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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
NIE PODGRZEWAĆ ANI STOSOWAĆ ŁATWOPALNYCH MATERIAŁÓW wewnątrz lub
w pobliżu kuchenki. Opary mogą
spowodować zagrożenie pożarem
lub wywołać wybuch.
NIE NALEŻY UŻYWAĆ KUCHENKI mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru,
przypraw, ziół, drewna, kwiatów
lub innych palnych materiałów.
Niebezpieczeństwo pożaru.
JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ, należy trzymać drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę.
Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.
NIE PODGRZEWAĆ POTRAW ZBYT DŁUGO.
Niebezpieczeństwo pożaru.
NIE POZOSTAWIAĆ KUCHENKI BEZ NADZORU zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może
się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić
podczas podgrzewania żywności.
NIE STOSOWAĆ środków chemicznych
ani oparów powodujących korozję.
Ten typ kuchenki jest przeznaczony szczególnie do podgrzewania
i gotowania żywności. Nie jest on
przeznaczony do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.
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JAJKA
NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ
do gotowania lub
podgrzewania całych
jaj w skorupce lub bez
skorupki, gdyż mogą
eksplodować nawet po zakończeniu ich podgrzewania w mikrofalówce.
DZIECI W WIEKU 8 lat i młodsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą
korzystać z urządzenia wyłącznie
pod nadzorem albo jeżeli otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem,
że są świadome zagrożenia związanego z obsługą urządzenia.
NIE WOLNO POZWALAĆ DZIECIOM NA ZABAWĘ urządzeniem.
DZIECI W WIEKU 8 LAT I MŁODSZE MOGĄ
UŻYTKOWAĆ urządzenie i zajmować
się jego czyszczeniem lub konserwacją.
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE!
W TRAKCIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE
ORAZ JEGO DOSTĘPNE ELEMENTY MOGĄ
ULEC SILNEMU NAGRZANIU..

NALEŻY UWAŻAĆ, aby nie dotknąć
elementów grzejnych.

DZIECI W WIEKU 8 LAT I MŁODSZE
powinny przebywać z dala od
urządzenia, chyba że znajdują
się pod stałym nadzorem.

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ
do podgrzewania
potraw w szczelnie
zamkniętych
pojemnikach.
Ciśnienie będzie w
nich podwyższone i podczas ich
otwierania może spowodować
szkody, a nawet wybuch.

JEŻELI KABEL ZASILAJĄCY WYMAGA
WYMIANY, należy wymienić go
na nowy - oryginalny, dostępny
w naszych punktach
serwisowych. Wymiany
kabla zasilającego
może dokonać tylko
wykwalifikowany
pracownik techniczny
serwisu.
CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
POWINIEN WYKONYWAĆ
WYŁĄCZNIE PRZESZKOLONY
PRACOWNIK TECHNICZNY SERWISU.
Wykonywanie przez osobę
nieprzeszkoloną i niebędącą
pracownikiem serwisu wszelkich
napraw bądź czynności
konserwacyjnych, wiążących się
ze zdejmowaniem jakichkolwiek
osłon zabezpieczających
przed działaniem mikrofal, jest
niebezpieczne.
ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA
JAKICHKOLWIEK OSŁON.
NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ, CZY
NIE ZOSTAŁY USZKODZONE USZCZELKI
DRZWICZEK oraz miejsca wokół

drzwiczek. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń,
należy zaprzestać korzystania z
kuchenki do czasu naprawy przez
wykwalifikowanego pracownika
technicznego serwisu.
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WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGI OGÓLNE
TO URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE do zabudowy. Nie należy używać go jako
urządzenia wolnostojącego.
URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO podgrzewania potraw 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.
NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ bez
umieszczenia żywności w środku. Taki
sposób użycia urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
ABY PRZEĆWICZYĆ W PRAKTYCE OBSŁUGĘ kuchenki, należy umieścić w niej
szklankę z wodą. Woda pochłania
energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.
KOMORY KUCHENKI nie należy wykorzystywać do przechowywania przedmiotów.
USUNĄĆ METALOWE ZAMKNIĘCIA
torebek papierowych lub
plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.
SMAŻENIE W GŁĘBOKIM OLEJU
KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE NALEŻY
UŻYWAĆ do głębokiego
smażenia w oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.
UŻYWAĆ RĘKAWIC LUB OCHRANIACZY, aby
uniknąć oparzeń przy dotykaniu pojemników, części kuchenki i naczyń
po zakończeniu gotowania.
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PŁYNY
NP. NAPOJE LUB WODA. Płyny mogą zostać przegrzane powyżej punktu ich temperatury wrzenia, bez wydzielania widocznych pęcherzyków.
Może to być przyczyną nagłego
wykipienia gorących płynów.
Aby nie dopuścić do wystąpienia
takiej sytuacji, należy podjąć następujące kroki:
1. Unikać używania pojemników
o prostych ściankach i wąskich
szyjkach.
2. Zamieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu
łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać
chwilę, ponownie zamieszać, a
następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.
UWAGA
DODATKOWYCH INFORMACJI dotyczących
gotowania lub podgrzewania potraw, w szczególności zawierających
alkohol, należy szukać w poradniku
gotowania w kuchenkach mikrofalowych.
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 zadbać o to, by pokrywka i smoczek zostały zdjęte.
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INSTALACJA
MONTAŻ URZĄDZENIA
INSTALUJĄC urządzenie należy przestrzegać
dostarczonych oddzielnie instrukcji montażu.

