
1 PL

www.whirlpool.com



2  PL

NIE WOLNO UŻYWAĆ PRZEDŁUŻACZY:  
JEŚLI KABEL ZASILAJĄCY JEST ZBYT KRÓTKI,  należy 

zwrócić się do wykwalifi kowanego elektryka lub 

pracownika serwisu z prośbą o zamontowanie 
gniazda elektrycznego w pobliżu urządzenia.

OSTRZEŻENIE: niewłaściwe użytkowanie 
wtyczki uziemiającej może grozić poraże-

niem prądem. Jeśli instrukcje dotyczące uzie-
mienia nie zostaną w pełni zrozumiane lub w 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do pra-
widłowego uziemienia kuchenki mikrofalowej, 
należy skontaktować się z wykwalifi kowanym 
elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

INSTALOWANIE

PRZED PODŁĄCZENIEM

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE NIE JEST USZKO-
DZONE.  Należy sprawdzić, czy drzwiczki ku-

chenki zamykają się do końca i czy ich wewnętrz-
na uszczelka nie została uszkodzona. Kuchenkę 
należy opróżnić i wyczyścić jej wnętrze miękką, 
wilgotną szmatką.

PO PODŁĄCZENIU

UZIEMIENIE TEGO URZĄDZENIA  jest obo-
wiązkowe.  Producent nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za obrażenia 
osób, zwierząt ani za uszkodzenia mienia 
spowodowane niestosowaniem się do 
tego wymogu.

Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzial-

ności za jakiekolwiek problemy wynikające z 

niestosowania się użytkownika do zamiesz-

czonych tu instrukcji.

URZĄDZENIA TEGO NIE WOLNO WŁĄCZAĆ  w 
przypadku uszkodzenia kabla zasilają-

cego lub wtyczki, jeśli urządzenie nie dzia-
ła prawidłowo, zostało uszkodzone lub 
spadło. Kabla zasilającego ani wtyczki nie 
wolno zanurzać w wodzie. Kabel powinien 
zawsze znajdować się z dala od gorących 
powierzchni. W przeciwnym razie może 
dojść do porażenia prądem, pożaru lub in-
nych zagrożeń.

NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ PŁYTEK ZABEZPIECZAJĄCYCH 
KANAŁY WLOTOWE KUCHENKI MI-

KROFALOWEJ , umieszczonych na 
bocznej ściance komory. Za-
pobiegają one dostawaniu 
się tłuszczu i kawałków jedze-
nia do kanałów wlotowych ku-
chenki.

NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE   podane 
na tabliczce znamionowej jest zgod-

ne z napięciem w miejscu zamieszkania.

KUCHENKĘ MOŻNA URUCHOMIĆ WYŁĄCZNIE  po do-
kładnym zamknięciu drzwi-

czek.

UMIESZCZENIE KUCHENKI W 
POBLIŻU telewizora, ra-

dia lub anteny może być 
przyczyną zakłóceń w odbiorze sygnału 
telewizyjnego lub radiowego.

URZĄDZENIE NALEŻY USTAWIĆ NA STABILNEJ, PŁA-
SKIEJ i wytrzymałej powierzch-

ni, która utrzyma ciężar kuchen-
ki oraz naczyń, które zostaną 
do niej włożone. Urządze-
nie należy obsługiwać z zachowa-
niem ostrożności.

Kuchenkę należy ustawić w pewnej odległo-
ści od innych źródeł ciepła. W celu zapew-

nienia odpowiedniej wentylacji konieczne jest 
pozostawienie co najmniej 30 cm wolnej prze-
strzeni nad kuchenką. Aby umożliwić prawid-
łowy przepływ powietrza, pod i nad kuchenką 
oraz wokół niej należy zostawić odpowiednią 
ilość wolnego miejsca. Kuchenki mikrofalowej 
nie należy instalować w szafce.  Kuchenki tej 
nie należy umieszczać ani użytkować na po-
wierzchni roboczej położonej niżej niż 850 mm 
od podłoża.
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URZĄDZENIE TO NIE MOŻE BYĆ obsługiwane 
przy użyciu zewnętrznego wyłącznika 

czasowego ani oddzielnego systemu zdal-
nego sterowania.

URZĄDZENIE TO MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIE-
CI w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, a także 
pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile 
zapewniony zostanie nadzór lub udzielo-
ne zostaną instrukcje dotyczące bezpiecz-
nego korzystania z tego 
urządzenia, a także pod 
warunkiem, że oso-
by te zrozumieją za-
grożenia wynikające z 
użytkowania kuchenki. 
Czyszczenie ani czyn- ności konserwa-
cyjne nie powinny być wykonywane przez 
dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i 
zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. 
Nadzór nad dziećmi jest także wymaga-
ny podczas korzystania z innych źródeł cie-
pła (jeśli są dostępne), oddzielnie lub w po-
łączeniu z kuchenką, ze względu na bardzo 
wysokie temperatury.

Z URZĄDZENIA TEGO NIE MOGĄ korzystać oso-
by (w tym dzieci) o ograniczonych zdol-

nościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych, a także pozbawione wiedzy 
lub doświadczenia, chyba że osoba odpo-
wiedzialna za ich bezpieczeństwo zapew-
ni odpowiedni nadzór lub udzieli instrukcji 
dotyczących użytkowania kuchenki. 

NALEŻY UWAŻAĆ, ABY DZIECI nie bawiły się 
tym urządzeniem.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIE NALEŻY PODGRZEWAĆ ANI UŻYWAĆ MATERIA-
ŁÓW ŁATWOPALNYCH  w kuchence ani w jej 

pobliżu. Opary mogą stanowić ryzyko po-
żaru lub wybuchu.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ  
do suszenia tkanin, papieru, przypraw, 

ziół, drewna, kwiatów ani innych materia-
łów łatwopalnych. W przeciwnym razie 
może dojść do pożaru.

NIE NALEŻY GOTOWAĆ ŻYWNOŚCI ZBYT DŁUGO.  W 
przeciwnym razie może dojść do po-

żaru.

NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ WŁĄCZONEJ KUCHEN-
KI BEZ NADZORU,  zwłaszcza wtedy, gdy w 

procesie gotowania używany jest papier, 
plastik lub inne materiały łatwopalne. Pa-
pier może się zwęglić lub zapalić, a niektó-
re naczynia plastikowe użyte do podgrza-
nia żywności mogą ulec stopieniu. 
Kuchenki nie należy pozostawiać bez nad-
zoru w przypadku używania dużej ilości 
tłuszczu lub oleju, ponieważ produkty te 
mogą się nadmiernie nagrzewać i być przy-
czyną pożaru!

JEŚLI PRODUKT WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ KUCHEN-
KI ZAPALI SIĘ LUB ZACZNIE SIĘ Z NIEJ WYDOBYWAĆ 

DYM,  należy pozostawić drzwiczki zamknię-
te i wyłączyć kuchenkę. Należy odłączyć 
kabel zasilający lub odciąć zasilanie za po-
mocą bezpiecznika lub wyłącznika auto-
matycznego.

NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE NALEŻY UŻYWAĆ  
do podgrzewania produk-

tów w hermetycznie zamknię-
tych pojemnikach. Wzrost 
ciśnienia mógłby stać się 
przyczyną uszkodzenia pod- czas ot-
wierania lub doprowadzić do wybuchu.

JAJKA

KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE WOLNO UŻYWAĆ  do gotowania 
ani podgrzewania całych jajek, ze skorupką lub bez 

niej, ponieważ jajka mogą wybuchnąć nawet po zakoń-
czeniu procesu gotowania.

USZCZELKI DRZWICZEK ORAZ MIEJSCA USZCZEL-
NIENIA  należy sprawdzać regularnie pod 

kątem uszkodzeń. Jeśli miejsca te ulegną 
uszkodzeniu, urządzenia nie wolno włą-
czać do momentu jego naprawy przez wy-
kwalifi kowanego pracownika serwisu.

W URZĄDZENIU TYM  nie należy umieszczać 
substancji chemicznych powodują-

cych korozję ani łatwo odparowujących. 
Kuchenka tego typu jest przeznaczona 
wyłącznie do podgrzewania lub gotowa-
nia żywności. Nie nadaje się ona do użytku 
przemysłowego ani laboratoryjnego.

NA DRZWICZKACH KUCHENKI  nie należy wie-
szać ani umieszczać ciężkich przed-

miotów, ponieważ mogłoby to uszkodzić 
ich zawiasy oraz element otwierający. Na 
uchwycie drzwiczek nie wolno niczego 
wieszać.

URZĄDZENIE I JEGO ŁATWO DOSTĘPNE CZĘŚCI 
bardzo się podczas użytkowania na-

grzewają. Należy zachować ostrożność i 
nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci 
poniżej 8 roku życia powinny przebywać z 
dala od urządzenia, chyba że zapewniony 
zostanie stały nadzór.
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INFORMACJE OGÓLNE

URZĄDZENIE TO JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO 

UŻYTKU DOMOWEGO!  

W PRZYPADKU FUNKCJI MIKROFAL  urządzenia nie 
wolno włączać bez włożonej do środka 

żywności. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia urządzenia.

PRZED WŁĄCZENIEM KUCHENKI  w celu sprawdze-
nia jej działania należy włożyć do środ-

ka szklankę z wodą. Woda pochłonie energię 
mikrofal, dzięki czemu kuchenka nie zostanie 
uszkodzona.

PRZED UMIESZCZENIEM  w kuchence 
papierowej lub plastikowej toreb-

ki należy zdjąć z niej druciane wią-
zanie.

SMAŻENIE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU

KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE NALEŻY UŻYWAĆ  do 
smażenia w głębokim tłuszczu z 

uwagi na brak możliwości 
kontrolowania temperatu-
ry oleju.

PŁYNY

NA PRZYKŁAD NAPOJE LUB WODA MOGĄ zostać 
podgrzane powyżej tem-

peratury wrzenia bez widocz-
nych oznak tego procesu. W 
wyniku tego może dojść do na-
głego wykipienia gorącego 
płynu.

Aby temu zapobiec, należy stosować się do 
poniższych zaleceń:

1.  Nie należy używać pojemników o pro-
stych ściankach ani wąskich szyjkach.

2.  Przed umieszczeniem pojemnika w ku-
chence płyn należy wymieszać, a następ-
nie pozostawić w nim łyżeczkę na czas 
podgrzewania.

3.  Po zakończeniu podgrzewania należy 
chwilę odczekać, wymieszać ponownie 
płyn, a następnie wyjąć ostrożnie pojem-
nik z kuchenki.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  na-
leży zawsze sprawdzać w 

książkach kucharskich o gotowaniu w kuchen-
kach mikrofalowych. Należy to robić zwłaszcza 
w przypadku gotowania lub podgrzewania po-
traw zawierających alkohol.

PO PODGRZANIU POKARMU ALBO PŁYNU   w butelce 
lub pojemniku na pokarm dla dziecka należy 

go zawsze przed podaniem wymieszać i spraw-
dzić jego temperaturę. Umożliwi to równomier-
ne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka po-
parzenia.

Przed rozpoczęciem podgrzewania należy 

zdjąć pokrywkę i smoczek!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NALEŻY KORZYSTAĆ Z ŁAPEK LUB RĘKAWIC KU-

CHENNYCH , aby uniknąć poparzenia w 
wyniku dotknięcia pojemników, części 
kuchenki lub naczyń po zakończeniu go-
towania. Łatwo dostępne części bardzo 
się podczas użytkowania nagrzewają; 
małe dzieci powinny przebywać z dala 
od urządzenia.

W KOMORZE kuchenki  nie należy niczego 
przechowywać.

NIE WOLNO ZAKRYWAĆ otworów wentylacyjnych 
kuchenki. Blokowanie otworów wlotowych 

lub wylotowych powietrza może prowadzić do 
uszkodzenia kuchenki oraz niezadowalających 
rezultatów gotowania. 

URZĄDZENIA NIE WOLNO przechowywać ani uży-
wać na świeżym powietrzu. 

URZĄDZENIA NIE WOLNO używać w wilgotnej 
piwnicy, w pobliżu zlewu, basenu itp.

URZĄDZENIE BARDZO SIĘ PODCZAS użytkowania 
nagrzewa. Należy zachować ostrożność i 

nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz 
kuchenki.
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AKCESORIA

INFORMACJE OGÓLNE

JEŚLI AKCESORIA ZAWIERAJĄCE METALOWE ELEMENTY  ze-
tkną się z wewnętrzną powierzchnią włączonej 
kuchenki, może dojść do iskrzenia oraz uszko-
dzenia urządzenia.

NALEŻY UŻYWAĆ NACZYŃ,  które są żaroodporne i 
które przepuszczają mikrofa-
le podczas gotowania.

PO UMIESZCZENIU ŻYWNOŚCI I AKCESORIÓW  W kuchen-
ce mikrofalowej należy upewnić się, że nie sty-
kają się one z wewnętrzną powierzchnią ku-
chenki. 
Zalecenie to jest szczególnie ważne w przy-

padku akcesoriów metalowych lub wyposa-

żonych w metalowe części.

PRZED WŁĄCZENIEM KUCHENKI  należy zawsze spraw-
dzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie 
obracać.  Jeśli talerz nie może się swobodnie 
obracać, należy użyć mniejszego naczynia lub 
skorzystać z funkcji wyłączenia talerza obroto-
wego (patrz część Duże naczynia).

W SPRZEDAŻY  dostępne są różne akcesoria. 
Przed ich zakupem należy upewnić się, że na-
dają się one do użytku w kuchenkach mikrofa-
lowych.

TALERZ DO PIECZENIA (Dostępny tylko w okre-
ślonych modelach)
POTRAWĘ NALEŻY UMIEŚCIĆ BEZ-

POŚREDNIO NA TALERZU DO PIE-

CZENIA.  
Talerz do pieczenia należy 
zawsze ustawiać na szklanym tale-
rzu obrotowym.
NA TALERZU DO PIECZENIA  nie należy umieszczać 
żadnych naczyń z uwagi na to, że szybko na-
grzewa się on do bardzo wysokich tempera-
tur, w wyniku czego naczynia mogłyby zostać 
uszkodzone.
TALERZ DO PIECZENIA  można przed użyciem 
wstępnie nagrzać (maks. 3 min). 

RUSZT Z DRUTU (Dostępny tylko w 
określonych modelach)
WYSOKI RUSZT Z DRUTU  służy do go-
towania z funkcją grilla.
NISKI RUSZT Z DRUTU  służy do gotowania z funkcją 
termoobiegu lub Combi.

NACZYNIE DO GOTOWANIA NA 
PARZE
NACZYNIA Z KRATKĄ  należy uży-
wać do przygotowywania takich 
potraw, jak ryby, warzywa czy 
ziemniaki.
TEGO TYPU AKCESORIA  należy umieszczać na szkla-
nym talerzu obrotowym.

PODSTAWKA TALERZA OBROTO-
WEGO
PODSTAWKĘ TĘ  należy umieścić pod 
szklanym talerzem obrotowym. Na 
podstawce talerza obrotowego nie należy ni-
gdy umieszczać żadnych innych naczyń. � Zamocuj podstawkę talerza obrotowego w 

kuchence.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY
SZKLANEGO TALERZA OBROTOWE-

GO  należy używać w przypadku 
każdej funkcji gotowania. Służy on do groma-
dzenia rozchlapujących się płynów i kawałków 
jedzenia, chroniąc tym samym wnętrze ku-
chenki przed poplamieniem i zabrudzeniem. � Umieść szklany talerz obrotowy na pod-

stawce.

DUŻE NACZYNIA
W PRZYPADKU GOTOWANIA  w dużych naczyniach, 
których swobodne obracanie się w 
kuchence jest niemożliwe, należy 
skorzystać z przycisku wyłączenia ta-
lerza obrotowego. Funkcja ta może 
być używana tylko podczas korzystania z funk-
cji mikrofal i Gratin. W przypadku innych funk-
cji przycisk ten nie będzie działał.

UCHWYT TALERZA DO PIECZENIA (Dostęp-
ny tylko w określonych modelach)
DOSTARCZONEGO SPECJALNEGO 

UCHWYTU  należy używać do 
wyjmowania gorącego talerza 
do pieczenia z kuchenki.
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KUCHENKĘ należy czyścić regularnie i usuwać z 
niej wszelkie resztki jedzenia.

NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE TO JEDYNA WYMAGANA  normalnie czynność kon-
serwacyjna. W celu jej wykonania konieczne jest odłą-
czenie kuchenki mikrofalowej od zasilania.
NIEUTRZYMYWANIE KUCHENKI  w czystości może prowadzić 
do pogorszenia stanu jej powierzchni, co z kolei może 
mieć niekorzystny wpływ na żywotność urządzenia 
oraz stać się przyczyną niebezpiecznych sytuacji.

NIE WOLNO UŻYWAĆ METALOWYCH ZMYWAKÓW DO SZORO-

WANIA, SILNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH,  druciaków, 
szorstkich szmatek do czysz-
czenia itp., ponieważ mogą 
one uszkodzić panel stero-
wania, a także wewnętrzną 
i zewnętrzną powierzchnię 
kuchenki. Kuchenkę należy czyś-
cić szmatką z łagodnym detergentem lub ręczni-
kiem papierowym i płynem do szyb z rozpylaczem. 
Płynem do szyb należy spryskać ręcznik papierowy.
NIE NALEŻY GO NANOSIĆ  bezpośrednio na powierzch-
nię kuchenki.

W REGULARNYCH ODSTĘPACH CZASU,  zwłaszcza 
w przypadku widocznych zabrudzeń, 
należy wyjmować talerz obrotowy 
oraz jego podstawkę i wycierać spód 
kuchenki do czysta.
KUCHENKA TA JEST PRZEZNACZONA  do pracy z talerzem obro-
towym umieszczonym na miejscu.

NIE NALEŻY  włączać kuchenki mikrofalowej po 
wyjęciu talerza obrotowego do czyszczenia.

MIĘKKĄ I WILGOTNĄ SZMATKĄ z dodatkiem łagodnego de-
tergentu należy czyścić wewnętrzną powierzchnię ku-
chenki, przód i tył drzwiczek oraz element ich otwie-
rania.

NIE WOLNO DOPUSZCZAĆ  do gromadzenia się tłusz-
czu lub resztek jedzenia wokół drzwiczek.

W PRZYPADKU UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ  należy przez 2 lub 
3 minuty zagotować w kuchence fi liżankę wody. Para 
spowoduje zmiękczenie brudu.
POPRZEZ DODANIE SOKU Z CYTRYNY  do fi liżanki z wodą, 
umieszczenie jej na talerzu obrotowym i gotowanie 
przez kilka minut można pozbyć się zapachów z wnę-
trza kuchenki.

JEŚLI FUNKCJA GRILLA NIE JEST UŻYWANA REGULARNIE, nale-
ży włączać ją co miesiąc na 10 minut w celu wypalenia 
wszelkich zabrudzeń i zmniejszenia ryzyka pożaru.

MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE:

PODSTAWKA TALERZA OBROTOWEGO

SZKLANY TALERZ OBROTOWY

DOKŁADNE CZYSZCZENIE:
TALERZ DO PIECZENIA  należy czyścić wodą z dodatkiem ła-
godnego detergentu. Mocno zabrudzone miejsca moż-
na czyścić szmatką do szorowania i łagodnym środkiem 
czyszczącym.
PRZED ROZPOCZĘCIEM  czyszczenia ta-
lerz do pieczenia należy zawsze 
odstawić do całkowitego ostyg-
nięcia.

GORĄCEGO  talerza do pieczenia nie wolno za-
nurzać w wodzie ani opłukiwać wodą. Szybkie 
chłodzenie może go uszkodzić.
NIE WOLNO UŻYWAĆ DRUCIAKÓW.  Rysują powierzch-
nię.

DO CZYSZCZENIA KUCHENKI MIKROFALOWEJ  nie należy 
używać urządzeń do czyszczenia parą.

ELEMENT GRZEJNY GRILLA  nie wymaga czyszczenia, ponie-
waż wysoka temperatura powoduje wypalanie wszel-
kich zabrudzeń, ale część górnej powierzchni kuchenki 
obok tego elementu należy czyścić w regularnych od-
stępach czasu. Powierzchnię tę należy czyścić miękką i 
wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu.

