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ВСТАНОВЛЕННЯ

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ПРИЛАД НЕ 
ПОШКОДЖЕНИЙ.  Переконайтеся, що 
дверцята печі щільно зачиняються відносно 
опори, а їх внутрішній ущільнювач не 
пошкоджено. Звільніть піч і почистьте 
камеру м’якою зволоженою ганчіркою.

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

ЗАЗЕМЛЕННЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ  має бути 
виконано обов'язково.  Виробник знімає 
з себе відповідальність за травмування 
людей, тварин або пошкодження предметів, 
що виникли внаслідок недотримання цієї 
вимоги.

Виробники не несуть відповідальність 
за будь-які проблеми, спричинені 
недотриманням користувачем цих інструкцій.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ 
ПРИЛАДОМ  у разі пошкодження шнура 
живлення або штепселя, неналежної роботи 
або пошкодження чи падіння. Забороняється 
занурювати шнур живлення або штепсель 
у воду. Тримайте шнур подалі від гарячих 
поверхонь. У протилежному разі може статися 
ураження електричним струмом, пожежа або 
інші небезпечні ситуації.

НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗАХИСНІ ПЛАСТИНИ НА ВХОДІ 
МІКРОХВИЛЬ , розташовані 
збоку порожнинної стінки 
печі. Вони запобігають 
потраплянню жиру 
та часток їжі в канали 
випромінювання 
мікрохвиль.
ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ , що 
камера печі порожня. 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО НАПРУГА,  вказана на 
табличці з паспортними даними, відповідає 
напрузі в мережі у вашому будинку.

ПІЧ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ, ЛИШЕ  якщо дверцята 
щільно зачинені.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ
ДОТРИМУЙТЕСЯ ОКРЕМИХ  інструкцій 
зі встановлення, що постачаються в 
комплекті, під час встановлення приладу.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОДОВЖУВАЧІ:  

ЯКЩО ШНУР ЗАКОРОТКИЙ,  зверніться 
до кваліфікованого електрика, щоб він 
встановив розетку поряд із приладом.
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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

НЕ НАГРІВАЙТЕ ТА НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
ЗАЙМИСТІ МАТЕРІАЛИ  в печі або біля неї. 
Випаровування можуть спричинити пожежу 
або вибух.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІКРОХВИЛЬОВУ  піч 
для просушування тканин, паперу, спецій, 
трав, деревини, квітів, фруктів або інших 
займистих матеріалів. Може виникнути 
пожежа.

НЕ ТРИМАЙТЕ ПРОДУКТИ НАДТО ДОВГО В 
ПЕЧІ.  Може виникнути пожежа.

НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПІЧ БЕЗ НАГЛЯДУ , особливо 
в разі використання паперу, пластмаси 
або інших займистих матеріалів у процесі 
приготування. Папір може обвуглюватися 
або займатися, а деякі види пластмаси 
можуть плавитися під час розігрівання їжі.

У РАЗІ ЗАЙМАННЯ МАТЕРІАЛУ ВСЕРЕДИНІ 
АБО ЗЗОВНІ ПЕЧІ ЧИ ПОЯВИ ДИМУ  зачиніть 
дверцята печі та вимкніть її. Від’єднайте 
шнур живлення або вимкніть живлення 
на запобіжнику або щиті автоматичних 
вимикачів.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ  користуватися 
приладом тільки під наглядом дорослих і 
після надання відповідних інструкцій, щоб 
дитина могла безпечно використовувати 
прилад і розуміла небезпеки, які несе в собі 
неналежне використання.
ЦЕЙ ПРИЛАД НЕ ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ  
використання особами (в тому числі дітьми) 
зі зниженими фізичними, чуттєвими або 
розумовими можливостями без нагляду 
особи, яка відповідає за їхню безпеку. 
УВАГА!
ДОСТУПНІ ЧАСТИНИ МОЖУТЬ СТАТИ 
ГАРЯЧИМИ  в процесі використання. Тому діти 
не повинні перебувати біля приладу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ 
МІКРОХВИЛЬОВУ  піч для 
розігрівання продуктів у 
герметичних запакованих 
контейнерах. Підвищений тиск може 
завдати травми під час відкривання або 
спричинити вибух.

ЯЙЦЯ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІКРОХВИЛЬОВУ  піч 
для приготування або розігрівання 
цілих яєць зі шкаралупою або без 
неї, оскільки вони можуть 
вибухнути навіть після 
завершення розігрівання в печі.

