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UAВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

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.
Не дозволяється користуватись 
цим приладом  дітям віком від 8 
років або особам з фізичними, 
сенсорними чи розумовими 
вадами або особам, які мають 
незначний досвід чи знання 
щодо використання цього 
приладу, якщо за ними не 
здійснюється нагляд  або 
якщо вони не отримали 
інструкції щодо безпечного 
використання приладу або 
якщо вони не розуміють 
можливий ризик. 
Не дозволяйте дітям гратися  з 
приладом. 
лише дітям від 8 років та 
під Наглядом дозволяється 
використовувати,  чиcтити або 
обслуговувати прилад .

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. Існує ризик пожежі.
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.
Не перетримуйте страву у пічці.  
Існує ризик пожежі.
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.
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.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ
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UA ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Прилад та його доступНі частиНи 
можуть Нагріватися  під час 
експлуатації.

Слід бути обережНими , щоб 
не торкнутися нагрівальних 
елементів.

Тримайте дітей віком до 8 років 
 подалі від приладу, якщо 
відсутній постійний нагляд.

ЗабороНяється 
використовувати 
мікрохвильову  піч 
для розігрівання 
продуктів у герметичних 
запакованих контейнерах. 
Підвищений тиск може 
завдати травми під час 
відкривання або  
спричинити вибух.

За потреби в заміНі шНура 
живлеННя  встановлюйте лише 
оригінальний шнур, який можна 
отримати через нашу 
організацію технічного 
обслуговування. 
Заміну шнура живлення 
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 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.
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.

П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я !
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UAВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЗАГАЛЬНІ
Цей прилад призначено для  
застосування лише в домашніх умовах.  
цей прилад призНачеНо  для викори-
стання в якості вбудованого. Не 
використовуйте як самостійний 
окремо встановлений прилад.
цей прилад призНачеНий  для розігрі-
вання харчових продуктів і напоїв. 
Сушіння харчових продуктів або 
одягу та нагрівання грілок, капців, 
губок, вологих ганчірок і тому по-
дібного може призвести до ризику 
травмування, займання або пожежі.
прилад не повинен праЦювати  без про-
дуктів усередині печі під час вико-
ристання мікрохвиль. У протилеж-
ному разі прилад буде пошкоджено.
під час НавчаННя роботі  з піччю  
поставте в неї склянку води. Вода 
поглине мікрохвильову енергію,  
і піч не буде пошкоджено.
Не використовуйте камеру  для  
зберігання будь-чого.
видаліть перекручені дроти  із 
паперових або поліетиле-
нових пакетів перед їх  
розміщенням у печі.
ГЛИБОКЕ ПРОСМАЖУВАННЯ
Не використовуйте мікрохвильову  
піч для глибокого про-
смажування, оскільки 
температуру олії  
неможливо контролювати.
використовуйте подушечки або  
рукавиці , щоб запобігти опікам під 
час торкання контейнерів,  
частин печі та посуду після  
приготування.

РІДИНИ
Наприклад, Напої або 
вода.  Рідини можуть 
перегріватися вище 
температури кипіння 
без видимих бульбашок. Це може 
спричинити раптове викіпання 
гарячої рідини. 
Виконайте наступні операції, щоб 
уникнути цього:
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, дай-
те контейнеру трохи постоя-
ти в печі, перемішайте вміст 
знову та лише потім обереж-
но вийміть посуд із печі.

ОБЕРЕЖНІСТЬ
завжди звертайтесь  до книги ре-
цептів за докладнішою інфор-
мацією, особливо якщо готуєте 
або розігріваєте їжу, що містить 
алкоголь.
після розігрівання продуктів   
 для дитячого хар-
чування або рідин у 
дитячій пляшечці чи 
баночці необхідно перемішати 
їхній вміст і перевірити темпе-
ратуру, перш ніж давати про-
дукти дитині. Це забезпечить 
рівномірний розподіл тепла та 
усунення ризику ошпарювання 
чи опіків.
Перед розігріванням обов’язково 
зніміть кришечку та соску.
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перекоНайтеся, що Напруга  , 
вказана на табличці з 
паспортними даними, відповідає 
напрузі в мережі у вашому 
будинку.
Не зНімайте захисНі 
пластиНи На 
вході мікрохвиль , 
розташовані збоку 
порожнинної 
стінки печі. Вони 
запобігають потраплянню 
жиру та часток їжі в канали 
випромінювання мікрохвиль.
перед моНтажом  переконайтесь, 
що камера пічі є порожньою. 
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.

забороНяється користуватися цим 
приладом  у разі пошкодження 
шнура живлення або вилки, 
неналежної роботи або 
пошкодження чи падіння. 
Забороняється занурювати шнур 
живлення або вилку у воду. 
Тримайте шнур подалі від гарячих 
поверхонь. У протилежному 
разі може статися ураження 
електричним струмом, пожежа 
або інші небезпечні ситуації.

якщо шНур живлеННя 
закороткий,  зверніться 
до кваліфікованого 
електрика, щоб він 
встановив розетку поряд 
із приладом.

після встаНовлеННя приладу  в 
меблевий корпус довжина 
кабелю живлення має 
бути достатньою для його 
підключення до електромережі.
щоб підключеННя  відповідало 
чинним нормативам техніки 
безпеки, слід використовувати 
вимикач, який би забезпечував 
розрив контактів між усіма 
полюсами не менше 3 мм.

УСТАНОВЛЕННЯ

МОНТАЖ ПРИЛАДУ

дотримуйтеся окремих  інструкцій зі 
встановлення, що постачаються в 
комплекті, під час встановлення приладу.

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
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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.

піч може працювати, лише  якщо 
дверцята щільно зачинені.

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Виробник не несе відповідальність 
за будь-які проблеми, спричинені 
недотриманням користувачем цих 
інструкцій.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Символи  
функцій

Кнопка  
STOP/ПАУЗА

Кнопка  
ON/OFF

Кнопка  
POWER

Кнопка  
ПУСК

Кнопка  
НАЗАД

Кнопка-  
РЕГУЛЯТОР

Кнопка  
ГОДИННИК

Цифровий  
дисплей

Power
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БЛОКУВАННЯ / ЗАПОБІЖНЕ БЛОКУВАННЯ

Щоб розблокувати замок, 
натисніть та утримуйте кнопку 
Назад впродовж 5 секунд.

дверцята потрібНо відчиНити та зачиНити , 
наприклад, для вкладання продуктів у піч, 
перед відпусканням запобіжного блокування. 
Або ж на дисплеї відобразиться напис "door".

ФуНкція блокуваННя активується  
натисканням та утриманням кнопки 
НАЗАД (приблизно 5 секунд), поки 
замість цифр з'явиться символ замка.

Ключ зникає через  
3 секунди, та дисплей 
повертається до 
попереднього екрану.

СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО
використовуйте скляНе обертове блюдо  для 
всіх способів приготування. На ньому 
збираються соки та частки 
їжі, які б за відсутності 
скла утворювали плями та 
забруднювали піч усередині. ɳ Поставте скляне обертове 

блюдо на його підпору.

РЕШІТКА
використовуйте решітку  при 
приготуванні в режимі Grill 
або Grill Combi.

РУЧКА ДЛЯ ДЕКА CRISP
щоб вийНяти з печі гаряче 
деко Crisp , користуйтеся 
спеціальною ручкою Crisp, що 
входить у комплект поставки.

ДЕКО CRISP
покладіть продукти безпосередНьо На деко 
Crisp.  Користуючись 
деком Crisp, завжди 
ставте його на скляне 
обертове блюдо.

Не кладіть Ніякий кухоННий  посуд 
на деко Crisp, бо воно швидко 
нагрівається і може зіпсувати посуд.

деко Crisp можНа попередНьо  нагріти перед 
користуванням ним (макс. впродовж 3 хв.). 
При попередньому прогріванні дека Crisp 
завжди користуйтеся функцією «Crisp».

ЗАГАЛЬНІ
На риНку представлеНа  ціла низка аксесуарів. 
Переконайтесь, що вони підходять для 
використання мікрохвильової печі, перш 
ніж купувати будь-що.

перекоНайтесь, що іНструмеНти, які ви 
використовуєте,  безпечні для мікрохвиль 
та швидко протестуйте їх 
у мікрохвильовій печі 
перед їх використанням для 
приготування.

під час вкладаННя продуктів та/або 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.

якщо аксесуари, що містять метал , вступають 
у контакт із внутрішніми деталями печі під 
час її роботи, можуть виникнути іскри, що 
призведе до пошкодження приладу.

перед запуском печі перекоНуйтеся , що 
обертове блюдо здатне вільно обертатися.

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА
використовуйте підпору обертового блюда  
під його склом. Забороняється 
класти будь-яке інше приладдя 
на підпору обертового блюда. ɳ Вставте підпору обертового 

блюда в піч.

АКСЕСУАРИ
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щоб продовжити після закіНчеННя роботи ФуНкції:  
коли відображається слово "END",  ви можете 
продовжити час приготування на 30 секунд, 
натиснувши кнопку Пуск. При кожному 
натисканні кнопки час приготування 
збільшується на 30 секунд.

після завершеННя приготуваННя  кожну 
хвилину впродовж 10 хвилин лунає 
звуковий сигнал. Щоб припинити 
подачу звукових сигналів, натисніть на кнопку 
STOP або відчиніть дверцята.
примітка:  Піч зберігатиме налаштування 
лише впродовж 60 секунд, якщо дверцята 
були відчинені, а потім зачинені після 
завершення процесу готування.

як призупиНити процес готуваННя:
щоб перевірити, як іде  готування, перевернути 
страву або помішати її, процес готування 
можна призупинити шляхом відкривання 
дверцят. Встановлене налаштування 
зберігатиметься протягом 10 хвилин.

для продовжеННя приготуваННя 
викоНайте НаведеНі Нижче дії:
зачиНіть дверцята  і натисніть 
кнопку Пуск ОДИН РАЗ. Процес готування 
продовжиться з того місця, де він зупинився. 
НатисНувши кНопку пуск  ДВІЧІ, ви збільшите 
тривалість готування на 30 секунд.

ПОМІШАТИ АБО ПЕРЕВЕРНУТИ СТРАВУ 
(ЛИШЕ ФУНКЦІЇ 6TH SENSE)

ON/OFF

примітка: в режимі швидке розморожуваННя 
піч продовжує працювати автоматичНо через 
2 хвилиНи , якщо продукти не перевертали. 
У такому разі час розморожування буде 
більшим.

коли прилад вимкНеНо,  ніякі кнопки та 
кнопка-регулятор не функціонують (окрім 
кнопки ПУСК). На дисплеї відображається 
час у 24-годинному форматі.

примітка: у цій іНструкції з експлуатації  в різних 
описах припускається, що мікрохвильова 
піч УВІМКНЕНА.

під час використаННя деяких ФуНкцій 6th sENsE 
 піч може зупинитися (залежно від вибраної 
програми та класу продуктів) та вказати  
на необхідність ПЕРЕМІШУВАННЯ АБО  
ПЕРЕВЕРТАННЯ ПРОДУКТІВ (TURN FOOD).
Для продовження приготування виконайте 
наведені нижче дії: ɳ Відкрийте дверцята. ɳ Переверніть продукти. ɳ Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, 

натиснувши кнопку Пуск.

увімкНіть або вимкНіть прилад , 
натискаючи кнопку On/Off  
впродовж ½ секунди.

коли прилад увімкНеНий,  всі кнопки працюють 
нормально і час у 24-годинному форматі не 
відображається на дисплеї.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Коли прилад знаходиться у режимі 
очікування, відображається приглушений 
24-годинний годинник. Поверніть круглу 
поворотну кнопку або натисніть будь-яку 
кнопку, щоб вийти з режиму очікування.

після НатискаННя кНопки stop,  або якщо 
користувач не працює з виробом певний 
час, піч переходить у режим очікування.

ПРИПИНЕННЯ / ПРИЗУПИНЕННЯ / ПРОДОВЖЕННЯ ГОТУВАННЯ
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UA ТИПИ ПРОДУКТІВ (ЛИШЕ ФУНКЦІЇ 6TH SENSE)

при використаННі ФуНкції 6th sENsE  пічі 
необхідно знати, який тип продуктів вона має 
використовувати, щоб забезпечити добрий 
результат. При виборі типу продуктів за 
допомогою кнопки-регулятора на дисплеї 
відображається цифра або символ типу продуктів.

перелік типів продуктів  вказано в таблицях 
для кожної функції 6th Sense.
в іНструкції з типів продуктів  для цієї 
печі вказано, який тип продуктів 
використовується у функціях, для яких 
застосовуються типи продуктів.

 

ПРОДУКТ

М'ясо (100 г - 2,0 кг)

ПтИЦя (100 г -

для продуктів, Не вказаНих у таблицях,  
та продуктів, вага яких є меншою або 
більшою ніж рекомендована, потрібно 
виконати процедуру для Приготування та 
розігрівання продуктів у мікрохвильових 
печах".

6th SENSE
Розігрівання

Тарілка Заморожена 
порція

Заморожена 
лазанья Суп Напої

6th SENSE
Готування

Печена 
картопля

Свіжі 
овочі

Заморожені 
овочі

Консервовані 
овочі Попкорн

6th SENSE

Crisp

Картопля фрі Піца, 
тонка

Піца, 
на глибокому 
листі

Крильця буфало / 
маленьки шматочки 
курятини

Рибні 
палички
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після вимкНеННя ФуНкції  піч може виконати 
процедуру охолодження. Це нормально, 
і дисплей відображає напис “Cool On” 
(Охолодження). 
Після виконання цієї процедури піч 
автоматично вимикається.

НатисНіть кНопку Назад , щоб 
подивитися час у 24-годинному 
форматі, коли на дисплеї 
відображається напис "Cool On" 
("Охолодження").

процедуру охолоджеННя  можна перервати 
відчиненням дверцят без будь-якої  
шкоди для печі.

ОХОЛОДЖЕННЯ

q НатисНіть кНопку "годиННик" (½ секуНди).  ( Блимають дві цифри (години) зліва).

w поверНіть кНопку-регулятор , щоб задати години.

e НатисНіть кНопку-регулятор.  (Блимають дві цифри (хвилини) справа).

r поверНіть кНопку-регулятор , щоб задати хвилини.

t НатисНіть кНопку-регулятор  знову, щоб підтвердити зміну.

після цього годиННик буде НалаштоваНий і запрацює.

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

під час першого вмикаННя приладу  
з’явиться запит на настроювання 
годинника.
у разі збою еНергопостачаННя  го-
динник блиматиме та потребува-
тиме повторного настроювання.





Power
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РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

ЛИШЕ МІКРОХВИЛІ

потужНість рекомеНдоваНий спосіб використаННя

1000 ВТ розігріваННя Напоїв,  води, бульйонів, кави, чаю або інших продуктів із високим 
вмістом води. Якщо продукт містить яйця або вершки, виберіть меншу потужність.

800 ВТ приготуваННя  овочів, м’яса, тощо.

650 ВТ готуваННя  риби.

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 та шоколаду.

160 ВТ розморожуваННя.  Розм’якшення масла, сирів.

90 ВТ розм’якшеННя  морозива

0 ВТ під час використаННя  лише таймера.

ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ  
ПРОДУКТІВ У МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧАХ

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

q повертайте кНопку-регулятор , поки знайдете функцію мікрохвиль.

w НатисНіть кНопку-регулятор , щоб підтвердити свій вибір.

e поверНіть кНопку-регулятор , щоб задати рівень  
потужності мікрохвиль.

r НатисНіть кНопку-регулятор , щоб підтвердити свій вибір.

t поверНіть кНопку-регулятор , щоб задати час приготування.

y НатисНіть кНопку пуск або кНопку-регулятор.

коли розпочНеться процес готуваННя:   
Час можна легко збільшувати на 30 секунд натисканням кнопки Пуск. 
Кожне натискання збільшує тривалість на 30 секунд. Ви можете також 
змінити тривалість готування, повертаючи кнопку-регулятор, щоб 
збільшити або зменшити час.
під час готуваННя  ви можете змінити час приготування та/або рівень потужності.

<= натискаючи потрібну кнопку: =>

використовуйте цю ФуНкцію  для 
звичайного приготування та 
розігрівання овочів, риби, 
картоплі та м’яса.



 

Power

Power
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Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

q відкрийте дверцята  та поставте продукти у піч. Зачиніть 
дверцята.

w НатисНіть кНопку пуск для автоматичНого 
запуску  пічі з повною мікрохвильовою 
потужністю (900 Вт) і часом приготування 30 секунд. 
Кожне додаткове натискання збільшує тривалість на  
30 секунд.

ШВИДКИЙ ПУСК

ця ФуНкція використовується 
 для швидкого розігрівання 
страви з високим вмістом води, 
наприклад, супу, кави чи чаю.



Power



також ви можете зміНити тривалість готуваННя після запуску 
ФуНкції, повертаючи кНопку-регулятор , щоб збільшити або 
зменшити час.

примітка:
ця ФуНкція доступНа лише тоді,  коли піч вимкнена або 
знаходиться в режимі очікування, поки багатофункціональна 
велика кнопка знаходиться в положенні Microwave 
(Мікрохвилі).
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викоНайте процедуру  для "Приготування та  
розігрівання продуктів у мікрохвильових  
печах" і виберіть рівень потужності 160 Вт під 
час ручного розморожування.

регулярНо перевіряйте і коНтролюйте, як іде 
розморожуваННя.  Час, потрібний для  
певної кількості, слід визначити, виходячи  
з досвіду.

РУЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

перевертайте великі шматки  після закінчення 
половини часу розморожування.

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.

заморожеНі продукти в поліетилеНових пакетах,  
поліетиленовій плівці або картонній коробці 
можна класти безпосередньо в піч 
за умови, що упаковки не містять 
металевих частин (наприклад, 
металевих перекручених дротів).

тривалість розморожуваННя залежить від 
Форми упаковки . Продукти у неглибокій 
упаковці розморожуються швидше, ніж у 
глибокій упаковці.

розділіть шматки  після того, як вони 
почнуть розмерзатися. Окремі скибки 
розморожуються легше.

Накрийте діляНки продуктів  
невеликими шматками 
алюмінієвої фольги, якщо 
вони почнуть нагріватися 
(наприклад, ніжки курки та 
кінчики крил).
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UAШВИДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

q повертайте кНопку-регулятор , поки знайдете функцію Швидке розморожування.

w НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

e поверНіть кНопку-регулятор,  щоб вибрати тип продуктів.

r НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

t  поверНіть кНопку-регулятор,  щоб задати вагу.

y НатисНіть кНопку пуск.

використовуйте цю ФуНкцію  для 
розморожування м’яса, птиці, 
риби, овочів і хліба. 
Швидке розморожування 
необхідно використовувати,  
лише якщо чиста вага становить  
100 г - 2,5 кг.

завжди кладіть продукти  на скляне 
обертове блюдо.









Power

коли процес розморожуваННя буде викоНаНий На 
половиНу,  піч зупиниться і надасть підказку 
ПЕРЕВЕРНУТИ ("TURN") продукти. ɳ Відкрийте дверцята. ɳ Переверніть продукти. ɳ Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, 

натиснувши кнопку Пуск.

примітка:  Якщо продукти не будуть 
перевернуті, піч через 2 хвилини 
автоматично продовжить процес 
розморожування. У цьому разі тривалість 
процесу розморожування буде більшою.
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ВАГА:
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 
розморожуванні дотримуйтесь процедури для "готування 
і розігрівання за допомогою мікрохвиль" та оберіть рівень 
потужності 160 Вт.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ:
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.

ПРОДУКТ ПОРАДИ

q м'ясо  (100 г - 2,0 кг) м’ясНий Фарш,  відбивні, стейки або печеня.

w птиця   (100 г - 2,5 кг) ціла курка,  шматки або філе.

e риба   (100 г - 1,5 кг) ціла риба, стейки  або філе.

r овочі   (100 г - 1,5 кг) змішаНі овочі,  горох, броколі тощо.

t хліб   (100 г - 1,0 кг) бухаНка,  булочки або рогалики.

для страв, які Не вказаНі в цій таблиці,  і якщо вага страви менша або більша від 
рекомендованої, вам слід дотримуватися процедури для “Готування і розігрівання за 
допомогою мікрохвиль”, а для розморожування потужність слід встановити на 160 Вт.

ШВИДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ
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Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

q повертайте кНопку-регулятор , поки знайдете функцію Grill.

w НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

e поверНіть кНопку-регулятор,  щоб задати час приготування.

r НатисНіть кНопку пуск.

використовуйте цю ФуНкцію для 
 підрум'янювання страв на  
решітці.









поставте продукти  на решітку. Перевертайте продукти під час готування.

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.

Power
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Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

q повертайте кНопку-регулятор,  поки знайдете функцію Grill Combi.

w НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

e поверНіть кНопку-регулятор,  щоб задати рівень 
потужності мікрохвильової печі.

r НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

t поверНіть кНопку-регулятор,  щоб задати час 
приготування.

y НатисНіть кНопку пуск.

коли розпочНеться процес готуваННя:   
Час можна легко збільшувати на 30 секунд натисканням кнопки Пуск. 
Кожне натискання збільшує тривалість на 30 секунд. Ви можете також 
змінити тривалість готування, повертаючи кнопку-регулятор, щоб 
збільшити або зменшити час.
під час готуваННя  ви можете змінити час приготування та/або рівень 
потужності.

<= натискаючи потрібну кнопку: =>

максимальНий можливий рівеНь  мікрохвильової енергії при використанні 
функції Grill Combi обмежений рівнем, заздалегідь встановленим на заводі.
покладіть продукти  на решітку або на скляне обертове блюдо.

користуйтесь цією ФуНкцією 
для  готування таких страв, 
як лазанья, риба та смажена 
картопля.









 Power

Power

GRILL COMBI

потужНість: рекомеНдоваНий спосіб використаННя

650 Вт приготуваННя овочів і запікаНок

350 - 500 Вт приготуваННя птиці і лазаНьї

160 - 350 Вт готуваННя риби і заморожеНих гратеНів

160 Вт готуваННя м'яса

90 Вт Фруктові гратеНи

0 Вт підрум'яНюваННя під час готуваННя
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Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

q повертайте кНопку-регулятор , поки знайдете функцію Crisp.

w НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

e поверНіть кНопку-регулятор,  щоб задати час приготування.

r НатисНіть кНопку пуск.

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.

er









 Power

піч автоматичНо застосовує  Функцію "Microwaves" (Мікрохвилі) 
і Grill для розігрівання дека Crisp. Завдяки цьому деко Crisp 
швидко розігрівається до робочої температури і починає 
підрум'янювати та підсмажувати страву.

подбайте про те,  щоб деко Crisp було правильно 
встановлене посередині скляного обертового блюда.

при користуваННі цією ФуНкцією піч і деко Crisp  дуже 
сильно нагріваються.

Не ставте гаряче деко Crisp  на будь-яку поверхню, що 
може деформуватися від нагрівання.

будьте обережНі, Не торкайтеся  елементу гриля.

щоб дістати гаряче деко Crisp,  використовуйте 
рукавички для пічі або спеціальну ручку для дека Crisp, що 
надається.

під час користуваННя цією ФуНкцією користуйтеся лише  
деком Crisp, що входить у комплект поставки печі. 
Інші наявні в продажу дека Crisp не дадуть необхідного 
результату при користуванні цією функцією.
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ПРОДУКТ ПОРАДИ

q обідНя тарілка  (250 г - 500 г)

грійте під кришкою.
для отримаННя Найкращіх результатів  підготуйте 
продукти відповідно до рекомендацій, вказаних 
на наступній сторінці.

w заморожеНа їжа    
(250 г - 500 г)

дотримуйтесь іНструкцій На упаковці  щодо 
вентиляції, проколювання, тощо.

e заморожеНа лазаНья    
(250 г - 500 г)

розігрівайте під кришкою  Переверніть, якщо 
необхідно.

r суп   (200 г - 800 г)
розігрівайте без кришки  в окремих мисках або у 
великій мисці.

t Напій   (100 г - 500 г) грійте без кришки.

для продуктів, Не вказаНих у цій таблиці,  та продуктів, вага яких є меншою або більшою 
ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання 
продуктів у мікрохвильових печах».

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

q повертайте кНопку-регулятор,  поки знайдете функцію 6th Sense.

w НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

e повертайте кНопку-регулятор,  поки знайдете функцію Розігрів 6th Sense.

r НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

t  поверНіть кНопку-регулятор,  щоб вибрати потрібний  
тип продуктів.

y НатисНіть кНопку-регулятор,  щоб підтвердити свій вибір.

u поверНіть кНопку-регулятор,  щоб задати вагу.

i НатисНіть кНопку пуск.

використовуйте цю ФуНкцію  під час 
розігрівання замороженої, охоло-
дженої або доведеної до кімнатної 
температури готової їжі.
покладіть страву  на термостійку та-
рілку або миску, призначену для ви-
користання в мікрохвильовій печі.













Power

РОЗІГРІВ 6TH SENSE
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завжди Накривайте продукти  під час 

використання цієї функції. Винятком є 
розігрівання охолоджених супів, коли 

кришка не потрібна.

якщо продукт запаковаНо  так, що він уже 
накритий, у кришці потрібно зробити 

2–3 надрізи, щоб надлишковий тиск 
виходив під час розігрівання.

у полімерНій плівці  потрібно зробити 
надрізи або проколи 
за допомогою виделки 
для вивільнення 
тиску та запобігання 
розтріскуванню, оскільки 
під час приготування 
утворюється пара.

у разі зберігаННя  їжі в холодильнику або її 
"розрівнювання" для розігрівання кладіть 

товстіші, твердіші 
продукти із 
зовнішнього боку, 
а тонші або менш 
тверді продукти — 
посередині тарілки.

кладіть тоНкі скибки  м’яса одну над одною 
або перемежайте їх.

товстіші скибки,  зокрема м’ясний рулет і сосиски, 
потрібно класти близько одна до одної.

результати завжди краще після 
відстоюваННя  впродовж  
1-2 хвилин.

помішуваННя під час НагріваННя 
під час НагріваННя  піч може зупинитись 
(залежно від програми) та надати підказку 
"ПОМІШАТИ" їжу. ɳ Відкрийте дверцята. ɳ Помішайте їжу. ɳ Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, 

натиснувши кнопку Пуск.

примітка:  Якщо продукти не будуть 
помішані, піч через 1 хвилини автоматично 
продовжить процес розморожування. У 
такому разі час нагрівання буде більшим.

РОЗІГРІВ 6TH SENSE
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ПРОДУКТ ПОРАДИ

q печеНа картопля  (200 г - 1,0 кг)

проколіть картоплиНи  та покладіть їх у тер-
мостійку тарілку, призначену для викори-
стання в мікрохвильовій печі. Переверніть 
картоплини після звукового сигналу печі. 
Пам’ятайте, що піч, тарілка та страва гарячі.

w свіжі овочі   (200 г - 800 г)
поріжте овочі  на шматки однакового розміру. 
Додайте 2-4 столових ложки води та накрий-
те.Перемішайте після звукового сигналу печі.

e заморожеНі овочі   (200 г - 800 г) готуйте під кришкою. Перемішайте після 
звукового сигналу печі.

r коНсервоваНі овочі   (200 г - 600 г)
вилийте  більшу частину рідини та готуйте 
– під кришкою – у спеціальному посуді для 
мікрохвильової пічі.

t попкорН   (100 г) готуйте лише одиН пакет за одиН раз.  Якщо потрібно 
більше попкорну, приготуйте пакети по черзі.

для продуктів, Не вказаНих у цій таблиці,  та продуктів, вага яких є меншою або більшою 
ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для "Приготування та розігрівання 
продуктів у мікрохвильових печах".

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

q повертайте кНопку-регулятор,  поки знайдете функцію 6th Sense.

w НатисНіть кНопку-регулятор , щоб підтвердити свій вибір.

e повертайте кНопку-регулятор,  поки знайдете функцію Приготування 6th Sense.

r НатисНіть кНопку-регулятор , щоб підтвердити свій вибір.

t  поверНіть кНопку-регулятор,  щоб вибрати потрібний  
тип продуктів.

y НатисНіть кНопку-регулятор , щоб підтвердити свій вибір.

u поверНіть кНопку-регулятор,  щоб задати вагу.

i НатисНіть кНопку пуск.

використовуйте цю ФуНкцію  ЛИШЕ 
для приготування. Функцію 
Приготування 6th Sense можна 
використовувати лише для 
продуктів з вказаних тут категорій.













Power

ПРИГОТУВАННЯ 6TH SENSE

у полімерНій плівці  потрібно зробити 
надрізи або проколи за допомогою 
виделки для вивільнення тиску та 
запобігання розтріскуванню, оскільки 
під час приготування утворюється пара.
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ПРОДУКТ ПОРАДИ

q картопля Фрі  (200 г - 500 г)
викладіть картоплю  рівномірним шаром на деко 
Crisp. Посоліть на свій смак.

w піца, тоНка зі скориНкою   
(200 г - 500 г)

для піци з тоНким тістом.

e піца, у глибокому посуді   
(200 г - 800 г)

для піци з товстим тістом.

r курячі крильця /  
хрусткі шматочки курятиНи   
(200 г - 500 г)

щоб приготувати хрусткі шматочки курятиНи, 
 змастіть деко Crisp олією.

t рибНі палички   (200 г - 500 г)
покладіть рибНі палички у піч,  залишаючи 
достатньо місця між ними. Переверніть страву   
при появі підказки.

для продуктів, Не вказаНих у цій таблиці,  та продуктів, вага яких є меншою або більшою 
ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для "Приготування та розігрівання 
продуктів у мікрохвильових печах".

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши    кнопку, та продовжите виконання  
наступних операцій:

q повертайте кНопку-регулятор,  поки знайдете функцію 6th Sense.

w НатисНіть кНопку-регулятор , щоб підтвердити свій вибір.

e повертайте кНопку-регулятор,  поки знайдете функцію  
6th Sense Crisp.

r НатисНіть кНопку-регулятор , щоб підтвердити свій вибір.

t  поверНіть кНопку-регулятор,  щоб вибрати потрібний  
тип продуктів.

y НатисНіть кНопку-регулятор , щоб підтвердити свій вибір.

u поверНіть кНопку-регулятор,  щоб задати вагу.

i НатисНіть кНопку пуск.

використовуйте цю ФуНкцію  ЛИШЕ 
для приготування страв зі скорин-
кою. Функцію 6th Sense Crisp мож-
на використовувати лише для про-
дуктів з вказаних тут категорій.
покладіть продукти  на деко Crisp.
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ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖНА МИТИ В 
ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ:

підпора обертового блюда.

скляНе обертове блюдо.

ручка для дека Crisp.

решітка.

зазвичай обслуговуваННя  
полягає лише в чищенні.
якщо Не тримати піч  у чистоті, 
це може призвести до 
пошкодження поверхні, що 
негативно позначиться на 
термінові служби приладу і 
може призвести до виникнення 
небезпечної ситуації.

Не використовуйте металеві 
мочалки, абразивні засоби для 
чищення,  мочалки зі сталі 
та вовни, абразивні 
серветки тощо, які 
можуть пошкодити 
панель керування та внутрішні та 
зовнішні поверхні печі. Використовуйте 
губку з м’яким миючим засобом або 
паперовий рушник із засобом для чищення 
скла у формі аерозолю. 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.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

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.

для видалеННя стійких плям  прокип’ятіть 
чашку води в печі протягом 2–3 хвилин. Пара 
розм’якшить плями.
додаваННя лимоННого соку  в чашку води 
та її розміщення на обертовому блюді й 
кип’ятіння протягом кількох хвилин може 
сприяти видаленню запахів усередині печі.

забороНяється 
використовувати 
парострумиННі миючі 
пристрої  для чищення 
мікрохвильової печі.

елемеНт гриля  не потребує чищення, оскільки 
інтенсивне нагрівання спалить будь-
які рештки, що осіли на ньому. Водночас 
внутрішню поверхню над нагрівальним 
елементом 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.

МИЙТЕ ОБЕРЕЖНО:
деко Crisp  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 Crisp, дайте йому спершу 
охолонути.

Не  занурюйте деко Crisp у воду і не 
полощіть його водою, поки воно не 
охолоне. Швидке охолодження може 
пошкодити деко.

Не використовуйте металеві мочалки:  
Вони можуть подряпати поверхню.
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за потреби в заміНі шНура живлеННя  
встановлюйте лише оригінальний шнур, 
який можна отримати 
через нашу організацію 
технічного обслуговування. 
Заміну шнура живлення 
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 
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.

якщо піч Не працює,  не телефонуйте до 
сервісного центру, доки не виконаєте 
наведені нижче перевірки: ɳ Обертове блюдо та його підпора на місці. ɳ Дверцята зачинені належним чином. ɳ Перевірте запобіжники та 

переконайтеся в наявності живлення. ɳ Переконайтеся, що в печі наявна 
достатня вентиляція. ɳ Почекайте 10 хвилин, потім спробуйте 
ввімкнути піч ще раз. ɳ Відчиніть, а потім зачиніть дверцята 
перед повторною спробою. ɳ Відключіть духову шафу від 
електромережі. Почекайте 10 хвилин 
перед повторним підключенням та 
спробою вмикання.

це дозволить уНикНути  необґрунтованого викли-
ку майстра, за який вам довелося б заплатити. 
Телефонуючи до сервісного центру, надайте ві-
домості про серійний номер і номер типу печі 
(див. табличку сервісного обслуговування).Для 
отримання додаткової інформації ознайомтеся з 
гарантійною брошурою.

ДАНІ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВАННЯ
відповідНо до iEC 60705.

міжНародНа електротехНічНа комісія  розробила стандарт для порівняльного випробування 
ефективності нагрівання різних мікрохвильових печей. Для цієї печі рекомендовано наведене нижче.

випробуваННя кількість Прибл. тривалість рівеНь потужНості коНтейНер

12.3.1 1000 г 12 - 13 хв. 650 Вт  Пірекс 3.227

12.3.2 475 г 5 ½ хв. 650 Вт  Пірекс 3.827

12.3.3 900 г 13–14 хв. 750 Вт  Пірекс 3.838

13.3 500 г 10 хв. 160 Вт

ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Напруга джерела живлеННя 230 В/50 Гц

НоміНальНа вхідНа потужНість 2300 Вт

запобіжНик 10 А

вихідНа потужНість мікрохвиль 1000 Вт

Grill 800 Вт

зовНішНі габаритНі розміри (висота x шириНа x глибиНа) 385 x 595 x 468

вНутрішНі габаритНі розміри (висота x шириНа x глибиНа) 200 x 405 x 380
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символ  на приладі або в 
супровідній документації 
вказує на те, що прилад 
не можна переробляти як 
побутові відходи. Натомість 
його необхідно направити 
у відповідний пункт збору 
для повторної переробки 
електричного й 
електронного обладнання. 

утилізація  повинна 
здійснюватися відповідно 
до місцевих екологічних  
норм з утилізації відходів.

щоб отримати докладНішу іНФормацію  
про поводження з цим приладом, його 
відновлення та утилізацію, зверніться 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.

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  промарковано відповідно до 
Європейської директиви 2012/19/EU щодо 
відходів електричного та електронного 
обладнання (WEEE).Забезпечивши належну 
утилізацію продукту, ви допоможете 
уникнути можливих негативних наслідків 
для довкілля та здоров’я людей, що можуть 
статися в разі неналежного поводження з 
цим приладом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ


