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ВСТАНОВЛЕННЯ

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ПРИЛАД НЕ ПОШКОДЖЕНИЙ.  Переко-
найтеся, що дверцята печі щільно зачиняються від-
носно опори, а їх внутрішній ущільнювач не пошко-
джено. Звільніть піч і почистьте камеру м’якою зволо-
женою ганчіркою.

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

ЗАЗЕМЛЕННЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ   має бути виконано 
обов'язково.  Виробник знімає з себе відповідаль-
ність за травмування людей, тварин або пошкоджен-
ня предметів, що виникли внаслідок недотримання 
цієї вимоги.

Виробники не несуть відповідальність за 
будь-які проблеми, спричинені недотри-
манням користувачем цих інструкцій.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ ПРИЛАДОМ  у разі по-
шкодження шнура живлення або штепселя, неналеж-
ної роботи або пошкодження чи падіння. Забороня-
ється 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 МІКРОХВИЛЬ , роз-
ташовані збоку порожнинної 
стінки печі. Вони запобігають 
потраплянню жиру та часток 
їжі в канали випромінювання 
мікрохвиль.

ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ ПЕРЕКО-
НАЙТЕСЯ , що камера печі порожня. 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО НАПРУГА   , вказана на табличці з пас-
портними даними, відповідає напрузі в мережі у ва-
шому будинку.

ПІЧ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ, ЛИШЕ  якщо дверцята щільно за-
чинені.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ДОТРИМУЙТЕСЯ ОКРЕМИХ  інструкцій зі встанов-
лення, що постачаються в комплекті, під 
час встановлення приладу.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОДОВЖУВАЧІ:  

ЯКЩО ШНУР ЗАКОРОТКИЙ,  зверніться до кваліфіко-
ваного електрика, щоб він встановив розетку 
поряд із приладом.
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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

НЕ НАГРІВАЙТЕ ТА НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАЙМИСТІ 
МАТЕРІАЛИ  в печі або біля неї. Випаровування можуть 
спричинити пожежу або вибух.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІКРОХВИЛЬОВУ  піч для 
просушування тканин, паперу, спецій, трав, 
деревини, квітів, фруктів або інших займистих 
матеріалів. Може виникнути пожежа.
У РАЗІ ЗАЙМАННЯ МАТЕРІАЛУ ВСЕРЕДИНІ АБО ЗЗОВНІ ПЕЧІ 

НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПІЧ БЕЗ НАГЛЯДУ , особливо в разі 
використання паперу, пластмаси або інших 

займистих матеріалів у процесі приготування. Папір 
може обвуглюватися або займатися, а деякі види 
пластмаси можуть плавитися під час розігрівання їжі.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ  їдкі хімічні речовини 
або пари в цьому приладі. Цей тип печі спеціально 
розроблено для розігрівання та приготування 

ЧИ ПОЯВИ ДИМУ  зачиніть дверцята печі та вимкніть її. 
Від’єднайте шнур живлення або вимкніть живлення 
на запобіжнику або щиті автоматичних вимикачів.
НЕ ТРИМАЙТЕ ПРОДУКТИ НАДТО ДОВГО В ПЕЧІ.  Може 
виникнути пожежа.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

вибухнути навіть після завершення розігрівання в 
печі.
ЦИМ ПРИЛАДОМ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ  
діти у віці від 8 років та люди 
з обмеженими фізичними, 
сенсорними чи розумовими 
з дібнос тями або з недос татнім досвідом 

їжі. Піч не пристосована для промислового або 
лабораторного використання.
ЯЙЦЯ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІКРОХВИЛЬОВУ  піч для 
приготування або розігрівання цілих яєць зі 
шкаралупою або без неї, оскільки вони можуть 

та знаннями під наглядом  або за вказівками щодо 
експлуатації приладу від особи, яка відповідає за 
їхню безпеку. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ДІТЯМ ГРАТИСЯ  з приладом. 
ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЧИСТИТИ І ОБСЛУГОВУВАТИ ПРИЛАД 
 дозволяється дітям лише у тому разі, якщо вони 
досягли віку не менше 8 років і роблять це під 

наглядом.
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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ДІТЕЙ У ВІЦІ ДО 8 РОКІВ  не слід 
підпускати до приладу, якщо 
вони не перебувають під 
постійним наглядом.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ 
МІКРОХВИЛЬОВУ  піч 
для розігрівання 
продуктів у герметичних 
запакованих контейнерах. 
Підвищений тиск може завдати 
травми під час відкривання або 
спричинити вибух.

ПРИЛАД ТА ЙОГО ДОСТУПНІ ЧАСТИНИ 
МОЖУТЬ НАГРІВАТИСЯ  під час 
експлуатації. 

ЗА ПОТРЕБИ В ЗАМІНІ ШНУРА 
ЖИВЛЕННЯ  встановлюйте лише 
оригінальний шнур, який 
можна отримати через 
організацію технічного 
обслуговування. 
Заміну шнура живлення 
може виконувати 
лише кваліфікований 
майстер із технічного 
обслуговування.

У В А Г А !

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИ ЛИШЕ МАЙСТЕР, 
ЯКИЙ ПРОЙШОВ ВІДПОВІДНУ 
ПІДГОТОВКУ.  Виконання будь-
якої операції з ремонту чи 
технічного обслуговування, 
що передбачає знімання будь-
якої кришки, яка захищає від 
дії мікрохвильової енергії, є 
небезпечним для будь-кого, 
окрім підготовленого фахівця.

НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ 
ОБЕРЕЖНОСТІ, ЩОБ  не торкатися 
нагрівальних елементів. 

