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ВСТАНОВЛЕННЯ

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

Переконайтеся, що прилад не пошкоджений.  
Переконайтеся, що дверцята печі щільно зачиня-
ються відносно опори, а їх внутрішній ущільнювач 
не пошкоджено. Звільніть піч і почистьте камеру 
м’якою зволоженою ганчіркою.

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

При першому включенні   ви отримаєте повідо-
млення з нагадуванням про необхідність встано-
вити мову та поточний час. Виконайте дії, описані в 
розділі "Змінення налаштувань" цієї інструкції з екс-
плуатації. Після того, як будуть виконані ці дії, при-
лад буде готовий до роботи.

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

Забороняється користуватися цим приладом  у 
разі пошкодження шнура живлення або штепселя, не-
належної роботи або пошкодження чи падіння. Забо-
роняється занурювати шнур живлення або штепсель 
у воду. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь. У 
протилежному разі може статися ураження електрич-
ним струмом, пожежа або інші небезпечні ситуації.

Не знімайте захисні пластини на вході мікро-
хвиль , розташовані на боко-
вій стінці печі. Вони запобіга-
ють потраплянню жиру та час-
ток їжі в канали випроміню-
вання мікрохвиль.
Перед встановленням пе-
реконайтеся , що камера печі 
порожня. 

Переконайтеся, що напруга  , вказана на табличці з 
паспортними даними, відповідає напрузі в мережі у 
вашому будинку.

Піч може працювати, лише  якщо дверцята щіль-
но зачинені.
Заземлення цього приладу має бути викона-
но обов'язково.  Виробник знімає з себе відпові-
дальність за травмування людей, тварин або пошко-
дження предметів, що виникли внаслідок недотри-
мання цієї вимоги.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ

Під час встановлення приладу дотримуй-
теся окремих  інструкцій зі встановлення, що 
входять до комплекту поставки.

Не використовуйте 
подовжувачі:  

Якщо шнур закороткий,  зверніться до ква-
ліфікованого електрика, щоб він встановив 
розетку поряд із приладом.
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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Не нагрівайте та не використовуйте займис-
ті матеріали  в печі або біля неї. Випаровування мо-
жуть спричинити пожежу або вибух.

Не використовуйте мікрохвильову  піч для про-
сушування тканин, паперу, спецій, трав, дереви-
ни, квітів, фруктів або інших займистих матеріалів. 
Може виникнути пожежа.

Не тримайте продукти надто довго в печі.  Може 
виникнути пожежа.

Не залишайте піч без нагляду , особливо в разі ви-
користання паперу, пластмаси або інших займистих 
матеріалів у процесі приготування. Папір може об-
вуглюватися або займатися, а деякі види пластмаси 
можуть плавитися під час розігрівання їжі.

У разі займання матеріалу всередині або ззов-
ні печі чи появи диму  зачиніть дверцята печі та ви-
мкніть її. Від’єднайте шнур живлення або вимкніть 
живлення на запобіжнику або щиті автоматичних 
вимикачів.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Дозволяйте дітям  користуватися приладом 
тільки під наглядом дорослих і після надання відпо-
відних інструкцій, щоб дитина могла безпечно вико-
ристовувати прилад і розуміла небезпеки, які несе в 
собі неналежне користування.
Цей прилад не призначено для  використання осо-
бами (в тому числі дітьми) зі зниженими фізичними, 
чуттєвими або розумовими можливостями без на-
гляду особи, яка відповідає за їхню безпеку. 
Увага!
Доступні частини можуть стати гарячими  в 
процесі використання. Тому діти не повинні перебу-
вати біля приладу.

Забороняється використовувати мікрохви-
льову  піч для розігрівання продук- тів 
у герметично закритих контейне-
рах. Підвищений тиск може завда-
ти травми під час відкривання або 
спричинити вибух.

ЯЙЦЯ
Не використовуйте мікрохвильову  піч 
для приготування або розігрівання 
цілих яєць зі шкаралупою або без 
неї, оскільки вони можуть вибухнути навіть 
після завершення розігрівання в печі.

Ущільнювачі дверцят і місця їх прилягання  по-
трібно регулярно перевіряти на предмет пошко-
дження. Якщо ці місця пошкоджено, приладом не мож-
на користуватися, доки не буде проведено ремонт 
кваліфікованим майстром із центру технічного об-
слуговування.

Забороняється  використовувати їдкі хімічні речо-
вини або пари в цьому приладі. Цей тип печі спеці-
ально розроблено для розігрівання та приготуван-
ня їжі. Піч не пристосована для промислового або 
лабораторного використання.
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ЗАГАЛЬНІ

Цей прилад призначено для застосування лише 
в домашніх умовах.  
Прилад не повинен працювати  без продуктів усе-
редині печі під час використання мікрохвиль. У про-
тилежному разі прилад може пошкодитися.

Під час навчання роботі  з піччю поставте в неї 
склянку води. Вода поглине мікрохвильову енергію, 
і піч не буде пошкоджена.

Перекручені дроти , якими зав'язують 
паперові або поліетиленові пакетів 
треба видалити, перш ніж ставити 
пакет у піч.

ГЛИБОКЕ ПРОСМАЖУВАННЯ
Не використовуйте мікрохвильову  піч для глибо-
кого просмажування, оскільки темпера-
туру олії неможливо контр-
олювати.

РІДИНИ
Наприклад, напої або вода.   Перегрівання ріди-
ни до точки, що перевищує темпе-
ратуру кипіння, може не супрово-
джуватися появою видимих буль-
башок. Це може призвести до рап-
тового викиду гарячої рідини.
Щоб запобігти цьому, потрібно виконати наведе-
ні нижче дії.

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

2.  Перемішайте рідину перед тим, як ставити по-
суд у піч і залиште всередині чайну ложку.

3.  Завершивши нагрівання, дайте посуду трохи 
постояти в печі, перемішайте вміст знову та 
лише потім обережно вийміть із печі.

ОБЕРЕЖНІСТЬ
Для отримання додаткових відомостей завжди 
звертайтеся  до книги рецептів для мікрохвильової 
печі. Особливо в разі приготування або розігріван-
ня продуктів, що містять спирт.
Після розігрівання продуктів для ди-
тячого харчування або рідин 
у дитячій пляшечці чи баноч-
ці необхідно перемішати їх-
ній вміст і перевірити температуру, перш ніж 
давати продукти дитині. Це забезпечить рів-
номірний розподіл тепла та усунення ризику 
ошпарювання чи опіків.
Перед розігріванням обов’язково зніміть кри-
шечку та соску!

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Використовуйте прихватки або рукавиці , щоб 
запобігти опікам під час торкання контейнерів, час-
тин печі та посуду після приготування.

Не використовуйте камеру  для зберігання будь-
чого.
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АКСЕСУАРИ

ЗАГАЛЬНІ

Якщо аксесуари, що містять метал , вступають у 
контакт із внутрішніми деталями печі під час її робо-
ти, можуть виникнути іскри, що призведе до пошко-
дження приладу.

ПІДПОРА ПОВОРОТНОГО СТОЛИКА
Використовуйте підпору поворот-
ного столика  під його склом. Заборо-
няється класти будь-яке інше прилад-
дя на підпору поворотного столика. � Вставте підпору поворотного столика в піч.

СКЛЯНИЙ ПОВОРОТНИЙ СТОЛИК
Використовуйте скляний поворотний столик  
для всіх методів приготування. На 
ньому збираються соки та часточ-
ки їжі, які в іншому разі утворювали 
б плями та забруднювали піч усе-
редині. � Поставте скляний поворотний столик на його 

підпору.

Перед приготуванням переконайтеся, що вико-
ристовуване приладдя  є тер-
мостійким і пропускає мі-
крохвилі.

Під час вкладання продуктів та аксесуарів  в мі-
крохвильову піч переконайтеся, що вони не торка-
ються її внутрішніх деталей. 
Це особливо стосується аксесуарів, виготовле-
них з металу або таких, що мають металеві де-
талі.

Перед запуском печі необхідно пересвідичи-
тися , що поворотний столик здатне вільно оберта-
тися.

