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BEZPIECZEŃSTWO 
UŻYTKOWNIKA I INNYCH 
OSÓB JEST BARDZO WAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera 
ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa, z którymi 
należy się zapoznać i których 
należy ściśle przestrzegać.
Ten symbol informuje o 
potencjalnym ryzyku dla 
bezpieczeństwa użytkownika i 
osób trzecich.

Wszystkie ostrzeżenia 
dotyczące bezpieczeństwa 
będą poprzedzone tym 
symbolem oraz 
następującymi 
oznaczeniami:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną 
sytuację, której ewentualne 
zaistnienie prowadzi do 
poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną 
sytuację, której ewentualne 
zaistnienie mogłoby 
prowadzić do poważnych 
obrażeń.

Wszystkie komunikaty dotyczące 
bezpieczeństwa określają rodzaj 
potencjalnego zagrożenia i 
informują, w jaki sposób 
zmniejszyć ryzyko urazów, szkód 
oraz porażenia prądem wskutek 
nieprawidłowej obsługi 
urządzenia. 
Należy ściśle przestrzegać 
poniższych instrukcji:
 - Podczas rozpakowywania i 

instalacji należy używać 
rękawic ochronnych.

 - Urządzenie należy odłączyć 
od zasilania elektrycznego 
przed przystąpieniem do 
każdej czynności instalacyjnej.

 - Prace montażowe i 
konserwacyjne powinny być 
przeprowadzane przez 
technika specjalistę zgodnie z 
instrukcjami producenta oraz 
obowiązującymi miejscowymi 
przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa. Nie 
naprawiać i nie wymieniać 
żadnej części urządzenia, jeśli 
nie jest to konkretnie zalecane 
w instrukcji obsługi.

 - Wymiana przewodu 
zasilającego może zostać 
przeprowadzona wyłącznie 
przez wykwalifikowanego 
elektryka. Skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem.

NiNiejsza iNstrukcja powinna być również dostępna na stronie internetowej: 
www.whirlpool.eu

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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PL  - Urządzenie musi być 
uziemione.

 - Przewód zasilający powinien 
mieć wystarczającą długość, 
aby umożliwić podłączenie 
zabudowanego urządzenia do 
sieci.

 - Aby instalacja była zgodna z 
wymogami odpowiednich 
przepisów BHP, należy użyć 
rozłącznika wszystkich 
biegunów zasilania o 
minimalnym odstępie między 
stykami wynoszącym 3 mm.

 - Jeśli piekarnik jest 
wyposażony we wtyk, nie 
należy używać rozgałęziaczy.

 - Nie należy używać 
przedłużaczy.

 - Nie ciągnąć za przewód 
zasilania.

 - Po zakończeniu instalacji 
użytkownik nie powinien mieć 
dostępu do komponentów 
elektrycznych urządzenia.

 - Nie dotykać urządzenia 
mokrymi częściami ciała i nie 
obsługiwać go boso.

 - Urządzenie jest przeznaczone 
wyłącznie do użytku 
domowego i służy do 
przygotowywania posiłków. 
Nie zezwala się na inne 
zastosowania (np.: do 
ogrzewania pomieszczeń ani 
użytkowanie na zewnątrz).  
Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za 
uszkodzenia i straty 
spowodowane niewłaściwym 
użyciem lub nieprawidłową 
konfiguracją ustawień.

 - Urządzenie jest przeznaczone 
do zabudowy. Nie należy 
używać go jako urządzenia 
wolnostojącego.

 - Urządzenie i jego dostępne 
części mogą podczas pracy 
silnie się nagrzewać. Należy 
uważać, aby nie dotykać 
grzałek.

 - Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i 
małe dzieci (w wieku 3-8 lat) 
nie powinny zbliżać się do 
urządzenia bez nadzoru osób 
dorosłych.

 - Dzieci w wieku 8 lat i starsze, 
osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, 
sensorycznej lub umysłowej 
oraz osoby bez odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy mogą 
korzystać z urządzenia 
wyłącznie pod nadzorem lub 
przy odpowiednich instrukcjach 
dotyczących bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i pod 
warunkiem, że rozumieją 
zagrożenia związane z obsługą 
urządzenia. Dzieci nie mogą 
bawić się urządzeniem. Dzieci 
nie mogą bez nadzoru czyścić 
ani konserwować urządzenia.

 - Podczas i bezpośrednio po 
użyciu, nie dotykać 
elementów grzejnych ani 
wewnętrznych powierzchni 
urządzenia: ryzyko oparzeń.  
Należy uważać, aby 
urządzenie nie miało kontaktu 
ze ściereczkami lub innymi 
łatwopalnymi materiałami, 
dopóki wszystkie jego 
komponenty całkowicie nie 
wystygną.
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PL - Po zakończeniu gotowania, 
zachować ostrożność przy 
otwieraniu drzwiczek, 
pozwalając by przed 
włożeniem rąk do kuchenki 
rozgrzane powietrze lub para 
ulotniły się z niej stopniowo. 
Nie blokować otworów 
wentylacyjnych.

 - Do wyjmowania naczyń i 
akcesoriów z gorącego 
piekarnika należy używać 
odpowiednich rękawiczek. 
Uważać, aby nie dotykać 
gorących elementów.

 - Nie wkładać do piekarnika 
materiałów łatwopalnych ani 
nie przechowywać ich w jego 
pobliżu: Przy przypadkowym 
włączeniu urządzenia, 
stwarzałoby to zagrożenie 
pożarowe.

 - Nie podgrzewać w kuchence 
mikrofalowej potraw w 
szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. Wzrost ciśnienia 
może spowodować 
uszkodzenie podczas 
otwierania urządzenia, a 
nawet wybuch.

 - Nie używać kuchenki 
mikrofalowej do suszenia 
tkanin, papieru, przypraw, ziół, 
drewna, kwiatów, owoców ani 
innych łatwopalnych 
materiałów. Może to 
spowodować pożar.

 - Nie pozostawiać pracującego 
urządzenia bez nadzoru, 
szczególnie podczas 
stosowania w procesie 
gotowania papierowych, 
plastikowych, czy innego 
rodzaju łatwopalnych 
materiałów. Papier może się 
zwęglić lub zapalić, zaś 
niektóre rodzaje plastiku 
mogą się stopić podczas 
podgrzewania żywności.

 - Używać wyłącznie naczyń 
przeznaczonych do kuchenek 
mikrofalowych.

 - Przegrzanie płynu ponad 
punkt wrzenia może nastąpić 
bez oznak wrzenia. W 
rezultacie, gorący płyn może 
nagle wykipieć.

 - Nie używać kuchenki 
mikrofalowej do głębokiego 
smażenia, gdyż nie ma 
możliwości kontrolowania 
temperatury oleju.

 - Po podgrzaniu potraw dla 
dzieci w słoiczku albo płynów 
w butelce dla niemowląt 
zawsze należy wymieszać 
zawartość i sprawdzić 
temperaturę przed podaniem. 
Dopilnować, aby przed 
podgrzewaniem zostały 
zdjęte pokrywki i smoczki.
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PL  - Jeżeli do potraw dodawane są 
napoje alkoholowe (np. rum, 
koniak, wino, itp.), należy 
pamiętać, że alkohole 
wyparowują w wysokiej 
temperaturze. Wiąże się to 
ryzykiem, że unoszące się 
opary alkoholu mogą się 
zapalić przy wejściu w kontakt 
z elektrycznymi elementami 
grzewczymi kuchenki.

 - Nie używać kuchenki 
mikrofalowej do gotowania 
całych jajek - w skorupce lub 
bez, ponieważ może dojść do 
ich eksplozji, nawet po 
zakończeniu procesu 
podgrzewania.

 - Jeżeli dojdzie do zapalenia się 
materiału na zewnątrz lub 
wewnątrz kuchenki albo 
pojawi się dym, należy 
pozostawić drzwiczki 
urządzenia zamknięte i 
wyłączyć zasilanie. Odłączyć 
kabel zasilający lub wyłączyć 
zasilanie na tablicy 
bezpiecznikowej lub 
wyłącznikowej.

 - Nie gotować żywności zbyt 
długo. Może to spowodować 
pożar.

 - Czyszczenie jest zwykle 
jedyną wymaganą czynnością 
konserwacyjną. 
Nieutrzymywanie urządzenia 
w czystości może skutkować 
uszkodzeniami powierzchni 
kuchenki, a nawet prowadzić 
do sytuacji niebezpiecznych.

 - Nie wolno stosować urządzeń 
czyszczących parą.

 - Nie używać żrących środków 
czyszczących do mycia 
kuchenki ani ostrych 
metalowych drapaków do 
czyszczenia szybki drzwiczek, 
gdyż mogą one porysować 
powierzchnię i doprowadzić 
do rozbicia się szkła.

 - Nie stosować żrących środków 
chemicznych ani oparów 
powodujących korozję. Ten 
typ urządzenia jest 
przeznaczony do 
podgrzewania i gotowania 
żywności. Nie jest ono 
przeznaczone do zastosowań 
przemysłowych ani 
laboratoryjnych.

 - Zabrania się zdejmowania 
wszystkich osłon.  
Należy okresowo sprawdzać, 
czy nie zostały uszkodzone 
uszczelki drzwi oraz 
powierzchnie w ich pobliżu. W 
przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń, należy zaprzestać 
korzystania z kuchenki, aż do 
czasu naprawy przez 
wykwalifikowanego technika 
serwisu.

 - Naprawy serwisowe mogą być 
wykonywane wyłącznie przez 
przeszkolonego technika 
serwisu. Wykonywanie przez 
osobę nieprzeszkoloną 
jakichkolwiek napraw bądź 
czynności serwisowych 
wiążących się ze 
zdejmowaniem wszelkich 
osłon zabezpieczających 
przed działaniem mikrofal jest 
niebezpieczne.
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PLDEKLARACJA ZGODNOŚCI 

NiNiejsze urządzeNie jest przeznaczone do 
użytkowania w kontakcie z artykułami 
spożywczymi i spełnia wymagania określone w 
Rozporządzeniu (  ) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego. Zostało ono 
zaprojektowane, wyprodukowane i 
wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami 

OCHRONA ŚRODOWISKA

utylizacja opakowaNia

Materiał z opakowania nadaje się w 100% do 

recyklingu i jest oznaczony symbolem ( ).  
Poszczególnych części opakowania nie należy 
wyrzucać, lecz utylizować je zgodnie z 
przepisami określonymi przez lokalne władze.

wskazówki dotyczące oszczędzaNia eNergii

 - Urządzenie należy wstępnie nagrzać tylko 
wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli 
gotowania lub w danym przepisie.