УЩІЛЬНЮВАЧІ ДВЕРЦЯТ І МІСЦЯ ЇХ 
ПРИЛЯГАННЯ  потрібно регулярно перевіряти 
на предмет пошкодження. Якщо ці 
місця пошкоджено, приладом не можна 
користуватися, доки не буде проведено 
ремонт кваліфікованим майстром із 
технічного обслуговування.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  використовувати їдкі 
хімічні речовини або пари в цьому приладі. 
Цей тип печі спеціально розроблено для 
розігрівання та приготування їжі. Піч не 
пристосована для промислового або 
лабораторного використання.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ 
ЗДІЙСНЮВАТИ ЛИШЕ МАЙСТЕР, 
ЯКИЙ ПРОЙШОВ ВІДПОВІДНУ 
ПІДГОТОВКУ.  Виконання будь-якої 
операції з ремонту чи технічного 
обслуговування, що передбачає 
знімання будь-якої кришки, яка 
захищає від дії мікрохвильової 
енергії, є небезпечним для будь-
кого, окрім підготовленого 
фахівця.
НЕ ЗНІМАЙТЕ ЖОДНИХ КРИШОК.
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ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

РІДИНИ
НАПРИКЛАД, НАПОЇ АБО ВОДА.   Перегрівання 
рідини до точки, що 
перевищує температуру 
кипіння, може статися без 
видимих бульбашок. Це може 
призвести до раптового викиду гарячої 
рідини.
Щоб запобігти цьому, потрібно виконати 
наведені нижче кроки.

1.  Не користуйтеся посудом із прямими 
стінками та вузькою шийкою.

2.  Перемішайте рідину перед укладанням 
контейнера в піч і залиште чайну ложку 
в контейнері.

3.  Завершивши нагрівання, дайте контей-
неру трохи постояти в печі, перемішай-
те вміст знову та лише потім обережно 
вийміть посуд із печі.

ОБЕРЕЖНІСТЬ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВИХ ВІДОМОСТЕЙ 
ЗАВЖДИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ  до книги рецептів 
для мікрохвильової печі. Особливо в разі 
приготування або розігрівання продуктів, 
що містять спирт.
ПІСЛЯ РОЗІГРІВАННЯ ПРОДУКТІВ  для 
дитячого харчування або 
рідин у дитячій пляшечці 
чи баночці необхідно 
перемішати їхній вміст і перевірити 
температуру, перш ніж давати продукти 
дитині. Це забезпечить рівномірний розподіл 
тепла та усунення ризику ошпарювання чи 
опіків.
Перед розігріванням обов’язково зніміть 
кришечку та соску!

ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛИШЕ В ДОМАШНІХ УМОВАХ.  

ПРИЛАД НЕ ПОВИНЕН ПРАЦЮВАТИ  
без продуктів усередині печі під час 
використання мікрохвиль. У протилежному 
разі прилад буде пошкоджено.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ РОБОТІ  з піччю 
поставте в неї склянку води. Вода поглине 
мікрохвильову енергію, і піч не буде 
пошкоджено.

ВИДАЛІТЬ ПЕРЕКРУЧЕНІ ДРОТИ  
із паперових або поліетиленових 
пакетів перед їх розміщенням у 
печі.

ГЛИБОКЕ ПРОСМАЖУВАННЯ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
МІКРОХВИЛЬОВУ  
піч для глибокого 
просмажування, оскільки 
температуру олії неможливо контролювати.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОДУШЕЧКИ АБО 
РУКАВИЦІ , щоб запобігти опікам під час 
торкання контейнерів, частин печі та посуду 
після приготування.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ КАМЕРУ  для зберігання 
будь-чого.
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АКСЕСУАРИ

ЗАГАЛЬНІ

ЯКЩО АКСЕСУАРИ, ЩО МІСТЯТЬ МЕТАЛ , 
вступають у контакт із внутрішніми 
деталями печі під час її роботи, можуть 
виникнути іскри, що призведе до 
пошкодження приладу.

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПІДПОРУ 
ОБЕРТОВОГО БЛЮДА  під його 
склом. Забороняється класти 
будь-яке інше приладдя на 
підпору обертового блюда. � Вставте підпору обертового блюда в піч.

СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО
ВИКОРИСТОВУЙТЕ СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО  
для всіх методів приготування. 
На ньому збираються соки та 
частки їжі, які б за відсутності 
скла утворювали плями та 
забруднювали піч усередині. � Поставте скляне обертове блюдо на 

його підпору.