РУЧКА ДЛЯ ТАРІЛКИ ДЛЯ ЗАПІ-
КАННЯ
Щоб вийняти з печі гарячу таріл-
ку для запікання, користуйтеся спеціаль-
ною ручкою,  що входить у комплект поставки.
ТАРІЛКА ДЛЯ ЗАПІКАННЯ
Продукти можна класти безпосередньо на та-
рілку для запікання.  
Користуючись тарілкою для 
запікання, завжди ставте її на 
скляний поворотний столик. 
Не кладіть ніякий кухонний посуд   
на тарілку для запікання, бо вона швидко 
нагрівається і може зіпсувати посуд.
Тарілку для запікання   можна попередньо нагрі-
ти перед користуванням нею (макс. впродовж 3 хв.). 
При попередньому прогріванні тарілки для запікан-
ня користуйтеся функцією "Crisp" (Запікання).
ПАРОВАРКА

На ринку представлена  ціла низка аксесуарів. Пе-
ред придбанням переконайтеся, що вони підходять 
для використання в мікрохвильовій печі.

РЕШІТКА
Користуйтеся високою решіт-
кою,  коли готуєте на грилі за допо-
могою функцій "Гриль".

Користуйтеся пароваркою, встановивши сито,   
коли готуєте такі продукти, як 
риба та овочі, зокрема, картопля. 
Користуйтеся пароваркою, 
не встановлюючи сито,   коли 
готуєте такі продукти, як рис, 
паста і білі боби.
Сито встановлюйте завжди 
 на скляний поворотний столик.

Завжди користуйтеся низь-
кою решіткою,  щоб разташу-
вати страву так, щоб повітря 
могло правильно циркулюва-
ти навколо неї, коли готуєте за 
допомогою функцій "Конвекція".

КРИШКА
Кришка   застосовується для накриван-
ня страви під час готування за допомо-
гою самої лише мікрохвильової енергії; 
вона дозволяє  зменшити розбризку-
вання, зберегти вологість страви, а та-
кож пришвидшити процес готування.
Користуйтеся  кришкою для розігрі-
вання страв на двох рівнях

ДЕКО ДЛЯ ВИПІЧКИ
Користуйтеся деком для ви-
пічки,  коли готуєте з застосу-
ванням конвекції. Ніколи не 
користуйтеся ним у режимі комбінації з мікрохви-
льовою енергією.
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Safety Lock is activated
close door and press   

19:30

Key Lock
has been activated

Key Lock
has been deactivated

ЗАХИСТ ПУСКУ

Ця автоматична функція захисту пуску активу-
ється за одну хвилину після  того, як піч по-
вертається до "режиму очікування".

Дверцята потрібно відчинити та зачинити , на-
приклад, для вкладання продуктів у піч, перед від-
пусканням запобіжного блокування. 

БЛОКУВАННЯ ЗАМКА

  Натисніть одночасно на кнопки НАЗАД та OK  і утримуйте їх, доки почуєте два звукових сигнали (3 
секунди).

Користуйтеся цією функцією,  щоб 
діти не могли користуватися піччю 
без нагляду дорослих. 
Коли замок заблокований,  усі 
кнопки стають неактивними.

На дисплеї впродовж 3 секунд відображатиметься під-
тверджувальне повідомлення  , а потім він повернеться 
до попереднього вигляду.
Блокування замка вимикається   у такий самий спосіб.

Зверніть увагу:  Ці кнопки працюють у поєднанні, лише 
коли піч вимкнена.
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DONENESS

WEIGHT

END TIME

COOK TIME

Normal
Steamed Fillets

30:00300g

19:30

DONENESS

WEIGHT

Light
Fruit Pie

400g

DONENESS
Extra

Rolls
AMOUNT
8

Please add milk
Press      when done

Cooking nearly finished
Please check on food

Insert food in steamer
Press        when done

Please use
high wire rack

Please stir food

Please turn food

Temperature reached
Insert food and press    

ГОТОВНІСТЬ  (лише для автоматичних функцій)

Опція "Готовність" доступна  для більшості ав-
томатичних функцій. Існує можливість особисто 
контролювати кінцевий результат за допомогою 
опції настроювання готовності. Ця опція дає змо-
гу досягти вищої або нижчої температури на вихо-
ді порівняно зі стандартним параметром за промов-
чанням.
Під час використання  однієї з цих функцій піч ви-
бирає стандартний параметр за промовчанням. За-
звичай цей параметр забезпечує найкращий ре-
зультат. Але якщо розігріта їжа стала надто гарячою, 
щоб їсти одразу, можна легко налаштувати темпе-
ратуру перед використанням цієї функції наступно-
го разу. 

Коли ви користуєтеся деякими функціями,   піч 
може зупинити роботу і підказати вам, що необхід-
но виконати ту чи іншу дію, або просто порадити, 
якими аксесуарами доцільно скористатися.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Це робиться шляхом встановлення рівня го-
товності   за допомогою кнопок "Вгору" та "Вниз". 
Це треба зробити до того, як буде натиснута кноп-
ка "Start" (Пуск).

Коли з'являється повідомлення: � Відчиніть дверцята ( якщо це потрібно). � Виконайте дію ( якщо це потрібно). � Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, натис-
нувши кнопку "Start" (Пуск).

ГОТОВНІСТЬ

Рівень Ефект

Екстра
Досягається найвища температура на 
виході

Норма Стандартний параметр за промовчанням

Освітлення
Досягається найнижча температура на 
виході
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Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

Shortcut

Your most used cooking functions

French Fries

Shortcut
Shortcut

Shortcut

Your most used cooking functions

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

Residual Heat

168°C

Active Cooling

168°C

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
180°c 35:00

--:--
Oven is Hot!

ОХОЛОДЖЕННЯ

Після завершення виконання тієї чи іншої функції  піч 
може виконати процедуру охолодження. Це нормально. 
Після виконання цієї процедури піч автоматично вимика-
ється. 
Якщо температура перевищує 100°C,  на дисплеї відобра-
жається поточна температура в камері. Будьте обережні: ви-
ймаючи страву, намагайтеся не торкнутися стінок камери. 
Користуйтеся кухонними рукавичками.
Якщо температура перевищує 50°C,  на дисплеї відобра-
жається час у 24-годинному форматі.
Щоб під час процедури охолодження на деякий час ви-
вести на дисплей годинник, натисніть кнопку "На-
зад"  . 
Процедуру охолодження  можна перервати відчи-
ненням дверцят без будь-якої шкоди для печі.

КОМБІНАЦІЇ КНОПОК

Щоб полегшити користування,  піч автоматично створює 
перелік ваших улюблених комбінацій кнопок, якими ви мо-
жете користуватися. 
Коли ви починаєте  користуватися піччю, перелік склада-
ється з 10 порожній позицій, позначених як “shortcut” (комбі-
нація кнопок). Під час користування піч з часом автоматично 
заповнить перелік комбінацій кнопок. за допомогою яких ви 
встановлюєте функції, якими найчастіше користуєтеся.
Коли ви входите в меню комбінацій клавіш,  функція, 
якою ви користуєтеся найчастіше, буде заздалегідь вибра-
ною і розміщеною в переліку комбінацій клавіш під номе-
ром 1.
Примітка:  порядок функцій, представлених у меню комбі-
націй клавіш, автоматично змінюватиметься відповідно до 
ваших куховарських звичок.

Натисніть кнопку "Shortcut" (Комбінація клавіш) . 

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  виберіть свою улюблену комбінацію клавіш. Функція, що най-
частіше використовується, буде заздалегідь вибраною.

  Натисніть кнопку OK,   щоб підтвердити свій вибір.

  За допомогою кнопок "Вгору" /  "Вниз" / OK   зробіть необхідні коригування.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 
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Language
Time

Guides

Appliance and display settings

English
Italiano

Français

Please select language

Language
has been set

Settings
Manual

Cleaning

Appliance and display settings

При першому включенні приладу в 
мережу  він запропонує вам встанови-
ти мову та годинник у форматі 24 годин. 
У разі збою енергопостачання  годин-
ник блиматиме та потребуватиме по-
вторного настроювання.  
Піч  оснащена багатьма функціями, які 
можна настроїти відповідно до своїх 
уподобань. 

ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

 Натисніть кнопку меню.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на 
"Settings" (Налаштування).

 Натисніть кнопку OK.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  виберіть один з параметрів, щоб його змінити.

  По завершенні натисніть кнопку "Back" (Назад), щоб вийти   з функції налашту-
вання.

МОВА

Натисніть кнопку OK .

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  виберіть одну з на-
явних мов.

  Натисніть кнопку OK знову,   щоб підтвердити зміну.

Прилад вмикається і вимикається за допомо-
гою   кнопки On/Off (увімкнути/вимкнути).

ON/OFF

Коли прилад вимкнений , усі кнопки неактивні, крім 
двох кнопок, а саме:  Кнопка "Start" (Пуск) (див. "Мит-
тєвий запуск") та кнопка OK (див. "Кухонний тай-
мер"). На дисплеї відображається час  у 24-годинно-
му форматі.Коли прилад увімкнений , усі кнопки функціонують 

нормально, а на дисплеї відображається час у 24-го-
динному форматі. 

