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Шановний користувачу! 

Вітаємо Вас із придбанням нової мультиварки ТМ HausMark. 

За умов правильного використання вона слугуватиме Вам довгі 

роки. 

Керівництво з експлуатації до мультиварки покликане 

ознайомити користувача з приладом. Будь ласка, уважно вивчіть 

наведену нижче інформацію. У ній містяться важливі вказівки щодо 

заходів безпеки, експлуатації та обслуговування. Подбайте про 

збереження керівництва, а якщо мультиварка переходить у 

власність іншій особі — передайте її разом із пристроєм. 

Документація, що входить у комплект постачання, у випадку 

втрати не відновлюється. 

Виробник має право на внесення змін до технічних 

характеристик і дизайну внаслідок постійного вдосконалення 

продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. 

 Увага! Недотримання інструкції може бути причиною уражень 

електричним струмом, спричинити пожежу і / або отримання 

серйозних тілесних ушкоджень. Документація, що входить у 

комплект постачання, при втраті не відновлюється.  
 

 
 

1. Характеристики приладу 
 

Модель HMC-1810 

Електроживлення 220-240В, 50/60 Гц 

Споживана потужність 860 Вт 

Об’єм чаші 5 л 

Покриття чаші керамічне 

Індикація LED-дисплей 

 

2. Програми 
 СУП 

 СМАЖЕННЯ 

 ТУШКУВАННЯ 

 ВИПІЧКА 

 ВАРІННЯ НА ПАРУ 

 ЗАПІКАННЯ 

 ПАСТА 

 ЙОГУРТ 

 КРУПИ 

 РОЗІГРІВ 

 МОЛОЧНА КАША 

 ПЛОВ 

 DIY 
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Функції 

 Підтримка температури готових страв 

(автопідігрів) - до 24 годин 

 Розігрів страв - до 24 годин 

 Відкладення старту - до 24 годин 

 

3. Комплектація 
Мультиварка зі встановленою всередину чашою 1 шт. 

Контейнер для приготування на пару 1 шт. 

Плоска ложка 1 шт. 

Черпак 1 шт. 

Мірний стакан 1 шт. 

Керівництво з експлуатації 1 шт. 

Шнур електроживлення 1 шт. 

 

 

4. Будова приладу 
 

 

5. Експлуатаційні обмеження 
5.1. Пристрій призначений для використання лише в побутових цілях 

для приготування їжі в домашніх умовах. Якщо пристрій 

використовується в будь-яких інших цілях, тобто не за призначенням 

(професійне або комерційне використання, великі обсяги робіт тощо), 

або неправильно, виробник не несе жодної відповідальності за завдані 

збитки, а пристрій автоматично вважається негарантійним. 

5.2. Не використовуйте пристрій поза приміщенням. 

5.3. Використовуйте пристрій лише в горизонтальному положенні. 

5.4. Уникайте використання в приміщенні з підвищеною вологістю 

(наприклад, у ванній кімнаті) або в безпосередній близькості до води, у 
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приміщеннях із підвищеною температурою, інтенсивним 

пароутворенням, у місцях, де використовуються газові печі. 

5.5. Не опускайте прилад у воду або в будь-які інші рідини. Не ставте 

поруч із водою, щоб вода не потрапляла всередину пристрою. 

5.6. Не використовуйте пристрій у приміщенні, де зберігаються кислоти, 

спиртовмісні або масляні рідини. 

5.7. Не використовуйте пристрій, якщо в повітрі містяться легкозаймисті 

пари: спирт, бензин, інсектициди тощо. 

5.8. Не розпорошувати аерозолі поблизу пристрою. 

5.9. Не використовувати прилад у запиленому середовищі або якщо в 

повітрі підвищена концентрація будь-якої речовини, що не входить у 

нормальний склад повітря. 

5.10. Уникайте розміщення: 

• на м'яких нерівних поверхнях; 

• на сталевій поверхні або сталевому столі; 

• на поверхнях із матеріалу, який легко деформується; 

• впритул до стіни; 

• під кухонними шафами або під полицями; 

• на краю робочої поверхні; 

• біля штор або легкозаймистих матеріалів; 

• на пластмасових поверхнях; 

• безпосередньо під розеткою; 

• близько до опалювальних пристроїв. 

5.11. Заборонено користуватися пристроєм поблизу джерел відкритого 

вогню і гарячих поверхонь, щоб уникнути плавлення корпусу. 

5.12. Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості до інших 

предметів, щоб запобігти ураженню електричним струмом або 

виникненню пожежі. 

