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Пайдаланар алдында нұсқаулықпен танысып алуыңызды өтінеміз 

Сатып алған электрлі пешіңіз құтты болсын! Сізге қолайлы әрі қауіпсіз болуы үшін 

пешті пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. 

Мазмұны: 

1. Қауіпсіздік шаралары 

2. Жадынама 

3. Ескерту 

4. Сипаттама 

5. Жиынтық 

6. Қызметтері 

7. Пайдалану туралы нұсқаулық 

8. Пешті тазалау 
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Аталған бұйымды дұрыс жою 

Бұйымда немесе оның қаптамасындағы осы белгі аталған құрылғыны 

басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды дегенді білдіреді. 

Бұны электрлі және электронды  құрал-жабдықты қайта өңдеу үшін 

қабылдайтын тиісті орынға өткізу керек. Аталған бұйымды дұрыс жоймаса 

қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін, осындай 

жағдайға соқтырмас үшін бұйымды жоюдың арнайы талабын орындау  қажет. 

Осы материал қайта өңделсе, табиғи ресурсты сақтауға көмегі тиеді. Бұйымды 

қайта өңдеу туралы толық мәлімет алу үшін қалалақ басқарудың жергілікті 

органына, тұрмыстық қалдықты жинау  қызметіне немесе бұйымды сатып алған 

дүкенге қайырылыңыз. 

  

Электропеш тұрмыстық жағдайда ас пісіруге арналған. 

0re Stalverk Norge AS үшін шығарылған 
Шығарушы: «Циндао Эксинбан Электроник Эпплаенсес», 
12, Канлун Маунтин Норд Роад, Циндао, КНР, 266555. 
Шағымды қабылдайтын ұйым/Импорттаушы: 
«Спецторг-М» ЖШҚ, 121069, Мәскеу, Арбат к-сі, 6/2, 1-кеңсе. 

Тауар КО 004/2011 ТР, КО 020/2011 КҰ техникалық регламентінің талаптарына жауап             
береді. 

Тауар сертификатталған. Сертификаттау туралы мәліметті бұйымды сатушыдан ала аласыз. 

Бұйымды температурасы -20С-тан  +40С-қа дейінгі құрғақ үйжайда сақтау керек. 

Шығарушының жиынтық пен оның құрылымына өзгеріс енгізуге құқы бар.  

Электрлі құралды пайдаланғанда төмендегі сақтық шараларын 

сақтау қажет: 

• Аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Электр пешті пайдалану туралы осы 

нұсқаулықта көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Дұрыс пайдаланып, ережесін 

сақтаған жағдайда аталған құрылғының қызмет мерзімі шығарушы көрсеткен мерзімнен 

асуы мүмкін.  

• Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда үстінгі бетінің температурасы жоғары болады. Ыстық 

бетке қол тигізбеңіз! 

• Электр тоғымен зақымданудан сақтану үшін пештің бауын, айырды немесе басқа да 

алынбайтын бөлшектерін суға немесе басқа да сұйықтыққа салмау керек.  

• Балалар қызып тұрған пештің жанында болса, оларды қадағалаңыз.  

• Құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе оны тазалар алдында розеткадан ажыратыңыз.  

• Құрылғының бауы немесе айыры зақымдалған болса, бұйымды пайдаланбаңыз. Ондай 

жағдайда құрылғыны тексеру және жөндеу қызметін көрсететін орталыққа қайтарып 

беріңіз.  

• Шығарушы ұсынбаған бөлшекті пайдалану жарақаттап, зақымдауы мүмкін.  

• Құрылғыны сыртта қолданбаңыз.  

• Қуат сымы үстел шетінен немесе басқа да ас-үй жиһазынан асылып тұрмауын, қызатын 

заттың қасында болмауын қадағалаңыз.  

• Қуат сымы зақымдалған болса, оны шығарушы, қызмет көрсетуші шебер немесе білікті 

маман алмастыру керек.  

• Құрылғыны қызатын бетке қоймаңыз, жылу көзіне (мысалы, электр немесе газ плита, 

жылыту радиаторы және т.б.) жақын орналастырмаңыз.   