Примітка:  Поведінка печі може відрізнятися від опи-
саної вище, залежно від того, ввімкнена чи вимкне-
на функція "ECO" (див. "ECO").
Описи, наведені в цій інструкції,   базуються на припу-
щенні, що піч увімкнена.
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Time
Volume

Language

Appliance and display settings

Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings

Press      to set time,       to confirm^̂

00 : 00
(HH)     (MM) 

Time
has been set

Low

High

For normal living conditions

Medium

Volume
has been set

НАСТРОЮВАННЯ ГОДИННИКА

Натисніть кнопку OK . (Символи ліворуч (години) у напрямку праворуч 
блимають).

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть час у форматі 24 го-
дин.

  Натисніть кнопку OK знову,   щоб підтвердити зміну.
Годинник налаштований, і він працює.

ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

Натисніть кнопку OK . 

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть гучність на висо-
кий, середній, низький рівень або без звуку.

  Натисніть кнопку OK знову,   щоб підтвердити зміну.
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Brightness
Contrast

Volume

Appliance and display settings

Medium
Low

High

For normal living conditions

Brightness
has been set

Eco Mode
Guides

Contrast

Appliance and display settings

e
On
Off

Minimal power consumption 

e

Eco Mode
has been set

e

e e

ЯСКРАВІСТЬ

Натисніть кнопку OK . 

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень яскравості 
відповідно до своїх уподобань.

  Натисніть кнопку OK,   щоб підтвердити свій вибір.

ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

РЕЖИМ ECO

Натисніть кнопку OK . 

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"   переведіть функцію "ECO" в ре-
жим "ON" (увімкнуто) або "OFF" (вимкнуто).

  Натисніть кнопку OK знову,   щоб підтвердити зміну.

Коли ввімкнено режим ECO,  дисплей автоматично вимикатиметься че-
рез деякий час для економії електроенергії. Він автоматично вмикатиметь-
ся після натискання кнопки або відчинення дверцят.
Якщо встановлено значення "OFF" (ВИМК.),  дисплей не вимикатиметь-
ся, і годинник у форматі 24 годин буде постійно видимим.
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WEIGHT
200 g

GRILL POWER COOK TIME
High 07:00

ПІД ЧАС ГОТУВАННЯ

Коли розпочнеться процес готування:  
Тривалість можна легко збільшувати на 30 секунд натисканням кнопки 
"Start" (Пуск). Кожне натискання збільшує тривалість на 30 секунд. 

ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

Натискаючи кнопки "Вгору"або "Вниз",  ви можете пе-
реходити від одного параметру до іншого, щоб вибрати 
той, який ви хочете змінити. 

Натиском кнопки OK   ви вибираєте цей параметр і можете його змінити 
(він блимає). За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз" ви можете змінити нала-
штування.
Натисніть кнопку OK,   щоб підтвердити свій вибір. Піч автоматично про-
довжить роботу з новими налаштуваннями.

Натиснувши кнопку "Back" (Назад),   ви можете повернутися безпосе-
редньо на останній параметр, який ви змінювали.
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00 : 00 : 00
(HH)      (MM)        (SS) 

Press      to set Timer,      to Start^̂

Timer

00 : 59 : 59

00 : 00 : 00

Press      to prolong,      to switch off^

Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Microwave
Grill

Quick Heat

For cooking and reheating

POWER

END TIME

COOK TIME
750 w 00:05

19:00
Microwave

Використовуйте цю функцію    , коли вам 
потрібен кухонний таймер, щоб виміряти 
точний час для різних цілей, наприклад, 
щоб зварити яйця або щоб дати тісту піді-
йти, перш ніж починати його пекти, тощо.
Ця функція доступна, лише   коли піч 
вимкнена або перебуває в режимі очіку-
вання.

КУХОННИЙ ТАЙМЕР

Натисніть кнопку OK . 

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть потрібний час робо-
ти таймера.

  Натисніть кнопку OK,   щоб розпочати зворотний відлік часу . 

Після завершення зворотного відліку часу пролунає 
акустичний сигнал  .

Таймер можна вимкнути до завершення його роботи натиском кноп-
ки "Stop" (Стоп) .

ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ ПРОДУКТІВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Microwave " (мікрохвилі).

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готуван-
ня. 

 Натисніть кнопку OK,   щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень мікрохвильо-
вої енергії.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Використовуйте цю функцію  для 
звичайного приготування та розігрі-
вання овочів, риби, картоплі та м’яса.
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РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ ПРОДУКТІВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

ЛИШЕ МІКРОХВИЛЬОВА ЕНЕРГІЯ

Потужність Рекомендований спосіб використання:

900 Вт
Розігрівання напоїв,  води, бульйонів, кави, чаю та інших продуктів із високим вмістом води. Якщо 
продукт містить яйця або вершки, виберіть меншу потужність.

750 Вт Приготування овочів,  м’яса тощо.

650 Вт Приготування  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 тушкованих страв,  розтоплювання масла та шоколаду.

160 Вт Розморожування.  Розм’якшення масла, сирів.

  90 Вт Розм’якшення  морозива

     0 Вт Під час використання  лише таймера.
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POWER

END TIME

MM:SS
900 w 03:00

19:03
Cooking

МИТТЄВИЙ ЗАПУСК

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск), щоб автоматично запустити   мікрохвильову 
енергію на повну потужність протягом 30 секунд. Кожне додаткове натискання збіль-
шує час на 30 секунд. 

Ця функція використовується  для 
швидкого розігрівання страви з висо-
ким вмістом води, наприклад, супів, а 
також кави чи чаю.
Ця функція доступна, лише   коли 
піч вимкнена або перебуває в режи-
мі очікування.
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Forced Air

Crisp
Forced Air

Turbo Grill + MW

 To reheat, cook, crisp and fry various foods

END TIME

COOK TIME
00:05

19:00
Crisp

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,  коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Crisp" (Запікання).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готуван-
ня.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

ЗАПІКАННЯ

Користуйтесь цією функцією для  
розігрівання і готування піци та інших 
страв на основі тіста. Вона також під-
ходить для смаження бекону та яєць, 
ковбасок, гамбургерів тощо.

Піч автоматично  застосовує мікрохвильову енергію та елемент гри-
ля для розігрівання тарілки для запікання. Завдяки цьому тарілка для 
запікання швидко розігрівається до робочої температури і починає 
підрум'янювати та підсмажувати страву.
Подбайте про те,  щоб тарілка для запікання була пра-
вильно встановлена посередині скляного поворотно-
го столика.
При користуванні цією функцією піч і тарілка для 
запікання дуже  сильно нагріваються.
Не ставте гарячу тарілка для запікання  на будь-яку 
поверхню, що може деформуватися від нагрівання.
Будьте обережні, не торкайтеся  елементу гриля.
Дістаючи тарілку для запікання з печі, користуйтеся рукавичками  
або спеціальною ручкою для тарілки для запікання.
Під час користування  цією функцією користуйтеся лише 
тарілкою для запікання, що входить у комплект поставки 
печі. Інші наявні в продажу тарілки для запікання не дадуть 
необхідного результату при користуванні цією функцією.
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Grill
Turbo Grill

Microwave

To quickly give food a brown surface

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:05

19:00
Grill

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
High 07:00

19:07
Grill

ГРИЛЬ

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Grill" (Гриль).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готуван-
ня.

 Натисніть кнопку OK,   щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень потужності 
гриля.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Користуйтеся цією функцією, щоб  
швидко підрум'янити поверхню страви.
Такі страви, як грінки з сиром, 
стейки та ковбаски  покладіть на ви-
соку високу решітку.

Помістіть страву  на решітку. 
Кухонний посуд, що використовується при роботі функції гриля, має 
бути термостійким і придатним для використання в мікрохвильо-
вій печі.
Не користуйтеся пластиковим посудом, коли працює гриль. Він може 
розплавитися. Дерев'яний та паперовий посуд також не підходить.

Попередньо прогрійте гриль   упродовж 3 — 5 хвилин на високому рівні по-
тужності гриля

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ 














ГРИЛЬ

Рекомендований спосіб використання: Потужність

Грінки з сиром , рибні стейки та гам-
бургери Висока

Ковбаски   та шашлики Середня

Легке підрум'янювання  поверхні страв Низька
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions



Grill+MW
Crisp

Grill

For food such as poultry, stuffed vegetables and...

