


Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście nas Państwo, 
kupując nasz piekarnik. Przekonajcie się Państwo sami, 
że na naszych wyrobach możecie polegać. Abyście 
Państwo łatwiej zrozumieli działanie urządzenia, dodaliśmy 
dokładnie napisaną instrukcję obsługi.

Instrukcja ta powinna Wam ułatwić zaznajomienie 
się z Waszym nowym urządzeniem. Prosimy, abyście 
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie 
przecztali instrukcję obsługi.

Prosimy o sprawdzenie czy urządzenie, które otrzymaliście 
jest nieposzkodowane. W przypadku uszkodzenia 
powstałego podczas transportu, należy zwrócić się do 
sprzedawcy u którego urządzenie zostało kupione lub 
do okręgowego magazynu skąd urządzenie zostało 
dostarczone. Numer telefonu, znajdziecie Pństwo na 
rachunku lub kwicie dostawy.

Życzymu Państwu wiele zadowolenia przy użytkowaniu 
Waszego nowego urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku 
w gastronomii. Oddziaływaniem energii 
elektromagnetycznej, służy wyłącznie do 
podgrzewania żywności oraz napojów. 
Kuchenki należy używać tylko w zamkniętych 
pomieszczeniach.

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika. 
Zawiera opis urządzenia i sposób jego użytkowania. 
Instrukcja odnosi się do różnych typów urządzeń dlatego 
też może zawierać opisy funkcji, których urządzenie 
państwa nie posiada.

SZANOWNI PAŃSTWO
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Nigdy nie dotykaj powierzchni 
ogrzewania lub urządzenia do 
gotowania. Staną się nagrzewa 
podczas pracy. Trzymaj dzieci w 
bezpiecznej odległości. Istnieje ryzyko 
spalania!
Źródło promieniowania mikrofal i 
wysokiego napięcia. Nie zdejmować 
obudowy.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie i jego dostępne części 
nagrzewają się podczas użytkowania. Należy użytkować 
urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać. Dzieci poniżej 
8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez 
ciągłego nadzoru. Urządzenie może być użytkowane przez 
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych 
możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby 
niedoświadczone lub o niewystarczającej wiedzy pod 
warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem 
lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej 
obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z 
użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci 
nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie 
mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez 
nadzoru. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się 
do urządzenia raz przewodu zasilającego.

• UWAGA: Podczas korzystania z funkcji mikrofale + grill 
dochodzi do znacznego wzrostu temperatury. W tym 
wypadku zaleca się, by dzieciom podczas użytkowania 
kuchenki towarzyszyła osoba dorosła (tylko dla kuchenek 
posiadających funkcję grilowania).

• UWAGA: Jeśli uszkodzone są drzwiczki lub powierzchnie 

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
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uszczelniające, kuchenka nie powinna być uruchamiana 
do czasu jej naprawy przez wykwalifikowaną osobę.

• UWAGA: Wykonywanie jakichkolwiek czynności 
serwisowych lub naprawczych związanych ze 
zdejmowaniem którejkolwiek z pokryw lub części 
obudowy, dających osłonę przed energią mikrofalową jest 
niebezpieczne dla każdego i łączy się z ryzykiem. Dlatego 
tego rodzaju czynności powinna dokonywać wyłącznie 
osoba wykwalifikowana.

• UWAGA: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie 
wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż są one 
podatne na eksplozję.

• Usuwanie nóżek kuchenki oraz pokrywanie odwietrzników 
jest zabronione.

• Do gotowania należy używać wyłącznie naczyń i 
przyrządów specjalnie przeznaczonych do zastosowania 
w kuchenkach mikrofalowych.

• Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach 
plastykowych lub papierowych, należy często sprawdzać 
proces gotowania ze względu na możliwość zapłonu 
pojemników.

• W przypadku pojawienia się dymu, wyłączyć kuchenkę 
lub odłączyć ją od sieci zasilania i nie otwierać drzwiczek, 
by stłumić możliwe płomienie.

