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WSKAZóWKI DOTyCZąCe beZPIeCZeńSTWA

wewnętrznych – ryzyko oparzenia.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwiczki lub
uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie
można używać kuchenki do momentu,
aż zostanie naprawiona przez
odpowiednio przeszkoloną osobę.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno podgrzewać
płynów oraz innych potraw w szczelnie
zamkniętych pojemnikach, ponieważ
pojemniki takie mogą eksplodować.
Kuchenka mikrofalowa jest
przeznaczona do podgrzewania
żywności i napojów. Suszenie
produktów spożywczych lub tkanin
oraz podgrzewanie podkładek
rozgrzewających, pantofli, gąbek,
wilgotnych tkanin i podobnych
produktów może prowadzić do
obrażeń, zapłonu lub pożaru.
Podczas podgrzewania żywności w
plastikowych lub papierowych
pojemnikach należy kontrolować
wzrokowo urządzenie ze względu na
ryzyko pożaru.
Podgrzewanie napojów przy pomocy
mikrofali może spowodować efekt
opóźnionego wrzenia, toteż konieczne
jest zachowanie ostrożności podczas
wykonywania wszelkich czynności przy
pojemniku.
Zawartość butelek oraz słoiczków z
żywnością dla dzieci należy sprawdzić
przed konsumpcją w celu uniknięcia
poparzeń.
W kuchenkach mikrofalowych nie
należy podgrzewać jaj w skorupce ani
jaj ugotowanych na twardo w całości,
ponieważ mogą one eksplodować
nawet po zakończeniu podgrzewania
mikrofalami.
Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane
z dala od urządzenia, dopóki wszystkie

WAŻNE: PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE
PRZESTRZEGAĆ
Przed użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
Instrukcje należy przechowywać w
dostępnym miejscu w celu
ewentualnego użycia ich w przyszłości.
W instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia
dotyczące bezpieczeństwa, które
należy zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa,
nieprawidłowego użytkowania
urządzenia lub niewłaściwego
ustawienia elementów sterujących.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo
dostępne części mogą nagrzewać się
podczas pracy: Dzieci do lat 8 nie
mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia wyłącznie pod
nadzorem lub przy odpowiednich
instrukcjach dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia
i pod warunkiem, że rozumieją
zagrożenia związane z obsługą takiego
urządzenia. Nie pozwalać, by
urządzeniem bawiły się dzieci. Dzieci
nie mogą czyścić ani konserwować
urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Unikać dotykania
elementów grzewczych i powierzchni
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sąsiedztwie urządzenia: w razie
przypadkowego włączenia urządzenia
mogłoby dojść do pożaru.
OSTROŻNIE: Urządzenie nie zostało
przeznaczone do obsługi za pomocą
zewnętrznego timera ani niezależnego
systemu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwach domowych
oraz do podobnych zastosowań w
miejscach takich jak:
- kuchnie dla pracowników w sklepach,
biurach oraz innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych;
- pensjonaty itp.
Wszelkie inne zastosowania (np.
ogrzewanie pomieszczeń) są
zabronione.

jego podzespoły całkowicie nie
ostygną.
Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się
łatwo zapalić. Należy zawsze uważnie
nadzorować gotujące się potrawy
zawierające dużo tłuszczu, oleju lub
alkoholu (np. rumu, koniaku, wina) –
występuje ryzyko pożaru.
Kuchenki mikrofalowej nie należy
używać do smażenia na oleju,
ponieważ nie jest możliwe
kontrolowanie jego temperatury.
Jeżeli urządzenie jest dostosowane do
użycia czujnika, stosować wyłącznie
czujnik temperatury przeznaczony do
danej kuchenki (zależnie od
wyposażenia).
Do wyjmowania naczyń oraz innych
akcesoriów z kuchenki należy używać
odpowiednich rękawic, unikając
dotykania nagrzanych elementów. Po
zakończeniu pieczenia/gotowania
ostrożnie otworzyć drzwiczki
urządzenia, wypuszczając stopniowo
gorące powietrze i parę z wnętrza
urządzenia.
Używać wyłącznie naczyń
przeznaczonych do kuchenek
mikrofalowych.
Nie zakłócać przepływu gorącego
powietrza z przodu kuchenki.
Jeśli z urządzenia wydobywa się dym,
należy je wyłączyć, odłączyć od
zasilania oraz zamknąć drzwiczki, aby
stłumić ogień.

INSTALACJA
Instalacja lub naprawa powinna zostać
przeprowadzona przez technika
specjalistę, zgodnie z instrukcjami
producenta oraz obowiązującymi
miejscowymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia,
jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w
instrukcji obsługi.
Dzieci nie mogą wykonywać czynności
montażowych. Dzieci powinny
pozostawać w bezpiecznej odległości
od urządzenia podczas instalacji. Części
opakowania (torebki plastikowe,
kawałki styropianu itd.) należy
przechowywać z dala od dzieci w
trakcie i po zakończeniu instalacji.
Przenoszenie oraz instalacja urządzenia
wymaga obecności co najmniej dwóch
osób. Rozpakowując i instalując
urządzenie należy używać rękawic
ochronnych.
Po rozpakowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone
podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z

DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
To urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego, nie
komercyjnego.
Urządzenia nie należy używać
na zewnątrz.
W pobliżu urządzenia nie wolno
przechowywać żadnych substancji
wybuchowych ani łatwopalnych,
takich jak pojemniki z aerozolami.
Zabronione jest też przechowywanie i
używanie benzyny lub innych
materiałów łatwopalnych w
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podłączenie zabudowanego urządzenia
do sieci. Nie ciągnąć za przewód
zasilający.
Jeżeli przewód zasilający zostanie
uszkodzony, należy go wymienić na
identyczny. Wymiana przewodu
powinna zostać przeprowadzona przez
technika specjalistę, zgodnie z
instrukcjami producenta oraz
obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa. Skontaktować się z
autoryzowanym serwisem
technicznym.
Jeśli urządzenie wyposażono we
wtyczkę, która nie pasuje do gniazdka
w domowej instalacji elektrycznej,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem.
Nie stosować przedłużaczy,
rozdzielaczy ani adapterów.
Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie
działa ono prawidłowo, zostało
uszkodzone, spadło albo jeśli przewód
zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
Przewód zasilający należy trzymać z
dala od nagrzanych powierzchni.
Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do
podzespołów elektrycznych urządzenia.
Nie dotykać urządzenia mokrymi
częściami ciała ani nie obsługiwać go
boso.
Tabliczka znamionowa znajduje się na
przedniej krawędzi kuchenki (jest
widoczna przy otwartych drzwiczkach).
W przypadku konieczności wymiany
przewodu zasilającego należy
skontaktować z autoryzowanym
serwisem technicznym.
Musi istnieć możliwość odłączenia
urządzenia od źródła zasilania przez
wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest
dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego nad gniazdem,
zgodnie z obowiązującymi normami
krajowymi.

najbliższym serwisem technicznym.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności montażowych, urządzenie
należy odłączyć od zasilania
elektrycznego.
Podczas instalacji upewnić się, czy
urządzenie nie spowoduje
uszkodzenia przewodu zasilającego.
Urządzenie można uruchomić dopiero
po zakończeniu instalacji.
To urządzenie jest przeznaczone do
zabudowy. Nie może być używane
jako urządzenie wolnostojące.
Szafkę należy odpowiednio przyciąć
przed wprowadzeniem do niej
urządzenia, a następnie dokładnie
usunąć wszelkie trociny i wióry.
Po zakończeniu instalacji, dolna część
urządzenia nie powinna być już
dostępna.
Nie zasłaniać minimalnej szczeliny
między blatem roboczym a górną
krawędzią kuchenki.
Kuchenkę należy wyjąć ze
styropianowej podstawy tuż przed
instalacją.
Po rozpakowaniu urządzenia
sprawdzić, czy drzwiczki zamykają się
prawidłowo.
W przypadku problemów należy
skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
ELEKTRYCZNOŚCI
Aby instalacja była zgodna z
obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, należy zamontować
wyłącznik wielobiegunowy o
minimalnym odstępie styków
wynoszącym 3 mm. Urządzenie musi
być również uziemione.
Jeśli urządzenie posiada wtyczkę, która
nie pasuje do gniazdka w domowej
instalacji elektrycznej, należy
skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem.
Przewód zasilający powinien mieć
wystarczającą długość, aby umożliwić
6

Nieutrzymywanie kuchenki w czystości
może doprowadzić do uszkodzenia jej
powierzchni i mieć negatywny wpływ
na żywotność urządzenia, a nawet
doprowadzić do niebezpiecznych
sytuacji.
Kuchenka powinna być regularnie
czyszczona, a wszelkie resztki potraw
usuwane.
Przed wykonywaniem jakichkolwiek
czynności konserwacyjnych lub przed
czyszczeniem należy zawsze upewnić
się, że urządzenie ostygło.
Do czyszczenia szkła w drzwiczkach nie
stosować żadnych ściernych środków
czyszczących ani ostrych, metalowych
myjek, aby uniknąć zarysowania
powierzchni, które mogłoby w
konsekwencji spowodować pęknięcie
szkła.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przeprowadzając czyszczenie i
konserwację urządzenia, należy
używać rękawic ochronnych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności serwisowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania
elektrycznego.
Nigdy nie czyścić urządzenia gorącą
parą.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczne jest
wykonywanie przez osobę
nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw
bądź czynności serwisowych
wiążących się ze zdejmowaniem
wszelkich osłon zapewniających
ochronę przed działaniem mikrofal.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem
do wymiany żarówki należy upewnić
się, że urządzenie jest wyłączone, aby
uniknąć ewentualnego porażenia
prądem.

OCHROnA śRODOWISKA
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w
100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony

elektronicznego.
Prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia
przyczynia się do ograniczenia ryzyka
negatywnego wpływu produktu na środowisko i
zdrowie ludzi, jaki może wystąpić w przypadku
nieodpowiedniej utylizacji produktu.

symbolem
.
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz
zutylizować zgodnie z przepisami określonymi
przez lokalne władze.

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

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
W przypadku utylizacji urządzenia, należy
uniemożliwić jego dalsze użytkowanie, odcinając
przewód zasilający oraz wyjmując drzwiczki i półki
(zależnie od wyposażenia), aby uniemożliwić
dzieciom zatrzaśnięcie się w środku.
Urządzenie zostało wykonane z materiałów
nadających się do recyklingu lub do ponownego
użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji,
odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD,
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym
urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w
którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z
Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i

WSKAZÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE
Urządzenie należy wstępnie nagrzewać jedynie w
przypadkach, w których jest to zalecane w tabeli
gotowania lub w przepisie.
Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno
form do pieczenia, gdyż znacznie lepiej pochłaniają
ciepło.
Wyłączyć kuchenkę 10/15 minut przed upływem
ustawionego czasu pieczenia. Jeśli potrawy
wymagają dłuższego czasu, nadal będą się piekły.
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DeKlARACJA ZGODnOśCI Z eKOPROJeKTeM
Urządzenie spełnia wymagania regulacji
europejskich w zakresie ekoprojektu o nr:65/2014
i nr 66/2014 zgodnie z normą europejską EN
60350-1.

Urządzenie
Podczas instalacji należy przestrzegać
załączonych oddzielnie instrukcji montażu.

Przed podłączeniem
Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej jest zgodne z napięciem
dostępnym w miejscu, w którym urządzenie
będzie użytkowane.
Nie zdejmować płytek ochronnych otworów
wentylacyjnych znajdujących się w bocznej
ściance komory kuchenki. Zapobiegają one
przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do
kanałów wlotowych mikrofalówki.
Przed instalacją należy sprawdzić, czy komora
kuchenki jest pusta.
Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki mikrofalowej
dokładnie się zamykają i czy wewnętrzna
uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona.
Opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej
wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej
ściereczki.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel

zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie
działa ono prawidłowo lub gdy zostało
uszkodzone, bądź spadło. Nie zanurzać przewodu
zasilającego w wodzie. Przewód zasilający należy
trzymać z dala od nagrzanych powierzchni.
Kontakt z tymi powierzchniami może
spowodować porażenie prądem, pożar i inne
zagrożenia.
Jeżeli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy
zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi lub
technikowi serwisu zainstalowanie gniazdka w
pobliżu urządzenia.
Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą
długość, aby umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia do sieci.
Aby instalacja była zgodna z wymaganiami
obowiązujących przepisów BHP, należy użyć
rozłącznika wielobiegunowego o minimalnym
odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.

Po podłączeniu
Urządzenia można używać tylko, gdy drzwiczki
mikrofalówki są prawidłowo zamknięte.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie
musi zostać uziemione. Producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u
osób lub zwierząt, ani za szkody materialne
wynikające z niespełnienia tego wymagania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za

jakiekolwiek problemy spowodowane
niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych
instrukcji.
Po zakończeniu instalacji, dolna część urządzenia
nie powinna być już dostępna.
Aby zagwarantować prawidłową pracę
urządzenia, nie zasłaniać wąskiej szczeliny między
blatem a górną częścią piekarnika.
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Akcesoria
UWAGI OGÓLNE

UCHWYT CRISP
Do wyjmowania gorącego
talerza Crisp z kuchenki
należy używać specjalnego,
dostarczonego z kuchenką
uchwytu.

Na rynku JeST WIele dostępnych akcesoriów. Przed
ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do
kuchenek mikrofalowych.
PRZeD ROZPOCZęCIeM GOTOWAnIA nAleży UPeWnIć SIę,
CZy UżyWAne nACZynIA są żaroodporne i

TALERZ CRISP
Umieścić potrawę
bezpośrednio na talerzu Crisp.
Korzystając z talerza Crisp,
należy zawsze używać
szklanego talerza obrotowego jako podstawy.
Nie należy kłaść żadnych naczyń/przyborów na
talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on bardzo szybko i
może spowodować uszkodzenia tych przedmiotów.
Talerz Crisp można wstępnie rozgrzać przed użyciem
(maks. 3 min). Zawsze używać
funkcji Crisp do wstępnego
rozgrzewania talerza Crisp.

przepuszczają mikrofale.
PO UMIeSZCZenIU W KUCHenCe MIKROFAlOWeJ żyWnOśCI
należy sprawdzić, czy nie stykają się
one z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.
Jest to szczególnie ważne w przypadku
akcesoriów wykonanych z metalu lub
zawierających elementy metalowe.

I AKCeSORIóW

JeślI AKCeSORIA ZAWIeRAJąCe MeTAl wejdą w kontakt z
wnętrzem kuchenki podczas pracy urządzenia, może
wystąpić iskrzenie i kuchenka może ulec uszkodzeniu.
PRZeD URUCHOMIenIeM KUCHenKI nAleży ZAWSZe
czy talerz obrotowy obraca się
swobodnie.

SPRAWDZIć,

POKRYWA
POKRyWA służy do
przykrywania potrawy
podczas gotowania i
podgrzewania wyłącznie za
pomocą mikrofal, co
pozwala ograniczyć
rozpryskiwanie, zatrzymuje
wilgoć w potrawie oraz skraca czas podgrzewania
lub gotowania.
STOSOWAć pokrywę do dwupoziomowego
rozgrzewania.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY
SZKlAny TAleRZ ObROTOWy
nAleży UMIeSZCZAć na
podstawce obrotowej. Na
podstawce talerza
obrotowego nie kłaść
żadnych innych naczyń.
Umieścić podstawkę pod
talerzem obrotowym wewnątrz kuchenki.
SZKLANY TALERZ
OBROTOWY
SZKlAny TAleRZ ObROTOWy
nAleży STOSOWAć przy każdej
metodzie gotowania. Służy
on do zbierania kapiącego
sosu oraz cząstek żywności,
które mogłyby zabrudzić i zaplamić wnętrze
kuchenki. Umieścić szklany talerz obrotowy na
jego podstawce.
RUSZT
UżyWAć RUSZTU w celu
przyrządzania potraw z
wykorzystaniem funkcji Grill.
Podczas stosowania funkcji
wymuszonego obiegu
ZAWSZe nAleży UżyWAć
nISKIeGO POłOżenIA RUSZTU,
aby umożliwić prawidłową
cyrkulację powietrza wokół
potrawy.
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Panel sterowania

A. Pokrętło wielofunkcyjne
b.. Przycisk „Stop”
C. Przycisk Wstecz
D. Wyświetlacz

e. Przycisk OK
F. Przycisk Start
G. Pokrętło regulacji (+/-)

Zabezpieczenie przed uruchomieniem / blokada klawiszy
TA FUnKCJA ZAbeZPIeCZenIA PRZeD URUCHOMIenIeM

Przed zwolnieniem blokady

AKTyWUJe SIę AUTOMATyCZnIe PO UPłyWIe JeDneJ

nAleży OTWORZyć I ZAMKnąć

MInUTy OD CHWIlI, kiedy

DRZWICZKI,

kuchenka znajdzie się w
„trybie czuwania" . (Kuchenka znajduje się w
trybie czuwania, gdy na wyświetlaczu widoczny
jest zegar 24-godzinny lub gdy wyświetlacz jest
wygaszony, jeżeli zegar nie został ustawiony).

np. w celu włożenia
potrawy do środka.
W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się
napis „DOOR” ("DRZWICZKI").

Stopień dogotowania (Tylko funkcje automatyczne)
„STOPIeń DOGOTOWAnIA" JeST DOSTęPny w większości
funkcji automatycznych. Istnieje możliwość
samodzielnego kontrolowania wyniku końcowego
za pomocą funkcji „Dostosuj stopień dogotowania".
funkcja ta umożliwia samodzielne ustawianie
wyższej lub niższej temperatury końcowej
niż ustawienia domyślne urządzenia.
PODCZAS KORZySTAnIA z jednej z tych funkcji kuchenka
wybiera domyślne ustawienie standardowe. To
ustawienie zazwyczaj pozwala uzyskać najlepsze
rezultaty. Jeśli jednak podgrzana potrawa stanie się
zbyt ciepła do natychmiastowego spożycia, można
to łatwo wyregulować przed
kolejnym użyciem tej funkcji.

WYPIEKANIE
POZIOM

EfEKT

HIGH (WySOKI) +2

DAJe nAJWyżSZą
TeMPeRATURę KOńCOWą

HIGH (WySOKI) +1

DAJe WyżSZą TeMPeRATURę

MID (śReDnI) 0

DOMyślne USTAWIenIe

lOW (nISKI) -1

DAJe nIżSZą TeMPeRATURę

lOW (nISKI) -2

DAJe nAJnIżSZą

KOńCOWą
STAnDARDOWe
KOńCOWą
TeMPeRATURę KOńCOWą

UWAGA:
STOPIeń DOGOTOWAnIA POTRAWy można ustawić
bądź wyregulować wyłącznie w ciągu pierwszych
20 sekund pracy urządzenia.

DOKOnUJe SIę TeGO PRZeZ WybRAnIe STOPnIA
za pomocą przycisków +/- po
naciśnięciu przycisku Start.

DOGOTOWAnIA
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Zamieszać lub obrócić potrawę (tylko funkcje automatyczne)
PODCZAS UżyWAnIA nIeKTóRyCH Z FUnKCJI
kuchenka może zatrzymać się
(zależnie od wybranego programu i klasy
żywności) i wyświetlić polecenie zamieszania
potrawy „STIR fOOD” lub odwrócenia potrawy
„TURN fOOD”.

UWAGA: jeśli potrawa nie została odwrócona lub
niezamieszana, KUCHenKA POnOWnIe URUCHOMI SIę PO
UPłyWIe 1 MInUTy. W takim przypadku czas
podgrzewania będzie dłuższy.

AUTOMATyCZnyCH

Aby KOnTynUOWAć GOTOWAnIe, nAleży:
• otworzyć drzwiczki
• zamieszać lub obrócić potrawę
• zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić
urządzenie przyciskiem Start

Klasy żywności (Tylko funkcje automatyczne)
PODCZAS UżyWAnIA FUnKCJI AUTOMATyCZnyCH kuchenka
musi znać klasę żywności, jaką należy zastosować, żeby
uzyskać prawidłowy efekt. Podczas wybierania klasy
żywności za pomocą przycisków +/- wyświetlane jest
słowo „fOOD" (POTRAWA) i rodzaj potrawy.

W PRZyPADKU POTRAW nIeWyMIenIOnyCH W TAbelACH oraz
gdy waga potrawy jest niższa lub wyższa od zalecanej,
należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie i
podgrzewanie za pomocą mikrofal".

KlASy żyWnOśCI są wymienione w tabelach w
częściach omawiających poszczególne funkcje
automatyczne.

Schładzanie
PO ZAKOńCZenIU FUnKCJI kuchenka może
przeprowadzić procedurę schładzania. Jest to
zjawisko normalne. Po wykonaniu tej procedury
kuchenka automatycznie wyłączy się.
JeślI TeMPeRATURA PRZeKRACZA 50 °C, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „HOT"
(„GORĄCE") oraz bieżąca temperatura w komorze.
Należy zachować ostrożność i nie dotykać
wnętrza kuchenki podczas wyjmowania
potrawy. Należy używać rękawic
kuchennych.
JeślI TeMPeRATURA nIe PRZeKRACZA 50 °C,
wyświetla się zegar 24-godzinny.
nACISnąć PRZyCISK bACK, aby na chwilę wyświetlić
zegar 24-godzinny, podczas gdy wyświetlana jest
komunikat „HOT” („GORĄCE").

PROCeDURę SCHłADZAnIA można przerwać bez
żadnego uszczerbku dla kuchenki, otwierając
drzwiczki.
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Zmiana ustawień
PO PODłąCZenIU URZąDZenIA DO SIeCI po raz pierwszy pojawi się monit o ustawienie zegara.
PO PRZeRWIe W DOSTAWIe PRąDU, zegar zacznie migać i wymagane będzie jego ponowne ustawienie.
KUCHenKA ZOSTAłA WyPOSAżOnA w liczne funkcje, które można dostosować do własnych potrzeb.

