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Шановний покупцю! 

Вітаємо Вас з придбанням нової електричної духовки. При правильному 

використанні вона прослужить Вам довгі роки. 

Ця інструкція з експлуатації електричної духовки призначена для ознайомлення 

користувача з приладом. Будь ласка, уважно прочитайте нижченаведену інформацію. 

Вона містить важливі вказівки щодо заходів безпеки, експлуатації та обслуговування 

приладу. Подбайте про збереження цієї інструкції, і якщо духовка переходить у власність 

іншій особі, передайте її разом з приладом. 

Документація, що входить в комплект поставки, при втраті не відновлюється. 

Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн 

внаслідок постійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці 

зміни. 

1. Призначення приладу 

Електрична духовка — це кухонний прилад, призначений для приготування 

м’ясних та овочевих страв, випічки в духовці. Електрична духовка оснащена чотирма 

нагрівальними ТЕНами, розташованими зверху та знизу, з незалежним управлінням, 

регулятором температури, що дає змогу обирати температуру приготування в діапазоні 

від 100 до 250°C, таймером часу приготування від 0 до 60 хвилин з вмонтованим 

дзвоником, що сповіщає про закінчення часу приготування. 

2. Експлуатаційні обмеження 

Електрична духовка призначена для використання тільки в побутових цілях — для 

приготування їжі в домашніх умовах. Якщо прилад використовується в будь-яких інших 

цілях, тобто не за призначенням (професійне або комерційне використання, великі 

обсяги робіт тощо) або невірно, виробник не несе ніякої відповідальності за завдані цим 

збитки, а прилад автоматично вважається негарантійним. 

2.1 Не використовуйте прилад за межами приміщення.  

2.2 Використовуйте прилад лише в горизонтальному положенні.  

2.3 Не допускайте різкого охолодження розігрітої духовки (пролив холодної води 

тощо).  

2.4 Не допускайте проливу рідини на духовку.  

2.5 Уникайте потрапляння масла чи жиру на поверхню нагрівальних ТЕНів.  

2.6 Не використовуйте посуд занадто великого розміру для приготування в духовці.  
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2.7 Не встановлюйте прилад: на м’яких, нерівних поверхнях; на поверхнях з 

матеріалу, який легко деформується; поблизу джерел відкритого вогню чи гарячих 

поверхонь; впритул до стіни; на краю робочої поверхні; поруч з занавісками чи 

легкозаймистими матеріалами; на пластмасових поверхнях; безпосередньо під 

розеткою живлення.  

2.8 Не використовуйте прилад у безпосередній близькості до інших предметів, щоб 

запобігти короткому замиканню чи пожежі.  

2.9 Духовку потрібно установлювати так, щоб по її периметру залишалося не 

менше 6 см вільного простору. Прилад потрібно установлювати на стійкій 

вогнетривкій поверхні на висоті не менше 70 см над рівнем підлоги.  

2.10 Не встановлюйте прилад у приміщенні з підвищеною вологістю 

(наприклад, у ванній кімнаті) або у безпосередній близькості з водою. Не опускайте 

прилад у воду чи будь-які інші рідини.  

2.11 Не використовуйте прилад у приміщенні, де зберігаються кислоти, 

спиртовмісні або масляні рідини.  

2.12 Не використовуйте прилад, якщо в повітрі присутні легкозаймисті пари: спирт, 

бензин, інсектициди тощо.  

2.13 Не розпилюйте аерозолі поблизу приладу.  

2.14 Не торкайтеся металевих частин приладу під час роботи та протягом 30 хвилин 

після використання, адже це може призвести до опіків.  

2.15 Не торкайтеся до приладу вологими руками, коли його підключено до мережі.  

2.16 Ні в якому разі не накривайте прилад, що працює!  

2.17 Не використовуйте прилад, якщо він несправний, відсутні деякі його деталі, Ви 

його впустили чи пошкодили.  

2.18 Переконайтеся, що кабель електроживлення не підлягає впливу гарячих чи 

гострих предметів.  

2.19 Ніколи не виймайте вилку з розетки, тримаючи її за провід.  

2.20 Заборонено використовувати прилад, якщо кабель електроживлення чи вилку 

пошкоджено. Зверніться до фахівця для їх заміни.  