PRZED PODŁĄCZENIEM
SPRAWDZIĆĆ, CZY NAPIĘCIE PODANE na ttabliczce znamionowej jest zgodne
z tym, jakie jest w Państwa mieszkaniu.
ZABRANIA SIĘ WYJMOWANIA PŁYTEK OCHRONNYCH WLOTÓW MIKROFAL

znajdujących się z
boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności
do kanałów wlotowych mikrofal.
PRZED INSTALACJĄ URZĄDZENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ, czy komora kuchenki
jest pusta.
SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST
USZKODZONE. Sprawdzić, czy po zamknięciu drzwiczki kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia i
czy wewnętrzna uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze
przy pomocy miękkiej, wilgotnej
ściereczki.

NIE URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA, jeśli kabel
zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub
zostało uszkodzone bądź upuszczone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie.
Przewód zasilający należy trzymać
z dala od gorących powierzchni.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i innych zagrożeń.
JEŻELI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST
ZBYT KRÓTKI, należy zlecić zainstalowanie gniazda w pobliżu
urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub pracownikowi technicznemu serwisu.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY powinien mieć
wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego
urządzenia do sieci.
ABY INSTALACJA była zgodna z wymogami obowiązujących przepisów
BHP, należy użyć łącznika z rozłączaniem pełnobiegunowym o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.
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PO PODŁĄCZENIU
KUCHENKI MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO
przy prawidłowo zamkniętych
drzwiczkach.

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 wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do
niniejszych instrukcji.

OPIS PANELU

Symbole
funkcji

Przycisk
STOP/PAUZA

Przycisk
ON/OFF

Przycisk
POWER

Przycisk
START

Power

Przycisk
WSTECZ
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Pokrętło
REGULACYJNE

Przycisk
ZEGAR

Wyświetlacz
cyfrowy
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AKCESORIA
UWAGI OGÓLNE
NA RYNKU SĄ OBECNIE DOSTĘPNE różnorodne akcesoria.
Przed dokonaniem zakupu należy się upewnić,
czy nadają się one do kuchenek mikrofalowych.
NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY STOSOWANE NACZYNIA/PRZYBORY nadają się do użycia w kuchenkach mikrofalowych, a przed pierwszym
ich użyciem do gotowania przeprowadzić krótką
próbę.
PO WŁOŻENIU ŻYWNOŚCI I/LUB AKCESORIÓW do kuchenki
mikrofalowej należy sprawdzić, czy nie stykają się
z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.
Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub
posiadających elementy metalowe.
KONTAKT METALOWYCH ELEMENTÓW z powierzchniami
wewnętrznymi może wywołać iskrzenie i spowodować uszkodzenie kuchenki.
PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.
PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY
SZKLANY TALERZ OBROTOWY należy stawiać na podstawce obrotowej. Na podstawce talerza obrotowego nie kłaść żadnych
innych naczyń.
Umieścić podstawkę pod talerz
obrotowy wewnątrz kuchenki.



SZKLANY TALERZ OBROTOWY
SZKLANY TALERZ OBROTOWY należy stosować zawsze,
niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do
zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zaplamić wnętrze kuchenki.
Umieścić szklany talerz obrotowy na jego
podstawce.



PODSTAWKA DRUCIANA
W PRZYPADKU GOTOWANIA ZA POMOCĄ
GRILLA LUB GRILLA COMBI, DO PRZYGOTOWANIA POTRAW NALEŻY UŻYĆ podstawki drucianej.
UCHWYT CRISP
DO WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA
CRISP Z KUCHENKI należy używać
specjalnego uchwytu (w zestawie).
TALERZ CRISP
ŻYWNOŚĆ KŁAŚĆ BEZPOŚREDNIO NA TALERZU CRISP.
Korzystając z talerza Crisp,
należy zawsze używać szklanego talerza obrotowego
jako podstawy.
NIE UMIESZCZAĆ 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 minuty). Zawsze używać funkcji
Crisp do wstępnego nagrzewania talerza Crisp.

KLAWISZE ZABLOKOWANE /
BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA
FUNKCJĘ KLAWISZE ZABLOKOWANE MOŻNA WŁĄCZYĆ naciskając i przytrzymując przycisk WSTECZ przez ok. 5 sekund, dopóki na wyświetlaczu zamiast cyfr nie
pojawi się symbol klucza.
Klucz znika po 3 sekundach,
a wyświetlacz powraca do
poprzedniego ekranu.

