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Dziękujemy za Twój zakup. Wierzymy, że niedługo 

zrozumiesz, iż możesz polegać na naszych produktach. Aby 

ułatwić Ci używanie urządzenia, dołączamy do niego 

zrozumiałą instrukcję obsługi. 

 
Instrukcja pomoże Ci zapoznać się z Twoim nowym 

urządzeniem. Przeczytaj ją uważnie przed rozpoczęciem 

użytkowania urządzenia. 

 
Upewnij się, że dostarczone urządzenie nie jest uszkodzone. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, skontaktuj się z 

miejscowym sprzedawcą. Numer telefonu znajdziesz na 

potwierdzeniu zakupu lub dostawy. 

 
Mamy nadzieję, że urządzenie sprawi Ci wiele przyjemności. 

 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku 

domowego do podgrzewania żywności i napojów  

za pomocą energii elektromagnetycznej. Tylko do 

użytku w pomieszczeniach. 

 
 

 

INSTRUKCJA 

OBSŁUGI 

Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika. 

Zawiera opis kuchenki i sposób jej używania. Instrukcja 

dotyczy również innych typów urządzenia, w związku z czym 

możesz w niej znaleźć informacje, które nie mają 

zastosowania do Twojego urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji 

obsługi. 
 

 
 
 



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

Nie dotykać powierzchni urządzeń 
grzewczych lub kuchennych. Urządzenia to 
rozgrzewają się podczas pracy. Dzieci 
powinny przebywać w bezpiecznej 
odległości. Ryzyko oparzenia! 

Energia mikrofalowa & Wysokie napięcie! 
Nie usuwać pokrywy. 

 

 
OSTRZEŻENIE! Urządzenie i akcesoria nagrzewają się 
podczas pracy. Zachować ostrożność, by uniknąć dotknięcia 
gorących elementów. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny 
używać urządzenia, chyba że pozostają pod stałym nadzorem. 
Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by nie bawiły się 
urządzeniem. 

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez 
osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one 
nadzorowane lub zostaną poinstruowane 
w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 
Dzieci mogą wykonywać prace konserwacyjne dopiero, gdy 
ukończą 8 lat. W trakcie prac konserwacyjnych muszą 
pozostawać pod nadzorem osoby dorosłej. 

Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem 
dzieci poniżej 8 roku życia. 

• OSTRZEŻENIE: Z uwagi na generowane wysokie 
temperatury (dla modelu z funkcją grillowania), kiedy 
urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny 
używać go wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. 

 

 



• OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelki są 
uszkodzone, nie należy używać kuchenki, dopóki nie 
zostanie naprawiona przez wykwalifikowaną osobę. 

• OSTRZEŻENIE: Ryzykowne jest przeprowadzanie 
napraw, obejmujących usuwanie pokrywy chroniącej 
przed narażaniem na energię mikrofalową, przez osoby 
niedoświadczone. 

• OSTRZEŻENIE: Nie wolno podgrzewać cieczy i innej 
żywności w zamkniętych pojemnikach - ryzyko 
eksplozji. 

• Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by nie 
bawiły się urządzeniem. 

• Nie usuwać nóżek kuchenki mikrofalowej. Nie zakrywać 
otworów wentylacyjnych. 

• Używać wyłącznie akcesoriów odpowiednich dla 
kuchenek mikrofalowych. 

• Podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub 
papierowym pojemniku należy zwracać uwagę na 
piekarnik ze względu na możliwość zapłonu. 

• W przypadku zauważenia dymu, wyłącz lub odłącz 
urządzenie i nie otwieraj drzwiczek kuchenki, by 
zdusić płomień. 

• Podgrzewanie napojów w mikrofali może spowodować 
opóźnione wrzenie. Zachować ostrożność podczas 
sięgania po pojemnik. 

• Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla 
niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a przed 
podaniem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć 
poparzeń. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



• Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na 
twardo nie należy podgrzewać w kuchence 
mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po 
zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej. 

