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Kuchenka mikrofalowa 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

MODEL: 

 
 
Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych instrukcji przed uruchomieniem 
kuchenki mikrofalowej i ścisłe ich przestrzeganie w trackie użytkowania. 
Dzięki postępowaniu zgodnemu z poniższymi instrukcjami, Twoja kuchenka będzie 
ci dobrze służyć przez wiele lat. 
 
  
 
 
 
 
 

 
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM 
MIEJSCU 
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(a)   Zabrania się dokonywania prób uruchomienia 
kuchenki przy drzwiach otwartych, ponieważ może to 
spowodować narażenie na szkodliwe promieniowanie 
mikrofalowe. Nie wolno wyłączać blokady 
zabezpieczającej, ani manipulować przy niej. 

(b)   Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów 
pomiędzy powierzchnią czołową kuchenki i drzwiami 
oraz nie należy dopuszczać do gromadzenia się brudu 
i resztek środków czyszczących na powierzchniach 
uszczelniających. 

(c)   OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwi lub uszczelki drzwi 
zostaną uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać 
do czasu jej naprawy przez personel autoryzowanego 
punktu serwisowego.

ANEKS
Jeżeli urządzenie nie będzie utrzymywane w czystości, 
może dojść do uszkodzenia jego powierzchni, obniżenia 
trwałości oraz stworzenia zagrożenia pożarowego.              

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CELEM UNIKNIĘCIA 
NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE 
PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO   

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja 

Model: 
Napięcie znamionowe: 230V~50Hz 
Znamionowa moc wejściowa (mikrofala): 1450 W 
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofala):  900 W
Znamionowa moc wejściowa (grill): 1000 W 
Wydajność kuchenki: 25 l 
Średnica obrotnicy: Ø 315 mm 
Zewnętrzne wymiary (DxSZxW): 
Waga netto: 
 

 

595 x 401 x 388 mm 
Ok. 19.5 kg 
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W celu obniżenia ryzyka pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym, zranienia osób lub ich narażenia na 
działanie nadmiernego promieniowania mikrofalowego 
podczas użytkowania kuchenki, należy przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:   
 1. Ostrzeżenie: Nie wolno podgrzewać płynów lub innych 
produktów żywnościowych w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, gdyż mogą one eksplodować.
2. Ostrzeżenie: Zdejmowanie pokrywy chroniącej przed 
promieniowaniem mikrofalowym może być dokonywane 
wyłącznie przez personel autoryzowanego punktu 
serwisowego.
3. Ostrzeżenie: Dzieciom można pozwolić na korzystanie 
z kuchenki bez nadzoru wyłącznie po udzieleniu 
niezbędnych wskazówek odnośnie bezpiecznej obsługi 
kuchenki i zagrożeń wynikających z jej niewłaściwego 
użytkowania. 
4. Ostrzeżenie: Dzieci mogą korzystać z kuchenki w 
trybie kombinowanym wyłącznie pod nadzorem osoby 
dorosłej, z uwagi na wysoką temperaturę pracy (dotyczy 
kuchenek z funkcją grilla). 
5. Należy używać tylko takich naczyń, które nadają się 
do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. 
6. Kuchenkę należy czyścić regularnie, usuwając 
pozostałości po potrawach. 
7. Należy przeczytać i stosować „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA NADMIERNE 
PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE”.            

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE 
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8. Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach 
plastikowych lub papierowych, należy zwracać 
szczególną uwagę na kuchenkę, ze względu na 
możliwość zapalenia się pojemnika. 
9. W razie zauważenia dymu, należy natychmiast 
wyłączyć urządzenie lub odłączyć od zasilania i 
pozostawić drzwi zamknięte w celu stłumienia 
ewentualnego płomienia. 
10. Należy unikać nadmiernego przedłużania czasu 
gotowania. 
11. Wnętrza kuchenki nie należy używać do 
przechowywania chleba, ciastek, itp. 
12. Przed umieszczeniem pojemników papierowych lub 
plastikowych w kuchence, należy usunąć z nich wszelkie 
zaciski druciane i uchwyty metalowe. 
13. Kuchenkę należy ustawić i zainstalować zgodnie z 
dostarczoną instrukcją instalacji. 
14. Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo 
nie powinny być umieszczane w kuchenkach mikrofalowych, 
gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu 
podgrzewania mikrofalami. 
15. Urządzenie może być używane wyłącznie do celów 
opisanych w niniejszej instrukcji. Zabrania się 
umieszczania w nim żrących środków chemicznych,  
Kuchenka została specjalnie zaprojektowana do 
podgrzewania lub gotowania potraw. Nie jest ona 
przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego. 
16. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi 
on być wymieniony na nowy przez producenta, personel 
autoryzowanego punktu serwisowego lub osobę z 
odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka 
porażenia prądem elektrycznym.         

PL

185



17. Urządzenia nie należy używać ani przechowywać na 
zewnątrz budynku. 
18. Kuchenki nie należy używać w pobliżu wody, w 
pomieszczeniu zawilgoconym lub w pobliżu basenu 
kąpielowego.
19. Podczas pracy urządzenia, temperatura jego 
powierzchni zewnętrznych może być wysoka.Przewód 
zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych 
powierzchni. 
20. Nie dopuszczać, aby przewód zasilający zwisał na 
krawędzi stołu lub blatu. 
21. Jeżeli kuchenka nie będzie utrzymywana w czystości, 
może to prowadzić do uszkodzenia jej powierzchni i 
obniżenia trwałości urządzenia oraz do stworzenia 
sytuacji zagrożenia pożarowego. 
22. Zawartość butelek do karmienia niemowląt i 
słoiczków z odżywkami dla dzieci należy wymieszać lub 
wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed podaniem, 
aby uniknąć poparzenia. 
23. Podgrzewanie mikrofalowe napojów może 
spowodować efekt opóźnionego wrzenia, 
dlatego też należy zachować ostrożność podczas 
manipulowania pojemnikiem.
24. Kuchenka nie może być obsługiwana przez osoby 
(w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, 
czuciowych lub psychicznych lub nie posiadające 
doświadczenia lub dostatecznej znajomości obsługi 
urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem osób 
odpowiadających za ich bezpieczeństwo lub gdy zostały 
one uprzednio przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.  
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25. Należy sprawdzać czy dzieci nie bawią się kuchenką.   
26. Urządzenie nie jest przystosowane do sterowania 
zewnętrznym zegarem lub zespołoem zdalnego 
sterowania.       
27. UWAGA: w celu uniknięcia porażenia prądem 
elektrycznym należy, przed wymianą żarówki, sprawdzić 
czy urządzenie zostało wyłączone.
28. Dostępne części mogą się nagrzewać podczas 
użytkowania. Dzieci nie mogą zbliżać się do kuchenki. 
Nie stosować do czyszczenia kuchenki urządzeń 
parowych. 
29. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie wolno 
stosować agresywnych detergentów lub ostrych narzędzi 
skrobaczk itp. gdyż mogą one porysować powierzchnię 
lub uszkodzić szybę.
30. Kuchenka nagrzewa się podczas użytkowania. W 
żadnym razie nie wolno dotykać grzałek wewnątrz 
kuchenki.
31. Należy stosować jedynie sondę temperatury zalecaną 
do tego modelu (dotyczy modeli wyposażonych w sondę 
pomiaru temeperatury)  
32. Tylną ściankę kuchenki należy zwrócić ku ścianie. 
33. To urządzenie może być używane przez dzieci w 
wieku co najmniej 8 lat i osoby z ograniczonymi 
możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi 
oraz z brakiem doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod 
nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych 
zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego 
korzystania z urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny 
być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.  
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34. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza 
zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku żyia.
35. W przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, 
wyłącz kuchenkę lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka i 
pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni. 
36.Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego 
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
 – zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach 
i innych przestrzeniach roboczych; 
 – przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach
świadczących tego typu usługi
– domach mieszkalnych w gospodarstwach rolnych; 
– noclegowniach i hostelach. 
37.OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego 
zewnętrzne powierzchnie nagrzewają się. Zachowaj 
ostrożność, abyuniknąć kontaktu z elementami 
dopuszczane do urządzenia, chyba, że pozostają pod 
stałym nadzorem.  
38. Używaj kuchenki mikrofalowej jedynie przy otwartych 
drzwiczkach szafki (dotyczy kuchenki mikrofalowej 
umieszczonej w zamykanej szafce).
39. Nie stosuj oczyszczaczy parowych.                         
40.Podczas pracy zewnętrzne powierzchnie szafki, w 
której zabudowana jest kuchenka mikrofalowa, moga się 
nagrzewać.
41. Do czyszczenia szklanej powierzchni drzwiczek nie 
stosuj środków czyszczących zawierających substancje 
żrące lub ścierne, ponieważ mogą porysować powierzchnię 
i w konsekwencji doprowadzić do powstania pęknięć.

 PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.
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Obniżenie ryzyka porażenia osób 
Instalacja obwodu uziemiającego  
NIEBEZPIECZEŃSTWO   
Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym 
Dotknięcie niektórych 
wewnętrznych części kuchenki 
może spowodować poważne 
obrażenia lub śmierć. Dlatego 
też, nie wolno demontować 
urządzenia.    

OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem 
elektrycznym Nieprawidłowe 
uziemienieurządzenia może 
być przyczyną porażenia 
prądem elektrycznym. Nie 
należy wkładać wtyczki do 
gniazda sieciowego dopóki 
urządzenie nie zostanie 
prawidłowo zainstalowane 
i uziemione. 
 
CZYSZCZENIE 
Należy pamiętać o odłączen
iu kuchenki od zasilania 
elektrycznego.
1. Wyczyścić wnętrze 
kuchenki po użyciu przy 
pomocy lekko zwilżonej 
szmatki. 
2. Wyczyścić akcesoria w 
wodzie z dodatkiem mydła. 

3. W przypadku zabrudzenia, 
dokładnie wyczyścić drzwi i 
uszczelkę oraz sąsiednie 
elementy przy pomocy 
zwilżonej szmatki.

Urządzenie musi być 
uziemione. W razie zwarcia 
elektrycznego, uziemienie 
zmniejsza ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym 
zapewniając drogę dla 
odpływu prądu elektrycznego. 
Niniejsze urządzenie posiada 
kabel zasilający wyposażony 
w przewód uziemiający i 
odpowiednią wtyczkę. 
Wtyczkę należy umieścić w 
prawidłowo zainstalowanym 
i uziemionym gniazdku 
elektrycznym.  

W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących 
prawidłowego uziemienia u
rządzenia, należy zwrócić się 
do wykwalifikowanego 
elektryka lub pracownika 
serwisu. Jeżeli konieczne jest 
zastosowanie przedłużacza, 
należy stosowaćwyłącznie 
przedłużacze trzyżyłowe 
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wyposażone we wtyczkę z dwoma bolcami i otwór uziemiający z 
dwiema płytkami uziemiającymi. Gniazdo przedłużacza powinno 
posiadać dwa otwory i bolec uziemiający lub styki uziemiające 
pasujące do wtyczki przewodu zasilającego kuchenki. 
 

1. Kuchenka wyposażona została w krótki przewód zasilający, w celu 
obniżenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o zbyt 
długi przewód. 
2. W przypadku zastosowania długiego przewodu lub przedłużacza:  
1) Elektryczne dane znamionowe oznakowane na przewodzie lub 
przedłużaczu powinny być co najmniej tak duże jak elektryczne dane 
znamionowe urządzenia.  
2) Przedłużacz musi być kablem trzyżyłowym z uziemieniem.  
3) Długi przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nie wystawał 
poza blat kuchenny lub stół, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez 
dzieci lub przypadkowo zahaczony.  

Patrz instrukcje w „Materiały, które możesz używać w 
mikrofalówce oraz których należy unikać.” 

Istnieją pewne określone nie-metaliczne sprzęty, których nie 
należy używać do gotowania przy pomocy mikrofal. W 
przypadku wątpliwości, można przetestować sprzęt zgodnie z 
poniższą procedurą. 
 

Test sprzętu: 
1. Napełnić bezpieczny pojemnik do mikrofali 1 filiżanką 

zimnej wody (250ml) i włóż do niego testowany sprzęt. 
2. Gotować przy maksymalnej mocy przez 1 minutę. 
3. Ostrożnie dotknąć naczynia. Jeżeli puste naczynie jest 

ciepłe, nie używać go do gotowania w mikrofali. 
4.  Nie przekraczać 1 minuty czasu gotowania. 

NACZYNIA I AKCESORIA 
UWAGA 
Ryzyko obrażeń 
fizycznych 
Serwisu lub napraw wiążących 
się z usunięciem osłony przed 
energią mikrofal może dokonywać 
jedynie kompetentna osoba. 
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Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej 
 
Sprzęt  Uwagi 

Folia aluminiowa Jedynie jako osłona. Małe, gładkie kawałki można używać do przykrycia cienkich części 
mięsa lub drobiu, aby zapobiec zbytniemu spieczeniu. Może dojść do wyładowań, jeżeli folia 
będzie zbyt blisko ścianek kuchenki. Folia powinna znajdować się przynajmniej 1 cal (2.5 
cm) z dala od ścianek kuchenki. 

Naczynie do pieczenia Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Spód naczynia do pieczenia powinien 
znajdować się przynajmniej 3/16 cala (5mm) ponad obrotnicą. Nieprawidłowe użytkowanie 
może powodować złamanie obrotnicy. 

Naczynia Tylko te zalecane do stosowania w mikrofalówkach. Postępować zgodnie z instrukcjami 
producenta. Nie używać uszkodzonych lub podrapanych naczyń. 

Szklane słoiki Zawsze usunąć nakrętkę. Używać jedynie do podgrzewania jedzenia do odpowiedniej 
temperatury. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pękać. 

Szkło Jedynie szkło żaroodporne. Upewnić się, że nie ma w nim nic metalowego. 
Nie używać uszkodzonych lub podrapanych naczyń. 

Torby do pieczenia w 
piekarniku 

Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykać metalowym wiązaniem. 
Naciąć otwory, aby para mogła się wydostawać. 

Papierowe talerze i kubki Używać jedynie do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać w kuchence 
bez uwagi w trakcie gotowania. 

Ręczniki papierowe Stosować do przykrycia pożywienia w celu ponownego podgrzania i odessania tłuszczu. 
Kontrolować w trakcie jedynie krótkiego gotowania.  

Papier pergaminowy  Użyć jako przykrycie, aby zapobiec rozpryskom lub jako ochronę przed parowaniem. 
Plastik Tylko te zalecane do stosowania w mikrofalówkach. Postępować zgodnie z instrukcjami 

producenta. Powinien być oznaczony jako „Bezpieczny dla mikrofali”. Niektóre plastikowe 
pojemniki miękną, gdy pożywienie znajdujące się wewnątrz nagrzewa się. „Torby do 
gotowania” i szczelnie zamknięte plastikowe torby powinny być szczelne, przedziurawione. 

Plastikowy kołnierz Tylko te zalecane do stosowania w mikrofalówkach. Używać do przykrycia żywności w 
trakcie gotowania, aby utrzymać wilgoć. Nie pozwolić, by plastikowy kołnierz dotykał 
pożywienia. 

Termometry Jedynie te zalecane do mikrofalówek (termometry do mięs i ciast). 
Papier woskowany Używać jako przykrycia zapobiegającemu odbryzgom i zapewniającemu utrzymanie wilgoci.
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Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej 

Sprzęt Uwagi 

Podkładka aluminiowa Może powodować wyładowania. Przenieść żywność do naczynia zalecanego do 
użycia w kuchence mikrofalowej. 

Kartonik na żywność z 
metalowym uchwytem 

Może powodować wyładowania. Przenieść żywność do naczynia zalecanego do 
użycia w kuchence mikrofalowej. 

Metalowe lub wykańczane 
metalem sprzęty 

Metal chroni żywność przed energią mikrofal. Metalowe wykończenie może 
powodować wyładowania. 

Metalowe wstążki Mogą powodować wyładowania i pożar w kuchence. 
Papierowe torebki Może powodować pożar w kuchence. 
Pianka plastikowa Pianka plastikowa może rozpuścić się lub skazić płyny wewnątrz, gdy jest 

narażona na wysokie temperatury. 
Drewno Drewno będzie wysychać, gdy będzie używane w mikrofali i może pękać lub łamać 

się. 
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USTAWIENIA KUCHENKI 
Nazwy części kuchenki i akcesoriów 
Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z kartonu i wnętrza piekarnika. 
Twoja kuchenka jest wyposażona w następujące akcesoria: 
Szklana podkładka 1 
Pierścień obrotnicy 1 
Instrukcja obsługi  1 

  

Kratka, do grillowania (jedynie dla wersji z grillem)

A) Panel kontrolny 
B) Trzonek obrotnicy 
C) Zespół obrotnicy 
D) Szklana podkładka 
E) Okno obserwacyjne 
F) Zestaw drzwi 
G) System blokady bezpieczeństwa 

 

 

 

Wyłączyć zasilanie kuchenki, jeżeli drzwi są otwarte w trakcie pracy. 
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Instalacja obrotnicy 

a. Nigdy nie umieszczać szklanej podkładki 
górą do dołu. Ruch szklanej podkładki 
nigdy nie powinien być ograniczony. 
 
b. Zarówno szklana podkładka jak i 
pierścień muszą być używane w trakcie 
gotowania. 
 
c. Żywność i pojemniki z jedzeniem są 
zawsze umieszczane na szklanej 
podkładce do gotowania. 
 
d. Jeżeli szklana podkładka lub pierścień 
obrotnicy złamią się lub pękną, należy 
skontaktować się z najbliższym serwisem. 

 

 

 

Piasta (spód) 

Szklana podkładka 

Wałek obrotnicy 

Pierścień obrotnicy 
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Instalacja i podłączenie 
1. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do 
użytku domowego. 
2. Kuchenka ta jest przeznaczona jedynie do 
zabudowy. Nie jest przeznaczona to użytku na 
blacie lub wewnątrz szafki. 
3. Prosimy przestrzegać specjalnych instrukcji 
dotyczących instalacji. 
4. Urządzenie może zostać zainstalowane w szafce 
o szerokości 60 cm przymocowanej do ściany 
(przynajmniej 55 cm głębokiej i 85 cm nad podłogą). 
5. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może 
zostać podłączone jedynie do poprawnie 
zainstalowanego gniazdka.
6. Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu 
określonemu na tabliczce znamionowej. 
7. Gniazdko musi zostać zainstalowane, a 
kabel łączący może być wymieniony jedynie 
przez wykwalifikowanego elektryka. Jeżeli wtyczka 
nie jest już dostępna w wyniku instalacji, od strony 
instalacji musi być umieszczony przełącznik 
izolacyjny wraz z przerwą stykową w wielkości 
przynajmniej 3mm. 
8. Nie wolno używać adapterów, rozgałęziaczy ani 
przedłużaczy. Przeciążenie grozi pożarem.  

Powierzchnia kuchenki może być 
gorąca w trakcie jej pracy. 
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Instrukcje obsługi 

1. Ustawienia zegara 
Gdy zasilanie zostanie podłączone do mikrofalówki, wyświetli się „0:00”, a brzęczyk zadzwoni raz. 

1) Nacisnąć „ ", godzina zacznie migać . 

2) , aby wyregulować godzinę, wprowadzony czas powinien wynosić pomiędzy 0--23. 

3) Nacisnąć „ ", minuty zaczną migać. 

4) , aby wyregulować minuty, wprowadzony czas powinien wynosić pomiędzy 0--59. 

5) Nacisnąć „ ", aby zakończyć ustawianie zegara. „:" zacznie migać, a czas się podświetli. 
 
Uwaga: 1) Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, nie będzie działał w chwili podłączenia do zasilania. 
 2) Jeżeli w trakcie procesu ustawiania zegara, naciśniesz „ ", kuchenka wróci automatycznie 

do poprzedniego stanu. 

 
2. Gotowanie w mikrofalówce 
 

Nacisnąć „ ", wyświetli się „P100". Nacisnąć „ " raz jeszcze i 

, aby wybrać żądane zasilanie oraz „P100", „P80" „P50", „P30" lub „P10" wyświetli się

 dla każdego dodatkowego naciśnięcia. Następnie nacisnąć „ ", aby potwierdzić i 

ć czas gotowania od 0:05 do 95:00. Nacisnąć „, aby ustawi  ", aby 

Przykład: Jeżeli chcesz używać zasilania mikrofali w 80%, aby gotować przez 20 minut, możesz obsługiwać 
piekarnik w następujących krokach. 

1) Nacisnąć „ ", wyświetli się „P100. 

2) Nacisnąć „  " raz jeszcze i , aby wybrać  80% mocy mikrofal. 

3) Nacisnąć „  ", aby potwierdzić, a ekran wyświetli „P 80". 

4) , aby wyregulować czas gotowania, aż do chwili, gdy kuchenka wyświetli „20:00". 

5) Nacisnąć „ ", aby rozpocząć gotowanie. 
 Uwaga: czas regulowany przełącznikiem kodującym jest następujący: 
0---1 min.  : 5 sekund 
1---5 min.  : 10 sekund 
5---10 min.  : 30 sekund 
10---30 min.  : 1 minuta 
30---95 min.  : 5 minut 
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Wciśnij  “ ” lub “ ”

Wciśnij  “ ” lub “ ”

ponownie rozpocząć gotowania.

 “ ” lub “ ”wciśnij

 “ ” lub “ ”wciśnij

 “ ” lub “ ”wciśnij

 “ ” lub “ ”Wciśnij

P P

P
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„   "  
Polecenie 

Wyświetlacz 
instrukcji 

Moc mikrofal Moc grilla 

1 P100 100%  

2 P80 80%  

3 P50 50%  

4 P30 30%  

5 P10 10%  

6 G 0% 100% 

7 C-1 55% 45% 

8 C-2 36% 64% 

 

3. Grill lub Combi. Gotowanie 
Nacisnąć „  " raz, wyświetli się „P100", a następnie nacisnąć „ 

 raz jeszcze lub przekręcić  , aby wybrać żądane zasilanie i „G", „C-1" lub „C-2" 

wyświetli się po każdym dodatkowym naciśnięciu. Następnie nacisnąć „ ", aby potwierdzić i 

, aby ustawić czas gotowania od 0:05 do 95:00. Nacisnąć „  ",

ąć gotowania. aby ponownie rozpocz
Przykład: Jeżeli chcesz używać zasilania mikrofali w 55% a w 45% mocy grilla (C-1), aby gotować przez 10 minut, 
możesz obsługiwać piekarnik w następujących krokach.  
1) Nacisnąć „ ", wyświetli się “P100. 

2) Nacisnąć „ " kilkakrotnie lub , ab wybrać tryb combi. 1 tryb 

3) Nacisnąć „  ", aby potwierdzić, a ekran wyświetli „C-1". 

4) , aby wyregulować czas gotowania, aż do chwili, gdy kuchenka wyświetli „10:00". 

5) Nacisnąć „ ", aby rozpocząć gotowanie. 
 

Uwaga: Jeżeli połowa czasu grillowania minie, kuchenka wyda dwukrotny dźwięk alarmowy – jest to normalne działanie. 
Chcąc uzyskać lepsze efekty grillowania, należy przewrócić jedzenie, zamknąć drzwi, a wówczas kuchenka sama 
ponownie rozpocznie gotowanie. 
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4. Szybki start 
1) W stanie oczekiwania nacisnąć „ ", aby rozpocząć gotowanie przy 100% mocy, każde 
dodatkowe naciśnięcie będzie zwiększało czas gotowania o 30 sekund, aż do 95 minut. 
2) W trybie mikrofali, grilla, combi, w trakcie gotowania lub stanie rozmrażania każde naciśnięcie 
„  " zwiększy czas danego zadania o 30 sekund. 

3) W stanie oczekiwania  w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 

gotowania przy 100% mocy mikrofal, następnie nacisnąć „  ", 

 5. Rozmrażanie zależne od wagi produktu 

1) Nacisnąć „ " raz, a kuchenka wyświetli „dEF1”. 

2) , aby ustawić wagę żywności od 100 do 2000 g. 

3) Nacisnąć „ ", aby rozpocząć gotowanie. 
 
 
6. Rozmrażanie na czas 

1) Nacisnąć „ " dwukrotnie, a kuchenka wyświetli „dEF2”. 

2) , aby wybrać czas rozmrażania. 

3) Nacisnąć „ ", aby rozpocząć gotowanie. 

PL

 
7. Auto Menu 

1) 

2) Nacisnąć „ ", aby potwierdzić. 

3) , aby wybrać domyślną wagę na karcie menu. 

4) Nacisnąć „ ", aby rozpocząć gotowanie. 

 
Przykład: Jeżeli chcesz użyć opcji „Auto Menu”, aby gotować rybę przez 350 gr. 

1) 

2) Nacisnąć „ ", aby potwierdzić. 

 w prawo, aby wybrać menu, a wyświetli się „A-1" do „A-8", które oznaczają pizz

 zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż wyświetli się „A-6". 

 

e, 

Ziemniaki,Mięso, Ryba, Drinken,Warzywa, Marakon, Prażona,  kukurydza.

 “ ” 

 aby rozpocząć gotowanie. 
aby nastawić czas 

wciśnij

 “ ” lub “ ”Wciśnij

 “ ” lub “ ”Wciśnij

  “ ”Wciśnij

 “ ” lub “ ”Wciśnij

  “ ”Wciśnij
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3) , aby wybrać wagę ryby, aż pojawi się „350". 
 

4) Nacisnąć „ ", aby rozpocząć gotowanie. 
 

 

PL

Karta menu:
 

Menu
A-1 

Pizza 
200g 200 
400g 400 

A-2 
 

250g 250 
350g 350 
450g 450 

A-3 
 

200g 200 
300g 300 
400g 400 

A-4 

 

   50 
    100 

A-5 
 

200g 200 
400g  400 
600g  600 

A-6 

 

250g 250 
350g 350 
450g 450 

A-7  1 

 2 
 3 

A-8 50g 50 
100g 100 

 

 

 

 

 

1 (120ml)
2 (240ml)
3 (360ml)

Ziemniaki

Mięso 

Ryba

Warzywa

Marakon

Prażona 

Drinken

kukurydza

50g (z 450 zimnej wody)

 

100g (z 800 zimnej wody)

Waga Wyświetlacz

 “ ” lub “ ”Wciśnij
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9. Gotowanie wielofazowe 
 
Można ustawić gotowanie w maksymalnie dwóch fazach. W gotowaniu wielofazowym, gdy jedną część stanowi 
rozmrażanie, wówczas powinno ono nastąpić w fazie pierwszej. 
 
Przykład: Jeżeli chcesz rozmrażać żywność przez 5 minut, a następnie gotować przy 80% mocy mikrofali przez 7 minut, 
postępuj następująco: 
 
1) Nacisnąć „ " dwukrotnie, a kuchenka wyświetli „dEF2”. 

2)  , aby wybrać czas rozmrażania, aż pojawi „5:00”. 

3) Nacisnąć „ ", wyświetli się “P100. 

4) Nacisnąć „  " raz jeszcze i , aby wybrać 80% mocy mikrofal. 

5) Nacisnąć „  ", aby potwierdzić, a ekran wyświetli "P 80". 

6) , aby wyregulować czas gotowania, aż do chwili, gdy kuchenka wyświetli „7:00". 

7) Nacisnąć "  ", aby rozpocząć gotowanie, a brzęczyk zadzwoni raz dla pierwszej części, 
nastąpi faza rozmrażania; po jej zakończeniu brzęczyk zadzwoni drugi raz rozpoczynając gotowanie. Gdy proces 
zostanie zakończony brzęczyk zadzwoni pięć razy. 

PL

8. Czasomierz kuchenny  

(1)Naciśnij przycisk                          "    raz, LED wyświetli 00:00. 

(2) Wciśnij “ ” lub “ ”, aby wprowadzić prawidłowy czas. (Maksymalny czas pieczenia wynosi 

95 minut).  

(3)Wciśnij “ ”, aby potwierdzić ustawienia. 

(4)Po przekroczeniu czasu pieczenia, dzwonek zadzwoni 5 razy. Jeżeli zegar został ustawiony 

(system 24-godzinny), LED wyświetli czas bieżący. 

Uwaga: Czas gotowania różni się od system 24-godzinnego. Czasomierz kuchenny działa jak 

czasomierz. 

 " 

 “ ” lub “ ”Wciśnij

 “ ” lub “ ”Wciśnij

 “ ” lub “ ”WciśnijP
P
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10. Funkcja sprawdzania 

(1) W stanie gotowania za pomocą mikrofal, grilla lub trybie combi. nacisnąć „  ", obecna 
moc wyświetli się przez 3 sekundy. Po 3 sekundach, kuchenka powróci do pierwotnego stanu; 

(2) W trakcie gotowania nacisnąć „ ", aby sprawdzić czas i czas wyświetli się przez 3 sekundy. 

 
 
11. Funkcja blokady przed dziećmi 

Blokada: W stanie oczekiwania, nacisnąć „  " przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał informujący 

o stanie wprowadzenia blokady, a wskaźnik blokady wyświetli się, jeżeli ustawiony będzie czas, w inny przypadku 
wyświetli się „ 0:00 ". 

Anulowanie blokady: W stanie uruchomionej blokady nacisnąć „ " przez 3 sekundy, rozlegnie się długi 
sygnał informujący od zdjęciu blokady. 
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12. Specyfikacja  

(1) Należy wcisnąć przycisk “ ”, aby kontynuować pieczenie, jeżeli drzwi 

piekarnika zostaną otwarte podczs pieczenia.  

(2) Po ustawieniu programu pieczenia, nie należy wciskać przycisku “ ”  przez 

1 minutę. Zostanie wyświetlony bieżący czas. Ustawienia zostaną anulowane. 

(3) Dźwięk zostanie uruchomiony, jeżeli przycisk zadziała. W innym razie, nie będzie słychać żadnego 

dźwięku.  

4) Zegar zadźwięczy 5-krotnie po zakończeniu pieczenia. 

 

P

13. Proszę odtworzyć drzwi piekarnika 

Proszę przycisnąć przycisk  , drzwi piekarnika się odtworzą. Jeśli przycisk nie działa, proszę 

odtworzyć drzwi za pomocą przyssawki. Proszę odnieść się do następujących rysunków. 

 

“ ”    
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Rozwiązywanie problemów 
Jeżeli ma miejsce jakaś awaria – przed zgłoszeniem się z prośbą o pomoc, dokonaj najpierw następujących kontrolii. 
 
 

Normalne zachowanie 
Kuchenka mikrofalowa zakłóca obiór 
telewizji 

Sygnały radiowe i telewizyjne mogą być zakłócane w trakcie działania kuchenki 
mikrofalowej. Problem ten jest zbliżony do zakłóceń występujących w przypadku 
użycia małych urządzeń elektrycznych takich, jak mikser, odkurzacz lub wiatrak 
elektryczny. 
Jest to normalne. 

Przyćmione światło kuchenki W przypadku chłodzenia niską mocą mikrofal, światło kuchenki może być 
przyćmione. Jest to normalne. 

Para zbierająca się na drzwiach, 
gorące powietrze dochodzące z 
wentylatorów 

W trakcie gotowania, z jedzenia wydobywa się para. Większość zostanie 
odprowadzona przez wentylatory. Ale część może się zbierać w chłodnym 
miejscy, czyli drzwiczkach kuchenki. Jest to normalne. 

Kuchenka uruchomiona 
przypadkowo bez żywności w 
środku. 

Nie wolno uruchamiać urządzenia bez żywności w środku. 
Jest to bardzo niebezpieczne. 

 
Kłopot Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

(1) Kabel zasilania nie jest 
podłączony prawidłowo. 

Odłączyć. Następnie podłączyć raz 
jeszcze po 10 sekundach. 

(2) Wysadzone korki lub spięcie. Wymienić korki lub wyzerować 
spięcie (naprawa przez profesjonalny 
personel naszej firmy) 

Nie można uruchomić kuchenki 

(3) Kłopoty z wypustem. Badania wypustu urządzeniem 
elektrycznym. 

Kuchenka nie grzeje (4) Drzwi nie są dokładnie zamknięte. Zamknąć poprawnie drzwi. 
Szklana obrotnica hałasuje w trakcie 
pracy kuchenki. 

(5) Zabrudzona rolka i spód kuchenki. Patrz „Konserwacja kuchenki”, aby 
uzyskać instrukcje na temat jej 
czyszczenia. 
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Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą UE 2002/96/WE dotyczącą 
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment 
-WEEE). Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu 
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. 
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, 
jak innych odpadów domowych Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców 
wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Utylizacja 
powinna przebiec zgodnie z miejscowymi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. 
Szczegółowe informacje dotyczące traktowania, regenerację i recycling tego produktu można 
uzyskać kontaktując się z urzędem miejskim, firmą odpowiedzialną za wywózkę śmieci z 
Twojego gospodarstwa domowego lub ze sklepem, w którym produkt został nabyty. 
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