Aby odblokować zablokowane klawisze, należy nacisnąć przycisk
WSTECZ i przytrzymać go przez
5 sekund.
OTWORZYĆ I ZAMKNĄĆ DRZWICZKI, np. w celu włożenia potrawy do środka, zanim nastąpi zwolnienie blokady. W przeciwnym razie, na wyświetlaczu pojawi się napis „door”.
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MIESZANIE LUB ODWRACANIE POTRAW
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(TYLKO FUNKCJE 6TH SENSE)
PODCZAS UŻYWANIA NIEKTÓRYCH FUNKCJI 6TH SENSE kuchenka może zatrzymać się (zależnie od
wybranego programu i klasy żywności) i wyświetlić polecenie ODWRÓĆ POTRAWĘ (TURN
FOOD).
Aby kontynuować gotowanie, należy:
Otworzyć drzwiczki.
Odwrócić potrawę.
Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić
urządzenie, naciskając przycisk Start.

UWAGA: W TRYBIE SZYBKIE ROZMRAŻANIE, KUCHENKA
AUTOMATYCZNIE WZNAWIA PRACĘ PO 2 MINUTACH, jeśli
potrawa nie została odwrócona. W takim przypadku, czas rozmrażania się wydłuży.





ON / OFF
WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, naciskając przycisk On/Off przez pół sekundy.
PO WŁĄCZENIU URZĄDZENIA wszystkie przyciski i
pokrętła działają normalnie, a zegar 24-godzinny nie jest wyświetlany.

PO WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA nie działają żadne przyciski ani pokrętło regulacyjne (oprócz
przycisku Start). Wyświetlany będzie zegar
24-godzinny.
UWAGA: W OPISACH NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI zakłada się, że kuchenka jest WŁĄCZONA.

TRYB CZUWANIA
PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU STOP lub jeśli użytkownik przez pewien czas nie manipuluje produktem, kuchenka przełącza się w tryb czuwania.

Gdy urządzenie pozostaje w trybie czuwania,
wyświetlany jest jedynie 24-godzinny zegar.
Aby opuścić tryb czuwania, należy obrócić
pokrętło lub nacisnąć dowolny przycisk.

PRZERYWANIE / WSTRZYMYWANIE /
KONTYNUOWANIE GOTOWANIA
WSTRZYMANIE PROCESU
OCESU GOTOWANIA:
GOTOWANIE MOŻNA WSTRZYMAĆ otwierając drzwiczki, aby sprawdzić, odwrócić lub zamieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane
w pamięci przez 10 minut.
ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:
ZAMKNĄĆ DRZWICZKI i JEDEN RAZ nacisnąć
przycisk Start. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.
DWUKROTNE naciśnięcie przycisku Start wydłuża czas gotowania o 30 sekund.
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ABY
B KO
KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE PO ZAKOŃCZENIU
ZAKOŃCZ
FUNKCJI:
PO WYŚWIETLENIU END (KONIEC), możliwe jest wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund poprzez
naciśnięcie przycisku Start. Każde naciśnięcie
przycisku wydłuża czas gotowania o kolejne 30
sekund.
BRZĘCZYK KUCHENKI będzie sygnalizować co minutę, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk STOP
lub otworzyć drzwiczki.
UWAGA: Należy pamiętać, że jeśli po zakończeniu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną
zachowane tylko przez 60 sekund.
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KLASY ŻYWNOŚCI (TYLKO FUNKCJE 6TH SENSE)
PODCZAS
ZAS UŻY
UŻYWANIA FUNKCJI 6TH SENSE kuchenka wymaga podania klasy żywności, jaką należy zastosować w celu uzyskania dobrych rezultatów gotowania. Podczas wybierania klasy żywności przy
użyciu pokrętła regulacyjnego wyświetlany jest
symbol i numer klasy żywności.

PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY
1 MIĘSO (100 g - 2,0 kg)

2 DRÓB (100 g -

W PRZYPADKU POTRAW NIE UJĘTYCH W TABELACH oraz
gdy masa jest niższa lub wyższa od zalecanej,
należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.
KLASY ŻYWNOŚCI są podane w tabelach poszczególnych funkcji 6th Sense.
TABELA KLAS ŻYWNOŚCI kuchenki podaje, jaka klasa żywności jest wykorzystywana dla funkcji
posługujących się klasami żywności.
6th SENSE

Gotowe danie Danie
obiadowe
mrożone

Odgrzewanie
Lasagne
Zupa
mrożona

Napoje

6th SENSE

Pieczone
ziemniaki

Gotowanie
Warzywa
Warzywa
mrożone
konserwowe

Prażona
kukurydza

th

6 SENSE

Frytki

Warzywa
świeże

Funkcja Crisp
Skrzydełka /
Pizza,
Pizza,
kurczaka
cienkie ciasto grube ciasto kawałki
w panierce

Paluszki
rybne
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SCHŁADZANIE
PO ZAKOŃCZENIU FUNKCJI kuchenka przeprowadza czynność schładzania. Jest to normalne,
a na wyświetlaczu pojawia się tekst „Cool On”
(Schładzanie włączone).
Po tej czynności kuchenka automatycznie się
wyłączy.