• Do czyszczenia powierzchni drzwiczek, uszczelek 
drzwiowych i wnętrza kuchenki używać wyłącznie 
delikatnych mleczek i detergentów, aplikowanych na 
gąbce lub miękkiej ściereczce. 

• Należy regularnie czyścić kuchenkę i usuwać resztki 
jedzenia. 

• Nieutrzymanie kuchenki w czystości prowadzi do 
pogorszenia stanu powierzchni, co ma negatywny 
wpływ na żywotność urządzenia i może powodować 
niebezpieczne sytuacje. 

• Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub 
podobne doświadczone osoby. 

• Kabel zasilający nie może zwisać na krawędzi stołu czy 
blatu. 

• W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączać 
urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego lub 
systemów zdalnej kontroli. 

• Nie wymieniać żarówki wewnątrz kuchenki. Żarówkę 
musi wymienić serwis Hisense. 

• Do czyszczenia nie stosować odkurzaczy parowych, 
myjek wysokociśnieniowych, ostrych przedmiotów, 
ściernych środków czyszczących i gąbek oraz 
odplamiaczy. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
OGÓLNE INFORMACJE 

DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 

Poniżej wymieniono pewne zasady, których należy przestrzegać, aby 

zapewnić najwyższą wydajność tej kuchenki: 

1. W trakcie używania kuchenki szklana taca, ramiona rolkowe, 

złączki itp muszę być na swoich miejscach. 

2. Nie używać kuchenki do celów innych niż przygotowanie 

jedzenia, np. suszenia ubrań, papieru czy sterylizacji. 

3. Nie włączać mikrofali, gdy jest pusta. Może do uszkodzić 

kuchenkę. 

4. Nie używać komory mikrofali do przechowywania czegokolwiek, 

np. dokumentów, książek kucharskich itp. 

5. Nie gotować żywności otoczonej membraną, takich jak żółtka 

jaja, ziemniaki, kurze wątróbki, bez uprzedniego przekłucia tej 

membrany widelcem w kilku miejscach. 

6. Nie wkładać niczego w otwory na obudowie. 

7. Nigdy nie usuwać części kuchenki, takich jak nóżki, złączki, 

śrubki itp. 

8. Nie stawiać żywności bezpośrednio na szklanej tacy. Przed 

umieszczeniem w kuchence położyć żywność na/w 

odpowiednim naczyniu.  

WAŻNE - W KUCHENCE MIKROFALOWEJ NIE UŻYWAĆ: 

– Nie używać metalowych patelni i naczyń z metalowymi 
uchwytami. 

– Nie używać przedmiotów z metalowym wykończeniem. 

– Nie używać pokrytych papierem toreb z drucianym 

elementem. 

– Nie używać naczyń melaminowych, ponieważ materiał ten 

wchłania energię mikrofalową. Może to spowodować pękanie 

i zwęglanie naczyń, co spowalnia tempo gotowania. 

– Nie używać naczyń Centura. Powłoka nie jest odpowiednia do 

mikrofali. Nie używać kubków Corelle Livingware. 

– Nie gotować w pojemnikach z ograniczoną możliwością 

otwierania, takich jak butelki po napojach czy trwale 

zamknięte butelki oleju. Po podgrzaniu te pojemniki mogą 

eksplodować. 

– Nie używać tradycyjnych termometrów do 

mięsa i pieczenia. 

– Istnieją termometry przeznaczone do użytku w kuchenkach 

mikrofalowych. Można używać tych termometrów. 

9. Akcesoria do mikrofali stosować zgodnie z zaleceniami ich 

producenta. 

10. Nie używać kuchenki do smażenia w głębokim tłuszczu. 

11. Należy pamiętać, że kuchenka mikrofalowa podgrzewa płyn w 

pojemniku, a nie sam pojemnik. Nawet jeśli w momencie 

wyjmowania z kuchenki 
 

 

 

 

 

 



pojemnik nie jest gorący w dotyku, należy pamiętać, że po 

wyjęciu żywność/płyn w pojemniku będzie wydzielać tyle samo 

pary, co podczas tradycyjnego gotowania. 

