервісна служба
	Eномер та FDномер

	Поради щодо використання енергії та захисту навколишнього середовища
	Заощадження енергії
	Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки
	Під час транспортування - важливі заходи
	Якщо оригінальної упаковки більше немає


	Перевірено для Вас у нашій кулінарній студії
	Вказівки
	Пироги та печиво
	Випікання на одному рівні
	Випікання та смаження на кількох рівнях
	Форми для випікання
	Таблиці

	Поради щодо випікання
	М'ясо, птиця, риба
	Посуд
	Печеня
	Вказівки щодо готування в режимі "Гриль"
	М'ясо
	Птиця
	Риба

	Поради для готування у режимі смаження та гриля
	Запіканки, гратіни, тости
	Напівфабрикати
	Вказівка
	Під час готування страв із продуктів глибокого замороження універсальне деко може деформуватися. Це відбувається через велику різницю ...
	Спеціальні страви
	1. Скип'ятіть 1л молока (3,5 % жиру) та охолодіть до 40 °C.





	2. Додайте 150 г йогурту (який щойно з холодильника).
	3. Перелийте у чашки або у скляні банки з кришками, що пригвинчуються, та накрийте плівкою.
	4. Попередньо розігрійте робочу камеру, як зазначено.
	5. Поставте чашки або банки на нижню стінку робочої камери та готуйте, як зазначено.
	1. Приготуйте дріжджове тісто, як звичайно, покладіть його у жаростійкий керамічний посуд та накрийте кришкою.

	2. Попередньо розігрійте робочу камеру, як зазначено.
	3. Вимкніть духову шафу та поставте тісто підніматися у вимкненій робочій камері.
	Розморожування
	Підсушування
	Консервування
	Увага!
	Підготовка
	1. Наповняючи скляні банки, не переповніть їх.



	2. Витріть різьбу банок, вона має бути чистою.
	3. На кожну банку покладіть мокру гумову прокладку та кришку.
	4. Закрутіть банки.
	Встановлення
	1. Всуньте універсальне деко на рівень 2. Поставте склянки так, щоб вони не торкалися одна одної.


	2. Залийте в універсальне деко ½ літра гарячої води (прибл. 80 °C).
	3. Закрийте дверцята духової шафи.
	4. Встановіть нижнє нагрівання $.
	5. Встановіть температуру на 170-180 °C.
	Консервування
	Виймання банок
	Увага!

	Акріламід у продуктах
	Тестові страви
	Випікання
	Готування в режимі "Гриль"
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