5.13. З метою забезпечення вентиляції пристрій потрібно 

встановлювати так, щоб по його периметру залишилося не менше 10 

см вільного простору. 

5.14. У жодному разі не накривайте працюючий пристрій! 

5.15. Не торкайтеся до пристрою, коли стоїте босоніж. Не торкайтеся 

до пристрою вологими руками. 

5.16. Не виймайте вилку з розетки, тримаючи її за провід. 

5.17. Щоб уникнути загоряння, не залишайте провід електроживлення 

під килимовим покриттям, поруч із гарячими плитами, радіаторами, 

обігрівачами й іншими джерелами тепла. 

5.18. Переконайтеся, що кабель електроживлення не підлягає впливу 

гарячих або гострих предметів. 
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5.19. Заборонено згинати, тягнути за кабель електроживлення, оскільки 

це може його пошкодити. Пошкоджений кабель повинен замінити лише 

фахівець. 

5.20. Використовуйте подовжувач, щоб збільшити відстань 

розташування пристрою від розетки, але площа поперечного перерізу 

кабелю подовжувача має бути такою ж або більшою, ніж площа 

поперечного перерізу кабелю електроживлення пристрою. 

5.21. Довжина кабелю електроживлення має бути підібрана так, щоб 

уникнути відімкнення від мережі електроживлення. 

5.22. Щоб уникнути небезпеки, не приєднувати до мережі 

електроживлення, використовуючи інші пристрої, такі як таймери або 

програматори включення / відключення, розетки з дистанційним 

керуванням, якщо такі пристрої не розраховані на відповідне 

навантаження. 

5.23. Не підключайте пристрій до електромережі в одну розетку з 

іншими електроприладами, щоб запобігти виникненню перегріву 

електропроводки. 

5.24. Заборонено використовувати пристрій, якщо кабель 

електроживлення або вилка пошкоджені. Зверніться до фахівця для їх 

заміни. 

5.25. Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій 

захисного відключення (ПЗВ). Не замінюйте кабель живлення або вилку 

самостійно, якщо вона не підходить до вашої розетки, зверніться до 

фахівця. 

5.26. Не використовуйте пристрій, якщо він несправний, відсутні деякі 

його деталі, ви його впустили або пошкодили. 

5.27. Не вносьте зміни в механізм пристрою. Це призведе до втрати 

гарантії. 

5.28. Не використовуйте деталі, які не входять у комплект постачання. 

5.29. Будь-яке помилкове підключення позбавляє вас права на 

гарантійне обслуговування. 

5.30. Негайно від'єднайте пристрій від мережі електроживлення, якщо 

його пошкоджено. 

5.31. Слідкуйте за правильністю користування пристроєм і його 

використанням за призначенням, щоб запобігти поломці, короткому 

замиканню, пожежі, ураженню електричним струмом. 

 

Увага!  
Цей прилад — не іграшка. Не дозволяйте дітям грати з ним. 
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5.32. Пристрій заборонено використовувати дітям, особам зі зниженими 

фізичними, чуттєвими, психічними здібностями і особам з недостатніми 

знаннями чи досвідом. 

 Особам, які не ознайомлені з інструкцією щодо експлуатації, а 

також особам, які перебувають під впливом медичних 

препаратів, алкоголю або наркотиків, заборонено 

використовувати прилад. 

 Технічне обслуговування приладу повинні виконувати фахівці. 

Не намагайтеся самостійно ремонтувати електричні або 

механічні вузли приладу. Використання мультиварки після 

кількох невдалих спроб ремонту може стати небезпечним для 

його користувачів. 

 Вимикайте пристрій із мережі електроживлення перед його 

очищенням, ремонтом, перенесенням в інше місце і після його 

використання. 

 Якщо ви не плануєте використовувати пристрій тривалий час, 

від’єднайте його від електричної мережі. 

 Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. 

 Дана інструкція не охоплює всіх можливих ситуацій, які можуть 

виникнути під час експлуатації, технічного обслуговування, 

зберігання або транспортування приладу. Як і у випадку з будь-

якою іншою електричною побутовою технікою, використовуйте 

всі загальні знання з використання та обслуговування. 

6. Підготовка пристрою до використання 
 

 
УВАГА! Перевірте збіг параметрів електромережі (напруга, В і частоту, 

Гц) зі значеннями, зазначеними на маркуванні приладу. Прилад 

призначений для роботи лише в електромережі змінного струму. Якщо 

пристрій буде використовуватися при неякісному енергопостачанні, а 

параметри електромережі не відповідатимуть встановленим нормам 

ГОСТ, пристрій автоматично вважається негарантійним. 

