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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
skorzystania 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.
Młodsze dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać
w pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać 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 po
otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by dzieci
bawiły urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani
konserwować urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwiczki lub uszczelki
drzwiczek są uszkodzone, nie można używać
kuchenki do momentu, aż zostanie naprawiona
przez odpowiednio przeszkoloną osobę –
występuje ryzyko obrażeń.
OSTRZEŻENIE: Płyny i inne produkty spożywcze
należy podgrzewać w szczelnych opakowaniach
– występuje ryzyko wybuchu. Podgrzewanie
płynów może powodować gwałtowne gotowanie.
Należy zachować ostrożność – występuje ryzyko
oparzeń.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona
do podgrzewania żywności i napojów.
Nie
suszyć żywności ani odzieży, nie rozgrzewać
ocieplaczy, kapci, gąbek ani żadnych podobnych
przedmiotów – ryzyko pożaru.
Podczas
podgrzewania obuwia w plastikowych i
papierowych opakowaniach zachować ostrożność
- występuje ryzyko pożaru.
Zawartość butelek do karmienia i słoiczków
z posiłkami dla dzieci należy wymieszać lub
wstrząsnąć, po czym sprawdzić ich temperaturę
– ryzyko poparzenia. Nie podgrzewać jaj w
skorupkach ani całych jaj ugotowanych na twardo
– ryzyko eksplozji.
Stosować wyłącznie przybory kuchenne,
które są przystosowane do użytku w kuchence

mikrofalowej.
Nie stosować metalowych
pojemników – ryzyko obrażeń
Należy korzystać wyłącznie z sondy
temperatury zalecanej do stosowania w tym
urządzeniu – ryzyko pożaru.
Jeśli z kuchenki wydobywa się dym, należy
ją wyłączyć, odłączyć od zasilania oraz zamknąć
drzwiczki, aby stłumić ogień.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane 850
mm lub więcej nad podłogą, należy uważać,
aby nie przesuwać talerza obrotowego podczas
wyjmowania pojemników – ryzyko obrażeń.
Kuchenki mikrofalowej nie należy używać do
smażenia na głębokim oleju, ponieważ nie jest
możliwe kontrolowanie jego temperatury.
Metalowe pojemniki na żywność i napoje
nie są przystosowane do użytku w kuchence
mikrofalowej.
Zabrania się wyjmowania płytek ochronnych
wlotów mikrofal z boku ścianki komory (tylko
w niektórych modelach).
Zapobiegają one
przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności
do kanałów wlotowych mikrofal.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE

OSTROŻNIE: Urządzenie nie jest przystosowane
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientów w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku komercjalnego. Urządzenia nie należy
używać w miejscach niezadaszonych.
INSTALACJA

Przemieszczenie oraz montaż urządzenia
wymaga obecności co najmniej dwóch osób ryzyko obrażeń ciała. Podczas wypakowywania
i instalacji stosować rękawice ochronne - ryzyko
skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i
zasilania oraz wszelkie naprawy muszą być
wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
w instrukcji obsługi.
Nie należy pozwalać
dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy
nie zostało uszkodzone podczas transportu.
W przypadku problemów, należy skontaktować
się z najbliższym serwisem technicznym. Po
zakończeniu instalacji, niepotrzebne elementy
opakowania (plastik, elementy ze styropianu,
itd.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci

- ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
Występuje ryzyko porażenia prądem. Podczas
instalacji upewnić się, że urządzenie nie może
uszkodzić przewodu zasilającego. Występuje
ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
To urządzenie jest przeznaczone do zabudowy.
Nie używać jako moduł wolnostojący ani w
obudowie szafkowej.
Po rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy
drzwiczki zamykają się prawidłowo.
W
przypadku problemów należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem
technicznym.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od
źródła zasilania. Występuje ryzyko porażenia
prądem; Nigdy nie należy stosować urządzeń
czyszczących parą. Występuje ryzyko porażenia
prądem.
Regularnie czyść wewnętrzną stronę drzwi
urządzenia i związaną z nimi uszczelkę, nie
wyjmując jej. Używać miękkiej gąbki i wody
z dodatkiem delikatnych środków myjących;
wycierać do sucha neutralną miękką szmatką.
Nie wolno używać metalowych skrobaczek.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem
. Części opakowania nie
należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z przepisami określonymi
przez lokalne władze.

Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
od źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
(jeśli wtyczka jest dostępna) lub za pomocą Urządzenie
dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji
dostępnego przełącznika wielobiegunowego, na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD należy
się z lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub
zainstalowanego w przewodzie do gniazda skontaktować
sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało
zasilania zgodnie z obowiązującymi normami oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) w
krajowymi; urządzenie musi także posiadać sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa
urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym
uziemienie zgodne z obowiązującymi normami utylizacja
skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Symbol
na
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego.
oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem
złączy pośrednich. Po zakończeniu instalacji Należy
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
użytkownik nie powinien mieć dostępu do
podzespołów elektrycznych urządzenia.
Nie
korzystać z urządzenia na boso lub będąc
mokrym. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel
zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa
ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź
upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
jego wymiana na identyczny powinna być
przeprowadzona przez producenta, pracownika
serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę
w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – występuje
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczne
jest
wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną
jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych
wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon
zabezpieczających przed działaniem mikrofal.
Kuchenkę należy utrzymywać w czystości,
aby uniknąć niszczenia jej powierzchni, co
miałoby niekorzystny wpływ na trwałość
urządzenia i mogło prowadzić do ewentualnych
niebezpiecznych sytuacji.
Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać z
niego wszelkie resztki potraw.
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