1

3

2

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM, aż na wyświetlaczu pojawi się „Settings”.
2. UżyWAJąC POKRęTłA ReGUlACyJneGO (+/-), wybrać jedno z poniższych ustawień do wyregulowania:
• Clock (Zegar)
• Sound (Dźwięk)
• Eco (Tryb Eco)
• Brightness (Jasność)
3. nACISnąć PRZyCISK STOP, aby zakończyć funkcję ustawiania i zapisać wszystkie dokonane zmiany.
USTAWIAnIe ZeGARA
PODCZAS USTAWIAnIA ZeGARA DRZWICZKI POWInny być OTWARTe. W tym czasie, w ciągu 5 minut ustawić zegar.
Jeśli drzwiczki są zamknięte, na każda czynność musi zostać zakończona w ciągu 60 sekund.

1 3 5

1.
2.
3.
4.
5.

2

4

nACISnąć PRZyCISK OK (Dwie cyfry po lewej stronie oznaczające godzinę zaczną pulsować).
ObRóCIć POKRęTłO +/- , aby ustawić godzinę.
nACISnąć PRZyCISK OK. (dwie cyfry po prawej stronie oznaczające minuty zaczną pulsować).
ObRóCIć POKRęTłO +/- , aby ustawić minuty.
nACISnąć POnOWnIe PRZyCISK OK, aby potwierdzić zmianę.

ZeGAR JeST nASTAWIOny I URUCHOMIOny.
Aby USUnąć ZeGAR z wyświetlacza po jego ustawieniu, wystarczy ponownie uruchomić tryb ustawiania
zegara i nacisnąć przycisk Stop, gdy cyfry pulsują.

USTAWIenIe GłOśnOśCI

1

3

2

1. nACISnąć PRZyCISK OK,
2. ObRóCIć POKRęTłO +/- , aby ustawić budzik w trybie ON (WŁĄCZONY) lub Off (WYŁĄCZONY).
3. nACISnąć POnOWnIe PRZyCISK OK, aby potwierdzić zmianę.
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Zmiana ustawień
eCO

1

3

2

1. nACISnąć PRZyCISK OK,
2. ObRóCIć POKRęTłO +/- , żeby ustawić tryb ECO w pozycji ON (WŁĄCZONY) lub Off (WYŁĄCZONY).
3. nACISnąć POnOWnIe PRZyCISK OK, aby potwierdzić zmianę.
GDy FUnKCJA TRybU eCO JeST WłąCZOnA, wyświetlacz po pewnym czasie automatycznie ściemnia się, aby
oszczędzać energię. Włącza się on ponownie po wciśnięciu przycisku lub otwarciu drzwiczek. Lampa
komory kuchenki wyłącza się po upływie 30 sekund od zakończenia gotowania.
Po upływie 3 minut OD WybRAnIA TRybU OFF (WyłąCZOny) wyświetlacz automatycznie ściemni się.
Włącza się on ponownie po wciśnięciu przycisku lub otwarciu drzwiczek. Lampa komory kuchenki
gaśnie po zakończeniu gotowania.
bRIGHTneSS (JASnOść)

1

3

2

1. nACISnąć PRZyCISK OK,
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-) , aby ustawić odpowiedni poziom jasności.
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór.

Minutnik
FUnKCJI TeJ MOżnA Użyć, aby zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek, wyrastania ciasta
przed jego pieczeniem itd.

1

3

2

1. UPeWnIć SIę, że POKRęTłO WIelOFUnKCyJne USTAWIOne JeST W POZyCJI „0".
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/- ), aby ustawić żądany czas minutnika.
3. nACISnąć PRZyCISK OK,
Gdy minutnik zakończy odliczanie, SłyCHAć bęDZIe SyGnAł DźWIęKOWy.
nACIśnIęCIe PRZyCISKU STOP przed zakończeniem odliczania minutnika spowoduje jego wyzerowanie.
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W czasie gotowania
Po ROZPOCZęCIU PROCeSU GOTOWAnIA (PIeCZenIA):
Czas gotowania można w prosty sposób wydłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy, naciskając przycisk Start.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund.
ObRACAć POKRęTłeM ReGUlACyJnyM (+/- ), aby przełączać
pomiędzy parametrami do wyboru, które mają zostać
zmienione.
nACIśnIęCIe PRZyCISKU OK powoduje wybranie parametru i umożliwia jego zmianę (miganie). Obróć
pokrętło regulacyjne +/- , aby zmienić ustawienie.
nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Kuchenka automatycznie kontynuuje pracę z
nowym ustawieniem.
nACIśnIęCIe PRZyCISKU bACK (WSTeCZ) pozwala wrócić bezpośrednio do ostatniego zmienionego
parametru.

Gotowanie i rozgrzewanie za pomocą mikrofal
FUnKCJA TA SłUży do normalnego gotowania i odgrzewania potraw, takich jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

1

3

5

2

4

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM aż do odnalezienia funkcji mikrofal.
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić poziom mocy mikrofal.
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
4. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić czas gotowania.
5. nACISnąć PRZyCISK START.
PO ROZPOCZęCIU GOTOWAnIA można łatwo zwiększać czas o 30 sekundowe przedziały
poprzez naciśnięcie przycisku Start. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas
gotowania o 30 sekund. Można również zmienić czas obracając pokrętłem +/- w celu
jego wydłużenia lub skrócenia.
nACISnąć PRZyCISK <<, aby zmienić czas gotowania oraz poziom mocy fal. W czasie
gotowania obie te wartości można zmieniać za pomocą pokrętła regulacyjnego +/- .
POZIOM MOCy
TYLKO MIKROfALE
MOC

SUGEROWANE ZASTOSOWANIE

1000 W

PODGRZeWAnIe nAPOJóW, wody, czystych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej
zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.

800 W

GOTOWAnIe WARZyW, mięsa, itp.

650 W

GOTOWAnIe ryb.

500 W

GOTOWAnIe WyMAGAJąCe DUżeJ DOKłADnOśCI, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw,
których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania zapiekanek.

350 W

GOTOWAnIe POTRAW DUSZOnyCH , rozpuszczanie masła lub czekolady.

160 W

ROZMRAżAnIe. Zmiękczanie masła, serów.

90 W

ZMIęKCZAnIe lodów

0W

TylKO PODCZAS STOSOWAnIA minutnika (timera).
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Jet Start
FUnKCJA TA SłUży do szybkiego odgrzewania potraw o wysokiej zawartości wody, np: klarowne zupy,
kawa lub herbata.

1

2

1. UPeWnIć SIę, że POKRęTłO WIelOFUnKCyJne USTAWIOne JeST W POZyCJI „0".
2. nACISnąć PRZyCISK „START” Aby AUTOMATyCZnIe URUCHOMIć pełne zasilanie
mikrofalami, a czas gotowania ustawić na 30 sekund. . Każde kolejne naciśnięcie
przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund.
ISTnIeJe MOżlIWOść SKRóCenIA lUb WyDłUżenIA CZASU PO URUCHOMIenIU TeJ FUnKCJI POPRZeZ
nACIśnIeCIe POKRęTłA ReGUlACyJneGO +/-.

Crisp
FUnKCJA TA SłUży DO odgrzewania i pieczenia pizzy oraz innych potraw na bazie ciasta. Jest ona także
przydatna do smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, hamburgerów itp.

1

3

2

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM aż do odnalezienia funkcji Crisp.
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić czas gotowania.
3. nACISnąć PRZyCISK START.
KUCHenKA WłąCZA AUTOMATyCZnIe mikrofale i grill w celu podgrzania talerza Crisp.
Dzięki temu, talerz Crisp szybko osiągnie temperaturę roboczą i zacznie podpiekać
potrawę, tworząc chrupiącą powierzchnię. Upewnić się, że talerz Crisp jest
poprawnie ustawiony na środku szklanego talerza obrotowego.
nIe UMIeSZCZAć GORąCeGO TAleRZA CRISP na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.
nAleży ZACHOWAć OSTROżnOść I nIe DOTyKAć sufitu kuchenki, za grzałką grilla.
Podczas wyjmowania gorącego talerza Crisp UżyWAć RęKAWIC KUCHennyCH lub
specjalnego, dostarczonego z kuchenką uchwytu Crisp.
Do tej funkcji nAleży UżyWAć WyłąCZnIe dostarczonego z kuchenką talerza Crisp. Inne
dostępne na rynku talerze Crisp nie zapewnią właściwych rezultatów podczas
używania tej funkcji.
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Grill
FUnKCJA JeST PRZeZnACZOnA DO przyrumienienia potraw umieszczonych na ruszcie.

1

3

2

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM, aż do odnalezienia funkcji Grill.
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić czas gotowania.
3. nACISnąć PRZyCISK START.
UMIeśCIć POTRAWę na ruszcie. Obracać potrawę podczas gotowania.
Sprawdzić, czy naczynia , które będą użyte do grillowania, są odporne na działanie wysokich temperatur i
przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Podczas stosowania funkcji „Grill” nie wolno używać naczyń plaStikowych. Uległyby one stopieniu. Nie nadają
się też do tego celu naczynia z drewna lub papieru.

Grill Combi
nAleży KORZySTAć Z TeJ FUnKCJI DO PRZyRZąDZAnIA potraw takich jak zapiekanki, lasagne, dania z drobiu
oraz pieczone ziemniaki.

1

3

5

2

4

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM, aż do odnalezienia funkcji Grill Combi.
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić poziom mocy mikrofal.
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie pojawi się kolejne
ustawienie.
4. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić czas gotowania.
5. nACISnąć PRZyCISK START.
MAKSyMAlny MOżlIWy poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Grill Combi
jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.
GRILL COMBI
MOC
650 W

SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
GOTOWAnIe warzyw i zapiekanek

350 - 500 W

GOTOWAnIe drobiu i lasagne

160–350 W

GOTOWAnIe ryb i mrożonych zapiekanek

160 W

GOTOWAnIe mięsa

90 W

ZAPIeKAnIe owoców

0W

PRZyRUMIenIAnIe tylko podczas gotowania
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Quick Heat (Szybkie podgrzewanie)
Użyć TeJ FUnKCJI DO ROZGRZAnIA pustej kuchenki.
WSTęPne nAGRZAnIe jest zawsze przeprowadzane przy pustej kuchence tak samo, jak w przypadku
tradycyjnego piekarnika przed gotowaniem lub pieczeniem.

1

3

2

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM, aż do odnalezienia funkcji Szybkie
Podgrzewanie. (zostanie wyświetlona domyślna temperatura).
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić temperaturę.
3. nACISnąć PRZyCISK START. Podczas podgrzewania wyświetlana jest bieżąca
temperatura komory.
nIe WOlnO UMIeSZCZAć POTRAW W KUCHenCe PRZeD lUb PODCZAS wstępnego nagrzewania.
Spali się ona z powodu wysokiej temperatury. Po rozpoczęciu procesu
podgrzewania temperaturę można łatwo ustawić, obracając pokrętło regulacyjne
+/-.
PO OSIąGnIęCIU USTAWIOneJ TeMPeRATURy kuchenka utrzymuje ją przez 10 minut, zanim
się wyłączy. Jest to czas oczekiwania na włożenie potrawy i wybranie funkcji
Termoobieg w celu rozpoczęcia gotowania.
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Forced air (Termoobieg)
nAleży KORZySTAć Z TeJ FUnKCJI DO przyrządzania bez, kruchego ciasta, biszkoptów, sufletów, drobiu i
pieczeni mięsnych.

1

3

5

2

4

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM aż do odnalezienia funkcji Termoobieg. (zostanie wyświetlona
domyślna temperatura).
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić temperaturę.
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
4. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić czas gotowania.
5. nACISnąć PRZyCISK START.
ZAWSZe UKłADAć POTRAWę nA RUSZCIe, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza
wokół potrawy.
Do pieczenia drobnych wyrobów, takich jak ciasteczka lub bułki, nAleży UżyWAć
TAleRZA CRISP.
PO ROZPOCZęCIU PROCeSU PODGRZeWAnIA można łatwo dostosować czas gotowania przy
pomocy pokrętła regulacyjnego +/-.
Użyć przycisku Back (Wstecz) (<<), aby ponownie zmienić temperaturę końcową.
POTRAWA
PIeCZeń WOłOWA, śReDnIO
(1,3 - 1,5 kg)

AKCESORIA

TEMPERATURA
KUCHENKI °C

CZAS GOTOW

nACZynIe na ruszcie

170–180 °C

40 – 60 MINUT

PIeCZeń WIePRZOWA (1,3 – 1,5 kg) nACZynIe na ruszcie

170–190 °C

70 – 80 MINUT

KURCZAK W CAłOśCI (1,0 – 1,2 kg) nACZynIe na ruszcie

210–220 °C

50 – 60 MINUT

nACZynIe DO PIeCZenIA
na ruszcie

160–170 °C

50 – 60 MINUT

bISZKOPT (lekki)

nACZynIe DO PIeCZenIA
CIAST na ruszcie

170–180 °C

30 – 40 MINUT

CIASTeCZKA

TAleRZ CRISP na ruszcie

170 – 190 °C,
KUCHENKA WSTĘPNIE

10 – 12 MINUT

WyPIeCZOnA

bISZKOPT (ciężki)

CIAST

PODGRZANA

bOCHeneK CHlebA

200 – 210 °C,
nACZynIe DO PIeCZenIA na
KUCHENKA WSTĘPNIE
ruszcie

30 – 35 MINUT

PODGRZANA

bUłKI

TAleRZ CRISP na ruszcie

225 °C,
KUCHENKA WSTĘPNIE

10 – 12 MINUT

PODGRZANA

beZy

TAleRZ CRISP na ruszcie

100 – 125 °C,
KUCHENKA WSTĘPNIE
PODGRZANA
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40 – 50 MINUT

Termoobieg Combi
nAleży Użyć TeJ FUnKCJI do przyrządzania pieczeni mięsnych, drobiu, ziemniaków w mundurkach,
zamrożonych potraw, biszkoptów, kruchego ciasta, ryb i puddingów.

1

3

5

7

2 4 6

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM aż do odnalezienia funkcji Termoobieg
Combi. (zostanie wyświetlona domyślna temperatura).
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić temperaturę.
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
4. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić poziom mocy mikrofal.
5. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
6. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby ustawić czas gotowania.
7. nACISnąć PRZyCISK START.
ZAWSZe UKłADAć POTRAWę nA RUSZCIe, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza
wokół potrawy.
PO ROZPOCZęCIU PROCeSU PODGRZeWAnIA można łatwo dostosować czas gotowania przy
pomocy pokrętła regulacyjnego +/-.
Użyć przycisku Back (Wstecz) (<<), aby ponownie zmienić temperaturę końcową i
poziom mocy.
MAKSyMAlny MOżlIWy poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Termoobieg
jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.
TERMOOBIEG COMBI
MOC

SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:

350 W

GOTOWAnIe drobiu, ryb i zapiekanek

160 W

GOTOWAnIe pieczeni

90 W

PIeCZenIe chleba i ciast

0W

PRZyRUMIenIAnIe tylko podczas gotowania
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Rozmrażanie w trybie ręcznym
POSTęPOWAć WG PROCeDURy podanej w punkcie
„Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”,
wybierając poziom 160 W, jeśli rozmrażanie jest
wykonywane ręcznie.

nAleży ODDZIelAć POSZCZeGólne KAWAłKI, gdy
zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki
szybciej się rozmrażają.
ZAbeZPIeCZyć nIeKTóRe CZęśCI PRODUKTU niewielkimi
kawałkami folii aluminiowej, kiedy zaczynają się
rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).

nAleży ReGUlARnIe SPRAWDZAć POTRAWę. Ustalenie
prawidłowego czasu gotowania (pieczenia) dla
różnych ilości potraw wymaga pewnego
doświadczenia.

DUże KAWAłKI nAleży ODWRACAć w połowie procesu
rozmrażania.

ZAMROżOną POTRAWę ZAPAKOWAną W PlASTIKOWe
spożywczą lub karton można
umieścić bezpośrednio w kuchence, o ile
opakowanie takie nie zawiera żadnych części
metalowych (np. metalowych zszywek).

POTRAWy GOTOWAne, WyWARy I SOSy MIęSne
rozmrożą się szybciej, jeśli podczas rozmrażania
będą co jakiś czas mieszane.

TORebKI, folię

PODCZAS ROZMRAżAnIA zaleca się nie rozmrażać
potrawy całkowicie i pozwolić, aby proces
zakończył się w czasie dochodzenia.

KSZTAłT OPAKOWAnIA ma wpływ na czas
rozmrażania. Opakowania płytkie rozmrażają się
szybciej niż opakowania głębokie.

CZAS DOCHODZenIA, PO ROZMRAżAnIU, ZAWSZe
rezultaty, ponieważ następuje
wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.
POlePSZA
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Jet Defrost
UżyWAć TeJ FUnKCJI do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba. Rozmrażanie Jet Defrost można
stosować wyłącznie do zamrożonej żywności o wadze netto 100 - 2,5 kg.
ZAWSZe UKłADAć żyWnOść na szklanym talerzu obrotowym.

Kg

1

A
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4

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM, aż do odnalezienia funkcji Szybkiego rozmrażania.
2. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony
zostanie komunikat „fOOD” („POTRAWA”) oraz rodzaj potrawy).
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
4. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne +/-, aby ustawić wagę.
5. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór.
6. nACISnąć PRZyCISK START.
WAGA:
FUnKCJA TA WyMAGA PODAnIA wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy
czas potrzebny na zakończenie procedury.
JeślI WAGA JeST MnIeJSZA lUb WIęKSZA OD ZAleCAneJ: Ręczne rozmrażanie należy wykonać wg procedury
„Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal", ustawiając moc na 160 W.
POTRAWy MROżOne:
JeślI TeMPeRATURA POTRAWy JeST WyżSZA od temperatury głębokiego zamrożenia (-18 °C), wybrać mniejszą wagę żywności.
JeślI TeMPeRATURA POTRAWy JeST nIżSZA od temperatury głębokiego zamrożenia (-18 °C), wybrać wyższą
wagę żywności.
POTRAWA

WSKAZÓWKI

q MIęSO/MeAT (100 g - 2,0 kg)

Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie.
ObRóCIć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.

w DRób/POUlTRy (100 g - 2,5 kg)

Kurczak w całości, w kawałkach lub filety.
ObRóCIć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.

e RybA/FISH (100 g - 2,0 kg)

W całości, steki lub filety.
ObRóCIć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.

r WARZyWA/VeGeTAbleS (100 g - 2,0 kg)

Warzywa mieszane, groch/fasola, brokuły, itp.
ObRóCIć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.

t CHleb/bReAD (100 g - 1,0 kg)

Bochenek, bułki lub bułeczki.
ObRóCIć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.

W PRZyPADKU POTRAW, KTóRe nIe ZOSTAły WyMIenIOne W POnIżSZeJ TAbelI oraz gdy waga jest mniejsza lub
większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie i podgrzewanie za pomocą
mikrofal", a w przypadku rozmrażania wybierać moc 160 W.
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Autopodgrzewanie
UżyWAć TeJ FUnKCJI DO rozgrzewania gotowych potraw zamrożonych, schłodzonych lub o temperaturze
pokojowej.
UMIeśCIć POTRAWę na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

g

3 5 7

1

8

2 4 6

1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM, aż do odnalezienia funkcji Auto (funkcje
automatyczne).
2. ObRACAć POKRęTłeM ReGUlACyJnyM (+/-) , aż do odnalezienia funkcji Auto Reheat
(funkcje automatycznego podgrzewania).
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
4. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony
zostanie komunikat „fOOD” („POTRAWA”) oraz rodzaj potrawy).
5. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
6. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne +/-, aby ustawić wagę.
7. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór.
8. nACISnąć PRZyCISK START.
JeślI POTRAWA byłA PRZeCHOWyWAnA w lodówce lub umieszczona na talerzu w celu rozgrzania, kawałki o większej
grubości lub gęstości należy układać bliżej krawędzi talerza, zaś cieńsze i mniej gęste – w środku.
CIenKIe PlASTRy MIęSA UłOżyć jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie.
GRUbSZe PlASTRy (np. pieczeń) lub kiełbaski muszą być umieszczone blisko siebie.
POZOSTAWIenIe POTRAWy nA 1 -2 MInUTy DOCHODZenIA ZAWSZe POPRAWIA rezultat końcowy, szczególnie w
przypadku mrożonek.
ZAWSZe PRZyKRyWAć POTRAWy w przypadku stosowania tej funkcji, oprócz podgrzewania schłodzonych
zup, kiedy przykrycie nie jest potrzebne.
JeślI POTRAWA JeST ZAPAKOWAnA, opakowanie powinno zostać przekłute 2-3 nacięciami, w celu redukcji
ciśnienia wytwarzającego się podczas podgrzewania.
FOlIA SPOżyWCZA powinna być ponacinana lub pozakłuwana widelcem, aby zmniejszyć ciśnienie i
zapobiec rozerwaniu wskutek pary tworzącej się podczas gotowania.
POTRAWA

WSKAZÓWKI

q TAleRZ ObIADOWy/DInneR PlATe
(250 g - 500 g)

PRZyGOTOWAć POTRAWy zgodnie z zaleceniami
podanymi powyżej. Odgrzewać pod
przykryciem.

w ZUPA/SOUP (200 g - 800 g)

PODGRZeWAć beZ PRZyKRyCIA w oddzielnych
naczyniach lub w jednym dużym naczyniu.

e PORCJA ZAMROżOnA/FROZen PORTIOn

OPAKOWAnIU

PRZeSTRZeGAć WSKAZóWeK UMIeSZCZOnyCH nA
dotyczących odpowietrzania,
nakłuwania, itd.

(250 g - 500 g)

r nAPOJe/beVeRAGeS (0,1 - 0,5 L)

PODGRZeWAć beZ PRZyKRyCIA oraz włożyć
metalową łyżeczkę do kubka lub filiżanki.

t ZAMROżOnA lASAGne/FROZen lASAGne

UMIeśCIć danie w żaroodpornym naczyniu
przeznaczonym do użytku w kuchenkach
mikrofalowych.

(250 g - 500 g)

W PRZyPADKU POTRAW nIe UJęTyCH W POnIżSZeJ TAbelI oraz gdy waga potrawy jest niższa lub wyższa od
zalecanej, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal".
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Auto Crisp
FUnKCJA TA SłUży DO szybkiego odgrzewania potraw mrożonych do temperatury podawania.
FUnKCJA AUTO CRISP JeST PRZeZnACZOnA TylKO do mrożonych dań gotowych.

g
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1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM, aż do odnalezienia funkcji Auto (funkcje
automatyczne).
2. ObRACAć POKRęTłeM ReGUlACyJnyM (+/-) aż do odnalezienia funkcji Auto Crisp.
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
4. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony
zostanie komunikat „fOOD” („POTRAWA”) oraz rodzaj potrawy).
5. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
6. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne +/-, aby ustawić wagę.
7. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór.
8. nACISnąć PRZyCISK START.
POTRAWA

WSKAZÓWKI

q FRenCH FRIeS/FRyTKI (200 g - 500 g)

ROZłOżyć FRyTKI równomiernie na talerzu
Crisp. Posolić według smaku.
ZAMIeSZAć lUb ObRóCIć POTRAWę , gdy
kuchenka wyświetli odpowiedni komunikat.

w PIZZA, cienkie ciasto (200 g - 600 g)

PIZZA na cienkim cieście.

e PIZZA, GRUbe CIASTO (300 g - 800 g)

PIZZA na grubym cieście.
Przygotowując KAWAłKI KURCZAKA W PAnIeRCe,
należy posmarować talerz Crisp olejem i
gotować, używając funkcji Dogotowanie
ustawionej na "Lo 2".
ObRóCIć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.

r CHICKen WInGS/SKRZyDełKA KURCZAKA
(200 g - 500 g)

t QUICHe/TARTA (200 g - 500 g)

TARTA i placki.

W PRZyPADKU POTRAW nIe UJęTyCH W POnIżSZeJ TAbelI oraz gdy waga potrawy jest niższa lub wyższa od
zalecanej, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal"
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Auto Cook (Automatyczne gotowanie)
TA FUnKCJA SłUży WYŁĄCZNIE do gotowania. funkcja Auto Cook (funkcja automatyczne gotowanie)
może być stosowana jedynie do potraw wymienionych w poniższej tabeli.
UMIeśCIć POTRAWę na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

g
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1. ObRACAć POKRęTłeM WIelOFUnKCyJnyM, aż do odnalezienia funkcji Auto (funkcje
automatyczne).
2. ObRACAć POKRęTłeM ReGUlACyJnyM (+/-), aż do odnalezienia funkcji Auto Cook
(funkcje automatycznego gotowania).
3. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
4. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne (+/-), aby wybrać klasę żywności. (Wyświetlony
zostanie komunikat „fOOD” („POTRAWA”) oraz rodzaj potrawy).
5. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu automatycznie
pojawi się kolejne ustawienie.
6. ObRóCIć POKRęTłO ReGUlACyJne +/-, aby ustawić wagę.
7. nACISnąć PRZyCISK OK, aby potwierdzić wybór.
8. nACISnąć PRZyCISK START.
WARZyWA KOnSeRWOWe: Należy zawsze otworzyć puszkę i przelać zawartość do naczynia przeznaczonego
do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie gotować warzyw w opakowaniu metalowym.
Warzywa świeże, mrożone lub konserwowe należy GOTOWAć pod przykryciem.
FOlIA SPOżyWCZA powinna być ponacinana lub pozakłuwana widelcem, aby zmniejszyć ciśnienie i
zapobiec rozerwaniu wskutek pary tworzącej się podczas gotowania.
ZALECANA WAGA
nAKłUć ZIeMnIAKI i przełożyć je do
żaroodpornego naczynia przeznaczonego do
stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Odwrócić ziemniaki po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego z kuchenki. Uwaga: kuchenka,
naczynie oraz potrawa są gorące.
ObRóCIć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.

q PIeCZOne ZIeMnIAKI/bAKeD POTATOeS
(200 g - 1 kg)

w śWIeże WARZyWA/FReSH VeGeTAbleS
(200 g - 800 g)

e ZAMROżOne WARZyWA/FROZen VeGeTAbleS
(200 g - 800 g)

r WARZyWA KOnSeRWOWe/CAnneD VeGeTAbleS

POKROIć WARZyWA na równe kawałki. Dodać 24 łyżki wody i przykryć. Zamieszać po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki.
ZAMIeSZAć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.
GOTOWAć POD PRZyKRyCIeM. Zamieszać po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki.
ZAMIeSZAć POTRAWę, gdy kuchenka wyświetli
odpowiedni komunikat.
Gotować pod przykryciem W nACZynIU

(200 g - 600 g)

PRZeZnACZOnyM DO STOSOWAnIA W KUCHenKACH
MIKROFAlOWyCH.

t PRAżOnA KUKURyDZA/POPCORn (100 g)

PRZyGOTOWyWAć JeDną TORebKę na raz. Jeśli
potrzeba więcej popcornu, przygotowywać
kolejno następne torebki.

W ODnIeSIenIU DO ARTyKUłóW SPOżyWCZyCH, KTóRe nIe ZOSTAły WyMIenIOne W POnIżSZeJ TAbelI oraz w przypadku
gdy waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z procedurą funkcji
„Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal", wybierając moc 160 W w przypadku rozmrażania.
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Czyszczenie i konserwacja
CZySZCZenIe JeST JeDyną CZynnOśCIą KOnSeRWACyJną,
która jest zwykle wymagana.

GRZAłKA GRIllA nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka
temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń,
ale sufit ponad nią może wymagać regularnego
czyszczenia. Do czyszczenia należy użyć gąbki, ciepłej
wody i detergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie,
należy go włączać raz w miesiącu na 10 minut, aby
wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka
pożaru.

nIeUTRZyMyWAnIe KUCHenKI W CZySTOśCI może
doprowadzić do uszkodzenia jej powierzchni i mieć
negatywny wpływ na żywotność urządzenia, a
nawet doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
nie StoSować metalowych druciaków,

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:
PODSTAWKę POD TAleRZ
ObROTOWy.

preparatów czySzczących zawierających
SubStancje ścierne,zmywaków z wełny

stalowej, ostrych zmywaków itp., mogących
uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie
wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki.
Należy używać gąbki z delikatnym
detergentem lub ręcznik papierowy spryskać
środkiem do mycia okien w rozpylaczu.
nie rozpylać środka bezpośrednio na kuchenkę.

SZKlAny TAleRZ ObROTOWy.

W ReGUlARnyCH ODSTęPACH CZASU, a w
szczególności w przypadku rozlania się płynów,
wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawę i
wytrzeć dno kuchenki do czysta.

UCHWyT DO TAleRZA CRISP.

KUCHenKA ZOSTAłA ZAPROJeKTOWAnA do pracy z
talerzem obrotowym umieszczonym na swoim
miejscu.

RUSZT.

nIe uruchamiać kuchenki mikrofalowej, gdy
talerz obrotowy został wyjęty do mycia.
STOSOWAć DelIKATne DeTeRGenTy, wodę i miękką
szmatkę do czyszczenia powierzchni
wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej
powierzchni drzwiczek oraz otworu drzwiczek.

OSTROŻNE CZYSZCZENIE:
TAleRZ CRISP należy myć w
wodzie z łagodnym
detergentem. Mocno
zabrudzone miejsca można
wyczyścić za pomocą gąbki
do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.
ZAWSZe przed myciem należy odczekać, aż talerz
Crisp wystygnie.

nIe DOPUSZCZAć DO ZbIeRAnIA SIę ReSZTeK
TłUSZCZU lub żywności wokół drzwiczek.
W PRZyPADKU TRUDnyCH DO USUnIęCIA PlAM, należy
gotować w kuchence filiżankę wody przez 2 lub 3
minuty. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

nIe WOlnO zanurzać ani spłukiwać wodą
talerza Crisp, gdy jest gorący Szybkie
.
schłodzenie może go uszkodzić.

nIe UżyWAć PAROWyCH URZąDZeń CZySZCZąCyCH
do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

nIe UżyWAć ZMyWAKóW Z Wełny STAlOWeJ.
Spowoduje to porysowanie powierzchni.

DODAnIe SOKU Z CyTRyny do filiżanki z wodą, a
następnie umieszczenie tej filiżanki na talerzu
obrotowym i gotowanie przez kilka minut
pozwoli usunąć nieprzyjemny zapach wewnątrz
kuchenki .
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ZGODnIe Z nORMą IeC 60705.
MIęDZynARODOWA KOMISJA eleKTROTeCHnIKI (IeC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników
podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:
Próba

Ilość

Szacowany czas

Poziom mocy

Pojemnik

12.3.1

1000 g

13 minut

650 W

Pyreks 3.227

12.3.2

475 g

5½ minut

650 W

Pyreks 3.827

12.3.3

900 g

16 minut

650 W

Pyreks 3.838

12.3.4

1100 g

28 - 30 minut

Termoobieg 200 °C + 350 W

Pyreks 3.827

12.3.5

700 g

25 minut

Termoobieg 200 °C + 90 W

Pyreks 3.827

12.3.6

1000 g

30 - 32 min

Termoobieg 225 °C + 350 W

Pyreks 3.827

13.3

500 g

10 minut

Jet Defrost

ZGODnIe Z nORMą IeC 60350.
MIęDZynARODOWA KOMISJA eleKTROTeCHnICZnA opracowała normatywne testy porównawcze
wydajności podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:
Próba

Szacowany czas

Temperatura

Kuchenka wstępnie
podgrzana

Akcesoria

8.4.1

25 - 28 minut

160 °C

Nie

Talerz Crisp na ruszcie

8.4.2

22 - 24 minut

175 °C

Tak

Talerz Crisp na ruszcie

8.5.1

33 – 35 minut

180 °C

Tak

Ruszt

8.5.2

65 – 70 minut

160 °C

Tak

Ruszt

DANE TECHNICZNE
nAPIęCIe ZASIlAnIA

230 V/50 HZ

ZnAMIOnOWy PObóR MOCy

2300 W

beZPIeCZnIK

10 A

MOC WyJśCIOWA

1000 W

GRIll

800 W

TeRMOObIeG

1200 W

WyMIARy ZeWnęTRZne (WyS. x SZeR. x Głęb.)

385 x 595 x 514

WyMIARy WeWnęTRZne (WyS. x SZeR. x Głęb.)

200 x 405 x 380
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Rady i sugestie
Sposób czytania tabeli pieczenia
Tabela wskazuje, które funkcje będą najlepsze do przygotowania danej potrawy. Podany czas
gotowania jest liczony od momentu włożenia potrawy do piekarnika kuchenki mikrofalowej, z
wyłączeniem nagrzewania wstępnego (gdy jest wymagane).
Parametry gotowania oraz czas są orientacyjne i zależą od ilości potrawy oraz rodzaju akcesoriów.
Przygotowywać potrawy, ustawiając minimalny podany czas i sprawdzając podczas gotowania, czy są
już gotowe .
Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy przestrzegać,podanych w tabeli gotowania,zaleceń
dotyczących wyboru akcesoriów (jeśli są w wyposażeniu).
Folia spożywcza i torebki
Należy usunąć metalowe wiązania torebek papierowych lub plastikowych, zanim torebki zostaną
włożone do kuchenki.
folia spożywcza powinna być ponacinana lub pozakłuwana widelcem, aby zmniejszyć ciśnienie i
zapobiec rozerwaniu wskutek pary tworzącej się podczas gotowania.
Płyny
Płyny mogą podgrzewać się powyżej punktu wrzenia bez widocznych pęcherzyków. Może to
spowodować nagłe wykipienie gorącego płynu.
Aby temu zapobiec należy:
1. Unikać używania pojemników o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić łyżeczkę w naczyniu.
3. Po podgrzaniu ponownie wymieszać, a następnie ostrożnie wyjąć pojemnik z komory kuchenki.
Gotowanie potraw
Mikrofale wnikają do potraw na ograniczoną głębokość, więc jeśli musimy ugotować kilka kawałków
naraz, należy je ułożyć koliście, aby więcej kawałków było ułożonych na zewnątrz.
Małe kawałki gotują się szybciej niż duże kawałki.
Pociąć potrawę na kawałki równej wielkości, aby potrawa ugotowała się równomiernie.
Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej woda z potraw jest odparowywana.
Pokrywka nadająca się do używania w kuchence mikrofalowej pomaga zmniejszyć odparowanie wody z
potraw.
Większość potraw będzie nadal gotować się po zakończeniu cyklu gotowania kuchenki mikrofalowej.
Dlatego też zawsze trzeba pozostawić potrawę jeszcze na pewien czas w urządzeniu.
Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej zazwyczaj niezbędne jest mieszanie potraw. Podczas
mieszania przesuwać zewnętrzne porcje gotowanej potrawy do środka, a mniej ugotowane porcje ze
środka przesuwać na zewnątrz.
Cienkie plastry mięsa należy ułożyć jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie. Grubsze plastry
(np. pieczeń) lub kiełbaski muszą być umieszczone blisko siebie.
Potrawy dla dzieci
Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy zawsze
wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem.
Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.
Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek.
Produkty mrożone
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy rozmrażanie potraw bezpośrednio na szklanym talerzu
obrotowym. Jeśli to konieczne, możliwe jest zastosowania lekkiego plastikowego naczynia
odpowiedniego do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Potrawy gotowane, wywary i sosy mięsne rozmrażają się lepiej, gdy je zamieszamy.
Należy oddzielać poszczególne kawałki, gdy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki szybciej się
rozmrażają.
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Instrukcja rozwiązywania usterek
Urządzenie nie działa
• Czy podstawka talerza obrotowego jest na
swoim miejscu.
• Drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
• Sprawdzić bezpieczniki i upewnić się, czy nie
nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
• Sprawdzić, czy urządzenie ma zapewnioną
swobodną wentylację.
Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić
próbę użycia urządzenia.
• Przed ponowną próbą należy otworzyć i
zamknąć drzwiczki.
• Odłączyć urządzenie od zasilania. Odczekać 10
minut przed ponownym podłączeniem i
spróbować ponownie.

nie działa elektroniczny programator
Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera „f” oraz
numer, należy skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym serwisem.
W takim wypadku należy podać numer, który
następuje po literze „f”.

Serwis techniczny
Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problemu zgodnie z punktami
opisanymi w „Instrukcji rozwiązywania
problemów".
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić czy usterka nie ustąpiła.

podany na prawej, wewnętrznej krawędzi
komory urządzenia (widoczny przy otwartych
drzwiczkach).

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym serwisem.

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

Zawsze należy podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model urządzenia;
• numer serwisowy (to numer znajdujący się po
słowie „Service" na tabliczce znamionowej),

UWAGA: Jeśli konieczna będzie naprawa, należy
zwrócić się do autoryzowanego Serwisu
Technicznego(co jest gwarancją użycia
oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).

Utylizacja urządzeń AGD
• Urządzenie zostało wykonane z materiałów
nadających się do recyklingu lub do ponownego
użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć
przewody zasilające, powodując, że sprzęt
będzie niezdatny do ponownego użytku.

• Aby uzyskać więcej informacji na temat
utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń
AGD, należy skontaktować się z odpowiednim
lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub
sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
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