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
High

POWER
350 w

00:05

19:00
Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Low

POWER
650 w

07:00

19:07
Grill + MW

КОМБІГРИЛЬ

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Grill + MW " (Гриль 
+ мікрохвилі). 

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір. 

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готування.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень потужності гриля.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень мікрохвильової енергії.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Максимальний можливий рівень  мікрохвильової енергії при користуванні комбігрилем обме-
жений рівнем, заздалегідь встановленим на заводі.
Помістіть страву  на решітку  або на скляний поворотний столик.

Користуйтеся цією функцією, щоб  
приготувати такі страви. як лазанья, 
риба та картопляний гратен.

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ 



 








КОМБІГРИЛЬ

Рекомендований спосіб 
використання:

Потужність 
гриля

Мікрохвильова 
енергія

Лазанья Сер. 350 — 500 Вт

Картопляний гратен Сер. 500 — 650 Вт

Рибний гратен Висока 350 — 500 Вт

Печені яблука Сер. 160 — 350 Вт

Заморожений гратен Висока 160 — 350 Вт
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Turbo Grill
Turbo Grill + MW

Grill

For food such as vegetables and fruit crumbles

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:05

19:00
Turbo Grill

Користуйтеся цією функцією, щоб  
приготувати такі страви. як куряче 
філе, овочеві та фруктові гратени.

ТУРБОГРИЛЬ

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Turbo Grill" (Тур-
богриль).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готування.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень потужності гриля.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Помістіть страву  на решітку.
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 роз-
плавитися. Дерев'яний та паперовий посуд також не підходить.

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ 










ТУРБОГРИЛЬ

Рекомендований спосіб використання: Потужність

Куряче філе,  гратен з картоплі-пюре. Висока

Гратен   з помідорів Середня

Гратен з фруктів,  підрум'янювання  по-
верхні страв Низька
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Turbo Grill+MW
Crisp

Turbo Grill

For food such as poultry, stuffed vegetables and...

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
400 w

00:05

19:00
Turbo Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Low

POWER
650 w

07:00

19:07
Turbo Grill + MW

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Grill + MW " (Гриль + мі-
крохвилі).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готування.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень потужності гриля.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень мікрохвильової 
енергії.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 
Максимальний можливий рівень  мікрохвильової енергії при користуванні турбо комбігрилем обмеже-
ний рівнем, заздалегідь встановленим на заводі.

ТУРБО КОМБІГРИЛЬ

Користуйтеся цією функцією, щоб  
приготувати такі страви. як фарширо-
вані овочі та шматочки курки.

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ 
Помістіть страву  на решітку  або на скляний поворотний столик.
















ТУРБО КОМБІГРИЛЬ

Рекомендований спосіб 
використання:

Потужність 
гриля

Мікрохвильова 
енергія

Половинки курки Середня 350 — 500 Вт

Фаршировані овочі Середня 500 — 650 Вт

Курячі стегенця Висока 350 — 500 Вт

Печені яблука Середня 160 — 350 Вт

Запечена риба Висока 160 — 350 Вт
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Quick Heat
Microwave

Forced Air + MW

For preheating the empty oven

TEMPERATURE
180°c

Quick Heat

Preheating
TEMPERATURE
180°c

ШВИДКЕ РОЗІГРІВАННЯ

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Quick Heat" 
(Швидке розігрівання). 

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень температури.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск).

Користуйтеся цією функцією, щоб 
попередньо розігріти   порожню піч. 
Попереднє розігрівання   завжди 
виконується при порожній печі, так 
само, як ви це робили б із звичайною 
духовкою перед готуванням або ви-
піканням.

Не ставте в піч страву до початку або під час   попереднього розігріван-
ня. Вона згорить унаслідок інтенсивного нагрівання Після початку проце-
су нагрівання  температуру можна легко відкоригувати за допомогою кно-
пок "Вгору"/ "Вниз".
Після досягнення встановленої температури  піч підтримуватиме її 
впродовж 10 хвилини, після чого вимкнеться. У цей час вона очікуватиме, 
щоб ви помістили в неї страву та встановили функцію "Конвекція" перед по-
чатком готування.
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Forced Air
Forced Air + MW

Crisp

 To cook pastry, cakes, poultry and roast meats

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
180°c 00:05

19:00
Forced Air

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
180°c 39:59

20:00
Cooking

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
180°c 00:05

19:00
Forced Air

КОНВЕКЦІЯ

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Forced Air" (Кон-
векція).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готування.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень температури.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Користуйтеся цією функцією, щоб  
приготувати безе, печиво, бісквіти, 
суфле, птицю та смажене м'ясо.
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Завжди користуйтеся низькою решіткою,   щоб розташувати страву 
так, аби повітря могло правильно циркулювати навколо неї.
Користуйтеся тарілкою для запікання,   коли печете невеликі виро-
би, такі печиво або рогалики.

КОНВЕКЦІЯ

ПРОДУКТ АКСЕСУАРИ ТЕМП. ПЕЧІ °C ТРИВАЛІСТЬ ГОТУВАННЯ

Ростбіф, середній  (1,3 — 1,5 кг) Тарілка  на решітці 170 — 180 °C 40 — 60 хв.

Смажена свинина  (1,3 — 1,5 кг) Тарілка  на решітці 160 — 170 °C 70 — 80 хв.

Ціла курка  (1,0 — 1,2 кг) Тарілка  на решітці 210 — 220 °C 50 — 60 хв.

Бісквіт  (важкий) Форма для торту  на решітці 160 — 170 °C 50 — 60 хв.

Бісквіт  (легкий) Форма для торту  на решітці 170 — 180 °C 30 — 40 хв.

Печиво Деко
170 — 180 °C, 
прогріта піч

10 — 12 хв.

Буханець хліба
Форма для випікання на ре-
шітці

180 — 200 °C, 
прогріта піч

30 — 35 хв.

Рогалики Деко
210 — 220 °C, 
прогріта піч

10 — 12 хв.

Безе Деко
100 — 120 °C, 
прогріта піч

40 — 50 хв.
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Forced Air + MW
Quick Heat

Forced Air

To bake, roast and cook fresh and frozen...    

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
180°c

POWER
400 w

00:05

19:00
Forced Air + MW

Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

КОМБІКОНВЕКЦІЯ

 Натисніть кнопку меню.

 Натисніть кнопку OK,   коли дисплей показує "Manual" (вручну).

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Forced Air + MW " 
(Конвекція + мікрохвилі). 

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готування.

 Натисніть кнопку OK,   щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень температури.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити налаштування.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть рівень мікрохвильової енергії.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Користуйтеся цією функцією, щоб  
приготувати смажене м'ясо, птицю, 
запечену картоплю, заморожені на-
півфабрикати, бісквіти, печиво, рибу 
та пудинги.

Завжди користуйтеся низькою решіткою,   щоб розташувати 
страву так, аби повітря могло правильно циркулювати навколо неї.
Максимальний можливий рівень  мікрохвильової енергії при 
користуванні турбоконвекцією обмежений рівнем, заздалегідь 
встановленим на заводі. 
















КОМБІКОНВЕКЦІЯ

Потужність Рекомендований спосіб використання:

350 Вт Готування  птиці, риби та гратенів

160 Вт Смаження  

  90 Вт Випікання  хліба і тортів

   0 Вт Підрум'янювання під час готування
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6th Sense
Settings

Manual

Sensor assisted cooking



 





6th Sense Reheat
6th Sense Crisp

6th Sense Steam

 For reheating readymade food

CONTROL
Automatic

6th Sense Reheat

ІНТУІТИВНЕ РОЗІГРІВАННЯ

 Натисніть кнопку меню.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "6th Sense" (Інтуїтивно).

 Натисніть кнопку OK  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "6th Sense Reheat" 
(Інтуїтивне розігрівання).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Використовуйте цю функцію  під 
час розігрівання замороженої, охо-
лодженої або доведеної до кімнатної 
температури готової їжі.
Покладіть страву  на термостійку та-
рілку або миску, призначену для ви-
користання в мікрохвильовій печі.

У разі зберігання  їжі в холодильнику або її "розрів-
нювання" для розігрівання кладіть товстіші, тверді-

ші продукти із зовнішнього 
боку, а тонші або менш 
тверді продукти — по-
середині тарілки. 

Користуючись цією функцією, завжди накри-
вайте страву . 

Якщо продукт запаковано  так, що він уже накри-
тий, у кришці потрібно зробити 2—3 надрізи, 
щоб надлишковий тиск виходив під час ро-

зігрівання.