 

6.1. Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть 

всі пакувальні матеріали і рекламні наліпки. Збережіть на місці 

попереджувальні наліпки, наліпки-покажчики і табличку із серійним 

номером виробу на його корпусі. 

6.2. Після переміщення пристрою з холоду в тепле приміщення 

витримайте його при кімнатній температурі не менше години. 

6.3. Переконайтеся, що ні розетка, ні вилка не мають пошкоджень. 
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6.4. Переконайтеся, що пристрій встановлено на достатній відстані від 

інших предметів. 

6.5. Протріть корпус пристрою вологою тканиною і промийте чашу, 

дайте просохнути. 

6.6. Щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого 

використання приладу, повністю очистіть його. 

6.7. Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, 

щоб гаряча пара, що виходить із парового клапана, не потрапляла на 

шпалери, декоративні покриття, електронні прилади та інші предмети 

або матеріали, які можуть бути пошкоджені через підвищену вологість і 

температуру. 

6.8. Перед приготуванням переконайтеся в тому, що зовнішні і видимі 

внутрішні частини приладу не мають пошкоджень, відколів та інших 

дефектів. Між чашею і нагрівальним елементом не має бути сторонніх 

предметів. 

7. Елементи панелі управління    

 
 

  8 9 10 11 

 

1 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 
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1. Індикація програми «СУП». 

2. Індикація програми «СМАЖЕННЯ». 

3. Індикація програми «ТУШКУВАННЯ». 

4. Індикація програми «ВИПІЧКА». 

5. Індикація програми «ВАРІННЯ НА ПАРУ». 

6. Індикація програми «ЗАПІКАННЯ». 

7. Індикація програми «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ». 

8. Індикація програми «ВІДКЛАДЕННЯ / СТАРТ». 

9. Кнопка «ГОДИНИ / +». 

10. Кнопка «ХВИЛИНИ / +». 

11. Кнопка «МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРА. 

12. Індикація програми «СТАРТ». 

13. Індикація програми «ПЛОВ». 

14. Індикація програми «МОЛОЧНА КАША». 

15. Індикація програми «РОЗІГРІВ». 

17. Індикація програми «ЙОГУРТ». 

18. Індикація програми «ПАСТА». 

19. Індикація програми «DIY». 

 

8. Вибір режимів та основні програми 

приготування 
«Підігрів / Скасування» 

За допомогою даної кнопки можна перервати будь-яку програму до її 

завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування. 

Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запущені), 

натискання кнопки "Підігрів / Скасування" запускає режим ПІДІГРІВ з 

прямим відліком часу. 

У режимі вибору програм приготування натискання даної кнопки скидає 

налаштування і переводить прилад у режим очікування. 

Відключення / включення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ. 

Ви можете заздалегідь відключити автоматичний перехід у режим 

ПІДІГРІВ після закінчення програми. 

Для цього під час проходження програми натисніть "СТАРТ". Прилад 

видасть звуковий сигнал і світловий індикатор режиму підтримки 

температури згасне. 

Для повторного включення режиму ПІДІГРІВ знову натисніть кнопку 

"СТАРТ", світловий індикатор режиму підтримки температури 

загориться знову. 
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Прилад не переходить автоматично в режим ПІДІГРІВ у програмах із 

температурою приготування менш ніж 73 °С. 

     «Відкладений старт»  

   Функція «Відкладений старт» дозволяє приготувати їжу до 

необхідного часу. Максимальний час, через який має настати готовність 

страви, може становити 24 години. Однак, будь ласка, не відкладайте 

старт на тривалий час, якщо в інгредієнтах страви є продукти, що 

швидко псуються. 

    Функція «Відкладений старт» доступна для всіх програм. У програмах 

«СМАЖЕННЯ», «ПАСТА / ПЕЛЬМЕНІ» і «ВАРІННЯ НА ПАРУ» 

зворотний відлік часу включається після досягнення робочої 

температури, тому закінчення приготування може настати дещо раніше 

або пізніше встановленого для «відкладеного старту» часу (залежно від 

заповнення чаші). 

   Для активації режиму «Відкладений старт»: 

Виберіть програму приготування, використовуючи кнопки «ГОДИНИ» 

або «ХВИЛИНИ». Задайте параметри програми (час і температуру, де 

це можливо). Натисніть кнопку «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ». На панелі 

загориться і буде миготіти індикатор відкладеного старту. За допомогою 

кнопок «ГОДИНИ» або «ХВИЛИНИ» встановіть час, через який страва 

має бути готовою. Таймер під час установки часу блимає. Крок 

встановлення періоду затримки - 1 хвилина. 