• Mikrofalowe podgrzewanie napojów może powodować 
opóźnione nagłe wykipienie, dlatego też zaleca się 
uważne manipulowanie naczyniami w których były one 
podgrzewane.

• Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci (niemowląt) w 
butelkach lub słoikach (bez zakrętki i smoczka), należy 
zawartość dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed 
podaniem pożywienia należy sprawdzić jego temperaturę, 
aby uniknąć możliwości oparzeń.
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• Nie należy gotować jajek w skorupie ani podgrzewać 
ugotowanych jajek na twardo, gdyż mogą pęknąć,  nawet 
po zakończonym już podgrzewaniu.

• Do czyszczenia drzwiczek kuchenki, powierzchni 
uszczelniających oraz wnętrza, należy używać łagodnych 
środków czyszczacych  oraz gąbek lub miękkich szmatek. 

• Kuchenkę mikrofalową należy systematycznie i dokładnie 
czyścić, oraz usunąć z jej wnętrza resztki jedzenia. 

• Nieregularna pielęgnacja kuchenki mikrofalowej może 
spowodować uszkodzenia jej powierzchni, co z kolei może 
ujemnie wpłynąć na wiek trwania urządzenia, oraz może 
wywołać niebezpieczeństwo. 

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, 
wymiany może dokonać producent, autoryzowany serwis 
lub odpowiednio do tego celu wykwalifikowana osoba.

• Nie pozostawiaj przewodu sieciowego zwisającego z 
krawędzi stołu lub blatu kuchennego.

• W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie należy 
podłączać tego urządzenia do zewnętrznego włącznika 
czasowego lub układu zdalnego sterowania.

• Nie należy samodzielnie wymieniać lampy kuchenki 
ani zezwalać na wykonanie tej czynności osobie 
nieautoryzowanej przez serwis. W przypadku awarii 
lampy kuchenki należy skontaktować się ze sprzedawcą 
lub autoryzowanym serwisem GORENJE.

• OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej 
nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków 
czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia 
parowego, środków ściernych, druciaków, agresywnych 
środków czyszczących, środków zawierających 
wodorotlenek sodu.
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Poniżej podane zostały niektóre zasady i wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa, które (podobnie jak w 
przypadku użytkowania innych urządzeń elektrycznych) 
należałoby uwzględnić. Zapewni to bezpieczne i 
najskuteczniejsze działanie kuchenki.
• Kuchenki należy używać wyłącznie do przyrządzania 

potraw. Nie wolno używać jej do suszenia ubrań, 
papieru lub innych przedmiotów. Nie nadaje się ona 
również do procesu sterylizacji przedmiotów czy 
żywności.

• Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż może to 
spowodować jej uszkodzenie.

• W wnętrzu kuchenki nie należy przechowywć 
przedmiotów, a w szczególności książek kucharskich, 
gazet itp.

• Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza ich 
skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki drobiowe i tym 
podobne, należy przed gotowaniem kilkakrotnie 
nakłóć widelcem.

• Do otworów znajdujących się po zewnętrznej stronie 
kuchenki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.

• Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych części, takich 
jak nóżki, śruby, złącza itp.

• Żywność zawsze należy włożyć do odpowiedniego 
naczynia.
WAŻNE: W kuchence mikrofalowej nie należy 
używać:
 – naczyń metalowych lub naczyń z metalowymi 

uchwytami.
 – naczyń z metalowym wykończeniem lub dekoracją.
 – klamer drucianych powlekanych papierem do 

wiązania worków foliowych.
 – naczyń z melaminu, ponieważ zawierają one 

substancje wchłaniające energię mikrofalową. 
Grozi to pęknięciem naczynia lub jego zwęgleniem. 
Co więcej, przedłuża to czas przygotowywania 
żywności.

 – naczyń, których powierzchnia nie jest 
przystosowana do użycia w kuchence 
mikrofalowej. Nie należy również używać 
zamkniętych filiżanek z uchwytami.

 – pojemników o małych otworach lub butelek 
z wąskimi szyjkami, gdyż mogą one podczas 
podgrzewania pęknąć.

 – zwykłych termometrów do mięsa lub wypieków. 
Na rynku dostępne są specjalne termometry, które 
przystosowane są do zastosowania w kuchenkach 
mikrofalowych.

• Przyrządy przeznaczone do użycia w kuchence 
mikrofalowej należy używać zgodnie z instrukcją 
obsługi ich producenta.

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEGO 
UŻYTKOWANIA 
KUCHENKI
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• Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do smażenia 
potraw.

• Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie 
nagrzewa naczyń w których przygotowywana jest 
żywność. Mimo iż naczynie, będzie na dotyk chłodne, 
temperatura artykułu żywnościowego będzie tak 
samo wysoka jak po zwykłym gotowaniu. Dlatego po 
odsłonięciu (chłodnej) przykrywki potrawa będzie 
parować.

• Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę 
żywności, szczególnie jeśli chodzi o artykuły 
żywnościowe dla dzieci i niemowląt. Radzi się, aby 
po wyjęciu żywności z kuchenki poczekać kilka 
minut,  potrawę należy przemieszać lub wstrząsnąć 
aby temperatura pożywienia była  równomiernie  
rozprowadzona.

• Żywność zawierającą tłuszcze i wodę należy po 
wyłączeniu się kuchenki przetrzymać w niej przez 
kolejnych 30 - 60 sekund. Spowoduje to uspokojenie 
się składników. Potrawa po wstawieniu do niej łyżki 
lub dodaniu kostki Maggi nie będzie się pienić.

• Należy pamiętać, że czas przygotowywania 
niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego, 
marmolady lub mielonego mięsa), jest krótszy w 
porównaniu z ich tradycyjnym przygotowywaniem. 
Do podgrzewania potraw zawierających  dużą 
ilość tłuszczu lub cukru nie wolno używać naczyń z 
tworzyw sztucznych.

• Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyń, 
naczynie może absorbować ciepło pochodzące z 
potrawy. Najczęściej pojawia się to w przypadku 
pokrycia żywności folią. By zapobiec poparzeniom, 
zaleca się używanie rękawiczek ochronnych, podczas 
wyjmowania naczyń z kuchenki.

• Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia pożaru w 
komorze kuchenki:
a) Należy dokładnie określić czas przygotowywania 

żywności i uważać by jej nie podgrzewać za długo. 
Uważnie należy sprawdzać proces podgrzewania 
żywności jeśli używamy do tego przyrządów 
papierowych, z tworzyw sztucznych lub innych 
łatwo palnych materiałów.

b) Należy usunąć druciane spinki czy sznurki, którymi 
związana jest pakowana w woreczkach żywność.

c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki w 
przypadku zapalenia się wsadu. Kuchenkę 
należy natychmiast odciąć od zasilania prądu 
przez wyciągnięcie wtyczki z gniadzka lub 
przez odkręcenie bezpiecznika z głównej tablicy 
rozdzielczej.



1 - Pokrętło ustawienia czasu (0 - 30 minut)

2 - Pokrętło ustawienia mocy mikrofal

1. Ochronny system zatrzaskόw 
drzwi

2. Okno kuchenki
3. Panel sterujący

Kratka do grillowania można 
jej używać jedynie do funkcji 
grillowania lub w połączeniu z 
funkcją mikrofale. 

1.
2. 3.
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1. W celu chwilowego zatrzymania (przerwania) 
gotowania, należy otworzyć drzwiczki i proces 
gotowania zostanie zatrzymany, aby kontynuować, 
drzwiczki należy zamknąć.

2. W celu całkowitego zatrzymania (odwołania) 
gotowania, należy obrócić pokrętło ustawienia 
czasu na pozycję 0.

Funkcja rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, 
drobiu i ryb. Zamrożone jedzenie należy położyć na 
środku w kuchence i zamknąć drzwiczki.
1. Pokrętło ustawienia mocy mikrofal należy przestawić 

do pozycji »ROZMRAŻANIE«.
2. Za pomocą pokrętła ustawienia czasu, należy wybrać 

żądany czas.

UWAGA: Po upływie nastawionego czasu słychać będzie 
sygnał dźwiękowy. Czas ten można zmienić w dowolnym 
momencie.

Poniższa procedura opisuje, jak należy ugotować 
lub podgrzać jedzenie. ZAWSZE należy sprawdzić 
ustawienia gotowania, zanim odejdzie się od 
działającej kuchenki. Jedzenie należy położyć na środku 
kuchenki i zamknąć drzwiczki.
1. Za pomocą pokrętła ustawienia mocy mikrofal, należy 

ustawić poziom mocy (17, 33, 55, 77, 100%).
2. Za pomocą pokrętła ustawienia czasu należy wybrać 

odpowiedni czas gotowania. Lampka wewnątrz 
kuchenki zacznie świecić.

3. W czasie gotowania, obracając pokrętło ustawienia 
mocy mikrofal, można zmienić moc mikrofal.

UWAGA: Po upływie nastawionego czasu słychać będzie 
sygnał dźwiękowy. Czas ten można zmienić w dowolnym 
momencie.

Gotowanie bądź pieczenie na grillu jest szczególnie 
zalecane w przypadku cienkich plastrów 
mięsa, kotletów, bitek, szaszłyków, kiełbas lub 
kawałków kurczaka. Grill jest doskonały również 
do przygotowywania zapiekanek z chleba 
oraz zapiekanych potraw. Chcąc, na przykład, 
przygotowywać potrawy z grilla przez 12 minut, należy:

CHWILOWE 
ZATRZYMANIE/ 
CAŁKOWITE 
ZATRZYMANIE 
GOTOWANIA

ROZMRAŻANIE 
JEDZENIA

GOTOWANIE/ 
PODGRZEWANIE

GRILL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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1. otworzyć drzwiczki kuchenki i potrawę postawić na 
ruszcie. Zamknąć drzwiczki kuchenki;

2. pokrętło obrócić do pozycji »GRILL«;
3. za pomocą pokrętła ustawienia czasu wybrać 

odpowiedni czas gotowania (25 min). Lampka 
wewnątrz kuchenki zacznie świecić.

UWAGA: Po upływie nastawionego czasu słychać będzie 
sygnał dźwiękowy. Czas ten można zmienić w dowolnym 
momencie.

W tym trybie 30% czasu kuchenka będzie działała z 
użyciem mikrofal, a 70 % czasu z użyciem grilla. Ten 
sposób działania zaleca się do przygotowywania ryb 
lub zapiekanych potraw. Chcąc, na przykład, ustawić 
kombinowane działanie na 25 minut, należy:
1. otworzyć drzwiczki kuchenki i potrawę postawić na 

ruszcie. Zamknąć drzwiczki kuchenki;
2. pokrętło obrócić do pozycji »DZIAŁANIE 

KOMBINOWANE 1«;
3. za pomocą pokrętła ustawienia czasu wybrać 

odpowiedni czas gotowania (25 min). Lampka 
wewnątrz kuchenki zacznie świecić.

UWAGA: Po upływie nastawionego czasu słychać będzie 
sygnał dźwiękowy. Czas ten można zmienić w dowolnym 
momencie.

W tym trybie 49 % czasu kuchenka będzie działała z 
użyciem mikrofal, a 51 % czasu z użyciem grilla. Ten 
sposób działania zaleca się do przygotowywania 
pudingów, zapiekanego ryżu, omletów, pieczonych 
ziemniaków oraz potraw z drobiu.
Chcąc, na przykład, ustawić kombinowane działanie na 
25 minut, należy:
1. otworzyć drzwiczki kuchenki i potrawę postawić na 

ruszcie. Zamknąć drzwiczki kuchenki;
2. pokrętło obrócić do pozycji »DZIAŁANIE 

KOMBINOWANE 2«;
3. za pomocą pokrętła ustawienia czasu wybrać 

odpowiedni czas gotowania (25 min). Lampka 
wewnątrz kuchenki zacznie świecić.

UWAGA: Po upływie nastawionego czasu słychać będzie 
sygnał dźwiękowy. Czas ten można zmienić w dowolnym 
momencie.

DZIAŁANIE 
KOMBINOWANE 1

DZIAŁANIE 
KOMBINOWANE 2
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1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy kuchenkę 
obowiazkowo wyłaczyć i wyciągnąć kabel zasilający z 
gniazdka.

2. Wnętrze kuchenki powinno być zawsze czyste. Jeżeli 
po zakończonym gotowaniu na ściankach kuchenki 
zostały okruchy potraw lub krople płynu, powinno się 
je wytrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia należy 
używać łagodnych środków czyszczących. Nie zaleca 
się używania silnych detergentów oraz środków 
ściernych.

3. Powierzchnię zewnętrzną  należy czyścić wilgotną 
ściereczką.  Aby  zapobiec uszkodzeniom lub awarii 
części znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy 
uważać by woda lub inne płyny nie dostały się do 
odwietrzników.

4. Nie wolno zmoczyć panelu sterującego. Należy 
czyścić go miękką, wilgotną ściereczką. Nie powinno 
się używać silnych środków czyszczących, środków 
ściernych, jak również środków czyszczących w 
aerosolu.

5. Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych 
powierzchniach kuchenki osiada para, należy zetrzeć 
ją  miękką ściereczką. Para pojawia  się, gdy kuchenka 

W tym trybie 67 % czasu kuchenka działała z użyciem 
mikrofal, a 33 % czasu z użyciem grilla. Ten sposób 
działania zaleca się do przygotowywania pudingów, 
zapiekanego ryżu, omletów, pieczonych ziemniaków 
oraz potraw z drobiu. Chcąc, na przykład, ustawić 
kombinowane działanie na 25 minut, należy:
1. otworzyć drzwiczki kuchenki i potrawę postawić na 

ruszcie. Zamknąć drzwiczki kuchenki;
2. pokrętło obrócić do pozycji »DZIAŁANIE 

KOMBINOWANE 3«;
3. za pomocą pokrętła ustawienia czasu wybrać 

odpowiedni czas gotowania (25 min). Lampka 
wewnątrz kuchenki zacznie świecić.

UWAGA: Po upływie nastawionego czasu słychać będzie 
sygnał dźwiękowy. Czas ten można zmienić w dowolnym 
momencie.

DZIAŁANIE 
KOMBINOWANE 3

PIELĘGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ – 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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umieszczona jest w środowisku bardzo wilgotnym. 
Nie oznacza to jednak usterki jej działania  lub jej 
uszkodzenia.

6. W celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów w 
kuchence należy umieścić w niej głębokie naczynie 
(przystosowane do użytku w kuchence mikrofalowe) 
z wodą. Do wody należy wycisnąć sok jednej cytryny 
i dodać pozostałą skórkę. Gotować przez 5 minut. Po 
zakończonym gotowaniu należy kuchenkę dokładnie i 
starannie osuszyć za pomocą miękkiej  ściereczki.

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy 
usunąć wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz 
oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. 
Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do 
zachowania czystego środowiska.

ŚRODOWISKO
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1. Należy przekonać się, że opakowanie zostało 
usunięte, przede wszystkim z wnętrza komory i z 
wewnętrznej strony drzwiczek.

2. Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić się, że 
kuchenka nie posiada następujących uszkodzeń:
 – pochyłe drzwiczki,
 – uszkodzone drzwiczki,
 – wgniecenia lub dziury w szkle (oknie) na 

drzwiczkach lub wyświetlaczu,
 – wgniecenia w komorze kuchenki.

 Kuchenki mikrofalowej nie należy używać, jeśli 
znalezione zostanie któreś z podanych wyżej 
uszkodzeń.

3. Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około 15.5 kg; 
zaleca się, aby kuchenkę mikrofalową umieścić na 
twardej, stabilnej powierzchni poziomej, która będzie 
w stanie utrzymać jej ciężar.

