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OPIS PRODUKTU

PANEL STEROWANIA

1. Panel sterowania

2. Grzałka okrągła  
(niewidoczna)

3. Tabliczka znamionowa  
(nie usuwać) 

4. Drzwiczki

5. Grzałka górna/grill 

6. Oświetlenie

7. Talerz obrotowy

1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
Do włączania lub wyłączania 
kuchenki mikrofalowej, a także 
wyłączania lub wstrzymania 
wykonywania funkcji.

2. USTAWIANE 
AUTOMATYCZNIE
Do przewijania listy funkcji 
ustawionych automatycznie.

3. POWRÓT
Do powracania do poprzedniego 
menu ustawień.

4. USTAWIANE RĘCZNIE
Do przewijania listy funkcji 
ustawianych ręcznie.

5. WYŚWIETLACZ

6. PRZYCISKI NAWIGACJI
Do zmiany ustawień i wartości 
danej funkcji.

7. PRZYCISK POTWIERDZENIA
Służy do potwierdzania wyboru 
danej funkcji lub ustawień.

8. START
Do włączania funkcji. 
Kiedy kuchenka mikrofalowa jest 
wyłączona, uruchamia funkcję 
mikrofali „Jet Start”.

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PIEKARNIKA 
HOTPOINT - ARISTON
Aby móc korzystać z programu 
kompleksowej pomocy i wsparcia, należy 
zarejestrować swój produkt na stronie 
www. hotpoint. eu/ register

WWW

Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję 
obsługi i konserwacji urządzenia można 
pobrać odwiedzając naszą stronę  
docs.hotpoint.eu i postępując zgodnie ze 
wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie 
tej broszury.
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AKCESORIA Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i  
konserwacji, które można pobrać ze strony docs.hotpoint.euWWW

TALERZ OBROTOWY
Umieszczony na podstawce 
szklany talerz obrotowy może 
być używany do wszystkich 
metod gotowania. 
Talerz obrotowy musi zawsze 
stanowić podstawę dla innych 

pojemników i akcesoriów, z wyjątkiem prostokątnych 
tacek do pieczenia.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY
Podstawki należy używać tylko ze 
szklanym talerzem obrotowym. Na 
podstawce nie należy umieszczać 
innych akcesoriów.

TALERZ CRISP
Nadaje się do użycia tylko 
ze specjalną funkcją “Crisp 
Dynamic”.
Talerz Crisp musi być zawsze 
umieszczany na środku 
szklanego talerza obrotowego i, 

kiedy jest pusty, może być wstępnie ogrzewany przy 
użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego 
celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP
Przydatny do wyjmowania 
gorącego talerza Crisp z piekarnika.

PROSTOKĄTNA TACKA DO PIECZENIA
Tackę do pieczenia można używać 
tylko z funkcjami umożliwiającymi 
pieczenie konwekcyjne; nigdy w 
połączeniu z mikrofalami. Włożyć 
tackę poziomo, umieszczając ją na 
ruszcie wewnątrz komory kuchenki.

Uwaga: Przy zastosowaniu prostokątnej tacki do pieczenia, 
nie trzeba wyjmować talerza obrotowego ani jego 
podstawki.

RUSZT
Umożliwia umieszczenie potrawy 
bliżej grilla, a tym samym 
doskonałe przypieczenie dania i 
optymalną cyrkulację powietrza. 
Umieścić ruszt na talerzu 
obrotowym, upewniając się, że 

nie styka się z innymi powierzchniami.

PAROWNIK
Aby gotować na parze potrawy, 
takie jak ryby czy warzywa, 
należy umieścić je w koszyku (2) 
i nalać wody pitnej (100 ml) na 
dno naczynia do gotowania na 
parze (3), aby uzyskać właściwą 
ilość pary. 

Aby ugotować potrawy 
takie jak makaron, ryż lub ziemniaki, umieścić je 
bezpośrednio na dnie naczynia do gotowania na 
parze (niekoniecznie w koszyku) i dodać odpowiednią 
ilość pitnej wody, w zależności od ilości potrawy.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów, przykryć 
naczynie do gotowania na parze pokrywką (1) 
znajdującą się w zestawie. 
Naczynie do gotowania na parze należy zawsze 
umieszczać na talerzu obrotowym i używać je tylko z 
odpowiednimi funkcjami gotowania lub z funkcjami 
mikrofal.

POKRYWKA
Służy do przykrywania potraw 
gotowanych lub podgrzewanych 
w kuchence mikrofalowej. 
Przykrywka zmniejsza ilość 
zabrudzeń, zachowuje 
odpowiednią wilgotność potraw i 

umożliwia tworzenie dwóch poziomów gotowania.
Nie nadaje się do użycia w przypadku pieczenia 
konwekcyjnego lub zastosowania jakiejkolwiek funkcji 
grilla (w tym “Crisp Dynamic”).

Liczba akcesoriów może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie.
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Na rynku dostępnych jest wiele różnych 
akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić 
się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych i są 
odporne na temperatury panujące w jej komorze.

Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nigdy 
nie powinno się używać metalowych pojemników 
na jedzenie lub napoje.

Należy zawsze upewnić się, że ani jedzenie, ani 
akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami 
kuchenki mikrofalowej.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze 
sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie 
obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu innych 
akcesoriów należy zwrócić uwagę, aby nie odłączyć 
talerza obrotowego.
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FUNKCJE Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i  
konserwacji, które można pobrać ze strony docs.hotpoint.euWWW

 FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE

 MIKROFALE
Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania 

potraw i napojów.

MOC SUGEROWANE ZASTOSOWANIE

900 W Szybkie podgrzewanie napojów lub 
potraw o dużej zawartości wody

750 W Gotowanie warzyw

650 W Pieczenie mięsa i ryb

500 W
Gotowanie sosów mięsnych lub sosów 
zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie 
tart mięsnych lub zapiekanych makaronów

350 W Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe 
do rozpuszczania masła lub czekolady

160 W Rozmrażanie mrożonych owoców lub 
zmiękczanie masła i sera

90 W Zmiękczanie lodów

Zalecane akcesoria: Przykryć 

 CRISP DYNAMIC
Pozwala doskonale przypiec potrawę, zarówno z 

wierzchu, jak i od spodu. Ta funkcja może być stosowana 
tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

 GRILL
Do przypiekania, grillowania i zapiekania. 

Zaleca się obracać potrawy podczas pieczenia.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów, zalecamy 
wstępne nagrzewanie grilla przez 3-5 minut.

Zalecane akcesoria: Ruszt

 GRILL + MIKROFALE
Do szybkiego pieczenia i zapiekania potraw, 

łącząc funkcje mikrofal i grilla. 

Zalecane akcesoria: Ruszt

 TURBO GRILL + MIKROFALE
Do szybkiego pieczenia i przypiekania 

potraw, łącząc funkcje mikrofal, grilla i pieczenia 
konwekcyjnego.

Zalecane akcesoria: Ruszt

 TERMOOBIEG
Do pieczenia potraw w sposób pozwalający 

uzyskać podobne rezultaty, co w przypadku 
zwykłego piekarnika. 
Do przygotowywania potraw można używać tacek 
lub innych naczyń do pieczenia, odpowiednich do 
użytku w kuchenkach mikrofalowych.

Zalecane akcesoria: Prostokątna tacka do pieczenia /ruszt

 TERMOOBIEG + MIKROFALE
Do przygotowania pieczonych potraw w 

krótkim czasie.

Zalecane akcesoria: Ruszt

 SZYBKIE PODGRZANIE
Do szybkiego podgrzewania kuchenki 

mikrofalowej przed rozpoczęciem cyklu pieczenia.
Przed umieszczeniem potraw w kuchence 
mikrofalowej, poczekać do zakończenia tej funkcji.

USTAW
 USTAWIENIA
Pozwala zmienić ustawienia kuchenki 

mikrofalowej (język, tryb ECO, jasność, poziom 
głośności sygnałów dźwiękowych, czas).