ПЕРЕД ПРИГОТУВАННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУВАНЕ 
ПРИЛАДДЯ  є 
термостійким і 
пропускає мікрохвилі.
ПІД ЧАС ВКЛАДАННЯ ПРОДУКТІВ ТА 
АКСЕСУАРІВ  в мікрохвильову піч 
переконайтеся, що вони не торкаються її 
внутрішніх деталей. 
Це особливо стосується аксесуарів, 
виготовлених із металу або таких, що 
мають металеві деталі.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПЕЧІ ПЕРЕКОНУЙТЕСЯ , що 
обертове блюдо здатне вільно обертатися.

РУЧКА ДЛЯ ДЕКА 
ЩОБ ВИЙНЯТИ З ПЕЧІ 
ГАРЯЧЕ ДЕКО, КОРИСТУЙТЕСЯ 
СПЕЦІАЛЬНОЮ РУЧКОЮ,  що входить у 
комплект поставки.

ДЕКО
ПРОДУКТИ МОЖНА 
КЛАСТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
НА ДЕКО.  
Користуючись деком, 
завжди ставте його на скляне 
обертове блюдо. 
НЕ КЛАДІТЬ НІЯКИЙ КУХОННИЙ  посуд на 
деко, бо воно швидко нагрівається і може 
зіпсувати посуд.
ДЕКО МОЖНА ПОПЕРЕДНЬО  нагріти перед 
користуванням ним (макс. впродовж 3 
хв.). При попередньому прогріванні дека 
користуйтеся функцією "Crisp" (Запікання).

НА РИНКУ ПРЕДСТАВЛЕНА  ціла низка 
аксесуарів. Перед придбанням 
переконайтеся, що вони підходять для 
використання в мікрохвильовій печі.

ЗАХИСТ ВІД ВМИКАННЯ ТА ЗАПОБІЖНЕ БЛОКУВАННЯ

ЦЯ АВТОМАТИЧНА ФУНКЦІЯ БЕЗПЕКИ 
АКТИВУЄТЬСЯ ЗА ОДНУ ХВИЛИНУ 
ПІСЛЯ  того, як піч повертається 
до "режиму очікування". (Піч 
перебуває в режимі "очікування", 
коли відображається годинник у 
форматі 24 годин або дисплей пустий, якщо 
не встановлено годинник).

ДВЕРЦЯТА ПОТРІБНО ВІДЧИНИТИ ТА 
ЗАЧИНИТИ , наприклад для вкладання 
продуктів у піч, перед відпусканням 
запобіжного блокування. Або ж на дисплеї 
відобразиться напис "DOOR" (ДВЕРЦЯТАІ).
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ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ПРОЦЕСУ ГОТУВАННЯ
ЯК ПРИЗУПИНИТИ ПРОЦЕС ГОТУВАННЯ:
ЩОБ ПЕРЕВІРИТИ, ЯК ІДЕ 
 г отування, перевернути 
страву або помішати її, 
процес готування можна 
призупинити шляхом 
відкривання дверцят. Встановлене 
налаштування зберігатиметься протягом 
10 хвилин.

ЯКЩО ВИ НЕ ХОЧЕТЕ ПРОДОВЖУВАТИ ПРОЦЕС 
ГОТУВАННЯ:
ВИЙМІТЬ СТРАВУ,  зачиніть 
дверцята і натисніть на кнопку 
СТОП.

ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ 
ПРИГОТУВАННЯ ВИКОНАЙТЕ 
НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ДІЇ.
ЗАЧИНІТЬ ДВЕРЦЯТА  і натисніть на кнопку 
"Start" (Пуск) ОДИН РАЗ. Процес готування 
продовжиться з того місця, де він зупинився. 
НАТИСНУВШИ НА КНОПКУ "START" (ПУСК) 
 ДВІЧІ, ви продовжите тривалість готування 
на 30 секунд.

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ  лунатиме один-два рази 
на хвилину впродовж 
10 хвилин, коли готування буде 
завершене. Щоб припинити 
подачу звукових сигналів, 
натисніть на кнопку СТОП або відчиніть 
дверцята.
ПРИМІТКА.  Піч зберігатиме налаштування 
впродовж 60 секунд, якщо дверцята 
були відчинені, а потім зачинені після 
завершення процесу готування.