12. Należy zawsze osobiście sprawdzić temperaturę przygotowanej 

potrawy, szczególnie w przypadku podgrzewania lub gotowania 

żywności dla dzieci. Zaleca się, by nigdy nie spożywać 

potrawy/napoju bezpośrednio po wyjęciu z kuchenki. Należy 

pozostawić naczynie na kilka minut i wymieszać potrawę/napój, 

by równomiernie rozprowadzić ciepło. 

13. Jedzenie zawierające mieszankę tłuszczu i wody, np. rosół, należy 

pozostawić w kuchence na 30-60 sekund po zakończeniu 

gotowania. Dzięki temu mieszanka osiądzie, co zapobiegnie 

bulgotaniu po włożeniu łyżki lub dodaniu kostki rosołowej. 

14. Podczas przygotowywania/gotowania jedzenia/płynów należy 

pamiętać, że niektóre potrawy, np. puddingi, dżemy czy mięso 

mielone, ogrzewają się bardzo szybko. Żywności z wysoką 

zawartością tłuszczu lub cukrów nie podgrzewać/gotować w 

plastikowych pojemnikach. 

15. Akcesoria kuchenne mogą być gorące - przenika nań ciepło z 

podgrzewanego jedzenia. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy 

rączki akcesoriów kuchennych pokryte są plastikiem. Może być 

konieczne użycie rękawic kuchennych. 

16. Aby zmniejszyć ryzyko zapłonu wewnątrz komory kuchenki: 

a) Nie gotować jedzenia zbyt długo. Nadzorować pracę mikrofali, 

gdy umieszczono w niej przedmioty z papieru, plastiku lub 

innej substancji palnej. 

b) Usunąć druciane opaski z toreb przed włożeniem ich do 

kuchenki. 

c) Jeżeli dojdzie do zapłonu, nie otwierać drzwiczek kuchenki, 

wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć bezpieczniki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PANEL STEROWANIA       
 

 
 
 

 
WYŚWIETLACZ 
Wyświetla godzinę, czas gotowania i ustawienia. 
 
CZAS GOTOWANIA 
Gotowanie wg czasu. 

TIME DEFROST - ROZMRAŻANIE WG CZASU 
Rozmrażanie żywności wg czasu. 

WEIGHT DEFROST - ROZMRAŻANIE WG WAGI 
Rozmrażanie żywności wg wagi. 

POWER LEVEL - POZIOM MOCY 
Wybór poziomu mocy. 

CLOCK SETTING - USTAWIENIA ZEGARA 
Ustawienie funkcji zegara. 

KITCHEN TIMER - TIMER KUCHENNY 
Ustawienie funkcji timera. 
 
IKONY 
Ustawienie czasu i wagi potrawy oraz wybór programów auto. 
 
0 – 9 
Wprowadzanie czasu gotowania i wagi. 
 
STOP/CANCEL 
Zatrzymanie lub anulowanie gotowania. 
 
START/+30 SEC 
Szybkie włączanie na 30 sekund, wydłużanie gotowania o 30 sekund 
(każde wciśnięcie) lub potwierdzenie parametrów gotowania. 

 
 

1. System blokady drzwiczek 

2. Okno kuchenki 

3. Wspornik rolkowy 

4. Szklana taca 

5. Panel sterowania 

6. Falowód (nie usuwać płytki mikowej 
pokrywającej falowód) 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

ZEGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TIMER 

Kuchenka jest wyposażona w zegar cyfrowy. Gdy 

kuchenka jest w trybie czuwania, zegar można ustawić 

w trybie 12 lub 24-godzinnym, naciskając przycisk  Clock 

Setting. 

1. Nacisnąć przycisk „Clock Setting” jeden raz, by wybrać 12-

godzinny tryb. (Hr12). Nacisnąć przycisk „Clock Setting” 

ponownie,  by wybrać tryb 24-godzinny (Hr24). 

2. Wciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić czas. Na 

przykład, aby wprowadzić godzinę 12:30, należy kolejno 

nacisnąć „1”, „2”, „3”, „0”. Wprowadzona godzina musi 

mieścić się w przedziale 1-12/1-24, a minuty muszą mieścić 

się w przedziale 0-59. 

3. Wcisnąć przycisk Clock Setting, aby potwierdzić ustawienie 

zegara. “:” zacznie migać. Zakończono ustawianie zegara. 

 
UWAGA: 

Przed użyciem należy upewnić się, że ustawiono zegar. 
 
 

W celu ustawienia alarmu należy użyć timera. 

1. Nacisnąć przycisk Kitchen Timer. Na wyświetlaczu ukaże się “:”. 

2. Naciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić czas alarmu. 

Najdłuższy możliwy do ustawienia czas to 99 minut i 99 sekund. 

3. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie. 

4. Gdy minie ustawiony czas, kuchenka mikrofalowa wyda 

sygnał dźwiękowy  i powróci do pierwotnego stanu. 
 

UWAGA: 
 Podczas odliczania nie ma możliwości użycia innych funkcji. 

 Kiedy nie używasz mikrofalówki, ta funkcja umożliwia 

stosowanie mikrofalówki jako timer. 

 Upewnić się, że zegar został ustawiony. 

 
 
GOTOWANIE  

1. Nacisnąć przycisk czasu gotowania. Na wyświetlaczu ukaże się 

“:”. 

2. Naciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić czas 

gotowania. Na przykład, by ustawić czas gotowania na 5 minut, 

należy wcisnąć kolejno  “5”, “0”, “0”. 

3. Nacisnąć przycisk Power, a wyświetlacz pokaże „PL10”. Naciskać 

wielokrotnie, by ustawić żądany poziom mocy.  

4. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie i 

rozpocząć gotowanie. 

5. Wcisnąć przycisk STOP/Cancel, by zatrzymać gotowanie. 

Wcisnąć przycisk STOP/Cancel ponownie, aby wymazać 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 



 UWAGA: 

Wybór P-00 (0%) oznacza zerową moc mikrofali. Ten poziom jest 

przeznaczony wyłącznie do usuwania zapachów. 

 

 
Wartość 
wprowadzo
na 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wyświetlac
z 

P100 P-90 P-80 P-70 P-60 P-50 P-40 P-30 P-20 P-10 P-00 

Moc 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

 
 
MENU AUTOMATYCZNE 
 

 

W przypadku potraw w menu automatycznym  należy 

ustawić tylko rodzaj żywności oraz wagę/ilość. Kuchenka 

pomoże w ustawieniu mocy i czasu. 

Na przykład: Jeśli chcesz ugotować 2 kawałki ziemniaków, 

wykonaj poniższe czynności: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Potato, aby wybrać opcję wagi 

żywności. Więcej informacji można znaleźć w tabeli menu 

automatycznego gotowania. 

2. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie i rozpocząć 

gotowanie 

Menu Wyświetlacz Waga Czas 

Popcorn 2:50 99 g 
2'50" 

Ziemniaki 
1 230 g 

6'00" 

2 460 g 9'00" 

Pizza 

150 150 g 
1'00' 

300 300 g 1'30" 

450 450 g 
2'00" 

Warzywa 
(mrożone) 

200 200 g 3'30" 

300 300 g 4'30" 

400 400 g 5'30" 

500 500 g 6'30" 

600 600 g 7'30" 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUTO) 
ROZMRAŻANIE 
WG WAGI 

 

Napoje 

1 120ml 
1'00' 

2 240ml 2'00" 

3 360ml 3'00" 

Podgrzewanie 

250 250 g 3'30" 

350 350 g 4'30" 

500 500 g 6'30" 

UWAGA: 

 W przypadku niektórych potraw może być konieczne 

odwrócenie ich podczas gotowania, co umożliwi dokładnie 

ugotowanie i równomierne przyrumienienie. 

 Gęstość i grubość żywności może wpłynąć na  czas gotowania. 

 Wszystkie czasy gotowania są jedynie orientacyjne; należy 

dostosować czas gotowania się do własnego gustu i przepisów. 

 W kuchence mikrofalowej używać tylko pojemników i folii 

odpowiednich do mikrofalówki. Przed gotowaniem nakłuć folię 

widelcem. 

 

Kuchenka umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu i owoców 

morza. Czas rozmrażania i moc zostaną automatycznie 

dostosowane do ustawionej wagi. Waga rozmrażanej 

żywności może wynosić od 100 g do 1800 g. 

1. Nacisnąć przycisk rozmrażania wg wagi, a wyświetlacz pokaże „0”. 

2. Wciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić wagę. Na 

przykład, naciskając kolejno „6”, „0”, „0” można ustawić wagę 

600g. 

3. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie i rozpocząć 

gotowanie.. 

 
UWAGA: 

Po upływie połowy czasu rozmrażania kuchenka wyda dwukrotny 

sygnał dźwiękowy. Przypomni to o odwróceniu rozmrażanego 

jedzenia. Po odwróceniu jedzenia należy zamknąć drzwiczki i wcisnąć 

przycisk START. 

Większe kawałki mogą być zmrożone w środku. W celu zapewnienia 

równomiernego rozmrażania, w czasie rozmrażania od czasu do czasu 

obróć kawałki i połam je na mniejsze części. 

Odlewać płyny w trakcie rozmrażania, ponieważ soki z żywności 
mogą się nagrzać i zagotować rozmrażaną żywność. 

 
 

 



 I 
 

 
(SZYBKIE) 

ROZMRAŻANIE WG 

CZASU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZYBKI START 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILD LOCK - BLOKADA 

RODZICIELSKA 

 

 

 

 

 

USTAWIENIA DŹWIĘKU 

KLAWISZY 

 

 

 

 

 

Kuchenka posiada również funkcję szybkiego rozmrażania. 
1. Nacisnąć przycisk rozmrażania wg temperatury, a wyświetlacz 

pokaże „:”. 

2. Wciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić czas 

rozmrażania. Na przykład, naciskając kolejno „5”, „0”, „0” 

można ustawić czas rozmrażania na 5 minut i 30 sekund. 

3. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie i 

rozpocząć gotowanie. 

 
UWAGA: 

Po upływie połowy czasu rozmrażania kuchenka wyda dwukrotny 

sygnał dźwiękowy. Przypomni to o odwróceniu rozmrażanego 

jedzenia. Po odwróceniu jedzenia należy zamknąć drzwiczki i wcisnąć 

przycisk START. 

Większe kawałki mogą być zmrożone w środku. W celu zapewnienia 

równomiernego rozmrażania, w czasie rozmrażania od czasu do czasu 

obróć kawałki i połam je na mniejsze części. 

Odlewać płyny w trakcie rozmrażania, ponieważ soki z żywności mogą 

się nagrzać i zagotować rozmrażaną żywność. 

 
Wskazówki dotyczące korzystania z kuchenki 

Użyć tej funkcji, aby szybko podgrzać (100% mocy) lub ugotować 

jedzenie. W trybie czuwania nacisnąć przycisk START, a kuchenka 

będzie działać przez 30 sekund. Każde kolejne naciśnięcie przycisku 

START wydłuża czas działania o 30 sekund. 

 
UWAGA: 

Ponowne naciśnięcie przycisku START wydłuży czas gotowania  

o 30 sekund we wszystkich programach z wyjątkiem trybu 

automatycznego, gotowania wieloetapowego i automatycznego 

rozmrażania. 

 

Ta automatyczna funkcja bezpieczeństwa włącza się minutę  po 

powrocie urządzenia do „trybu czuwania”. Gdy funkcja 

bezpieczeństwa jest aktywna, drzwi muszą zostać otwarte i 

zamknięte, aby rozpocząć gotowanie, w przeciwnym razie na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat „door”. 

 

Ta funkcja służy do wyciszania dźwięku klawiszy. 

Wcisnąć przycisk numeryczny „8” i przytrzymać go do momentu 

usłyszenia dwóch krótkich sygnałów dźwiękowych. Klawisze są teraz 

wyciszone (sygnał dźwiękowy zakończenia gotowania pozostaje 

aktywny). 

Aby ponownie włączyć dźwięk klawiszy, nacisnąć przycisk „8” i 

przytrzymać go do momentu usłyszenia dwóch krótkich sygnałów 

dźwiękowych 

 

 

 



PIELĘGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ 
 

1. Wyłączyć kuchenkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

2. Wnętrze kuchenki utrzymywać w czystości. Jeżeli odpryski 

jedzenia lub rozlane ciecze przywrą do ścianek kuchenki, 

należy je wytrzeć wilgotną ściereczką. Nie zaleca się używania 

mocnych detergentów i substancji ściernych. 

3. Zewnętrzną powierzchnię kuchenki należy czyścić wilgotną 

ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu części operacyjnych 

kuchenki, nie dopuścić, by woda przeniknęła do jej wnętrza 

przez otwory wentylacyjne. 

4. Nie pozwolić, by panel sterowania uległ zamoczeniu. Panel 

sterowania czyścić miękką wilgotną ściereczką. Do 

czyszczenia panelu sterowania nie używać detergentów, 

środków ściernych czy środków czyszczących w sprayu. 

5. Jeżeli para zebrała się wewnątrz lub na zewnętrznych 

krawędziach drzwiczek kuchenki, wytrzyj ją miękką ściereczką. 

Może się to zdarzyć, gdy kuchenka mikrofalowa działa w 

warunkach wysokiej wilgotności i nic nie wskazuje na 

nieprawidłowe działanie urządzenia. 

6. Od czasu do czasu należy wyjąć i wyczyścić szklaną tacę. Tacę 

umyć wodą z płynem do mycia naczyń lub w zmywarce. 

7. Należy regularnie czyścić wspornik rolkowy i komorę kuchenki, 

by zapobiec nadmiernemu hałasowi. Przetrzeć dno kuchenki 

łagodnym detergentem, wodą lub płynem do okien i 

wysuszyć. Wspornik rolkowy można umyć w wodzie z płynem 

do mycia naczyń lub w zmywarce. Częste stosowanie generuje 

powstawanie oparów, jednak w żaden sposób nie wpływa to 

na dno komory czy wspornik rolkowy. Po umyciu wspornika 

rolkowego upewnić się, że zostało włożone z powrotem w 

odpowiedniej pozycji. 

8. Usuwanie zapachów: w misce odpowiedniej do mikrofali 

wymieszać szklankę wody z sokiem i skórką z cytryny. 

Gotować w mikrofali przez 5 minut, a następnie przetrzeć 

wnętrze kuchenki suchą i miękką ściereczką. 
 

ŚRODOWISKO Nie wyrzucać urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. 

Urządzenie należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki w celu 

poddania go recyklingowi. W ten sposób pomożesz chronić 

środowisko. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



INSTALACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ 
 
 

INSTALACJA 1. Upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały 

usunięte z wnętrza drzwi. 

2. Sprawdzić piekarnik pod kątem uszkodzeń, takich jak: 

– nierówne drzwi 

– wygięte drzwi 

– uszkodzenia drzwi i wyświetlacza 

– uszkodzenia w komorze kuchenki 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń NIE 
UŻYWAJ kuchenki. 

3. Kuchenka mikrofalowa waży 10 kg. Musi być umieszczona na 

poziomej powierzchni, zdolnej utrzymać jej ciężar. 

4. Nie umieszczać kuchenki w pobliżu źródeł wysokiej 

temperatury i pary. 

5. NIE stawiać nic na kuchence mikrofalowej. 

6. Pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni po obu stronach 

piekarnika oraz 30 cm z tyłu, by zapewnić odpowiedni 

przepływ powietrza. 

7. NIE usuwać wspornika rolkowego. 

8. Tak jak w przypadku innych urządzeń, należy nadzorować 

dzieci korzystające z kuchenki. 

9. Upewnić się, że gniazdko AC jest łatwo dostępne, tak by w 

razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. W 

przeciwnym razie musi być możliwe odcięcie zasilania przez 

wyłączenie bezpiecznika. W takim wypadku należy 

przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa elektrycznego. 

Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka 

jednofazowego AC (230 V/50 Hz). OSTRZEŻENIE! 

URZĄDZENIE MUSI BYC UZIEMIONE! 

10. Ta kuchenka wymaga 1.1 kVA. Podczas instalacji kuchenki 

zalecana jest jest konsultacja z inżynierem serwisu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: Kuchenka jest wewnętrznie zabezpieczona 

bezpiecznikiem 250 V, 8 A. 

 
 
 
 
 

 



SPECYFIKACJE Pobór mocy...........................................230V-240 V ~50Hz, 1100W 

Moc wyjściowa.................................................................... 700 W 

Częstotliwość robocza.......................................................2450MHz 

Wymiary zewnętrzne.......................................446 x 243 x 355 mm 

Pojemność kuchenki..........................................................20 litrów 

Waga bez opakowania..................................................... ok. 10 kg 

Poziom hałasu..........................................................Lc < 58 dB (A) 

 
 

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

Niniejsze wytyczne stanowią ramy obowiązujących w 

całej Europie zasad zwrotów i recyklingu zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
 
 

 

WYMIARY 

MONTAŻOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKŁÓCENIA 
RADIOWE 

 
 
 

 
 

 
 

Kuchenka mikrofalowa może zakłócać pracę radia, TV i innych 

podobnych urządzeń. Zakłócenia można wyeliminować stosując 

się do następujących zaleceń. 

a) Wyczyścić drzwiczki i powierzchnię uszczelek. 

b) Umieścić radio, TV itp. urządzenia jak najdalej od kuchenki 

mikrofalowej. 

c) By uzyskać mocny sygnał, używać anteny radiowej, TV 

itp. 

 
 
 

 
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN 
NIE WPŁYWAJACYCH NA FUNKCJONALNOŚC URZĄDZENIA. 

 

 
 

 



ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU 
 

1. Jeżeli kuchenka w ogóle nie działa, na wyświetlaczu nie 

pojawiają się żadne informacje lub wyświetlacz zniknął: 

a) Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do 

gniazdka. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, poczekaj 10 

sekund i włóż wtyczkę z powrotem do gniazdka. 

b) Sprawdź, czy nie przepaliły się bezpieczniki. Jeżeli 

powyższe nie rozwiązało problemu, podłącz do tego 

gniazdka inne urządzenie. 

2. Jeżeli mikrofale nie działają: 

a) Sprawdź, czy ustawiono czas. 

b) Sprawdź, czy drzwi są bezpiecznie zamknięte. W 

przeciwnym razie energia mikrofalowa nie może 

przepływać przez urządzenie. 

Jeżeli powyższe nie rozwiązało problemu, 

skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym 

punktem serwisowym. 

 
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego do 

podgrzewania żywności i napojów  za pomocą energii 

elektromagnetycznej. Tylko do użytku w 

pomieszczeniach. 

 

GWARANCJA I USŁUGI SERWISOWE 
 

Jeżeli potrzebujesz informacji lub masz jakiś problem, skontaktuj 

się z Centrum obsługi klienta Hisense w swoim kraju (nr telefonu 

znajdziesz w karcie gwarancyjnej). Jeżeli w Twoim kraju nie ma 

Centrum obsługi klienta, skontaktuj się z miejscowym 

sprzedawcą Hisense lub z działem serwisowym Hisense. 

 
Tylko do użytku osobistego! 

 

 
ŻYCZYMY CI PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA 

URZĄDZRNIA 

 

 

 
 

 
 
 



 