• Құрылғыны розеткадан ажыратар алдында оны өшіріңіз.  

• Тамақ күйіп кеткен жағдайда есігін жауып қойыңыз, құрылғыны қуаттан ажыратыңыз.  

• Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін бауынан тартпай, айырды ұстап ажыратыңыз.  

• Көлемі үлкен тамақты, вакуумды, қағаз және пластик қаптамадағы, картонды 

контейнердегі тағамды бұл құрылғыда пайдаланбаңыз, өйткені олардан өрт шығып 

немесе қысқа тұйықталу қаупін туғызады. Арнайы контейнерді пайдалану арқылы мұндай 

жағдайды болдырмауға болады.  

• Құрылғы бүркеліп тұрса, перде, шымылдық немесе түсқағаз секілді тез тұтанатын 

заттардың қасында тұрса, өрт шығуы мүмкін. Құрылғыны пайдаланғанда оны керегеден 

ең болмағанда 2,54 см алшақ қойыңыз, пеш жұмыс істеп тұрғанда үстіне ештеңе 

қоймаңыз.  

• Құрылғының ішіне май жиналмасын, май мен тамақ қалдықтарынан өрт шығуы мүмкін.   

• Металл жөкемен тазаламаңыз, оның бөлшектері құрылғының қыздырғыш тетігіне түсіп, 

электрлік соққы тигізуі мүмін.  

• Шығарушы ұсынған бөлшектерді ғана сатып алыңыз.  

• Алынбалы табаны немесе пештің басқа да бөліктерін металл фольгамен жаппаңыз, 

құрылғыны қыздырып жіберуі мүмкін.  

• Жарылысқа қауіпті газдың иісін сезсеңіз, құрылғыны қолданбаңыз.  

• Табаны қозғалтқанда және ыстық майды алғанда сақтық шараларын мұқият сақтау керек.  

• Аталған құрылғы коммерциялық және өнеркәсіптік мақсаттағы емес, үйде ас пісіру үшін 

жасалған. Басқа мақсатта пайдаланса, кепілдігі жойылады.  
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• Аталған құылғы басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тасталмауы керек. Электрлі және 

электронды құрылғыларды қайта өңдеуге арналған арнайы орында жойылуы керек.  

• Қалдықты жинап және қайта өңдеу арқылы табиғи ресурсты сақтауға көмектесесіз, әрі 

бұйым қоршаған ортаға зияны тимей жойылғанына сенімді боласыз.  

• Құрылғы сыртқы таймер немесе қашықтықтан басқарылатын жеке жүйенің көмегімен 

жұмыс істеуге арналмаған.  

Жадынама 

     Электр пешті өртке қауіпті материалдан (ағаш кереге немесе жиһаздан) алшақ ұстаңыз: 

     Электр пештің бір жағы (оң немесе сол жағы) басқа заттардан қашық болуы керек. 

     Егер жиһазға винил не шайыр жағылған болса, пешті тіптен алшақ қойыңыз.  

     Өртке қауіпті материалды электр пештің үстіне не астына қоймаңыз.  

     Электр пешке сұйықтық немесе су төгілмесін.  

     Пергамент қағазын пісіруге арналған қалыпқа ғана салыңыз, басқа жағдайда оны 

пайдаланбаңыз.  

Ескерту! 

Егер пеш зақымдалған болса, электр тоғы соқпас үшін құрылғыны өшіріңіз.  

Қуаттылығы құрылғыға сәйкес келетін розетканы пайдаланыңыз.  

Бір розеткаға бірнеше құрылғыны қосқанда бөлінетін жылудан өрт шығуы мүмкін.  

Тікелей қосыңыз 

Режімдерді ауыстырғыш пештің қыздырғыш 

бөлігінің қажетті жұмыс режімін таңдауға 

мүмкіндік береді: 

Жоғарғы қыздырғыш істеп тұр  

Төменгі қыздырғыш істеп тұр  

Екі қыздырғыш тетік істеп тұр  

ӨШІР -  Екі қыздырғыш тетік өшіп тұр 

Пайдалану туралы нұсқаулық  

1. Қуат көзіне қосыңыз, Таймерді бұрасаңыз, ішкі жарықтандырғыш қосылады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бірінші рет қосылғанда болмашы түтін мен иістің болуы қалыпты жағдай. 