ОХОЛОДЖЕННЯ

ПІСЛЯ ВИМКНЕННЯ ФУНКЦІЇ  піч може 
виконати процедуру охолодження. Це 
нормально. 
Після виконання цієї процедури піч 
автоматично вимикається. 

ПРОЦЕДУРУ ОХОЛОДЖЕННЯ  можна 
перервати відчиненням дверцят без будь-
якої шкоди для печі.

ВІДЧИНЯННЯ ДВЕРЦЯТ

ЩОБ ВІДЧИНИТИ ДВЕРЦЯТА, НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ.
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КУХОННИЙ ТАЙМЕР

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ,  
коли вам потрібен кухонний 
таймер, щоб виміряти 
точний час для різних цілей, 
наприклад, щоб зварити яйця, 
макарони або щоб дати тісту 
підійти, перш ніж починати його 
пекти, тощо.

 НАТИСКАЮЧИ КНОПКИ +/-,  встановіть час, який вам 
необхідно відміряти.

 КІЛЬКА РАЗІВ НАТИСНІТЬ КНОПКУ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОТУЖНОСТІ,  щоб встановити потужність на 0 Вт.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК). 

ГОДИННИК

КОЛИ ПРИЛАД ВПЕРШЕ 
ПІДКЛЮЧАЄТЬСЯ  до розетки 
або після перебоїв у подачі 
електроенергії, на дисплеї 
час не відображається. 
Якщо годинник не 
налаштований, дисплей 
залишатиметься порожнім, 
доки не буде встановлена 
тривалість готування.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "СТОП"  (упродовж 3 секунд) і 
утримуйте її, поки розташовані зліва символи (години) 
почнуть блимати.

 НАТИСКАЮЧИ КНОПКИ +/-,  встановіть години.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК).  (Два праві символи 
(хвилини) мигають).

 НАТИСКАЮЧИ КНОПКИ +/-,  встановіть хвилини.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК) ЗНОВУ.  
ПІСЛЯ ЦЬОГО ГОДИННИК  буде налаштований і запрацює.

ПРИМІТКА: 
ТРИМАЙТЕ ДВЕРЦЯТА ВІДЧИНЕНИМИ ПІД ЧАС НАСТРОЮВАННЯ 
ГОДИННИКА.  Завдяки цьому у вас буде 10 хвилин, щоб виконати 
дії з налаштування годинника. У протилежному разі кожний 
крок потрібно виконати за 60 секунд.

ПРОЛУНАЄ ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ  після завершення відліку таймера.
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ЛИШЕ МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ

ПОТУЖНІСТЬ РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

750 ВТ

РОЗІГРІВАННЯ НАПОЇВ,  води, бульйонів, кави, чаю та інших продуктів із високим 
вмістом води. Якщо продукт містить яйця або вершки, виберіть меншу 
потужність. 
Готування  риби, м'яса, овочів тощо.

500 ВТ
БІЛЬШ ДБАЙЛИВЕ ПРИГОТУВАННЯ , наприклад соусів із високим вмістом 
протеїнів, страв із сиру та яєць, а також завершення приготування запіканок.

350 ВТ ПОВІЛЬНЕ ПРОГРІВАННЯ,  розтоплювання масла.

160 ВТ РОЗМОРОЖУВАННЯ.  Розм'якшування масла, сирів та морозива.

  0 ВТ ВСТАНОВЛЮВАННЯ  часу очікування (при користуванні таймером без готування).

ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ 
ПРОДУКТІВ У МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧАХ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ  
для звичайного приготування 
та розігрівання овочів, риби, 
картоплі та м’яса.

КОЛИ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПРОЦЕС ГОТУВАННЯ:  
Час можна легко збільшувати на 30 секунд натисканням кнопки "Start" 
(Пуск). Кожне натискання збільшує тривалість на 30 секунд. Ви можете 
також змінити тривалість готування, натискаючи кнопки +/-, щоб 
збільшити або зменшити час. 
НАТИСКАЮЧИ КНОПКУ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ,  можна також 
змінити рівень потужності. Після першого натискання ви побачите 
поточний рівень потужності. Щоб змінити рівень потужності, 
натисніть кілька разів кнопку регулювання потужності.

РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

 НАТИСНІТЬ КНОПКИ +/-,  щоб встановити час.