НЕ ЗНІМАЙТЕ ЖОДНИХ КРИШОК.
УЩІЛЬНЮВАЧІ ДВЕРЦЯТ І МІСЦЯ ЇХ 
ПРИЛЯГАННЯ  потрібно регулярно 
перевіряти на предмет 
пошкодження. Якщо ці місця 
пошкоджено, приладом не 
можна користуватися, доки 
не буде проведено ремонт 
кваліфікованим майстром із 
технічного обслуговування.
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ПРИЛАД НЕ ПОВИНЕН ПРАЦЮВАТИ  без продуктів усе-
редині печі під час використання мікрохвиль. У 
протилежному разі прилад буде пошкоджено.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ РОБОТІ  з піччю поставте в неї склян-
ку води. Вода поглине мікрохвильову енергію, і піч не 
буде пошкоджено.

ВИДАЛІТЬ ПЕРЕКРУЧЕНІ ДРОТИ  із паперо-
вих або поліетиленових пакетів пе-
ред їх розміщенням у печі.

ГЛИБОКЕ ПРОСМАЖУВАННЯ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІКРОХВИЛЬОВУ  піч для глибокого 
просмажування, оскільки температуру олії 
неможливо контролювати.

РІДИНИ
НАПРИКЛАД, НАПОЇ АБО ВОДА.   Перегрівання рідини до 
точки, що перевищує температуру 
кипіння, може статися без видимих 
бульбашок. Це може призвести до 
раптового викиду гарячої рідини.
Щоб запобігти цьому, потрібно 
виконати наведені нижче кроки.

1.  Не користуйтеся посудом із прямими стінка-
ми та вузькою шийкою.

2.  Перемішайте рідину перед укладанням кон-
тейнера в піч і залиште чайну ложку в кон-
тейнері.

3.  Завершивши нагрівання, дайте контейне-
ру трохи постояти в печі, перемішайте вміст 
знову та лише потім обережно вийміть посуд 
із печі.

ОБЕРЕЖНІСТЬ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВИХ ВІДОМОСТЕЙ ЗАВЖДИ ЗВЕР-
ТАЙТЕСЯ  до книги рецептів для мікрохвильової печі. 
Особливо в разі приготування або розігрівання про-
дуктів, що містять спирт.

ПІСЛЯ РОЗІГРІВАННЯ ПРОДУКТІВ    для дитя-
чого 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 
кришечку та соску!

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОДУШЕЧКИ АБО РУКАВИЦІ , щоб запобіг-
ти опікам під час торкання контейнерів, частин печі 
та посуду після приготування.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ КАМЕРУ  для зберігання будь-чого.

РІРІРІРІДИДИДИДИННИНИНИЗАГАЛЬНІ

ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛИШЕ В 
ДОМАШНІХ УМОВАХ.  

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ  для розігрівання харчових 
продуктів і напоїв. Сушіння харчових продуктів або 
одягу та нагрівання грілок, капців, губок, вологих 
ганчірок і тому подібного може призвести до ризику 
травмування, займання або пожежі.

ЦИМ ПРИЛАДОМ МОЖНА  користуватися, лише коли він 
вбудований, а не стоїть окремо.
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АКСЕСУАРИ

ЗАГАЛЬНІ

ЯКЩО АКСЕСУАРИ, ЩО МІСТЯТЬ МЕТАЛ , вступають у кон-
такт із внутрішніми деталями печі під час її робо-
ти, можуть виникнути іскри, що призведе до пошко-
дження приладу.

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПІДПОРУ ОБЕРТОВОГО БЛЮ-
ДА  під його склом. Забороняється клас-
ти будь-яке інше приладдя на підпору 
обертового блюда. � Вставте підпору обертового блюда в піч.

СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО
ВИКОРИСТОВУЙТЕ СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО  для всіх мето-
дів приготування. На ньому збира-
ються соки та частки їжі, які б за від-
сутності скла утворювали плями та 
забруднювали піч усередині. � Поставте скляне обертове блю-

до на його підпору.

ПЕРЕД ПРИГОТУВАННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУ-
ВАНЕ ПРИЛАДДЯ  є термостійким і 
пропускає мікрохвилі.
ПІД ЧАС ВКЛАДАННЯ ПРОДУКТІВ 

ТА АКСЕСУАРІВ  в мікрохвильову піч переконайтеся, що 
вони не торкаються її внутрішніх деталей. 
Це особливо стосується аксесуарів, виго-
товлених із металу або таких, що мають ме-
талеві деталі.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПЕЧІ ПЕРЕКОНУЙТЕСЯ , що обертове блю-
до здатне вільно обертатися.

РУЧКА ДЛЯ ДЕКА
ЩОБ ВИЙНЯТИ З ПЕЧІ ГАРЯЧЕ ДЕКО, КО-
РИСТУЙТЕСЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ РУЧКОЮ,  що вхо-
дить у комплект поставки.

ДЕКО
ПРОДУКТИ МОЖНА КЛАСТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ДЕКО.  
Користуючись деком, завжди 
ставте його на скляне оберто-
ве блюдо.
НЕ КЛАДІТЬ НІЯКИЙ КУХОННИЙ   посуд на 
деко, бо воно швидко нагрівається і може 
зіпсувати посуд.
ДЕКО МОЖНА ПОПЕРЕДНЬО   нагріти перед користуван-
ням ним (макс. впродовж 3 хв.). При попередньому 
прогріванні дека користуйтеся функцією «Crisp» (За-
пікання).

НА РИНКУ ПРЕДСТАВЛЕНА  ціла низка аксесуарів. Перед 
придбанням переконайтеся, що вони підходять для 
використання в мікрохвильовій печі.

