
ЕЛЕКТРИЧНА РОСТЕРНА ДУХОВКА
MO-0145D, MO-0145R, MO-0145W

MO-0145DGW, MO-0145DGDB

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за придбання духовки Mirta!
Щоб забезпечити її ефективне та тривале використання, 

рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.
Реальний вигляд товару може відрізнятися від візуалізації в друкованих матеріалах.



Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовніЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Увага! Перед використанням пристрою уважно прочитайте 
інструкцію з експлуатації та завжди дотримуйтесь заходів 
безпеки під час роботи з електропристроєм.

• Цим пристроєм можуть користуватися діти старші за 8 років 
та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічни-
ми можливостями, з браком досвіду та знань тільки
якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню 
безпеку особи та їх було проінструктовано щодо безпечного 
використання приладу і вони розуміють всі можливі небезпе-
ки неправильного його використання.
• Чищення та обслуговування пристрою можливе для дітей 
старших за 8 років під наглядом.
• Тримайте пристрій та його мережевий шнур в недоступному 
для дітей молодших за 8 років місці.
• Діти мають перебувати під наглядом, щоб унеможливити їх 
гру з пристроєм. 
 • Увага! Гаряча поверхня!
 • Увага! Пристрій та його частини сильно нагріва-
ються під час використання. Навіть після завершення роботи 
ці деталі деякий час будуть дуже гарячими. Не торкайтесь 
їх, використовуйте тільки ручки та перемикачі режимів. За 
жодних умов не торкайтесь нагрівальних елементів. Діти до 
8 років не мають знаходитись поряд з працюючим пристроєм 
або мають перебувати під постійним наглядом.
• Увага! Щоб уникнути опіків під час роботи пристрою, не тор-
кайтесь скла духовки.
• Перед першим підключенням пристрою до електромережі 
переконайтесь у тому, що технічні характеристики виробу, 
зазначені в технічній документації, відповідають параметрам 
Вашої електромережі.
• Розетка для підключення духовки повинна мати заземлен-
ня, виконане належним чином, та плавкий запобіжник не 
менше 16 А.
• Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь та 
поверхонь, що нагріваються.
• Не підключайте духовку до розетки, яка знаходиться позаду 
пристрою.
• Не вмикайте пристрій, якщо шнур живлення або вилка 
пошкоджена: для уникнення небезпеки, його необхідно замі-
нити в Авторизованому сервісному центрі.
• Цей пристрій не можна підключати через зовнішній вимикач, 
таймер або реле часу, або до кола, яке постійно вмикається та 
вимикається.
• Цей пристрій призначено тільки для побутового використан-
ня в приміщенні. Заборонене використання пристрою на від-
критому повітрі. Існує небезпека виникнення несправностей 
через потрапляння вологи всередину.
• Не використовуйте пристрій біля води та ємностей, які її 
містять.

• Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром 
живлення або вилкою, а також після впливу рідин, падіння 
або будь-яких інших ушкоджень. Щоб уникнути удару елек-
тричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати або 
ремонтувати пристрій. За необхідності зверніться до Автори-
зованого сервісного центру.
• При відключенні пристрою від мережі тримайтесь рукою за 
вилку, не тягніть за шнур. Не використовуйте шнур живлення 
як ручку, не обмотуйте його навколо гострих поверхонь або 
кутів.
• Під час роботи духовки переконайтесь у тому, що в примі-
щенні є необхідна вентиляція.
• Не блокуйте вентиляційні отвори, не накривайте пристрій та 
не розміщуйте на ньому сторонні предмети.
• Не торкайтесь духовки та мережевого шнура вологими ру-
ками.
• Перед використанням пристрою переконайтесь у тому, що 
занавіски, тюль та інші легкозаймисті предмети знаходяться 
на достатній відстані від виробу. Не зберігайте горючі та лег-
козаймисті речовини на поверхні або всередині духовки.
• Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначен-
ням. Забороняється використовувати виріб для обігрівання 
приміщення, сушіння одягу або в інших цілях.
• Під час першого використання пристрою може виникнути 
неприємний запах та невелика кількість диму через виго-
рання ізоляційного матеріалу. Для того, щоб запах швидко 
зник, перед використанням духовки встановіть температуру 
на 230°С та увімкніть пристрій на 20-30 хвилин. Залиште двер-
цята відкритими.
• Перед тим, як дістати гарячі дека або інший посуд з духовки, 
завжди надівайте рукавиці-прихватки. 
• Під час роботи пристрою не допускайте, щоб тварини або 
рослини знаходились біля духовки.
• Забороняється мити пристрій водою та занурювати його у 
воду. (див. розділ «Очищення та догляд»)
• Будьте обережні під час відкривання дверцят духовки, мож-
ливий виток пари та гарячого повітря.
• Щоб вимкнути духовку, переведіть таймер у нульове поло-
ження після чого вимкніть духовку з мережі.
• Не залишайте працюючий пристрій без нагляду. Після вико-
ристання обов’язково вимикайте його з електромережі.
• Приготування страв має відбуватись під постійним нагля-
дом. 
• Не ставте будь які предмети на відкриті дверцята духовки.
• Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпе-
ка задушення!
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1.  Корпус                      7. Перемикачі 
2. Панель управління        8. Ніжки
3. Внутрішня поверхня   9. Кругле деко
4. Скляні дверцята духовки  10. Решітка-гриль
5. Ручка дверцят духовки   11. Прямокутне деко