 КІЛЬКА РАЗІВ НАТИСНІТЬ КНОПКУ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОТУЖНОСТІ,  щоб налаштувати потужність.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК).
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ЦЯ ФУНКЦІЯ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
 для швидкого розігрівання 
страв з високим вмістом води, 
наприклад: супів, а також кави 
чи чаю.

МИТТЄВИЙ ЗАПУСК

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК). 

ЦЯ ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНО ЗАПУСКАЄ  максимальну потужність, 
тривалість роботи налаштована на 30 секунд. Кожне додаткове 
натискання збільшує тривалість на 30 секунд. Ви можете також 
змінити тривалість готування, натискаючи кнопки +/-, щоб 
збільшити або зменшити час після початку роботи.

РУЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

ПРИ РУЧНОМУ РОЗМОРОЖУВАННІ 
 дотримуйтесь процедури для “готування 
і розігрівання за допомогою мікрохвиль”; 
рівень потужності встановіть на 160 Вт.

РЕГУЛЯРНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ І КОНТРОЛЮЙТЕ, ЯК 
ІДЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ.  Час, потрібний для 
певної кількості, слід визначити, виходячи з 
досвіду.

ПЕРЕВЕРТАЙТЕ ВЕЛИКІ ШМАТКИ  
після закінчення половини часу 

розморожування.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ В ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ 
ПАКЕТАХ,  поліетиленових плівках або 
картонних коробках можна класти 
безпосередньо в піч, оскільки вказані 
упаковки не містять металевих 
частин (наприклад, металевих 
перекручених дротів).

ТРИВАЛІСТЬ РОЗМОРОЖУВАННЯ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ФОРМИ УПАКОВКИ . 
Продукти, невеликі за товщиною, 
розморожуються швидше, ніж товсті.

РОЗДІЛІТЬ ШМАТКИ  після того, як вони 
почнуть розмерзатися. 
Окремі скибки розморожуються легше.
ЕКРАНУЙТЕ ДІЛЯНКИ ПРОДУКТІВ  
невеликим шматками 
алюмінієвої фольги, якщо 
вони почнуть нагріватися 
(наприклад, ніжки курки 
та кінчики крил).

ВАРЕНІ ПРОДУКТИ, ТУШКОВАНІ 
СТРАВИ ТА СОУСИ ДЛЯ М’ЯСНИХ 
СТРАВ  розморожуються краще, 

якщо перемішувати їх під час 
розморожування.

ПІД ЧАС РОЗМОРОЖУВАННЯ  краще злегка 
розтопити продукти та дочекатися, доки цей 
процес завершиться під час відстоювання.

ВІДСТОЮВАННЯ ПІСЛЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ 
ЗАВЖДИ ПОКРАЩУЄ  результат, 
оскільки сприяє рівномірному 
розподілу тепла в усьому 
об’ємі страви.
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ПРОДУКТ ПОРАДИ

М'ЯСО  (100 г - 2,0 кг) М’ясний фарш, відбивні, стейки або печеня.
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

ПТИЦЯ   (100 г - 2,0 кг) Ціла курка, шматки або філе.
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

РИБА   (100 г - 2,0 кг) Ціла риба, стейки або філе.
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

ДЛЯ СТРАВ, ЯКІ НЕ ВКАЗАНІ В ЦІЙ ТАБЛИЦІ  , і якщо вага страви більша або менша від 
рекомендованої, вам слід дотримуватися процедури для “Готування і розігрівання за 
допомогою мікрохвиль”, а для розморожування потужність слід встановити на 160 Вт.

СТРУМЕНЕВЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

ЗАСТОСОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ , 
якщо чиста вага становить від 
100 г до 2 кг.
ЗАВЖДИ КЛАДІТЬ ПРОДУКТИ  на 
скляне обертове блюдо. НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "JET DEFROST" (СТРУМЕНЕВЕ 

РОЗМОРОЖУВАННЯ).

 НАТИСКАЮЧИ КНОПКИ +/-,  встановіть вагу продуктів.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК). 
КОЛИ ПРОЦЕС РОЗМОРОЖУВАННЯ БУДЕ ВИКОНАНИЙ НА ПОЛОВИНУ , 
піч зупиниться і нагадає вам про необхідність 
ПЕРЕВЕРНУТИ (TURN FOOD). � Відчиніть дверцята. � Переверніть продукти. � Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, натиснувши кнопку "Start" (Пуск).

ПРИМІТКА:  Якщо продукти не будуть перевернуті, піч через 
2 хвилини автоматично продовжить процес розморожування. 
У цьому разі тривалість процесу розморожування буде більшою.

