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НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОДОВЖУВАЧЕМ:  

ЯКЩО ШНУР ЖИВЛЕННЯ НАДТО КОРОТКИЙ, ЗВЕРНІТЬ-

СЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРИКА АБО ІНШОГО ОБ-

СЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЩОБ ВАМ ВСТАНОВИЛИ 

РОЗЕТКУ ПОРУЧ ІЗ ПРИЛАДОМ.

ОБЕРЕЖНО: Неправильне користування видел-
кою зазмелення може призвести до удару елек-
трострумом. Зверніться до кваліфікованого елек-
трика або обслуговуючого персоналу, якщо Ви 
не до кінця зрозуміли вказівки щодо заземлення, 
або якщо маєте сумніви, чи правильно заземлена 
мікрохвильова пічка.

ІНСТАЛЯЦІЯ

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ПРИСТРІЙ НЕ ПОШКОДЖЕНИЙ.  
Переконайтеся, що дверцята надійно приля-
гають до корпусу. Вийміть все с пічки і очис-
тіть її зсередини вологою м'якою ганчіркою.

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРИСТРОЮ  є обов'язковим.  
Виробник не несе відповідальності за 
травмування осіб, тварин або пошко-
дження предметів через недотриман-
ня цих вимог.

Виробник не несе відповідальність за 

будь-які проблеми через невиконання 

користувачем цих вказівок.

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПРИСТРОЄМ,  якщо він має по-
шкоджений шнур живлення або виделку, 
якщо він не працює як слід, був пошкодже-
ний або падав. Не занурюйте у воду шнур 
живлення або виделку. Тримайте шнур по-
далі від гарячих поверхонь. Наслідками мо-
жуть бути удар струмом, пожежа або інші 
небезпеки.

ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ВКАЗАНА НА НАКЛЕЙЦІ НА КОР-

ПУСІ НАПРУГА   відповідає напрузі в мере-
жі Вашого будинку.

ПІЧКА ПРАЦЮВАТИМЕ ЛИШЕ  якщо дверцята бу-
дуть надійно закриті.

РОЗТАШУЙТЕ ПІЧКУ НА СТІЙКІЙ РІВНІЙ 

ПОВЕРХНІ,  яка може витрима-
ти вагу пічки разом із напо-
вненим продуктами посу-
дом. Поводьтеся з пічкою обе-
режно.
РОЗТАШОВУЙТЕ ПІЧКУ ПОДАЛІ  від інших джерел 
тепла. Щоб забезпечити достатню вентиля-
цію, над пічкою мусить бути щонайменш 20 
см. Переконайтеся, що під, над і довкола піч-
ки є вільне місце, завдяки чому пічка пра-
вильно вентилюється. Мікрохвильову пічку 
неможна ставити в шафу.

ПОГАНИЙ ПРИЙОМ ТЕЛЕСИГНАЛУ  або раідо інтер-
ференція можуть виникну-
ти, якщо пічка розташо-
вана поруч із телевізо-
ром, радіо або зовніш-
ньою антеною.

НЕ ЗНІМАЙТЕ ПАНЕЛІ ЗАХИСТУ ВХОДУ МІКРОХВИЛЬ,  
розташовані на внутріш-
ніх стінках пічки.  Вони не 
дають жиру і часточкам їжі 
потрапити до каналів вхо-
ду мікрохвиль.
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ЦЕЙ ПРИСТРІЙ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ для роботи із 
зовнішнім таймером або окремою сис-
темою дистанційного управління.

ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ користуватися пристро-
єм без нагляду дорослих тільки після того, 
як детально розкажете їм про поводжен-
ня із пічкою так, щоб діти змогли безпечно 
користуватися нею і розуміли, до яких не-
безпек може призвести неправильне корис-
тування пічкою.  Необхідно наглядати за 
дітьми, коли вони користуються іншими 
джерелами тепла (якщо 
такі є) окремо або в по-
єднанні із мікрохвильо-
вими пічками через те, 
що виділяється висока 
температура.
ЦЕЙ ПРИСТРІЙ НЕ ПРИЗНАЧЕ- НИЙ ДЛЯ експлуа-
тації особами (включаючи дітей) із обме-
женими фізичними, сенсорними або розу-
мовими можливостями, або особами, яким 
бракує досвіду та знань, окрім випадків, 
коли за їхніми діями наглядає і дає їм поради 
людина, відповідальна за їхню безпеку. 
За ДІТЬМИ СЛІД НАГЛЯДАТИ , щоб не дати їм гра-
тися обладнанням.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

НЕ НАГРІВАЙТЕ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛЕГКОЗАЙМИС-

ТІ МАТЕРІАЛИ  в пічці або поруч з нею. Випари 
можуть спричинити пожежу або вибух.

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧКОЮ,  щоб 
сушити тканини, папір, спеції, трави, дере-
вину, квіти, фрукти або інші займисті мате-
ріали. Може статися пожежа.

НЕ ГОТУЙТЕ ЇЖУ НАДТО ДОВГО АБО З НАДМІРНОЮ ПО-

ТУЖНІСТЮ.  Може статися пожежа.

НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПІЧКУ БЕЗ НАГЛЯДУ,  особли-
во якщо користуєтеся папером, пласти-
ком або іншими займистими матеріала-
ми в процесі приготування. Папір може об-
вуглитися або загорітися, а деякі пластики 
можуть розплавитися, якщо їх використо-
вувати при підігріві продуктів.
Не залишайте пічку без нагляду, якщо ви-
користовуєте багато жиру або олії, оскіль-
ки вони можуть перегрітися і спричини-
ти пожежу!