6. Нагрівальні елементиТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Увага! Ця інструкція написана для декількох моделей та містить опис всіх функцій модельного ряду. Залежно від моделі та її 
конфігурації, деякі функції можуть бути недоступні або реалізовані дещо іншим чином. 

З огляду на постійний розвиток та удосконалення продукції, компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни до харак-
теристик, конструкції чи комплекту поставки пристрою без додаткового попередження споживача та без виникнення будь-яких 
зобов’язань

MO-0145W MO-0145R MO-0145D MO-0145DGW MO-0145DGDB

Вимоги до мережі 1400 W, 220-240 V, 
50/60 Hz

1400 W, 220-240 V, 
50/60 Hz

1400 W, 220-240 V, 
50/60 Hz

1600 W, 220-240 V, 
50/60 Hz

1600 W, 220-240 V, 
50/60 Hz

Об’єм 45 L (л) 45 L (л) 45 L (л) 45 L (л) 45 L (л)

Таймер 0-90 min (хв), ручний 
режим

0-90 min (хв), ручний 
режим

0-90 min (хв), ручний 
режим

0-90 min (хв), ручний 
режим

0-23:59 h (год)

Діапазон температури 40-240 оС 40-240 оС 40-240 оС 40-240 оС 40-240 оС

Конвекція Так Так Так Так Так

Гриль Ні Ні Ні Так Так

Кількість режимів 5 5 5 6 6

Цифрова панель Ні Ні Ні Ні Так

Подвійне скло дверцят Ні Ні Ні Так Так

Спливаючі кнопки 
керування

Ні Ні Ні Ні Так
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Таймер. Регулює час приготування. В положенні «0» 
пристрій буде вимкнутий.  

Термостат. Регулювання температури.

Індикатор нагріву.

Конвекція, верхній та нижній ТЕН.*

Верхній та нижній ТЕН.

Верхній ТЕН.

Нижній ТЕН.

Гриль.*

Конвекція та гриль.*

Режими роботи:

ЦИФРОВА ПАНЕЛЬ*

Режим безперервної роботи пристрою. 

Ця панель програмує тривалість приготування їжі.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ
Після першого підключення до мережі на екрані цифрового 
таймера замигають цифри і іконка «часу». Час на екрані не 
встановлено, його потрібно встановити.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ 
Виберіть режим установки часу, натиснувши кнопку «М» до 
появи іконки «часу», яка миготить.
- Встановіть години за допомогою кнопок «+» і «-». 
- Потім ще раз натисніть кнопку «М», замигають другі дві 
цифри. 
- Встановіть хвилини за допомогою кнопок «+» і «-». 
- Натисніть «М» для підтвердження.
- Якщо ви не натискаєте на кнопки «+» і «-» протягом 20 се-
кунд, режим налаштування часу, автоматично зупиниться.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРА (РЕЖИМУ ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ ЧАСУ)
- Виберіть режим таймера, натиснувши на кнопку «М» 3 рази 
до появи іконки «приготування їжі», яка миготить.
- Встановіть годинник таймера за допомогою кнопок «+» і «-».
- Потім ще раз натисніть кнопку «М», замигають другі дві 
цифри.
- Встановіть хвилини таймера за допомогою «+» і «-»
- Натисніть «М» для підтвердження
- По закінченні заданого часу прозвучить звуковий сигнал, 
який буде лунати протягом 1 хвилини, якщо його не відклю-

:

+ -

:

+ -
Натисніть «М» Встановіть час



ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
чити.
- Звуковий сигнал можна скасувати натисканням на будь-яку 
кнопку.