2.21 Заборонено загинати, тягнути кабелю електроживлення, так як це може його 

пошкодити. Пошкоджений кабель повинен замінити тільки спеціаліст. 

2.22 Використовуйте подовжувач, щоб збільшити відстань розташування приладу 

від розетки, але площа поперечного перерізу кабелю подовжувача повинна бути такою 

самою або більшою, ніж площа поперечного перерізу кабелю електроживлення 
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приладу. Довжина кабелю електроживлення повинна бути підібрана таким чином, щоб 

уникнути його переплітання чи від’єднання від мережі електроживлення. 

2.23 З метою уникнення небезпеки не підключайте прилад до мережі 

електроживлення використовуючи інші пристрої, такі як таймери, програматори 

вмикання/ вимикання, розетки з дистанційним управлінням, якщо такі пристрої не 

розраховані на відповідне навантаження. 

2.24 Для додаткового захисту рекомендується встановити прилад захисного 

від’єднання від мережі електроживлення (ПЗВ). Зверніться до кваліфікованого фахівця. 

Не замінюйте кабель електроживлення чи вилку самостійно. Якщо вилка не 

підходить до Вашої розетки, зверніться до фахівця. 

2.25 Не вносьте зміни в механізм приладу.  

2.26 Не використовуйте деталі, які не входять в комплект поставки.  

2.27 Слідкуйте за правильністю користування приладом та його використанням 

за призначенням, щоб запобігти його поломці, короткому замиканню, пожежі, 

ураженню електричним струмом.  

2.28 Не залишайте прилад, що працює, без нагляду. 

2.29 Прилад заборонено використовувати дітям. 

УВАГА! Цей прилад не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з приладом! 

Діти не усвідомлюють небезпеку, пов’язану з використанням електропристроїв, 

тому не залишайте дітей без нагляду поблизу електричної печі. Прилад заборонено 

використовувати особам зі зниженими фізичними, чуттєвими, психічними 

здатностями та особам з недостатні-ми знаннями чи досвідом. Особа, відповідальна 

за безпеку, має наглядати за ними та провести інструктаж з використання духовки. 

Особам, не знайомим з інструкцією з експлуатації, а також особам, які 

знаходяться під впливом впливу дії медичних препаратів, алкоголю чи наркотиків, 

заборонено використовувати прилад. 

Прилад та його кабель живлення потрібно тримати недосяжними для дітей 

віком менше, ніж 8 років 

2.26 Вимикайте прилад з мережі електроживлення перед його очищенням, 

ремонтом, перенесенням в інше місце та після його використання. 

2.27 Якщо Ви не плануєте використовувати прилад тривалий час, обов’язково 

від’єднайте його від електричної мережі. 

2.28 Зберігайте прилад у місці, недоступному для дітей. 



 

5 

Ця інструкція не охоплює всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час 

експлуатації приладу. Як і в випадку з будь-якою іншої електричною побутовою технікою, 

під час експлуатації та технічного обслуговування використовуйте всі загальні знання 

щодо використання та обслуговування. 

УВАГА! Будьте обережні!!! Поверхня духовки залишається гарячою під 

час та після приготування. В разі торкання можливо отримати серйозні 

опіки. 

 

Цей символ означає: УВАГА! Гаряча поверхня. 

 

 

3. Характеристики приладу 

Модель EOI-4015WH EOI-4015BK EOI-4015RD EOI-4215IX EOI-4620BK 

Колір білий чорний червоний 
нержавіюча 

сталь 
чорний 

Внутрішній 
об’єм, l(л) 

40 l(л) 42 l(л) 46 l(л) 

Потужність, 
W(Вт) 

1500 W(Вт) 2000 W(Вт) 

Електроживле
ння 

230V(В)~50Hz(Гц) 

Термостат 90°C-230°C 90°C-230°C 

Кількість 
режимів 
нагріву 

3 5 5 

Таймер 60 min(хвилин) 90 min(хвилин) 

Подвійне скло - - - - + 

Кількість деко 1 1 1 1 2 

Внутрішня 
підсвітка 

+ + + + + 

Антипригарне 
покриття 

+ + + + + 

Конвекція - + - + + 

Вертел - - - - + 

Відхилення показників допускається в діапазоні +/- 10 %.  
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4. Конструктивні особливості та переваги 

4.1 Духовка оснащена чотирма електричними ТЕНами загальною потужністю 2000 

Вт. для печі об’ємом 46 л, та 1500 Вт об’ємом 40-42 л., які можуть вмикатися незалежно 

один від одного за допомогою перемикача. 

4.2 Матеріал виготовлення оболонки електричних ТЕНів — нержавіюча сталь, що 

значно підвищує зносостійкість нагрівачів та полегшує догляд за ними. 

4.3 Вмонтований термостат дає змогу точно встановлювати та підтримувати 

температуру приготування в інтервалі 90°C-230°C. 

4.4 Вмонтований таймер часу приготування допоможе контролювати процес 

приготування щохвилинно та подасть звуковий сигнал одразу після закінчення 

встановленого часу, щоб Ви не пересмажили страву. 

4.5 Комплектація: 

1 Верхній нагрівальний елемент 8 Шнур живлення 

2 Алюмінієві стінки 9 Світловий індикатор живлення 

3 Нижній нагрівальний елемент 10 Двостороння решітка для гриля 

4 Дверцята зі склом 11 Лоток для крихт та жиру 

5 
Перемикач регулювання 
температури 12 Деко 

6 Перемикач вибору функцій 13 Решітка 

7 Перемикач таймера 14 Вертел (в залежності від моделі) 
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5. Додаткове оснащення (може бути наявним в залежності 

від моделі) 

5.1 Антипригарне покриття внутрішньої поверхні духовки — значно стійкіше до 

забруднень, набагато легше чиститься, потребує менше регулярного догляду. 

5.2 Підсвітлення внутрішнього об’єму духовки дає змогу краще слідкувати за 

процесом приготування. 

5.3 Конвекція — спеціальний вентилятор переміщує повітря всередині духовки, що 

забезпечує вирівнювання температурного градієнта по всьому об’єму та робить процес 

смаження або випікання більш природним та рівномірним. 

5.4 Вертел (рожен) — духовка може бути оснащена спеціальним пристроєм, що дає 

змогу приготувати страви на рожні, що автоматично обертається. 

5.5 Додаткове деко дає змогу одночасного приготування декількох страв в духовці. 

5.6 Корпус з нержавіючої сталі — набагато стійкіший до пошкоджень в процесі 

експлуатації, стійкий до агресивних речовин, легко чиститься, довго зберігає яскравий та 

привабливий вигляд приладу.  

УВАГА! Перевірте збіг параметрів електромережі (напругу, В; частоту, Гц) 

зі значеннями, зазначеними на маркуванні приладу. Прилад 

призначений для роботи тільки в електромережі змінного струму. Якщо 

прилад функціонує при неякісному енергопостачанні, а параметри 

електромережі не будуть відповідати встановленим нормам ДСТУ, 

прилад автоматично вважається негарантійним. Прилад має клас 

електрозахисту I, тобто вимагає заземлення. 
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6. Підготовка приладу до використання 

6.1 Вийміть прилад з коробки та звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.  

6.2 Після переміщення приладу з холоду в тепле приміщення витримайте його 

при кімнатній температурі не менше години.  

6.3 Переконайтеся, що ні розетка, ні вилка не мають пошкоджень.  

6.4 Переконайтеся, що прилад установлений на достатній відстані від інших 

предметів. 

7. Панель управління 
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Function 
(режим) 

EOI-4015WH, 
EOI-4015RD 

  1 вимкнено 

 

2 верхній тен 

 3 нижній тен 

 4 верхній і нижній тени 

EOI-4015BK 

 1 вимкнено 

 2 верхній і нижній тени і конвекція 

 3 верхній тен і конвекція 

 4 верхній і нижній тени 

 5 верхній тен 

 6 нижній тен 

EOI-4215IX 

 1 вимкнено 

 2 верхній тен 

 3 нижній тен 

 4 верхній і нижній тени 

 
5 верхній тен і конвекція 

6 верхній і нижній тени і конвекція 

 
EOI-4620BK 
 
 

 

1 
Вимкнено 
 

 

2 верхній і нижній тени і конвекція 



 

10 

 
 
 
 
EOI-4620BK 
 
 
 

 

3 верхній тен та конвекція 

 4 верхній і нижній тени 

 5 верхній тен і вертел 

 6 верхній і нижній тени, вертел і конвекція 

Temp ⁰C 
(температура) 

Регулятор становлення температури приготування - встановлюється 
обертанням за годинниковою стрілкою до відповідної позначки 

Time, min 
(час, год.) 

Регулятор становлення часу приготування - встановлюється 
обертанням за годинниковою стрілкою до відповідної позначки. По 
закінченні часу приготування пролунає звуковий сигнал 

8. Використання приладу 

Перед першим використанням ввімкніть духовку на 3-5 хвилин в режимі роботи 

чотирьох ТЕНів. В цей час в духовці не має бути жодних страв та комплектуючих. Це дасть 

змогу очистити ТЕНи від захисного транспортувального мастила, можлива короткочасна 

поява стороннього запаху та/або диму від розігрітих ТЕНів. Всі комплектуючі духовки 

(дека, решітку (ґратку), тримач дека, рожен) перед першим використанням потрібно 

вимити згідно з загальними принципами миття посуду. 

1. Помістіть посуд та страви в духовку. 

2. Регулятором температури встановіть бажану температуру приготування. 

3. Оберіть відповідний режим нагріву ТЕНів, духовка після цього ввімкнеться. 

4. За потреби ввімкніть конвекцію. 

5. Встановіть час приготування, якщо бажаєте, щоб духовка повідомила про його 

закінчення звуковим сигналом. Прилад буде періодично вмикатися та вимикатися з 

метою підтримки заданої температури.  

9. Дії в екстремальних умовах 

Якщо робота приладу свідчить про наявність неполадок, негайно вимкніть його з 

розетки та зверніться до найближчого сервісного центру. 

10. Технічне обслуговування приладу 

У разі поломки чи ушкодження не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. 

Зверніться в спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфікований ремонт може 
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спричинити виникнення значної небезпеки. Всі роботи мають здійснюватися при 

вимкненій від мережі електроживлення електричній духовці 

11. Догляд за приладом 

Чищення й обслуговування електричних побутових приладів можуть виконувати 

дорослі та діти старше 8 років під наглядом дорослих.  

11.1 Перш ніж починати чищення, вимкніть нагрів всіх ТЕНів та конфорок поверхні, 

відімкніть прилад від електричної мережі. 

11.2 Дочекайтеся, доки ТЕНи та конфорки духовки охолонуть. 

11.3 Для чищення поверхні приладу використовуйте вологу ганчірку. Стежте, щоб 

усередину не потрапила вода чи будь-яка інша рідина.  

11.4 Перед використанням духовки її потрібно протерти насухо.  

11.5 Використовуйте лише неагресивні миючі засоби з незначною концентрацію та 

без абразивних додатків. 

12. Умови транспортування та зберігання 

Духовки в упаковці Виробника можуть транспортуватися всіма видами критих 

транспортних засобів при температурі від -20 до +40° C та відносній вологості повітря не 

більше 80 %, з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.  

Духовки повинні зберігатися в упаковці Виробника, в сухих опалюваних 

приміщеннях при температурі навколишнього середовища від +5 до +40° С і відносній 

вологості повітря не більше 80 %. Не допускається зберігання електричного приладу в 

приміщеннях разом з рідинами й речовинами, пари яких можуть викликати корозію 

елементів конструкції та ушкодження ізоляції провідників. 

13. Правила утилізації 

Прилад не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації. При 

виводі з експлуатації прилад підлягає розбиранню з наступним сортуванням лому по 

групам на кольорові, чорні метали й неметали та їх утилізації згідно з нормами, 

правилами і способами, що діють у місці утилізації. Виріб не містить дорогоцінних 

металів.  

Виробник: Виробник: Гуандон Галанц Майкровейв Овен енд Електрiкал Аплаєнсес 

Мануфактурiнг Ко., Лтд. 25, вулиця Ронггуі Нан, Ронггуі, Шунде, місто Фошан, Китай. 
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