ЯКЩО ЗАГОРІЛИСЯ МАТЕРІАЛИ ВСЕРЕДИНІ/ЗОВНІ ПІЧ-

КИ АБО ПОМІТНО ДИМ,  тримайте дверцята за-
критими і вимкніть пічку. Вийміть шнур 
живлення з розетки або вимкніть струм за-
побіжником або з панелі перемикача стру-
му.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ МІКРОХВИЛЬО-

ВОЮ  пічкою для розігріву будь-
чого, упакованого у закри-
ті вакуумні упаковки. 
Збільшується тиск, і це 
може викликати пошкодження або 
вибух при відкриванні.

ЯЙЦЯ
НЕ КОРИС Т УЙТЕС Я МІКРОХВИЛЬОВОЮ  пічкою для 
приготування або розігріву цілих яєць у 
шкарлупі або без неї, оскільки яйця 
можут вибухнути навіть після закін-
чення нагрівання у мікрохвильо-
вій пічці.

ІЗОЛЯЦІЮ ДВЕРЕЙ І ДІЛЯНКИ ДОВКОЛА НЕЇ  слід регу-
лярно оглядати, щоб вчасно виявити мож-
ливі пошкодження. Якщо ці ділянки пошко-
джені, пристроєм неможна користуватися 
доти, доки його не полагодить кваліфікова-
ний технік.

НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ  до пічки химічні речовини, 
які викликають корозію, та їхні пари. Цей 
тип пічки створений спеціально для розі-
грівання та приготування їжі. Пічка не при-
значена для промислового або лаборатор-
ного використання.

НЕ ВІШАЙТЕ І НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ  важкі предме-
ти на дверцята, оскільки це може пошкоди-
ти контактну поверхню дверцят та петлі. На 
ручку дверцят неможна нічого вішати.
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ЗАГАЛЬНІ

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ СТВОРЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВЖИТКУ!  

ЗАСТОСОВУЮЧИ МІКРОХВИЛІ, НЕМОЖНА КОРИСТУВАТИСЯ 

ПРИСТРОЄМ  без їжі. Подібне користування може 
пошкодити пристрій.

ЯКЩО ВИ ТРЕНУЄТЕСЯ ПРАЦЮВАТИ   з пічкою, по-
ставте в неї склянку води. Вода вбере у себе 
енергію мікрохвиль, і пічка не буде пошко-
джена.

ЗНІМІТЬ ДРОТИНКИ ДЛЯ ЗАКРИВАННЯ ПА-

КЕТІВ  з пластикового або паперо-
вого пакету, перш ніж покласти 
пакет у пічку.

ПРИГОТУВАННЯ У ФРИТЮРІ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІКРОХВИЛЬОВУ  пічку, щоб 
смажити продукти у фрітюрі, тому 
що температуру олії не-
можливо контролювати.

РІДИНИ
НАПР., НАПОЇ АБО ВОДА.   Рідина може нагрітися 
до температури кіпіння навіть 
без видимих ознак кипіння 
(бульбашки). Це може спричи-
нити опіки гарячою рідиною.
Щоб запобігти цьому, вико-
нуйте наступне:

1. Не користуйтеся посудом із прямими 
стінками та вузьким горлом.

2. Розмішайте рідину, перш ніж постави-
ти посуд в пічку, і залиште чайну лож-
ку в посуді.

3. Після нагрівання дайте рідині трошки 
постояти, і, перш ніж обережно вийня-
ти посуд із пічки, знову розмішайте рі-
дину. 

ПІДІГРІВШИ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ   або ріди-
ни у дитячій пляшечці чи 
баночці, завжди розмішай-
те їхній вміст і перевірте 
температуру їжі/напою, перш ніж давати їх 
дитині. Це розповсюдить тепло рівномірно. 
Завдяки цьому можна уникнути опіків.
Перш ніж нагрівати, обов'язково знімай-

те з посуду кришки і соски!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

КОРИСТУТЕСЯ ПРИХВАТКАМИ АБО РУКАВИЧКА-

МИ , щоб запобігти опікам, коли після 
приготування їжі торкаєтеся посуду, 
частин пічки і форми. Доступні части-
ни можуть розігрітися під час користу-
вання. Маленьким дітям не слід набли-
жатися до пічки.

НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ НІЧОГО  всередині пічки.

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ  на пічці неможна закрива-
ти. Якщо блокувати вхід повітря або отво-
ри для виходу повітря, це може пошкодити 
пічку, а їжа може погано приготуватися. 

НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ  цей пристрій про-
сто неба. 

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ  цим приладом поруч із ку-
хонною мийкою, у вологому підвалі або по-
руч із басейном тощо.



5UA

РУЧКА ДО БЛЮДА ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ
СПЕЦІАЛЬНОЮ РУЧКОЮ З КОМПЛЕКТУ ДО 

БЛЮДА ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ  ви-
йміть гаряче блюдо для страв зі ско-
ринкою з пічки.

БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ
РОЗТАШУЙТЕ ПРОДУКТИ ПРЯМО НА БЛЮДІ.  
Завжди користуйтеся скляною підставкою як опо-
рою для блюда для страв зі 
скоринкою.
НЕ РОЗМІЩУЙТЕ НА БЛЮДІ ДЛЯ 

СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ ЖОДНОГО КУХОННО-

ГО ПРИЛАДДЯ,  оскільки воно може швидко 
нагрітися і зіпсуватися від цього.
БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ  можна нагрівати пе-
ред користуванням (макс. 3 хв.). Завжди корис-
туйтеся функцією Crisp (Для страв із хрусткою 
скоринкою) для попереднього розігріву цього 
блюда.

БІЛЬШИЙ ПОСУД
КНОПКОЮ TURNTABLE STOP (СТОП СКЛЯНОЇ ПІДСТАВ-

КИ) КОРИСТУЙТЕСЯ   під час приготування у по-
суді настільки великому, що він не може 
вільно обертатися в пічці. Цією функцією 
можна користува-
тися лише під час 
приготування мі-
крохвилями. Ця 
кнопка не працю-
ватиме з іншими функціями.