Примітка: 
- Пристрій працює тільки при одночасній установці температу-
ри, часу приготування та режиму приготування їжі. В даному 
випадку на панелі управління засвітиться червоний індикатор 
живлення і включиться світло  в духовці. 
- Таймер можна використовувати в якості будильника неза-
лежно від роботи пристрою. Для цього встановіть таймер, 
відключивши режим приготування їжі і повернувши ручку 
на 0 ° С. В  даному випадку червоний індикатор також буде 
відключений.

ВСТАНОВЛЕННЯ
• Встановіть пристрій на стійкій, рівній та сухій поверхні, 
подалі від краю. Поверхня має бути достатньо міцною, щоб 
витримати вагу пристрою та страви, яка готується в ньому.
• Зніміть всі пакувальні матеріали.
• Перед початком використання вимийте дека та протріть вну-
трішні поверхні вологою тканиною.
• Стежте за тим, щоб шнур живлення духовки діставав до 
розетки та не розтягувався. Розетка має бути в зоні вільного 
доступу та не знаходитись безпосередньо за пристроєм.
• Електричний шнур не повинен торкатись гарячих поверхонь 
духовки.
• Переконайтесь у тому, що немає перешкод для відкриття 
дверцят духовки.
• Під час встановлення пристрою, переконайтесь у тому, що 
відстань між бічною частиною духовки та стіною становить не 
менше 10 см, між задньою частиною та стіною – не менше 
15 см.
• Не використовуйте духовку у нішах. Вона може використову-
ватись виключно як окремо стоячий пристрій.
• Не встановлюйте пристрій на легкозаймистій поверхні (де-
рево, папір, пластик тощо) або на такій поверхні, що може 
деформуватись під впливом високих температур.
• Не встановлюйте духовку на холодильник або інший елек-
тричний пристрій.

ВИКОРИСТАННЯ
1. Вставте вилку шнура живлення в розетку. 
2. Поверніть перемикач таймера за годинниковою стрілкою та 
встановіть час, необхідний для приготування страви. 
3. Поверніть перемикач термостату за годинниковою стрілкою 
та встановіть необхідну температуру. 
4. Поверніть перемикач режимів та виберіть режим роботи 
приладу в залежності від положення нагрівального елементу.
5. Тільки після того, як всі налаштування будуть встановлені, 
загориться червоний індикатор і прилад увімкнеться автома-
тично. 
6. Перед тим, як поставити страву у духовку, рекомендується 
розігріти прилад протягом 8-10 хвилин.

Увага! У моделях із спливаючою кнопкою, спливаючу кнопку 
можна натискати (утоплювати у корпус) лише тоді, коли вона 
знаходиться у «0» положенні. Кнопку можна регулювати лише 
повертаючи вправо або вліво, коли вона знаходиться на верх-
ній позиції.

ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ
- Страва, час приготування, температура та
 положення деко наведені у таблиці приготування страв.
- Під час роботи приладу не відкривайте дверцята духовки 
занадто часто, інакше тепло всередині приладу буде розпо-
всюджуватись нерівномірно. Це може вплинути на результат 
приготування. Час приготування також залежатиме від типу 
та кількості продуктів на деко.
- Ступінь нагрівання та розповсюдження тепла на деко з різ-
них матеріалів, таких як скло, емаль, антипригарне покриття, 
нержавіюча сталь тощо, буде різною.
- Завжди ставте форми для випікання на решітку-гриль.

ТЕРМОСТАТ
Коли температура всередині приладу досягне виставленої 
відмітки, нагрівальний елемент відключиться. Коли темпе-
ратура впаде нижче вказаної відмітки, нагрівальний елемент 
увімкнеться знову.

ТАЙМЕР*
Встановіть на таймері рекомендований час приготування з 
урахуванням налаштування термостата. Коли відлік часу 
закінчиться, таймер відключає живлення нагрівачів та подає 
попереджувальний звуковий сигнал. Для того щоб вимкнути 

:
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:

+ -
Натисніть «М» тричі Встановіть час
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Примітка: час приготування може змінюватись в залежності від кількості та ваги продуктів. Тривалість приготування страви не включає в 
себе час розігрівання духовки.

ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ

Страва Температура (° С) Перемикач 
режимів

Час 
приготування (хв.)

Торт 175- 200  20 -25

Тости 180  5-10

Курка 220  30 -45

Печиво 180  20 -30

Запіканка 180-200  45 -50

Пиріг 200 -220  30 -40

пристрій, встановіть таймер, прилад програмування та кнопки 
термостата у нульове положення.

РЕЖИМ «КОНВЕКЦІЯ»*             /
Режим «Конвекція» (або турбо-режим) забезпечує рівномір-
ну циркуляцію гарачого повітря всередині духовки завдяки 
вентилятору. Його використовують для запікання великих 
шматків м’яса, рівномірного пропікання випічки та створення 
смачної скоринки. Для увімкнення режиму «Конвекція» вста-
новіть перемикач режимів у положення

РОЗМОРОЖУВАННЯ 
Вийміть продукт, який треба розморозити, з контейнера і по-
кладіть на решітку. Помістіть прямокутне деко під решітку, 
щоб уникнути потрапляння рідини на нагрівальний елемент. 
В жодному разі не використовуйте талу воду для споживання 
чи приготування, яка може стекти під час розморожування.

Під час розморожування рекомендується використовувати 
верхній і нижній нагрів одночасно с функцією конвекції. Ре-
комендована температура 40 оС, час – 55-60 хв, друга поличка.
Оскільки період розморожування різниться залежно від ваги 
продукту, перевірте продукт час від часу.

ГРИЛЬ*
Використовується для приготування на грилі пласких 
продуктів і для запікання. Використрвується верхній ТЕН. 
Увага! При приготуванні на решітці, обов’язково ставте деко 
для стікання жиру.

ГРИЛЬ І КОНВЕКЦІЯ*
Для приготування на грилі продуктів великого розміру 
(наприклад, курки). Ви можете готувати при більш 
низьких температурах, ніж в режимі гриль, оскіль-

ки тепло відразу розподіляється в робочій камері. 
Увага! При приготуванні на решітці, обов’язково ставте деко 
для стікання жиру.



ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ

БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ  ДЛЯ  НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Пристрій не підлягає утилізації разом з побутовим сміттям.
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до 
відповідного пункту збору відходів.

• Перед початком очищення приладу вийміть вилку з розетки.
• Відразу після завершення приготування духовка буде гаря-
чою. Дайте пристрою повністю охолонути.
• Щоразу після приготування страв духову шафу необхідно 
протирати вологою тканиною та просушувати.
• Уникайте скупчення жиру та залишків їжі на нагрівальних 
елементах та просторі під ними, оскільки вони можуть за-
горітися. 
• Увага! Нагрівальні елементи духовки не підлягають очищен-
ню будь якими миючими засобами.
• Дека та решітку слід мити теплою водою з використанням 
м’якого миючого засобу, після чого їх необхідно висушити. 
• Під час очищення панелі управління не використовуйте абра-
зивні миючі засоби, інакше позначки навколо перемикачів 
можуть стертися. Не використовуйте миючі засоби, що
містять кислоту.
• Увага! Не очищуйте дверцята духовки металевими щітками 
чи гострими шкребками, оскільки вони можуть пошкодити 
скло.
• Увага! Не очищуйте дверцята духовки якщо панелі гарячі - 
скло може тріснути.
• Використовуйте рідкі миючі засоби або засоби на кремовій 
основі без гранул.
• Скляні поверхні протирайте спеціальними розчинами.
• Не використовуйте кислоти, бензин або інші горючі матеріа-
ли для очищення приладу.
• Не мийте дека у посудомийній машині.
• Не використовуйте паровий очищувач для очищення при-
строю.

ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЛАМПОЧКА
У ввімкненої ростерної духовки, освітлювальна лампочка 
світить постійно. Для заміни перегорівшої лампочки, необхід-
но здійснити наступні кроки:
- Вимкнути духовку з електромережі, та зачекати доки при-
стрій повністю охолоне.
- Повернути плафон проти годинникової стрілки і витягти 
лампочку,
- Витягніть несправну ламочку, повернувши її проти годинни-
кової стрілки,
- Встановіть нову лампочку, закрутивши її за годинниковою 
стрілкою,
- Встановіть плафон, закрутивши його за годинниковою стріл-
кою.

Увага! Для заміни необхідно вибрати лампочку: 
15-25 Вт; 220-240 В; 300 °С

Цоколь G9      Цоколь Е14

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ




