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1. Nie próbować używać kuchenki z otwartymi
drzwiczkami, gdyż grozi to szkodliwą ekspozycją
na energię mikrofal. Nie wolno ingerować w
działanie blokad bezpieczeństwa.

2. Nie wolno umieszczać żadnych rzeczy pomiędzy
przodem kuchenki a drzwiczkami, ani pozwalać
na osadzanie się resztek żywności lub środków
czystości na powierzchni uszczelki.

3. Nie wolno uruchamiać kuchenki, jeśli jest

uszkodzona. Drzwiczki muszą być zawsze
dokładnie zamykane i należy zawsze sprawdzać,
czy nie są uszkodzone

a. drzwiczki (wygięte),
b. zawiasy i zatrzaski (złamane lub poluzowane),
c. uszczelki drzwiowe i powierzchnie

uszczelniające.

4. Kuchenkę może regulować i naprawiać jedynie
wykwalifikowany personel serwisu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY
ZACHOWAĆ, ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEJ
EKSPOZYCJI NA ENERGIĘ MIKROFAL

DANE TECHNICZNE
Zasilanie 230 V~50 Hz

Pobór mocy (Mikrofale) 1200 W

Pobór mocy (Grill) 1000 W

Moc mikrofal 800 W

Częstotliwość robocza 2450 MHz

Wymiary zewnętrzne 316 mm (W) × 464 mm (S) × 340 mm (G)

Wymiary komory 219 mm (W) × 298 mm (S) × 325 mm (G)

Pojemność kuchenki 20 litrów

Równomierność gotowania Układ talerza obrotowego

Ciężar netto ok. 13,6 kg

Jeżeli kuchenka nie działa:

1. Należy sprawdzić, czy wtyczka kuchenki jest
prawidłowo podłączona do zasilania. Jeżeli tak
nie jest, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka,
odczekać 10 minut i ponownie ją do niego
włożyć.

2. Sprawdzić, czy nie przepalił się bezpiecznik
obwodu lub nie zadziałał wyłącznik automatyczny.
Jeżeli są one sprawne, należy sprawdzić
gniazdko, podłączając do niego inne urządzenie.

3. Sprawdzić, czy panel sterowania jest prawidłowo
zaprogramowany i czy ustawiony jest zegar.

4. Upewnić się, że drzwiczki są prawidłowo
zamknięte i czy działa układ blokady
bezpieczeństwa drzwiczek. W przeciwnym
wypadku energia mikrofal nie będzie docierać do
kuchenki.

JEŻELI ŻADNA Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE
PRZYNIESIE POPRAWY, NALEŻY SIĘ
SKONTAKTOWAĆ Z WYKWALIFIKOWANYM
SERWISANTEM. NIE PRÓBOWAĆ DOKONYWAĆ
ŻADNYCH REGULACJI ANI NAPRAW WE
WŁASNYM ZAKRESIE.

PRZED WEZWANIEM SERWISU
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1. Upewnić się, że z wnętrza kuchenki zostały
usunięte wszystkie materiały pochodzące z
opakowania.

2. OSTRZEŻENIE: Sprawdzić kuchenkę pod
kątem oznak uszkodzenia, takich jak
niewyrównane lub wygięte drzwiczki, uszkodzone
uszczelki drzwiowe i powierzchnia
uszczelniająca, złamane lub poluzowane zawiasy
drzwiowe i zatrzaski oraz wgniecenia komory lub
drzwiczek. W razie zauważenia jakichkolwiek
uszkodzeń nie używać kuchenki i skontaktować
się z wykwalifikowanym serwisantem.

3. Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej,
stabilnej powierzchni będącej w stanie utrzymać
ciężar jej samej i najcięższych przyrządzanych w
niej potraw.

4. Nie stawiać kuchenki w miejscu, w którym panują
nadmiernie wysokie temperatury lub duża
wilgotność, jak również w pobliżu łatwopalnych
materiałów.

5. Dla zapewnienia prawidłowego działania
kuchenki wymagany jest wystarczający przepływ
powietrza. W tym celu należy pozostawić 20 cm
wolnej przestrzeni nad kuchenką, 10 cm z tyłu
urządzenia oraz po 5 cm po obu bokach. Nie
zakrywać ani nie blokować żadnych otworów na
urządzeniu. Nie wyjmować nóżek.

6. Nie używać kuchenki bez szklanej tacy,
wspornika talerza obrotowego i trzpienia
zamontowanych w prawidłowej pozycji.

7. Upewnić się, że przewód zasilający nie jest
uszkodzony i nie biegnie pod kuchenką lub nad
nagrzaną bądź ostro zakończoną powierzchnią.

8. Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w
nagłych wypadkach można było łatwo odłączyć
urządzenie od zasilania.

9. Nie używać kuchenki na zewnątrz.

INSTALACJA

Urządzenie musi być uziemione. Kuchenka
wyposażona jest w kabel zasilający z przewodem
uziomowym i wtyczką uziemiającą. Należy ją
podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i
uziemionego gniazdka ściennego. W razie zwarcia
uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem
dzięki przewodowi odprowadzającemu prąd
elektryczny. Zaleca się podłączenie kuchenki do
oddzielnego obwodu, służącego tylko do jej
zasilania. Wysokie napięcie jest niebezpieczne i
może spowodować pożar lub inny wypadek
powodujący uszkodzenie kuchenki.

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe korzystanie z
wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie
prądem.

Uwaga
1. W razie jakichkolwiek pytań związanych z

uziemieniem lub instrukcjami elektrycznymi
należy się skonsultować z wykwalifikowanym
elektrykiem lub serwisantem.

2. Producent ani sprzedawca nie ponoszą
odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki lub
obrażenia powstałe wskutek nieprzestrzegania
procedur związanych z podłączeniami
elektrycznymi.

Przewody w kablu są oznaczone kolorystycznie
zgodnie z następującym kodem:

Zielono-żółty = UZIEMIENIE
Niebieski = ZEROWY
Brązowy = POD NAPIĘCIEM

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

Eksploatacja kuchenki może zakłócać działanie
radioodbiornika, telewizora lub podobnych urządzeń.
W przypadku pojawienia się zakłóceń można je
zmniejszyć lub wyeliminować poprzez wykonanie
następujących czynności:

1. Wyczyszczenie uszczelki drzwiowej i powierzchni
uszczelniającej kuchenki.

2. Zmianę pozycji anteny odbiorczej radia lub
telewizora.

3. Przemieszczenie kuchenki mikrofalowej
względem odbiornika.

4. Zwiększenie odległości pomiędzy kuchenką
mikrofalową a odbiornikiem.

5. Podłączenie kuchenki mikrofalowej do innego
gniazdka, aby kuchenka i odbiornik były zasilane
z innych obwodów.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE
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Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności,
między innymi:

OSTRZEŻENIE W celu zmniejszenia ryzyka oparzeń, porażenia prądem, pożaru, obrażeń lub nadmiernej
ekspozycji na energię mikrofalową:

1. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Urządzenia należy używać wyłącznie w sposób przewidziany w niniejszej instrukcji obsługi. Nie używać

żrących środków i oparów chemicznych w urządzeniu. Zakupiona kuchenka został zaprojektowana
specjalnie do podgrzewania, gotowania lub suszenia żywności. Nie jest ona przeznaczona do zastosowań
przemysłowych ani laboratoryjnych.

3. Nie wolno uruchamiać pustej kuchenki.
4. Nie należy użytkować urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono

prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź upuszczone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa wymiany może dokonać tylko producent, serwis techniczny lub inna osoba
posiadająca podobne kwalifikacje.

5. OSTRZEŻENIE: Jeśli kuchenka obsługuje tryb kombinowany, w związku z powstającymi wysokimi
temperaturami, dzieci mogą używać kuchenkę jedynie pod nadzorem osób dorosłych.

6. OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę bez nadzoru osoby dorosłej jedynie wówczas,
gdy zostały odpowiednio poinstruowane, jak należy obchodzić się z nią w bezpieczny sposób i jakie
zagrożenia wynikają z niewłaściwego jej użycia.

7. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru w komorze kuchenki:
a. Podczas podgrzewania potraw w plastikowym lub papierowym pojemniku należy obserwować

kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
b. Należy usunąć metalowe wiązania torebek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do

kuchenki.
c. Jeśli z kuchenki wydobywa się dym,należy ją niezwłocznie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz

trzymać drzwiczki zamknięte, aby zdusić wszelkie płomienie.
d. Nie należy używać komory kuchenki jako szafki. Gdy kuchenka nie pracuje, nie należy zostawiać w

środku papieru, naczyń do gotowania lub żywności.
8. OSTRZEŻENIE: Nie wolno podgrzewać płynów ani innych potraw w szczelnie zamkniętych

naczyniach, ponieważ naczynia takie mogą wybuchnąć.
9. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej napojów może spowodować opóźnione wrzenie z

wypryśnięciem, dlatego należy obchodzić się z naczyniem lub pojemnikiem w ostrożny sposób.
10. Nie smażyć potraw w kuchence. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki i naczynia, a nawet

spowodować poparzenia skóry.
11. W kuchence mikrofalowej nie należy gotować jajek w skorupce i całych jaj na twardo, gdyż mogłyby one

wybuchnąć nawet po zakończeniu podgrzewania.
12. Produkty z twardą skórką, takie jak ziemniaki, całe kabaczki, jabłka i kasztany przed ugotowaniem należy

ponakłuwać.
13. Zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić

ich temperaturę przed podaniem, aby uniknąć poparzenia.
14. Naczynia mogą ulec nagrzaniu z uwagi na przekazywanie ciepła przez podgrzaną potrawę. Może się

okazać konieczne użycie rękawicy kuchennej.
15. Należy sprawdzić, czy naczynia nadają się do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
16. OSTRZEŻENIE: Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności

serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem
mikrofal jest niebezpieczne.

17. Niniejszy produkt jest sprzętem PNM należącym do grupy 2 klasy B. Definicja grupy 2, która obejmuje
wszystkie urządzenia PNM (przemysłowe, naukowe, medyczne) celowo generujące i/lub wykorzystujące
energię o częstotliwości radiowej w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału i
sprzętu do obróbki elektroerozyjnej. Sprzęt klasy B to urządzenia nadające się do użytku w otoczeniu
domowym oraz w miejscach podłączonych bezpośrednio do sieci niskonapięciowej zasilającej budynki
mieszkalne, używane do zastosowań domowych.

18. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego
instruktażu z zakresu obsługi urządzenia i nadzoruje czynności obsługi.

19. Należy pilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
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1. Starannie rozmieścić potrawę. Najgrubsze
obszary należy rozmieścić po zewnętrznej stronie
talerza.

2. Sprawdzić czas gotowania. Najpierw gotować
potrawę przez najkrótszy zalecany czas, w miarę
potrzeby go wydłużając. Mocno przegotowane
potrawy mogą dymić lub się zapalić.

3. Potrawy należy gotować pod pokrywką. Pokrywka
zapobiega rozpryskiwaniu potrawy i ułatwia jej
równomierne ugotowanie.

4. W celu przyspieszenia ugotowania takich potraw
jak kurczak czy hamburgery podczas gotowania
w kuchence mikrofalowej należy je raz obrócić.
Duże produkty, takie jak pieczeń, należy obrócić
przynajmniej raz.

5. Podczas przyrządzania potraw takich jak klopsy
należy je przemieścić po upływie połowy czasu
gotowania z góry na dół lub od środka talerza na
zewnątrz.

ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ

1. Idealny materiał na naczynia do kuchenki mikrofalowej przepuszcza mikrofale i umożliwia przechodzenie
energii przez pojemnik i ogrzewanie potrawy.

2. Mikrofale nie przechodzą przez metal, więc w kuchence mikrofalowej nie należy używać naczyń
metalowych lub posiadających metalowe wykończenia.

3. Do gotowania w kuchence mikrofalowej nie należy używać pojemników z makulatury, gdyż mogą one
zawierać niewielkie fragmenty metali, które mogłyby spowodować powstanie iskier i/lub pożar.

4. Zaleca się korzystanie z naczyń okrągłych/owalnych zamiast kwadratowych/prostokątnych, gdyż potrawy
w rogach mają tendencję do przegotowania.

5. W celu zapobieżenia przegotowaniu w odsłoniętych miejscach można użyć wąskich pasków folii
aluminiowej. Należy jednak zachować ostrożność, nie używać zbyt dużych ilości folii i zachować odległość
2,54 cm pomiędzy folią a ściankami komory.

Poniższa lista stanowi ogólny przewodnik pomocny przy wyborze właściwych naczyń.

PRZEWODNIK PO NACZYNIACH
KUCHENNYCH

NACZYNIA MIKROFALE GRILL POŁĄCZENIE

Szkło żaroodporne Tak Tak Tak

Szkło nieżaroodporne Nie Nie Nie

Ceramika żaroodporna Tak Tak Tak

Naczynia z tworzyw sztucznych nadające się do
użytku w kuchence mikrofalowej

Tak Nie Nie

Papier kuchenny Tak Nie Nie

Metalowa tacka Nie Tak Nie

Metalowa półka Nie Tak Nie

Folia aluminiowa & pojemniki z folii Nie Tak Nie
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1. Układ blokady zabezpieczającej drzwiczki

2. Szybka kuchenki

3. Wspornik talerza obrotowego

4. Trzpień

5. Przycisk zwalniający drzwiczki

6. Panel sterowania

7. Prowadnica fal (Nie wyjmować pokrywy z miki
zakrywającej prowadnicę fal)

8. Szklana taca

9. Grzałka grilla

10. Metalowa półka

EKRAN DZIAŁANIA MENU
Są na nim wyświetlane następujące informacje: czas gotowania, moc, kontrolki działań, waga lub porcja oraz
godzina na zegarze.

MICROWAVE (Mikrofala)
Nacisnąć ten przycisk określoną ilość razy, aby ustawić
poziom mocy mikrofal niezbędny do ugotowania potrawy.

DEFROST (Rozmrażanie)
Przycisk wybrać jednokrotnie, aby rozmrozić potrawę w
przewidywanym czasie. Aby rozmrozić potrawę zgodnie z jej
gramaturą należy nacisnąć ten przycisk dwukrotnie.

BEVERAGE (Napoje)
Wybrać ten przycisk, aby podgrzać napój.

GRILL/COMBI (Grill/Kombi)
Wybrać ten przycisk, aby ustawić tryb mieszany, łączący w
sobie gotowanie przy użyciu mikrofal i grillowanie.

CLOCK (Zegar)
Służy do ustawienia funkcji zegara.

MENU
Służy do gotowania 7 popularnych rodzajów potraw z
wprowadzeniem wagi lub porcji.

STOP
Nacisnąć ten przycisk, aby anulować ustawienie lub
zresetować kuchenkę przed ustawieniem programu
gotowania.
Nacisnąć ten przycisk jednokrotnie, aby chwilowo wstrzymać
gotowanie lub dwukrotnie, aby całkowicie anulować
gotowanie.
Przycisk ten służy również do ustawiania blokady
zapobiegającej uruchomieniu kuchenki przez dzieci.

START/EXPRESS
Służy do uruchamiania programu lub ustawiania funkcji
szybkiego uruchamiania.

TIME/WEIGHT (Czas/Waga)
Obrócić pokrętło, aby wprowadzić czas gotowania, wagę lub porcję potrawy.

PANEL STEROWANIA

NAZWY CZĘŚCI
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• Gdy kuchenka zostaje podłączona do zasilania po raz pierwszy, rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a
na ekranie pojawi się słowo "CLOCK" (Zegar) i symbol "1:01".

• Każdorazowemu naciśnięciu przycisku towarzyszy potwierdzający je sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy
słyszany dwukrotnie oznacza, że kuchenka nie zaakceptowała wprowadzonego polecenia.

• W razie zatrzymania programów na 20 sekund system automatycznie powróci do trybu oczekiwania.
• Po zakończeniu programu rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetlane jest słowo "End" (Koniec) - sygnał z

towarzyszącym mu napisem będzie się powtarzać co 2 minuty, dopóki nie zostanie naciśnięty dowolny
przycisk lub nie zostaną otwarte drzwiczki.

• Podczas gotowania należy jednokrotnie nacisnąć przycisk STOP, aby zatrzymać cykl, a następnie przycisk
START/EXPRESS, aby go wznowić. Dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP spowoduje anulację zadania.

Ustawienie zegara cyfrowego
Gdy kuchenka mikrofalowa jest gotowa do wprowadzenia poleceń i pracy, należy jednokrotnie lub dwukrotnie
nacisnąć przycisk CLOCK (Zegar), aby ustawić zegar na format 12-godzinny lub 24-godzinny.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo ustawić na zegarze godzinę 8:30.

1. Nacisnąć przycisk CLOCK (Zegar) jednokrotnie lub dwukrotnie.

2. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) tak, aby ustawić cyfrę godziny na 8.

3. Nacisnąć jednokrotnie przycisk CLOCK (Zegar).

4. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) tak, aby ustawić cyfry odpowiadające liczbie minut - na ekranie
musi pojawić się godzina 8: 30.

5. Aby potwierdzić ustawienie zegara należy  nacisnąć przycisk CLOCK (Zegar)

Uwaga: Aby sprawdzić godzinę na zegarze podczas gotowania, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk
CLOCK (Zegar) - godzina będzie wtedy wyświetlana przez 3 sekundy.

Gotowanie mikrofalowe
W celu gotowania przy użyciu samej energii mikrofalowej należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk MICROWAVE
(Mikrofala), aby wybrać poziom mocy, po czym użyć pokrętła TIME/WEIGHT (Czas/Waga), aby ustawić
żądany czas gotowania. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut. 
Na przykład jeżeli chce się gotować potrawę przez 1 minutę z mocą mikrofalową wynoszącą 60%, należy:

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć trzykrotnie przycisk MICROWAVE (Mikrofala).

1. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara W
położenie 1:00.

2. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Aktualne ustawienie mocy można sprawdzić poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku MICROWAVE
(Mikrofala).

USTAWIANIE ELEMENTÓW
STEROWNICZYCH KUCHENKI

NACISNĄĆ PRZYCISK MICROWAVE (MIKROFALA) MOC GOTOWANIA

Jednokrotnie 100%

Dwukrotnie 80%

Trzykrotnie 60%

Czterokrotnie 40%

Pięciokrotnie 20%

Sześciokrotnie 00%
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Grill
Przyrządzanie potraw przy użyciu grilla jest szczególnie przydatnym rozwiązaniem w przypadku kawałków
mięsa, steków, kotletów, kebabów, kiełbasek czy kawałków kurczaka. Ta metoda nadaje się również do
opiekania pieczywa czy przyrządzania zapiekanek.
Załóżmy, że chcą Państwo używać grilla przez 12 minut.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk GRILL/COMBI.

3. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w położenie 12:00.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Maksymalne ustawienie czasu wynosi 95 minut.

Kombinacja 1
Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
30% czasu przeznaczone jest na gotowanie mikrofalowe, a 70% czasu na gotowanie przy użyciu grilla. Ta
metoda sprawdza się w przypadku przyrządzania ryb, ziemniaków czy zapiekanek.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo ustawić gotowanie z kombinacją 1 na 25 minut.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk GRILL/COMBI.

3. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w położenie 25:00.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Kombinacja 2
Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
55% czasu przeznaczone jest na gotowanie mikrofalowe, a 45% czasu na gotowanie przy użyciu grilla. Ta
metoda nadaje się do przyrządzania puddingów, omletów, pieczonych ziemniaków i drobiu.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo ustawić gotowanie z kombinacją 2 na 12 minut.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć trzykrotnie przycisk GRILL/COMBI.

3. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w położenie 12:00.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Aktualną kombinację mocy można sprawdzić poprzez naciśnięcie przycisku GRILL/COMBI.

Szybkie rozmrażanie
Maksymalne ustawienie czasu wynosi 95 minut.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo rozmrozić wołowinę.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk DEFROST (Rozmrażanie).

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na żądany czas rozmrażania.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Po upływie połowy ustawionego czasu system chwilowo wstrzyma proces i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy - w celu przejścia do kolejnej fazy rozmrażania
należy wówczas nacisnąć przycisk START/EXPRESS.

Rozmrażanie według wagi
Kuchenka umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu i owoców morza. Po zaprogramowaniu wagi czas i moc
rozmrażania są dostosowywane automatycznie. Przedział wagi zamrożonych potraw waha się od 100 g do
1800 g.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo rozmrozić krewetki.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk DEFROST (Rozmrażanie).

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w położenie odpowiadające prawidłowej wadze produktu.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Po upływie połowy ustawionego czasu system chwilowo wstrzyma proces i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy - w celu przejścia do kolejnej fazy rozmrażania
należy wówczas nacisnąć przycisk START/EXPRESS.



Napoje
Kuchenka będzie działała zgodnie z ustawionym czasem, należy jedynie wprowadzić dane porcji napoju (200
ml/filiżanka) - w tym samym czasie można podgrzewać maksymalnie 3 porcje.
NA PRZYKŁAD: Jeżeli chcemy podgrzać filiżankę kawy, należy:

1. Umieścić napój w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk BEVERAGE (Napój).

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na żądaną liczbę porcji [lub nacisnąć kilkakrotnie
BEVERAGE (Napój).

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Gotowanie wielofazowe
Ta funkcja umożliwia uruchomienie kuchenki z maksymalnie dwoma następującymi po sobie programami
gotowania.
NA PRZYKŁAD: Aby ustawić następujący program:
1 - Gotowanie mikrofalowe
2 - Gotowanie przy użyciu grilla

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MICROWAVE (Mikrofala), aby ustawić żądany poziom mocy.

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na żądany czas gotowania.

4. Nacisnąć jednokrotnie przycisk GRILL/COMBI.

5. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na wymagany czas gotowania.

6. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: W przypadku tej funkcji można ustawić tylko gotowanie mikrofalowe i gotowanie przy użyciu grilla.

Blokada zapobiegająca uruchomieniu urządzenia przez dzieci
Należy jej użyć, aby zapobiec używaniu kuchenki bez nadzoru przez małe dzieci.

Aby ustawić BLOKADĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI:
W trybie oczekiwania drzwiczki zamykają się na jedną 1 minutę - BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA
URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI ustawiona zostanie samoczynnie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zaświeci się kontrolka BLOKADY.
Program gotowania skończył się 10 minut temu, upłynęła jeszcze 1 minuta, BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA
URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI ustawiona zostanie samoczynnie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zaświeci się kontrolka BLOKADY.
Teraz nie można korzystać z kuchenki.

Aby anulować BLOKADĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI:
Gdy blokada zapobiegająca uruchomieniu przez dzieci jest aktywna, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk
START/EXPRESS - wyświetlane będzie wówczas przez 10 sekund słowo "door" (drzwiczki) przypominające o
tym stanie.
Otworzyć drzwiczki - BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI zostanie anulowana.
Kuchenka powróci do trybu oczekiwania.

Szybki start
Ta funkcja umożliwia szybkie uruchomienie kuchenki.
Umieścić potrawę w kuchence i zamknąć drzwiczki. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk START/EXPRESS, aby
ustawić czas gotowania - maksymalny czas gotowania wynosi 10 minut; kuchenka uruchomi się natychmiast
na pełnej mocy. Czas gotowania można wydłużyć nawet w trakcie cyklu poprzez naciskanie przycisku
START/EXPRESS.
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Automatyczne gotowanie
W przypadku wymienionych poniżej potraw lub następującego trybu gotowania nie ma potrzeby
programowania czasu cyklu i poziomu mocy. Wystarczy wprowadzić typ potrawy, którą chce się ugotować
oraz jej wagę.
NA PRZYKŁAD: Aby ugotować 200 g ryżu:

1. Umieścić potrawę w kuchence i zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MENU, aby wybrać w menu żądaną potrawę.

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na żądaną wagę (lub porcje).

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Menu automatycznego gotowania

11

Kod Potrawa/Tryb gotowania

1. Az automatikus sütés eredménye olyan tényezőktől függ,
mint az étel alakja és mérete, személyes preferenciái
bizonyos ételek készenléti szintjére vonatkozóan és még
az is, milyen jól sikerült behelyezni az ételt a sütőbe. Ha
úgy találja, hogy az eredmény bármilyen tekintetben nem
kielégítő, kérjük, annak megfelelően módosítsa némileg a
sütés időtartamot.

2. *Adjon hozzá forró vizet az elkészítés előtt.
3. Az A-6 és A-7 menük esetében meg kell fordítania az ételt

a sütőben, amikor a sütési program szünetet tart.

A-1 Ryż (g)

A-2 Spaghetti (g)*

A-3
Ziemniaki (każda porcja o
wadze 230 g)

A-4 Podgrzewanie (g)

A-5 Ryba (g)

A-6 Grillowany kurczak (g)

A-7 Grillowana wołowina (g)
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1. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

2. Utrzymywać wnętrze kuchenki w czystości. Jeżeli podczas gotowania potrawy dojdzie do zabrudzenia lub
rozlania płynów naścianki komory, należy je zetrzeć wilgotną szmatką. 
W przypadku silnego zabrudzenia kuchenki można użyć łagodnego detergentu. Unikać stosowania
silnych środków czyszczących lub sprayów, gdyż mogą one pozostawić ślady i zacieki na powierzchni
drzwiczek lub spowodować jej zmatowienie.

3. Powierzchnie zewnętrzne kuchenki należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu
roboczych części kuchenki, nie należy pozwolić, aby woda dostała się do środka przez otwory
wentylacyjne.

4. W celu usunięcia resztek potraw  lub rozlanych produktów należy często wycierać drzwiczki i szybkę z
obu Stron. Uuszczelki drzwiowe i sąsiadujące z nimi części wilgotną ściereczką. Nie wolno używać
ściernych środków czyszczących.

5. Nie dopuszczać do zamoczenia panelu sterowania. Przecierać go miękką, wilgotną ściereczką. Podczas
czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec przypadkowemu
włączeniu kuchenki.

6. Jeśli para gromadzi się wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek kuchenki, dobrze jest je przetrzeć miękką
ściereczką. Jest to normalne zjawisko. Może do niego dochodzić, gdy kuchenka mikrofalowa jest
używana w miejscu, w którym panuje duża wilgotność. 

7. Od czasu do czasu należy wyjąć szklaną tacę i oczyścić ją. Umyć tacę w ciepłej wodzie z dodatkiem
mydła lub w zmywarce.

8. Aby zapobiec nadmiernemu hałasowaniu kuchenki należy regularnie czyścić pierścień wspornika talerza
obrotowego oraz dno komory kuchenki. Powierzchnię dna komory należy przetrzeć szmatką zwilżoną
łagodnym detergentem. Pierścień wspornika należy myć w wodzie z dodatkiem łagodnego mydła lub w
zmywarce.  Po umyciu części należy je prawidłowo zamontować w kuchence.

9. W celu usunięcia z kuchenki nieprzyjemnych zapachów do głębokiej miseczki nadającej się do użytku w
kuchence mikrofalowej należy wlać filiżankę wody, dodać do niej sok i skórkę z jednej cytryny i gotować
przy użyciu mikrofal przez 5 minut. Następnie zaleca się wytrzeć wnętrze do sucha miękką ściereczką.

10. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany żarówki w kuchence, należy się w tym celu skonsultować ze
sprzedawcą.

11. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej resztki potraw i osady. Kuchenkę należy utrzymywać
w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, co ma negatywny wpływ na trwałość urządzenia oraz może
stwarzać zagrożenie podczas użytkowania.

12. Urządzenie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów wyznaczonym przez władze gminne. Nie
wyrzucać urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi; należy je zutylizować w punkcie zbiórki
odpadów wyznaczonym przez władze gminne.

13. Podczas pierwszego użycia kuchenki mikrofalowej z funkcją grilla może się wydzielać niewielka ilość
dymu i charakterystyczny zapach. Jest to normalne zjawisko, gdyż kuchenka jest wykonana ze stalowej
płyty pokrytej olejem do smarowania, a nowe urządzenie wydziela opary i zapach powstające podczas
spalania oleju do smarowania. Zjawisko to ustąpi po pewnym czasie użytkowania urządzenia

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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