ПАРОВАРКА
КОРИСТУЙТЕСЯ ПАРОВАРКОЮ З КРИШ-

КОЮ  для таких продуктів як 
риба, овочі та картопля.
ЗАВЖДИ РОЗТАШОВУЙТЕ  пароварку 
на скляній підставці.

АКСЕСУАРИ

ЗАГАЛЬНЕ

ЯКЩО АКСЕСУАРИ ІЗ ВМІСТОМ МЕТАЛУ  контактують 
із внутрішніми стінками пічки під час її робо-
ти, можуть з'явитися іскри, а пічка може бути 
пошкоджена.

ОПОРА СКЛЯНОЇ ПІДСТАВКИ
КОРИСТУЙТЕСЯ ОПОРОЮ  під скляною під-
ставкою. Ніколи не кладіть інше при-
ладдя на опору підставки. � Поставте основу скляної підстав-

ки до пічки.

СКЛЯНА ПІДСТАВКА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ СКЛЯНУ  підставку для всіх ме-
тодів приготування. Вона зби-
рає сік, що витікає з їжі, та час-
точки їжі, які можуть забрудни-
ти внутрішню поверхню пічки. � Поставте скляну підставку на рухому 

опору.

ПЕРШ НІЖ ГОТУВАТИ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ,  що кухонне 
приладдя, яким Ви користує-
теся, витримує дію пічки та 
дозволяє мікрохвилям про-
ходити крізь нього.

КОЛИ ВИ КЛАДЕТЕ ЇЖУ ТА КУХОННЕ ПРИЛАДДЯ  до мікро-
хвильової пічки, переконайтеся, що вони не кон-
тактують із внутрішніми стінками пічки. 
Це особливо важливо, коли йдеться про аксе-

суари з металу або металевими частинами.

ПЕРЕД ПРИГОТУВАННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ,  що скляна 
підставка вільно обертається.  Якщо рухома 
підставка не може обертатися, слід користу-
ватися меншим посудом.

НА РИНКУ  є багато аксесуарів. Перш ніж купувати 
їх, переконайтеся, що вони підходять для вико-
ристання з мікрохвилями.
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КУХОННИЙ ТАЙМЕР

КОРИСТУЙТЕСЯ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ,  коли потрібно виміряти точкний час 
для різних цілей, наприклад, якщо Ви готуєте яйця або чекаєте, 
поки підійметься дріжджове тісто.

q НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ CLOCK (ГОДИННИК).

w ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ, ЩОБ ВСТАНОВИТИ ЧАС,  який треба відміряти.

e НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ START (СТАРТ).

МЕРЕХТІННЯ СТОВПЧИКІВ  означає, що таймер працює.

ПОБАЧИТИ, СКІЛЬКИ ЧАСУ ЛИШИЛОСЯ, МОЖНА,  натиснувши на кнопку 
Clock (Годинник). Час показано 3 секунди, а потім годинник по-
казуватиме час приготування (якщо Ви в цей момент готуєте).

ЩОБ ЗУПИНИТИ КУХОННИЙ ТАЙМЕР,  який працює одночасно з іншою 
функцією, слід спочатку викликати його, натиснувши на кноп-
ку Clock (Годинник), а потім зупинити його, натиснувши на кноп-
ку Stop (Стоп).

ПРОЛУНАЄ СИГНАЛ,  коли таймер завершить відлік часу.

АКТИВУВАТИ ЗАХИСТ / БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

ЦЯ АВТОМАТИЧНА ФУНКЦІЯ БЕЗПЕКИ АКТИВУЄТЬСЯ ЧЕ-

РЕЗ ХВИЛИНУ ПІСЛЯ  того, як пічка повер-
нулася в режим очікування. (Пічка 
знаходиться в режимі очікування, 
коли показано годинник на 24 годи-
ни, або, якщо годинник не налаштовано, 
то коли дисплей порожній.)

ПЕРШ НІЖ ЗНЯТИ БЛОКУВАННЯ, СЛІД ВІДКРИТИ І ЗА-
КРИТИ  дверцята, наприклад, щоб поставити 
продукти до пічки. У протилежному випадку 
дисплей покаже “DOOR“ (ДВЕРІ).

(DOORДВЕРІ
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ЗРОБИТИ ПАУЗУ В ПРИГОТУВАННІ АБО ЗУПИНИТИ ПРИГОТУВАННЯ

ЩОБ ЗРОБИТИ ПАУЗУ В ПРИГОТУВАННІ:
ПРИГОТУВАННЯ МОЖНА ПОСТАВИТИ 

НА ПАУЗУ,  щоб перевірити, пере-
горнути або розмішати стра-
ву, відкривши дверцята. Нала-
штування зберігатиметься 10 
хвилин

ЯКЩО ВИ НЕ БАЖАЄТЕ ПРОДОВЖУВАТИ ГОТУВАТИ:

ВИЙМІТЬ СТРАВУ,  закрийте дверцята і на-
тисніть на кнопку STOP (Стоп).

ПРИМІТКА: Коли приготування закінчу-
ється, внутрішня лампа горітиме доти, доки Ви не 
натисните на кнопку STOP (Стоп). Це нормально.

ЩОБ ПРОДОВЖИТИ ПРИГОТУВАННЯ:
ЗАКРИЙТЕ ДВЕРЦЯТА  і ОДИН РАЗ натисніть кноп-
ку Start (Старт). Приготування відно-
виться з того моменту, на якому зупи-
нилося. 
ЯКЩО ДВІЧІ НАТИСНУТИ НА КНОПКУ START 

(СТАРТ),  це збільшить час на 30 секунд.