NACISNĄĆ PRZYCISK WSTECZ, aby na
chwilę wyświetlić zegar 24-godzinny, gdy wyświetlany jest tekst „Cool
On” (Schładzanie włączone).
CZYNNOŚĆ SCHŁADZANIA można przerwać bez żadnej szkody dla kuchenki, otwierając drzwiczki.

USTAWIANIE ZEGARA
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PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA do sieci
po raz pierwszy, pojawi się żądanie
ustawienia zegara.
PO PRZERWIE W DOPŁYWIE PRĄDU zegar
będzie migać i wymagane będzie
jego ponowne ustawienie.

NACISNĄĆ PRZYCISK CLOCK (ZEGAR) PRZEZ PÓŁ SEKUNDY. (Migają dwie cyfry z lewej (godziny)).
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE w celu ustawienia godzin.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE. (Migają dwie cyfry z prawej (minuty)).
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE w celu ustawienia minut.
NACISNĄĆ PONOWNIE POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.

ZEGAR JEST NASTAWIONY I URUCHOMIONY.
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GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA
POMOCĄ MIKROFAL

.$1

FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i odgrzewania
potraw takich jak warzywa, ryby,
ziemniaki i mięso.

Power

3/
4

4

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk
i wykonać następujące czynności:
q OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji mikrofal.
w NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
e OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić poziom mocy
mikrofal.
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NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić czas gotowania.
NACISNĄĆ PRZYCISK START LUB POKRĘTŁO REGULACYJNE.
PO ROZPOCZĘCIU PROCESU GOTOWANIA (PIECZENIA):
Czas gotowania można łatwo przedłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy,
naciskając przycisk „Start”. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuża
czas gotowania o 30 sekund. Obracając pokrętło regulacyjne, można
również wydłużyć lub skrócić czas.
PODCZAS GOTOWANIA można zmieniać czas gotowania i/lub poziom mocy.
Power

<= naciskając żądany przycisk: =>
POZIOM MOCY
TYLKO MIKROFALE
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:

MOC

ODGRZEWANIE NAPOJÓW, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej za1000 W
wartości 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 WIĘKSZEJ UWAGI, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz dogotowywanie potraw duszonych.

350 W GOTOWANIE GULASZU, roztapianie masła i czekolady.
160 W ROZMRAŻANIE. Zmiękczanie masła, serów.
90 W

ZMIĘKCZANIE lodów.

0W

TYLKO PODCZAS STOSOWANIA minutnika (timera).
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SZYBKIE ODGRZEWANIE
Power

FUNKCJA TA SŁUŻY do szybkiego odgrzewania potraw zawierających
dużo wody, takich jak rzadkie
zupy, kawa czy herbata.

3
Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk

i wykonać następujące czynności:

q

OTWORZYĆ DRZWICZKI i włożyć potrawę do kuchenki. Zamknąć
drzwiczki.

w

NACISNĄĆ PRZYCISK START, ABY AUTOMATYCZNIE URUCHOMIĆ pracę kuchenki z pełną mocą (900 W) i i czasem gotowania 30 sekund. Każde kolejne naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

.

PO URUCHOMIENIU FUNKCJI, MOŻNA WYDŁUŻYĆ LUB SKRÓCIĆ CZAS, OBRACAJĄC POKRĘTŁO W KIERUNKU zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
UWAGA:
FUNKCJA TA JEST DOSTĘPNA TYLKO, gdy kuchenka jest wyłączona lub
pozostaje w trybie czuwania, a pokrętło wielofunkcyjne jest
ustawione w położeniu Mikrofale.

12
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ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM
RĘCZNE ROZMRAŻANIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROCEDURY podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal", nastawiając moc na
160 W.

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ. Umiejętność ustalenia prawidłowego czasu gotowania dla różnych ilości potraw nabywa się z doświadczeniem.

ZAMROŻONE POTRAWY W OPAKOWANIACH Z FOLII PLASTIKOWEJ lub kartonowych można wkładać bezpośrednio do kuchenki, o ile opakowania nie
posiadają metalowych części (np. metalowych zamknięć).

DUŻE KAWAŁKI należy odwracać w połowie procesu rozmrażania.

KSZTAŁT OPAKOWANIA wpływa na czas rozmrażania. Potrawy w płaskich opakowania są rozmrażane szybciej, niż w głębokich.
NALEŻY ODDZIELAĆ KAWAŁKI POTRAWY, gdy zaczynają się rozmrażać.
Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają.