 - Stosować ciemne lakierowane lub 
emaliowane formy do pieczenia, ponieważ 
lepiej absorbują ciepło.

 - Wyłączyć urządzenie 10/15 minut przed 
upływem ustawionego czasu gotowania. 
Potrawy wymagające dłuższego gotowania 
będą się jeszcze gotowały po wyłączeniu 
urządzenia. 

utylizacja urządzeNia

 - Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako 
zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/
WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

 - Prawidłowe złomowanie niniejszego 
urządzenia przyczynia się do ograniczenia 
ryzyka negatywnego wpływu produktu na 
środowisko i zdrowie ludzi, do jakiego 
prowadzi nieodpowiednia utylizacja 
produktu.

 - Symbol    na urządzeniu lub w 
dokumentacji do niego dołączonej oznacza, 
że urządzenia nie wolno traktować 
podobnie jak zwykłe odpady domowe. 
Należy oddać je do punktu zajmującego się 
utylizacją i recyklingiem urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych.

bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie nr 
2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która 
zastąpiła dyrektywę nr 73/23/EWG z 
późniejszymi zmianami) oraz w dyrektywie nr 
2004/108/WE w sprawie kompatybilności 
elektromagnetycznej („EMC”). 
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PRZED PODŁĄCZENIEM

MONTAŻ URZĄDZENIA

INSTALACJA

Po rozPakowaniu urządzenia, sprawdzić, czy nie 
zostało uszkodzone podczas transportu i czy 
prawidłowo zamykają się drzwiczki urządzenia.

w PrzyPadku Problemów, W przypadku problemów 
należy skontaktować się z najbliższym serwisem 
technicznym.

podczas iNstalacji Należy przestrzegać 
załączonych oddzielnie instrukcji montażu.

sprawdzić, czy Napięcie podane na tabliczce 
znamionowej jest zgodne z tym, jakie jest w 
Państwa mieszkaniu.

Nie zdejmować płytek ochronnych otworów 
wentylacyjnych znajdujących się w bocznej 
ściance komory kuchenki. Zapobiegają one 
przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności 
do kanałów wlotowych mikrofalówki.

przed moNtażem sprawdzić , czy komora kuchenki 
jest pusta.

sprawdzić, czy urządzeNie Nie jest uszkodzoNe. 
Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki mikrofalowej 
dokładnie się zamykają i czy wewnętrzna 
uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. 
Opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej 
wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej 
ściereczki.

Nie Należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel 
zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie 
działa ono prawidłowo lub, gdy zostało 
uszkodzone, bądź spadło. Nie zanurzać kabla 
zasilającego w wodzie. Przewód zasilający 
należy utrzymywać z dala od gorących 
powierzchni. Kontakt z takimi powierzchniami 
może spowodować porażenie prądem, pożar i 
inne zagrożenia.

jeżeli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy 
zlecić zainstalowanie gniazda w pobliżu 
urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi 
lub pracownikowi technicznemu serwisu.

przewód zasilający powinien mieć wystarczającą 
długość, aby umożliwić podłączenie 
zabudowanego urządzenia do sieci.

aby spełNić wymagania odpowiednich 
przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć 
rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o 
minimalnym odstępie między stykami 
wynoszącym 3 mm.

PO PODŁĄCZENIU

kucheNki można używać tylko przy prawidłowo 
zamkniętych drzwiczkach.

zgodNie z obowiązującymi przepisami urządzeNie 
musi zostać uziemioNe. Producent nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u 
osób lub zwierząt, ani za szkody materialne 
wynikające z niespełnienia tego wymagania.

aby zaPobiec ewentualnym uszkodzeniom zaleca się, 
aby urządzenie zostało wyjęte ze styropianowej 
podstawy dopiero tuż przez instalacją.

produceNt nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek problemy spowodowane 
niezastosowaniem się użytkownika do 
niniejszych instrukcji.
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PLAKCESORIA

INFORMACJE OGÓLNE

w przypadku zetkNięcia się metalowych przed-
miotów  z wnętrzem pracującej kuchenki może 
dojść do powstania iskier, które mogą spowo-
dować uszkodzenie kuchenki.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY
szklaNy talerz obrotowy należy stawiać na pod-
stawce obrotowej. Na podstaw-
ce talerza obrotowego nie należy 
kłaść żadnych innych naczyń. ɳ Zainstalować podstawkę pod 

talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY
szklaNy talerz obrotowy Należy stosować  za-
wsze, niezależnie od sposobu 
gotowania. Służy on do zbiera-
nia kapiącego sosu oraz cząstek 
żywności, które mogłyby zabru-
dzić i zaplamić wnętrze kuchenki. ɳ Szklany talerz obrotowy należy umieścić na 

jego podstawce.

przed użyciem Naczyń , Należy upewNić się, czy  są 
one odporne na działanie 
wysokich temperatur i 
przepuszczają mikrofale.

po włożeNiu żywNości i akcesoriów  do kuchen-
ki, należy sprawdzić czy nie stykają się z po-
wierzchniami wewnętrznymi kuchenki. 
Jest to szczególnie ważne w przypad-
ku sprzętów wykonanych z metalu lub 
zawierających elementy metalowe.

przed uruchomieNiem kucheNki , należy zawsze 
sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swo-
bodnie obracać.

RĄCZKA DO TALERZA CRISP
do wyjmowaNia gorącego talerza 
crisp z kucheNki  należy używać spe-
cjalnej, dostarczonej rączki.

TALERZ CRISP
żywNość Należy kłaść bezpośredNio Na talerzu 
crisp.   
Zawsze używać szklanego 
talerza obrotowego jako 
podstawy podczas używania tale-
rza Crisp.
Nie Należy kłaść żadNych sztućców  na 
talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on szybko do 
bardzo wysokiej temperatury i może spowo-
dować uszkodzenia położonych przedmiotów.
talerz crisp  można wstępnie rozgrzać przed 
użyciem (maks. 3 min.). Zawsze należy używać 
funkcji „Crisp” w przypadku wstępnego na-
grzewania talerza Crisp.

Na ryNku dostępNych  jest wiele różnorodnych 
akcesoriów. Przed ich zakupem należy upew-
nić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalo-
wych.

ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM /  
BLOKADA KLAWISZY

zabezpieczeNie przed uruchomieNiem aktywuje się 
automatyczNie po upływie jedNej miNuty od 
chwili  powrotu kuchenki do „trybu 
czuwania”. (Kuchenka znajduje się w 
trybie „czuwania”, gdy na wyświetla-
czu widoczny jest zegar 24 godzinny lub 
gdy wyświetlacz jest wygaszony, jeżeli zegar 
nie został ustawiony).

aby zwolNić blokadę, koNieczNe jest otworzeNie i 
zamkNięcie drzwiczek,  np. w celu włożenia potra-
wy do środka. W przeciwnym razie na wyświe-
tlaczu pojawi się napis „DOOR”.
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PL PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA
przerywaNie procesu gotowaNia:
gotowaNie możNa przerwać  
otwierając drzwi, aby spraw-
dzić, odwrócić lub wymie-
szać potrawę. Ustawienia ku-
chenki są zachowywane w 
pamięci przez 10 minut.

aby zakończyć gotowaNie, Należy:
wyjąć potrawę,  zamknąć drzwi i na-
cisnąć przycisk „STOP”.

aby koNtyNuować gotowaNie, Należy:
zamkNąć drzwi  i JEDEN RAZ naci-
snąć przycisk „Start”. Gotowanie 
będzie kontynuowane od momen-
tu wstrzymania. 
 DWUKROTNE NaciśNięcie przycisku  „Start” prze-
dłuża czas gotowania o 30 sekund.

sygNał akustyczNy  będzie emitowany raz lub 
dwa razy na minutę, przez 10 mi-
nut informując, że gotowanie zo-
stało zakończone. Aby wyłączyć 
ten sygnał, należy nacisnąć przy-
cisk „STOP” lub otworzyć drzwi.
uwaga:  Jeśli po zakończeniu procesu goto-
wania drzwi zostaną otwarte, a następnie za-
mknięte, to ustawienia pozostaną zachowane 
tylko przez 60 sekund.

SCHŁADZANIE

po zakończeNiu daNej fuNkcji,  kuchenka przepro-
wadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko 
normalne.  
Po tej procedurze kuchenka wyłączy się auto-
matycznie. 

procedura schładzaNia  może zostać przerwana 
bez żadnej szkody dla kuchenki przez otwar-
cie drzwi.

OTWIERANIE DRZWI

aby otworzyć drzwi Należy NacisNąć przycisk.
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PLMINUTNIK

fuNkcji tej należy użyć, gdy po-
trzebujemy zmierzyć dokładny 
czas, np. podczas gotowania ja-
jek, makaronu lub wyrastania cia-
sta przed jego pieczeniem itd.

q Naciskać przyciski +/- , aby ustawić czas do odmierzenia.

w  Naciskać kilkakrotNie przycisk mocy , aby ustawić moc na 0 W.

e NacisNąć przycisk „start”.

ZEGAR

po podłączeNiu urządzeNia  do sieci 
po raz pierwszy lub po przerwie 
w dopływie prądu wyświetlacz 
jest pusty. Jeżeli nie ustawimy ze-
gara, wyświetlacz pozostanie pu-
sty, aż do momentu ustawienia 
czasu gotowania.q NacisNąć (i przytrzymać przez 3 sekuNdy) przycisk stop ,  

aż zacznie migać cyfra po lewej stronie (godzinowa).

w Naciskać przyciski +/-,  aby ustawić godziny.

e NacisNąć przycisk „start”.  (Migają dwie prawe cyfry (minuty)).

r  Naciskać przyciski +/- , aby ustawić minuty.

t NacisNąć poNowNie przycisk „start”. 
zegar jest NastawioNy  i uruchomiony.

uwaga: 
podczas ustawiaNia zegara drzwi powiNNy być otwarte.  Dzięki temu 
mają Państwo 10 minut na ustawienie zegara. W przeciwnym razie, 
każdy krok musi zostać wykonany przed upływem 60 sekund.

gdy miNutNik zakończy odliczaNie, rozlegNie się sygNał  akustyczny.

qw

q etwr

e
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TYLKO MIKROFALE

Moc Sugerowane zaStoSowanie:

750 w

odgrzewaNie Napojów,  wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o 
dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać 
mniejszą moc.  
Gotowanie  ryb, warzyw, mięsa, itp.

500 w gotowaNie  wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, 
których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.

350 w gotowaNie gulaszu,  roztapianie masła.

160 w rozmrażaNie.  Do zmiękczania masła, sera i lodów.

0 w ustawiaNie  czasu dochodzenia (tylko podczas korzystania z minutnika).

PL GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL
fuNkcja ta jest przezNaczoNa  do 
normalnego gotowania i odgrze-
wania potraw takich jak warzywa, 
ryby, ziemniaki i mięso.

po rozpoczęciu procesu gotowaNia:   
Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy 
naciskając przycisk „Start”. Każde naciśnięcie zwiększa czas gotowania o  
30 sekund. Można również wydłużać i skracać czas naciskając przyciski +/-. 
NaciśNięcie przycisku mocy  również pozwala zmienić poziom mocy. Pierw-
sze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby 
zmienić poziom mocy należy wielokrotnie naciskać przycisk mocy.

POZIOM MOCY

q Naciskać przyciski +/- , aby ustawić czas.

w Naciskać kilkakrotNie przycisk mocy , aby ustawić moc.

e NacisNąć przycisk „start”.

q ew
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PL
fuNkcja ta służy  do szybkiego od-
grzewania potraw zawierających 
dużo wody, np. klarowne zupy, 
kawa lub herbata.

JET START (SZYBKI START)

q NacisNąć przycisk „start”. 

fuNkcja ta uruchamia się automatyczNie  z pełną mocą mikrofal oraz 
czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. Każde dodatkowe 
naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również 
skrócić lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/- po uruchomieniu 
funkcji.

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM

ręczNe  rozmrażanie należy wykonać według 
procedury podanej w punkcie „Gotowanie i od-
grzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc 
na 160 W.

Należy regularNie sprawdzać potrawę.  Ustalenie 
prawidłowego czasu dla różnych ilości potraw 
jest możliwe po zdobyciu doświadczenia.

duże kawałki Należy odwracać  w połowie proce-
su rozmrażania.

zamrożoNe potrawy umieszczoNe w opakowaNiach 
z folii plastikowej  lub kartonowych, można 
umieszczać bezpośrednio w kuchence, o 
ile nie mają one metalowych części (np. 
metalowe zszywki).

kształt opakowaNia  wpływa na czas 
rozmrażania. Opakowania płytkie roz-
mrażają się szybciej niż opakowania 
głębokie.

Należy oddzielać poszczególNe kawałki,  kiedy za-
czynają się rozmrażać.  
Oddzielne plastry szybciej się rozmrażają.

zabezpieczyć Niektóre części 
produktu  niewielkimi kawał-
kami folii aluminiowej, je-
żeli zaczynają się rozgrze-
wać (np. nóżki kurczaka lub 
skrzydełka).

potrawy gotowaNe, wywary i sosy mięsNe  
rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w 

trakcie rozmrażania.

zaleca się Nie rozmrażać  całkowicie pro-
duktu i pozwolić na dokończenie proce-

su w czasie dochodzenia.

czas dochodzeNia po rozmrażaNiu, zawsze polep-
sza  rezultaty, ponieważ następu-
je wyrównanie temperatury 
wewnątrz potrawy.

q
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POTRAWA PORADY

mięso  (100g - 2,0kg)
Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie.
odwrócić potrawę,  gdy kuchenka wyświetli  
stosowny komunikat.

drób   (100g - 2,0kg)
Kurczak w całości, w kawałkach lub filety.
odwrócić potrawę,  gdy kuchenka wyświetli  
stosowny komunikat.

ryby   (100g - 2,0kg)
Całe steki lub filety.
odwrócić potrawę,  gdy kuchenka wyświetli  
stosowny komunikat.

w odNiesieNiu do artykułów spożywczych,   które nie zostały wymienione w tabeli, oraz jeśli waga 
jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowanie i  
odgrzewanie za pomocą mikrofal”, a do rozmrażania ustawić moc 160 W.

PL JET DEFROST (SZYBKIE ROZMRAŻANIE)
fuNkcji tej możNa używać tylko,  je-
śli waga netto produktów wyno-
si 100g - 2kg.
żywNość Należy zawsze  położyć na 
szklanym talerzu obrotowym.q NacisNąć przycisk „jet defrost”.

w Naciskać przyciski + / -,  aby ustawić wagę żywności

e NacisNąć przycisk „start”. 

w połowie procesu rozmrażaNia  kuchenka zatrzyma się i wyświetli  
komunikat TURN FOOD (ODWRÓĆ POTRAWĘ). ɳ Otworzyć drzwi. ɳ Obrócić potrawę. ɳ Zamknąć drzwi i ponownie włączyć kuchenkę naciskając  

przycisk „Start”.

uwaga:  Kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 min. jeśli 
potrawa nie zostanie odwrócona. W takim przypadku czas rozmra-
żania wydłuży się.

fuNkcja ta wymaga podaNia  wagi 
netto potrawy. Kuchenka automa-
tycznie obliczy czas potrzebny na 
zakończenie procedury.
jeśli waga potrawy jest mNiejsza lub większa od 
zalecaNej:  Rozmrażanie należy wykonać wg 
procedury podanej w punkcie „Gotowanie i od-
grzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając 
moc na 160 W.

MROŻONE: 
jeśli temperatura żywNości jest wyższa 
 od głęboko zamrożonej (-18°C),  należy 
wybrać mniejszą wagę żywności.
jeśli temperatura żywNości jest Niższa  
od głęboko zamrożonej (-18°C),  należy 
wybrać większą wagę żywności.

WAGA: POTRAWY 

q ew
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PLGIRLL
fuNkcja jest przezNaczoNa-
 do przyrumienienia potraw 
umieszczonych na podstawce 
drucianej.

q NacisNąć przycisk „grill”.

w  Naciskać przyciski +/- , aby ustawić czas.

e NacisNąć przycisk „start”. 

podczas stosowaNia fuNkcji „grill” Nie Należy pozostawiać zbyt długo 
otwartych drzwi , gdyż spowoduje to spadek temperatury.
uwaga:
NaciśNięcie przycisku „grill”  podczas gotowania spowoduje włącze-
nie lub wyłączenie elementu grilla. Minutnik będzie kontynuował 
odliczanie po wyłączeniu grzałki grilla.

Przed użyciem jakichkolwiek naczyń , należy upewnić się, czy są one od-
porne na temperaturę powstającą w kuchence.

Podczas  grillowania nie wolno używać plastikowych przyborów. 
Ulegną one stopieniu. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpo-
wiednie.

q ew
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GRILL KOMBI

Moc Sugerowane zaStoSowanie:

350 - 500 w gotowaNie  drobiu, lazanii i warzyw

160 - 350 w gotowaNie  ryb i mrożonych zapiekanek

160 w gotowaNie  mięsa

0 w przyrumieNiaNie  tylko w czasie gotowania

PL GRILL KOMBI 
fuNkcja ta służy do  przygotowy-
wania takich potraw jak zapie-
kanka, lasagne, drób oraz pieczo-
ne ziemniaki.

q NacisNąć przycisk „grill”.

w NacisNąć przycisk mocy , aby ustawić poziom mocy mikrofal.

e Naciskać przyciski +/- , aby ustawić czas.

r NacisNąć przycisk „start”. 

podczas gotowaNia  można włączać i wyłączać grzałkę grilla, poprzez 
naciśnięcie przycisku „Grill”. 
maksymalNy, możliwy poziom mocy  mikrofal podczas używania funkcji 
„Grill” jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie. 
Można wyłączyć mikrofale poprzez zredukowanie poziomu mocy 
do 0 W. Gdy zostanie ustawione 0 W, kuchenka przełącza się wy-
łącznie na funkcję „Grill”.

POZIOM MOCY 

q rew
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PLCRISP (ZARUMIENIANIE)
fuNkcja jest przezNaczoNa  do 
odgrzewania i pieczenia piz-
zy oraz innych potraw na ba-
zie ciasta.  
Jest ona także przydatna do 
smażenia jajek na bekonie, 
kiełbasek, hamburgerów, itp.

należy uPewnić się,  czy talerz Crisp został umieszczony dokładnie na 
środku szklanego talerza obrotowego.

Podczas wyjmowania   
 gorącego talerza Crisp używać rękawic kuchen-
nych lub specjalnej, dostarczonej rączki Crisp.

należy uważać, aby nie dotykać  górnej powierzchni kuchenki za grzał-
ką grilla.

nie umieszczać gorącego talerza crisP  na żadnej powierzchni wrażliwej 
na ciepło.

kuchenka oraz talerz crisP  nagrzewają się bardzo mocno podczas sto-
sowania tej funkcji.

q NacisNąć przycisk „crisp”.

w  Naciskać przyciski +/- , aby ustawić czas.

e NacisNąć przycisk „start”. 

podczas korzystaNia z fuNkcji „crisp”  nie można zmieniać ani włą-
czać/wyłączać poziomu mocy lub grzałki grilla. 

do tej fuNkcji Należy używać  tylko dostarczone-
go talerza Crisp. Inne dostępne na rynku talerze 
Crisp nie dadzą poprawnych wyników podczas 
używania tej funkcji.

kucheNka automatyczNie  używa mikrofal i grilla w celu nagrzania ta-
lerza Crisp. Dzięki temu talerz Crisp szybko osiągnie swoją tempera-
turę roboczą i zacznie zarumieniać potrawę.

q

ew
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PL CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
mycie jest jedyNą, NormalNie wymagaNą  czynno-
ścią konserwacyjną. 