            Натисніть кнопку «СТАРТ». Мультиварка видасть звуковий 

сигнал, почнеться зворотний відлік часу, загориться індикатор роботи й 

індикатор відкладеного старту. Коли час відкладення добіжить кінця, 

індикатор відкладеного старту згасне і мультиварка почне виконання 

програми із заданими параметрами. Зворотний відлік часу триватиме. 

 

               Переривання програми 

               За необхідності можете перервати проходження програми в 

будь-який час. Для цього натисніть кнопку «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ», 

мультиварка видасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. 

          Увага! 
          При відключенні електроживлення прилад запам'ятовує поточні значення часу й 

температури. При подачі електрики виконання програми триває з моменту, на якому 

вона зупинилася. 

       «СТАРТ»  

                 Дана кнопка служить для запуску попередньо обраної 

програми приготування. 

              Натискання кнопки «СТАРТ» під час приготування страви 

відключає і включає автоматичний перехід у режим «ПІДІГРІВ». 
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             «ГОДИНИ/ +», «ХВИЛИНИ / +»  

      За допомогою цих кнопок можна налаштувати час і температуру 

приготування відповідно до рецепту страви. 

Кожне натискання перемикає програми в списку меню вперед або назад 

на одну, при цьому на панелі управління починає блимати індикатор 

зліва від назви обраної програми і лунає одноразовий звуковий сигнал. 

 

        «DIY» 

        У даній моделі мультиварки передбачена програма ручного 

налаштування «DIY», що дозволяє встановлювати різну температуру і 

час приготування. 

Для програми «DIY» також доступна функція відкладеного старту. 

     1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку. 

Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від 

упаковки і не мають забруднень. 

     2. Помістіть необхідні інгредієнти відповідно до рецептури в чашу. 

Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів і 

послідовності їх додавання в чашу. 

     3. Встановіть чашу в мультиварку. Завжди перевіряйте правильність 

установки чаші. 

      4. Закрийте кришку або залиште відкритою. 

 Керуючись особливостями, задається етап приготування (на етапах, 

де можливе сильне кипіння з піноутворенням або смаження) кришка 

має бути завчасно відкрита, щоб уникнути «витікання» продукту, або 

для помішування і перевертання інгредієнтів. 

   Увага! 
   При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам. 

  5. Увімкніть прилад. 

На дисплеї загориться індикація «- - - -». Прилад перебуває в режимі 

очікування. 

6. Натисніть кнопку «Меню / Температура». 

На панелі управління засвітиться і буде блимати індикатор програми 

«DIY». На дисплеї загориться індикатор часу приготування. 

  7. Встановіть час приготування страви. 

   Максимальна тривалість роботи всіх трьох етапів програми «DIY» — 

16 годин. Натисканням кнопки «Години» встановіть час приготування. 

Крок зміни часу натисканням кнопки «Хвилини» змінний: 

• 1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин; 

• 5 хвилин — від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин; 
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• 10 хвилин — від 1 години 30 хвилин до 3 годин; 

• 20 хвилин — від 3 годин до 12 годин. 

 

8. Встановіть температуру приготування страви на першому етапі. 

Натисніть кнопку «МЕНЮ / ТЕМПЕРАТУРа». 

На дисплеї почне блимати значення температури приготування. 

Діапазон температури може варіюватися від 35 °С до 160 °С залежно 

від рецепту приготування страви. Крок зміни температури змінний: 5 °С 

— у діапазоні від 35 °С до 110 °С і 10 °С — у діапазоні від 110 °С до 160 

°С. Натисканням кнопок «ГОДИНИ» або «ХВИЛИНИ» встановіть 

температуру на першому етапі. 

9. Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

Прилад видасть звуковий сигнал. Запрограмовані етапи почнуть 

виконуватися, починаючи з 1. Зворотний відлік часу приготування буде 

відображатися поетапно. 

Під час приготування на дисплеї будуть горіти індикатор програми 

«DIY», час і температура приготування, індикатор номера етапу буде 

блимати. На дисплеї горітимуть індикатори роботи і програми «DIY». 

Також загориться індикатор режиму підтримки температури. Це 

означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично 

перейде в режим «ПІДІГРІВ». 

10. Закінчення програми 

Після закінчення часу роботи мультиварка видасть звуковий сигнал. 

Прилад перейде в режим «ПІДІГРІВ», якщо він не був відключений 

заздалегідь. У режимі «ПІДІГРІВ» на дисплеї з'явиться прямий відлік 

часу, що показує, як довго підігрівається страва. 

11. Вимкніть пристрій. 

 

 

ОСНОВНІ ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ 

       «СУП» 

       Програма «СУП» призначена для приготування супів, бульйонів та 

інших страв. Під час приготування в цій програмі рекомендується 

залишати кришку закритою. Для даної програми доступна функція 

відкладеного старту.  

Послідовність роботи: 

• Помістіть необхідні інгредієнти відповідно до рецептури в чашу. 

Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів 

здійснюється в програмі «СМАЖЕННЯ». 
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• Час приготування за замовчуванням для даної програми - 1 година. 

Діапазон часу приготування може варіюватися від 1 до 4 годин із 

мінімальним кроком 10 хвилин. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» із прямим відліком часу, 

якщо він не був відключений заздалегідь. 

 

       «ТУШКУВАННЯ» 

       Програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих 

страв. Підтримувана температура дозволяє зберегти корисні 

властивості продуктів. 

        Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати 

кришку закритою. Для програми доступна функція відкладеного старту.  

       Послідовність роботи: 

       Помістіть необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, в чашу. 

Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів 

здійснюється в програмі «СМАЖЕННЯ». 

        Час приготування за замовчуванням для програми - 2 години. 

Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 8 годин 

із мінімальним кроком 30 хв. 

        Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

        Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» із прямим відліком часу, 

якщо він не був відключений заздалегідь.   

   

    «СМАЖЕННЯ» 

    Програма «СМАЖЕННЯ» слугує для обсмажування продуктів. 

Залежно від рецептури і природи продуктів можна вибирати необхідні 

тимчасові й температурні режими. 

    Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати 

кришку відкритою. Продукти для смаження розміщуйте в уже розігріту 

чашу після звукового сигналу. 

    Увага! 
    Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «СМАЖЕННЯ». Для даної програми 

доступна функція відкладеного старту. 

 Послідовність роботи: 

• Налийте в чашу невелику кількість масла, достатню для 

обсмажування. 
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• Час приготування за замовчуванням для даної програми становить 30 

хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 

1 години з мінімальним кроком 5 хвилин. 

• Діапазон температури приготування може варіюватися від 100 до 160 

°С із кроком -10 °С. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». Зворотний відлік 

часу відобразиться на дисплеї після звукового сигналу при прогріванні 

чаші. 

• Помістіть продукти в чашу після звукового сигналу. 

• Під час смаження необхідно помішувати продукт і контролювати його 

готовність. Якщо готовність страви настала раніше закінчення 

встановленого часу приготування, вимкніть прилад вручну натисканням 

кнопки «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ». 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» з прямим відліком часу, якщо 

він не був відключений заздалегідь. 

 

      «ВИПІЧКА» 

      Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, 

запіканок та приготування інших страв з уже готового тіста. 

       Під час приготування в даній програмі рекомендується залишати 

кришку закритою. 

     Для даної програми доступна функція відкладеного старту.  

     Послідовність роботи: 

•  Викладіть тісто в чашу і розрівняйте. 

• Можна змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб 

випічку було легше витягувати. 

• Час приготування за замовчуванням для даної програми становить 1 

годину. Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 

3 годин 30 хвилин із мінімальним кроком 10 хвилин. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

• Час приготування випічки залежить від її виду та обсягу. 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» з прямим відліком часу, якщо 

він не був відключений заздалегідь. 

  

 «ВАРІННЯ НА ПАРУ» 

 Програма «ВАРІННЯ НА ПАРУ» дозволяє приготувати їжу на пару, 

зберігаючи вітаміни і корисні властивості продуктів. Спеціальний 

контейнер для варіння на пару постачається в комплекті з приладом. 
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Під час приготування в даній програмі рекомендується тримати кришку 

закритою. Для даної програми доступна функція відкладеного старту.  

Послідовність роботи: 

• Налийте в чашу воду. Максимальна кількість води - 1/3 об'єму чаші. 

Встановіть чашу в мультиварку. Помістіть продукти в контейнер для 

варіння на пару, встановіть контейнер на чашу. 

• Час приготування за замовчуванням для даної програми становить 5 

хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 хвилин до 

1 години з мінімальним кроком 1 хвилина. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». Зворотний відлік 

часу відобразиться на дисплеї після закипання води. 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» із прямим відліком часу, 

якщо він не був відключений заздалегідь. 

 

   «ПАСТА» 

   Дана програма призначена для варіння макаронних виробів. 

   Увага! 
    Під час приготування в даній програмі рекомендується до закипання води тримати 

кришку закритою, після закипання і додавання продуктів у чашу — відкритою, оскільки 

при варінні деяких продуктів утворюється багато піни. 

Для даної програми доступна функція відкладеного старту.  

Послідовність роботи: 

• Налийте в чашу воду. Максимальна кількість води - 2/3 об'єму чаші. 

• Час приготування за замовчуванням для даної програми становить 8 

хвилин. 

• Діапазон часу приготування може варіюватися від 8 до 50 хвилин із 

мінімальним кроком 1 хвилина. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». Зворотний відлік 

часу відобразиться на дисплеї після звукового сигналу про закипання 

води. 

•  Після звукового сигналу помістіть у чашу продукти. 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» з прямим відліком часу, якщо 

він не був відключений заздалегідь. 

        

   «ЗАПІКАННЯ» 

   Программа «ЗАПІКАННЯ» служить для запікання овочів, м'яса, риби, 

приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв. 
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Під час приготування в даній програмі рекомендується тримати кришку 

закритою. 

Для даної програми доступна функція відкладеного старту.  

Послідовність роботи: 

• Помістіть необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, в чашу. 

Встановіть чашу в мультиварку. 

• Час приготування за замовчуванням для даної програми становить 30 

хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 

2 годин 30 хвилин із кроком 5 хвилин. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» з прямим відліком часу, якщо 

він не був відключений заздалегідь. 

 

     «ЙОГУРТ» 

      У програмі «ЙОГУРТ» підтримується постійна температура (+38 °С 

+42 °С), необхідна для зростання біфідобактерій і отримання йогурту із 

закваски і молока. 

    Під час приготування в даній програмі рекомендується тримати 

кришку закритою. 

    Для даної програми доступна функція відкладеного старту.  

Послідовність роботи: 

• Помістіть необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, в чашу. 

Встановіть чашу в мультиварку. 

• Час приготування за замовчуванням для даної програми становить 8 

годин. 

• Діапазон часу приготування може варіюватися від 4 до 12 годин із 

мінімальним кроком 30 хвилин. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

перейде в режим очікування. Після закінчення програми «Йогурт» 

мультиварка в режим «ПІДІГРІВ» не переходить. 

 

  «КРУПИ» 

  Програма призначена для приготування розсипчастих корисних 

гарнірів із круп. 

  Під час приготування в даній програмі рекомендується тримати 

кришку закритою. 

  Для даної програми доступна функція відкладеного старту. 

Послідовність роботи: 
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• Помістіть необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, в чашу. 

Встановіть чашу в мультиварку. 

• У програмі «КРУПИ» час приготування вибирається приладом 

автоматично та не потребує додаткового ручного налаштування. Для 

досягнення найкращого результату, важливо дотримуватись рецепту і 

зберігати пропорції інгредієнтів.  

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» із прямим відліком часу, 

якщо він не був відключений заздалегідь. 

• Після закінчення програми «КРУПИ» не рекомендується залишати 

страву в режимі «ПІДІГРІВ» більше ніж на 15 хвилин. 

 

    «МОЛОЧНА КАША»  

    Програма призначена для приготування молочних супів і каш. Під час 

приготування в даній програмі рекомендується тримати кришку 

закритою. 

Для даної програми доступна функція відкладеного старту. 

Послідовність роботи: 

• Помістіть необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, в чашу. 

Встановіть чашу в мультиварку. 

• Час приготування за замовчуванням для даної програми становить 1 

годину. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 

1 години 30 хвилин із мінімальним кроком 5 хвилин. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» з прямим відліком часу, якщо 

він не був відключений заздалегідь. 

• Після закінчення програми «МОЛОЧНА КАША» не рекомендується 

залишати страву в режимі «ПІДІГРІВ» більш ніж на 20 хвилин. 

 

   «РОЗІГРІВ»  

    Програма призначена для підігріву вже готових страв. Під час 

приготування в даній програмі рекомендується тримати кришку 

закритою. Деякі страви при розігріві вимагають контролю ступеня 

розігріву, помішування і перевертання, при цьому допускається 

відкривання кришки. 

При досягненні продуктом необхідного ступеня розігріву до закінчення 

часу програми вимкніть програму вручну натисканням кнопки «ПІДІГРІВ 

/ СКАСУВАННЯ». 
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Для даної програми доступна функція відкладеного старту. 

 Послідовність роботи: 

• Помістіть готову страву, яку збираєтесь підігріти, в чашу. Встановіть 

чашу в мультиварку. 

• Час приготування за замовчуванням для даної програми становить 20 

хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 

1 години з мінімальним кроком 5 хвилин. 

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» з прямим відліком часу. 

 

   «ПЛОВ»  

    Дана програма призначена для приготування різних видів плову. Під 

час приготування в даній програмі рекомендується залишати кришку 

закритою. 

Для даної програми доступна функція відкладеного старту.  

Послідовність роботи: 

• Помістіть необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, в чашу. 

Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів 

здійснюється в програмі «Смаження». 

• У програмі «ПЛОВ» час приготування вибирається приладом 

автоматично та не потребує додаткового ручного налаштування. Для 

досягнення найкращого результату, важливо дотримуватись рецепту і 

зберігати пропорції інгредієнтів.  

• Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ». 

• Після закінчення програми мультиварка видасть звуковий сигнал і 

автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ» з прямим відліком часу. 

Таблиця програм приготування 
Програма 

приготуван

ня 

 

Час і 

температу

ра 

приготува

ння за 

замовчув

анням 

Діапазон зміни часу і 

температури 

 

Рекомендов

ане 

положення 

кришки 

 

Можливість 

використанн

яфункції 

«Відкладени

й старт» 

DIY 5 хв 

120°С 

від 5 хв до 45 хв із кроком 1 

хв 

від 45 хв до 1 год 30 хв із 

кроком 5 хв 

від 1 год 30 хв до 3 год із 

кроком 10 хв 

від 3 год до 12 год із кроком 

20 хв 

закрита / 

відкрита  

(залежно від 

рецепту)  

є 
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від 35°С до 110°С із кроком 

5°С 

від 110°С до 160°С із кроком 

10°С 

Суп 1 год 

 

від 1 до 4 год із кроком 10 хв закрита 

 

є 

 

Смаження 

 

30 хв 

160°С 

від 10 хв до 1 год із кроком 5 

хв 

від 100°С до 160°С із кроком 

10°С 

відкрита 

 

є 

 

Тушкування 

 

2 год 

 

від 30 хв до 8 год із кроком 30 

хв 

 

закрита 

 

є 

 

Випічка 

 

1 год 

 

від 30 хв до 3 год 30 хв із 

кроком 10 хв 

 

закрита 

 

є 

 

Варіння на 

пару 

 

5 хв 

 

від 5 хв до 1 год із кроком 1 

хв 

 

закрита 

 

є 

 

Запікання 

 

30 хв від 10 хв до 2 год 30 хв із 

кроком 5 хв 

закрита 

 

є 

 

Паста 

 

8 хв 

 

від 10 хв до 2 год 30 хв із 

кроком 5 хв 

 

до закипання 

води - 

закрита,  

після 

закипання 

води - 

відкрита  

є 

 

Йогурт 

 

8 год від 4 до 12 год із кроком 30 хв закрита 

 

є 

 

  

Крупи  

 

Авто.  

 

Авто.  

 

закрита 

 

є 

 

Молочна 

каша  

 

1 год  

 

від 10 хв до 1 год 30 хв із 

кроком 5 хв  

 

закрита 

 

є 

 

Розігрів  

 

20 хв / 

115ºС  

 

від 10 хв до 1 год із кроком 5 

хв  

 

закрита 

 

є 

 

Плов  

 

Авто.  

 

Авто.  

 

закрита 

 

є  

У програмах із можливістю ручного налаштування температури 

користувач встановлює необхідну температуру вручну, при цьому 
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готовність продукту безпосередньо залежить від правильності вибору 

температури і часу приготування. 

Температури налаштування автоматичних програм вказані для довідки, 

їх зміна в процесі приготування відбувається автоматично без участі 

користувача. 

При цьому в різні моменти роботи програми (залежно від вмісту чаші) 

температура може відрізнятися від довідкового значення, яке є 

настановним. 

Наприклад, при встановленій температурі в 115 ºC і наявності в чаші 

рідини при вимірі температура в чаші не перевищить значення в 100 ºC 

(точка кипіння води), при цьому кипіння води в чаші буде інтенсивним. 

При цьому різниця між встановленим та реальним значеннями 

температури не є ознакою несправності приладу. 