POTRAWY GOTOWANE, GULASZE I SOSY MIĘSNE rozmrażają się lepiej, gdy je zamieszamy.
ZALECA SIĘ NIE ROZMRAŻAĆ całkowicie produktu i pozwolić na dokończenie procesu
w czasie dochodzenia.
CZAS DOCHODZENIA PO ROZMRAŻANIU ZAWSZE ZAPEWNIA
LEPSZE rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz
potrawy.

ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU niewielkimi
kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki
kurczaka lub skrzydełka).

13
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SZYBKIE ROZMRAŻANIE

.$1
3/

FUNKCJA TA SŁUŻY do rozmrażania
mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba.
Funkcję tę należy stosować tylko
do rozmrażania produktów o masie netto od 100 g do 2,5 kg.

Power

4

ŻYWNOŚĆ NALEŻY zawsze kłaść na
szklanym talerzu obrotowym.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk

q
w
e
r
t
y

OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji Szybkie rozmrażanie.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby wybrać klasę żywności.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić masę.
NACISNĄĆ PRZYCISK START.

W POŁOWIE CYKLU ROZMRAŻANIA kuchenka przerywa pracę i wyświetla polecenie „ODWRÓĆ”
(TURN).
Otworzyć drzwiczki.
Odwrócić potrawę.
Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić
urządzenie, naciskając przycisk Start.
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i wykonać następujące czynności:

UWAGA: Jeśli potrawa nie zostanie odwrócona,
kuchenka ponownie uruchomi się po upływie
2 minut. W takim przypadku, czas rozmrażania
się wydłuży.

PL

SZYBKIE ROZMRAŻANIE
MASA:
FUNKCJA TA WYMAGA podania masy netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny do zakończenia czynności.
JEŚLI MASA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ: Należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w punkcie „Gotowanie i
odgrzewanie za pomocą mikrofal", nastawiając przy rozmrażaniu
moc na 160 W.
POTRAWY MROŻONE:
JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST WYŻSZA od głęboko zamrożonej
(-18 °C), należy wybrać mniejszą masę żywności.
JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST NIŻSZA od głęboko zamrożonej
(-18°C), należy wybrać większą masę żywności.

PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY

PORADY

q

MIĘSO (100 g - 2,0 kg)

MIĘSO MIELONE, kotlety, steki lub pieczenie.

w

DRÓB (100 g - 2,5 kg)

KURCZAK W CAŁOŚCI, w kawałkach lub filety.

e

RYBY (100 g - 1,5 kg)

PŁATY W CAŁOŚCI lub filety.

r

WARZYWA (100 g - 1,5 kg)

WARZYWA MIESZANE, groszek, brokuły itp.

t

CHLEB (100 g - 1,0 kg)

BOCHENEK, bułki lub bułeczki.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, które nie zostały wymienione w niniejszej tabeli i gdy
masa jest mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”, a do rozmrażania ustawić moc 160 W.
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GRILL

.$1
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Power

4

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk

q
w
e
r

FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do
szybkiego przyrumienienia powierzchni potrawy umieszczonej
na podstawce drucianej.

i wykonać następujące czynności:

OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji Grill.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić żądany czas gotowania.
NACISNĄĆ PRZYCISK START.
UMIEŚCIĆ POTRAWĘ na podstawce drucianej. Odwracać potrawę
podczas gotowania.
PRZED UŻYCIEM JAKICHKOLWIEK NACZYŃ/PRZYBORÓW należy upewnić się, czy
są one odporne na temperaturę powstającą w kuchence i nadają się
do użycia w kuchenkach mikrofalowych.
KORZYSTAJĄC Z FUNKCJI GRILL nie należy używać plastikowych naczyń/
przyborów. Uległyby one stopieniu. Nie nadają się też do tego celu
naczynia z drewna lub papieru.
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GRILL COMBI

.$1
2
3/
4

(

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk

q
w
e

FUNKCJA TA SŁUŻY DO gotowania potraw takich, jak lasagne, ryby oraz
zapiekanki ziemniaczane.

Power

i wykonać następujące czynności:

OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji Grill Combi.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić poziom mocy
mikrofal.

r
t

NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić żądany czas
gotowania.

y

NACISNĄĆ PRZYCISK START.
PO ROZPOCZĘCIU PROCESU GOTOWANIA (PIECZENIA):
Czas gotowania można łatwo przedłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy, naciskając przycisk „Start”. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund. Obracając pokrętło regulacyjne, można
również wydłużyć lub skrócić czas.
PODCZAS GOTOWANIA można zmieniać czas gotowania i/lub poziom mocy.
Power

<= naciskając żądany przycisk: =>

MAKSYMALNY, MOŻLIWY poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Grill
Combi jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.
UMIEŚCIĆ POTRAWĘ na podstawce drucianej lub na talerzu obrotowym.