ЗАХИСТ ВІД ВМИКАННЯ ТА ЗАПОБІЖНЕ БЛОКУВАННЯ

ЦЯ АВТОМАТИЧНА ФУНКЦІЯ БЕЗПЕКИ АКТИВУЄТЬСЯ ЗА ОДНУ 
ХВИЛИНУ ПІСЛЯ  того, як піч повертається до «ре-
жиму очікування». (Піч перебуває в режимі 
«очікування», коли відображається годин-
ник у форматі 24 годин або дисплей пустий, 
якщо не встановлено годинник).

ДВЕРЦЯТА ПОТРІБНО ВІДЧИНИТИ ТА ЗАЧИНИТИ , наприклад 
для вкладання продуктів у піч, перед відпусканням 
запобіжного блокування. Або ж на дисплеї відобра-
зиться напис «DOOR» (ДВЕРЦЯТАІ).
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ГОТОВНІСТЬ  (ЛИШЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ)

ГОТОВНІСТЬ ДОСТУПНА  для більшості автоматичних 
функцій. Існує можливість особисто контролювати 
кінцевий результат за допомогою функції настрою-
вання готовності. Ця функція дає змогу досягти вищої 
або нижчої температури на виході порівняно зі стан-
дартним параметром за промовчанням.
ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ  однієї з цих функцій піч вибирає 
стандартний параметр за промовчанням. Зазвичай 
цей параметр забезпечує найкращий результат. Але 
якщо розігріта їжа стала надто гарячою, щоб їсти од-
разу, наступного разу можна легко настроїти темпе-
ратуру перед використанням цієї функції. ПРИМІТКА:

ГОТОВНІСТЬ  можна встановити або змінити тільки про-
тягом перших 20 секунд роботи.

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ АВТОМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ  піч 
може зупинитися (залежно від вибраної програми та 
класу продуктів) та вказати на необхідність ПЕРЕМІ-
ШУВАННЯ або ПЕРЕВЕРТАННЯ ПРОДУКТІВ.

ПЕРЕМІШУВАННЯ АБО ПЕРЕВЕРТАННЯ 
ПРОДУКТІВ  (ЛИШЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ)

НАСТРОЮВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ВИБОРУ РІВНЯ ГО-
ТОВНОСТІ  за допомогою кнопок «+/-» одразу після на-
тискання кнопки «Start» (Пуск).

ПРИМІТКА: ЯКЩО НЕ ПЕРЕВЕРНУТИ/ПОМІШАТИ ПРОДУКТИ, ПІЧ 
ЧЕРЕЗ 1 ХВ.  автоматично продовжить процес розмо-
рожування. У такому разі час нагрівання буде біль-
шим.

ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНІ 
НИЖЧЕ ДІЇ. � Відчиніть дверцята. � Перемішайте або переверніть страву. � Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, натис-

нувши кнопку «Start» (Пуск).

ГОТОВНІСТЬ

РІВЕНЬ ЕФЕКТ

ВИСОКИЙ +2 ДОСЯГАЄТЬСЯ НАЙВИЩА ТЕМПЕРАТУРА НА ВИХОДІ

ВИСОКИЙ +1 ДОСЯГАЄТЬСЯ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВИХОДІ

СЕРЕДНІЙ   0 СТАНДАРТНИЙ ПАРАМЕТР ЗА ПРОМОВЧАННЯМ

НИЗЬКИЙ -1 ДОСЯГАЄТЬСЯ НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВИХОДІ

НИЗЬКИЙ -2 ДОСЯГАЄТЬСЯ НАЙНИЖЧА ТЕМПЕРАТУРА НА ВИХОДІ
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FOOD

 DINNER  PLAT E (250g - 500g)

 SOUP (200g -

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ  для досяг-
нення відповідних результатів потрібно знати клас 
використовуваних продуктів. Під час вибору класу 
продуктів за допомогою кнопок «+/-» відображаєть-
ся слово «FOOD» (ЇЖА) і цифра класу продуктів.

ОХОЛОДЖЕННЯ

ПІСЛЯ ВИМКНЕННЯ ФУНКЦІЇ  піч може виконати процеду-
ру охолодження. Це нормально. 
Після виконання цієї процедури піч автоматично ви-
микається. 
ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕВИЩУЄ 100°C,  на дисплеї відо-
бражається напис «HOT» (Гаряче) і поточна темпе-
ратура в камері печі. Будьте обережні, не торкайте-
ся внутрішньої поверхні печі, виймаючи з неї страви. 
Користуйтеся рукавичками.
ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 50°C,  на дисплеї відо-
бражається час у 24-годинному форматі.
НАТИСНІТЬ КНОПКУ «BACK»  , щоб поди-
витися час у 24-годинному форматі, 
коли на дисплеї відображається на-
пис «HOT» (Гаряче). 
ПРОЦЕДУРУ ОХОЛОДЖЕННЯ  можна пере-
рвати відчиненням дверцят без будь-
якої шкоди для печі.

КЛАСИ ПРОДУКТІВ  (ЛИШЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ)

ДЛЯ ПРОДУКТІВ, НЕ ВКАЗАНИХ У ТАБЛИЦЯХ,   та продуктів, 
вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, 
потрібно виконати процедуру для «Приготування та 
розігрівання продуктів у мікрохвильових печах».

КЛАСИ ПРОДУКТІВ  наведено в таблицях, що надаються 
для кожної автоматичної функції.
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НАСТРОЮВАННЯ ГОДИННИКА

ТРИМАЙТЕ ДВЕРЦЯТА ВІДЧИНЕНИМИ ПІД ЧАС 
НАСТРОЮВАННЯ ГОДИННИКА.  Завдяки цьо-
му у вас буде 5 хвилин, щоб виконати дії 
з налаштування годинника. У протилеж-
ному разі кожний крок потрібно вико-
нати за 60 секунд.

ПІД ЧАС ПЕРШОГО ВМИКАННЯ ПРИЛАДУ  
з’явиться запит на настроювання го-
динника. 
У РАЗІ ЗБОЮ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ  годинник 
блиматиме та потребуватиме повтор-
ного настроювання.  
ПІЧ  оснащено багатьма функціями, які 
можна настроїти відповідно до своїх 
уподобань. 

ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

  НАТИСНІТЬ І ТРИМАЙТЕ КНОПКУ «MANUAL» (РУЧНИЙ РЕЖИМ),  доки не 
відобразиться напис «Setting» (Настроювання).

  ЗА ДОПОМОГОЮ КНОПОК «+/-»  виберіть один із наведених нижче параметрів для настроювання. 
 � Годинник � Звук � Режим ECO � Яскравість

  НАТИСНІТЬ КНОПКУ «STOP» (СТОП), ЩОБ ВИМКНУТИ  функцію настрою-
вання параметрів, і збережіть усі зміни після завершення.

НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK» . (Символи ліворуч (години) у напрямку праворуч блимають).

  НАТИСКАЮЧИ КНОПКИ «+/-» , встановіть години.

  НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «ОК».  (Два праві символи (хвилини) блимають).

  НАТИСКАЮЧИ КНОПКИ «+/-» , встановіть хвилини.

  НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  знову для підтвердження зміни.

ПІСЛЯ ЦЬОГО ГОДИННИК БУДЕ НАЛАШТОВАНИЙ І ЗАПРАЦЮЄ.
ЯКЩО ПОТРІБНО ВИДАЛИТИ ГОДИННИК  з дисплея після настроювання, просто 
ввійдіть до режиму настроювання годинника знову та натисніть кнопку 
«Stop» (Стоп) під час блимання символів.
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НАСТРОЮВАННЯ ЗВУКУ

НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK» . 

  НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-»  для ВВІМКНЕННЯ або ВИМКНЕННЯ звуково-
го сигналу.

  НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  знову для підтвердження зміни.

РЕЖИМ ECO

НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK» . 

  НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-»  для ВВІМКНЕННЯ або ВИМКНЕННЯ режиму ECO.

  НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  знову для підтвердження зміни.

КОЛИ ВВІМКНЕНО РЕЖИМ ECO,  дисплей автоматично вимикатиметься через де-
який час для економії електроенергії. Він автоматично вмикатиметься після 
натискання кнопки або відчинення дверцят. Після завершення приготування 
лампочка камери печі вимикається через 30 секунд.
ЯКЩО ВСТАНОВЛЕНО ЗНАЧЕННЯ «OFF» (ВИМК.),  дисплей не вимикатиметься, і 
годинник у форматі 24 годин буде постійно видимим. Після завершення при-
готування лампочка камери печі вимикається через 3 хвилини.

ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ



11

 

 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ  , коли по-
трібен кухонний таймер для вимірю-
вання точного часу для різних цілей, 
наприклад варення яєць або сходжен-
ня тіста перед випіканням тощо.

КУХОННИЙ ТАЙМЕР

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб встановити потрібну тривалість таймера.

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK» . 

ПРОЛУНАЄ ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ   після завершення відліку таймера.
НАТИСКАННЯ КНОПКИ «STOP» (СТОП)  до завершення відліку таймера призведе 
до його скидання на нуль.

ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

ЯСКРАВІСТЬ

НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK» . 

  НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб встановити рівень яскравості відповідно до власних уподобань.

  НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  знову для підтвердження вибору.
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ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ ПРОДУКТІВ 
У МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧАХ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ  для звичайного приготування та розігрівання овочів, риби, картоплі та м’яса.

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «MANUAL» (РУЧНИЙ РЕЖИМ)   кілька разів, доки не знайдете функцію мікрохвиль.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб настроїти рівень потужності мікрохвиль.

  НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб встановити час приготування.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «START» (ПУСК). 

РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

КОЛИ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПРОЦЕС ГОТУВАННЯ:  
Час можна легко збільшувати на 30 секунд натисканням кнопки «Start» (Пуск). 
Кожне натискання збільшує тривалість на 30 секунд. Ви можете також змі-
нити тривалість готування, натискаючи кнопки +/-, щоб збільшити або змен-
шити час. 
НАТИСНУВШИ КНОПКУ << , можна повернутися до того місця, в якому можна змі-
нити час приготування та рівень потужності. Ці два параметра можна зміни-
ти за допомогою кнопок «+/-» під час приготування.

ЛИШЕ МІКРОХВИЛІ

ПОТУЖНІСТЬ РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

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

800 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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МИТТЄВИЙ ЗАПУСК

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «MANUAL» (РУЧНИЙ РЕЖИМ)   кілька разів, доки не знайдете «Crisp» (Запікання).

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб встановити час приготування.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «START» (ПУСК). 

ЗАПІКАННЯ

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «START» (ПУСК) ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ  з повною потужністю мі-
крохвиль і часом приготування 30 секунд. Кожне додаткове натискання збіль-
шує тривалість на 30 секунд. 

ЦЯ ФУНКЦІЯ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ   для 
швидкого розігрівання страви з висо-
ким вмістом води, наприклад: супів, а 
також кави чи чаю.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКОЖ ЗМІНИТИ ТРИВАЛІСТЬ ГОТУВАННЯ, НАТИСКАЮЧИ КНОПКИ «+/-»,  щоб 
збільшити або зменшити час після початку роботи.