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ:

podstawkę pod talerz obrotowy.

szklaNy talerz obrotowy.

rączkę do talerza crisp.

kucheNkę Należy utrzymywać w czystości , aby nie 
niszczyć jej powierzchni, co ma negatywny 
wpływ na trwałość urządzenia oraz może pro-
wadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Nie używać druciaków metalowych, preparatów 
czyszczących zawierających 
substaNcje ścierne,  zmy-
waków z wełny stalowej, 
ostrych zmywaków itp., 
mogących uszkodzić pan-
el sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki 
i delikatnego detergentu lub ręcznika pa-
pierowego oraz środka do mycia okien w spra-
yu. Środek do mycia okien należy rozpylić na 
ręcznik papierowy.
kuchenki nie należy sPryskiwać  bezpośrednio.

regularNie,  a w szczególności po wy-
laniu się płynów, należy wyjmo-
wać talerz obrotowy oraz jego 
podstawę i wycierać dno ku-
chenki do czysta.
kucheNkę zaprojektowaNo  do pracy z talerzem 
obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym 
nań miejscu.

Nie Należy  uruchamiać kuchenki, gdy ta-
lerz obrotowy został wyjęty w celu oc-
zyszczenia.

do czyszczeNia powierzchNi wewNętrzNych, 
zewNętrzNej i wewNętrzNej powierzchNi drzwiczek 
oraz otworu drzwi  należy stosować delikatne 
detergenty, wodę i miękką ściereczkę.

Nie Należy dopuszczać do zbieraNia się resztek 
tłuszczu  lub żywności wokół drzwiczek.

Nie używać parowych urządzeń 
czyszczących  do czyszczenia kuchenki 
mikrofalowej.

NieprzyjemNe zapachy wewNątrz kucheNki możNa 
wyelimiNować, poprzez wstawieNie do kucheNki 
filiżaNki wypełNioNej wodą z dodatkiem soku z cy-
tryNy  i gotowanie jej przez kilka minut.

w przypadku trudNych do usuNięcia plam,  należy 
przez 2-3 minuty gotować w kuchence filiżan-
kę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

OSTROŻNE CZYSZCZENIE:
talerz crisp  należy czyścić wodą z 
dodatkiem łagodnego de-
tergentu. Mocno zabrudzo-
ne miejsca można wyczyścić 
za pomocą gąbki do szorowa-
nia i łagodnego środka czyszczącego.
zawsze  przed myciem należy odczekać aż ta-
lerz Crisp wystygnie.

Nie  zanurzać ani nie płukać talerza Crisp 
w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie 
schłodzenie może go uszkodzić.
Nie używać zmywaków z wełNy stalowej.  
Spowoduje to porysowanie powierzchni.

grzałka grilla  nie wymaga czyszczenia, gdyż 
wysoka temperatura powoduje spalanie wszel-
kich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wy-
magać regularnego czyszczenia. Należy to wy-
konywać przy użyciu gąbki, ciepłej wody i de-
tergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie, 
należy go włączać raz w miesiącu na 10 minut, 
aby wypalić wszelkie zabrudzenia.
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PL

GOTOWANIE POTRAW

FOLIA SPOŻYWCZA I TOREBKI

RADY I SUGESTIE

Należy usuNąć metalowe wiązaNia torebek 
papierowych lub plastikowych, zanim torebki 
zostaną włożone do komory kuchenki.
folię spożywczą Należy poNaciNać lub ponakłuwać 
widelcem w celu uwolnienia ciśnienia i 
zapobieżenia rozerwaniu wskutek wzrostu 
ciśnienia pary podczas gotowania.

mikrofale wnikają do żywności na ograniczoną 
głębokość, więc jeśli musimy ugotować kilka 
kawałków naraz, należy je ułożyć koliście, aby 
więcej kawałków było ułożonych zewnętrznie.
małe kawałki gotują się szybciej niż duże 
kawałki.
pociąć potrawę na kawałki równej wielkości, aby 
potrawa ugotowała się równomiernie.
Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej 
woda z potraw jest odparowywaNa.
pokrywka Nadająca się do używaNia w kucheNce 
mikrofalowej pomaga zmniejszyć odparowanie 
wody z potraw.
większość potraw będzie Nadal gotować się po 
zakończeniu cyklu gotowania kuchenki 
mikrofalowej. Dlatego też zawsze trzeba 
pozostawić potrawę jeszcze na pewien czas w 
urządzeniu.
Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej 
zazwyczaj NiezbędNe jest mieszaNie potraw. Podczas 
mieszania przesuwać zewnętrzne porcje 
gotowanej potrawy do środka, a mniej 
ugotowane porcje ze środka przesuwać na 
zewnątrz.
cieNkie plastry mięsa Należy ułożyć jeden na 
drugim lub częściowo nałożyć na siebie. 
Grubsze plastry, takie jak pieczeń i kiełbaski 
muszą być ułożone blisko siebie.

PŁYNY

płyNy mogą podgrzewać się powyżej punktu 
wrzenia bez widocznych pęcherzyków. Może to 
spowodować nagłe wykipienie gorącego płynu.

aby temu zapobiec Należy:

q Unikać używania pojemników o prostych 
ścianach i wąskich szyjkach.

w Wymieszać płyn przed wstawieniem 
naczynia do kuchenki i pozostawić w 
naczyniu łyżeczkę.

e Po podgrzaniu ponownie wymieszać, a 
następnie ostrożnie wyjąć pojemnik z 
kuchenki.

POTRAWY DLA DZIECI

po podgrzaNiu potraw dla dzieci w słoiczku albo 
płynów w butelce dla niemowląt zawsze należy 
wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę 
przed podaniem. 
zapewNi to równomierne rozprowadzenie ciepła 
i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.
Przed podgrzaniem należy upewnić się, że 
pokrywka i smoczek zostały zdjęte.

PRODUKTY MROŻONE

aby uzyskać Najlepsze rezultaty, zalecamy 
rozmrażanie potraw bezpośrednio na szklanym 
talerzu obrotowym. W razie potrzeby możliwe 
jest zastosowanie pojemnika z lekkiego 
plastiku, który jest odpowiedni do stosowania 
w kuchence mikrofalowej.
potrawy gotowaNe, gulasze i sosy mięsne 
rozmrażają się lepiej po zamieszaniu.
Należy oddzielać poszczególNe kawałki, gdy 
zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki 
szybciej się rozmrażają.

SPOSÓB CZYTANIA TABELI PIECZENIA

tabela wskazuje, które fuNkcje będą Najlepsze do 
przygotowania danej potrawy. Podany czas 
gotowania jest liczony od momentu włożenia 
potrawy do piekarnika kuchenki mikrofalowej, z 
wyłączeniem nagrzewania wstępnego (gdy jest 
wymagane).
parametry i czas gotowaNia są orientacyjne i 
zależą od ilości potrawy oraz rodzaju 

używanych akcesoriów. Przygotowywać 
potrawy ,ustawiając minimalny podany czas i 
sprawdzając podczas gotowania, czy są już 
gotowe .
aby uzyskać optymalNe rezultaty, należy 
dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących 
wyboru akcesoriów podanych w tabeli 
gotowania (jeśli są w wyposażeniu).
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PL INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA NIE DZIAŁA ELEKTRONICZNY 
PROGRAMATOR•	 Czy podstawka talerza obrotowego jest na 

swoim miejscu?
•	 Czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte?
•	 Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, 

czy nie nastąpiła przerwa w dopływie 
prądu.

•	 Sprawdzić, czy urządzenie ma zapewnioną 
swobodną wentylację. Należy odczekać 10 
minut, a następnie ponowić próbę użycia 
urządzenia.

•	 Przed ponowną próbą należy otworzyć i 
zamknąć drzwiczki.

•	 Odłączyć urządzenie od zasilania. Odczekać 
10 minut przed ponownym podłączeniem i 
spróbować ponownie.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera “F” oraz 
numer, należy skontaktować się z najbliższym 
Zakładem serwisowym.

W takim wypadku należy podać numer, który 
następuje po literze „F”.

SERWIS TECHNICZNY

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ 
Z SERWISEM TECHNICZNYM

1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie 
rozwiązać problemu zgodnie z 
zaleceniami opisanymi w "Instrukcji 
rozwiązywania problemów".

2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, 
aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych 
czynności urządzenie nadal nie działa 
prawidłowo, należy skontaktować się z 
najbliższym autoryzowanym serwisem.
Należy podać:
•	 krótki opis usterki;
•	 dokładny typ i model urządzenia
•	 numer serwisowy (to numer znajdujący się 

po słowie "Service" na tabliczce 
znamionowej), podany na prawej, 
wewnętrznej krawędzi komory urządzenia 
(widoczny przy otwartych drzwiczkach).

Numer serwisowy jest również podany w karcie 
gwarancyjnej.
•	 dokładny adres;
•	 numer telefonu.

UWAGA: jeśli konieczna będzie naprawa, należy 
zwrócić się do autoryzowanego serwisu 
technicznego (zapewni to gwarancję 
zastosowania oryginalnych części zamiennych 
oraz właściwie przeprowadzonej naprawy). 

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
 - Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego 

użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki 
odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewody zasilające, powodując, że sprzęt będzie 
niezdatny do ponownego użytku.

 - Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, 
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub 
sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
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próba ilość przybl. czas poziom mocy pojemNik

12.3.1 750 g 10 Min 750 w  PyrekS 3.220

12.3.2 475 g 5 ˝ Min 750 w  PyrekS 3.827

12.3.3 900 g 15 Min 750 w  PyrekS 3.838

13.3 500 g 2 Min 40 Sek Jet DefroSt

Napięcie zasilaNia 230 V / 50 Hz

zNamioNowy pobór mocy 1900 w 

bezpieczNik 10 a 

wyjściowa moc mikrofal 750 w

wyS. x Szer. x gł.

wymiary zewNętrzNe (wys. x szer. x gł.) 382 x 595 x 320

wymiary wewNętrzNe (wys. x szer. x gł.) 187 x 370 x 290

DANE TECHNICZNE

PL

zgodNie z Normą iec 60705.
międzyNarodowa komisja elektrotechNiki (iec)  ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny 
wyników podgrzewania różnych kuchenek. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

DANE DO PRÓB PARAMETRÓW PODGRZEWANIA