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. У полімерній плівці  потрібно зро-

бити надрізи або проколи за допо-
могою виделки для вивільнення 
тиску та запобігання розтріску-
ванню, оскільки під час приго-
тування утворюється пара.

1—2 хвилини відстоювання за-
вжди покращують  результат, 
особливо це стосується замо-
рожених продуктів.

Виконання програми не слід   переривати.
При користуванні цією функцією чиста вага  має бути в межах 250 — 600 
г. В іншому разі вам слід скористатися функцією розігрівання вручну, щоб 
отримати найкращі результати.
Щоб отримати найкращі результати,  піч має перебувати при кімнатній 
температурі.
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РУЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

При ручному розморожування дотримуйтесь 
процедури  для “Готування і розігрівання за допо-
могою мікрохвиль”; рівень потужності встановіть 
на 160 Вт.

Регулярно перевіряйте і контролюйте, як іде 
розморожування.  Час, потрібний для певної кіль-
кості, слід визначати, виходячи з досвіду.

Перевертайте великі шматки  після закінчення по-
ловини часу розморожування.

Заморожені продукти в поліетиленових па-
кетах,  поліетиленових плівках або картонних ко-
робках можна класти безпосередньо в піч, 
оскільки вказані упаковки не містять мета-
левих частин (наприклад, металевих пере-
кручених дротів).

Тривалість розморожування залежить 
від форми упаковки . Продукти, невеликі 
за товщиною, розморожуються швидше, ніж тов-
сті.
Розділіть шматки  після того, як вони почнуть роз-
мерзатися. 
Окремі скибки розморожуються 
легше.
Екрануйте ділянки продук-
тів  невеликим шматками алю-
мінієвої фольги, якщо вони по-
чнуть нагріватися (наприклад, ніжки кур-
ки та кінчики крил).

Варені продукти, тушковані страви та со-
уси для м’ясних страв  розморожуються 

краще, якщо перемішувати їх під час розмо-
рожування.

Під час розморожування  краще злегка 
розтопити продукти та дочекатися, доки цей 

процес завершиться під час відстоювання.

Відстоювання після розморожування завжди 
покращує  результат, оскільки спри-
яє рівномірному розподілу тепла 
в усьому об’ємі страви.
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Automatic
Manual

Settings

Automatic functions and recipes

AUTO

Jet Defrost
Meat

Melt

For defrosting 5 types of food

Vegetables
Bread

Fish

Please select food 

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
15:00200g

19:15
Defrosting

МИТТЄВЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

 Натисніть кнопку меню.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Automatic" (Атво-
матично).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Jet Defrost" (Мит-
тєве розморожування).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тип страви. 

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть вагу.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Використовуйте цю функцію  для 
розморожування м’яса, птиці, риби, 
овочів і хліба. 
Функцію миттєвого розморожуван-
ня слід використовувати лише в тому 
разі, якщо чиста вага продуктів стано-
вить від 100 г до 3,0 кг.
Завжди кладіть продукти  на скля-
ний поворотний столик.
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ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ: 
Якщо температура продукту перевищує  температуру глибо-
кої заморозки (-18 °C),  встановіть показник ваги продукту на мен-
ше значення.
Якщо температура продукту не перевищує  температуру гли-
бокої заморозки (-18 °C),  встановіть показник ваги продукту на 
більше значення.

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 розморожуван-
ні дотримуйтесь процедури для “готування і розігрівання за допомогою мі-
крохвиль”; рівень потужності встановіть на 160 Вт.

МИТТЄВЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

ПРОДУКТ ПОРАДИ

М'ясо   (100 г — 2,0 кг) М'ясний фарш,  котлети, стейки або смаженина.
Повертайте продукт  у відповідь на сигнал печі.

Птиця   (100 г — 3,0 кг) Курка ціла,  шматочками або філе.
Повертайте продукт  у відповідь на сигнал печі.

Риба     (100 г — 2,0 кг) Ціла, стейки  або філе.
Повертайте продукт  у відповідь на сигнал печі.

Овочі    (100 г — 2,0 кг) Овочева суміш,  горошок, броколі тощо.
Повертайте продукт  у відповідь на сигнал печі.

Хліб   (100 г — 2,0 кг) Буханка,  булочки або рулети.
Повертайте продукт  у відповідь на сигнал печі.

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід дотри-
муватися процедури для “Готування і розігрівання за допомогою мікрохвиль”, а для розморожування по-
тужність слід встановити на 160 Вт.
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6th Sense Crisp
6th Sense Steam

6th Sense Reheat

For heating frozen, readymade food

Forced Air

Thin Pizza
Pan Pizza

French Fries

 Please select food

CONTROL

END TIME

COOK TIME
Automatic

WEIGHT
200 g

--:--

--:--
Thin Pizza

Insert food on crisp plate
Press        when done

6th Sense
Settings

Manual

Sensor assisted cooking

ІНТУЇТИВНЕ ЗАПІКАННЯ

 Натисніть кнопку меню.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "6th Sense" (Інтуї-
тивно).

 Натисніть кнопку OK  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "6th Sense Crisp" 
(Інтуїтивне запікання).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тип страви. 

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Користуйтеся цією функцією, щоб  
швидко розморозити заморожені 
страви до температури вживання.
Функція "Auto Crisp" (Автоматич-
не запікання) використовуєть-
ся лише  для заморожених напівфа-
брикатів.

Під час користування цією функцією користуйтеся лише 
тарілкою для запікання, що входить у комплект поставки печі. Інші наявні 
в продажу тарілки для запікання не дадуть необхідного результату при 
користуванні цією функцією. 
Не ставте ніякі контейнери або упаковки на тарілку для запікання!
Лише харчові продукти можна ставити на тарілку для запікання.
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ІНТУЇТИВНЕ ЗАПІКАННЯ

ПРОДУКТ ПОРАДИ

Заморожена картопля, смажена шматоч-
ками  (300 г — 600 г)

Розкласти картоплю шматочками  рівним ша-
ром на тарілці для запікання. Посолити до смаку. 

Піца,  тонка (250 г — 500 г) Для піци  з тонким шаром тіста.

Пан-піца  (300 г — 800 г) Для пухкої піци .

Крильця "Буфало"   (300 г — 600 г)
Щоб приготувати курячі нагетси,  змастіть олі-
єю тарілку для запікання і готуйте, встановивши 
рівень готовності на "Light" (Легко). 

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам 
слід дотримуватися процедури для запікання вручну. 
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6th Sense Steam
6th Sense Reheat

6th Sense Crisp

 For vegetables, fish, rice and pasta

CONTROL

END TIME

COOK TIME
Automatic 00:05

19:00
6th Sense Steam

6th Sense
Settings

Manual

Sensor assisted cooking

Please use
steamer bottom and lid

ІНТУЇТИВНА  ПАРОВАРКА

Користуйтеся цією функцією для 
приготування  страв з овочів, риби, 
рису та макаронів.
Ця функція працює у 2 етапи.  � У ході першого етапу страва швидко 

доводиться до температури кипіння. � На другому етапі температура 
пари автоматично коригується до 
температури варіння на невелико-
му вогні, щоб уникнути кипіння.

КРИШКА
Завжди накривайте страву кришкою.  Перш ніж 
користуватися, переконайтеся, що посуд і кришка 
виготовлені з матеріалів, стійких до дії мікрохвильо-
вої енергії Якщо у вас немає кришки для того чи ін-
шого посуду, ви можете замість неї використати та-
рілку. Тарілку слід ставити дном на посуд.
Не  користуйтеся пластиковою чи алюмінієвою упа-
ковкою для накривання страв.

ГОТУВАННЯ ОВОЧІВ
Помістіть овочі  у друшляк. 
Налийте 100 мл води в нижню частину. 
Накрийте кришкою і встановіть тривалість готування. 
М'які овочі,   такі як броколі та порей готуються 
впродовж 2—3 хвилин. 
Тверді овочі,   такі як морква та картопля готуються 
впродовж 4—5 хвилин.

ГОТУВАННЯ РИСУ 
Орієнтуйтеся на рекомендації на пакуванні 
 щодо тривалості готування, кількості води та рису. 
Помістіть інгредієнти в нижню частину,  накрийте 
кришкою і встановіть тривалість готування.

ПОСУД
Посуд не слід заповнювати  більш як на полови-
ну. Якщо ви плануєте готувати великий об'єм, то слід 
вибрати посуд більшого розміру, щоб він був напо-
внений не більш як на половину свого об'єму. Це до-
зволить уникнути перекипання.

 Натисніть кнопку меню.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "6th Sense" (Інтуї-
тивне).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "6th Sense Steam" 
(Інтуїтивна пароварка).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тривалість готування. 