4. Kuchenkę należy umieścić zdala od źródeł wysokich 
temperatur i pary.

5. Na kuchence nie powinno stawiać się niczego.
6. Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, 

aby w sytuacji awaryjnej można było szybko 
odłączyć urządzenie. Ewentualnie należy umożliwić 
odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając 
wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi 
zaleceniami dotyczącymi okablowania. Podłącz 
urządzenie do jednofazowego źródła zasilania 
prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 hz za 
pośrednictwem prawidłowo zamontowanego i 
uziemionego gniazdka. OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIE 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZIEMIĆ! Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego 
zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa.

7. Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,3 kVA – przed 
podłączeniem należy zasięgnąć porady pracownika 
punktu serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.

UWAGA: Kuchenka mikrofalowa jest zabezpieczona. 
Posiada ona wewnętrzny bezpiecznik o 
właściwościach: 250V, 10A.

INSTALACJA

WBUDOWANIE KUCHENKA MIKROFALOWA
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Zasilanie elektryczne ............................... 220-240V~50Hz, 1280W
Moc użyteczna ...................................................................................800W
Moc grilowania, grzałka grilowa .............................................. 1100W
Częstotliwość robocza ........................................................... 2450MHz
Wymiary zewnętrzne 592mm(Šz) x 390mm(H) x 346mm(D)
Pojemność kuchenki ...................................................................21 litrów
Waga netto ............................................................................około 10,5 kg
Poziom hałasu ...................................................................Lc < 58 dB (A)

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską 
wytyczną 2012/19/EU o zużytych urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and 
electronic equipment - WEEE).Wytyczna ta określa 
ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej 
odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Kuchenka mikrofalowa może spowodować zakłócenia w 
działaniu odbiorników telewizyjnych, radiowych itp. By 
usunąć lub zmniejszyć zakłócenia, należy:

a) Oczyścić drzwiczki kuchenki i powierzchnie 
uszczelek.

b) Umieścić odbiorniki televizyjne lub radiowe jak 
najdalej od kuchenki mikrofalowej.

c) Wyposażenie odbiorników w anteny i umieszczenie 
ich w sposób, który umożliwi najsilniejszy odbiór 
sygnału.

PRODUCENT ZACHOWUJE PRAWO DO 
WPROWADZANIA ZMIAN NIE WPŁYWAJĄCYCH NA 

FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.

DANE TECHNICZNE

ZAKŁÓCENIA W 
ODBIORZE FAL 
RADIOWYCH I 
TELEWIZYJNYCH
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ZABUDOWA 
W ELEMENCIE 
KUCHENNYM

MONTAŻ KUCHENKI



1. Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz wyłączył się 
lub nie wyświetla komunikatów:
a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo 

podłączone do sieci zasilania elektrycznego. 
Jeśli nie, należy wyciągnać przewód elektryczny 
kuchenki z gniazdka zasilania elektrycznego i po 10 
sekundach powtórnie włączyć urządzenie.

b) Należy sprawdzić bezpieczniki i gniazdko przewodu 
zasilającego. Gniazdko najłatwiej sprawdzić, 
podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.

2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi do emisji 
energii mikrofalowej, należy:
a) Sprawdzić ustawienie timera.
b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki zostały 

domknięte a zamki bezpieczeństwa zamknięte. W 
przeciwnym razie emisja enerii mikrofalowej została 
uniemożliwiona.

W przypadku nie możności rozwiązania problemu, 
mimo wykonania w/w czynności, należy zwrócić się do 
autoryzowanego punktu serwisowego.
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PRZED WEZWANIEM SERWISU
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W celu uzyskania informacji lub w razie problemów 
z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy 
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu 
znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). 
Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy 
zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu 
małych urządzeń AGD.

Wyłącznie do własnego użytku!

Dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące pieczenia 
za pomocą mikrofali i grilla znajduja się na stronie 
internetowej:

http://www.gorenje.pl

WIELE SATYSFAKCJI Z KORZYSTANIA KUCHENKI 
MIKROFALOWEJ ŻYCZY PAŃSTWU

GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY



www.gorenje.com

(02-17) BM235CLI & BM235CLB