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

ZAPIEKANKI OWOCOWE

0W

PRZYRUMIENIANIE TYLKO PODCZAS GOTOWANIA
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CRISP
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(

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk

q
w
e
r

FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do odgrzewania i pieczenia pizzy oraz
innych potraw na bazie ciasta. Jest
ona także przydatna do smażenia
jajek na bekonie, kiełbasek, hamburgerów, itp.

Power
er

i wykonać następujące czynności:

OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji Crisp.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić żądany czas gotowania.
NACISNĄĆ PRZYCISK START.
KUCHENKA AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA mikrofale i grill w celu podgrzania talerza Crisp. Dzięki temu, talerz Crisp szybko osiągnie temperaturę roboczą i zacznie podpiekać potrawę, tworząc chrupiącą powierzchnię.
NALEŻY SPRAWDZIĆ, czy talerz Crisp jest umieszczony
dokładnie na środku talerza obrotowego.
KUCHENKA ORAZ TALERZ CRISP nagrzewają się bardzo
mocno podczas stosowania tej funkcji.
NIE UMIESZCZAĆ GORĄCEGO TALERZA CRISP na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I NIE DOTYKAĆ elementu grilla.
PODCZAS WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA Crisp używać rękawic kuchennych lub specjalnego uchwytu Crisp (w zestawie).
DO TEJ FUNKCJI używać tylko dostarczonego talerza
Crisp.
Inne dostępne na rynku talerze Crisp nie pozwolą
uzyskać właściwych rezultatów użycia tej funkcji.
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6TH SENSE ODGRZEWANIE
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(

Włączyć kuchenkę mikrofalową naciskając przycisk

q
w
e
r
t
y
u
i

FUNKCJA TA SŁUŻY do odgrzewania gotowych potraw zamrożonych, schłodzonych lub o temperaturze pokojowej.
UMIEŚCIĆ POTRAWĘ na talerzu lub naczyniu
odpornym na temperaturę powstającą w kuchence i przeznaczonym do używania w kuchence mikrofalowej.
i wykonać następujące czynności:

OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6th Sense.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6th Sense Odgrzewanie.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby wybrać żądaną klasę
żywności.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić masę.
NACISNĄĆ PRZYCISK START.
PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY

PORADY

q

GOTOWE DANIE OBIADOWE
(250 g - 500 g)

ODGRZEWAĆ POD PRZYKRYCIEM.
ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY, należy przygotować
potrawę zgodnie z zaleceniami podanymi na następnej stronie.

w

DANIE MROŻONE (250 g - 500 g)

WANIU, np.

e

LASAGNE MROŻONA
(250 g - 500 g)

ODGRZEWAĆ POD PRZYKRYCIEM Odwrócić w razie potrzeby.

r

ZUPA (200 g - 800 g)

ODGRZEWAĆ BEZ PRZYKRYCIA w oddzielnych naczyniach lub w jednym dużym naczyniu.

t

Napoje (100 g - 500 g)

ODGRZEWAĆ BEZ PRZYKRYCIA.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSKAZÓWEK PODANYCH NA OPAKOdotyczących wentylacji, nakłucia potrawy, itp.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ TABELI oraz jeśli masa jest
mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.
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6TH SENSE ODGRZEWANIE
PRZECHOWUJĄC
CHOWUJĄ potrawę
wę w lodówce lub rozmieszczając ją na talerzu w celu odgrzania, należy umieścić kawałki grubsze i gęstsze
bliżej krawędzi naczynia, a kawałki
cieńsze lub mniej
gęste na środku.
CIENKIE PLASTRY MIĘSA należy ułożyć jeden na
drugim lub częściowo nałożyć na siebie.
GRUBSZE PLASTRY, takie jak pieczeń i kiełbaski,
muszą być ułożone blisko siebie.
REZULTATY SĄ ZAWSZE LEPSZE po zastosowaniu czasu dochodzenia 1-2 minuty.
MIESZANIE PODCZAS ODGRZEWANIA
W CZASIE ODGRZEWANIA, kuchenka może się wyłączyć (w zależności od programu) i wyświetlić
polecenie ZAMIESZAJ.
Otworzyć drzwiczki.
Zamieszać potrawę.
Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić
urządzenie, naciskając przycisk Start.





UWAGA: Jeśli potrawa nie zostanie zamieszana,
kuchenka ponownie uruchomi się po upływie
1 minuty. W takim przypadku, czas podgrzewania będzie dłuższy.
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KORZYSTAJĄC Z TEJ FUNKCJI NALEŻY ZAWSZE
ZA
PRZYKRY
ZYKRYWAĆ potrawy, chyba że odgrzewane są schłodzone zupy - wtedy przykrycie nie jest potrzebne.
JEŚLI ŻYWNOŚĆ JEST ZAPAKOWANA w sposób
wystarczający za przykrycie, należy wykonać na opakowaniu 2-3 nacięcia w
celu zmniejszenia ciśnienia wytwarzającego
się podczas odgrzewania.
PLASTIKOWĄ FOLIĘ należy naciąć lub nakłuć widelcem,
aby podczas gotowania
umożliwić uwolnienie ciśnienia i zapobiec rozerwaniu folii na skutek gromadzenia się pary.

PL

6TH SENSE GOTOWANIE

.$1
2

FUNKCJA SŁUŻY WYŁĄCZNIE do gotowania. Funkcji 6th Sense Gotowanie można używać wyłącznie do
przyrządzania żywności z kategorii wymienionych poniżej.

Power

3/
4

(

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk
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i wykonać następujące czynności:

OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6th Sense.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6th Sense Gotowanie.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby wybrać żądaną klasę
żywności.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić masę.
NACISNĄĆ PRZYCISK START.
PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY

PORADY

q

NAKŁUĆ ZIEMNIAKI i umieścić je w naczyniu przeznaczonym do użycia w kuchenkach mikrofaloPIECZONE ZIEMNIAKI (200 g -1,0 kg) wych. Odwrócić ziemniaki po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki. Uwaga: kuchenka,
naczynie oraz potrawa są gorące.

w

WARZYWA ŚWIEŻE (200 g - 800 g)

POKROIĆ WARZYWA na równe kawałki. Dodać 2-4
łyżki wody i przykryć. Zamieszać po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego z kuchenki.

e

WARZYWA MROŻONE
(200 g - 800 g)

GOTOWAĆ POD PRZYKRYCIEM. Zamieszać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z kuchenki.

r

WARZYWA KONSERWOWE
(200 g - 600 g)

ODLAĆ WIĘKSZOŚĆ PŁYNU i gotować w przykrytym
naczyniu do kuchenek mikrofalowych.

t

PRAŻONA KUKURYDZA (100 g)

PRZYGOTOWYWAĆ JEDNĄ TOREBKĘ NA RAZ. Jeśli potrzeba więcej prażonej kukurydzy, przygotowywać
kolejno następne torebki.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ TABELI oraz jeśli masa jest
mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.
PLASTIKOWĄ FOLIĘ należy naciąć lub nakłuć widelcem, aby podczas gotowania umożliwić
uwolnienie ciśnienia i zapobiec rozerwaniu
folii na skutek gromadzenia się pary.
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6TH SENSE CRISP
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FUNKCJA SŁUŻY WYŁĄCZNIE do podpiekania. Funkcji 6th Sense Crisp
można używać wyłącznie do przyrządzania żywności z kategorii wymienionych poniżej.
POŁOŻYĆ ŻYWNOŚĆ na talerzu Crisp.

Power

(

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk
i wykonać następujące czynności:
q OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6th Sense.
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NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRACAĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE aż do odnalezienia funkcji 6th Sense Crisp.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby wybrać żądaną klasę
żywności.
NACISNĄĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby potwierdzić wybór.
OBRÓCIĆ POKRĘTŁO REGULACYJNE, aby ustawić masę.
NACISNĄĆ PRZYCISK START.
PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY

PORADY

q

FRYTKI (200 g - 500 g)

ROZŁOŻYĆ FRYTKI równomiernie na talerzu Crisp. Posolić według smaku.

w

PIZZA, CIENKIE CIASTO
(200 g - 500 g)

Pizza na cienkim cieście.

e

PIZZA, GRUBE CIASTO
(200 g - 800 g)

Pizza na grubym cieście.

r

SKRZYDEŁKA / KAWAŁKI KURCZAKA PRZYGOTOWUJĄC KAWAŁKI KURCZAKA W PANIERCE, należy
posmarować talerz Crisp olejem.
W PANIERCE (200 g - 500 g)

WŁOŻYĆ PALUSZKI RYBNE DO URZĄDZENIA, pozostawiając
między nimi odpowiedni odstęp. Odwrócić potrat PALUSZKI RYBNE (200 g - 500 g) wę, gdy na wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat.
W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ TABELI oraz jeśli masa jest
mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE JEST ZWYKLE JEDYNĄ WYMAGANĄ czynnością konserwacyjną.
NIEUTRZYMYWANIE KUCHENKI w należytej czystości może spowodować uszkodzenie jej powierzchni i
mieć negatywny wpływ na trwałość urządzenia, a nawet prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
NIE UŻYWAĆ DRUCIAKÓW METALOWYCH, PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ŚCIERNE, zmywaków z wełny stalowej,
ostrych zmywaków, itp.,
mogących uszkodzić panel
sterowania oraz powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne kuchenki. Używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w rozpylaczu.
Środek do mycia okien rozpylić na ręcznik
papierowy.
NIE ROZPYLAĆ ŚRODKA bezpośrednio na kuchenkę.
REGULARNIE, a zwłaszcza po rozlaniu
się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę
i myć dno kuchenki.

NIE uruchamiać kuchenki mikrofalowej,
gdy talerz obrotowy został wyjęty, np. w
celu oczyszczenia.
DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwiczek
oraz otworu drzwiczek należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę.
NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK
TŁUSZCZU lub żywności wokół drzwiczek.
W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA plam, przez
2 lub 3 minuty gotować w kuchence filiżankę
wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.
NIEPRZYJEMNE ZAPACHY wewnątrz kuchenki można wyeliminować umieszczając na talerzu obrotowym filiżankę wypełnioną wodą z dodatkiem
soku z cytryny i gotując ją przez kilka minut.

NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ
CZYSZCZĄCYCH do czyszczenia
kuchenki mikrofalowej.
GRZAŁKA GRILLA nie wymaga czyszczenia, gdyż
wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zachlapań, ale panel nad grzałką może wymagać regularnego mycia.
Do czyszczenia należy użyć gąbki, ciepłej wody i
detergentu. Jeśli grill nie jest regularnie używany,
należy włączyć go raz w miesiącu na 10 minut.

KUCHENKA JEST W ZAŁOŻENIU ZAPROJEKTOWANA DO DZIAŁANIAwraz z talerzem obrotowym znajdującym
się na swoim miejscu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
W ZMYWARCE MOŻNA
ŻNA MYĆ NASTĘPUJĄCE
NASTĘPU
PUJĄ
JĄCE
CE
AKCESORIA:
PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY.

UCHWYT DO TALERZA CRISP.

PODSTAWKA DRUCIANA.

OSTROŻNE
OSTR
OS
TROŻ
OŻNE
NE 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 zanurzać ani nie płukać talerza Crisp
w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie
schłodzenie może go uszkodzić.
NIE UŻYWAĆ ZMYWAKÓW Z WEŁNY STALOWEJ.
Spowoduje to porysowanie powierzchni
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INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
JEŚLI KUCHENKA NIE DZIAŁA, przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić:
Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz
talerz obrotowy znajdują się na swoim
miejscu.
Czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Obejrzeć bezpieczniki i upewnić się, czy
nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną
swobodną wentylację.
Odczekać 10 minut, a następnie ponowić
próbę użycia kuchenki.
Przed ponowną próbą należy otworzyć i
zamknąć drzwiczki.
Odłączyć kuchenkę od zasilania. Odczekać
10 minut, po czym ponownie podłączyć
kuchenkę do zasilania i podjąć próbę jej
uruchomienia.
POWYŻSZE CZYNNOŚCI ZAPOBIEGNĄ zbędnemu wzywaniu serwisu, którego koszty ponosi użytkownik. Przy kontaktowaniu się z serwisem należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Więcej informacji znajduje się w książce gwarancyjnej.

JEŻELI KABEL ZASILAJĄCY WYMAGA WYMIANY, należy wymienić go na nowy - oryginalny,
dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiany kabla zasilającego może
dokonać tylko wykwalifikowany pracownik techniczny serwisu.
NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ









WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ
PRZESZKOLONEGO TECHNIKA SERWISU. Wykonywanie przez

osobę nieprzeszkoloną i niebędącą pracownikiem serwisu
wszelkich napraw bądź czynności konserwacyjnych, wiążących się ze
zdejmowaniem jakichkolwiek osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest
niebezpieczne.
ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK OSŁON.

DANE DO TESTOWANIA PARAMETRÓW PODGRZEWANIA
ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.
MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI (IEC) opracowała normę służącą do oceny efektywności podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:
PRÓBA
12.3.1
12.3.2
12.3.3
13.3

ILOŚĆ
1000 G
475 G
900 G
500 G

SZACOWANY CZAS
12 - 13 MIN
5 ½ MIN
13 - 14 MIN
10 MIN

POZIOM MOCY
650 W
650 W
750 W
160 W

POJEMNIK
PYREKS 3.227
PYREKS 3.827
PYREKS 3.838

DANE TECHNICZNE
NAPIĘCIE ZASILANIA
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY
BEZPIECZNIK
MOC WYJŚCIOWA
GRILL
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)
WYMIARY WEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)
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230 V/50 Hz
2300 W
10 A
1000 W
800 W
385 x 595 x 468
200 x 405 x 380
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W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE
PUDEŁKO OPAKOWANIA nadaje się w
całości do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie
z lokalnymi przepisami. Materiały z opakowania, które stanowią
potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian itp.), należy przechowywać w miejscach
niedostępnych dla dzieci.
NINIEJSZE URZĄDZENIE zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą 2012/19/EU dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga wyeliminować niekorzystny wpływ złomowanych
urządzeń na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

SYMBOL u
umieszczony
mieszczony
i
na
urządzeniu lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie jest klasyfikowane jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy przekazać je do właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
URZĄDZENIE należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. usuwania odpadów i
ochrony środowiska.
W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI dotyczących możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem administracji publicznej, terenowymi służbami oczyszczania lub sklepem, w
którym urządzenie zostało zakupione.
PRZED ZŁOMOWANIEM odciąć kabel zasilający, aby
uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.
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