Uwaga: Gdy włączony jest tryb ECO, jasność wyświetlacza 
zostanie po kilku sekundach zmniejszona, aby 
oszczędzać energię. Wyświetlacz uruchomi się ponownie 
automatycznie, gdy tylko zostanie wciśnięty któryś z 
przycisków, itp.

 FUNKCJE USTAWIONE 
AUTOMATYCZNIE

Stosując jeden z trybów automatycznych, wystarczy 
wybrać wagę lub ilość potrawy, by osiągnąć najlepsze 
możliwe rezultaty. Kuchenka mikrofalowa automatycznie 
obliczy optymalne ustawienia, a następnie będzie je 
odpowiednio dostosowywać w trakcie gotowania. 
Całkowity czas gotowania nie zawiera czasu 
przygotowania w fazach nagrzewania.

 DEFROST DYNAMIC
Do szybkiego rozmrażania różnych 

rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi.
Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio 
na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się 
odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na 
drugą stronę.

KATEGORIA ZALECANE POTRAWY WAGA

MIĘSO  
(mielone, kotlety, steki, kawałki 
pieczeni)

100 g - 2 kg

DRÓB  
(kurczak w całości, w kawałkach, 
filety)

100 g - 2,5 kg

RYBA  
(w całości, steki, filety)

100 g - 1,5 kg

WARZYWA  
(warzywa mieszane, groszek, 
brokuły itp.)

100 g - 1,5 kg

CHLEB  
(chleb, bułki, rogaliki)

100 g - 2 kg
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PIERWSZE UŻYCIE URZĄDZENIA

1. WYBÓR JĘZYKA
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy 
wybrać język i czas: Na wyświetlaczu będzie 
przesuwał się napis „ENGLISH”.

Użyć  lub , aby przewinąć listę dostępnych 
języków i wybrać żądany język.
Nacisnąć , aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Język można wybrać ponownie, korzystając z menu 
„Ustawienia”.

2. USTAWIENIE CZASU
Po dokonaniu wyboru języka, należy ustawić bieżący 
czas: Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry godziny.

Za pomocą  lub  ustawić prawidłową godzinę i 
nacisnąć : Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry 
minut.

Za pomocą  lub  ustawić minuty i nacisnąć 
, aby potwierdzić.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu 
może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.

 REHEAT DYNAMIC
Do odgrzewania 

gotowych potraw - zamrożonych lub w 
temperaturze pokojowej. Urządzenie 
automatycznie oblicza wartości ustawień 
potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych 
rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy 
umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu 
przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

 CRISP DYNAMIC
Do szybkiego podgrzewania i 

zapiekania mrożonych potraw, zapewniającego 
złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej 
funkcji należy używać wyłącznie talerza Crisp 
dostarczonego w zestawie. Po pojawieniu się 
odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na 
drugą stronę.

KATEGORIA ZALECANE POTRAWY WAGA

FRYTKI  
(rozłożone w jednej warstwie i 
posypane solą przed smażeniem)

300 - 600 g

PIZZA, NA CIENKIM CIEŚCIE 250 - 500 g

PIZZA, GRUBE CIASTO 300 - 800 g

SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA,  
KAWAŁKI KURCZAKA  
(Posmarować talerz niewielką 
ilością oleju)

300 - 600 g

PALUSZKI RYBNE  
(talerz Crisp musi być podgrzany)

200 - 600 g

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

 COOK DYNAMIC
Do szybkiego gotowania/

pieczenia potraw z uzyskaniem optymalnych 
rezultatów. Używać naczyń odpowiednich do 
stosowania w piekarnikach i odpornych na mikrofale.

KATEGORIA POTRAWA WAGA

PIECZONY KURCZAK 800 g - 1,5 kg

CIASTECZKA 1 wypiek

RYBA W CAŁOŚCI 600 g - 1,2 kg

ZIEMNIAKI ZAPIEKANE 800 g - 2 kg

PIECZEŃ WOŁOWA 800 g - 1,5 kg

 STEAM DYNAMIC
Służy do gotowania na 

parze potraw, takich jak warzywa i ryby, przy użyciu 
załączonego naczynia do gotowania na parze. 
Faza wstępnego przygotowania automatycznie 
wytwarza parę, doprowadzając do wrzenia wodę 
wlaną na spód naczynia do gotowania na parze. 
Czasy gotowania w tej fazie mogą się różnić. 
Następnie urządzenie kontynuuje gotowanie 
potrawy na parze, zgodnie z ustawionym czasem.

Poniżej podano wybrane orientacyjne czasy gotowania 
potraw:
• ŚWIEŻE WARZYWA (250-500 g): 4-6 minut;
• MROŻONE WARZYWA (250-500 g): 5-7 minut;
• FILETY RYBNE (250-500 g): 4-6 minut.

Potrzebne akcesoria: Naczynie do gotowania na parze
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CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. WYBÓR FUNKCJI
Nacisnąć , aby włączyć urządzenie, a następnie 
użyć  lub , aby przejść do menu funkcji 
ustawianych ręcznie i automatycznie. 
Aby przewijać pozycje menu, nacisnąć i przytrzymać 

 lub , aż żądana funkcja pojawi się na 
wyświetlaczu: Wyświetlacz pokaże ikonę tej funkcji 
oraz jej podstawowe ustawienia, które można 
zmienić.

2. USTAWIENIE FUNKCJI
Po wybraniu żądanej funkcji, można zmienić jej 
ustawienia.
Na wyświetlaczu będą pojawiać się kolejno 
ustawienia, które można zmieniać. 

Gdy na ekranie miga wartość ustawienia, użyć  
lub , aby ją zmienić, a następnie nacisnąć , 
aby potwierdzić i kontynuować, aby zmienić kolejne 
ustawienia (jeśli to możliwe).

Uwaga: Naciśnięcie  umożliwia ponowną zmianę 
poprzednio wykonanego ustawienia.

3. WŁĄCZANIE FUNKCJI
Po wprowadzeniu wszystkich żądanych ustawień 
nacisnąć , aby włączyć funkcję.

NACIS

Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w 
dowolnym momencie można nacisnąć .

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA
Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec 
przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej.

DRZWI

Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć 
, aby włączyć wybraną funkcję.

. PAUZA
Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu 
wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po 
prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

. JET START
Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby 
na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o 
pełnej mocy (900 W). 

Za każdym razem, gdy przycisk  zostanie ponownie wciśnięty, 
czas podgrzewania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

. FUNKCJE USTAWIANE AUTOMATYCZNIE 

KATEGORIE
Podczas korzystania z niektórych funkcji automatycznych 
trzeba wybrać kategorię potraw, aby móc osiągnąć jak 
najlepsze wyniki ich gotowania. 
Odpowiednia kategoria jest określana za pomocą liczby 
wskazywanej w prawym górnym rogu wyświetlacza. 
Informacje na temat wszystkich kategorii można znaleźć w 
tabeli zawierającej opisy funkcji.

g

POTRA

Po wybraniu kategorii, w przypadku większości funkcji 
automatycznych, będzie także wymagane podanie wagi potrawy.

STOPIEŃ UGOTOWANIA
Większość funkcji automatycznych poprosi, aby określić, w 
jakim stopniu (minimalny, niski, średni, wysoki, maksymalny) ma 
być ugotowana nasza potrawa.
Stopień ugotowania potrawy można ustawić bądź 
wyregulować wyłącznie w ciągu pierwszych 20 sekund pracy 
urządzenia: Włączyć funkcję, a następnie nacisnąć  lub , 
aby wybrać żądane ustawienie.

SREDN

CZYNNOŚCI PODCZAS GOTOWANIA (MIESZANIE LUB 
ODWRACANIE POTRAWY NA DRUGĄ STRONĘ)
Niektóre funkcje automatyczne mogą wymagać, np. 
wymieszania potrawy lub obrócenia jej na drugą stronę i aby 
można było to zrobić, wstrzymują pracę urządzenia.