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ФУНКЦІЇ 
ПОТРІБНО ЗНАТИ  чисту вагу 
продуктів. У такому разі піч 
автоматично підрахує час, потрібний для 
завершення процедури.
ЯКЩО ВАГА МЕНША АБО БІЛЬША ЗА 
РЕКОМЕНДОВАНУ:  При розморожування 
дотримуйтесь процедури для “готування 
і розігрівання за допомогою мікрохвиль”; 
рівень потужності встановіть на 160 Вт.

ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТУ ПЕРЕВИЩУЄ  
температуру глибокої заморозки 
(-18 °C),  виберіть меншу вагу 
продукту.
ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТУ НЕ 
ПЕРЕВИЩУЄ  температуру глибокої 
заморозки (-18 °C),  виберіть більшу 
вагу продукту.

ВАГА: ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ: 
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ГРИЛЬ

КОРИСТУЙТЕСЬ 
ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ  для 
підрум'янювання поверхні 
страв.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ " GRILL" (ГРИЛЬ).

 НАТИСНІТЬ КНОПКИ +/-,  щоб встановити час.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК). 

НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ДВЕРЦЯТА  печі відчиненими на тривалий 
час, коли працює гриль, бо це може призвести до зниження 
температури.
ПРИМІТКА:
НАТИСКАННЯ КНОПКИ "GRILL" (ГРИЛЬ)  під час готування 
приводить до вмикання і вимикання елементу гриля. Таймер 
продовжуватиме зворотний відлік часу, коли елемент гриля 
вимкнений.

КУХОННИЙ ПОСУД, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  при роботі функції 
гриля, має бути термостійким і придатним для використання в 
мікрохвильовій печі.

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ  пластиковим посудом, коли працює гриль. Він 
може розплавитися. Дерев'яний та паперовий посуд також не 
підходить.
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КОМБІГРИЛЬ

ПОТУЖНІСТЬ РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

350 - 500 ВТ ГОТУВАННЯ  птиці, лазаньї та овочів

160 - 350 ВТ ГОТУВАННЯ  риби і заморожених гратенів

160 ВТ ГОТУВАННЯ  м'яса

0 ВТ ПІДРУМ'ЯНЮВАННЯ  під час готування

КОМБІГРИЛЬ 

КОРИСТУЙТЕСЬ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ 
ДЛЯ  готування таких страв, як 
гратен, лазанья, курка-гриль та 
смажена картопля.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ " GRILL" (ГРИЛЬ).

 НАТИСНІТЬ КНОПКИ +/-,  щоб налаштувати рівень потужності.

 НАТИСНІТЬ КНОПКИ +/-,  щоб встановити час.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК). 

У ХОДІ ПРОЦЕСУ  готування ви можете вмикати/вимикати елемент гриля за 
допомогою кнопки "Grill" (Гриль). 
МАКСИМАЛЬНИЙ МОЖЛИВИЙ РІВЕНЬ  мікрохвильової енергії при користуванні 
грилем обмежений рівнем, заздалегідь встановленим на заводі.
Мікрохвильову енергію можна виключити шляхом зниження мікрохвильової 
енергії до 0 Вт. При досягненні 0 Вт піч переходить у режим гриля без 
мікрохвиль.

РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ 
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ЗАПІКАННЯ

КОРИСТУЙТЕСЬ ЦІЄЮ 
ФУНКЦІЄЮ ДЛЯ  розігрівання 
і готування піци та інших 
страв на основі тіста. 
Вона також підходить для 
смаження бекону та яєць, 
ковбасок, гамбургерів тощо. 

ПОДБАЙТЕ ПРО ТЕ, ЩОБ ДЕКО  було правильно встановлене 
посередині скляного обертового блюда.

ДІСТАЮЧИ ДЕКО З  печі, користуйтеся 
РУКАВИЧКАМИ 
або спеціальною ручкою для дека.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ  внутрішньої поверхні печі 
поблизу елементу гриля.

НЕ СТАВТЕ ГАРЯЧЕ ДЕКО  на будь-яку поверхню, що може 
деформуватися від нагрівання.

ПРИ КОРИСТУВАННІ ЦІЄЮ  функцією піч і деко дуже сильно 
нагріваються.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "GRILL" (ГРИЛЬ).

 НАТИСНІТЬ КНОПКИ +/-,  щоб встановити час.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ "START" (ПУСК). 

ПІД ЧАС РОБОТИ ФУНКЦІЇ ЗАПІКАННЯ ЗМІНЮВАТИ АБО  вмикати 
рівень потужності або функцію грилю не можна. 

ПІД ЧАС  користування цією функцією 
КОРИСТУЙТЕСЯ ЛИШЕ ДЕКОМ, що входить у 
комплект поставки печі. Інші наявні в продажу 
дека не дадуть необхідного результату при 
користуванні цією функцією.

ПІЧ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЄ  мікрохвильову енергію та 
елемент гриля для розігрівання дека. Завдяки цьому деко 
швидко розігрівається до робочої температури і починає 
підрум'янювати та підсмажувати страву. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

ЗАЗВИЧАЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ  полягає лише в 
чищенні. 

ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖНА МИТИ В 
ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ:

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА.

СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО.

РУЧКА ДЛЯ ДЕКА.

ЯКЩО НЕ ТРИМАТИ ПІЧ  у чистоті, це може 
призвести до пошкодження поверхні, що 
негативно позначиться на термінові служби 
приладу і може призвести до виникнення 
небезпечних ситуацій.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
МЕТАЛЕВІ МОЧАЛКИ, 
АБРАЗИВНІ ЗАСОБИ 
ДЛЯ ЧИЩЕННЯ,  мочал-
ки зі сталі та вовни, абразивні серветки 
тощо, які можуть пошкодити панель ке-
рування та внутрішні і зовнішні поверхні 
печі. Використовуйте губку з м’яким ми-
ючим засобом або паперовий рушник із 
засобом для чищення скла у формі аеро-
золю. Нанесіть засіб для чищення скла у 
формі аерозолю на паперовий рушник.
НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ  безпосередньо на піч.

ЧЕРЕЗ ПЕВНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ , 
особливо в разі розливання, 
знімайте обертове блюдо, 
а також його опору та 
протирайте начисто дно печі.

ЦЯ ПІЧ ПРИЗНАЧЕНА  для роботи зі 
встановленим обертовим блюдом.

НЕ  використовуйте мікрохвильову піч, 
коли обертове блюдо знято для чищення.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ М’ЯКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ,  
воду та м’яку тканину для чищення 
внутрішніх поверхонь, передньої та задньої 
частини дверцят та їх прорізу.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАКОПИЧЕННЯ ЖИРУ  та 
часток їжі навколо дверцят.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ПАРОСТРУМИННІ МИЮЧІ ПРИСТРОЇ  для 
чищення мікрохвильової печі.

ДОДАВАННЯ ЛИМОННОГО СОКУ  в чашку води 
та її розміщення на обертовому блюді й 
кип’ятіння протягом кількох хвилин може 
сприяти видаленню запахів усередині печі.

ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СТІЙКИХ ПЛЯМ  прокип’ятіть 
чашку води в печі протягом 2—3 хвилин. 
Пара розм’якшить плями.

МИЙТЕ ОБЕРЕЖНО:
ДЕКО  слід мити розчином м'якого миючого 
засобу у воді. Сильно 
забруднені місця можна 
мити за допомогою 
мочалки та м'якого засобу 
для чищення.
ПЕРШ НІЖ МИТИ  деко, дайте йому спершу 
охолонути.

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ДЕКО У ВОДУ  і не 
полощіть його водою, поки воно не 
охолоне. Швидке охолодження може 
пошкодити деко.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МЕТАЛЕВІ 
МОЧАЛКИ:  Вони можуть подряпати 
поверхню.

ЕЛЕМЕНТ ГРИЛЯ НЕ  потребує чищення, 
оскільки інтенсивне нагрівання спалить 
будь-які рештки, що осіли на ньому. 
Водночас внутрішню поверхню печі 
поблизу елементу необхідно регулярно 
мити. Це можна робити за допомогою 
теплої води, миючого засобу та губки. При 
нерегулярному користуванні грилем його 
треба вмикати на 10 хвилин щомісяця, щоб 
спалити рештки, що осіли на ньому.
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ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ЯКЩО ПІЧ НЕ ПРАЦЮЄ,  не телефонуйте 
до сервісного центру, доки не виконаєте 
наведені нижче перевірки. � Обертове блюдо та його підпора  на місці. � Штепсель  вставлено в розетку належ-

ним чином. � Дверцята  зачинені належним чином. � Перевірте запобіжники  та переконайте-
ся в наявності живлення. � Переконайтеся , що в печі наявна достат-
ня вентиляція. � Почекайте 10 хвилин, потім спробуйте 
ввімкнути піч ще раз. � Відчиніть, а потім зачиніть  дверцята пе-
ред повторною спробою.

ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ УНИКНУТИ  необґрунтованого 
виклику майстра, за який вам довелося 
б заплатити.  Телефонуючи до сервісного 
центру, надайте відомості про серійний номер 
і номер типу печі (див. табличку сервісного 
обслуговування). Для отримання додаткової 
інформації ознайомтеся з гарантійною 
брошурою.

ЗА ПОТРЕБИ В ЗАМІНІ ШНУРА 
ЖИВЛЕННЯ  встановлюй-
те лише оригінальний 
шнур, який можна отри-
мати через організацію 
технічного обслуговуван-
ня. Заміну шнура живлен-
ня може виконувати лише 
кваліфікований майстер із 
технічного обслуговування.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИ ЛИШЕ 
МАЙСТЕР, ЯКИЙ ПРОЙШОВ 
ВІДПОВІДНУ ПІДГОТОВКУ.  
Виконання будь-якої операції з 
ремонту чи технічного обслуговуван-
ня, що передбачає знімання будь-якої 
кришки, яка захищає від дії мікрохви-
льової енергії, є небезпечним для будь-
кого, окрім підготовленого фахівця.
НЕ ЗНІМАЙТЕ ЖОДНИХ КРИШОК.

ПОРАДИ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАКУВАЛЬНА КОРОБКА  
підлягає повній переробці, 
що підтверджується 
відповідним символом. 
Дотримуйтеся місцевих 
норм з утилізації. Тримайте 
потенційно небезпечні пакувальні 
матеріали (поліетиленові пакети, полістирол 
тощо) в недоступному для дітей місці.
ЦЕЙ ПРИЛАД  марковано відповідно до 
Директиви ЄС 2002/96/EC про відходи 
електричного та електронного обладнання 
(WEEE). Дотримуючись правил утилізації 
виробу, ви допоможете запобігти 
заподіянню навколишньому середовищу 
і здоров’ю людей потенційної шкоди, 
що може статися у разі неналежного 
поводження з такими відходами.

СИМВОЛ  на виробі або на супроводжувальних 
документах вказує на те, 
що цей прилад не може 
вважатися побутовими 
відходами. Натомість його 
слід здати у відповідний пункт 
приймання електронного та 
електричного устаткування 
для подальшої утилізації. 
УТИЛІЗАЦІЯ  повинна 
здійснюватися 
відповідно до місцевих 
екологічних норм з утилізації відходів.
ЗА ДОКЛАДНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ  про 
поводження, відновлення та утилізацію 
цього виробу просимо звертатися до 
місцевих органів влади, служби вивезення 
та утилізації відходів або в магазин, у якому 
придбано цей виріб.
ПЕРЕД ЗДАВАННЯМ НА УТИЛІЗАЦІЮ  відріжте 
шнур живлення, щоб прилад не можна було 
підключити до джерела струму.
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ВИПРОБУВАННЯ КІЛЬКІСТЬ ПРИБЛ. ТРИВАЛІСТЬ РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ КОНТЕЙНЕР

12.1.3 750 Г 10 ХВ. 750 ВТ  ПІРЕКС 3.220

12.2.3 475 Г 5 ½ ХВ. 750 ВТ  ПІРЕКС 3.827

12.3.3 900 Г 15 ХВ. 750 ВТ  ПІРЕКС 3.838

13.3 500 Г 2 ХВ. 40 СЕК. СТРУМЕНЕВЕ 
РОЗМОРОЖУВАННЯ

НАПРУГА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 230 В/50 ГЦ

НОМІНАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ 1900 ВТ

ЗАПОБІЖНИК 10 А

ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ МІКРОХВИЛЬ 750 ВТ

В X Ш X Г

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ВИСОТА X ШИРИНА X ГЛИБИНА) 382 X 595 X X320

ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ВИСОТА X ШИРИНА X ГЛИБИНА) 187 X 370 X 290

ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

4 0 0 0 - 1 0 3 - 9 8 4 9 2

ВІДПОВІДНО ДО IEC 60705.
МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМІСІЯ  розробила стандарт для порівняльного 
випробування ефективності нагрівання різних мікрохвильових печей. Для цієї печі 
рекомендовано наведене нижче.

ДАНІ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВАННЯ
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