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	[uk] Інструкція з використання Парова шафа
	Парова шафа

	Зміст
	[uk] Інструкція з використання Парова шафа
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	4 Cлyжбa cepвicy 25
	J Таблиці та поради 26

	8 Використання за призначенням
	Використання за призначенням

	( Важливі настанови з безпеки
	Важливі настанови з безпеки
	: Попередження
	Небезпека опіків!
	: Попередження
	Небезпека опіку!
	: Попередження
	Небезпека травмування!
	: Попередження
	Небезпека ураження електричним струмом!

	] Причини несправностей
	Причини несправностей
	Увага!

	7 Захист навколишнього середовища
	Захист навколишнього середовища
	Поради щодо заощадження енергії
	Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

	* Знайомство з приладом
	Знайомство з приладом
	Вказівка:
	Панель управління
	Елементи управління
	Кнопки та сенсорні поля
	Символ
	Значення
	Поворотний регулятор


	Дисплей
	Індикація кільця
	Пoкaзник тeмпepaтypи
	Вказівка:

	Види нагрівання
	Вид нагрівання
	Температура
	Застосування
	Запропоновані значення


	Подальша інформація
	Функції робочої камери
	Відчинення дверцят приладу
	Освітлення робочої камери
	Вказівка:
	Охолоджувальний вентилятор
	Увага!
	Вказівка:


	_ Приладдя
	Приладдя
	Приладдя, що постачається в комплекті
	Встановлення приладдя
	Увага!
	Фіксація приладдя

	Спеціальне приладдя
	Вказівка:
	Спеціальне приладдя


	K Перед першим використанням
	Перед першим використанням
	Перед першим введенням в експлуатацію
	Увага!
	Вказівки
	Жорсткість води
	Установка

	Перша експлуатація
	Вказівка:
	Встановлення мови
	1. Встановіть поворотним регулятором бажану мову.
	2. Для підтвердження торкніться поля s.

	Встановлення поточного часу
	1. Поворотним регулятором налаштуйте поточний час.
	2. Для підтвердження торкніться поля s.

	Встановлення рівня жорсткості води
	1. За допомогою поворотного регулятора встановіть жорсткість води.
	2. Для підтвердження торкніться поля s.


	Калібрування приладу і чищення робочої камери
	Підготовка до калібрування
	1. Вийміть з робочої камери приладдя.
	2. Видаліть залишки пакування, наприклад кульки стиропору з робочої камери.
	3. Перед калібруванням протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.

	Калібрування приладу і чищення робочої камери
	Вказівки
	1. Кнопкою on/off ÿ увімкніть прилад.
	2. Заповніть резервуар для води. ~ "Наповнення резервуару" на сторінці 12
	3. Налаштуйте зазначений вид нагрівання, температуру та тривалість.

	Установки
	4. Кнопкою on/off # вимкніть прилад.
	5. Зачекайте, поки охолоне робоча камера.
	6. Очистіть гладенькі поверхні лужним розчином і рушником.
	7. Спорожніть резервуар для води і висушіть робочу камеру. ~ "Після кожного використання" на сторінці 13
	Вказівки


	Очищення приладдя

	1 Управління приладу
	Управління приладу
	: Попередження
	Небезпека опіку!
	: Попередження

	Небезпека опіку!
	: Попередження

	Небезпека отримання опіків!
	Увімкнення/вимкнення приладу
	Вказівка:
	Bвiмкнeння пpилaдy
	Bимкнeння пpилaдy
	Вказівка:

	Початок роботи
	Призупинення режиму
	Вказівка:

	Наповнення резервуару
	Увага!
	1. Відкрийте дверцята приладу.
	2. Вийміть резервуар для води з шахти резервуару (мал. !).
	3. Налийте холодну воду у резервуар для води до позначки «max». (мал. ").
	4. Закрийте кришку горловини, вона повинна відчутно зафіксуватись.
	5. Встановіть наповнений резервуар для води (мал. #).
	6. Перевірте, чи встановлено резервуар для води врівень з шахтою резервуару (мал. $).
	7. Закрийте дверцята.