OBROC

Gdy kuchenka wstrzymuje gotowanie, należy otworzyć 
drzwiczki i wykonać czynności zgodnie z komunikatem na 
wyświetlaczu, a następnie ponownie zamknąć drzwiczki i 
wcisnąć , by kontynuować gotowanie.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji „Defrost Dynamic" funkcja 
uruchomi się automatycznie po dwóch minutach, nawet jeśli nie 
wymieszano potrawy lub nie obrócono jej na drugą stronę.
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POTRAWA FUNKCJA
TEMP. (°C)/ 

POZIOM GRILLA
MOC 
(W)

CZAS AKCESORIA

Biszkopty
160-180 - 30-60   

160-180 90 25-50   
Ciasta z nadzieniem  
(sernik, strucla, szarlotka) 160-190 - 35-70   

Biszkopty 170-180 - 10-20

Bezy 100-120 - 40-50

Bułki 210-220 - 10-12

Bochenki chleba 180-200 - 30-35

Pizza/chleb 190-220 - 20-40

Pizza (0,4-0,5 kg) - - 14-16

Quiche  
(tarta warzywna, quiche lorraine) 180-190 - 40-55   

Quiche lorraine (1-1,2 kg) - - 18-20

Lazania/zapiekanka makaronowa Średni 350-500 15-40   

TABELA GOTOWANIA

. CIEPŁO RESZTKOWE
W wielu przypadkach, po ugotowaniu/upieczeniu 
potrawy, kuchenka mikrofalowa uruchomi 
automatyczny proces chłodzenia, co zostanie 
pokazane na wyświetlaczu. 

GORAC

Aby podczas trwania tego procesu wyświetlić zegar 
(gdy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona), nacisnąć 

.

Uwaga: Otwarcie drzwiczek czasowo przerwie proces.

. TIMER
Kiedy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz może 
być używany jako timer. Aby włączyć tę funkcję i 
ustawić potrzebny czas, nacisnąć  lub .

Nacisnąć , aby włączyć timer: Gdy tylko zakończy 
się odliczanie wybranego czasu, na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy.

Gdy timer jest aktywny, można także włączyć funkcję: 
timer będzie kontynuował odliczanie wybranego 
czasu automatycznie, bez żadnego wpływu na 
działanie funkcji. 

Aby powrócić do wyświetlania timera, należy 
poczekać do zakończenia funkcji lub wyłączyć 
kuchenkę, naciskając .

Uwaga: Timer nie włącza żadnego z cykli gotowania/
pieczenia.  
Aby zmienić czas ustawiony dla timera, nacisnąć 
, aby wstrzymać i następnie dwukrotnie nacisnąć , aby 
powrócić do wyświetlania aktualnego czasu.

. USTAWIENIA
Aby zmienić ustawienia kuchenki mikrofalowej, 
nacisnąć i przytrzymać , dopóki na wyświetlaczu 
nie pojawi się napis "USTAWIENIA", a następnie 
nacisnąć , aby przejść do menu.
Za pomocą  lub  przewijać pozycje menu 
i nacisnąć , aby przejść do ustawienia, które 
chcemy zmienić.
Za pomocą  lub  zmienić ustawienie i nacisnąć 

, aby potwierdzić zmianę.
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POTRAWA FUNKCJA
TEMP. (°C)/ 

POZIOM GRILLA
MOC 
(W)

CZAS AKCESORIA

Pieczona jagnięcina/cielęcina/
pieczeń wołowa  
(1,3-1,5 kg)

170-180 - 70-80*   

160-180 160 50-70*   

Pieczeń wołowa – średnia (1,3-1,5 kg) 170-180 - 40-60*   

Pieczony kurczak/królik/kaczka  
(w całości 1-1,2 kg)

210-220 - 50-70*   

210-220 350 45-60*   
Kurczak/królik/kaczka 
(filety/sztuki)

Średni – 
wysoki 350-500 20-40*   

Kawałki kurczaka (0,4-1 kg) - - 12-18

Pieczona ryba (w całości) Wysoki 160-350 20-40   

Filety rybne/kawałki Wysoki - 15-30*   
Nadziewane warzywa  
(pomidory, cukinie, bakłażany) Średni 500-650 25-50   

Tosty Wysoki - 3-6

Kiełbaski/szaszłyki/kotlety/ 
hamburgery

Średni – 
wysoki - 20-40*

Kiełbaski/burgery (0,2-1 kg) - - 6-16**

Pieczone ziemniaki  Średni 350-500 20-40*   

Ziemniaki krojone (0,3-0,8 kg) - - 10-20**

Pieczone owoce Średni 160-350 15-25   

Zapiekanka warzywna (typu gratin) Wysoki - 
średni - 15-25   

Smażone warzywa (0,3-0,8 kg) - - 8-18

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu pieczenia/
gotowania

** Przeprowadzić wstępne nagrzewanie talerza Crisp przez 
3-5 minut

WWW  Pobrać Instrukcję obsługi i konserwacji ze strony 
docs . hotpoint . eu, aby otrzymać tabelę sprawdzonych 
przepisów, opracowaną przez ośrodki certyfikacji zgodnie z 
normą IEC 60705 i IEC 60350.

FUNKCJE

Crisp Grill Grill + Mikrofale Turbo Grill + Mikrofale Termoobieg
Termoobieg + 

Mikrofale

AKCESORIA

Talerz żaroodporny/pojemnik 
nadający się do użycia w 

kuchenkach mikrofalowych
Ruszt druciany Talerz Crisp Prostokątna tacka do pieczenia
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POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką 
z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka 
kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do 
sucha ściereczką. 
• Do czyszczenia szyby w drzwiczkach kuchenki 
mikrofalowej należy stosować odpowiedni detergent 
w płynie.
• Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, 
należy wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawkę i 
umyć dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki 
potraw.
• Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka 
temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń: 
Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA
Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, nadają 
się do mycia w zmywarkach.
Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym 
detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie 
zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp 
należy zawsze odczekać aż ostygnie.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności 
serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że 
urządzenie ostygło.

Nie stosować urządzeń czyszczących parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek 
lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, 
ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie 
urządzenia.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Kuchenka mikrofalowa nie 
działa.

Awaria zasilania.
Urządzenie odłączone od 
zasilania.

Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy kuchenka 
mikrofalowa jest prawidłowo podłączona do 
sieci. Wyłączyć kuchenkę i włączyć ją ponownie, 
sprawdzając czy usterka nie ustąpiła.

Piekarnik wydaje głośne 
dźwięki, nawet jeśli jest 
wyłączony.

Wentylator chłodzący. Otworzyć drzwiczki lub odczekać, aż kuchenka 
mikrofalowa zakończy proces chłodzenia.

Wyświetlacz pokazuje „Err”. Błąd oprogramowania. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
serwisem technicznym i podać numer następujący 
po literach „Err”.

USUWANIE USTEREK Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i  
konserwacji, które można pobrać ze strony docs.hotpoint.euWWW

CZYSZCZENIE

001

KARTA PRODUKTU
WWW  Karta produktu z danymi dotyczącymi zużycia 

energii przez urządzenie może zostać pobrana ze 
strony docs . hotpoint . eu

JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I 
KONSERWACJI URZĄDZENIA
> WWW  Instrukcję obsługi i konserwacji 
można pobrać z naszej strony 
docs . hotpoint . eu (możliwe jest użycie  
tego kodu QR), podając kod produktu.

> Można również skontaktować się z naszym 
serwisem technicznym dla klientów.

KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM
Nasze dane kontaktowe 
znajdują się w 
instrukcjach gwarancji. 
Przy kontakcie z 
Biurem Obsługi Klienta 
należy podać kody z 
tabliczki znamionowej 
urządzenia.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400010850720
Wydrukowano we Włoszech