Якщо програма розрахована на варіння (робота з водою), то при 

википанні або відсутності води в чаші програма автоматично 

скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення межі 

безпеки для даної програми. Скидання програми без води є 

нормальною реакцією системи захисту. 

 

9. Догляд за мультиваркою 
9.1. Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від 

залишків їжі і забруднень. 

9.2. Для очищення не використовуйте абразивні речовини, а також 

жорсткі губки, які можуть зіпсувати поверхню деталей приладу. 

9.3. Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її 

перед миттям. Протріть внутрішню чашу після миття. 

9.4. Не опускайте корпус приладу в воду. Для очищення корпусу 

використовуйте вологу м'яку губку або тканину. 

9.5. Внутрішню чашу і контейнер для варіння на пару можна мити в 

посудомийній машині. При митті в посудомийній машині стежте, щоб 

чаша не пошкодилася об складові частини машини. Керуйтеся 

інструкцією щодо посудомийної машини й описом застосовуваних 

мийних засобів, щоб уникнути пошкодження чаші. 

9.6. Не допускайте засмічення отвору для випускання пари. Клапан-

паровідділювач має знімну конструкцію, регулярно промивайте його 

водою, щоб уникнути засмічення. 

9.7. Після кожного приготування необхідно зняти і спустошити 

конденсатоприймальник, розташований на задній стінці приладу. 

Промийте, просушіть його і встановіть на місце. 

9.8. Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або 

спеціальну пластмасову ложку. 
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9.9. Не наливайте в чашу оцет, адже це може її пошкодити. 

9.10. Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує 

з водою та мийними засобами. Це нормальне явище, тож мультиварку 

можна експлуатуватися далі. 

 

10. Усунення можливих несправностей 

 

 

 

 

 

Несправності Можливі причини Спосіб усунення 

Індикатор роботи 

не горить, 

нагрівальний 

елемент не працює  

 

Проблема з електроживленням  

 

Перевірте, чи під’єднано 

прилад до мережі  

 

 

Відмова термозапобіжника 

через перегрів (перекриті 

стороннім предметом або 

покривом вентиляційного 

отвору корпусу – порушення 

вимог експлуатації)  

 

Перевірте надійність з’єднання 

мережевого шнура з роз’ємом 

на корпусі приладу  

 

Несправність електроніки  

 

Зверніться за допомогою в 

авторизований сервісний 

центр  

 

Індикатор горить, 

нагрівальний 

елемент не працює  

 

Несправність електроніки, 

нагрівального елемента  

 

Зверніться за допомогою в 

авторизований сервісний 

центр  

 

Страва надто 

довго готується  

 

Електроживлення відсутнє 

 

Перевірте, чи під’єднано 

прилад до мережі 

Нагрівальний елемент 

несправний 

 

Зверніться за допомогою в 

авторизований сервісний 

центр 

Внутрішню чашу мультиварки 

встановлено з перекосом, вона 

деформована або не 

відповідає моделі 

 

Перевірте внутрішню чашу, 

переконайтесь у тому, що її 

встановлено правильно. 

Деформовану чашу замініть на 

справну, що відповідає моделі 

Сторонній предмет 

(забруднення) між 

нагрівальною пластиною та 

каструлею 

Вилучіть сторонній предмет 

(забруднення) 
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11. Індикація помилок 
 

Код 

помилки 

Можливі несправності  Усунення помилки 

Е1-Е3 Несправність ланцюжка 

термодатчика або 

перегрів 

 

Охолодіть мультиварку.  

Якщо проблема виявляється на 

холодному приладі, зверніться за 

допомогою в авторизований сервісний 

центр  

 

        12. Умови транспортування і зберігання 
Пристрої в упаковці виробника можуть транспортуватися усіма видами 

критих транспортних засобів при температурі від      -20 °С до + 40 °С і 

відносній вологості повітря не більше ніж 80%, виключаючи удари. 

       Пристрої мають зберігатися в упаковці виробника в сухих 

опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища 

від + 5 °С до + 40 °С і відносній вологості повітря не більше ніж 80%. 

       Не допускається зберігання мультиварок у приміщеннях разом із 

рідинами і речовинами, пари яких можуть викликати корозію елементів 

конструкції і пошкодження ізоляції провідників. 

 

13. Правила утилізації 
         Прилад не містить матеріалів, що вимагають спеціальних 

технологій утилізації. 

         При виведенні з експлуатації прилад підлягає розбиранню, 

сортуванню брухту по групах на кольорові, чорні метали і неметали та 

їх утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці 

утилізації. Виріб не містить дорогоцінних металів.
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