3. Бірінші рет пештің ішіне тамақ қоймай 10 мин. қосып қойыңыз. 

4. Тағамды табаға немесе қуыруға арналған торшаға салыңыз. 

5. Қуыру үшін қажетті температураны белгілеп, жылу реттегішті қажет күйге 

келтіріңіз. 

6. Режім реттегішті пісіруге қажетті режімге қойыңыз. 

7. Асты даярлауға қажет уақытты белгілеу үшін таймерді бұраңыз. 

8. Қоңырау соғылғанда, пісіруге қажетті уақыт бітіп, қуат өздігінен өшеді. 

9. Егер тамақ дұрыс піспесе, ары қарай пісіру үшін таймерді қайта бұрай аласыз. 

10. Таймер «off» дегенге жетсе, шыны есікті ашып, пешті біраз салқындатыңыз, 

тағамды сосын шығарыңыз. 

 

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ 

              Электр пешті тазартар алдында оны электр желісінен ажыратыңыз да 

суытыңыз. Ішкі, сыртқы жағын таза дымқыл матамен сүртіңіз. 

              Қыздырғыш тетіктері ылғалданбасын. Электр пешін зақымдап алмау үшін 

абразивті немесе жемір жуғыш затты, өткір бұйымдарды пайдаланбаңыз. Шынысын 

тазалау үшін аэрозольді пайдаланбаңыз. Таба мен торшаны жұмсақ жуғыш затты 

пайдаланып, сумен жуыңыз. Пешті қайта қолданар алдында барлық бөліктерінің 

кепкенін тексеріңіз.  

Өшіру 
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Номинал кернеу 230 Вольт 

                   Номинал жиілік 50 Гц 

Номинал пайдаланатын қуат          1300 Ватт 
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Сипаттама 

Жиынтық 

              Пешті пайдаланғанда немесе пайдаланып болғаннан кейін бірден шыны 

қақпағының металл бөлігін ұстамаңыз. 

Ондай жағдайда күйіп қалуыңыз мүмкін. 

Айыр мен бауды шаңнан үнемі тазартып тұрыңыз. 

              Айырда шаңның жиналуы баудың зақымдануына әкеледі. Ал ол зақымдалса, 

өрт шығуы мүмкін. 

              Айырды розеткадан ажыратып, құрғақ матамен сүртіңіз.   

Айырды дымқыл қолмен розеткаға қосып, ажыратпаңыз. 

Тоқ соғуы мүмкін. 

Температура режімдерін реттегіш                                    

Духовка жұмысының индикаторы                        

Режімдерді ауыстырғыш       

Даярлау уақытын реттегіш 

Қыздырғыш тетіктер 
Ыстыққа төзімді шыныдан 

жассалған бақылаутерезесі  

Таба 

Грильге арналған 

торша 

Тұтқыш 

Режімдерді ауыстырғыш 

Өшіру 
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Қызған бетке май құймаңыз. 

Өрт қаупін тудыруы мүмкін. 

Электр пешін өзбетіңізбен бөлшектеп, жөндеуге тырыспаңыз.  

               Өртеніп кету қаупі бар немесе ақаулық шығып,зақымдауы мүмкін.  

               Жөндеу жайлы аталған бұйымды сатып алған дүкен қызметкерлерімен 

кеңесіңіз.  

Перде секілді тұтанғыш материалдардың қасында электр пешін пайдаланбаңыз.  

Өрт қаупін тудыруы мүмкін. 

Балалардың электр пешті пайдалануына жол бермеңіз 

Балалардың күйіп қалуы және тоқ соғу қаупі бар. 

Электр пешін сұйықтыққа салмаңыз немесе сұйықтықтың қасына қоймаңыз. 

Бұл тоқ соғуына әкелуімүмкін. 
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