КОЛИ ПРИГОТУВАННЯ ЗАКІНЧИТЬСЯ,  щохвилини про-
тягом 10 хвилин лунатиме сигнал. Натисніть на 
кнопку STOP (Стоп) або від-
крийте двері, щоб скасувати 
сигнал.
ПРИМІТКА:  Пічка зберігати-
ме налаштування 60 секунд, якщо дверцята 
відкриють і закриють після завершення при-
готування.

ГОДИННИК НАЛАШТОВАНИЙ  і працює.
ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ НЕ ПОКАЗУВАТИ ГОДИННИК  після того, як його було 
налаштовано, знову натисніть - протягом 3 секунд - на кнопку 
Clock (Годинник), а потім натисніть кнопку Stop (Стоп).
ЩОБ ЗМІНИТИ ЧАС ГОДИННИКА,  виконуйте вищевказане.
ПРИМІТКА: НАЛАШТОВУЮЧИ ГОДИННИК, ТРИМАЙТЕ ДВЕРЦЯТА ВІДКРИТИМИ. 

 На налаштування годинника дано 10 хвилин. У протилежному 
випадку кожен етап слід виконувати в межах 60 секунд.

ГОДИННИК

КОЛИ ПРИСТРІЙ ВКЛЮЧЕНО ВПЕРШЕ,  або після зникнення струму з ме-
режі, годинник автоматично увійде до режиму налаштування.

q НАТИСКАЙТЕ КНОПКУ CLOCK (ГОДИННИК)   3 секунди, доки цифри 
ліворуч (години) не почнуть мерехтіти.

w ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити години.

e ЗНОВУ НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ CLOCK (ГОДИННИК).  Мерехтітимуть 
дві цифри праворуч (хвилини).

r ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити хвилини.

t ЗНОВУ НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ CLOCK (ГОДИННИК).

qet

wr
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ЛИШЕ МІКРОХВИЛІ
ЖИВЛЕННЯ ПРОПОНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ:

JET  
(800 ВТ)

ПІДІГРІВАННЯ НАПОЇВ,  води, рідких супів і бульонів, кави, чаю або інших продуктів з ви-
соким вмістом води. Якщо страва містить яйця або вершки, виберіть нижчу потуж-
ність.

650 ВТ ПРИГОТУВАННЯ  риби, м'яса, овочів тощо.

500 ВТ
РЕТЕЛЬНІШЕ ПРИГОТУВАННЯ  , наприклад, соусів із високим вмістом білків, страв з сиру та 
яєць і завершення приготування запіканок та жульєнів.

350 ВТ ПРИГОТУВАТИ ТУШКОВАНІ СТРАВИ,  розтопити масло.
160 ВТ РОЗМОРОЖУВАННЯ.  Розм'якшення масла, сирів.
  90 ВТ РОЗМ'ЯКШЕННЯ  морозива.
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ПРИГОТУВАННЯ І РОЗІГРІВ МІКРОХВИЛЯМИ

КОРИСТУЙТЕСЯ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ  для звичайного приготування і розі-
гріву таких продуктів як овочі, риба, кратопля і м'ясо.

КОЛИ ПОЧАЛОСЯ ПРИГОТУВАННЯ:  
Час приготування можна легко збільшувати на багато кроків 
по 30 секунд, натискаючи кнопку Start (Старт). Кожне натиснен-
ня збільшує час на 30 секунд. Також час можна збільшувати або 
зменшувати, обертаючи ручку регулювання. 

ВИБІР РІВНЮ ПОТУЖНОСТІ

q НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ MICRO (МІКРО),  щоб встановити потужність.

w ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити час приготування.

e НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ START (СТАРТ). 
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ЦЯ ФУНКЦІЯ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  для швидкого розігріву страв з висо-
ким вмістом води, таких як рідкі супи, чай або кава.

РЕАКТИВНИЙ СТАРТ

q НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ START (СТАРТ). 

ЦЯ ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНО РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ  з максимальної потуж-
ності мікрохвиль, і час приготування встановлено на 30 секунд. 
Кожне натиснення збільшує час на 30 секунд. Також час можна 
збільшувати або зменшувати, обертаючи ручку регулювання.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ВРУЧНУ

ВИКОНУЙТЕ ПРОЦЕДУРУ  для приготування і розі-
гріву мікрохвилями і виберіть рівень потуж-
ності 160 Вт для розморожування вручну.

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПРОДУКТИ РЕГУЛЯРНО.  Досвід підка-
же Вам, скільки часу слід готувати різні об-
сяги продуктів.

РОЗГОРНІТЬ ВЕЛИКІ СУГЛОБИ  посередині процесу 
розморожування.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ В ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТАХ,  
плівці або картонних упаковкаї можна ста-
вити просто в пічку, якщо упаковка не 
має металевих частин (напр., дроти-
нок для закривання пакетів).
ФОРМА УПАКОВКИ  впливає на час роз-
морожування. Тонкі упаковки розмо-
рожуються швидше за товщі.

РОЗДІЛЯЙТЕ ШМАТОЧКИ,  коли вони починають роз-
морожуватися. 
Окремі шматки розморожуються швидше.

ЧАСТИНИ, ЯКІ ПОЧИНАЮТЬ НАГРІВАТИ-

СЯ (НАПР., КУРЯЧІ ГОМІЛКИ І КІНЧИ-

КИ КРИЛЕЦЬ),  закрийте невели-
кими шматками алюмінієвої 
фольги.

ВАРЕНІ, ТУШКОВАНІ СТРАВИ, М'ЯСНІ СОУСИ  розмо-
рожуються краще, якщо під час розморо-

ження її розмішувати.