КОРИСТУЙТЕСЬ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ ДЛЯ  ро-
зігрівання 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 гриля для ро-
зігрівання дека. Завдяки цьому деко швидко розігрівається до робочої тем-
ператури і починає підрум'янювати та підсмажувати страву.
ПОДБАЙТЕ ПРО ТЕ, ЩОБ ДЕКО   було правильно встановлене посередині скляно-
го обертового блюда.
ПРИ КОРИСТУВАННІ ЦІЄЮ   функцією піч і деко дуже сильно нагріваються.
НЕ СТАВТЕ ГАРЯЧЕ ДЕКО  на будь-яку поверхню, що може деформуватися від на-
грівання.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ  внутрішньої поверхні печі поблизу елемен-
ту гриля.
ДІСТАЮЧИ ДЕКО З  печі, користуйтеся рукавичками 
або спеціальною ручкою для дека.
ПІД ЧАС   користування цією функцією користуйтеся лише деком, що входить 
у комплект поставки печі. Інші наявні в про-
дажу дека не дадуть необхідного результату 
при користуванні цією функцією.
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ГРИЛЬ

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «MANUAL» (РУЧНИЙ РЕЖИМ) КІЛЬКА РАЗІВ, ДОКИ НЕ ЗНАЙДЕТЕ ФУНКЦІЮ «GRILL» (ГРИЛЬ).

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб встановити час приготування.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «START» (ПУСК). 

КОМБІГРИЛЬ

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «MANUAL» (РУЧНИЙ РЕЖИМ)  кілька разів, доки не знайдете функцію «Grill » (Комбо-
гриль).

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб настроїти рівень потужності мікрохвиль. 

  НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб встановити час приготування. 

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «START» (ПУСК). 

МАКСИМАЛЬНИЙ МОЖЛИВИЙ РІВЕНЬ  мікрохвильової 
енергії при використанні функції Grill Combi (Комбо-
гриль) обмежений рівнем, заздалегідь встановленим 
на заводі.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ ДЛЯ  
підрум'янювання страв на решітці.

ПЕРЕВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТИ  під час готування.
КУХОННИЙ ПОСУД, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ   при роботі функції гриля, має бути 
термостійким і придатним для використання в мікрохвильовій печі.
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ   пластиковим посудом, коли працює гриль. Він може роз-
плавитися. Дерев'яний та паперовий посуд також не підходить.

КОРИСТУЙТЕСЬ ЦІЄЮ ФУНКЦІЄЮ ДЛЯ  готу-
вання таких страв, як гратен, лазанья, 
курка-гриль та смажена картопля.

КОМБІГРИЛЬ

ПОТУЖНІСТЬ РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

650 ВТ ПРИГОТУВАННЯ  овочів і запіканок

350 - 500 ВТ ПРИГОТУВАННЯ  птиці і лазаньї

160 - 350 ВТ
ГОТУВАННЯ  риби і заморожених гра-
тенів

160 ВТ ГОТУВАННЯ  м'яса

  90 ВТ ЗАПІКАННЯ  фруктів

   0 ВТ ПІДРУМ'ЯНЮВАННЯ  під час готування
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РУЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

ВИКОНАЙТЕ ПРОЦЕДУРУ  для «Приготування та розігрі-
вання продуктів у мікрохвильових печах» і виберіть 
рівень потужності 160 Вт під час ручного розморо-
жування.

РЕГУЛЯРНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ І КОНТРОЛЮЙТЕ, ЯК ІДЕ РОЗМОРОЖУ-
ВАННЯ.  Час, потрібний для певної кількості, слід визна-
чити, виходячи з досвіду.

ПЕРЕВЕРТАЙТЕ ВЕЛИКІ ШМАТКИ  після закінчення полови-
ни часу розморожування.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ В ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПАКЕТАХ,  полі-
етиленових плівках або картонних коробках можна 
класти безпосередньо в піч, оскільки вказані 
упаковки не містять металевих частин (напри-
клад, металевих перекручених дротів).

ТРИВАЛІСТЬ РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ФОРМИ УПАКОВКИ . Продукти, невеликі за тов-
щиною, розморожуються швидше, ніж товсті.

РОЗДІЛІТЬ ШМАТКИ  після того, як вони почнуть розмер-
затися. 
Окремі скибки розморожуються легше.

ЕКРАНУЙТЕ ДІЛЯНКИ ПРОДУКТІВ  невели-
ким шматками алюмінієвої фоль-
ги, якщо вони почнуть нагріва-
тися (наприклад, ніжки курки та 
кінчики крил).

ВАРЕНІ ПРОДУКТИ, ТУШКОВАНІ СТРАВИ ТА СОУСИ ДЛЯ 
М’ЯСНИХ СТРАВ  розморожуються краще, якщо 

перемішувати повертати їх під час розморо-
жування.

ПІД ЧАС РОЗМОРОЖУВАННЯ  краще злегка розто-
пити продукти та дочекатися, доки цей процес 

завершиться під час відстоювання.

ВІДСТОЮВАННЯ ПІСЛЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗАВЖДИ ПОКРА-
ЩУЄ  результат, оскільки сприяє рівно-
мірному розподілу тепла в усьому 
об’ємі страви.
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АВТОМАТИЧНЕ РОЗІГРІВАННЯ

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «AUTO» (АВТО)  кілька разів, доки не знайдете функцію «Auto Reheat» (Автоматич-
не розігрівання).

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб вибрати клас продуктів. (Відображається напис «FOOD» (ЇЖА) і клас 
продуктів).

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб установити вагу.

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «START» (ПУСК). 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ  під час ро-
зігрівання замороженої, охолодженої 
або доведеної до кімнатної темпера-
тури готової їжі.
ПОКЛАДІТЬ СТРАВУ  на термостійку таріл-
ку або миску, призначену для вико-
ристання в мікрохвильовій печі.
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У РАЗІ ЗБЕРІГАННЯ  їжі в холодильнику або її «розрівню-
вання» для розігрівання кладіть товстіші, твердіші 

продукти із зовнішнього боку, а тон-
ші або менш тверді про-

дукти — посередині та-
рілки. 

ЗАВЖДИ НАКРИВАЙТЕ ПРОДУКТИ  під час використання 
цієї функції. Винятком є розігрівання охолоджених 

супів, коли кришка не потрібна! 
ЯКЩО ПРОДУКТ ЗАПАКОВАНО  так, що він уже на-
критий, у кришці потрібно зробити 2–3 над-

різи, щоб надлишковий тиск виходив під час 
розігрівання.

КЛАДІТЬ ТОНКІ СКИБКИ  м’яса одну над одною або пере-
межайте їх.
ТОВСТІШІ СКИБКИ , зокрема м’ясний рулет і сосиски, по-
трібно класти близько одна до одної.

У ПОЛІМЕРНІЙ ПЛІВЦІ  потрібно зробити 
надрізи або проколи за допомогою 
виделки для вивільнення тиску 
та запобігання розтріскуванню, 
оскільки під час приготування 
утворюється пара.

1–2 ХВИЛИНИ ВІДСТОЮВАННЯ ЗАВЖДИ ПО-
КРАЩУЮТЬ  результат, особливо це 
стосується заморожених про-
дуктів.

АВТОМАТИЧНЕ РОЗІГРІВАННЯ

ПРОДУКТ ПОРАДИ

 ОБІДНЯ ТАРІЛКА  (250 г – 500 г)
ГОТУЙТЕ ЇЖУ  відповідно до наведених вище рекомендацій. 
Розігрівайте під кришкою.

 СУП  (200 г – 800 г)
РОЗІГРІВАЙТЕ БЕЗ КРИШКИ  в окремих мисках або у великій 
мисці.

 ЗАМОРОЖЕНА ЇЖА  (250 г – 500 г)
ДОТРИМУЙТЕ ІНСТРУКЦІЙ, ВКАЗАНИХ НА УПАКОВЦІ,  наприклад, 
щодо вентиляції, проколювання тощо. 

 НАПІЙ  (0,1 – 0,5 л)
РОЗІГРІВАЙТЕ БЕЗ КРИШКИ  та використовуйте металеву лож-
ку в кухлі або чашці.

 ЗАМОРОЖЕНА ЛАЗАНЬЯ  (250 г – 500 г)
ПОКЛАДІТЬ  у термостійку тарілку, призначену для вико-
ристання в мікрохвильовій печі. 

ДЛЯ ПРОДУКТІВ, НЕ ВКАЗАНИХ У ЦІЙ ТАБЛИЦІ,   та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, по-
трібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах».
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МИТТЄВЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «AUTO» (АВТО)  кілька разів, доки не знайдете функцію «Миттєве розморожуван-
ня».

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб вибрати клас продуктів. (Відображається напис «FOOD» (ЇЖА) і клас 
продуктів).

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб установити вагу.

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «START» (ПУСК). 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ  для роз-
морожування м’яса, птиці, риби, ово-
чів і хліба. 
Миттєве розморожування слід вико-
ристовувати, якщо чиста вага продукту 
становить від 100 г до 2,5 кг.
ЗАВЖДИ КЛАДІТЬ ПРОДУКТИ  на скляне 
обертове блюдо.
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ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ: 
ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТУ ПЕРЕВИЩУЄ  температуру глибокої замо-
розки (-18 °C),  виберіть меншу вагу продукту.
ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТУ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ  температуру глибокої за-
морозки (-18 °C),  виберіть більшу вагу продукту.

ВАГА
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ФУНКЦІЇ ПОТРІБНО ЗНАТИ  чисту вагу продуктів. 
У такому разі піч автоматично підрахує час, потрібний для завер-
шення процедури.
ЯКЩО ВАГА МЕНША АБО БІЛЬША ЗА РЕКОМЕНДОВАНУ:  При розморожування дотри-
муйтесь процедури для “готування і розігрівання за допомогою мікрохвиль”; 
рівень потужності встановіть на 160 Вт.

МИТТЄВЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

ПРОДУКТ ПОРАДИ

 М’ЯСО  (100 г – 2,0 кг)
М’ясний фарш, відбивні, стейки або печеня.
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 ПТИЦЯ   (100 г – 2,5 кг)
Ціла курка, шматки або філе.
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 РИБА   (100 г - 1,5 кг)
Ціла риба, стейки або філе.
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 ОВОЧІ   (100 г – 1,5 кг)
Змішані овочі, горох, броколі тощо.
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 ХЛІБ   (100 г – 1,0 кг)
Буханка, булочки або рогалики.
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 потуж-
ність слід встановити на 160 Вт.
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АВТОМАТИЧНЕ ЗАПІКАННЯ

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «AUTO» (АВТО)  кілька разів, доки не знайдете функцію «Auto Crisp» (Автоматичне 
запікання).

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб вибрати клас продуктів. (Відображається напис «FOOD» (ЇЖА) і клас 
продуктів).

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб установити вагу.

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «START» (ПУСК). 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ ДЛЯ  швид-
кого розігрівання страви від заморо-
женого стану до температури готов-
ності.
«AUTO CRISP» (АВТОМАТИЧНЕ ЗАПІКАННЯ) 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЛИШЕ  для замороже-
них готових страв.

ПРОДУКТ ПОРАДИ

 КАРТОПЛЯ ФРІ  (200 г – 500 г)
ВИКЛАДІТЬ КАРТОПЛЮ  рівномірним шаром на деко. 
Посоліть на свій смак. 
ПЕРЕМІШУЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 ПІЦА,  тонка (200 г – 600 г) ДЛЯ ПІЦИ  з тонким тістом.

 ПІЦА   (300 г – 800 г) ДЛЯ ПІЦИ  з тонким тістом.

 КУРЯЧІ КРИЛЬЦЯ  (200 г – 500 г)
ЩОБ ПРИГОТУВАТИ ЧІКЕН НАҐЕТС,  змастіть деко олією і 
готуйте, вибравши готовність Lo 2. 
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 КІШ (ВІДКРИТИЙ ПИРІГ)  (200 г – 500 г) ДЛЯ КІША   і пирогів.

ДЛЯ ПРОДУКТІВ, НЕ ВКАЗАНИХ У ЦІЙ ТАБЛИЦІ,   та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, по-
трібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах». 
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АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ ФУНКЦІЮ ЛИШЕ  для 
приготування. Функцію автоматично-
го приготування можна використову-
вати лише для продуктів, що належать 
до категорій, наведених у таблиці.
ПОКЛАДІТЬ СТРАВУ  на термостійку таріл-
ку або миску, призначену для вико-
ристання в мікрохвильовій печі.

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «AUTO» (АВТО)  кілька разів, доки не знайдете функцію «Auto Cook» (Автоматичне 
приготування).

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб вибрати клас продуктів. (Відображається напис «FOOD» (ЇЖА) і клас 
продуктів).

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до на-
ступної настройки.

 НАТИСКАЙТЕ КНОПКИ «+/-» , щоб установити вагу.

 НАТИСНІТЬ КНОПКУ «OK»  для підтвердження вибору.

 НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «START» (ПУСК). 
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У ПОЛІМЕРНІЙ ПЛІВЦІ  потрібно зро-
бити надрізи або проколи 
за допомогою виделки 

для вивільнення тиску 
та запобігання розтріс-

куванню, оскільки під 
час приготування утво-

рюється пара.

АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ

КОНСЕРВОВАНІ ОВОЧІ:  завжди відкривайте банку та 
висипайте вміст у тарілку, призначену для ви-
користання в мікрохвильовій печі. Забороня-
ється готувати овочі в жерстяній банці.
ГОТУЙТЕ  свіжі, заморожені або консервовані 
овочі накритими.

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗНАЧЕННЯ ВАГИ

 ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ  (200 г – 1 кг)

ПРОКОЛІТЬ КАРТОПЛИНИ  та покладіть їх у термостій-
ку тарілку, призначену для використання в мікро-
хвильовій печі. Переверніть картоплини після 
звукового сигналу печі. Пам’ятайте, що піч, таріл-
ка та страва гарячі.
ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 СВІЖІ ОВОЧІ  (200 г – 800 г)

ПОРІЖТЕ ОВОЧІ  на шматки однакового розміру. До-
дайте 2–4 столових ложки води та накрийте. Пе-
ремішайте після звукового сигналу печі.
ПЕРЕМІШУЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ  (200 г – 800 г)
ГОТУЙТЕ ПІД КРИШКОЮ.  Перемішайте після звуково-
го сигналу печі.
ПЕРЕМІШУЙТЕ ПРОДУКТ  у відповідь на сигнал печі.

 КОНСЕРВОВАНІ ОВОЧІ  (200 г – 600 г)
ГОТУЙТЕ В ПРИЗНАЧЕНОМУ ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ  по-
суді з кришкою.

 ПОПКОРН  (100 г)
ГОТУЙТЕ ЛИШЕ ОДИН ПАКЕТ  за один раз. Якщо потріб-
но більше попкорну, приготуйте пакети по черзі.

ДЛЯ ПРОДУКТІВ, НЕ ВКАЗАНИХ У ЦІЙ ТАБЛИЦІ,   та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, по-
трібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах». 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

ЗАЗВИЧАЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ  полягає лише в чищенні. 

ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МА-
ШИНІ:

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

РУЧКА ДЛЯ ДЕКА.

ЯКЩО НЕ ТРИМАТИ ПІЧ  у чистоті, це може призвести до 
пошкодження поверхні, що негативно позначиться 
на термінові служби приладу і може призвести до ви-
никнення небезпечних ситуацій.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МЕТАЛЕВІ МОЧАЛКИ, 
АБРАЗИВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ,  
мочалки зі сталі та вов-
ни, абразивні серветки 
тощо, які можуть по-
шкодити панель керу-
вання та внутрішні і зо-
внішні поверхні печі. Використовуйте 
губку з м’яким миючим засобом або па-
перовий рушник із засобом для чищення 
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 , особливо в 
разі розливання, знімайте обертове 
блюдо, а також його опору та проти-
райте начисто дно печі.

ЦЯ ПІЧ ПРИЗНАЧЕНА  для роботи зі встановленим обер-
товим блюдом.

НЕ  використовуйте мікрохвильову піч, 
коли обертове блюдо знято для чищення.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ М’ЯКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ,  воду та м’яку 
тканину для чищення внутрішніх поверхонь, пере-
дньої та задньої частини дверцят та їх прорізу.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАКОПИЧЕННЯ ЖИРУ  та час-
ток їжі навколо дверцят.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПАРОСТРУ-
МИННІ МИЮЧІ ПРИСТРОЇ  для чищення мікро-
хвильової печі.

ДОДАВАННЯ ЛИМОННОГО СОКУ  в чашку води та її розмі-
щення на обертовому блюді й кип’ятіння протягом 
кількох хвилин може сприяти видаленню запахів усе-
редині печі.

ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СТІЙКИХ ПЛЯМ  прокип’ятіть чашку води 
в печі протягом 2–3 хвилин. Пара розм’якшить плями.

МИЙТЕ ОБЕРЕЖНО:
ДЕКО  слід мити розчином м’якого 
миючого засобу у воді. Сильно 
забруднені місця можна мити за 
допомогою мочалки та м’якого за-
собу для чищення.
ПЕРШ НІЖ МИТИ   деко, дайте йому спершу охолонути.

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ДЕКО У ВОДУ  і не полощіть 
його водою, поки воно не охолоне Швидке 
охолодження може пошкодити деко.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МЕТАЛЕВІ МОЧАЛКИ:  
Вони можуть подряпати поверхню.