	Заповнення резервуару для води
	: Попередження



	Небезпека отримання опіків!
	1. Обережно відчиніть дверцята приладу.
	2. Вийміть та заповніть резервуар для води.
	3. Знову вставте резервуар для води і закрийте дверцята приладу.
	4. Увімкніть прилад.
	Налаштування виду нагрівання та температури
	1. Ліворуч торкніться поля «Вид нагрівання».
	2. За допомогою поворотного регулятора встановіть температуру.
	3. Торкніться поля s.
	4. За допомогою поворотного регулятора встановіть тривалість.
	5. Запустіть кнопкою «start/stop» l.
	Вказівки
	Зміна
	Вказівка:

	Після кожного використання
	: Попередження


	Небезпека опіку!
	Висушення робочої камери
	: Попередження


	Небезпека опіку!
	1. Залиште дверцята приладу дещо відчиненими, поки прилад не охолоне.
	2. Негайно видаляйте бруд з робочої камери.
	3. Протріть охолоджену робочу камеру та піддон губкою і ретельно промокніть м'яким рушником.
	4. Витирайте насухо фасади меблів, якщо на них утворився конденсат.
	Спорожнення резервуару для води
	Увага!
	1. Відкрийте дверцята приладу.
	2. Вийміть резервуар для води і вилийте залишки води.
	3. Добре просушіть ущільнювач між кришкою та шахтою резервуару для води у приладі.
	4. Встановіть резервуар для води в шахту резервуару.
	5. Закрийте дверцята.



	O Установки таймера
	Установки таймера
	Установка таймера
	Застосування
	Вказівка:

	Встановлення тривалості
	Вибір режиму дозування солі
	1. Встановіть вид нагрівання та температуру.
	2. Перед пуском торкніться поля s .
	3. За допомогою поворотного регулятора встановіть тривалість.
	4. Запустіть кнопкою start/stop l.

	Змінити і перервати

	Встановлення часу закінчення
	Вказівки
	Вибір режиму дозування солі
	1. Встановіть вид нагрівання та температуру або режим.
	2. Встановлення тривалості.
	3. Перед запуском знову ще раз натисніть на поле s.
	4. За допомогою поворотного регулятора перенесіть час закінчення програми.
	5. Запустіть кнопкою start/stop l.

	Змінити і перервати
	Вказівка:

	Установка таймера
	Встановлення
	1. Торкніться поля t.
	2. За допомогою поворотного регулятора встановіть час таймера.
	3. Запустіть програму, доторкнувшись до поля t.
	Вказівка:

	Порада:
	Змінити і перервати


	P Страви
	Страви
	Налаштування страви
	1. Торкніться поля %.
	2. Налаштуйте поворотним регулятором потрібну страву.
	3. Підтвердьте клавішею «start/stop» l.
	4. Запустіть кнопкою start/stop l.
	Додаткове приготування
	Вказівка:
	Перенесення часу закінчення роботи
	Змінити і перервати

	Вказівки щодо страв
	Таблиця
	Страва
	Примітки
	Приладдя
	Рівень


	A Функція “Захист від дітей”
	Функція "Захист від дітей"
	Активація та деактивація

	Q Основні установки
	Основні установки
	Зміна основних установок
	1. Утримуйте натиснутим поле ° бл. 3 секунд.
	2. Підтвердьте вказівку полем s.
	3. При потребі змініть налаштування поворотним регулятором.
	4. Торкніться поля s.
	5. Полем s пройдіть через всі налаштування і при потребі змініть за допомогою поворотного регулятора.
	6. На завершення для підтвердження натискайте поле ° бл. 3 секунд.
	Перервати

	Перелік основних установок
	Установка
	Параметр
	Вказівка:


	Вимкнення електропостачання
	Зміна поточного часу
	1. Утримуйте натиснутим поле ° бл. 3 секунд.
	2. Підтвердьте вказівку полем s.
	3. Торкніться поля s.
	4. Поворотним регулятором змініть поточний час.
	5. Для підтвердження натискайте на поле ° бл. 3 секунд.


	D Очищення
	Очищення
	: Попередження
	Небезпека короткого замикання!!
	Увага!
	Пошкодження поверхні робочої камери
	Увага!
	Пошкодження поверхні робочої камери

	Очисні засоби
	Увага!
	Робоча камера може поіржавіти
	Увага!
	Пошкодження поверхні робочої камери
	Губка для чищення
	Рушник з мікроволокна
	Видалення накипу
	Вказівка:
	Запуск
	Увага!
	1. Змішайте до однорідної консистенції 300 мл води та 60 мл рідкого засобу для видалення накипу.
	2. Вийміть резервуар для води та наповніть отриманим розчином для видалення накипу.
	3. Вставте до упору резервуар для води, заповнений розчином для видалення накипу.
	4. Закрийте дверцята приладу.
	5. Торкніться кнопки «on/off» ÿ.
	6. Торкніться кнопки режиму роботи «Видалення накипу» V.
	7. Запустіть кнопкою start/stop l.