РОЗМОРОЖУЮЧИ ПРОДУКТ,  краще лишити його 
трохи нерозмороженим і дати процесу за-

вершитися, коли продукт постоїть після роз-
морожування.

ОЧІКУВАННЯ ПІСЛЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗАВЖДИ ПО-

КРАЩУЄ  результат, оскільки температура в 
різних частинах продукту стане однаковою.

q
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РЕАКТИВНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

КОРИСТУЙТЕСЯ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ,  щоб розморожувати м'ясо, птицю, 
рибу, овочі та хліб. Реактивне розморожування можна застосо-
вувати лише до продуктів з масою нето від 100 г до 2,5 кг.
ЗАВЖДИ РОЗТАШОВУЙТЕ  продукти на скляній підставці.

q ПОВТОРНО НАТИСКАЙТЕ НА КНОПКУ JET DEFROST (РЕАКТИВНЕ РОЗМОРОЖУВАН-

НЯ) , щоб вибрати тип продуктів.

w ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити масу продуктів.

e НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ START (СТАРТ). 

ПОСЕРЕДИНІ ПРОЦЕСУ РОЗМОРОЖУВАННЯ  пічка зупиняється і пропонує 
TURN  FOOD (ПЕРЕГОРНУТИ СТРАВУ). � Відкрийте дверцята. � Перегорніть страву. � Закрийте дверцята і знову увімкніть 

пічку, натиснувши на кнопку Start 
(Старт).

ПРИМІТКА:  Пічка продовжує процес автоматично через 2 хв., 
якщо страву не перегорнути. У такому випадку розморожуван-
ня триватиме довше.
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ЩОБ КОРИСТУВАТИСЯ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ,  слід знати масу нето продуктів. 

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ:  
ЯКЩО МАСА МЕНША АБО БІЛЬША ЗА РЕКО-

МЕНДОВАНУ:  Виконуйте процедуру 
для приготування і розігріву мікро-
хвилями і виберіть рівень потуж-
ності 160 Вт для розморожування.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ: 
ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТІВ ВИЩА  за тем-
пературу глибокого заморожування 
(-18°C),  виберіть масу, нижчу за справ-
жню.
ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТІВ НИЖЧА  за тем-
пературу глибокого заморожування 
(-18°C),  виберіть масу, вищу за справжню.

РЕАКТИВНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

ТИП ПРОДУКТІВ КІЛЬКІСТЬ ПІДКАЗКИ

q М'ЯСО 100 Г - 2 КГ М'ясний фарш, стейки, ескалопи або ростбіфи.

w ПТИЦЯ 100 Г - 2,5 КГ Ціле курча, частини або філе.

e РИБА 100 Г - 1,5 КГ Ціла, стейки або філе.

r ОВОЧІ 100 Г - 1,5 КГ Овочеві асорті, горох, броколі тощо.

t ХЛІБ 100 Г - 1 КГ Буханець, булочки або рогалики.

ПРОДУКТИ, НЕ ВКАЗАНІ В ТАБЛИЦІ,   а також ті, маса яких більша або менша за рекомендовану, слід 
готувати згідно "Приготування і розігрів мікрохвилями" і виберіть 160 Вт для розморожу-
вання.
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ГРИЛЬ

КОРИСТУЙТЕСЯ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ, ЩОБ  швидко підрум'янити поверхню 
страви.

q НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ GRILL (ГРИЛЬ). 

w ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити час приготу-
вання.

e НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ START (СТАРТ). 

ЯКЩО НАТИСКАТИ НА КНОПКУ GRILL (ГРИЛЬ) ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ,  це 
вмикатиме і вимикатиме нагрівальний елемент грилю. Таймер 
продовжить відлік часу, коли вимкнено елемент грилю. 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО КУХОННЕ ПРИЛАДДЯ , яким Ви користуєтеся, стій-
ке до дії високої температури і дії пічки, перш ніж застосовувати 
його для грилю.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЛАСТИКОВЕ  кухонне приладдя для грилю. Воно роз-
плавиться. Також не підходять предмети з деревини або паперу.
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КОМБІ ГРИЛЬ
ПОТУЖНІСТЬ РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ:

650 ВТ
ПРИГОТУВАННЯ  овочів і страв у 
паніровці з сиру та сухарів

350 - 500 ВТ ПРИГОТУВАННЯ  птиці та лазаньї

160 - 350 ВТ
ПРИГОТУВАННЯ  риби та заморо-
жених запіканок

160 ВТ ПРИГОТУВАННЯ  м'яса
  90 ВТ ПРИГОТУВАННЯ  печених фруктів

   0 ВТ
ПІДРУМ'ЯНЕННЯ  лише під час 
приготування
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КОМБІ ГРИЛЬ

ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ  готуйте запіканки, лазаньї, птицю та печену кар-
топлю.

q НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ GRILL (ГРИЛЬ). 

w НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ MICRO (МІКРО),  щоб встановити потужність. 

e ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити час приготування. 

r НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ START (СТАРТ).  

ПІД ЧАС РОБОТИ  можна вмикати/вимикати елемент грилю, натис-
каючи на кнопку Grill (Гриль). Макс. можливий рівень потужності 
мікрохвиль для грилю обмежений на фабриці.

ВИБІР РІВНЮ ПОТУЖНОСТІ 

МОЖЛИВО  вимикати мікрохвилі, зменшуючи їхній рівень на  0  Вт. 
Коли досягнуто  0  Вт, пічка перемикається виключно на гриль.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО КУХОННЕ ПРИЛАДДЯ , яким Ви користуєтеся, стій-
ке до дії високої температури і дії пічки, перш ніж застосовувати 
його для грилю.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЛАСТИКОВЕ  кухонне приладдя для грилю. Воно роз-
плавиться. Також не підходять предмети з деревини або паперу.

r
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ІЗ ХРУСТКОЮ СКОРИНКОЮ

ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ  розігрівайте і готуйте піцу та інші страви з тіста. 
Вона також підходить для того, щоб смажити бекон і яйця, ков-
баски, гамбургери тощо.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ,  що блюдо для страв зі скоринкою правильно 
стоїть посередині скляної підставки, що обертається.

КОРИСТУЙТЕСЯ РУКАВИЧКАМИ ДЛЯ ПІЧКИ  
або  спеціальною ручкою до блюда для 

страв зі скоринкою, наданою для маніпуляції 
гарячим блюдом.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ  стінки за нагрівальним елемен-
том грилю.

НЕ СТАВТЕ ГАРЯЧЕ БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ  на поверхні, чут-
ливі до тепла.

ПІЧКА І БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКЛЯНОЮ ПІДСТАВКОЮ  сильно нагріва-
ються під час користування функцією.

q НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ CRISP (ІЗ ХРУСТКОЮ СКОРИНКОЮ). 

w ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити час приготу-
вання.

e НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ START (СТАРТ). 

НЕМОЖЛИВО ЗМІНИТИ АБО УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ  рівень потужності або 
грилю, користуючись функцією "Із хрусткою скоринкою". 

З ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ  користуйтеся лише комплекту-
ючим блюдом для страв зі скоринкою. Інші до-
ступні на ринку блюда не дають правильний 
результат під час користування функцією.

ПІЧКА АВТОМАТИЧНО  використовує мікрохвилі та гриль, щоб нагрівати 
блюдо для страв зі скоринкою. Таким чином блюдо для страв зі скорин-
кою швидко нагріється до робочої температури і почне підрум'янювати 
і доводити страву до хрусткої.
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ЯКЩО В ЦЕЙ ЧАС НЕ ВІДКРИТИ ДВЕРЦЯТА (ПРОТЯГОМ 2 ХВИЛИН), ПІЧКА:

ДОДАЙТЕ Зупиніть і перейдіть до режиму очікування.

ПЕРЕМІШАЙТЕ
Продовжіть приготування. У цьому випадку 
результат може вийти не найкращим.

ПЕРЕГОРНІТЬ
Продовжіть приготування. У цьому випадку 
результат може вийти не найкращим. � Відкрийте дверцята. � Додайте, перемішайте або перегорніть страву. � Закрийте дверцята і поновіть приготування кнопкою Start 

(Старт).

МЕНЮ РЕАКТИВНЕ ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ

КОРИСТУЙТЕСЯ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ ДЛЯ  приготування різних типів заморожених 
продуктів.
ПІЧКА  автоматично вибере метод приготування, потрібні час і потужність.

q ПОВТОРНО НАТИСКАЙТЕ НА КНОПКУ JET MENU CRISP (МЕНЮ РЕАКТИВНЕ ДЛЯ 

СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ),  щоб встановити тип продуктів (див. таблицю).

w ОБЕРТАЙТЕ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити масу продуктів.

e НАТИСНІТЬ КНОПКУ START (СТАРТ).  
ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДЕЯКИХ ТИПІВ ПРОДУКТІВ ПОТРІБНО  додавати інші продукти, 
перегортати або перемішувати під час приготування (між різними мо-
делями). У таких випадках пічка зупиниться і підкаже зробити потрібне. 
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МЕНЮ РЕАКТИВНЕ ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ

ТИП ПРОДУКТІВ
РЕКОМЕНДОВАНА 

КІЛЬКІСТЬ
КУХОННЕ ПРИЛАДДЯ, ЯКИМ ВИ 

КОРИСТУЄТЕСЯ
ПІД ЧАС 

ПРИГОТУВАННЯ

q РИСОВА СУМІШ 300 Г - 650 Г ВСТАВТЕ ПОРОЖНЄ БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКО-

РИНКОЮ. ДОДАЙТЕ ПРОДУКТИ, КОЛИ БУДЕ 

ПОКАЗАНО ADD FOOD (ДОДАТИ ПРОДУКТИ)

ПЕРЕМІШАЙ-

ТЕ ПРОДУКТИ

w МАКАРОНИ 250 Г - 550 Г ВСТАВТЕ ПОРОЖНЄ БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКО-

РИНКОЮ. ДОДАЙТЕ ПРОДУКТИ, КОЛИ ПОКА-

ЗАНО ADD FOOD (ДОДАТИ ПРОДУКТИ)

РОЗМІШАЙТЕ 

СТРАВУ

e КРИЛЬЦЯ "БАФАЛО" 

/ КУРЯЧІ НАГЕТСИ

250 Г - 500 Г КОРИСТУВАННЯ БЛЮДОМ ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКО-

РИНКОЮ

ПЕРЕГОРНІТЬ 

СТРАВУ

r КАРТОПЛЯ-ФРІ 250 Г - 500 Г КОРИСТУВАННЯ БЛЮДОМ ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКО-

РИНКОЮ

РОЗМІШАЙТЕ 

СТРАВУ

t ПІЦА 250 Г - 750 Г КОРИСТУВАННЯ БЛЮДОМ ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКО-

РИНКОЮ

y КІШ 250 Г - 600 Г КОРИСТУВАННЯ БЛЮДОМ ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКО-

РИНКОЮ

u РИБА В КЛЯРІ / РИБ-

НІ ПАЛИЧКИ

250 Г - 500 Г ВСТАВТЕ ПОРОЖНЄ БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКО-

РИНКОЮ. ДОДАЙТЕ ПРОДУКТИ, КОЛИ ПОКА-

ЗАНО ADD FOOD (ДОДАТИ ПРОДУКТИ)

ПЕРЕГОРНІТЬ 

СТРАВУ

i КОРДОН БЛЮ / КУ-

РЯЧІ СТЕЙКИ

1-4 ШТУКИ (МАСА 

КОЖНОЇ 100-125 Г)

ВСТАВТЕ ПОРОЖНЄ БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКО-

РИНКОЮ. ДОДАЙТЕ ПРОДУКТИ, КОЛИ ПОКА-

ЗАНО ADD FOOD (ДОДАТИ ПРОДУКТИ)

ПЕРЕГОРНІТЬ 

СТРАВУ

ПРОДУКТИ, НЕ ВКАЗАНІ В ТАБЛИЦІ,   а також ті, маса яких більша або менша за рекомендовану, слід 
готувати згідно "Приготування і розігрів мікрохвилями" і виберіть 160 Вт для розморожу-
вання.
ПРИМІТКА:  
Під час попереднього нагріву можна додати трохи масла або олії на блюдо для страв зі ско-
ринкою.



17UA

q
КАРТОПЛЯ / КОРЕ-

НЕПЛОДИ  150 Г - 500 Г
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОДНАКОВІ ЗА РОЗМІРОМ ШМАТКИ.  
Розріжте овочі на однакові за розміром шматочки. 
Після приготування дайте постояти 1-2 хвилини.w

ОВОЧІ 

(цвітна капусті і 
броколі)

150 Г - 500 Г

e ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ  150 Г - 500 Г ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДАЙТЕ ПОСТОЯТИ  1-2 хвилини.

r РИБНЕ ФІЛЕ 150 Г - 500 Г

РІВНОМІРНО РОЗКЛАДІТЬ ФІЛЕ  на ґратках пароварки. Переміж-
уйте тонкі частини. Після приготування дайте постояти 
1-2 хвилини.

t КУРЯЧЕ ФІЛЕ 150 Г - 500 Г

ШМАТОЧКИ ФІЛЕ МУСЯТЬ БУТИ ОДНАКОВОГО РОЗМІРУ,  їх слід рівно-
мірно розкласти на ґратки пароварки.  Якщо філе було за-
морожене, переконайтеся, що філе добре розмерзлося 
перед приготуванням парою.
Після приготування дайте постояти 3-5 хвилин.

y ФРУКТИ 150 Г - 500 Г

РОЗРІЖТЕ ФРУКТИ НА ОДНАКОВІ ЗА РОЗМІРОМ ШМАТОЧКИ.

Якщо фрукти перезрілі, запрограмуйте нижчу масу, ніж 
справжня, щоб не зіпсувати їх надмірним приготуванням. 
Після приготування дайте постояти 2-2 хвилини.

w
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ФІТНЕС

КОРИСТУЙТЕСЯ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ ДЛЯ  таких продуктів як овочі та риба.
ЗАВЖДИ КОРИСТУЙТЕСЯ ПАРОВАРКОЮ,  коли застосовуєте цю функцію.

q ПОВТОРНО НАТИСКАЙТЕ КНОПКУ FITNESS (ФІТНЕС), щоб вибрати тип про-
дуктів. (Див. таблицю)

w ОБЕРТАЙТЕ РУЧКУ РЕГУЛЮВАННЯ,  щоб встановити масу продуктів.

e НАТИСНІТЬ КНОПКУ START (СТАРТ). 

ДОДАЙТЕ  100 мл (1 для) води у нижню 
частину пароварки.

РОЗТАШУЙТЕ  продукти на ґратках пароварки.

НАКРИЙТЕ  криш-
кою.

ПАРОВАРКА   призначена  лише для використання з мікро-
хвилями!
НІКОЛИ НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ НЕЮ з будь-якою іншою функцією. 

КОРИСТУВАННЯ ПАРОВАРКОЮ  з будь-якою іншою функцією може ви-
кликати пошкодження. 
ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ , ЧИ скляна підставка може вільно обертати-
ся, перш ніж увімкнути пічку.
ЗАВЖДИ СТАВТЕ  пароварку на скляну підставку, що обертається. 

e
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ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

ЧИЩЕННЯ Є ЄДИНИМ ВИДОМ ДОГЛЯДУ,  який звичайно 
потрібний.  Чистити мікрохвильову пічку можна 
лише коли вона відключена від мережі.
ЯКЩО НЕ ПІДТРИМУВАТИ ЧИСТОТУ ПІЧКИ,  це може зіпсу-
вати її поверхні, що скоротить робочий строк піч-
ки і може викликати потенційно небезпечні си-
туації.

НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ ДРОТЯНІ ПОДУШЕЧКИ, АБРАЗИВНІ 

ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ, , подушечки зі скло-
вати, губки із жорстким во-
локном тощо, які можуть 
пошкодити контроль-
ну панель, і внутрішню 
та зовнішню поверхні пічки. 
Користуйтеся тканиною з м'яким розчин-
ником або паперовим рушником із засобом 
для чищення скла в аерозолі. Побризкайте 
засобом для чищення скла на паперовий 
рушник.
НЕ БРИЗКАЙТЕ  безпосередньо на 
пічку.

РЕГУЛЯРНО,  особливо якщо в пічці 
розливаються продукти, виймайте 
скляну підставку та її опору і витирайте дно піч-
ки начисто.
ЦЯ ПІЧКА СТВОРЕНА ТАК,  щоб працювати зі сляною 
підставкою.

НЕ  користуйтеся мікрохвильовою піч-
кою, коли скляну підставку вийняли 
для чищення.

МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ:

ОПОРА СКЛЯНОЇ ПІДСТАВКИ.

СКЛЯНА ПІДСТАВКА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ.

ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧКОЮ  не за-
стосовуйте пристрої для чищення парою.

КОРИСУЙТЕСЯ ВОЛОГОЮМ'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ з м'яким 
розчинником, щоб очистити внутрішні поверх-
ні, дверцята зсередини і зовні та ділянку, до якої 
притуляються дверцята.

НЕ ДАВАЙТЕ ЖИРУ  та часточкам їжі нако-
пичуватися довкола дверцят.

ВИДАЛЯЙТЕ ЗАСТАРІЛІ ЗАБРУДНЕННЯ,  скип'ятивши 
склянку води у пічці 2-3 хвилини. Пара 
розм'якшить плями.
НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ МОЖНА ВИДАЛИТИ,  якщо додати до 
склянки води трохи лимонного соку, поставити її 
на скляну підставку і кип'ятити декілька хвилин.

НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ГРИЛЮ  не потребує чищення, 
оскільки інтенсивне тепло спалює рештки їжі, які 
потрапляють на нього, проте стінка пічки за ним 
потребує регулярного чищення. Це слід робити 
вологою м'якою тканиною з м'яким розчинником.
Якщо грилем не користуються регулярно, його 
слід вмикати на 10 хвилин щомісяця, щоб спалити 
бризки продуктів і, таким чином, знизити ризик 
виникнення пожежі.

РУЧКА ДО БЛЮДА ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ

ОБЕРЕЖНЕ ЧИЩЕННЯ:
БЛЮДО ДЛЯ СТРАВ ЗІ СКОРИНКОЮ  слід чистити водою із 
м'яким розчинником . Сильно забруднені ділянки 
можна очистити ганчіркрю для чи-
щення і м'яким засобом для чи-
щення.
ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ  завжди дайте 
охолонути блюду для страв зі 
скоринкою.

НЕ  занурюйте у воду і не споліскуйте 
гаряче блюдо. Швидке охолодження 
може пошкодити його.
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОДУШЕЧКАМИ ЗІ СКЛОВА-

ТИ.  Це подряпає поверхню.

ПАРОВАРКА

ПІЧКУ слід регулярно чистити і вийма-
ти з неї будь-які рештки їжі.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ЯКЩО ПІЧКА НЕ ПРАЦЮЄ,  не відправляйте її на обслу-
говування доки не перевірете наступне: � Скляна підставка та її опора  знаходяться на 

місці. � Штепсельна виделка  правильно вставлена в 
стінну розетку. � Дверцята  щільно зачинені. � Перевірте запобіжники  і переконайтеся, що в 
мережі є струм. � Перевірте,  чи правильно вентилюється пічка. � Почекайте 10 хвилин і знову спробуйте ко-
ристуватися пічкою. � Відкрийте і знову закрийте дверцята,  перш 
ніж спробувати знову.

ТАК ВАМ НЕ ЗНАДОБИТЬСЯ   робити зайві платні 
дзвінки. 
Коли дзвоните у службу обслуговування, на-
звіть серійний номер і тип пічки (див. ярлик 
служб). Детальніше дізнайтеся про це з га-
рантійного буклету.

ЯКЩО НЕОБХІДНО ЗАМІНИТИ ШНУР ЖИВЛЕННЯ,  його 
слід замінювати на оригінальний шнур 
живлення, який можна отрима-
ти в нашому сервісному цен-
трі. Шнур живлення може за-
мінювати лише кваліфікова-
ний технік з центру обслугову-
вання.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄ ЛИШЕ 

КВАЛІФІКОВАНИЙ ТЕХНІК З ЦЕНТРУ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ.  Небезпечно 
здійснювати будь-який ре-
монт, який потребує знят-
тя будь-яких покриттів, 
що захищають від енергії мі- кро-
хвиль, якщо Ви не є кваліфікованим 
техніком.
НЕ ЗНІМАЙТЕ ЖОДНИХ ПОКРИТТІВ.

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

УПАКОВКА  може цілком складати-
ся з перероблених матеріалів, 
про що свідчить символ 
переробки. Виконуйте міс-
цеві правила утилізації. Три-
майте потенційно небезпеч-
ну упаковку (пластикові пакети, 
пінопласт) у місцях, недоступних для дітей.
ЦЕЙ ПРИСТРІЙ  маркований згідно Європей-
ської директиви 2002/96/EC про Відходи 
електронного та електричного виробництва 
(WEEE). Правильно переробляючи пристрій, 
Ви запобігаєте потенційному негативному 
впливу на довкілля і здоров'я людей.

СИМВОЛ  на виробі або у супровідних до-
кументах позначає, що 
пристрій неможна ви-
кидати з побутовим сміт-
тям. Його слід відправити до 
пункту прийому для пере-
робки електричного та елек-
тронного обладнання. 
УТИЛІЗАЦІЮ  слід здійснюва-
ти згідно місцевих пра-
вил щодо утилізації.
ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ  
про поводження з виро-
бом, його ремонт і переробку можна отри-
мати в мерії Вашого міста, службі утиліза-
ції побутових відходів або в магазині, де Ви 
придбали виріб.
ПЕРШ НІЖ ВИКИДАТИ ПРИСТРІЙ,  відріжте шнур 
живлення, щоб його більше не можна було 
підключити до мережі.
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ЗГІДНО IEC 60705.
МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМІСІЯ  розробила стандарт порівняльної перевірки нагрівання 
різних мікрохвильових пічок. Радимо для цієї пічки наступне:
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Тест Кількість Прибл. час Рівень потужності Контейнер

12.3.1 1000 Г 14 ХВИЛИН 650 ВТ  PYREX 3.227
12.3.2 475 Г 5 ½ ХВ. 800 ВТ  PYREX 3.827
12.3.3 900 Г 16 ХВИЛИН 650 ВТ  PYREX 3.838
12.3.4 1100 Г 20-22 ХВ. ГРИЛЬ + 650 ВТ  PYREX 3.827
13.3 500 Г 3 ХВ. 6 СЕК. РЕАКТИВНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ