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Пароварка  призначена  для використання лише при готуванні за до-
помогою мікрохвильової енергії!
У жодному разі не використовуйте її з жодною іншою функцією. 
Використання пароварки  з будь-якою іншою функцією може спричинити пошкодження. 
Перед запуском печі необхідно пересвідичитися , що поворотний столик здатне 
вільно обертатися.
Завжди ставте  пароварку на скло поворотного столика. 
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Automatic
Manual

Settings

Automatic functions and recipes

AUTO

Soften
Melt

Dessert

For softening ice cream, margarine or butter

Ice Cream
Margarine

Butter

Please select food

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
200g 02:30

19:02
Softening

РОЗМ'ЯКШЕННЯ

 Натисніть кнопку меню.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Automatic" (Атвоматично).

 Натисніть кнопку OK  щоб підтвердити свій вибір. 

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Soften" 
(Розм'якшення).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір. 

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тип страви. 

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть вагу/кількість.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Користуйтеся цією функцією, щоб   
розм'якшити продукти, аби з ними 
було легше працювати.
Функція автоматичного 
розм’якшення використовується  
для  продуктів, наведених у поданій 
нижче таблиці.




 






ПРОДУКТ ПОРАДИ

Масло  (50 г — 250 г) Повертайте продукт  у відповідь на сигнал печі. 
Перемішайте   також після розм'якшення.

Маргарин  (50 г — 250 г) Повертайте продукт  у відповідь на сигнал печі. 
Переверніть також  після розм’якшення.

Морозиво  (0,5 л — 2,0 л) Повертайте продукт  у відповідь на сигнал печі. 
Подавайте  швидко, до того, як морозиво розтопиться.

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід дотри-
муватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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Automatic
Manual

Settings

Automatic functions and recipes

AUTO

Melt
Jet Defrost

Soften

For melting chocolate, margarine or butter

Chocolate
Margarine

Butter

Please select food

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
200g 02:30

19:02
Melting

РОЗТОПЛЮВАННЯ

 Натисніть кнопку меню.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Automatic" (Атвоматично).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Melt" (Розтоплю-
вання).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тип страви. 

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть вагу/кількість.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Користуйтеся цією функцією, щоб   
легко розтопити продукти без роз-
бризкування.
Функція розтоплювання викорис-
товується   для  продуктів, наведених 
у поданій нижче таблиці




 






ПРОДУКТ ПОРАДИ

Масло  (50 г — 250 г) Перемішуйте продукт  у відповідь на сигнал печі. 
Перемішуйте також  після розтоплювання.

Маргарин  (50 г — 250 г) Перемішуйте продукт  у відповідь на сигнал печі. 
Перемішуйте також  після розтоплювання.

Шоколад  (50 г — 250 г)

Поділіть  на менші шматочки. 
Перемішуйте продукт  у відповідь на сигнал печі.
Перемішуйте також  після розтоплювання.
Увага!  Якщо шоколад має високий вміст какао, то рівень готов-
ності слід встановити на "High" (Високий).

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід дотри-
муватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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Recipes
Jet Defrost

Melt

Press      to view recipes

AUTO

Press      to view recipes

Bread/Cakes
Snacks

Pizza/Pie

See cookbook for description

Rolls
Frozen Rolls

Bread Loaf

Automatic
Manual

Settings

Automatic functions and recipes

AUTO

DONENESS END TIME

COOK TIME

Normal
Rolls

AMOUNT
40:008

19:40

РЕЦЕПТИ

 Натисніть кнопку меню.

  За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Automatic" (Атвоматично).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  перейдіть на "Recipes" (Рецеп-
ти).

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір. 

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  виберіть один з рецептів.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок "Вгору"/ "Вниз"  встановіть тип страви.

 Натисніть кнопку OK,  щоб підтвердити свій вибір.

 За допомогою кнопок OK / "Вгору"/ "Вниз"   переходьте і встановлюй-
те потрібні налаштування.

 Натисніть кнопку "Start" (Пуск). 

Користуйтеся цією функцією, щоб   
здійснювати навігацію і швидко пере-
ходити на свої улюблені рецепти.
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

КАРТОПЛЯ 

Варена 300 г — 1 кг
Нижня части-
на пароварки + 
кришка.

Помістіть   в нижню частину 
пароварки і додайте 100 мл 
води. Накрийте кришкою.

Запечена 200 г — 1 кг

Стійкий до мі-
крохвиль і тем-
ператур посуд 
на поворотно-
му столику.

Помийте   і проколіть. Після 
нагадування переверніть.

Гратен 4 — 10 порцій

Стійкий до мі-
крохвиль і тем-
ператур посуд 
на низькій ре-
шітці.

Поріжте пластинками  сиру 
картоплю і викладіть шарами: 
шар картоплі, шар цибулі і т.д. 
Посоліть, поперчіть, заправ-
те часником і залийте смета-
ною. Зверху посипте тертим 
сиром.

(Замороже-
на)

Заморожена 
картопля, сма-
жена шматоч-
ками

300 г — 600 г

Тарілка для за-
пікання

Посоліть .

По-селянськи 300 г — 800 г

Почистіть  і поріжте скибоч-
ками. Додайте спеції. Злегка 
змастіть олією тарілку для за-
пікання + полийте олією звер-
ху. Після нагадування пере-
мішайте.

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід 
дотримуватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

М'ЯСО

Смажена

яловичина 800 г — 1,5 кг

Стійкий до мі-
крохвиль і тем-
ператур посуд 
на низькій ре-
шітці.

Додайте спеції  м'ясо і постав-
те в піч після попереднього про-
грівання

Свинина 800 г — 1,5 кг Додайте спеції  м'ясо і поставте 
в холодну пічБаранина 1 кг — 1,5 кг

Телятина 800 г — 1,5 кг
Додайте спеції  м'ясо і постав-
те в піч після попереднього про-
грівання

Реберця 700 г — 1,2 кг
Тарілка для за-
пікання

Додайте спеції  і покладіть на 
тарілку для запікання.

Антрекот 2 — 6 порцій Висока решіт-
ка і поворотний 
столик

Поставте м'ясо в піч  після по-
переднього прогрівання гриля. 
Після нагадування переверніть. 
Додайте спеції.Бараняча котлета 2 — 8 шт.

Сардельки 200 г — 800 г
Тарілка для за-
пікання

Злегка змастіть жиром  таріл-
ку для запікання. Покладіть сар-
дельки, переверніть після нага-
дування

(Варені) Хот-дог 4 — 8 шт.
Нижня частина 
пароварки без 
кришки

Помістіть  у нижню частину па-
роварки і додайте воду, щоб 
вона покривала страву.

(Заморо-
жені)

Гамбургери 100 г — 500 г

Тарілка для за-
пікання

Злегка змастіть жиром  таріл-
ку для запікання. Після попе-
реднього прогрівання тарілки 
для запікання покладіть на неї 
страву Після нагадування пере-
верніть.

Бекон 50 г — 150 г

Поставте в піч  після попере-
днього прогрівання тарілки для 
запікання,  після нагадування 
переверніть

М'ясний хліб 4 — 8 порцій

Стійкий до мі-
крохвиль і тем-
ператур посуд 
на поворотному 
столику

Зробіть  фарш за своїм улюбле-
ним рецептом і сформуйте його 
у формі хліба

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід дотри-
муватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

ПТИЦЯ Курка 

Смажена 800 г — 1,5 кг

Стійкий до мі-
крохвиль і тем-
ператур посуд 
на низькій ре-
шітці

Додайте спеції  і поставте в 
холодну піч

Філе (на парі) 300 г — 800 г Пароварка

Додайте спеції  і покладіть на 
решітку пароварки. Додайте 
100 мл води в нижню частину і 
накрийте кришкою

Філе (смаже-
не)

300 г — 1 кг

Тарілка для за-
пікання

Злегка змастіть жиром  таріл-
ку для запікання. Додайте спе-
ції і поставте філе в піч після 
попереднього прогрівання та-
рілки для запікання. Після на-
гадування переверніть.