RUSZT Z DRUTU

UCHWYT TALERZA DO PIECZENIA
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PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

JEŚLI KUCHENKA PRZESTANIE DZIAŁAĆ,  przed skontakto-
waniem się z serwisem należy sprawdzić poniż-
sze pozycje: � Czy talerz obrotowy i jego podstawka  są 

umieszczone na swoim miejscu. � Czy wtyczka  jest włożona poprawnie do 
gniazda elektrycznego. � Czy drzwiczki  są poprawnie zamknięte. � Sprawdź bezpieczniki  i upewnij się, że zasila-
nie jest dostępne. � Sprawdź, czy  zapewniono odpowiednią wen-
tylację kuchenki. � Odczekaj 10 minut, a następnie spróbuj po-
nownie włączyć kuchenkę. � Otwórz, a następnie zamknij  drzwiczki przed 
ponowną próbą włączenia.

POWYŻSZE CZYNNOŚCI   umożliwiają uniknięcie niepo-
trzebnych wezwań pracowników serwisu i zwią-
zanych z tym kosztów. 
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu należy 
podać numer seryjny oraz numer typu kuchen-
ki (patrz etykieta serwisowa). Więcej informacji 
można znaleźć w karcie gwarancyjnej.

JEŚLI KABEL ZASILAJĄCY WYMAGA WYMIANY , na-
leży go zastąpić oryginalnym kablem 
zasilającym, który można na-
być w punkcie serwisowym. 
Wymiana kabla zasilające-
go może być wykonywana wy-
łącznie przez wykwalifi kowane-
go pracownika serwisu.

CZYNNOŚCI SERWISOWE MOGĄ BYĆ WY-

KONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWA-

LIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SERWISU.  
Wykonywanie czynności serwi-
sowych lub naprawczych, któ-
re wiążą się ze zdjęciem dowol-
nej osłony zabezpieczającej przed 
działaniem energii mikrofalowej, przez 
osoby niewykwalifi kowane jest bardzo nie-
bezpieczne.
NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ ŻADNYCH OSŁON.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
OPAKOWANIE , w którym kuchenka została dostar-
czona, nadaje się w całości do re-
cyklingu, na co wskazuje odpo-
wiedni symbol recyklingu. Na-
leży stosować się do lokalnych 
przepisów dotyczących utyliza-
cji. Potencjalnie niebezpieczne 
elementy opakowania (torebki plasti-
kowe, polistyren itp.) należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci.
URZĄDZENIE TO  zostało oznakowane zgodnie z dy-
rektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Zapewnienie odpowiedniej utylizacji ni-
niejszego urządzenia umożliwia uniknięcie moż-
liwych negatywnych skutków dla środowiska i 
zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mo-
głyby zostać wywołane przez nieprawidłową go-
spodarkę odpadami dotyczącą tego urządzenia.

SYMBOL  umieszczony na urządzeniu lub w dołą-
czonej do niego dokumen- tacji oznacza, że 
urządzenie to nie należy do 
kategorii odpadów domo-
wych. Należy je przekazać do 
odpowiedniego punktu zbiórki 
w celu recyklingu odpadów po-
wstałych ze sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego. 
UTYLIZACJA  musi zostać prze-
prowadzona zgodnie z lo-
kalnymi przepisami środowisko-
wymi w zakresie utylizacji 
odpadów.
W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI  na temat przetwarzania, 
odzyskiwania i recyklingu elementów tego urzą-
dzenia należy skontaktować się z lokalnym przed-
stawicielem władz miejskich, przedsiębiorstwa 
utylizacji odpadów domowych lub sklepu, w któ-
rym urządzenie zostało kupione.
PRZED ODDANIEM URZĄDZENIA NA ZŁOM  należy odciąć 
kabel zasilający tak, aby urządzenie nie mogło zo-
stać podłączone do zasilania.
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ZGODNOŚĆ Z NORMĄ IEC 60705.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNICZNA (IEC)  opracowała normę do testów porównawczych 
wydajności grzewczej różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecane są następują-
ce parametry:

Test Ilość
Przybliżony 

czas
Poziom mocy Pojemnik

12.3.1 1000 G 12–13 MIN 750 W  PYREKS 3.226
12.3.2 475 G 5½–7 MIN 750 W  PYREKS 3.827
12.3.3 900 G 14–17 MIN 750 W  PYREKS 3.838
12.3.4 1100 G 18–20 MIN GRILL + 650 W  PYREKS 3.827
13.3 500 G 11–13 MIN 160 W TALERZ PLASTIKOWY
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