	Перший цикл полоскання
	1. Губкою, що постачається в комплекті, приберіть із піддону засіб для видалення накипу.
	2. Вийміть резервуар для води, ретельно промийте, наповніть його знову водою та вставте у прилад.
	3. Зачиніть дверцята приладу.
	4. Запустіть кнопкою start/stop l.
	5. Відкрийте дверцята приладу.
	6. Ретельно промийте губку водою.
	7. Видаліть губкою залишки води з піддону.
	8. Продовжіть другим циклом полоскання.

	Другий цикл полоскання
	1. Вийміть резервуар для води, ретельно промийте, наповніть його знову водою та вставте у прилад.
	2. Зачиніть дверцята приладу.
	3. Запустіть кнопкою start/stop l.
	4. Видаліть губкою залишки води з піддону.
	5. Нею ж витріть робочу камеру та насухо протріть м'якою ганчіркою.
	6. Вимкніть прилад.

	Видалення накипу лише з піддону
	1. Змішайте 100 мл води та 20 мл рідкого засобу для видалення накипу до однорідної консистенції.
	2. Заповніть піддон до країв розчином для видалення накипу.
	3. Наповніть резервуар для води лише водою.
	4. Запустіть режим Видалення накипу, як описано вище.


	Встановлення та знімання дверцят приладу
	Попередження

	Небезпека травмування!
	Знімання дверцят приладу
	1. Повністю відкрийте дверцята приладу та натисніть на них у напрямку приладу.
	2. Розщепніть обидва фіксатори праворуч та ліворуч (мал. !).
	3. Закрийте дверцята до упору ‚. Візьміться з обох сторін ліворуч та праворуч ƒ і потягніть вгору (мал. ").

	Установлення дверцят приладу
	1. При встановленні дверцят приладу перевірте, щоб обидві петлі були спрямовані просто в отвір (мал. !).
	2. Повністю відкрийте дверцята приладу. Знову защепніть обидва фіксатори (мал. ").
	3. Закрийте дверцята робочої камери.

	Монтаж та демонтаж скла дверцят
	Демонтаж з приладу
	1. Привідкрийте дверцята приладу.
	2. Натисніть кришку ліворуч і праворуч (мал. !).
	3. Зніміть захисну панель (мал. ").
	4. Викрутіть на дверцятах приладу ліворуч та праворуч гвинти і вийміть (мал. #).
	5. Перед тим як знову закрити двері, затисніть кілька разів складений кухонний рушник (мал. $).
	Попередження




	Небезпека травмування!
	Встановлення на прилад
	1. Введіть передню шибу внизу в кріплення (мал. !).
	2. Закрийте переднє скло так, щоб обидва гачки були напроти отвору (мал. ").
	3. Притисніть переднє скло вниз до чутного звуку фіксації (мал. #).
	4. Привідкрийте дверцята приладу і вийміть кухонний рушник.
	5. Знову вкрутіть обидва гвинти зліва та заправа.
	6. Встановіть і притисніть кришку до чутного звуку фіксації (мал. $).
	7. Закрийте дверцята.

	Увага!
	Очищення підвісних каркасів
	: Попередження


	Небезпека опіків через гарячі елементи робочої камери!
	Зняття підвісних каркасів
	Вказівка:
	1. Вивільніть каркас, обережно натиснувши на нього вперед і догори, та відокремте обидва його боки від підвісної опори (мал. !)
	2. Відкріпіть каркас від фіксаторів на опорі та вийміть його (мал. ").
	3. Почистіть підвісний каркас мийним засобом та губкою / щіткою або помийте підвісні каркаси у посудомийній машині.

	Встановлення підвісних каркасів
	1. Переверніть каркас вигинами догори.
	2. Підвісьте задню частину каркасу та всуньте його до задньої стінки приладу до фіксації (мал. #).
	3. Підвісьте каркас на передню опору та натисніть на нього догори, щоб він горизонтально зафіксувався в приладі (мал. $).




	3 Що робити у випадку несправності?
	Що робити у випадку несправності?
	Порада:
	: Попередження

	Небезпека ураження електричним струмом!
	Усунення несправностей власноруч
	Несправність
	Можлива причина
	Допомога/вказівка


	--------
	: Попередження
	Небезпека ураження електричним струмом!
	Індикація про несправність на дисплеї
	Заміна лампи робочої камери
	: Попередження


	Небезпека ураження електричним струмом!
	: Попередження

	Небезпека опіків!
	1. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
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