Шматочками 500 г — 1,2 кг

Додайте спеції  шматочки і по-
містіть на тарілку для запікан-
ня, стороною зі шкіркою до-
гори

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід 
дотримуватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

РИБА

Ціла риба

Запечена 600 г — 1,2 кг

Стійкий до мікро-
хвиль і темпера-
тур посуд на низь-
кій решітці

Додайте спеції   і змастіть 
зверху невеликою кількіс-
тю масла 

Варена 600 г — 1,2 кг

Стійкий до мі-
крохвиль посуд з 
кришкою або на-
крийте плівкою 
замість кришки

Додайте спеції   і 100 мл 
рибного бульйону. Варіть 
під кришкою

Філе (на парі) 300 г — 800 г Пароварка

Додайте спеції  і покладіть 
на решітку пароварки. До-
дайте 100 мл води в нижню 
частину і накрийте кришкою

Котлети

Картопля-
фрі

300 г — 800 г
Тарілка для запі-
кання

Злегка змастіть жиром  та-
рілку для запікання. Додайте 
спеції і покладіть котлети піс-
ля попереднього прогріван-
ня тарілки для запікання. Піс-
ля нагадування переверніть.

Пара 300 г — 800 г Пароварка

Додайте спеції  і покладіть 
на решітку пароварки. До-
дайте 100 мл води в нижню 
частину і накрийте кришкою

(Замороже-
ний)

Гратен 600 г — 1,2 кг

Стійкий до мікро-
хвиль і темпера-
тур посуд на пово-
ротному столику

Філе в клярі 200 г — 600 г
Тарілка для запі-
кання

Злегка змастіть жиром  та-
рілку для запікання. Після 
попереднього прогріван-
ня тарілки для запікання по-
кладіть на неї м'ясо. Після 
нагадування переверніть.

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід дотри-
муватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

ОВОЧІ

(Заморо-
жені)

Овочі 300 г — 800 г
Пароварка

Покладіть на решітку паровар-
ки.  Додайте 100 мл води в нижню 
частину і накрийте кришкою.Морква 200 г — 500 г

(Зелені) Боби 200 г — 500 г
Нижня части-
на пароварки 
+ кришка

Помістіть  у нижню частину паро-
варки і додайте 100 мл води. На-
крийте кришкою.

Броколі 200 г — 500 г
Пароварка

Покладіть на решітку паровар-
ки.  Додайте 100 мл води в нижню 
частину і накрийте кришкою.Цвітна капуста 200 г — 500 г

(Заморо-
жений)

Гратен 400 г — 800 г
Стійкий до мікрохвиль і температур посуд на 
поворотному столику

Перець

Пара 200 г — 500 г Пароварка
Покладіть на решітку паровар-
ки.  Додайте 100 мл води в нижню 
частину і накрийте кришкою.

Картопля-
фрі

200 г — 500 г

Тарілка для 
запікання

Злегка полийте олією  тарілку для 
запікання. Після прогрівання таріл-
ки для запікання додайте карто-
плю, порізану на шматочки. Додай-
те спеції і полийте олією. Після на-
гадування перемішайте.

Баклажан 300 г — 800 г

Поріжте на половинки  і зробіть 
надрізи, посоліть і дайте трохи по-
стояти. Злегка змастіть олією; піс-
ля прогрівання тарілки для запі-
кання покладіть на неї половинки 
баклажанів. Після нагадування пе-
реверніть.

Кабачки Пара 200 г — 500 г
Пароварка

Покладіть на решітку паровар-
ки.  Додайте 100 мл води в нижню 
частину і накрийте кришкою.Початки кукурудзи 300 г — 1 кг

Помідори 300 г — 800 г

Стійкий до мі-
крохвиль і 
температур 
посуд на низь-
кій решітці

Поріжте на половинки,  додай-
те спеції і посипте зверху тертим 
сиром.

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід дотри-
муватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

ПАСТА

Паста 1 — 4 порції
Нижня части-
на пароварки та 
кришка

Встановіть рекомендова-
ну  тривалість готування для 
пасти. Залийте воду в нижню 
частину пароварки. Накрий-
те кришкою. Після нагадуван-
ня додайте пасту; готуйте під 
кришкою.

Лазанья

Домашня 4 — 10 порцій

Стійкий до мі-
крохвиль і тем-
ператур посуд 
на низькій ре-
шітці

Приготуйте   лазанью за сво-
їм улюбленим рецептом або 
за рецептом, вміщеним на 
упаковці лазаньї.

Заморо-
жена

500 г — 1,2 кг
Стійкий до мікрохвиль і температур посуд на 
поворотному столику 

РИС

Відвар-
ний

Рис 100 — 400 мл

Нижня части-
на пароварки та 
кришка

Встановіть рекомендова-
ну  тривалість готування для 
рису. В нижню частину до-
дайте воду та рис, накрийте 
кришкою

Вівсянка

Рис 2 — 4 порції

Насипте рис і залийте воду   
у нижню частину пароварки. 
Накрийте кришкою. Після на-
гадування додайте молоко і 
продовжуйте варити

Геркулес 1 — 2 порції
Стійкий до мі-
крохвиль посуд 
без кришки

Змішайте пластівці герку-
лесу   з водою та сіллю

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід 
дотримуватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

ПІЦА / ПИРІГ

Піца

Домашня 2 — 6 порцій Деко

Приготуйте за своїм улю-
бленим  рецептом і покла-
діть на деко. Після завер-
шення попереднього про-
грівання помістіть його 
в піч

Тонка (заморо-
жена)

250 г — 500 г

Тарілка для 
запікання

Вийміть з  упаковки
Пан (заморо-
жена)

300 г — 800 г

Охолоджена 200 г — 500 г

Після попереднього про-
грівання тарілки для за-
пікання   покладіть на неї 
піцу.

Киш

Лотаринзький 
пиріг

1 партія

Приготуйте тісто  (250 г 
борошна, 150 г масла+ 2½ 
столові ложки води), сфор-
муйте кошики і покладіть 
їх на тарілку для запікання. 
Наколіть. Спечіть кошики. 
Після підказки додайте на-
чинку: залийте 200 г шинки 
шматочками та 175 г терто-
го сиру сумішшю з 3 яєць та 
300 мл вершків. Помістіть у 
піч і продовжуйте запікати

(Заморожений) 200 г — 800 г Вийміть з  упаковки

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід 
дотримуватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

ХЛІБ / ТОРТИ

Буханець хліба 1 — 2 шт.

Деко

Приготуйте  тісто для легкого 
хліба за своїм улюбленим рецеп-
том. Поставте на деко, щоб тісто 
підійшло. Після прогрівання печі 
поставте в неї хліб

Рогалики

Рогалики

1 партія

Заморожена
Після прогрівання печі постав-
те в неї рогалики  

Напівфабри-
кати

Рогалики у вакуумній упаков-
ці . Після прогрівання печі по-
ставте в неї хліб

Консервовані
Вийміть   з упаковки. Після про-
грівання печі поставте в неї ро-
галики

Булочки
Тарілка для за-
пікання

Сформуйте   одну або кілька не-
великих булочок на змащеній 
жиром тарілці для запікання

Бісквіт

Стійка до мі-
крохвиль і 
температур 
форма для 
торту на низь-
кій решітці

Приготуйте тісто з суміші за 
рецептом   (загальна вага 700 — 
800 г). Після прогрівання печі по-
ставте в неї бісквіт

Мафіни

Деко

Приготуйте тісто   на 16 — 18 
штук і наповніть ним паперо-
ві формочки. Після прогрівання 
печі поставте в неї мафіни

Печиво

Покладіть на кулінарний па-
пір   і поставте в піч після завер-
шення попереднього прогрі-
вання

Безе

Збийте   2 яєчні білки, 80 г цукру 
та 100 г кокосової стружки. До-
дайте ваніль та мигдалеву есен-
цію. Сформуйте 20-24 безе на 
змащеному жиром деку або кулі-
нарному папері. Після прогріван-
ня печі поставте в неї безе

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід 
дотримуватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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РЕЦЕПТИ

ПРОДУКТ КІЛЬКІСТЬ АКСЕСУАРИ ПОРАДИ

СНЕКИ 

Попкорн 90 — 100 г
Поставте упаковку   на поворотний столик. 
За один раз готуйте лише одну упаковку по-
пкорну

Смажені горішки 50 г — 200 г

Тарілка для 
запікання

Після попереднього прогрі-
вання тарілки   для запікання 
покладіть на неї горішки. Піс-
ля нагадування перемішайте.

Курка

Крильця "Буфало" 300 г — 600 г

Нугетси (замо-
рожені)

250 г — 600 г

Після попереднього прогрі-
вання тарілки для запікан-
ня  покладіть на неї м'ясо. Піс-
ля нагадування переверніть.

ДЕСЕРТ

Фрук-
товий 
пиріг

Домашній 1 партія

Замісіть тісто   з 180 г борош-
на, 125 г масла і 1 яйця. (або 
використайте готове тісто). 
Покладіть тісто на тарілку для 
запікання, зверху покладіть 
начинку – 700-800 г порізаних 
скибочками яблук, змішаних з 
цукром та корицею

Заморожений 300 г — 800 г Вийміть з  упаковки

Печені яблука 4 — 8 шт.

Стійкий до 
мікрохвиль і 
температур 
посуд на по-
воротному 
столику

Видаліть серединки   і напо-
вніть марципаном або кори-
цею, цукром і маслом

Десерт з відварених 
фруктів

300 г — 800 
мл

Пароварка

Покладіть на решітку паро-
варки.  Додайте 100 мл води 
в нижню частину і накрийте 
кришкою

Суфле 2 — 6 порцій

Стійкий до 
мікрохвиль 
посуд на 
низькій ре-
шітці

Приготуйте суміш для суф-
ле  з лимоном, шоколадом або 
фруктами і вилийте її в стій-
кий для мікрохвиль посуд з 
високими стінками. Після на-
гадування поставте в піч

Для страв, які не вказані в цій таблиці  , і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід дотри-
муватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвильової енергії". 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Зазвичай обслуговування  полягає лише в чищенні. 

Якщо не тримати піч  у чистоті, це може призвес-
ти до пошкодження поверхні, що негативно позна-
читься на термінові служби приладу і може при-
звести до виникнення небезпечних ситуацій.

Не використовуйте металеві мочалки, 
абразивні засоби для чи-
щення,  мочалки зі сталі 
та вовни, абразивні сер-
ветки тощо, які можуть 
пошкодити панель керу-
вання та внутрішні і зовнішні поверхні печі. 
Використовуйте губку з м’яким миючим засо-
бом або паперовий рушник із засобом для чи-
щення скла у формі аерозолю. Нанесіть засіб 
для чищення скла у формі аерозолю на папе-
ровий рушник.
Не розпилюйте  безпосередньо 
на піч.

Через певні проміжки часу , осо-
бливо в разі розливання, знімайте 
поворотний столик, а також його опору та проти-
райте начисто дно печі.
Ця піч призначена  для роботи зі встановленим по-
воротним столиком.

Не  використовуйте мікрохвильову піч, коли 
поворотний столик 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 час-
точок їжі навколо дверцят.

Забороняється використовувати паро-
струминні миючі пристрої  для чищення мі-
крохвильової печі.

Додавання лимонного соку  в чашку з водою та її 
розміщення на поворотному столику й кип’ятіння 
протягом кількох хвилин може сприяти видаленню 
запахів усередині печі.

Для видалення стійких плям  прокип’ятіть 
чашку води в печі протягом 2—3 хвилин. Пара 
розм’якшить плями.

Елемент гриля  не потребує чищення, оскільки ін-
тенсивне нагрівання спалює будь-які рештки, що 
осіли на ньому. Водночас внутрішню поверхню печі 
над елементом необхідно регулярно мити. Це мож-
на робити за допомогою теплої води, миючого засо-
бу та губки. При нерегулярному користуванні гри-
лем його треба вмикати на 
10 хвилин щомісяця, щоб 
спалити рештки, що осіли 
на ньому. � Злегка натисніть на крі-

пильний елемент в бік 
стелі, а потім вниз, щоб 
вивільнити елемент 
гриля. � Після чищення повер-
ніть кріпильний елемент 
в початкове положення.
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ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ:

Підпора поворотного 
столика

Скляний поворотний столик

Ручка для тарілки 
для запікання.

Решітка.

МИЙТЕ ОБЕРЕЖНО:
Тарілку для запікання  слід мити розчином м'якого 
миючого засобу у воді. Сильно за-
бруднені місця можна мити за 
допомогою мочалки та м'якого 
засобу для чищення.
Обов'язково:   перш ніж мити тарілку 
для запікання, дайте їй охолонути.

Не занурюйте тарілку для запікання у 
воду  і не полощіть її водою, поки вона не 
охолоне Швидке охолодження може пошко-
дити тарілку для запікання.
Не використовуйте металеві мочалки:  
Вони можуть подряпати поверхню.

Пароварка

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо піч не працює,  не телефонуйте до сервісного 
центру, доки не переконаєтесь у тому, що: � Поворотний столик та його підпора  на місці. � Штепсель  вставлений у розетку належним чи-

ном. � Дверцята  зачинені належним чином. � Перевірте запобіжники  та переконайтеся в на-
явності живлення. � Переконайтеся , що в печі наявна достатня вен-
тиляція. � Почекайте 10 хвилин, потім спробуйте ввімкну-
ти піч ще раз. � Відчиніть, а потім зачиніть  дверцята перед по-
вторною спробою.

Це дозволить уникнути необґрунтованого ви-
клику майстра, за який вам довелося б заплатити. 
Телефонуючи до сервісного центру, надайте відо-
мості про серійний номер і номер типу печі (див. та-
бличку сервісного обслуговування). Для отриман-
ня додаткової інформації ознайомтеся з гарантій-
ною брошурою.

За потреби в заміні шнура живлення  вста-
новлюйте лише оригінальний 
шнур, який можна отримати че-
рез центр технічного обслу-
говування. Заміну шнура жив-
лення може виконувати лише 
кваліфікований майстер із центру 
технічного обслуговування.

Технічне обслуговування має 
здійснювати лише майстер, 
який пройшов відповідну під-
готовку.  Виконання будь-якої опе-
рації з ремонту чи технічного 
обслуговування, що передбачає 
знімання будь-якої кришки, яка захи-
щає від дії мікрохвильової енергії, є небезпеч-
ним для будь-кого, окрім підготовленого фа-
хівця.
Не знімайте жодних кришок.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Деко

Кришка
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Відповідно до IEC 60705.
Міжнародна електротехнічна комісія  розробила стандарт для порівняльного випробування ефективнос-
ті нагрівання різних мікрохвильових печей. Для цієї печі рекомендовано наведене нижче.

ДАНІ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВАННЯ

Відповідно до IEC 60350.
Міжнародна електротехнічна комісія  розробила стандарт для порівняльного тестування нагрівальних 
характеристик різних печей. Для цієї печі рекомендовано наведене нижче.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

12.3.4 1100 г 28 — 30 хв. Конвекція 190 ºC + 350 Вт  Пірекс 3.827

12.3.5 700 г 28 — 30 хв. Конвекція 175 ºC + 90 Вт  Пірекс 3.827

12.3.6 1000 г 30 — 32 хв. Конвекція 210 ºC + 350 Вт  Пірекс 3.827

13.3 500 г 10 хв. 160 Вт

Випробування
Прибл. 

тривалість Температура
Попередньо 
прогріта піч Аксесуари

8.4.1 30 — 35 хв. 150 °C Ні Форма для випічки

8.4.2 18 — 20 хв. 170 °C Так Форма для випічки

8.5.1 33 — 35 хв. 160 °C Ні Решітка

8.5.2 65 — 70 хв. 160 — 170 °C Так Решітка

Напруга джерела живлення 230 В/50 Гц

Номінальна вхідна потужність 2800 Вт

Запобіжник 16 A

Вихідна потужність мікрохвиль 900 Вт

Гриль 1600 Вт

Конвекція 1200 Вт

Зовнішні габаритні розміри (висо-
та x ширина x глибина)

455 x 595 x 560

Внутрішні габаритні розміри (ви-
сота x ширина x глибина)

210 x 450 x 420
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ПОРАДИ ЩОДО ЗАХИСТУ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пакувальна коробка  підлягає по-
вній переробці, що підтверджується 
відповідним символом. Дотри-
муйтеся місцевих норм з утиліза-
ції. Тримайте потенційно небез-
печні пакувальні матеріали (поліе-
тиленові пакети, полістирол тощо) в не-
доступному для дітей місці.
Цей прилад  марковано відповідно до Директиви 
ЄС 2002/96/EC про відходи електричного та елек-
тронного обладнання (WEEE). Дотримуючись пра-
вил утилізації виробу, ви допоможете запобігти за-
подіянню навколишньому середовищу і здоров’ю 
людей потенційної шкоди, що може статися у разі 
неналежного поводження з такими відходами.
Символ  на виробі або на супроводжувальних доку-

ментах вказує на те, що цей 
прилад не може вважатися 
побутовими відходами. Нато-
мість його слід здати у відповід-
ний пункт приймання електро-
нного та електричного устатку-
вання для подальшої утилізації. 
Утилізація  повинна здійсню-
ватися відповідно до місце-
вих екологічних норм з утилі-
зації відходів.
За докладнішою інформа-
цією  про поводження з цим приладом, його пере-
робку та утилізацію просимо звертатися до місце-
вих 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.