ЕЛЕМЕНТ ГРИЛЯ НЕ   потребує чищення, оскільки інтен-
сивне нагрівання спалить будь-які рештки, що осі-
ли на ньому. Водночас внутрішню поверхню печі по-
близу елементу необхідно регулярно мити. Це можна 
робити за допомогою теплої води, миючого засобу та 
губки. При нерегулярному користуванні грилем його 
треба вмикати на 10 хвилин щомісяця.
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ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ЯКЩО ПІЧ НЕ ПРАЦЮЄ,  не телефонуйте до сервісного 
центру, доки не виконаєте наведені нижче перевірки. � Обертове блюдо та його підпора  на місці. � Штепсель  вставлено в 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 виклику 
майстра, за який вам довелося б заплатити. 
Телефонуючи до сервісного центру, надайте відомос-
ті про серійний номер і номер типу печі (див. таблич-
ку сервісного обслуговування). Для отримання до-
даткової інформації ознайомтеся з гарантійною бро-
шурою.

ЗА ПОТРЕБИ В ЗАМІНІ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ  вста-
новлюйте лише оригінальний 
шнур, який можна отримати 
через організацію техніч-
ного обслуговування. Замі-
ну шнура живлення може ви-
конувати лише кваліфікований 
майстер із технічного обслу-
говування.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ 
ЗДІЙСНЮВАТИ ЛИШЕ МАЙСТЕР, ЯКИЙ 
ПРОЙШОВ ВІДПОВІДНУ ПІДГОТОВ-
КУ.  Виконання будь-якої опера-
ції з ремонту чи технічного 
обслуговування, що передба-
чає знімання будь-якої кришки, 
яка захищає від дії мікрохвильової енергії, 
є небезпечним для будь-кого, окрім підго-
товленого фахівця.
НЕ ЗНІМАЙТЕ ЖОДНИХ КРИШОК.

ВІДПОВІДНО ДО IEC 60705.
МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМІСІЯ  розробила стандарт для порівняльного випробування ефективності нагрі-
вання різних мікрохвильових печей. Для цієї печі рекомендовано наведене нижче.

ВІДПОВІДНО ДО IEC 60705

ДАНІ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВАННЯ

Випробування Кількість
Прибл. 

тривалість Рівень потужності Контейнер

12.3.1 1000 г 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 16 хв 650 Вт  Пірекс 3.838

13.3 500 г Миттєве розморожування
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРАДИ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАКУВАЛЬНА КОРОБКА  підлягає повній 
переробці, що підтверджується від-
повідним символом. Дотримуй-
теся місцевих норм з утилізації. 
Тримайте потенційно небезпечні 
пакувальні матеріали (поліетиле-
нові пакети, полістирол тощо) в не-
доступному для дітей місці.
ЦЕЙ ПРИЛАД  марковано відповідно до Директиви ЄС 
2002/96/EC про відходи електричного та електро-
нного обладнання (WEEE). Дотримуючись правил 
утилізації виробу, ви допоможете запобігти заподі-
янню навколишньому середовищу і здоров’ю людей 
потенційної шкоди, що може статися у разі неналеж-
ного поводження з такими відходами.

СИМВОЛ  на виробі або на супроводжувальних доку-
ментах вказує на те, що цей 
прилад не може вважатися по-
бутовими відходами. Натомість 
його слід здати у відповідний 
пункт приймання електронного 
та електричного устаткування для 
подальшої утилізації. 
УТИЛІЗАЦІЯ  повинна здійсню-
ватися відповідно до місце-
вих екологічних норм з утилізації 
відходів.
ЗА ДОКЛАДНІШОЮ ІНФОРМАЦІ-
ЄЮ  про поводження, віднов-
лення та утилізацію цього виробу просимо зверта-
тися до місцевих органів влади, служби вивезення 
та утилізації відходів або в магазин, у якому придба-
но цей виріб.
ПЕРЕД ЗДАВАННЯМ НА УТИЛІЗАЦІЮ  відріжте шнур живлен-
ня, щоб прилад не можна було підключити до джере-
ла струму.

НАПРУГА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 230 В/50 ГЦ

НОМІНАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ 2300 ВТ

ЗАПОБІЖНИК 10 А

ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ МІКРОХВИЛЬ 1000 ВТ

ГРИЛЬ 800 ВТ

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ВИ-
СОТА X ШИРИНА X ГЛИБИНА)

385 X 595 X 468

ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ВИ-
СОТА X ШИРИНА X ГЛИБИНА)

200 X 405 X 380
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© Whirlpool Sweden AB 2014. Усі права застережені. Вироблено в Швеції.

ВИРОБНИК ПОСТІЙНО  веде роботи з покращення приладу та залишає за собою право вносити зміни без попе
РЕДНЬОГО  повідомлення.
СТРОК  експлуатації товару 10 років.

WHIRLPOOL EUROPE  s.r.l. - Viale Guido Borghi, 27 - 21025 COMERIO (Varese) ITALY
 ВІРПУЛ ЮРОП  с.р.л. – Віалє Г. Боргі, 27, 21025 - Комеріо (Варезе), Італія

ЗАВОД:  Вірлпул Швеція АБ
Адреса:  Бокс 763 С-60117 Норрчопінг, Швеція

ДЛЯ УКРАЇНИ:  
TОВ «Вірлпул Україна»
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44. 
Телефон гарячої лінії в Україні: 0-800-501-15-00

ЗРОБЛЕНО У ШВЕЦІЇ

ДАТА ВИРОБНИЦТВА ЗАЗНАЧЕНА  на етикетці в форматі: тиждень (2 цифри) / рік (2 або 4 цифри)

СИМВОЛ  БУДЬ-ЯКИЙ З ЕЛЕМЕНТІВ  упаковки не призначений для контакту з їжею.

ПРИМІТКИ:


