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POLSKI 

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie 

przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. 

W zależności od modelu, akcesoria zawarte w kuchence mogą się różnić od tych, 

które. 

PYCCKИЙ 

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с 

приложенным руководством. 

В зависимости от модели, аксессуары, включенные в ваш духовой шкаф 

может отличаться от тех. 

 العربية
 .واستخدامه الجهاز تركيب قبل بحرص المرفقة قراءة يجب

 .تلك عن تختلف قد بك الخاص الفرن في وشملت واالكسسوارات النموذج، على اعتمادا
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Przed montażem i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia 
należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. 
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała 
spowodowane nieprawidłową montażem oraz eksploatacją. 
Instrukcję obsługi należy zachować, aby korzystać z niej podczas 
eksploatacji urządzenia. 

Bezpieczeństwo dzieci oraz osób o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych  

UWAGA! Zagrożenie uduszeniem, odniesieniem obrażeń lub 
trwałym kalectwem. 

 Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku 
życia oraz osoby, których zdolności fizyczne, zmysłowe lub 
umysłowe są ograniczone bądź osoby nie posiadające 
doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że przebywają pod 
nadzorem oraz otrzymały stosowne instrukcje dotyczące 
obsługi urządzenia w sposób prawidłowy i bezpieczny, a 
także rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem. 

 Nie dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem.  

 Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać 
poza zasięgiem dzieci. 

 UWAGA: Dzieci nie powinny zbliżać się do pracującego lub 
stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy kuchenki 
mikrofalowej mocno nagrzewają się. 

 Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, 
zaleca się jej włączenie. Dzieci poniżej 3 lat nie wolno 
pozostawiać bez opieki w pobliżu urządzenia. 

 Czyszczeniem pielęgnacją urządzenia nie mogą zajmować 
się dzieci bez nadzoru dorosłych. 
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Ogólne zasady bezpieczeństwa 

 Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytkowania 
wyłącznie w gospodarstwie domowym. 

 Podczas pracy wnętrze urządzenia nagrzewa się do bardzo 
wysokiej temperatury. Nie dotykać elementów grzejnych 
wewnątrz komory urządzenia. Podczas 
wyjmowania/wkładania akcesoriów lub naczyń należy 
zawsze używać rękawic kuchennych. 

 UWAGA: Nie należy podgrzewać płynów ani innych 
produktów żywnościowych w zamkniętych 
pojemnikach/naczyniach. Może to spowodować rozsadzenie 
zamkniętego naczynia. 

 Należy stosować wyłącznie akcesoria i naczynia 
przeznaczone do używania w kuchenkach mikrofalowych. 

 Podgrzewając żywność w pojemnikach z papieru lub 
tworzyw sztucznych, nie wolno pozostawiać urządzenia bez 
nadzoru – ww. materiały mogą zapalić/zwęglić się. 

 Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania żywności 
oraz napojów. Suszenie żywności lub odzieży, a także 
ogrzewanie poduszek termicznych, pantofli, gąbek, 
wilgotnych szmatek lub podobnych materiałów może 
spowodować obrażenia ciała, zapłon lub pożar. 

 Uwaga! Nie używać urządzenia, jeśli: 
- drzwi nie zamykają się prawidłowo, 
- zawiasy drzwi są uszkodzone, 
- powierzchnia styku drzwi z urządzeniem jest uszkodzona, 
- szyba w drzwiach jest uszkodzona, 
- w komorze urządzenia pojawia się łuk elektryczny, choć 

wewnątrz nie ma przedmiotów metalowych. W opisanych 
przypadkach nie wolno korzystać z urządzenia. 
Uszkodzenie należy zgłosić do najbliższego 
autoryzowanego serwisu technicznego. 
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 Jeśli z urządzenia ulatnia się dym lub ogień, jego drzwi 
należy pozostawić zamknięte w celu zduszenia płomieni. 
Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka lub 
wyłączyć zasilanie. 

 Podgrzewane napoje mogą osiągnąć temperaturę wrzenia z 
opóźnieniem. Zachować szczególną ostrożność podczas 
wyjmowania gorącego naczynia: ryzyko poparzenia 
wrzątkiem.  

 Zawartość butelek dla niemowląt oraz słoiczków z 
pokarmem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, aby 
zapewnić równomierną temperaturę pokarmu i nie dopuścić 
do poparzenia. 

 W kuchence mikrofalowej nie wolno podgrzewać jajek w 
skorupkach ani jajek gotowanych, ponieważ mogą 
eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania. 

 Uwaga! W urządzeniu nie wolno podgrzewać czystego 
alkoholu ani napojów alkoholowych. RYZYKO POŻARU! 

 Uwaga! W przypadku podgrzewania niewielkich ilości 
żywności nie należy ustawiać zbyt długiego czasu 
gotowania lub zbyt wysokiego poziomu mocy: ryzyko 
przypalenia przygotowywanej potrawy. Np. pieczywo może 
przypalić się po upływie 3 minut, jeżeli został wybrany zbyt 
wysoki poziom mocy. 

 Do opiekania używać wyłącznie funkcji Grill oraz stale 
nadzorować wspomniany proces gotowania. Korzystając z 
funkcji Mikrofale + Grill, pieczywo przypali się po upływie 
bardzo krótkiego czasu. 

 Upewnić się, że kabel zasilający innych urządzeń 
elektrycznych nie został zatrzaśnięty gorącymi drzwiami 
urządzenia, gdyż izolacja kabla może ulec uszkodzeniu i 
spowodować ryzyko zwarcia! 
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 Zachować szczególną ostrożność w trakcie 

podgrzewania napojów! 
Podgrzewane napoje (woda, kawa, herbata, mleko itd.) 
mogą osiągnąć temperaturę wrzenia. Zachować szczególną 
ostrożność podczas wyjmowania gorącego naczynia: 
RYZYKO POPARZENIA WRZĄTKIEM!  
Aby uniknąć ww. sytuacji, do naczynia należy włożyć 
metalową łyżeczkę lub szklaną rurkę. (Łyżeczka nie może 
stykać się ze ścianami komory urządzenia – zachować 
minimalny odstęp 3 cm). 

Montaż 

 System elektryczny musi być wyposażony w wyłącznik, z 
separacją styków wszystkich biegunów, co zapewnia pełne 
odłączenie podczas wystąpienia przepięcia o kategorii III. 

 Jeżeli wtyczka służy do podłączenia elektrycznego, musi 
być dostępna po jej zainstalowaniu. 

 Instalacja elektryczna musi zapewniać ochronę przed 
porażeniem elektrycznym.  UWAGA: URZĄDZENIE MUSI 
BYĆ UZIEMIONE. 

Czyszczenie 

 Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie 
pozostałości żywności. 

 Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do 
uszkodzenia powierzchni wewnętrznych, co negatywnie 
wpłynie na żywotność urządzenia oraz może spowodować 
niebezpieczne sytuacje. 
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 Nie wolno używać agresywnych środków ani metalowych 
skrobaków do czyszczenia szyby w drzwiach urządzenia, 
ryzyko zarysowania powierzchni, a w rezultacie stłuczenia 
szyby. 

 Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych. 

 Powierzchnia drzwi (front oraz elementy) muszą pozostać w 
czystości w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
urządzenia. 

 Wszelkie wskazówki i zalecenia znajdują się w rozdziale 
„Czyszczenie i pielęgnacja”. 

Naprawy  

 UWAGA: Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia 
należy odłączyć je od zasilania. 

 UWAGA: Wyłącznie wykwalifikowany specjalista może 
przeprowadzać czynności serwisowe lub naprawcze 
wiążące się z koniecznością zdjęcia osłony chroniącej przed 
promieniowaniem mikrofalowym. 

 UWAGA: W przypadku uszkodzenia drzwi lub uszczelek 
drzwiowych, nie wolno korzystać z urządzenia do czasu 
naprawy przez wykwalifikowanego specjalistę. 

 Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, ze względów 
bezpieczeństwa jego wymianę powinien przeprowadzić 
producent, autoryzowany serwis lub inny wykwalifikowany 
specjalista. Ponadto do ww. czynności potrzebne są 
specjalne narzędzia. 

 Urządzenia nie wolno otwierać ani naprawiać samemu, 
ponieważ grozi to obrażeniami ciała lub uszkodzeniem 
urządzenia. Powyższe prace powinien wykonywać jedynie 
personel autoryzowanego serwisu technicznego. 
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W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia lub wystąpienia 
niebezpiecznych sytuacji, prosimy stosować się do 
poniższych wskazówek  

 Nie wolno włączać urządzenia, jeśli nie zamocowano 
wspornika obrotowego, podstawy obrotowej ani talerza 
obrotowego. 

 Nie wolno uruchamiać pustego urządzenia. RYZYKO 
przeciążenia oraz USZKODZENIA urządzenia! 

 W trakcie nauki obsługi urządzenia do środka komory 
wstawić szklankę wody. Woda zaabsorbuje mikrofale, zaś 
urządzenie nie ulegnie uszkodzeniu. 

 Otworów wentylacyjnych nie wolno zatykać ani przykrywać. 

 Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zaleca 
się sprawdzić, czy używane naczynie nadaje się do 
stosowania w kuchence mikrofalowej. Należy korzystać z 
naczyń przeznaczonych do używania w kuchenkach 
mikrofalowych (patrz rozdział „Zalecenia dotyczące 
stosowania odpowiednich naczyń”). 

 Nie wolno zdejmować pokrywy mikowej na górnej ścianie 
komory urządzenia! Pokrywa chroni generator mikrofal 
przed osadzaniem się tłuszczu i resztek jedzenia. 

 Do komory nie wolno wkładać przedmiotów łatwopalnych, 
gdyż w przypadku włączenia urządzenia mogą ulec 
zapaleniu. 

 Komory urządzenia nie traktować jako miejsca do 
przechowywania przedmiotów. 

 Podgrzewanie oleju lub tłuszczu wewnątrz urządzenia jest 
surowo zabronione. 

 Maksymalna wytrzymałość talerza obrotowego oraz rusztu 
wynosi 8 kg. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie 
wolno przekraczać tej wagi. 
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Zalety kuchenki mikrofalowej 

W tradycyjnych piekarnikach ciepło, 
wytwarzane przez elementy grzewcze lub 
palniki gazowe, powoli penetruje żywność od 
zewnątrz do wewnątrz. Skutkuje to dużą 
utratą energii na ogrzanie powietrza, 
komponentów urządzenia oraz naczyń. 

W kuchence mikrofalowej ciepło jest 
wytwarzane wewnątrz produktu 
żywnościowego i roz- prowadzane od 
wewnątrz do zewnątrz. W tym przypadku nie 
występuje niepotrzebna utrata energii 
(nagrzanie wnętrza urządzenia oraz naczyń), 
gdyż podgrzewana jest wyłącznie żywność. 

Zalety kuchenki mikrofalowej: 

1. Krótszy czas gotowania; w porównaniu z 
tradycyjnym piekarnikiem czas gotowania 
skraca się nawet o ¾ . 

2. Ultraszybkie rozmrażanie zapobiega 
nadmiernemu rozwojowi bakterii. 

3. Oszczędność energii. 

4. Zachowanie wartości odżywczych (dzięki 
krótszemu czasowi grzania). 

5. Łatwość w utrzymaniu w czystości. 

Jak działa kuchenka mikrofalowa 

Urządzenie zostało wyposażone w zawór 
wysokonapięciowy, zwany magnetronem, 
który przetwarza energię elektryczną w 
energię mikrofalową. Powstałe fale 
elektromagnetyczne są wprowadzane do 
wnętrza komory urządzenia przez falowód 
lub poprzez ceramiczna podstawę komory 
urządzenia. 

Wewnątrz urządzenia mikrofale rozchodzą 

się we wszystkich kierunkach, odbijają od 

metalowych ścianek komory, a następnie są 

wchłaniane przez żywność, penetrując ją 

równomiernie. 

Dlaczego żywność nagrzewa się 

Większość produktów żywnościowych 
zawiera wodę, która dzięki mikrofalom jest 
wprawiana w drgania. 

Tarcia między cząsteczkami produkują 
ciepło, które podwyższa temperaturę 
żywności, rozmrażając ją, gotując lub 
podgrzewając. 

Dzięki ciepłu wytwarzanemu wewnątrz 
produktu żywnościowego: 

 możliwe jest gotowanie jedynie z 
odrobiną płynu lub tłuszczu/oleju. 

 rozmrażanie, podgrzewanie lub 
gotowanie odbywa się szybciej niż w 
tradycyjnym piekarniku. 

 żywność zachowuje witaminy, wartości 
odżywcze oraz minerały. 

 żywność zachowuje swój kolor i aromat. 

Mikrofale przechodzą przez porcelanę, szkło, 

karton i tworzywa sztuczne, natomiast nie 

przenikają przez metal. Dlatego w 

kuchenkach mikrofalowych nie powinno się 

stosować pojemników metalowych lub z 

częściami metalowymi. 

Mikrofale odbijają się od metalu … 

 
…lecz przechodzą przez szkło i porcelanę… 

 
… a następnie są pochłaniane przez 

żywność. 
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Opis urządzenia 

 

 
 

1. Zatrzaski 4. Ceramiczna podstawa komory 

2. Okienko drzwi 5. Panel sterujący 

3. Opuszczana grzałka grilla 6. Ruszt 

 

 

 

 

1. Pokrętło wyboru funkcji 5. Przycisk “Blokada uruchomienia” 

2. Przycisk Start/Stop 6. Przycisk otwierania drzwi 

3. Przycisk “Zegar” 7. Pokrętło wyboru 

4. Przycisk “OK”   

 

  

1 2 3 4 5 6 7
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a Wskaźnik zegara h Wskaźnik Rozmrażania wg czasu 

b Wskaźnik funkcji gotowania Grill i Wskaźnik Mocy 

c Wskaźnik funkcji gotowania Mikrofale j Przycisk otwierania drzwi 

b + c Wskaźnik funkcji gotowania Grill + 

Mikrofale 

k Przycisk “Blokada uruchomienia” 

d Wskaźnik Funkcji specjalnej l Przycisk “OK” 

e Wyświetlacz m Przycisk “Zegar” 

f Wskaźnik Rozmrażania wg wagi n Przycisk Start/Stop 

g Wskaźnik Czasu trwania   

Opis funkcji 

Symbol Funkcja Poziom mocy Zastosowanie 

 

Mikrofale 

90 W 
Powolne rozmrażanie delikatnych produktów 
żywnościowych; utrzymywanie żywności w cieple 

180 W 
Gotowanie na niskim poziomie ciepła,  
gotowanie ryżu; szybkie rozmrażanie 

360 W 
Rozpuszczanie masła 

Podgrzewanie żywności dla małych dzieci 

600 W 

Gotowanie warzyw i innej żywności 

Powolne gotowanie i podgrzewanie 

Podgrzewanie i gotowanie małych porcji żywności 

Podgrzewanie delikatnych żywności 

850 W Gotowanie i szybkie podgrzewanie płynów lub dań gotowych 

 
+ 

 

Mikrofale + 

Grill 

90 W Opiekanie/tostowanie 

180 W Grillowanie drobiu i mięsa  

360 W Przyrządzanie dań zapiekanych ("au gratin") 

 

Grill 
--- Grillowanie 

  

a b e f g

d

c

h

i

jklmn



 

13 

PL 

Ustawienia podstawowe 

 

Ustawianie zegara 

Po podłączeniu urządzenia do sieci 

zasilającej po raz pierwszy oraz po 

ewentualnej przerwie w dostawie prądu, 

wyświetlacz zegara zacznie migać wskazując 

nieprawidłową godzinę. Aby ustawić zegar, 

należy wykonać następujące czynności: 

1. Gdy na wyświetlaczu jest widoczna 

godzina nacisnąć przycisk zegara (3). 

Cyfry godziny zaczną migać. 

2. Za pomocą pokrętła wyboru (7) ustawić 

godzinę. 

3. Ponownie nacisnąć przycisk zegara (3). 

Cyfry minut zaczną migać. 

4. Za pomocą pokrętła wyboru (7) ustawić 

minuty. 

5. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk zegara (3). 

Włączanie/wyłączanie podświetlenia 

zegara 

Aby wyłączyć wyświetlanie godziny, należy 

naciskać przycisk zegara (3) przez 3 

sekundy. Na wyświetlaczu będzie migać 

wyłącznie dwukropek oddzielający cyfry 

godzin od cyfr minut. 

Aby włączyć podświetlenie zegara, należy 

naciskać przycisk zegara (3) przez 3 

sekundy. 

Blokada uruchomienia 

Służy do blokowania przycisków i ustawień 

urządzenia, co zabezpieczy np. przed 

nieumyślnym włączeniem przez dzieci. 

1. Naciskać przycisk blokady uruchomienia 

(5) przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał 

dźwiękowy, zaś na  wyświetlaczu pojawi 

się symbol “ ”. Urządzenie zostało 

zablokowane i nie może być używane. 

2. W celu odblokowania urządzenia, 

ponownie naciskać przycisk Blokady 

uruchomienia (5) przez 3 sekundy. 

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7
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Funkcje podstawowe 

 
 

Funkcja gotowania: Mikrofale 

Funkcja idealna do gotowania oraz 

podgrzewania warzyw, ziemniaków, ryżu, ryb 

oraz mięsa. 

1. Obracać pokrętło wyboru funkcji (1) do 

momentu aż zacznie migać wskaźnik 

funkcji gotowania Mikrofale. Na 

wyświetlaczu zacznie migać wartość 

1:00. 

2. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni 

czas trwania. 

3. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). Na wyświetlaczu zacznie 

migać wartość mocy mikrofali. 

Jednocześnie zacznie migać wskaźnik 

mocy. 

4. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni 

poziom mocy mikrofali. Jeśli nie 

wprowadzono żadnych zmian, urządzenie 

będzie pracować z mocą 850 W. 

5. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). 

6. Nacisnąć przycisk Start/Stop (2). 

Urządzenie rozpocznie pracę. 

UWAGA:  

Nacisnąć przycisk Start w dowolnym 

momencie powyżej opisywanych 

kroków, by rozpocząć proces gotowania 

na podstawie wyświetlanych 

parametrów. 

Funkcja gotowania: Grill 

Funkcja pozwala w szybki sposób uzyskać 

efekt zarumienienia warstwy wierzchniej. 

1. Obracać pokrętło wyboru funkcji (1) do 

momentu aż zacznie migać wskaźnik 

funkcji gotowania Grill. Na wyświetlaczu 

zacznie migać wartość 10:00. 

2. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni 

czas trwania. 

3. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). 

4. Nacisnąć przycisk Start/Stop (2). 

Urządzenie rozpocznie pracę. 

Funkcja gotowania: Mikrofale + Grill 

Funkcja idealna do przygotowania lasagne, 

drobiu, pieczonych ziemniaków oraz różnego 

rodzaju pieczeni. 

1. Obracać pokrętło wyboru funkcji (1) do 

momentu aż zacznie migać wskaźnik 

funkcji gotowania Mikrofale + Grill. Na 

wyświetlaczu zacznie migać wartość 

10:00. 

2. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni 

czas trwania. 

3. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). Na  wyświetlaczu 

zacznie migać wartość mocy mikrofali. 

Jednocześnie zacznie migać wskaźnik 

mocy. 

4. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni 

1 2 3 4 5 6 7
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poziom mocy mikrofali. Jeśli nie 

wprowadzono żadnych zmian, urządzenie 

będzie pracować z mocą 360 W. 

Maksymalna wartość mocy dla tej funkcji 

wynosi 360 W. 

5. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). 

6. Nacisnąć przycisk Start/Stop (2). 

Urządzenie rozpocznie pracę. 

Uwaga:  

Nacisnąć przycisk Start w dowolnym 

momencie powyżej opisywanych 

kroków, by rozpocząć proces gotowania 

na podstawie wyświetlanych 

parametrów. 

Funkcja: Rozmrażanie wg czasu (tryb 

manualny) 

Funkcja idealna do szybkiego rozmrażania 

wszystkich rodzajów potraw. 

1. Obracać pokrętło wyboru funkcji (1) do 

momentu aż zacznie migać wskaźnik 

funkcji Rozmrażanie wg czasu. Na  

wyświetlaczu zacznie migać wartość 

10:00. 

2. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni 

czas rozmrażania. 

3. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). 

4. Nacisnąć przycisk Start/Stop (2). 

Urządzenie rozpocznie pracę. 

5. Obrócić/zamieszać potrawę, gdy 

rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na 

wyświetlaczu zacznie migać słowo . 

Funkcja: Rozmrażanie wg wagi (tryb 

automatyczny) 

Funkcja idealna do szybkiego rozmrażania 

mięsa, drobiu, ryb, owoców i pieczywa. 

1. Obracać pokrętło wyboru funkcji (1) do 

momentu aż zacznie migać wskaźnik 

funkcji Rozmrażanie wg wagi. Na  

wyświetlaczu zacznie migać rodzaj 

rozmrażanego produktu „Pr 1”. 

2. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni 

rodzaj rozmrażanego produktu. Jeśli nie 

wprowadzono żadnych zmian, urządzenie 

automatycznie wybierze „Pr 1”. 

3. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). Na  wyświetlaczu 

zacznie migać wartość wagi. 

Jednocześnie zacznie migać wskaźnik 

wagi. 

4. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku wprowadzić  

odpowiednią wagę. Jeśli nie 

wprowadzono żadnych zmian, urządzenie 

będzie pracować z ustawieniem wagi 200 

g. 

5. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). 

6. Nacisnąć przycisk Start/Stop (2). 

Urządzenie rozpocznie pracę. 

7. Obrócić/zamieszać potrawę, gdy 

rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na 

wyświetlaczu zacznie migać słowo . 

Poniższa tabela przedstawia programy 

rozmrażania według wagi wskazując zakresy 

wagi, czasy rozmrażania i odczekania (przed 

wyjęciem potrawy z kuchenki mikrofalowej 

należy odczekać kilka chwil, aby zapewnić 

uzyskanie jednakowej temperatury przez 

żywność). 

Progra
m 

Produ
kt 

Waga 
(kg) 

Czas 
(min.) 

Czas 
odczekania 

(min.) 

Pr  1 Mięso 
100 – 

2500 
3 – 75 20 – 30 

Pr  2 Drób 
100 – 

2500 
3 – 75 20 – 30 

Pr  3 Ryba 
100 – 

2500 

3 – 

83’20 
20 – 30 

Pr  4 Owoce 
100 – 

1000 

2’37 – 

26 
10 – 20 

Pr  5 Pieczyw
o 

100 – 

1500 

2’24 – 

36’15 
10 – 20 

Ważne: Prosimy zapoznać się z „Ogólnymi 

wskazówkami dotyczącymi rozmrażania”. 
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Funkcje specjalne 

Funkcja specjalna „Auto” 

Funkcja idealna do gotowania różnego 

rodzaju potraw. 

1. Obracać pokrętło wyboru funkcji (1) do 

momentu aż zacznie migać wskaźnik 

Funkcji specjalnej «Auto». Na  

wyświetlaczu zacznie migać symbol 

programu „P1”. 

2. Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni 

program. Jeśli nie wprowadzono żadnych 

zmian, urządzenie automatycznie 

wybierze „P1”. 

3. Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4).  

4. Nacisnąć przycisk Start/Stop (2). 

Urządzenie rozpocznie pracę. 

5. Obrócić/zamieszać potrawę, gdy 

rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na  

wyświetlaczu zacznie migać słowo . 

Poniższa tabela przedstawia programy 

funkcji specjalnej "Auto": 

 

Program Produkt Czas (min.) Wskazówki 

P1 
Gotowanie 
ziemniaków 

10 
Ziemniaki (ok. 500g) włożyć do żaroodpornego 
naczynia, dodać wody. Naczynie umieścić na 
ceramicznej podstawie komory urządzenia. 

P2 
Wolne 

gotowanie/duszenie 
potraw 

19 

Produkty, które będą gotowane/duszone (np. 
kapusta, kurczak w potrawce) włożyć do miski, 
następnie przykryć i umieścić na ceramicznej 
podstawie komory urządzenia. 

Ważne wskazówki: 

 Zawsze używać naczyń przeznaczonych 

do stosowania w kuchenkach 

mikrofalowych. Stosować pokrywki, by 

potrawy były soczyste. 

 Kilkakrotnie obracać lub mieszać potrawy 

w trakcie gotowania, zwłaszcza w 

momencie gdy zabrzmi sygnał dźwiękowy 

a na wyświetlaczu zacznie migać . 

 Czas potrzebny do podgrzania produktu 

zależy od jego temperatury początkowej. 

Produkty wyjęte bezpośrednio z lodówki 

wymagają dłuższego czasu 

podgrzewania niż produkty o 

temperaturze pokojowej. Jeżeli 

temperatura podgrzanego produktu jest 

nieodpowiednia, zaleca się, aby 

następnym razem wybrać wyższą lub 

niższą wagę produktu. 

 Po zakończeniu podgrzewania, 

wymieszać potrawę, by wyrównać poziom 

temperatury. 

 Uwaga! Po podgrzaniu, naczynie może 

być gorące. Chociaż mikrofale nie 

nagrzewają naczyń/pojemników, to 

jednak ciepło oddane przez potrawę 

może je nagrzać. 

Podczas pracy urządzenia 

Zatrzymywanie cyklu gotowania 

Proces gotowania można w każdej chwili 

zatrzymać naciskając przycisk Start/Stop lub 

otwierając drzwi urządzenia. 

W obu przypadkach: 

 Generowanie mikrofal zostanie 

natychmiast przerwane. 

 Praca grilla zostaje wstrzymana, lecz jest 

on nadal bardzo gorący. Ryzyko 

poparzenia! 
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 Czasomierz zatrzymuje się, a na 

wyświetlaczu pojawia się czas pozostały 

do zakończenia procesu gotowania. 

W tym momencie można: 

1. Obrócić lub zamieszać potrawę, aby 

rozprowadzić równomiernie 

temperaturę. 

2. Zmienić ustawienia gotowania. 

3. Anulować proces gotowania 

naciskając przycisk Start/Stop przez 3 

sekundy. 

Aby wznowić proces gotowania, należy 

zamknąć drzwi urządzenia i nacisnąć 

przycisk Start/Stop. 

Zmiana ustawień 

Możesz zmienić parametry aktywnej funkcji 

tylko wtedy, gdy proces gotowania jest 

przerwany. Postępować w następujący 

sposób: 

Zmiana czasu pozostałego do 

zakończenia procesu gotowania: obrócić 

pokrętło wyboru (7). 

Moc można zmienić tylko wtedy, gdy 

zostanie przerwany proces gotowania 

 Nacisnąć przycisk Start/Stop (2). 

Urządzenie zatrzymaj się.; 

 Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). 
 Obracając pokrętło wyboru (7) w 

dowolnym kierunku ustawić odpowiedni  

moc. 

 Potwierdzić ustawienie naciskając 

przycisk OK (4). 
 Nacisnąć przycisk Start/Stop (2). 

Urządzenie rozpocznie pracę. 

Przerywanie cyklu gotowania 

Proces gotowania można w każdej chwili 

zatrzymać naciskając przycisk Start/Stop 

przez 3 sekundy. 

Zabrzmi sygnał dźwiękowy, zaś na 

wyświetlaczu pojawi się bieżący czas. 

Zakończenie cyklu gotowania 

Po zakończeniu cyklu gotowania rozlegnie 

się potrójny sygnał dźwiękowy, a na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat „End” 

(„Koniec”). 

Sygnał dźwiękowy będzie powtarzany co 30 

sekund do momentu otwarcia drzwi 

urządzenia lub naciśnięcia przycisku 

Start/Stop. 

Rozmrażanie 

Poniższa tabela przedstawia zalecany czas 

rozmrażania i odczekania (przed wyjęciem 

potrawy z kuchenki mikrofalowej należy 

odczekać kilka chwil, aby zapewnić 

uzyskanie jednakowej temperatury przez 

żywność) w zależności od rodzaju produktu 

żywnościowego oraz jego wagi. 

 

Produkt 
Waga 
(kg) 

Czas rozmrażania 
(min.) 

Czas 
odczekania 

(min.) 
Wskazówki 

Cielęcina, wołowina, 
wieprzowina 

0.1 2-3 5-10 1 x obrócić 

0.2 4-5 5-10 1 x obrócić 

0.5 10-12 10-15 2 x obrócić 

1.0 21-23 20-30 2 x obrócić 

1.5 32-34 20-30 2 x obrócić 

2.0 43-45 25-35 3 x obrócić 

Mięso duszone 0.5 8-10 10-15 2 x obrócić 
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Produkt 
Waga 
(kg) 

Czas rozmrażania 
(min.) 

Czas 
odczekania 

(min.) 
Wskazówki 

1.0 17-19 20-30 3 x obrócić 

Mięso mielone 0.1 2-4 10-15 2 x obrócić 

0.5 10-14 20-30 3 x obrócić 

Kiełbasa 0.2 4-6 10-15 1 x obrócić 

0.5 9-12 15-20 2 x obrócić 

Drób (porcje) 0.25 5-6 5-10 1 x obrócić 

Kurczak, indyk 1.0 20-24 20-30 2 x obrócić 

2.5 38-42 25-35 3 x obrócić 

Ryba 0.2 4-5 5-10 1 x obrócić 

Pstrąg 0.25 5-6 5-10 1 x obrócić 

Krewetki 0.1 2-3 5-10 1 x obrócić 

0.5 8-11 15-20 2 x obrócić 

Owoce 0.2 4-5 5-10 1 x obrócić 

0.3 8-9 5-10 1 x obrócić 

0.5 11-14 10-20 2 x obrócić 

Pieczywo 0.2 4-5 5-10 1 x obrócić 

0.5 10-12 10-15 1 x obrócić 

0.8 15-17 10-20 2 x obrócić 

Masło 0.25 8-10 10-15  

Twaróg 0.25 6-8 10-15  

Śmietana 0.25 7-8 10-15  

 

Ogólne wskazówki dotyczące rozmrażania  

1. Do rozmrażania zawsze należy używać 

naczyń przeznaczonych do stosowania w 
kuchenkach mikrofalowych (porcelana, 
szkło, odpowiednie tworzywa sztuczne). 

2. Tabele rozmrażania według wagi 

zawierają dane dotyczące surowych 
produktów żywnościowych. 

3. Czas rozmrażania zależy od ilości i 

wagi/grubości produktu. Podczas 
zamrażania porcji żywności należy wziąć 
pod uwagę późniejszy proces 
rozmrażania. Żywność należy 
równomiernie ułożyć w 
naczyniu/pojemniku. 

4. Produkty żywnościowe przeznaczone do 

rozmrożenia należy równomiernie 
rozłożyć wewnątrz komory urządzenia. 
Zaleca się, aby grubsze części układać 
na zewnątrz. Delikatne części przykryć 
folią aluminiową. Uwaga! Krawędzie folii 

aluminiowej powinny znajdować się w 
odległości przynajmniej 2 cm od ścianek 
urządzenia, w przeciwnym wypadku styk 
folii ze ścianką może powodować 
iskrzenie. 

5. Grube partie produktów powinny być 

obracane kilkakrotnie. 

6. Mrożonki należy rozłożyć równomiernie 

we wnętrzu komory urządzenia. Wąskie i 
płaskie partie żywności ulegają 
szybszemu rozmrożeniu. 

7. Nie należy całkowicie rozmrażać 

produktów bogatych w tłuszcz (masło, 
twaróg, produkty mleczne). Wystarczy 
odczekać tylko kilka minut, aby mogły być 
zaserwowane. Jeżeli w rozmrożonym 
produkcie znajdują się kryształki lodu, 
należy wymieszać potrawę. 

8. Drób umieścić na odwróconym talerzu, 

aby ułatwić spływanie soków. 
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9. Pieczywo należy owinąć w serwetkę, aby 

nie dopuścić do zbytniego przesuszenia. 

10. Obróć potrawę w regularnych odstępach 

czasu. 

11. Zamrożoną żywność wyjąć z opakowania 

(pamiętać o usunięciu metalowych 
klipsów zamykających). Stosując 
pojemniki, które mogą służyć zarówno do 
przechowywania żywności w zamrażarce, 
jak i do podgrzewania/gotowania, 
wystarczy jedynie zdjąć pokrywkę. W 

przeciwnym wypadku należy przełożyć 
żywność do pojemnika przeznaczonego 
do użycia w kuchence mikrofalowej. 

12. Ciecz, powstającą podczas rozmrażania 

(zwłaszcza drobiu), należy wylać. Nie 
dopuścić do jej zetknięcia z pozostałą 
żywnością. 

13. Należy pamiętać, iż funkcja Rozmrażanie 

wymaga czasu odczekania, aby zapewnić 
uzyskanie jednakowej temperatury przez 
żywność. 

Gotowanie: Mikrofale 

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy z 
urządzeniem należy zapoznać się ze 
wskazówkami opisanymi w rozdziale 
„Ważne instrukcje bezpieczeństwa”. 

Podczas korzystania z funkcji Mikrofale 
prosimy stosować się do poniższych 
wskazówek: 

 Skórkę owoców oraz kiełbasek należy 
naciąć/nakłuć, aby nie pękła podczas 

podgrzewania czy gotowania. 

 Przed użyciem jakiegokolwiek naczynia 
należy najpierw upewnić się, czy jest ono 
przeznaczone do stosowania w 
kuchenkach mikrofalowych. 

 Podgrzewając/gotując produkty 
żywnościowe o niskiej zawartości wody 
(np. rozmrażając pieczywo, 

przygotowując popcorn itp.) parowanie 
następuje bardzo szybko, dlatego też 
żywność może ulec zwęgleniu. Ryzyko 
uszkodzenia urządzenia oraz pojemnika 
używanego do przyrządzenia potrawy. 
Nie należy przekraczać sugerowanych 
wartości czasu gotowania. Zaleca się 
nadzorować cały proces gotowania. 

 Nie należy podgrzewać (smażyć) dużych 

ilości oleju w kuchence mikrofalowej. 

 Dania gotowe do podgrzania należy 

wyjąć z oryginalnego opakowania, 
ponieważ nie zawsze jest ono 
żaroodporne. Przestrzegać instrukcji 
producenta. 

 W przypadku wstawienia do komory 
kuchenki kilku naczyń/pojemników, np. 

filiżanek, należy rozstawić je 
równomiernie na ceramicznej podstawie 
komory. 

 Nie wolno zamykać plastikowych 
torebek metalowymi klipsami. Stosować 

wyłącznie klipsy plastikowe. Torebkę 
należy nakłuć w kilku miejscach, aby 
umożliwić ujście pary. 

 Gotując żywność należy upewnić się, że 
osiągnęła ona temperaturę co najmniej 
70ºC. 

 W trakcie procesu gotowania okienko w 
drzwiach może zaparować, zaś para 
wodna skropli się po pewnym czasie. 

Jest to normalne zjawisko, które może 
nasilić się, gdy w pomieszczeniu panuje 
niska temperatura. Nie stanowi 
zagrożenia. Po zakończeniu gotowania 
należy wytrzeć wodę powstałą w wyniku 
skraplania się pary. 

 Podgrzewając płyny, stosować pojemniki 
z szerokim otworem, aby ułatwić ujście 

pary. 

Przygotować żywność zgodnie ze 
wskazówkami i stosować się do 
sugerowanych wartości czasu gotowania 
oraz poziomu mocy podanych w tabelach. 

Należy pamiętać, że wartości podane w 

tabelach mają charakter orientacyjny i mogą 

zmienić się w zależności od stanu 

początkowego, temperatury, zawartości 
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wody oraz rodzaju żywności. Zaleca się 

każdorazowo dostosować czas i poziom 

mocy. W zależności od rodzaju produktu 

żywnościowego należy wydłużyć lub skrócić 

czas gotowania bądź zwiększyć lub 

zmniejszyć poziom mocy. 
Gotowanie z użyciem funkcji Mikrofale  

1. Im większa ilość żywności, tym dłuższy 

czas gotowania. Należy pamiętać o 
poniższych zasadach: 

 podwójna ilość » podwoić czas 

 połowa ilości » zmniejszyć czas o połowę 

2. Im niższa temperatura pożywienia, tym 

dłuższy czas gotowania. 

3. Im rzadsza konsystencja pożywienia, tym 

krótszy czas gotowania. 

4. Równomierne rozłożenie pożywienia we 

wnętrzu komory kuchenki zagwarantuje 
lepsze rezultaty. Równoczesne 
podgrzewanie różnego rodzaju produktów 
żywnościowych jest możliwe, kładąc 
bardziej „gęste” produkty na zewnątrz 
ceramicznej podstawy komory, zaś mniej 
„gęste” na środku. 

5. Drzwi urządzenia można otworzyć w 

dowolnym momencie. Kuchenka 
mikrofalowa wyłączy się automatycznie. 
Urządzenie wznowi pracę po zamknięciu 
drzwi oraz naciśnięciu przycisku Start.  

6. Żywność pod przykryciem wymaga 

krótszego czasu grzania, dzięki czemu 
lepiej zachowuje wartości odżywcze. 
Pokrywy muszą pozwalać na przenikanie 
przez nie mikrofal oraz posiadać otwory 
dla swobodnego ujścia pary. 

Tabele i sugestie – gotowanie warzyw 

Produkt Waga (kg) Płyn Moc (W) 
Czas 
(min.) 

Czas 
odczekania 

(min.) 
Wskazówki 

Kalafior 

Brokuł  

Grzyby 

0.5 

0.3 

0.25 

1/8 l 

1/8 l 

- 

850 

850 

850 

9-11 

6-8 

6-8 

2-3 

2-3 

2-3 

Położyć trochę 
masła na wierzchu. 
Pokroić w plastry. 

Marchewka z 
groszkiem, 

Mrożone 
marchewki 

0.3 

 

0.25 

½ szklanki 

 

2-3 łyżki 
stołowe 

850 

 

850 

7-9 

 

8-10 

2-3 

 

2-3 

Pokroić w kostkę lub 
w plastry. 

Ziemniaki 0.25 2-3 łyżki 
stołowe 

850 5-7 2-3 Obrać, pokroić na 
równe kawałki. 

Papryka 

Por 

0.25 

0.25 

- 

½ szklanki 

850 

850 

5-7 

5-7 

2-3 

2-3 

Pokroić w kawałki 
lub w plastry. 

Mrożona 
brukselka 

0.3 ½ szklanki 850 6-8 2-3  

Kapusta 0.25 ½ szklanki 850 8-10 2-3  

Tabele sugestie – gotowanie rybi  

Produkt 
Waga 
(kg) 

Moc 
(W) 

Czas 
(min.) 

Czas odczekania 
(min.) 

Wskazówki 

Filety rybne 0.5 600 10-12 3 Gotować pod przykryciem. Obrócić po 
upływie połowy czasu gotowania. 

Ryba w 
całości 

0.8 850 

360 

2-3 

7-9 

2-3 Gotować pod przykryciem. Obrócić po 
upływie połowy czasu gotowania. 
Ewentualnie zakryć cieńsze kawałki 
ryby. 
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Gotowanie: Grill 

Dla uzyskania lepszych rezultatów należy 
użyć rusztu znajdującego się w wyposażeniu 
kuchenki mikrofalowej. 

Ruszt umieścić w taki sposób, aby nie 
miał kontaktu z metalowymi 
powierzchniami komory urządzenia. 
Zagrożenie zwarciem i uszkodzeniem 
kuchenki mikrofalowej. 

WAŻNE WSKAZÓWKI: 

1. Podczas pierwszej eksploatacji może 

wytworzyć się dym i specyficzny zapach, 
jako następstwo użycia smaru w procesie 
produkcji. 

2. Podczas gotowania z użyciem funkcji Grill 

szkło okienka w drzwiach nagrzewa się 
do bardzo wysokiej temperatury. 
Trzymać dzieci z dala od urządzenia. 

3. Przed użyciem rozgrzewać grill przez 2 

minuty. Jeśli nie zalecono inaczej, użyć 
rusztu. 

4. W trakcie pracy grilla ściany komory 

urządzenia oraz ruszt nagrzewają się do 
bardzo wysokiej temperatury, dlatego 
zaleca się używanie rękawic kuchennych. 

5. Jeśli grill pracuje przez dłuższy okres 

czasu, wyłączy się, by nie spowodować 
uszkodzenia urządzenia. 

6. Uwaga! Jeśli żywność przyrządzana jest 

w naczyniach należy sprawdzić, czy są 
one przeznaczone do stosowania w 
kuchenkach mikrofalowych. Patrz rozdział 
„Zalecenia dotyczące stosowania 
odpowiednich naczyń”. 

7. Podczas korzystania z grilla, plamy z 

pryskającego tłuszczu mogą przypalić 
się. Jest to normalne zjawisko. 

8. Kuchenkę mikrofalową (wnętrze komory 

oraz akcesoria) należy czyścić 

każdorazowo po użyciu, jak tylko 

ostygnie. 

Tabele i sugestie - gotowanie: Mikrofale + 

Grill 

Funkcja Mikrofale + Grill jest idealna do 

jednoczesnego szybkiego gotowania oraz 

opiekania/zarumieniania mięsa. Używając tej 

funkcji można przyrządzać dania „au gratin”. 

Mikrofale oraz grill działają naprzemiennie: 

mikrofale gotują, zaś grill opieka 

przyrządzaną potrawę. 

Produkt Waga (kg) Rodzaj naczynia 
Moc 
(W) 

Czas 
(min.) 

Czas odczekania 
(min.) 

Makaron zapiekany 
(“au gratin”) 

0.5 Niskie naczynie 180 17-20 3-5 

Ziemniaki zapiekane 
(“au gratin”) 

0.8 Niskie naczynie 600 24-28 3-5 

Lasagne ok. 0.8 Niskie naczynie 600 15-20 3-5 

Twaróg zapiekany 
(“au gratin”) 

ok. 0.5 Niskie naczynie 180 18-20 3-5 

2 świeże udka 
kurczaka (grillowane) 

0.2 (każde) Niskie naczynie 360 15-20 3-5 

Kurczak ok.1.0 Wysokie, szerokie naczynie 360 40-45 3-5 

Zupa cebulowa (“au 
gratin”) 

2 naczynia x 0.2 Miseczki na zupę 360 4-8 3-5 

Przed przystąpieniem do korzystania z 

urządzenia zaleca się sprawdzić, czy 

używane naczynie nadaje się do stosowania 

w kuchenkach mikrofalowych. Należy 

korzystać z naczyń przeznaczonych do 

używania w kuchenkach mikrofalowych. 

Jeżeli zamierzają Państwo wykorzystać 

funkcję Mikrofale + Grill należy upewnić się, 

czy stosowane naczynie jest odpowiednie do 
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gotowania, gdy używa się obu sposobów 

grzania, tj. mikrofali oraz grilla. Patrz rozdział 

„Zalecenia dotyczące stosowania 

odpowiednich naczyń”. 

Należy pamiętać, że wartości podane w 

tabelach mają charakter orientacyjny i mogą 

zmienić się w zależności od stanu 

początkowego, temperatury, zawartości 

wody oraz rodzaju żywności. 

W przypadku gdy czas podany w tabeli 

okazał się zbyt krótki, aby odpowiednio 

zarumienić potrawę, należy ustawić funkcję 

Grill na kolejne  5 – 10 minut. 

Prosimy pamiętać o przestrzeganiu czasu 

odczekania oraz obracaniu porcji mięsa. 

O ile nie zalecono inaczej, podczas 

gotowania należy użyć ceramicznej 

podstawy komory. 

Wartości podane w tabelach odnoszą się do 

nierozgrzanej kuchenki mikrofalowej. Nie 

zachodzi potrzeba wstępnego nagrzewania 

urządzenia. 

Zalecenia dotyczące stosowania odpowiednich naczyń 

Funkcja gotowania: Mikrofale 

Korzystając z powyższej funkcji należy 

pamiętać, że mikrofale odbijają się od 

powierzchni metalowych. Przenikają 

natomiast przez szkło, porcelanę, glinę, 

tworzywa sztuczne i papier.   

Z tego względu w kuchence mikrofalowej 

nie wolno używać metalowych garnków 

ani naczyń/pojemników z metalowymi 

elementami lub zdobieniami. Powyższe 

zalecenie dotyczy również wyrobów 

szklanych i ceramicznych z metalowymi 

zdobieniami lub zawierających metal (np. 

szkło ołowiowe). Nie stosować naczyń 

drewnianych. 

Należy stosować naczynia/pojemniki 

wykonane ze szkła (żaroodpornego), 

porcelany, ceramiki lub żaroodpornego 

plastiku. Naczyń/pojemników z kryształu i 

porcelany używać w kuchence mikrofalowej 

wyłącznie przez krótki okres czasu, np. do 

rozmrażania lub odgrzewania potraw. 

Test przydatności naczynia 

Wstawić naczynie/pojemnik do komory 

kuchenki mikrofalowej, na ok. 20 sekund 

ustawić najwyższy poziom mocy. Jeśli 

naczynie/pojemnik jest zimne lub ledwo 

ciepłe, nadaje się do stosowania w 

kuchenkach mikrofalowych. W przypadku 

gdy jest bardzo gorące lub powoduje 

iskrzenie wewnątrz komory urządzenia, nie 

nadaje się do stosowania w kuchenkach 

mikrofalowych.  

Przyrządzana żywność przekazuje ciepło do 

naczynia/pojemnika. Ryzyko poparzenia! 

Zaleca się użycie rękawic kuchennych. 

Funkcja gotowania: Grill 

Stosować naczynia żaroodporne, tj. odporne 

na działanie wysokich temperatur – co 

najmniej 250°C. 

Nie używać naczyń z tworzyw sztucznych. 

Funkcja gotowania: Mikrofale + Grill 

Należy upewnić się, czy stosowane naczynie 

jest odpowiednie do gotowania, gdy używa 

się obu sposobów grzania, tj. mikrofali oraz 

grilla. 

Pojemniki i folia wykonane z aluminium 

Wstawiając do komory kuchenki dania 

gotowe do podgrzania w pojemnikach 

aluminiowych lub owinięte w folię 

aluminiową, należy pamiętać:  

 Stosować się do zaleceń producenta 

podanych na opakowaniu. 

 Pojemniki aluminiowe nie powinny być 

wyższe niż 3 cm ani nie powinny stykać 

się ze ścianami komory urządzenia 

(minimalny odstęp to 3 cm). Zdjąć 

aluminiowe wieczko. 

 Pojemnik aluminiowy ustawić 

bezpośrednio na talerzu obrotowym. W 

przypadku użycia rusztu zaleca się 
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umieścić pojemnik na talerzu 

porcelanowym. Nigdy nie stawiać 

aluminiowego pojemnika bezpośrednio 

na ruszcie.  

 Czas gotowania wydłuża się, ponieważ 

mikrofale przenikają żywność od góry. W 

razie wątpliwości użyć 

naczynia/pojemnika przeznaczonego do 

stosowania w kuchenkach mikrofalowych. 

 Folię aluminiową można wykorzystać do 

odbijania mikrofal w trakcie procesu 

rozmrażania. W ten sposób można 

chronić przed przegrzaniem delikatną 

żywność (drób, mięso mielone). 

 Ważne: folia aluminiowa nie powinna 

stykać się ze ścianami komory kuchenki 

mikrofalowej, gdyż może wystąpić 

iskrzenie. 

Pokrywki 

Zaleca się używanie szklanych lub 

plastikowych pokrywek bądź folii, ponieważ: 

1. zapobiegają nadmiernemu parowaniu 

(zwłaszcza w trakcie długich procesów 

gotowania).  

2. proces gotowania przebiega szybciej. 

3. żywność nie wysusza się. 

4. żywność zachowuje naturalny aromat. 

Pokrywki powinny mieć otwory, by w 

naczyniu nie powstawało zbyt wysokie 

ciśnienie. Plastikowe torebki należy nakłuć. 

Żywność dla dzieci podgrzewać w butelkach 

bez smoczków oraz słoikach bez nakrętek: 

ryzyko rozsadzenia pojemnika! 

Tabela – pojemniki 

Funkcja 
Rodzaj 

naczynia 

Mikrofale 
Grill 

Mikrofale 
+ 

Grill 
Rozmrażanie / 
podgrzewanie 

Gotowanie 

Szkło i porcelana 1) 

Nie żaroodporne, możliwość mycia w 
zmywarce. 

tak tak nie nie 

Ceramika glazurowana 

Żaroodporne szkło i porcelana 

tak tak tak tak 

Naczynia ceramiczne, fajans 

Nieglazurowane, glazurowane bez 
metalowych zdobień 

tak tak nie nie 

Naczynia gliniane 

Glazurowane 

Nieglazurowane 

 

tak 

nie 

 

tak 

nie 

 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

Naczynia plastikowe 2) 

Żaroodporne do 100°C 

Żaroodporne do 250°C 

 

tak 

tak 

 

nie 

tak 

 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

Folie plastikowe 3) 

Folia spożywcza 

Celofan 

 

nie 

tak 

 

nie 

tak 

 

nie 

nie 

 

nie 

nie 

Papier, tektura, pergamin 4) tak nie nie nie 

Metal 

Folia aluminiowa 

Pojemniki aluminiowe 5) 

Akcesoria (ruszt) 

 

tak 

nie 

tak 

 

nie 

tak 

tak 

 

tak 

tak 

tak 

 

nie 

tak 

tak 
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1. Bez złotych ani srebrnych zdobień. Szkło 

ołowiowe jest nieodpowiednie. 

2. Należy przestrzegać zaleceń producenta! 

3. Nie używać metalowych klipsów do 

zamykania torebek. Nakłuć torebki. Folię 

stosować tylko do przykrywania 

żywności. 

Nie używać papierowych talerzy. 

4. Stosować wyłącznie płytkie aluminiowe 

naczynia/pojemniki bez pokrywek. 

Aluminium nie może stykać się ze 

ścianami komory urządzenia. 

Czyszczenie i pielęgnacja 

By utrzymać urządzenie w dobrym stanie, 

zaleca się regularne czyszczenie. 

Uwaga! Czyścić regularnie urządzenie, 

dokładnie usuwając resztki jedzenia z 

powierzchni wewnętrznych. W przeciwnym 

wypadku może dojść do uszkodzenia 

urządzenia oraz wystąpienia 

niebezpiecznych sytuacji. 

Uwaga! Przed przystąpieniem do 

czyszczenia należy odłączyć urządzenie 

od zasilania. 

Nie zaleca się stosować czyściw 

metalicznych, zmywaków drucianych czy 

jakichkolwiek innych produktów, które 

mogą zarysować powierzchnię. 

Nie należy czyścić urządzenia za pomocą 

urządzeń parowych lub wodą pod 

ciśnieniem. 

Czyszczenie obudowy 

Obudowę należy czyścić miękką szmatką 

oraz letnią wodą z dodatkiem mydła bądź 

delikatnych środków myjących. Następnie 

wytrzeć do sucha. 

Natychmiast usuwać plamy z wapnia, 

tłuszczu, skrobii lub białka jajek. Ryzyko 

korozji. 

Nie wolno dopuścić, aby woda dostała się do 

środka urządzenia. 

Czyszczenie wnętrza 

Po każdym użyciu ściany komory kuchenki 

wytrzeć wilgotną szmatką. Jest to 

najprostszy sposób usuwania resztek 

jedzenia i utrzymania urządzenia w 

czystości. 

By usunąć zaschnięty brud, należy użyć 

delikatnego środka czyszczącego. Nie 

wolno używać spray’ów do czyszczenia 

piekarników, agresywnych środków 

czyszczących ani środków o 

właściwościach ściernych. 

Powierzchnię styku drzwi z urządzeniem 

należy czyścić regularnie, by 

zagwarantować prawidłowe działanie 

kuchenki mikrofalowej. Czyścić miękką 

szmatką oraz letnią wodą z dodatkiem 

delikatnych środków myjących. Wytrzeć 

do sucha. 

Upewnić się, że przez otwory wentylacyjne 

do środka urządzenia nie przedostaje się 

żadna ciecz. 

Regularnie czyścić spód komory, zwłaszcza 

w przypadku rozlania się płynów. 

Jeżeli wnętrze komory jest bardzo 

zabrudzone (np. zaschnięty brud), należy 

ustawić szklankę wody na ceramicznej 

podstawie komory, a następnie włączyć 

urządzenie na 2 – 3 minuty na najwyższym 

poziomie mocy. Uwolniona para wodna 

zmiękczy zanieczyszczenia, które będzie 

można łatwo usunąć miękką ściereczką. 

Nieprzyjemne zapachy (np. z gotowania 

ryby) można wyeliminować w prosty sposób. 

Do szklanki wody dodać kilka kropel soku z 

cytryny. Następnie do szklanki włożyć 

łyżeczkę, by nie dopuścić do wrzenia. 

Podgrzewać przez 2 - 3 minuty na 

najwyższym poziomie mocy. 
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Czyszczenie górnej części komory 

urządzenia 

Opuszczana grzałka grilla umożliwia 

wyczyszczenie górnej części komory 

kuchenki mikrofalowej. 

By uniknąć poparzenia, zaleca się, aby po 

zakończeniu użytkowania pozwolić, by 

urządzenie ostygło. Następnie: 

1. Obrócić zaczep grzałki grilla o 90ºC (1). 

2. Delikatnie opuścić grzałkę grilla (2). Nie 
stosować siły. 

3. Po wyczyszczeniu górnej części komory 

urządzenia, zamocować z powrotem 
grzałkę grilla (2), przeprowadzając 

opisane czynności w odwrotnej 
kolejności. 

UWAGA! Zaczep opuszczanej grzałki grilla 

(1) może wypaść podczas obracania. W tym 

przypadku należy włożyć go w otwór w 

górnej części komory urządzenia, a 

następnie obrócić o 90ºC do pozycji, w której 

zaczepia się opuszczaną grzałkę grilla (2). 

 

Czyszczenie akcesoriów 

Akcesoria czyścić po każdym użyciu. W 

przypadku silnych zabrudzeń najpierw 

namoczyć je w wodzie, a następnie umyć 

używając szczoteczki lub gąbki. Akcesoria 

można także myć w zmywarce. 

Upewnić się, że ceramiczna podstawa 

komory oraz wsporniki zawsze są czyste. Nie 

uruchamiać urządzenia bez zamontowanej 

ceramicznej podstawy oraz wsporników. 

 

Rozwiązywanie problemów 

UWAGA! Wszelkiego rodzaju naprawy 

urządzenia powinny być wykonywane 

przez pracowników autoryzowanego 

serwisu technicznego lub 

wykwalifikowanego specjalistę. Naprawy 

przeprowadzane przez inne osoby mogą 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i 

narażenia użytkownika na 

niebezpieczeństwo. 

Przed wezwaniem serwisu prosimy zapoznać 

się z listą najczęstszych usterek, gdyż wiele 

z nich mogą Państwo usunąć samodzielnie. 

 Brak informacji na wyświetlaczu! 
Sprawdzić, czy: 

- Wyłączono podświetlenie zegara (patrz 
rozdział „Ustawienia podstawowe”). 

 Panel sterujący nie reaguje na dotyk! 
Sprawdzić, czy: 

- Włączono blokadę uruchomienia (patrz 
rozdział „Ustawienia podstawowe”). 

 Urządzenie nie działa! Sprawdzić, czy: 

- Wtyczka jest prawidłowo włożona do 
gniazdka sieciowego. 

- W sieci jest zasilanie. 

- Drzwi zostały dokładnie zamknięte. Przy 
zamykaniu słychać kliknięcie. 

- Pomiędzy drzwiami a obudową nie 
znajdują się ciała obce. 

 Podczas pracy urządzenie wydaje 
dziwne dźwięki! Sprawdzić, czy: 

- W komorze urządzenia pojawia się łuk 
elektryczny, gdyż użyto metalowych 
przedmiotów (patrz rozdział „Zalecenia 
dotyczące stosowania odpowiednich 
naczyń”). 

- Naczynie/pojemnik styka się ze ścianami 
komory urządzenia. 

- Wewnątrz komory nie pozostawiono 
łyżek, widelców lub innych metalowych 
przedmiotów. 
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 Żywność nie podgrzewa się albo 
podgrzewa się bardzo powoli! 
Sprawdzić, czy: 

- Użyto omyłkowo metalowego 
naczynia/pojemnika. 

- Ustawiono prawidłowy czas i poziom 
mocy gotowania. 

- W mikrofalówce umieszczono większą 
lub bardziej zmrożoną ilość żywności. 

 Żywność jest zbyt gorąca, wysuszona 
lub przypalona! Sprawdzić, czy 

ustawiono prawidłowy czas i poziom 
mocy gotowania. 

 Po zakończeniu pracy urządzenie 
wydaje dźwięki! To normalna sytuacja, 

będąca wynikiem dalszej pracy 
wentylatora chłodzącego. Po 
wystarczającym obniżeniu temperatury, 
wentylator wyłączy się. 

 Po włączeniu urządzenia, oświetlenie 
nie działa! Jeśli wszystkie inne funkcje 

działają prawidłowo, prawdopodobnie 
jest to przyczyną przepalonej żarówki. 
Urządzenie można używać. 

 Na wyświetlaczu pojawił się komunikat 
„cErr”! Odłączyć wtyczkę od zasilania, 

odczekać ok. 5 sekund. Podłączyć 
urządzenie do zasilania, komunikat 
zniknął z wyświetlacza. Urządzenie 
można używać. 

Wymiana żarówki 

Wymiany żarówki może dokonać wyłącznie 

pracownik autoryzowanego serwisu 

technicznego. Konieczny będzie demontaż 

urządzenia. 

ś ś  

Dane techniczne 

 Napięcie ................................................................................  (Patrz tabliczka znamionowa) 

 Moc znamionowa .............................................................................  2700 W 

 Moc grilla. ........................................................................................  1250 W 

 Moc mikrofali....................................................................................  850 W 

 Częstotliwość mikrofal … .................................................................  2450 MHz 

 Wymiary zewnętrzne (Szer x Wys x Gł). ..........................................  595  390  334 mm 

 Wymiary wewnętrzne (Szer x Wys x Gł). .........................................  350  220  280 mm 

 Pojemność. ......................................................................................  22 l 

 Waga ...............................................................................................  22 kg 

Opakowanie i wycofanie z eksploatacji 

Opakowanie  

Powyższy symbol oznacza, że wszystkie 

materiały zastosowane do opakowania są 

nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 

100% nadają się do odzysku. 

Po rozpakowaniu urządzenia prosimy 

Państwa o usunięcie elementów opakowania 

w sposób nie zagrażający środowisku. 

Wycofanie z eksploatacji  

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia 

zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU 

w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego (WEEE). Powyższy symbol 

umieszczony na produkcie lub na 

dołączonych do niego dokumentach 

oznacza, że ten produkt nie jest 
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klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa 

domowego. 

Urządzenie, z przeznaczeniem jego 

złomowania, należy zdać w odpowiednim 

punkcie utylizacji odpadów, w celu recyklingu 

komponentów elektrycznych i 

elektronicznych. Zapewniając prawidłowe 

złomowanie niniejszego urządzenia 

przyczynią się Państwo do ograniczenia 

ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu na 

środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby 

zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji 

urządzenia. 

Dodatkowe informacje na temat utylizacji, 

złomowania i recyklingu opisywanego 

urządzenia można uzyskać w lokalnym 

urzędzie miasta, w miejskim 

przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w 

sklepie, w którym produkt został zakupiony. 

Przed złomowaniem zawsze należy 

doprowadzić urządzenie do stanu 

nieprzydatności, odcinając kabel elektryczny. 

Wskazówki dotyczące montażu 

Przed montażem 

Przed podłączeniem urządzenia do sieci 

zasilającej należy upewnić się, że napięcie 

i częstotliwość w sieci mają wartości 

identyczne jak na tabliczce znamionowej 

urządzenia. 

Otworzyć drzwi urządzenia, wyjąć z niego 

wszystkie akcesoria, a następnie usunąć 

opakowanie. 

Uwaga! Front urządzenia może być pokryty 

folią ochronną. Przed pierwszym 

uruchomieniem należy ją ostrożnie usunąć, 

poczynając od dolnej części urządzenia. 

Należy upewnić się, czy urządzenie nie 

uległo uszkodzeniu podczas transportu. 

Sprawdzić, czy drzwi urządzenia otwierają i 

zamykają się prawidłowo, a powierzchnia 

wewnętrzna i zewnętrzna nie posiada 

zarysowań. W przypadku jakichkolwiek 

uszkodzeń, należy zgłosić się do 

autoryzowanego serwisu technicznego. 

NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA, jeśli: kabel 

zasilający lub wtyczka są uszkodzone; 

urządzenie nie działa prawidłowo; urządzenie 

zostało uszkodzone lub upuszczone. W 

przypadku zaistnienia powyższych sytuacji, 

prosimy o kontakt z autoryzowanym 

serwisem technicznym. 

Ustawić urządzenie na płaskiej i stabilnej 

powierzchni z dala od źródeł ciepła, 

odbiorników radiowych i telewizyjnych. 

Podczas instalacji należy zachować 

ostrożność, aby kabel zasilający z tyłu 

urządzenia nie miał kontaktu z wilgocią 

lub ostrymi przedmiotami. Wysokie 

temperatury mogą uszkodzić kabel 

zasilający. 

Uwaga! Po montażu urządzenia gniazdko 

sieci zasilającej oraz wtyczka powinny 

być łatwo dostępne. 

Po montażu 

Urządzenie jest wyposażone w kabel 

zasilający oraz wtyczkę przeznaczoną do 

prądu jednofazowego o napięciu 230-240V ~ 

50 Hz. 

Montaż urządzenia na trwałej podstawie 

powinien być przeprowadzony przez 

wykwalifikowanego specjalistę. 

Urządzenie powinno zostać zainstalowane 

do biegunowego wyłącznika elektrycznego 

(bezpiecznika) o minimalnej odległości 3 mm 

pomiędzy stykami. 

UWAGA: URZĄDZENIE MUSI BYĆ 

UZIEMIONE. 

Producent ani Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

ludziom, ich mieniu lub zwierzętom, które 

powstały w wyniku nieprzestrzegania 

instrukcji montażu. 
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Urządzenie będzie działało prawidłowo 

tylko w przypadku odpowiednio zamkniętych 

drzwi. 

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie 

wyczyścić komorę urządzenia oraz akcesoria 

zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 

„Czyszczenie i pielęgnacja”. 
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Сведения по технике безопасности 

 Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно 
ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель 
не несет ответственность за травмы и повреждения, 
полученные/вызванные неправильной установкой и 
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное 
руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока 
службы прибора. 

Безопасность детей и лиц с ограниченными 
возможностями 

ВНИМАНИЕ! Существует риск удушья, получения травм 

или стойких нарушений нетрудоспособности. 

 Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 
8 лет и лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или с 
недостаточным опытом или знаниями только при 
условии нахождения под присмотром лица, 
отвечающего за их безопасность. 

 Не позволяйте детям играть с прибором. 

 Храните все упаковочные материалы вне досягаемости 
детей. 

 ВНИМАНИЕ: Не подпускайте детей и домашних 
животных к прибору, когда он работает или остывает. 
Доступные для контакта части прибора сохраняют 
высокую температуру. 

 Если прибор оснащен функцией «Защита от детей», 
рекомендуется включить эту функцию. 

 Очистка и доступное пользователю техническое 
обслуживание не должно производиться детьми без 
присмотра. 
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Общие правила техники безопасности 

 Прибор предназначен для бытового и аналогичного 
применения, например: 

 в помещениях, служащих кухнями для 
обслуживающего 

персонала в магазинах, офисах и на других рабочих 
местах; 
 в сельских жилых домах; 
 для использования клиентами отелей, мотелей и 

других мест проживания; 
 в мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак». 

 Во время работы прибора его внутренняя камера 
сильно нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным 
элементам внутри прибора. Помещая в прибор или 
извлекая из него посуду или аксессуары, всегда 
используйте кухонные рукавицы. 

 ВНИМАНИЕ: Не нагревайте жидкости и другие продукты 
в герметичных контейнерах. Они могут взорваться. 

 Используйте только ту посуду, которая подходит для ис  

 пользования в микроволновой печи" 

 При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных 
контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: 
может произойти возгорание. 

 Прибор предназначен для нагревания продуктов и 
напитков. Подсушивание продуктов, сушка одежды, 
разогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной одежды и 
т.п. несет в себе риск травм, возгорания или пожара. 

 Предостережение! Запрещается пользоваться печью, 
если: 

 Дверца не закрыта должным образом; 
 Петли дверцы повреждены; 
 Контактная поверхность между дверцей и передней 

частью печи повреждена; 
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 Смотровое стекло дверцы повреждено; 

 Внутри микроволновой печи часто возникает 
электрическая дуга при отсутствии каких-либо 
металлических предметов. Печь может быть вновь 
использована только после того, как ее ремонт будет 
выполнен специалистом Службы технической 
поддержки. 

 При появлении дыма выключите прибор или извлеките 
вилку сетевого шнура из розетки и не открывайте 
дверцу, чтобы не допустить приток воздуха к источнику 
возгорания. 

 Разогревание в микроволновой печи напитков может 
приве сти к задержанному бурному вскипанию. Следует 
проявлять осторожность при извлечении контейнера. 

 Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием 
необходимо перемешать или взболтать и проверить 
температуру перед употреблением, чтобы избежать 
ожогов. 

 Не следует нагревать в приборе как яйца в скорлупе, 
так и яйца, сваренные вкрутую, так как они могут 
взорваться даже после завершения нагрева при помощи 
СВЧ. 

 Предостережение! Запрещается нагревать чистый 
спирт или алкогольные напитки в микроволновой печи. 
ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ! 

 Во избежание перегрева или сгорания пищи очень 
важно, чтобы не были выбраны длительные периоды 
времени работы или уровень мощности, которые 
являются чрезмерными для нагрева небольшого 
количества пищи. Например, булочка может сгореть 
через 3 минуты, если выбрана слишком большая 
мощность. 

 Для приготовления тостов используйте только функцию 
Гриль, и все время держите печь под присмотром. Если 
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вы будете использовать комбинированную функцию для 
поджаривания хлеба, тосты очень быстро загорятся. 

 Следите, чтобы силовые кабели и другие 
электроприборы не касались горячей дверцы или не 
попадали в печь. Изоляция кабеля может расплавиться. 
Опасность короткого замыкания! 

 
 Соблюдайте осторожность при нагревании 

жидкостей! 
Жидкости (вода, кофе, чай, молоко и т.д.) практически 
достигают температуры кипения в печи; если в этот 
момент их сразу вынуть из печи, они могут 
выплеснуться из контейнеров. 

ОПАСНОСТИ ТРАВМ И ОЖОГОВ! 
Чтобы избежать подобной ситуации при нагреве 
жидкостей, поместите чайную ложку или стеклянную 
палочку внутрь контейнера. 

Установка 

 В электропроводке необходимо предусмотреть 
специальное устройство, позволяющее отключать 
прибор от сети по всем полюсам на ширину размыкания 

 контактов не менее 3 мм. Подходящими устройствами 
для этой цели считаются, например, выключатель 
линейных предохранителей, предохранители (винтовые 
необходимо выкручивать из гнезд), частотно 
импульсные выключатели и контакторы. 

 Установленные устройства должны обеспечивать 
защиту от случайного прикосновения к 
электропроводникам. 
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Очистка 

 Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из 
него какие бы то ни было остатки продуктов. 

 Если не поддерживать прибор в чистом состоянии, это 
может привести к повреждению его поверхности, что, в 
свою очередь, может неблагоприятно повлиять на срок 
службы прибора и даже привести к несчастному случаю. 

 Не используйте жесткие абразивные чистящие 
средства или острые металлические скребки для чистки 
стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его 
поверхность, в результате чего стекло может лопнуть. 

 Не используйте пароочистители для очистки прибора. 

 Контактные поверхности дверцы (передняя часть 
внутренней камеры и внутренняя сторона дверцы) 
должны содержаться в чистоте, чтобы обеспечить 
правильную работу печи 

 Пожалуйста, следуйте инструкциям по очистке, 
приведенным в разделе "Очистка и техническое 
обслуживание микроволновой печи". 

Ремонт 

 ВНИМАНИЕ: Перед выполнением операций по очистке 
и уходу отключите прибор от сети электропитания. 

 ВНИМАНИЕ: Все операции по обслуживанию и ремонту 
прибора, в ходе которых требуется снятие кожуха, 
защищающего от микроволнового излучения, должны 
выполняться только квалифицированным 
специалистом. 

 ВНИМАНИЕ: Если дверца или дверное уплотнение 

повреждено, прибо‐ 

 ром пользоваться нельзя, пока он не будет 
отремонтирован квалифицированным специалистом." 



 

35 

RU 

 В случае повреждения шнура питания во избежание 
несчастного случая он должен быть заменен 
изготовителем, авторизованным сервисным центром 
или специалистом с равнозначной квалификацией. 

 Ремонт и техническое обслуживание, особенно 
токоведущих частей, могут быть выполнены только 
специалистом, уполномоченным изготовителем печи. 

Во избежание повреждения печи или возникновения 
других опасных ситуаций, следуйте этим инструкциям 

 Не включайте прибор, если держатель тарелки, 
роликовая подставка и вращающийся поднос не 
находятся на соответствующих местах. 

 Никогда не включайте микроволновую печь, когда она 
пустая. Если внутри печи нет никакой пищи, может 
возникнуть избыточный электрический заряд, и печь 
может быть повреждена. ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРИБОРА 

 Для тестирования программ печи поместите стакан 
воды внутрь печи. Вода поглощает микроволны, и печь 
не будет повреждена. 

 Запрещается закрывать или загораживать 
вентиляционные отверстия. 
Используйте только посуду, подходящую для 
использования в микроволновой печи. Перед 
использованием посуды и контейнеров в микроволновой 
печи, убедитесь, что они подходят для этого (см. раздел 
о типах посуды). 

 Никогда не снимайте слюды крышку на потолке 
духового шкафа! Это покрытие останавливается жир и 
кусочки пищи повреждения микроволновый генератор. 

 Не храните легковоспламеняющиеся объекты внутри 
печи, так как они могут загореться при включении печи. 
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 Не используйте печь для хранения продуктов. 

 Не используйте печь для жарки, поскольку невозможно 
контролировать температуру масла при нагреве его 
микроволнами." 

 Не наклоняйтесь и не садитесь на открытую дверцу 
духового шкафа. Это может привести к повреждению 
печи, особенно в зоне шарнира. Дверь может иметь 
максимальный вес 8 кг. 

 Керамическое основание во внутренней камере может 
нести максимальную нагрузку 8 кг. Чтобы не повредить 
печь, не следует превышать такую нагрузку". 
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Преимущества микроволновой печи 

В обычной плите тепло, которое 

излучается через конфорки или газовые 

горелки, медленно проникает снаружи 

внутрь пищи. Вследствие этого, 

существует большая потеря энергии за 

счет нагревания воздуха, компонентов 

духовки и контейнеров, в которых 

находится пища. 

В микроволновой печи тепло генерируется 

самими продуктами, то есть тепло идет 

изнутри пищи наружу. В данном случае не 

происходит потери тепла за счет 

нагревания воздуха, стенок внутренней 

камеры микроволновой печи, тарелок или 

контейнеров (при условии, что 

используется безопасная для 

использования в микроволновых печах 

посуда). Другими словами это означает, 

что нагревается только пища. 

Микроволновые печи имеют следующие 

преимущества: 

1. Общая экономия времени 

приготовления - уменьшение времени 

готовки на 3/4 по сравнению с обычной 

готовкой. 

2. Сверхбыстрая разморозка продуктов, 

снижающая тем самым опасность 

размножения бактерий. 

3. Энергосбережение. 

4. Сохранение пищевой ценности 

продуктов из-за сокращения времени 

приготовления. 

5. Легкая очистка. 

Как работает микроволновая печь 

Микроволновая печь содержит клапан 

высокого напряжения, который 

называется магнетрон, преобразующий 

электрическую энергию в энергию 

микроволн. Эти электромагнитные волны 

направляются внутрь духовки с помощью 

волновода и распространяются при 

помощи металлических рассеивателей 

или керамического основания. 

Внутри микроволновой печи микроволны 

распространяются во всех направлениях и 

отражаются металлическими стенками, 

тем самым равномерно проникая в пищу. 

Почему еда нагревается 

Большинство продуктов содержат воду, и 

молекулы воды начинают вибрировать 

под воздействием микроволн. 

Трение между молекулами способствует 

выделению тепла, которое повышает 

температуру продуктов, что позволяет 

разморозить, приготовить или сохранить 

их горячими. 

Поскольку тепло образуется внутри 

продуктов: 

 Пища может быть приготовлена без 
каких-либо жидкостей или 
жиров/масел, либо с помощью очень 
небольшого их количества; 

 Разморозка, разогрев или 
приготовление пищи в микроволновой 
печи происходит быстрее, чем в 
обычной духовке; 

 В продуктах сохраняются витамины, 
минералы и питательные вещества; 

 Естественный цвет и запах продуктов 
не меняются. 

Микроволны проходят сквозь фарфор, 

стекло, картон или пластик, но не через 

металл. По этой причине в микроволновой 

печи нельзя использовать металлические 

контейнеры или контейнеры с 

металлическими частями. 

Микроволны отражаются от металла... 
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...но проходят через стекло и фарфор...  

 

...и поглощаются продуктами. 

 

Описание микроволновой печи 

 
 

1. Фиксаторы 4. Керамическое основание 

2. Стекло дверцы 5. Панель управления 

3. Гриль 6. Решетка 

 

 

 

1. Поворотный переключатель 
выбора функций 

5. Клавиша блокировки в целях 
безопасности 

2. Клавиша запуска /Стоп 6. Клавиша открытия дверцы 
3. Клавиша Часы 7. Поворотный переключатель 
4. Клавиша OK   

1 2 3 4 5 6 7
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a Индикатор часов h Индикатор разморозки по 
времени 

b Индикатор функции Гриль i Индикатор мощности 

c Индикатор функции Микроволны j Клавиша открытия дверцы 

b + c Индикатор функции Гриль + Микроволны k Клавиша блокировки в целях 
безопасности 

d Индикатор специальной функции l Клавиша OK 

e Экран m Клавиша Часы 

f Индикатор разморозки по весу n Клавиша запуска /Стоп 
g Индикатор продолжительности цикла 

готовки 
  

Описание функций 

Символ Описание 
Мощность 

микроволновой 
печи 

Продукты 

 

Микроволны 

90 W 
Медленное размораживание для деликатных 

продуктов, сохранение пищи в горячем виде 

180 W 
Готовка на слабом огне, варка риса 

Быстрая разморозка 

360 W 
Растапливание масла 

Нагревание детского питания 

600 W 

Готовка овощей и других продуктов 

Деликатная готовка и нагрев, 

Нагрев и приготовление небольшого количества пищи 

Готовка деликатных продуктов 

850 W 
Быстрая готовка и нагрев жидкостей и других 

продуктов 

 
+ 

 

Микроволны + 

Гриль 

90 W Приготовление тостов 

180 W 
Приготовление мяса и птицы с румяной корочкой 

360 W Готовка пирогов и блюд, посыпанных сыром 

 
Гриль 

--- Приготовление пищи на гриле 

a b e f g

d

c

h

i

jklmn
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Основные настройки 

Настройка часов 

После первого подключения вашей 
микроволновой печи или после сбоя 
питания дисплей часов начнет мигать, 
показывая, что отображаемое время не 
является правильным. Для установки 
часов, выполните следующие действия: 

1. Нажмите клавишу Часы (2), когда на 
дисплее отображения часов / 
продолжительности цикла 
отображаются часы. Цифры часов 
начнут мигать. 

2. Введите значение минут, повернув 
Поворотный переключатель (7) в 
любом направлении. 

3. Еще раз нажмите клавишу Часы (2) для 
настройки минут. Цифры минут начнут 
мигать. 

4. Введите значение минут, повернув 
Поворотный переключатель (7) в 
любом направлении. 

5. Для завершения еще раз нажмите 
клавишу Часы (2). 

Скрыть/отобразить часы на дисплее 

Если вы не хотите, чтобы на дисплее 

отображались часы, их можно скрыть, 

нажав и удерживая клавишу Часы (3) в 

течение 3 секунд. Точки, разделяющие 

часы и минуты, будут мигать, но 

остальная индикация часов будет скрыта. 

Если вы захотите вновь увидеть 

индикацию часов, еще раз нажмите 

клавишу Часы (3) на 3 секунды. 

Блокировка в целях безопасности 

Можно заблокировать работу печи 
(например, чтобы дети не могли ее 
использовать). 

1. Для блокировки печи нажмите и 
удерживайте клавишу блокировки в 
целях безопасности (5) в течение 3 
секунд. Микроволновая печь подаст 
звуковой сигнал, и загорится индикатор 
блокировки в целях безопасности “

”.Печь заблокирована и не может 

быть использована в таком состоянии. 

2. Чтобы разблокировать микроволновую 
печь, еще раз нажмите и удерживайте 
клавишу блокировки в целях 
безопасности (5) в течение 3 секунд. 
Микроволновая печь подаст звуковой 
сигнал, и индикатор блокировки в 
целях безопасности погаснет. 

  

1 2 3 4 5 6 7
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Основные функции 

 
 

Микроволны 

Используйте данную функцию для 

приготовления и нагрева овощей, 

картофеля, риса, рыбы и мяса. 

1. Поворачивайте поворотный 

переключатель выбора функций (1) до 

тех пор, пока не замигает индикатор 

функции Микроволны. Дисплей 

отображения продолжительности 

цикла показывает мигающую 

индикацию 10:00. 

2. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки продолжительности 

готовки. 

3. Нажмите клавишу OK (4) для 

подтверждения настройки. На дисплее 

питания будет мигать значение 

мощности микроволн. Индикатор 

мощности микроволн начинает мигать. 

4. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки уровня мощности 

микроволн. Если вы не повернете этот 

переключатель, печь будет работать 

на мощности 850 Вт. 

5. Нажмите клавишу OK (4) для 
подтверждения настройки. 

6. Нажмите Клавиша запуска /Стоп (2). 
Печь начнет работу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Клавиша запуска может быть нажата в 
любой момент во время выполнения 
вышеописанных операций, и печь 
начнет процесс готовки при 
отображаемых параметрах. 

Гриль 

Используйте данную функцию для 

быстрого подрумянивания пищи сверху. 

1. Поворачивайте поворотный 

переключатель выбора функций (1) до 

тех пор, пока не замигает индикатор 

функции Гриль. Дисплей отображения 

продолжительности цикла показывает 

мигающую индикацию 10:00. 

2. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки продолжительности 

готовки. 

3. Нажмите клавишу OK (4) для 

подтверждения настройки. 

4. Нажмите Клавиша запуска/ Стоп (2). 
Печь начнет работу. 

Микроволны + Гриль 

Используйте данную функцию для 

приготовления лазаньи, дичи, 

поджаренного картофеля и блюд с 

хрустящей корочкой. 

1. Поворачивайте поворотный 

переключатель выбора функций (1) до 

1 2 3 4 5 6 7
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тех пор, пока не замигает индикатор 

функции Микроволны + Гриль. 

Дисплей отображения 

продолжительности цикла показывает 

мигающую индикацию 10:00. 

2. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки продолжительности 

готовки. 

3. Нажмите клавишу OK (4) для 

подтверждения настройки. На дисплее 

питания будет мигать значение 

мощности микроволн. Индикатор 

мощности микроволн начинает мигать. 

4. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки уровня мощности 

микроволн. Если вы не повернете этот 

переключатель, печь будет работать 

на мощности 360 Вт. Максимальная 

мощность, которую можно выбрать при 

данном режиме, составляет 360 Вт. 

5. Нажмите клавишу OK (4) для 

подтверждения настройки. 

6. Нажмите Клавиша запуска /Стоп (2). 

Печь начнет работу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Клавиша запуска может быть нажата в 
любой момент во время выполнения 
вышеописанных операций, и печь 
начнет процесс готовки при 
отображаемых параметрах. 

Разморозка по времени (настройка 

вручную) 

Используйте данную функцию для 

быстрой разморозки пищи любого типа. 

1. Поворачивайте поворотный 

переключатель выбора функций (1) до 

тех пор, пока не замигает индикатор 

функции Разморозка по времени. 

Дисплей отображения 

продолжительности цикла показывает 

мигающую индикацию 10:00. 

2. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки продолжительности 

разморозки. 

3. Нажмите клавишу OK (4) для 

подтверждения настройки. 

4. Нажмите Клавиша запуска /Стоп (2). 

Печь начнет работу. 

5. Переверните пищу, когда 

микроволновая печь подает звуковой 

сигнал, и на дисплее мигает слово 
. 

Разморозка по весу (автоматическая) 

Используйте данную функцию для 

быстрой разморозки мяса, дичи, рыбы, 

фруктов и хлеба. 

1. Поворачивайте поворотный 

переключатель выбора функций (1) до 

тех пор, пока не замигает индикатор 

функции Разморозка по весу. Дисплей 

отображения продолжительности 

цикла показывает мигающую 

индикацию типа пищи “Pr 1”. 

2. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки типа пищи. Если вы не 

повернете данный переключатель, 

печь будет работать с настройкой типа 

пищи “Pr 1”. 

3. Нажмите клавишу OK (4) для 

подтверждения настройки. Значение 

веса пищи мигает на дисплее 

отображения веса. Начинает мигать 

индикатор веса. 

4. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки веса пищи. Если вы не 

повернете данный переключатель, 

печь будет работать с настройкой веса 

пищи 200 г. 

5. Нажмите клавишу OK (4) для 
подтверждения настройки. 

6. Нажмите Клавиша запуска /Стоп (2). 

Печь начнет работу. 

7. Переверните пищу, когда 

микроволновая печь подает звуковой 
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сигнал, и на дисплее веса мигает 

слово: . 
В следующей таблице приведены 

программы для функции разморозки по 

весу с указанием диапазонов веса, 

времени разморозки и выдерживания 

(чтобы пища достигала равномерной 

температуры).

 

Прогр

амма 
Пища 

Вес 

(г) 

Время 

(мин) 

Время 

выдержив

ания (мин) 

Pr  1 Мясо 100 – 
2500 

3 – 75 20 – 30 

Pr  2  Дичь 100 – 
2500 

3 – 75 20 – 30 

Pr  3 Рыба 100 – 
2500 

3 – 83’20 20 – 30 

Pr  4 Фрукты 100 – 
1000 

2’37 – 26 10 – 20 

Pr  5 Хлеб 100 – 
1500 

2’24 – 
36’15 

10 – 20 

Важное примечание: см. “Общие 

инструкции по разморозке ”. 

Специальные функции 

Специальная функция: Разогрев пищи 

1. Поворачивайте поворотный 

переключатель выбора функций (1) до 

тех пор, пока не замигает индикатор 

специальной функции. Дисплей 

отображения продолжительности 

цикла показывает мигающую 

индикацию программы “P1”. 

2. Поворачивайте поворотный 

переключатель (7) в любую сторону 

для настройки программы. Если вы не 

повернете данный переключатель, 

печь будет работать по программе 

“P1”. 

3. Нажмите клавишу OK (4) для 

подтверждения настройки. 

4. Нажмите Клавиша запуска/ Стоп (2). 

Печь начнет работу. 

5. Переверните пищу, когда 

микроволновая печь подает звуковой 

сигнал, и на дисплее веса мигает 

слово: . 

В следующей таблице приведены 

программы для специальной функции с 

указанием диапазонов веса, времени 

разморозки и выдерживания (чтобы пища 

достигала равномерной температуры).:

Программа Тип пищи 
Время 
(мин) 

Инструкции 

P1 Приготовление 
картофеля 

10 Положите картофель с небольшим 
количеством воды в термостойкий 
контейнер и поместить его на вращающуюся 
пластину в микроволновой печи 

P2 Медленный 
вареные / 

тушеные блюда 

19 Поместите ингредиенты, которые должны 
быть сварены на медленном огне / 
потушены (например: капусту, курицу для 
тушения) в миску, накройте миску и 
поместите ее на керамическое основание. 
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Важные примечания 

 Всегда используйте посуду, пригодную 

для использования в микроволновой 

печи, и крышку, чтобы избежать потери 

жидкости. 

 Взболтайте или перемешайте 

продукты несколько раз при 

нагревании, особенно, когда печь 

выдает звуковой сигнал, и на дисплее 

мигает следующая индикация: . 

 Время, необходимое для нагрева 

пищи, будет зависеть от ее начальной 

температуры. Для нагрева пищи, 

взятой прямо из холодильника, 

потребуется больше времени, чем для 

пищи, находившейся при комнатной 

температуре. 

 Если температура пища не 

соответствует вашим требованиям, 

при следующем разогреве выберите 

большую или меньшую настройку веса.  

 После нагревания перемешайте пищу, 

а затем дайте пище постоять в течение 

некоторого времени, чтобы 

температура пищи стала равномерной. 

Предупреждение! После нагрева 

контейнер может быть очень горячим. 

Хотя микроволны не нагревают 

большинство контейнеров, контейнеры 

могут нагреваться путем передачи тепла 

от пищи. 

Во время работы микроволновой печи... 

Прерывание цикла готовки 

Вы можете прервать процесс готовки в 

любой момент, нажав клавишу запуска/ 

Стоп один раз или открыв дверцу 

В обоих случаях: 

 Излучение микроволн немедленно 

прекращается. 

 Гриль выключается, но остается очень 

горячим. Опасность ожогов! 

 Таймер останавливается и на дисплее 

отображается оставшееся время 

работы. 

При желании, в этот момент вы можете: 

1. Перевернуть или помешать пищу для 

ее равномерного приготовления. 

2. Изменить параметры процесса. 

3. Отменить процесс, нажав клавишу 

запуска/ стоп. 

Для возобновления процесса закройте 

дверцу и нажмите клавишу запуска/ стоп. 

Изменение параметров 

Рабочие параметры (время, мощность и 
т.д.) могут быть изменены когда процесс 
приготовления был прерван, следующим 
образом: 

Для изменения настройки времени 
поверните поворотный переключатель. 
Новая настройка времени 
незамедлительно будет принята 
прибором. 

Мощность может быть изменения 
только тогда, когда процесс 
приготовления был прерван. 
Выполните следующие действия: 

 Нажмите Клавиша запуска /Стоп 
(2). Остановки печь. 

 Нажмите клавишу OK (4), пока на 
дисплее не начнет мигать; 

 Поворачивайте поворотный 
переключатель (7) в любую 
сторону для настройки уровня 
мощности микроволн; 

 Нажмите клавишу OK (4) для 

подтверждения настройки; 

 Нажмите Клавиша запуска/ Стоп 

(2). Печь начнет работу. 

Отмена цикла готовки  

Если вы хотите отменить цикл готовки, 

нажмите клавишу запуска/ стоп два раза. 
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Микроволновая печь выдаст звуковой 

сигнал, и на дисплее отобразятся часы. 

Окончание цикла готовки 

По завершении процесса готовки 

раздадутся три коротких звуковых 

сигнала, и на дисплее появится слово 

"End". 

Звуковые сигналы будут повторяться 

каждые 30 секунд до тех пор, пока не 

будет открыта дверца печи или не будет 

нажата клавиша запуска/ стоп. 

Разморозка 

В следующей таблице приводятся 

различные значения требуемого времени 

разморозки и выдерживания (для 

гарантии равномерного прогрева пищи) 

для различных типов и веса продуктов, а 

также рекомендации. 

 

Продукты Вес 
Время 

разморозки 

Время 

выдерживания 
Примечания 

Куски мяса: 

телятина, говядина, 

свинина 

100 г 3-4 мин 5-10 мин Перевернуть один раз 

200 г 6-7 мин 5-10 мин Перевернуть один раз 

500 г 14-15 мин 10-15 мин Перевернуть два раза 

700 г 20-21 мин 20-25 мин Перевернуть два раза 

1000 г 29-30 мин 25-30 мин Перевернуть два раза 

1500 г 42-45 мин 30-35 мин Перевернуть три раза 

Тушеное мясо 
500 г 12-14 мин 10-15 мин Перевернуть два раза 

1000 г 24-25 мин 25-30 мин Перевернуть три раза 

Мясной фарш 

100 г 4-5 мин 5-6 мин Перевернуть два раза 

300 г 8-9 мин 8-10 мин Перевернуть три раза 

500 г 12-14 мин 15-20 мин Перевернуть один раз 

Сосиски 

125 г 3-4 мин 5-10 мин Перевернуть два раза 

250 г 8-9 мин 5-10 мин Перевернуть один раз 

500 г 15-16 мин 10-15 мин Перевернуть два раза 

Птица, части 

птичьих тушек 

200 г 7-8 мин 5-10 мин Перевернуть три раза 

500 г 17-18 мин 10-15 мин Перевернуть один раз 

Курица 

1000 г 34-35 мин 15-20 мин Перевернуть один раз 

1200 г 39-40 мин 15-20 мин Перевернуть один раз 

1500 г 48-50 мин 15-20 мин Перевернуть два раза 

Рыба 
100 г 3-4 мин 5-10 мин Перевернуть один раз 

200 г 6-7 мин 5-10 мин Перевернуть один раз 

Форель 200 г 6-7 мин 5-10 мин Перевернуть два раза 

Креветки 100 г 3-4 мин 5-10 мин Перевернуть один раз 
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Продукты Вес 
Время 

разморозки 

Время 

выдерживания 
Примечания 

500 г 12-15 мин 10-15 мин Перевернуть один раз 

Фрукты 

200 г 4-5 мин 5-8 мин Перевернуть два раза 

300 г 8-9 мин 10-15 мин Перевернуть один раз 

500 г 12-14 мин 15-20 мин Перевернуть один раз 

Хлеб 

100 г 2-3 мин 2-3 мин Перевернуть два раза 

200 г 4-5 мин 5-6 мин Перевернуть два раза 

500 г 10-12 мин 8-10 мин Перевернуть два раза 

800 г 15-18 мин 15-20 мин Перевернуть три раза 

Масло 250 г 8-10 мин 10-15 мин 
Перевернуть один раз, 

оставить накрытым 

Творог 250 г 6-8 мин 5-10 мин 
Перевернуть один раз, 

оставить накрытым 

Сливки 250 г 7-8 мин 10-15 мин Снять крышку 

 

Общие инструкции по разморозке 

1. При разморозке используйте только 

посуду, пригодную для микроволновых 

печей (фарфор, стекло, подходящий 

пластик). 

2. Используйте функцию разморозки по 

весу и таблицы, относящиеся к 

размораживанию сырых продуктов. 

3. Время разморозки зависит от 

количества и толщины кусков пищи. 

При замораживании продуктов, 

подготовьте их к процессу 

размораживания. Разделите пищу на 

части, которые соответствуют размеру 

контейнера. 

4. Как можно лучше распределите пищу 

внутри микроволновой печи. Самые 

толстые куски рыбы или куриные ножки 

должны быть помещены сверху. 

Самые тонкие куски могут быть 

защищены с помощью алюминиевой 

фольги. Важно: алюминиевая фольга 

не должна соприкасаться со стенками 

внутренней камеры, так как это может 

привести к возникновению 

электрической дуги. 

5. Наиболее толстые куски необходимо 

перевернуть несколько раз. 

6. Распределите замороженные продукты 

максимально единообразно, потому 

что тонкие, узкие куски 

размораживания быстрее, чем толстые 

куски, лежащие сверху. 

7. Богатые жирами продукты, такие, как 

сливочное масло, творог и сливки, не 

должны размораживаться до конца. 

Если оставить их при комнатной 

температуре, они будут готовы к 

подаче на стол в течение нескольких 

минут. В случае глубокой заморозки 

сливок, если в них имеются маленькие 

кусочки льда, сливки необходимо 

взбить перед употреблением. 

8. Поместите птицу на перевернутую 

тарелку с тем, чтобы сок мог легче 

вытекать. 

9. Хлеб должен быть завернут в 

салфетку с тем, чтобы он не стал 

слишком сухим. 

10. Включите пищу через регулярные 

промежутки времени. 

11. Выньте замороженные продукты из 

упаковки и не забудьте удалить все 

металлические зажимы. Если 
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контейнеры, которые используются 

для хранения продуктов в 

морозильной камере, могут также быть 

использованы для нагрева и 

приготовления пищи, просто удалите 

крышку. В противном случае, 

поместите продукты в контейнеры, 

которые подходят для микроволновых 

печей. 

12. Жидкость, образующаяся в результате 

процесса разморозки, особенно в 

случае домашней птицы, должна быть 

утилизирована и ни при каких 

обстоятельствах она не должна 

контактировать с другими продуктами. 

13. Имейте в виду, что при использовании 

функции автоматической разморозки 

требуется время выдерживания с тем, 

чтобы пища полностью разморозилась. 

Готовка с использованием микроволн 

Предупреждение! Прочтите раздел 

“Инструкции по технике безопасности 

для микроволновой печи” прежде чем 

готовить в микроволновой печи. 

Следуйте этим рекомендациям при 

готовке с использованием микроволн: 

 Перед нагревом или приготовлением 
продуктов, имеющих оболочку или 
кожуру (например, яблоки, помидоры, 

картофель, сосиски) необходимо 
наколоть их вилкой, чтобы они не 

полопались. Нарежьте пищу перед 
готовкой. 

 Перед тем, как использовать контейнер, 
проверьте, подходит ли он для 
использования в микроволновой печи 
(см. раздел о типах посуды, пригодной 
для использования для микроволновой 
печи). 

 Когда продукты готовятся при очень 
небольшой влажности (например, 
размораживание хлеба, приготовление 

попкорна и т.д.), влага испаряется очень 
быстро. При этом внутри работающего 
устройства возникает вакуум, и пища 
может обуглиться. Такая ситуация 
может привести к повреждению 
устройства и используемого контейнера. 
Таким образом, печь должна быть 
установлена только на необходимое 
время готовки, и процесс приготовления 
должен проходить под вашим 
присмотром. 

 Невозможно нагревать большое 
количество растительного масла 
(жарить во фритюре) в микроволновой 

печи. 

 Извлеките полуфабрикаты из 
упаковки, так как последняя не всегда 

является термостойкой. Следуйте 
инструкциям изготовителя. 

 При наличии различных контейнеров, 

таких как, например, чашки, разместите 
их равномерно на керамическом 
основании. 

 Не закрывайте пластиковые пакеты 

при помощи металлических зажимов. 
Вместо этого используйте пластиковые 
зажимы. Проткните пакет в нескольких 
местах, чтобы обеспечить выход пара. 

 При нагревании или приготовления 
пищи, убедитесь, что она достигает 
минимальной температуры 70°C. 

 Во время процесса готовки, на стекле 
окна дверцы могут образовываться 
водяные пары и, через некоторое 

время, стекать вниз. Это нормальная 
ситуация, и даже может быть важным 
показателем, если температура в 
помещении низкая. Это не представляет 
опасности для прибора. По завершении 
приготовления пищи удалите воду, 
образовавшуюся в результате 
конденсации. 

 При нагревании жидкостей, используйте 
контейнеры с широким горлом с тем, 

чтобы влага легче испарялась. 
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Подготовьте продукты в соответствии с 

инструкциями и обратите внимание на 

время приготовления и уровень 

мощности, указанные в таблицах. 

Помните, что значения являются лишь 
ориентиром и что они могут изменяться в 
зависимости от начального состояния, 
температуры, влажности и типа пищи. 
Рекомендуется регулировать время 
приготовления и уровень мощности в 
каждой конкретной ситуации. В 
зависимости от пищи, время 
приготовления должно быть продлено или 
сокращено, и уровень мощности должен 
быть увеличен или уменьшен. 

Готовка с использованием микроволн... 

1. Чем большее количество пищи вы 

готовите, тем дольше время 

приготовления. Запомните следующие 

правила: 

 Двойное количество пищи - вдвое 
больше времени 

 Половина количества – половина 
времени 

2. Чем ниже температура, тем больше 

время приготовления. 

3. Продукты с большим содержанием 

жидкости нагреваются быстрее. 

4. Правильное распределение пищи на 

керамическом основании обеспечивает 

равномерное приготовление пищи. 

Если поместить твердую пищу на 

внешней части тарелки, а наименее 

твердую - в середине тарелки, можно 

одновременно нагревать различные 

виды пищи. 

5. Дверцу можно открыть в любое время. 

При этом прибор автоматически 

выключается. Микроволновая печь 

продолжит работать только, когда вы 

закроете дверцу и нажмете клавишу 

запуска.  

6. Накрытая пища требует меньшего 

времени приготовления, и ее свойства 

лучше сохраняются. Крышка должна 

позволять микроволнам проходить и 

должна иметь небольшие отверстия, 

которые обеспечивают выход пара. 

Таблицы и предложения – Готовка овощей 

Продукты 
Количество 

(г) 

Добавленна

я жидкость 

Мощность 

(Ватт) 

Время 

(мин) 

Время 

выдержива

ния (мин) 

Советы 

Цветная 

капуста 

Брокколи 

Грибы 

500 

300 

250 

100 мл 

50 мл 

25 мл 

850 

850 

850 

9-11 

6-8 

6-8 

2-3 

2-3 

2-3 

Нарезать 

ломтиками. 

 

Оставить 

накрытым. 

Горох и 

морковь, 

Замороженная 

морковь 

300 

 

250 

100 мл 

 

25 мл 

850 

 

850 

7-9 

 

8-10 

2-3 

 

2-3 

Нарезать 

кубиками или 

ломтиками. 

Оставить 

накрытым. 

Картофель 250 25 мл 850 5-7 2-3 Очистить, 

нарезать на 

одинаковые по 

размеру части. 

Оставить 

накрытым. 
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Продукты 
Количество 

(г) 

Добавленна

я жидкость 

Мощность 

(Ватт) 

Время 

(мин) 

Время 

выдержива

ния (мин) 

Советы 

Перец 

Лук-порей 

250 

250 

25 мл 

50 мл 

850 

850 

5-7 

5-7 

2-3 

2-3 

Нарезать 

кубиками или 

ломтиками. 

Оставить 

накрытым. 

Замороженная 

брюссельская 

капуста 

300 50 мл 850 6-8 2-3 Оставить 

накрытым. 

Капуста 250 25 мл 850 8-10 2-3 Оставить 

накрытым. 

Таблицы и предложения – Готовка рыбы 

Продукты 
Количество 

(г) 

Мощность 

(Ватт) 

Время 

(мин) 

Время 

выдерживан

ия (мин) 

Советы 

Филе рыбы 500 600 10-12 3 Готовьте под крышкой. 

Переверните по прошествии 

половины времени готовки. 

Рыба 

целиком 

800 850 

400 

2-3 

7-9 

2-3 Готовьте под крышкой. 

Переверните по прошествии 

половины времени готовки. 

Может быть необходимо 

накрыть концы рыбы. 

Готовка с использованием функции Гриль 

Для того чтобы получить наилучшие 

результаты при готовке на гриле, 

используйте решетку, которая 

поставляется вместе с прибором. 

Поместите решетку в таком положении, 

чтобы она не вступала в контакт с 

металлическими поверхностями 

внутренней камеры, так как существует 

опасность возникновения 

электрической дуги, которая может 

повредить устройство. 

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ: 

1. При первоначальном использовании 

микроволновой печи возникает 

небольшое количество дыма, а также 

запах, который возникает из-за 

использования масла во время 

процесса производства. 

2. Стекло в дверце достигает очень 

высоких температур во время 

использования гриля. Не подпускайте 

детей к печи. 

3. Во время работы гриля стенки 

внутренней камеры и решетка 

достигают очень высоких температур. 

Рекомендуется использование 

варежек-прихваток. 

4. Во время длительного использования 

гриля нормально, если резисторы 

временно выключаются в связи с 

работой защитного термостата. 
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5. Важно! Когда пища готовится на гриле 

или в контейнерах, важно проверить, 

подходит ли контейнер для этой цели 

или нет. См. таблицу по типам посуды! 

6. При использовании гриля брызги жира 

могут попадать на резисторы и 

пригорать. Это нормальная ситуация и 

она не является неисправностью. 

7. По завершении готовки очистите 

внутреннюю камеру прибора и 

аксессуары, чтобы предотвратить 

налипание остатков пищи. 

Таблицы и советы – Микроволны и 

гриль 

Функция микроволн с грилем идеально 

подходит для быстрого приготовления 

пищи и, в то же время, получения румяной 

корочки на мясе. Она также может быть 

использована для приготовления блюд, 

посыпанных сыром. 

Микроволны и гриль работают 

одновременно. Микроволны готовят пищу, 

а гриль обеспечивает румяную корочку. 

Блюдо 
Количеств

о (г) 
Тип контейнера 

Мощность 

(Ватт) 

Время 

(мин) 

Время 

выдерживания 

(мин) 

Макароны, посыпанные 

сыром 

500 Тарелка с низким 

бортиком 

180 12-17 3-5 

Картофель, посыпанный 

сыром 

800 Тарелка с низким 

бортиком 

360 20-22 3-5 

Лазанья приблиз. 800 Тарелка с низким 

бортиком 

360 15-20 3-5 

Сливочный сыр гриль приблиз. 500 Тарелка с низким 

бортиком 

180 18-20 3-5 

2 свежие куриные 

ножки (на гриле) 

200 г каждая Тарелка с низким 

бортиком 

180 10-15 3-5 

Курица приблиз. 1000 Широкая тарелка с 

низким бортиком 

180 35-40 3-5 

Луковый суп, 

посыпанный сыром 

2 чашки по 

200 г 

Суповые чашки 180 2-4 3-5 

Перед использованием тарелок и 

контейнеров в микроволновой печи 

убедитесь, что они пригодны для этого. 

Используйте только те блюда, которые 

пригодны для использования в 

микроволновых печах. 

Посуда, используемая при 

комбинированной функции готовки, 

должна быть пригодна как для микроволн, 

так и для гриля. См. таблицу по типам 

используемой посуды! 

Помните, что приведенные значения 

имеют только ориентировочный характер 

и что они могут изменяться в зависимости 

от начального состояния, температуры, 

влажности и типа пищи. 

Если времени готовки не хватает, чтобы 

пища подрумянилась надлежащим 

образом, настройте функцию гриля на 5 

или 10 минут больше. 

Пожалуйста, соблюдайте время 

выдерживания, и не забудьте перевернуть 

куски мяса. 

Если не имеется никаких 

противоположных инструкций, в процессе 

готовки должна использоваться 

керамическая база. 

Значения, указанные в таблицах, 

действительны для холодной внутренней 

камеры (не требуется заранее 

разогревать печь). 



 

51 

RU 

Какой тип жаропрочной посуды можно 
использовать? 

Функция микроволн 

При использовании функции микроволн 

важно помнить, что микроволны 

отражаются от металлических 

поверхностей. Стекла, фарфор, керамика, 

пластик и бумага позволяют микроволнам 

проходить. 

Таким образом, металлические 

сковородки и посуда для 

приготовления пищи или контейнеры с 

металлическими деталями или 

украшениями не могут быть 

использованы в микроволновой печи. 

Стеклянная и керамическая посуда с 

металлическими украшениями или 

примесями (например, свинцовое стекло) 

также не может быть использована в 

микроволновой печи. 

Идеальным материалом для 

использования при готовке пищи в 

микроволновой печи является стекло, 

термостойкий фарфор или глина, или 

термостойкий пластик. Очень тонкий 

хрусталь и фарфор должны 

использоваться только в течение 

короткого периода времени (например, 

для разогрева пищи). 

Горячие продукты передают тепло посуде, 

которая может стать очень горячей. 

Поэтому всегда используйте варежки-

прихватки! 

Как протестировать посуду, которую 

вы хотите использовать 

Поместите посуду в печь при 

максимальной мощности на 20 секунд. 

Если посуда остается холодной или не 

очень сильно нагревается, она подходит. 

Однако если она сильно нагревается или 

вызывает электрическую дугу, она не 

подходит. 

Функция Гриль 

Для использования с функцией Гриль 

посуда должна быть устойчива к 

температуре не ниже 300°C. 

Пластиковая посуда не подходит для 

готовки в данном режиме. 

Режим «Микроволны + гриль» 

Для режима «Микроволны + гриль» 

посуда должна одновременно 

соответствовать требованиям по 

использованию посуды для микроволн и 

гриля. 

Алюминиевые емкости и фольга 

Готовые блюда в алюминиевых емкостях 

или фольге можно ставить в 

микроволновую печь, принимая во 

внимание приведенные ниже условия: 

 Следуйте рекомендациям 
производителя, указанным на упаковке. 

 Алюминиевые емкости не должны 
превышать 3 см в высоту и касаться 
стенок камеры печи (минимальное 
расстояние 3 см). Необходимо снять 

алюминиевую крышку, если она есть. 

 Ставьте алюминиевую емкость 
непосредственно на поворотный стол. 
При использовании металлической 
решетки ставьте емкость на 
фарфоровую тарелку. Запрещается 
ставить алюминиевые емкости прямо на 
металлическую решетку! 

 Время приготовления увеличивается, 
так как микроволны проникают в 
продукты только с верхней стороны. 
Если вы сомневаетесь, лучше 
пользуйтесь подходящей для 
микроволновой печи посудой. 

 Алюминиевая фольга используется для 
отражения микроволн во время 
процесса размораживания. Края или 
выступающие части нежных продуктов, 
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таких как птица или фарш, оберните 
фольгой для защиты от перегрева. 

 Важно! Алюминиевая фольга не должна 

соприкасаться со стенками камеры 
печи, так как это может вызвать 
электрический дуговой разряд. 

Крышки 

Рекомендуем вам использовать 
стеклянные или пластиковые крышки или 
пищевую пленку по следующим причинам: 

1. Помогает избежать излишнего 

испарения влаги (прежде всего, при 
длительном приготовлении); 

2. Сокращается время приготовления; 

3. Продукты не пересушиваются; 

4. Сохраняется аромат продуктов. 

Крышки должны иметь отверстия, 
предотвращающие возникновение 
излишнего давления пара. Пластиковые 
пакеты необходимо открывать. Баночки и 
бутылочки с детским питанием и 
подобные емкости разогревайте без 
крышек, в противном случае емкости 
могут лопнуть. 

 

Таблица типов посуды 

Режим 

Посуда 

Микроволны 
Гриль 

Микроволны 
+ гриль Размораживание/ 

подогрев 
Приготовление 

Стекло и фарфор 1) 
Для использования в домашнем 
хозяйстве, неогнеупорные, 
пригодные для мытья в 
посудомоечной машине 

да да нет нет 

Глазурованный фарфор 
Огнеупорное стекло и фарфор 

да да да да 

Фарфор, каменная посуда 2) 
Неглазурованная и 
глазурованная без 
декорирования металлом 

да да нет нет 

Глиняная посуда 2) 
Глазурованная 
Неглазурованная 

 
да 
нет 

 
да 
нет 

 
нет 
нет 

 
нет 
нет 

Пластиковая посуда 2) 
Термоустойчивая до 100°C 
Термоустойчивая до 250°C 

 
да 
да 

 
нет 
да 

 
нет 
нет 

 
нет 
нет 

Пластиковые пленки 3) 
Пищевая пленка 
Целлофан 

 
нет 
да 

 
нет 
да 

 
нет 
нет 

 
нет 
нет 

Бумага, картон, пергамент 4) да нет нет нет 

Металл 
Алюминиевая фольга 
Алюминиевая упаковка 5) 
Оборудование 

 
да 
нет 
да 

 
нет 
да 
да 

 
да 
да 
да 

 
нет 
да 
да 

 

1. Посуда без золотых и серебряных 

ободков; свинцовый хрусталь не 
пригоден. 

2. Учитывайте рекомендации 

производителя! 

3. Не закрывайте упаковки металлическими 

скрепками. Проделывайте отверстия в 
упаковке. Пользуйтесь пластиковой 

пленкой только, чтобы накрывать 
продукты. 

4. Не используйте бумажные тарелки! 

5. Только низкие емкости без крышек. Не 

допускайте соприкосновения алюминия 
со стенками камеры микроволновой 
печи.
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Очистка и обслуживание микроволновой печи 

Очистка, практически, единственное 

мероприятие необходимое для 

обслуживания микроволновой печи. 

Предупреждение! Регулярно очищайте 

печь. Удаляйте осевшие на стенках 

камеры остатки пищи. Если вы не следите 

за чистотой печи, ее поверхности будут 

портиться, что приведет к сокращению 

срока службы прибора, а также может 

стать причиной возникновения 

опасной ситуации. 

Предупреждение! Перед очисткой печь 

необходимо отсоединить от питания. 

Извлеките вилку присоединительного 

кабеля из розетки или выключите 

автоматический выключатель питания. 

Не пользуйтесь агрессивными или 

абразивными чистящими средствами, 

металлическими мочалками, которые 

могут поцарапать поверхности печи, 

или острыми предметами, так как они 

могут оставить пятна или повреждения 

на поверхностях печи. 

Не пользуйтесь приборами, чистящими 

под высоким давлением, и приборами 

для очистки паром. 

Передние поверхности 

Обычно требуется просто очистить 

духовку при помощи влажной ткани. Если 

печь сильно загрязнена, добавьте 

несколько капель жидкости для мытья 

посуды в воду для мытья печи. После 

этого протрите печь сухой тканью. 

Немедленно удалите известковый налет, 

жир, крахмал или пятна яичного белка. От 

этих пятен может возникнуть коррозия 

Не допускайте попадания воды внутрь 

печи. 

Внутренняя поверхность 

микроволновой печи 

После каждого использования, очистите 

внутренние стенки при помощи влажной 

ткани, так как это - самый легкий способ 

удаления брызгов или потеков пищи, 

которые могли присохнуть к внутренней 

поверхности печи. 

Для того чтобы удалить грязь, которую 

труднее отчистить, используйте 

неагрессивные чистящие средства. Не 

используйте спреи для очистки 

духовок или другие агрессивные и 

абразивные моющие средства. 

Всегда содержите дверцу и переднюю 

поверхность печи в чистоте, чтобы 

дверца открывалась и закрывалась 

должным образом. 

Следите, чтобы вода не попала в 

вентиляционные отверстия 

микроволновой печи. 

Регулярно очищайте основание 

внутренней камеры, особенно после 

разлива любой жидкости. 

Если печь сильно загрязнена, поставьте 

стакан воды на основание внутренней 

камеры и включите микроволновую печь 

на 2 или 3 минуты при максимальной 

мощности. Образующийся пар смягчит 

грязь, которую легко будет отчистить с 

помощью мягкой ткани. 

Неприятные запахи (например, после 

приготовления рыбы) могут быть легко 

устранены. Добавьте несколько капель 

лимонного сока в чашку с водой. 

Поместите в чашку маленькую ложку, 

чтобы избежать выкипания воды. 

Нагревайте воду в течение 2~3 минут при 

максимальной мощности микроволн. 
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Потолок внутренней камеры 

микроволновой печи 

Если потолок печи загрязнен, можно 

опустить гриль для облегчения процедуры 

очистки. 

Чтобы избежать опасности получения 

ожогов, подождите, пока гриль остынет 

прежде, чем опускать его. Выполните 

следующие действия: 

1. Поверните держатель гриля на 180º (1) 

2. Аккуратно опустите гриль (2). 

Запрещается применять избыточное 

усилие, так как это может привести к 

повреждению гриля. 

3. После очистки потолка верните гриль (2) 

на место, выполнив предыдущую 

операцию. 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Держатель нагревательного элемента 

гриля (1) может упасть, когда его 

поворачивают. Если это произойдет, 

вставьте держатель нагревательного 

элемента гриля (1) в щель в потолке 

полости и поверните его на 90 º в сторону 

нагревательного элемента гриля (2). 

 

Аксессуары 

Чистите аксессуары после каждого 

использования. Если они очень грязные, 

сначала замочите их, а затем используйте 

щетку и губку. Аксессуары можно мыть в 

посудомоечной машине. 

Убедитесь, что керамическое основание и 

соответствующий держатель всегда 

находятся в чистоте. Не включайте печь, 

если керамическое основание и 

соответствующий держатель не находятся 

на своих местах. 

Что нужно делать, если микроволновая печь не 
работает? 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ремонтные работы 
любого типа должны выполняться 
квалифицированными техническими 
специалистами. Любые ремонтные 
работы, выполненные лицом, не 
уполномоченным на это 
производителем печи, опасны. 

Вам нет необходимости связываться со 
Службой технической поддержки для того, 
что разрешить следующие вопросы: 

 На дисплее нет индикации! 

Проверьте: 

- Не была ли выключена индикация 

времени (см. раздел, в котором 

описываются базовые настройки 

печи). 

 Ничего не происходит, когда я 

нажимаю на клавиши! Проверьте: 

- Не активирована ли функция 

Блокировки в целях безопасности 

(см. раздел, в котором 

описываются базовые настройки 

печи). 

 Печь не работает! Проверьте: 

- Вставлена ли вилка питания 

правильно в розетку. 

- Включено ли питание печи. 

- Полностью ли закрыта дверца. При 

закрытии дверцы должен 

раздаваться слышимый щелчок. 
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- Нет ли посторонних предметов 

между дверцей и передней частью 

внутренней камеры. 

 Во время работы печи раздаются 

странные шумы! Проверьте: 

- Не возникает ли электрическая дуга 

внутри микроволновой печи, 

вызванная посторонними 

металлическими предметами (см. 

раздел о типе подходящей для 

печи посуды). 

- Не касается ли посуда стенок 

внутренней камеры. 

- Имеются ли незакрепленные 

столовые приборы или кулинарные 

принадлежности внутри 

микроволновой печи. 

 Пища не нагревается или 

нагревается очень медленно! 

Проверьте: 

- Не использовали ли вы по ошибке 

металлическую посуду. 

- Правильно ли вы выбрали время 

работы и уровень мощности. 

- Не поместили ли вы в 

микроволновую печь большее 

количество пищи или более 

холодную пищу, чем обычно. 

 Пища слишком горячая, сухая или 

подгоревшая! Проверьте, правильно 

ли вы выбрали время работы и 

уровень мощности. 
 После завершения процесса готовки 

раздаются шумы! Это не является 

неисправностью. Охлаждающий 

вентилятор продолжает работать еще 

некоторое время. Когда температура в 

достаточной степени снизится, 

вентилятор выключится. 

 Печь включается, но внутренняя 

подсветка не загорается! Если все 

функции работают должным образом, 

скорее всего, причиной неисправности 

является перегоревшая лампочка. Вы 

можете продолжать использовать 

печь. 

 На дисплее отображается индикация 

“cErr”! 

Отсоедините вилку питания и 

подождите около 5 секунд. После 

этого, вы можете снова подключить 

микроволновую печь к сети питания, 

сообщение “cErr” исчезнет, и прибор 

будет полностью готов к работе. 

Замена лампочки 

Если лампочка требует замены, 

свяжитесь со Службой технической 

поддержки, так как необходимо 

демонтировать печь для замены 

лампочки. 

Технические характеристики 

Спецификации 

 Напряжение переменного тока...................................... (см. табличку характеристик) 

 Требуемая мощность ................................................................  2700 Вт 

 Мощность гриля. ........................................................................  1250 Вт 

 Выходная мощность микроволновой печи ..............................  850 Вт 

 Микроволновая частота ............................................................  2450 МГц 

 Габариты (Ш х В х Г) .................................................................  595  390  334 мм 

 Габариты внутренней камеры  (Ш х В х Г) ...............................  350  220  280 мм 

 Емкость печи. .............................................................................  22 л 

 Вес ..............................................................................................  22 кг 
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Защита окружающей среды 

Утилизация упаковки  

На упаковке имеется знак Green Dot. 

При утилизации всех упаковочных 

материалов, таких как картон, 

пенополистирол и пластиковые пленки, 

используйте соответствующие мусорные 

контейнеры. Это гарантирует, что 

упаковочные материалы будут 

подвергаться вторичной переработке. 

Утилизация старых электроприборов 

 

В соответствии с требованиями 

Европейской директивы 2012/19/EU по 

утилизации электрического и электронного 

оборудования (WEEE) необходимо, чтобы 

старые бытовые электроприборы не 

утилизировались вместе с обычными 

твердыми бытовыми отходами. 

Старые приборы должны собираться 

отдельно, чтобы оптимизировать их 

утилизацию и переработку материалов, 

которые они содержат, а также уменьшить 

воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду. Перечёркнутое 

изображение мусорного контейнера 

должно находиться на всех устройствах 

для напоминания о необходимости 

отдельного сбора при утилизации 

прибора.  

Потребители должны связаться со своим 

местным органом власти или продавцом 

для получения информации о правильной 

утилизации старых бытовых 

электроприборов.  

Перед утилизацией Вашего прибора, 

отсоедините кабель питания и 

утилизируйте его. 

Инструкции по монтажу 

Перед монтажом 

Необходимо убедиться, что входное 

напряжение, указанное на табличке 

характеристик, соответствует напряжению 

розетки, которую вы собираетесь 

использовать. Табличка расположена на 

передней части полости и она видна 

только после открытия двери. 

Откройте дверцу и выньте из 

микроволновой печи все 

вспомогательные приспособления, а 

также удалите упаковочные материалы. 

Предостережение! Передняя 

поверхность микроволновой печи может 

быть обернута защитной пленкой. Перед 

первым включением необходимо 

осторожно удалить данную пленку, 

начиная с внутренней стороны.  

Необходимо убедиться в отсутствии 

каких-либо повреждений 

микроволновой печи. Проверьте, 

закрывается ли дверца микроволновой 

печи должным образом, и нет ли 

повреждений на внутренней стороне 

дверцы и передней поверхности 

микроволновой печи. Если вы обнаружили 

какие-либо повреждения, обратитесь в 

сервисный центр технической поддержки. 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МИКРОВОЛНОВОЙ 

ПЕЧЬЮ, если поврежден кабель питания 

или вилка кабеля, а также, если 

микроволновая печь не работает 

должным образом, либо была 

повреждена. Обратитесь в сервисный 

центр технической поддержки. 

Поместите микроволновую печь на 

ровную и устойчивую поверхность. 

Прибор не должен находиться поблизости 

от источников тепла, радио и телевизоров. 
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Во время установки, необходимо 

убедиться, что шнур питания не 

касается влажных поверхностей или 

предметов с острыми краями позади 

микроволновой печи. Высокая 

температура может привести к 

повреждению кабеля. 

Внимание: после установки 

микроволновой печи, следует 

убедиться, что вилка кабеля находится 

в пределах досягаемости. 

После монтажа 

Устройство оснащено кабелем питания и 

разъемом для однофазного источника 

тока. 

Если микроволновая печь 

устанавливается на постоянной 

основе, монтаж должен выполняться 

квалифицированным специалистом. В 

таком случае, микроволновая печь должна 

быть подключена к цепи с многополюсным 

выключателем с минимальным 

расстоянием в 3 мм между контактами. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА. 

Производитель и розничный продавец 

не несут ответственности за любой 

ущерб, который может быть нанесен 

людям, животным или имуществу, в 

случае несоблюдения этих инструкций по 

монтажу. 

Микроволновая печь работает только 

тогда, когда дверца закрыта должным 

образом. 

Перед первым использованием 

необходимо очистить внутреннюю 

поверхность микроволновой печи и 

дополнительные детали, следуя 

инструкциям по очистке, приведенным в 

разделе "Очистка и техническое 

обслуживание микроволновой печи".
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  معلومات السالمة

يجب قراءة المرفقة بحرص قبل تركيب الجهاز واستخدامه. ال تتحمل الشركة  

المصنعة أية مسؤولية في حال أدى التركيب أو االستخدام غير الصحيح إلى وقوع 

 أضرار أو إصابات. يجب إبقاء التعليمات مع الجهاز دائًما للرجوع إليها مستقبالً.

 سالمة األطفال والمعاقين

 تحذير! خطر االختناق أو اإلصابة أو العجز الدائم.

  سنوات فأكبر واألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحسية  8يمكن لألطفال من عمر

والعقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة استخدام الجهاز بشرط اإلشراف 

 مسؤول عن سالمتهم.عليهم من شخص بالغ أو أي شخص 

  .يحظر ترك األطفال يعبثون بالجهاز 

 .يجب إبقاء جميع العبوات بعيًدا عن متناول األطفال 

  .تحذير: ييجب إبقاء األطفال بعيًدا عن الجهاز عندما يكون قيد التشغيل أو عندما يبرد

 األجزاء السهل الوصول إليها ساخنة.

 إننا نوصي بتنشيطها. يجب اإلشراف على إذا كان الجهاز به أداة لسالمة األطفال، ف

 األطفال دون سن الثالثة بالقرب من الجهاز.

  يجب أال يقوم األطفال بعمليات التنظيف والصيانة التي تتم بواسطة المستخدم بدون

 اإلشراف عليهم.

  السالمة العامة

  واالستخدامات المشابهة مثل:هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي 

 مناطق مطبخ العاملين في المتاجر أو المكاتب أو بيئات العمل األخرى، -

 المنازل الريفية، -

 العمالء في الفنادق والفنادق الصغيرة وأماكن اإلقامة األخرى، -

 أماكن تناول الفطور في السرير. -

 .يجب االنتباه لتجنب لمس  يصبح الجزء الداخلي من الجهاز ساخنًا أثناء التشغيل

عناصر التسخين داخل الفرن. يجب دوًما استخدام قفازات الفرن إلزالة الملحقات أو 

 األدوات الحرارية أو وضعها.
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ال تقم بتسخين السوائل أو األطعمة األخرى في أوعية مغلقة، ألنها قد تنفجر  تحذير:
 بسهولة.

  أفران المايكروويف وحدها.يجب استخدام األواني المناسبة لالستخدام في 

  عند تسخين الطعام في أوعية بالستيكية أو ورقية، فيجب مراقبة الجهاز نظًرا

 إلمكانية اشتعالها.

  هذا الجهاز مخصص لتسخين األطعمة أو المشروبات. إن تجفيف الطعام أو المالبس

خطر وتسخين الحشيات والنعال واإلسفنج والمالبس الرطبة وما شابه قد يؤدي إلى 

 التعرض إلصابة أو االشتعال أو الحريق.

 !ال يجب استخدام الفرن في حال: تحذير 

 لم يتم إغالق الباب بشكل صحيح، -

 تلف مفاصل الباب، -

 تلف األسطح المالمسة بين باب الفرن ومقدمة الفرن، -

 تلف زجاج نافذة الباب، -

من عدم وجود أشياء  كان هناك تماس بالتيار الكهربائي داخل الفرن على الرغم -

 معدنية بالداخل.

 .يمكن استخدام الفرن مرة ثانية فقط بعد أن يتم إصالحه من قبل فني قسم الدعم الفني 

  إذا رأيت دخانًا أو حريقًا، فأبق الباب مغلقا، حتى ينطفئ اللهب، وأوقف تشغيل

 الجهاز.

 .يجب الحرص  قد يؤدي تسخين المايكروويف للمشروبات إلى تأخر الغليان الفوار

 عند التعامل مع الحاوية.

  يجب تحريك ورج محتويات زجاجات الرضاعة وأوعية أغذية األطفال وفحص

 درجة حرارتها قبل االستهالك، لتجنب الحروق.

  يجب عدم تسخين البيض النيئ أو البيض المسلوق في الجهاز فقد ينفجر حتى بعد

 انتهاء حرارة المايكروويف.

 !ن الكحوول أو المشوروبات الكحوليوة الصوافية فوي الموايكروويف. ال تقم بتسخي تحذير
 خطر الحريق!

 !احذر 

  لتجنب تسخين الطعام الزائد أو االحتراق، منن المهنم عندم اختينار أوقنات طويلنة أو
مستويات طاقة عالية عند تسنخين كمينات صنغيرة منن الطعنام. منمالن، يمكنن لقنر  

ا دقائق إذا كان مستوى 3الخبز أن يحترق بعد   .الطاقة عالي جدن
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  للتحميوور، اسووتخدم فقووط وظيفووة الشووي وراقووب الفوورن طوووال الوقووت، فوو ذا اسووتخدمت
 الوظيفة المشتركة لتحمير الخبز، فسوف يحترق خالل مدة قصيرة جًدا.

  تأكوود موون عوودم مالمسووة أسووالأل الطاقووة لاجهووزة الكهربائيووة األخوورى، لبوواب الفوورن
 الساخن. يمكن أن يذوب عازل السلأل. 

 ر قصر الدارة!خط

 

 !انتبه عند تسخين السوائل 

عندما تصل السوائل )ماء، قهوة، شاي، حليب، وغير ذلأل( إلى درجة الغليان تقريًبوا 
 داخل الفرن، ويتم إخراجها فجأة، فمن الممكن أن تنسكب خارج الوعاء. 

 خطر الجروح والحريق!
 زجاج داخل الوعاء. لتجنب ذلأل الوضع عند تسخين السوائل، ضع ملعقة شاي أو عود

  التركيب

  

  
  إذا تم التوصيل الكهربي عبر مقبس وكان يمكن الوصول إليه بعد التركيب، فال

 ضرورة لجهاز العزل المذكور. 
 .يجب توفير الحماية من الصدمات الكهربائية من خالل التركيب الكهربي 
 :يجب تأريض الفرن. تحذير 

  التنظيف

 .يجب تنظيف الجهاز بشكل منتظم مع إزالة كل بقايا الطعام 

  يمكن أن تتلف أسطح الجهاز إذا لم يتم الحفواظ علوى نظافتوه، مموا يولدي إلوى تقلويص
 العمر العملي للجهاز وقد يلدي إلى مواقف خطيرة.

  لتنظيوف البواب الزجواجي فقود ال تستخدم مواد تنظيف كاشطة وقاسوية أو أشوياء حوادة
 تلدي لخدش السطح، بما قد يلدي لشطر الزجاج.
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 .ال تستخدم منظًفا بتوليد البخار في تنظيف الجهاز 

  )يجب الحفاظ على نظافة أسطح الباب )مقدمة التجويف والجزء الداخلي من األبواب
 لضمان عمل الفرن بشكل صحيح.

  يف وصيانة الفرنتنظ«الرجاء اتباع تعليمات التنظيف في قسم«. 

  اإلصالح

 يجب فصل التيار الكهربي قبل إجراء الصيانة.تحذير : 

 يسمح فقط للفنوي الملهول بو جراء عمليوة الصويانة أو اإلصوالح التوي تتضومن تحذير :
 إزالة الغطاء بما يوفر الحماية من التعرض لطاقة المايكروويف.

 لباب أو أقفال الباب، فيجب عودم تشوغيل الجهواز حتوى يصولحه : في حالة تلف اتحذير
 فني ملهل.

  فووي حالووة تلووف كابوول الطاقووة، فيجووب اسووتبداله موون قبوول الشووركة المصوونعة أو وكووالء
معتمدين أو فنيين ملهلين وذلوأل لتجنوب المواقوف الخطورة. وعوالوة علوى ذلوأل، فهوذه 

 المهمة تتطلب أدوات خاصة.

 م موون الشووركة المصوونعة بوو جراء أعمووال اإلصووالح يسوومح فقووط للفنيووين المصوورح لهوو
 والصيانة، خاصة لاجزاء التي توصل التيار الكهربي.

  تجنب إتالف الفرن أو المواقف الخطرة األخرى باتباع هذه التعليمات

 ن بدون أن تكون دعامة قرص الدوران والحلقة والطبق الخاصين ال تقم بتشغيل الفر
 به في مكانهم.

  ،يحظر تشغيل المايكروويف إذا كان فارًغا. في حالة عدم وجوود طعوام داخول الفورن
 فقد يحدث شحن كهربي زائد وقد يتعرض الفرن للتلف.

 !خطر التلف 

  الفوورن، حيووث يجووب وضووع كوووب موون الموواء داخوول الفوورن إلجووراء اختبووارات برمجووة
 سيمتص الماء الموجات الصغرى ولن يتعرض الفرن للتلف.

 .ال تقم بتغطية فتحات التهوية وال إعاقتها 

  استخدم فقط األطباق المناسبة في المايكروويف. قبل استخدام األطباق والحاويات في
 المايكروويف، يجب التحقق من مالءمتها )راجع قسم أنواع األطباق(.
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  الميكا الموجوودة علوى الجودار الوداخلي! يمنوع هوذا الغطواء السومن وقطوع تنزع أغطية
 الطعام من إتالف مولد المايكروويف.

  يجب عدم إبقاء أي أشياء قابلة لالشتعال داخل الفورن حيوث قود تحتورق إذا توم تشوغيل
 الفرن.

 .ال تستخدم الفرن كمخزن طعام 

 درجوة حورارة الزيوت الوذي يوتم  ال تستخدم الفرن في القلي نظًرا الستحالة التحكم فوي
 تسخينه في أفران المايكروويف.

كجم بحد أقصى. ويجب عدم تجاوز هذا  8يمكن للقرص الدور والشوايات تحمل وزن 

 الحمل للحفاظ على الفرن من التلف.
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  مزايا فرن المايكروويف

  لماذا يسخن الطعام

تحتوي معظم األطعمة على الماء، وتهتز جزيئات الماء 

 مع الموجات الصغرى. 

ويولد االحتكاك بين الجزيئات الحرارة، والتي تسبب 

ابته أو طهيه أو إبقائه ارتفاع درجة حرارة الطعام أو إذ

 ساخنًا.

 ولذلك فإنه يتم تشكيل الحرارة داخل الطعام:

  يتم طهي األطعمة بدون الحاجة إلى أية يمكن أن

 سوائل أو زيوت أو بقدر قليل منها،

  تكون إذابة التجمد أو تسخينه أو طهيه في فرن

 ويف أسرع من األفران التقليدية.المايكرو

  يتم الحفاظ على الفيتامينات والمعادن والمواد

 المغذية.

لن يطرأ أي تغيير على اللون الطبيعي للطعام وال 
 .رائحته

تمر الموجات الصغرى عبر البورسلين والزجاج 

والبالستيك، ولكن ليس عبر المعادن. ولهذا السبب فإن 

األوعية الخشبية ال يتعين أن يتم استخدامها في فرن 

 المايكروويف.

 تنعكس الموجات الصغرى بالمعدن...

 
 ... تنتقل من خالل الزجاج والبورسلين...

 
 ام....ويتم امتصاصها خالل الطع

 

 
تنتشر الحرارة في األفران التقليدية من المقاومات 

الكهربائية أو حراقات الغاز، وتنفذ ببطء في الطعام من 

الخارج إلى الداخل. ولذلك يوجد خسارة كبيرة لطاقة 

التسخين في الهواء وفي مكونات الفرن واألوعية التي 

 تحمل الطعام.

الحرارة من في أفران المايكروويف فإنه يتم توليد 

األطعمة بداخلها، أي أن الحرارة تتجه من الداخل 

للخارج. لن يكون هناك فقد في حرارة الهواء أو جدران 

التجويف أو األوعية )طالما أنها أوعية مؤمنة االستخدام 

في أفران المايكروويف(. وهو ما يعني أن الطعام فقط 

 هو ما سيتم تسخينه.

يف تحتوي على باختصار، فإن أفران المايكروو

 الميزات التالية:

التوفير في زمن الطهي، بوجه عام فسوف يكون  .1
مقارنة  3/4هناأل تقليص في الوقت مقداره 
 بالوقت المستغل في الطهي التقليدي.

إزالة التجمد فائق السرعة، والذي يخفف من خطر  .2
 تطور البكتيريا.

 توفير الطاقة. .3

للطعام بسبب اختزال الحفاظ على القيمة الغذائية  .4
 وقت الطهي.

  وضع تشغيل فرن المايكروويف

يوجد في أفران المايكروويف صمام ذو جهد عاٍل يدعى 

"المغنترون" والذي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة 

 .صغرى  موجات

ويتم توجيه هذه الموجات الكهرومغناطيسية إلى داخل 

جوف الفرن عن طريق دليل موجات وتنتشر عن 

 طريق موزع معدني أو لوح دوار. 
تنتشر الموجات الصغرى داخل الفرن في كل 

االتجاهات وتنعكس من الجدران المعدنية، وتتخلل 

 الطعام بشكل متساو.
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 وصف فرن المايكروويف

 
 

 مالقط . قاعدة سيراميكية .4

 النافذة الزجاجية على الباب . لوحة التحكم .5

 الشواية المنسدلة . الرف .6

 

 

 زر اختيار الوظيفة . مفتاح "قفل األمان" .5

 "توقف"  /مفتاح "ابدأ" . مفتاح "فتح الباب" .6

 مفتاح "الساعة" . زر التدوير .7

 مفتاح "موافق" . 
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 a ملشر الساعة h ملشر إزالة التجمد حسب الوقت

 b ملشر عمل الشواية i ملشر الطاقة

 c ملشر وظيفة المايكروويف j مفتاح "فتح الباب"

 b + c ملشر وظيفة المايكروويف + الشواية k مفتاح "قفل األمان"

 d ملشرات ذاكرات الطهي l "موافق"مفتاح 

 e شاشة  m مفتاح "الساعة"

 f ملشر إزالة التجمد حسب الوزن n "توقف"  /مفتاح "ابدأ"

 g ملشر الفترة الزمنية  

  وصف الوظائف

 الرمز الوظيفة خرج طاقة المايكروويف األطعمة

 وات 90  إزالة التجمد ببطء لاطعمة الخفيفة؛ للحفاظ على سخونة الطعام

 المايكروويف

 

 الطهي بحرارة منخفضة؛ لطهي األرز

 إزالة التجمد بسرعة
 وات 180 

 إذابة الزبدة

 تسخين طعام األطفال
 وات 360 

 طهي الخضراوات والطعام

 الطهي والتسخين بحرص،

 من الطعام تسخين وطهي أجزاء صغيرة

 تسخين األطعمة الخفيفة

 وات 600 

 وات 850  طهي وتسخين السوائل واألطعمة سابقة الطهي بسرعة

 وات 90  تحميص الطعام

 المايكروويف

 + الشواية

 
+ 

 

 وات 180  شي الدواجن واللحم 

 وات 360  طهي الفطائر وأطباق الجبن

 --- شي الطعام
 الشواية
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 إعدادات أساسية

إذا كنت تريد أن ترى شاشة الساعة مرة أخرى، 
لمدة   (3)فاضغط مرة أخرى على مفتاح الساعة

 ثوان. 3

 قفل السالمة

لقفل الفرن عن العمل فاضغط على مفتاح "قفل  1.
ثوان. عندئذ سوف تسمع  3( لمدة 5السالمة" )

إشارة صوتية ويضيء ملشر قفل األمان. سوف 
يتم قفل الفرن عن العمل وهو في هذه الحالة، ولن 

 يمكن استخدامه.

عمل الفرن فاضغط على مفتاح "قفل إلتاحة  2.
ثوان. عندئذ  3( مرة أخرى لمدة 5السالمة" )

سوف تسمع إشارة صوتية وينطفيء ملشر قفل 
 األمان.

 

 
  ةضبط الساع

( إذا كانت شاشة 3اضغط على مفتاح الساعة ) 1.
الساعة/ الفترة الزمنية تعرض الساعة. عندئذ 

 أرقام الساعة في الوميض. سوف تبدأ

لضبط القيمة الصحيحة  (7قم ب دارة زر التدوير ) 2.

 .للساعة

( لضبط 3اضغط مرة أخرى على مفتاح الساعة ) 3.
الدقائق. عندئذ سوف تبدأ أرقام الدقائق في 

 الوميض.

لضبط القيمة الصحيحة  (7قم ب دارة زر التدوير ) 4.
 للدقائق.

لى مفتاح الساعة لإلنهاء اضغط مرة أخرى ع 5.
(3.) 

 

 إظهار الساعة/إخفاء

إذا كانت شاشة الساعة تزعجأل، فيمكنأل إخفالها من 
ثوان.  3لمدة   (3)خالل الضغط على مفتاح الساعة

النقاط التي تفصل بيان الساعات والدقائق سوف 
تومض، لكن الجزء المتبقي من شاشة الساعة سوف 

 يظل مختفًيا.
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 الوظائف األساسية

 
 

( في أي اتجاه لضبط 7قم ب دارة زر التدوير ) .2
 الزمنية.الفترة 

 ( لتأكيد االختيار.4اضغط على مفتاح "موافق" )  .3

(.  سيبدأ الفرن 2توقف )  /اضغط على مفتاح ابدأ .4
 في العمل.

  المايكروويف + الشواية

( إلى أن 1استمر في إدارة زر اختيار الوظيفة ) .1
+ الشواية. يومض ملشر وظيفة المايكروويف 

عندئذ سوف تعرض شاشة الفترة الزمنية البيان 
10:00. 

( في أي اتجاه لضبط 7قم ب دارة زر التدوير ) .2
 الفترة الزمنية.

( لتأكيد االختيار. 4اضغط على مفتاح "موافق" )  .3
تومض قيمة طاقة المايكروويف في شاشة الطاقة. 

 عندئذ يبدأ ملشر طاقة المايكروويف في الوميض.

( في أي اتجاه لضبط 7قم ب دارة زر التدوير ) .4
مستوى طاقة المايكروويف. إذا لم تقم ب دارة الزر، 

وات. الطاقة  360فسوف يعمل الفرن بطاقة 
 360القصوى التي يمكن أن يتم اختيارها تبلغ 

 وات.

 ( لتأكيد االختيار.4اضغط على مفتاح "موافق" )  .5

(.  سيبدأ الفرن 2توقف )  /اضغط على مفتاح ابدأ .6
 في العمل.

  مالحظة: 
يمكن أن يتم الضغط على زر البدء في أي وقت 
بالمتوالية الموضحة أعاله، وسوف يبدأ الفرن 
 عملية الطهي باالستعانة بالبارمترات الموضحة.

 
  فرن المايكروويف

لطهي الخضروات والبطاطس  استخدم هذه الوظيفة
 واألرز واألسماأل واللحوم وتسخينهما.

( إلى أن 1استمر في إدارة زر اختيار الوظيفة ) .1
تومض لمبة وظيفة المايكروويف. عندئذ سوف 

 .10:00تعرض شاشة الفترة الزمنية البيان 

( في أي اتجاه لضبط 7قم ب دارة زر التدوير ) .2
 الفترة الزمنية.

( لتأكيد االختيار. 4ى مفتاح "موافق" )اضغط عل  .3
تومض قيمة طاقة المايكروويف في شاشة الطاقة. 

 عندئذ يبدأ ملشر طاقة المايكروويف في الوميض.

( في أي اتجاه لضبط 7قم ب دارة زر التدوير ) .4
مستوى طاقة المايكروويف. إذا لم تقم ب دارة الزر، 

 وات. 850فسوف يعمل الفرن بطاقة 

 ( لتأكيد االختيار.4على مفتاح "موافق" ) اضغط  .5

(.  سيبدأ الفرن 2توقف )  /اضغط على مفتاح ابدأ .6
 في العمل.

 مالحظة:
يمكن أن يتم الضغط على زر البدء في أي وقت 
بالمتوالية الموضحة أعاله، وسوف يبدأ الفرن 

 عملية الطهي باالستعانة بالبارمترات الموضحة.

 الشواية

 لتحميص سطح الطعام بسرعة. استخدم هذه الوظيفة

( إلى أن 1استمر في إدارة زر اختيار الوظيفة ) .1
 تومض لمبة وظيفة الشواية. عندئذ سوف تعرض

 .10:00شاشة الفترة الزمنية البيان 
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( لتأكيد االختيار. اضغط على مفتاح "موافق" )  .

تومض قيمة وزن الطعام في شاشة الوزن. عندئذ يبدأ 

 مؤشر الوزن في الوميض.

( في أي اتجاه لضبط وزن 7قم بإدارة زر التدوير ) .

الطعام. إذا لم تقم بإدارة هذا الزر، فسوف يعمل الفرن 

 جم. بوزن 

 ( لتأكيد االختيار.اضغط على مفتاح "موافق" )  .

(.  سيبدأ الفرن 2توقف )  /اضغط على مفتاح ابدأ .
 في العمل.

اقلب الطعام عندما يطلق الفرن صوت تنبيه وتومض  .

 شاشة الوزن كلمة:
ويبين الجدول التالي برامج وظيفة إزالة التجمد حسب الوزن، 

إزالة التجمد واالنتظار موضًحا فترات الوزن، وأوقات 

 )لضمان توحيد درجة حرارة الطعام(.

وقت 
االنتظار 

 (دقيقة)

الوقت 
 (دقيقة)
الوزن 

 (غرام)
 البرنامج الطعام

 F01 اللحم 40’46 – 2 40’46 – 2 30 – 20

  F02 الدواجن 23’17 – 2 23’17 – 2 30 – 20

 F03 األسماأل 40 – 2 40 – 2 30 – 20

 F04 الفواكه 13 – 36’2 13 – 36’2 20 – 10

10 – 20 2’25 – 
19’20 

2’25 – 
19’20 

 F05 الخبز

 ."تعليمات عامة إلزالة التجمد"راجع  :مالحظة مهمة

 
 (يدوي) إزالة التجمد حسب الوقت

 .إلزالة تجمد أي نوع من الطعام بسرعة استخدم هذه الوظيفة

 وظيفة لمبة تومض حتى (1) الوظيفة اختيار زر أدر .1
 الشاشة على 10:00 يومض .الوقت حسب التجمد إزالة
 .حينئذٍ 

( في أي اتجاه لضبط الفترة 7قم بإدارة زر التدوير ) .2

 الزمنية.

 ( لتأكيد االختيار.اضغط على مفتاح "موافق" ) .3

(.  سيبدأ الفرن 2توقف )  /اضغط على مفتاح ابدأ .4

 في العمل.

 تنبيه صوت الفرن يطلق عندما الطعام اقلب .5

 .:كلمة الشاشة وتومض

 (تلقائي)إزالة التجمد حسب الوزن 

( إلى أن يومض استمر في إدارة زر اختيار الوظيفة ) .

مؤشر وظيفة إزالة التجمد حسب الوزن. عندئذ سوف 

 ".Pr 1تعرض شاشة الفترة الزمنية نوع الطعام "

( في أي اتجاه لضبط نوع 7قم بإدارة زر التدوير ) .

الطعام. إذا لم تقم بإدارة هذا الزر، فسوف يعمل الفرن 

 ".Pr 1مع نوع الطعام "

 

 الخاصةالوظائف 

 ( لتأكيد االختيار. اضغط على مفتاح "موافق" )  .

(. سيبدأ الفرن في 2اضغط على مفتاح "ابدأ/توقف" )  .

 العمل.

اقلب الطعام عندما يطلق الفرن صوت تنبيه وتومض  .5

 الشاشة السفلية كلمة:
فترات يبين الجدول التالي برنامج الوظيفة الخاصة، موضًحا 

الوزن، وأوقات الطهي واالنتظار )لضمان توحيد درجة 

 حرارة الطعام(.

 "أوتوماتيكي"الوظيفة الخاصة  

 مؤشر يومض حتى (1) الوظيفة اختيار زر أدر .1
 البرنامج حينئذٍ  الشاشة تعرض .الخاصة الوظيفة
"P1" . 

( في أي اتجاه لضبط البرنامج. 7التدوير )قم بإدارة زر  .2

إذا لم تقم بإدارة هذا الزر، فسوف يعمل الفرن بالبرنامج 

"P1."ج. 

 

 البرنامج نوع الطعام الوقت )دقيقة( التعليمات

مقاوم جم( مع بعض الماء في وعاء  500ضع البطاطس )حوالي 

لتأثير الحرارة، وضع الوعاء على القاعدة السيراميكية وادخله في 

 المايكروويف

 P1 طهي البطاطس 10
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 البرنامج نوع الطعام الوقت )دقيقة( التعليمات

ضع المقادير مًعا في وعاء واحد لغليها/طبخها )مثاًل كرنب ودجاج 
 مطبوخ(، وقم بتغطيته وضعه على القاعدة السيراميكية.

 P2 الغلي البطيء/أطباق مطبوخة 19

 

أطول في التسخين من الطعام الموجود في درجة 

حرارة الغرفة.  إذا كانت درجة حرارة الطعام ليست 

المطلوبة، فيجب تحديد وزن أكبر أو أقل في المرة 

 القادمة لتسخين الطعام.

  بعد التسخين، يجب تحريك الطعام، ثم ترك الطعام

للسماح بتوحيد الحرارة في يستقر لبعض الوقت 

 الطعام بأكمله.

قد تصبح الحاوية شديدة السخونة بعد التسخين.   تحذير! 

على الرغم من أفران المايكروويف ال تسخن معظم 

الحاويات، فقد تسخن الحاويات نتيجة نقل الحرارة من 

 الطعام.

 
 مالحظات مهمة:

  يجب دائًما استخدام األطباق واألغطية المناسبة

 ايكروويف لتجنب فقدان السوائل.للم

  يجب تحريك أو مزج األطعمة عدة مرات أثناء

التسخين، وخصوًصا عندما يصدر الفرن صوتًا 

  وتومض الشاشة وذلك النحو التالي .

. 

  يعتمد الوقت الالزم لتسخين الطعام على درجة

حرارته األولية.  سيستغرق الطعام المأخوذ مباشرة 

 من الثالجة وقتًا
 

 عند عمل الفرن... 

 عملية مقاطعة يتم عندما تعديلها يمكن ال السلطة

 :يلي كما استكمل. الطبخ

 ( "2اضغط على مفتاح "ابدأ/توقف.) الفرن توقف 

 ;العمل

  "الشاشة تومض ,(4)اضغط على مفتاح "موافق; 

 ( في أي اتجاه لضبط 7قم بإدارة زر التدوير )

 مستوى طاقة المايكروويف

 ( "لتأكيد االختيار.4اضغط على مفتاح "موافق ) 

 ( "سيبدأ الفرن 2اضغط على مفتاح "ابدأ/توقف .)

 .في العمل

  إلغاء دورة طهي

إذا كنت تريد إلغاء عملية الطهي، فاضغط على مفتاح 

 ثوان. 3لمدة  ابدأ/توقف

سيتم حينها إصدار صوت وسيظهر الوقت على 

 .الشاشة

 نهاية دورة الطهي 

في نهاية العملية، ستصدر ثالثة أصوات تنبيهية 

 ".النهايةوستظهر على الشاشة كلمة "

ثانية حتى يتم فتح  30كرار األصوات التنبيهية كل يتم ت

 .ابدأ/توقف الباب أو الضغط على مفتاح 

 تحليل دورة طهي  

يمكنك إيقاف دورة الطهي في أي وقت بالضغط على 

 مرة واحدة أو بفتح باب الفرن. ابدأ/توقفمفتاح 

 في الحالتين:

  الموجات الصغرى في الحال.يتوقف انبعاث 

   .يتوقف عمل الشواية ولكن تظل شديدة السخونة

 خطر االحتراق!

  القدر المتبقي من  الشاشةيتوقف المؤقت وتعرض

 وقت التشغيل.

 يمكنك حينها عند الرغبة:
تقلِيب الطعام أو تحريكه للتأكد من أنه سيتم طهيه  .1

 بالتساوي.
 قم بتغيير بارمترات العملية. .2
ابدأ/توقف قم ب لغاء العملية بالضغط على مفتاح  .3

 ثوان. 3لمدة 

إلعادة تشغيل العملية، أغلق الباب واضغط على مفتاح 

 ابدأ/توقف

 تغيير البارمترات 

الوقت والوزن والطاقة، ) يمكن تغيير معلمات التشغيل

هي من خالل عند مقاطعة عملية الط( وما إلى ذلك

 المتابعة على النحو التالي

، أدر الزر الدوار.  يكون الوقت لتغيير الوقت

 الجديد المحدد صالًحا على الفور.
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 إزالة التجمد

متعددة من األوزان واألطعمة، متساوية( ألنواع  
 باإلضافة إلى النصائح.

يظهر الجدول التالي أوقات إزالة التجمد واالنتظار  
 المتنوعة )لضمان وصول الطعام إلى درجة حرارة 

 

 نصيحة وقت االنتظار )دقيقة( وقت إزالة التجمد )دقيقة( الوزن )غرام( الطعام

 أجزاء من اللحوم،
لحم العجل ولحم البقر 

 ولحم الخنزير

 اقلب مرة واحدة 5-10 2-3 100

 اقلب مرة واحدة 5-10 4-5 200

 اقلب مرتين 10-15 10-12 500

 اقلب مرتين 20-30 21-23 1000

 اقلب مرتين 20-30 32-34 1500

 مرات 3اقلب  25-35 43-45 2000

 الجوالش
 اقلب مرتين 10-15 8-10 500

 مرات 3اقلب  20-30 17-19 1000

 لحم مفروم
 اقلب مرة واحدة 10-15 2-4 100

 اقلب مرتين 20-30 10-14 500

 السجق )النقانق(
 اقلب مرة واحدة 10-15 4-6 200

 اقلب مرتين 15-20 9-12 500

 اقلب مرة واحدة 10-5 6-5 250 دجاج، قطع الدجاج

 اقلب مرتين 30-20 24-20 1000 دجاج

 مرات  3اقلب  35-25 42-38 2500 فرخة بوالرد

 اقلب مرة واحدة 10-5 5-4 200 شرائح السمأل

 اقلب مرة واحدة 10-5 6-5 250 سمأل السلمون المرقط

 الروبيان
 اقلب مرة واحدة 5-10 2-3 100

 اقلب مرتين 10-20 8-11 500

 الفواكه

 اقلب مرة واحدة 5-10 4-5 200

 اقلب مرة واحدة 5-10 8-9 300

 اقلب مرتين 10-20 11-14 500

 الخبز

 اقلب مرة واحدة 5-10 4-5 200

 اقلب مرة واحدة 10-15 10-12 500

 اقلب مرتين 10-20 15-17 800

  15-10 10-8 250 الزبدة

  15-10 8-6 250 جبنة كريمة

  15-10 8-7 250 الكريمة

 

  



72 

 وجبنة الكريمة والكريمة بالكامل. إذا كانوا على    
درجة حرارة الغرفة، فسيكونوا جاهزين للتقديم 
خالل دقائق قليلة. في حالة الكريمة شديدة التجمد، 
وإذا كان هناأل بعض قطع الجليد فيها فيجب خفقها 

 قبل التقديم.

ضع الدجاج على طبق مقلوب بحيث يتم تصريف  .8
 العصارة بشكل أسهل.

 يجب لف الخبز بمنديل حتى ال يجف كثيًرا. .9

10.  
انزع الطعام المجمد من الغالف وال تنسى أن  .11

تنزع أي مشابأل معدنية. إذا كان الوعاء 
 المستخدم لحفظ الطعام في الثالجة يصلح

لالستخدام للتسخين والطهي، فما عليأل سوى 
نزع الغطاء. وفي الحاالت األخرى يجب وضع 
الطعام في أوعية مناسبة لالستخدام في أفران 

 المايكروويف.

 يجب التخلص من السوائل التي تنتج عن عملية .12
إزالة التجمد وخاصة في حالة الدجاج. وال يجب 

 تحت أي ظرف أن تالمس األطعمة األخرى.

تذكر بأن وقت االنتظار مطلوب في وظيفة إزالة  .13
التجمد التلقائية، للسماح ب زالة التجمد تماما من 

 الطعام.

 

 
  تعليمات عامة إلزالة التجمد

استخدم فقط أطباق مناسبة للمايكروويف عند إزالة  .1
 التجمد )الفخار، الزجاج، البالستيأل المناسب(.

تشير وظيفة إزالة التجمد بالوزن والجداول إلى  .2
 إزالة الطعام غير المطبوخ )النيء(.

وسماكة الطعام.  عتمد وقت إزالة التجمد على كمية .3
عند تجميد الطعام، تذكر عملية إزالة التجمد. وزع 

 الطعام بشكل متساٍو في الوعاء.

قم بتوزيع الطعام قدر المستطاع داخل الفرن.  .4
يجب أن توضع األجزاء األكثر سماكة من السمأل 
أو أرجل الدجاج باتجاه الخارج. ويمكن حماية 

يجب أال  :مهااألجزاء الضعيفة بغطاء ألومنيوم. 
يتالمس غطاء األلومنيوم مع جدران الجوف، 

 حيث يمكن أن يسبب تماًسا كهربائًيا.

يجب تقليب األجزاء األكثر سماكة من الطعام عدة  .5
 مرات.

قم بتوزيع الطعام المجمد بأفضل طريقة متساوية  .6
ممكنة. ألن األجزاء النحيفة والضيقة تذوب أسرع 

 األعلى.من األجزاء السميكة في 

 يجب عدم تذويب األطعمة الغنية بالسمن كالزبدة .7

 الطهي باستخدام فرن المايكروويف

 .عملية الطهي 

 ( في قليال يمكن تسخين كمية كبيرة من الزيت )
 المايكروويف.

  مسبًقا من األواني، ألن  الطعام المطبوخأزل
الغالف ليس مقاوًما للحرارة دائًما. اتبع تعليمات 

 الشركة المصنعةللطعام.

 مثل الكلوس، إذا كان هناك العديد من األوعية ،
 فضعها بشكل موحد على الطبق الدوار.

  بمشابأل األكياس البالستيكية يجب عدم إغالق
جب حديد. استخدم مشابأل بالستيأل بدالً من ذلأل. وي

 ثقب الكيس عدة مرات بحيث يخرج البخار بسهولة.

  علىتأكد عند تسخين أو طهي الطعام من أن يصل 
 .درجة مئوية 70 األقل إلى درجة حرارة

خالل عملية الطهي على النافذة  البخاريمكن أن يتشكل 
الزجاج للباب ويمكن أن يتساقط بعد فترة. ويكون 

 حًظاهذا الوضع طبيعًيا ويمكن أن يكون مال

 
قبل بدء « سالمة المايكروويف»اقرأ فقرة ! تحذير

 .الطهي باستخدام المايكروويف الخا  بك

اتبع النصائح التالية عند الطهي بالمايكروويف الخاص 
 بأل:

  الجلدقم قبل طهي أو تسخين الطعام ذو الصدف أو 
بمقبه )مثل، التفاح، الطماطم، البطاطس، السجق( 

 ال يتفتح. قطع الطعام قبل البدء بتحضيره. كي

  تأكد قبل استخدام األوعية فيما إذا كانت مناسبة
لالستخدام في فرن المايكروويف )انظر فقرة أنواع 

 أدوات الفرن(.

  عند تحضير الطعام ذو الرطوبة القليلة جًدا )مثل
، تحضير الفشار، وغير ذلأل( إزالة تجمد الخبز

بعدها يعمل الجهاز بفراغ تتبخر الرطوبة بسرعة. 
وربما يحترق الطعام. يمكن أن يسبب هذا الموقف 
تلًفا للجهاز وللوعاء المستخدم. ولذلأل يجب ضبط 

 الفرن فقط على الوقت المطلوب ويجب مراقبة 
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  نصف الوقت« نصف الكمية 
 كلما قلت الحرارة، زادت مدة الطهي. .2
يسخن الطعام الذي يحتوي على الكثير من السوائل  .3

 بشكل أسرع.
يساعد التوزيع المثالي للطعام على الطبق الدوار  .4

على الطهي الموحد. سيكون من الممكن تسخين 
أنواع متعددة من الطعام بنفس الوقت إذا تم وضع 
الطعام الكثيف على الجزء الخارجي من الطبق 

 واألقل كثافة وسط الطبق.
يمكن فتح باب الجهاز في أي وقت. وعندما تقوم  .5

 بذلأل يتوقف تشغيل الجهاز تلقائًيا. ويتابع
المايكروويف عمله فقط في حال تم إغالق الباب 

 والضغط على مفتاح ابدأ.
تحتاج األطعمة المغطاة إلى فترة طبخ أقل وتكون  .6

خصائصها محفوظة بشكل أفضل. يجب أن يسمح 
جات الصغرى خالله ويكون فيه الغطاء لمرور المو

 .فتحات صغيرة للسماح للبخار بالخروج

   في حال كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة. وال
يشكل ذلأل خطًرا على سالمة الجهاز. وقم بعد 

 الطهي بتنظيف الماء الناتج عن التبخر

  أوعية ذات فتحات استخدم عند تسخين السوائل
 عريضة، بحيث يخرج البخار بسهولة.

حضر الطعام وفق التعليمات وانتبه ألوقات الطهي 
 ومستويات الطاقة المشار إليها في الجداول.

تذكر بأن القيم المعطاة هي مجرد دليل وقد تتنوع 
حسب الحالة االبتدائية والحرارة والرطوبة ونوع 
الطعام. ننصح بأن يتم تعديل األوقات ومستويات 

الطعام، إطالة  الطاقة حسب الحالة. يجب، اعتمادا على
 أو تقصير مدة الطبخ وزيادة أو تنقيص مستوى الطاقة.

 ...الطهي بالمايكروويف

كلما زادت كمية الطعام، أصبح وقت الطبخ أطول.  .1
 يجب مراعاة ما يلي:

  ضعف الوقت« ضعف الكمية 

 طهي الخضار –الجداول واالقتراحات 

 الطعام
الكمية 
 )غرام(

السائل 
 المضاف

 الطاقة
 )وات(

 الوقت 
 )دقيقة(

وقت االنتظار 
 )دقيقة(

 التعليمات

 القنبيط

 البروكلي

 المشروم

500 

300 

250 

 مل 100

 مل 50

 مل 25

800 

800 

800 

9-11 

6-8 

6-8 

2-3 

2-3 

2-3 

 اقطعها إلى شرائح.

 يجب التغطية

 اقلب مرة واحدة

 البازالء والجزر

 

 الجزر المجمد

300 

 

250 

 مل 100

 

 مل 25

800 

 

800 

7-9 

 

8-10 

2-3 

 

2-3 

تقطع إلى قطع أو شرائح. 
 يجب التغطية

 اقلب مرة واحدة

 3-2 7-5 800 مل 25 250 البطاطس

تقشر وتقطع الى قطع 
 يجب التغطيةمتساوية الحجم. 

 اقلب مرة واحدة

 الفلفل الحلو

 الكراث

250 

250 

 مل 25

 مل 50

800 

800 

5-7 

5-7 

2-3 

2-3 

تقطع إلى قطع أو شرائح، 
 يجب التغطية.

 اقلب مرة واحدة

براعم بروكسل 
 مجمدة

 3-2 8-6 800 مل 50 300
 يجب التغطية

 اقلب مرة واحدة

 3-2 10-8 800 مل 25 250 مخلل الملفوف
 التغطيةيجب 

 اقلب مرة واحدة
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  طهي السمك –الجداول واالقتراحات 

 الطعام
الكمية 
 )غرام(

 الطاقة
 )وات(

الوقت 
 )دقيقة(

وقت االنتظار 
 )دقيقة(

 التعليمات

 3 12-10 600 500 شرائح السمأل
اطبخها مع وضع الغطاء. اقلبها بعد مرور منتصف 

 الوقت.

 800 سمكة كاملة
800 

400 

2-3 

7-9 
2-3 

اطبخها مع وضع الغطاء. اقلبها بعد مرور منتصف 
الوقت. يمكن أن تحتاج تغطية أطراف السمأل 

 الصغيرة.

 الطهي بالشواية

 الشواية بدون المايكروويف –الجداول واالقتراحات 

 األسماك
الكمية 

 (غرام)
 التعليمات (دقيقة)الوقت 

 األسماك

 سمأل القاروس

 السردين/الغرنار

800 

 سمأل. 6-8

18-24 

15-20 

 نصف الوقت، اقلبهم ورش البهارات.ضع طبقة من الزبدة. وعند انقضاء 

 اللحم

 اثقبهم بالشوكة خالل منتصف عملية الطهي واقلبهم. 26-22 وحدات 8-6 السجق )النقانق(

 اقلبهم بعد مرور نصف فترة الطهي. 20-18 وحدات 3 الهامبرجر المجمد

سم  3لحم ضلع )بسماكة 
 تقريًبا(

400 25-30 
 ضع القليل من الزيت عليه واقلبه.ضع زيًتا. خالل منتصف وقت الطهي، 

 أنواع أخرى

 راقب عملية التحميص. اقلب 3-1½ وحدات 4 التحميص

 راقب عملية التحميص. 10-5 وحدتان الشطائر المحمصة

 

 قبل أن يتم شيه.

راقب الطهي في منتصف عملية الشوي واقلب الطعام، 
 أو ضع بعض الزيت عليه، حسبما يلزم.

مناسبة بشكل خاص لتحضير قطع رقيقة تعتبر الشواية 
من السمأل واللحم. تحتاج القطع الرقيقة من اللحم لقلبها 
مرة واحدة فقط، بينما تحتاج القطع األكبر للتقليب عدة 
مرات. في حالة األسماأل، يجب ضم الطرفين، بحيث 
يكون الذيل في الفم، ثم يوضع السمأل على الشبكة 

 الحديدية.

 
لمدة دقيقتين قبل االستعمال. إذا لم قم بتسخين الشواية 

يكن هناأل سبب لعدم فعل ذلأل، استخدم الشبكة 
الحديدية. ضع الشبكة على زبدية بحيث يسقط الماء 
والسمن فيها. األوقات المشار إليها هي توضيحية فقط 
وقد تتنوع حسب نوعية ومكونات وكمية الطعام، 
 وأيًضا حسب النتائج المطلوبة. يكون طعم السمأل

واللحم أطيب إذا تم دهنهم بقليل من زيت الخضار، 
األعشاب والبهارات وتم تركهم ليتخللوا لبضع ساعات 

 قبل شويهم. يجب إضافة الملح فقط بعد الشوي.

 لن يكون من الممكن فتح السجق إذا تم ثقبه بالشوكة

 المايكروويف + الشواية –الجداول واالقتراحات 

عمل وظيفة المايكروويف والشواية بنفس الوقت. يقوم 
 المايكروويف بالطبخ والشواية بتحمير الطعام.

 
تكون وظيفة المايكروويف مع الشواية مثالية للطبخ 
السريع و تحمير اللحم في نفس الوقت. وتستخدم أيًضا 

  لتحضير الطعام المغطى بالجبن.
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 وقت االنتظار )دقيقة( الوقت )دقيقة( الطاقة )وات( الطبق الكمية )غرام( الطعام

 5-3 17-20 180 طبق منخفض 500 معكرونة بالجبن

 800 البطاطس بالجبن
 24-28 600 طبق منخفض

3-5 

 تقريًبا 800 الالزانيا
 15-20 600 طبق منخفض

3-5 

 تقريًبا 500 جبنة كريمة مشوية
 5-3 18-20 180 طبق منخفض

قطعتان من أوراأل 
الدجاج الطازجة 

 )مشوية(

غرام  200
 للقطعة

 15-20 360 طبق منخفض
3-5 

 تقريًبا 1000 دجاج
طبق منخفض 

 وعريض
360 45-40 

3-5 

 حساء البصل بالجبن
 200كوب  2

 غ
 أوعية الحساء

360 8-4 
3-5 

الوقت كافًيا لتحمير الطعام بشكل جيد، فقم إذا لم يكن 
 دقائق إضافية. 10أو  5بضبط وظيفة الشواية لمدة 

 يرجى اتباع أوقات التحمل وال تنسى تقليب قطع اللحم.

يجب استخدام طبق الدوران في عملية الطهي ما لم 
 يكن هناأل تعليمات لفعل العكس.

ا تكون القيم المشار إليها في الجداول صالحة عندم
 يكون الجوف بارًدا )وال تتطلب تسخيًنا مبدئًيا سلًفا(.

 
تحقق قبل استخدام األطباق واألوعية في المايكروويف 
من أنها مناسبة لالستعمال بالمايكروويف. استخدم فقط 

 األطباق أو األوعية المناسبة للمايكروويف.

ويجب أن تكون األطباق المستخدمة في الوظيفة 
مايكروويف والشواية مًعا. انظر المشتركة مناسبة لل

 الجدول حول أنواع أدوات الفرن.

تذكر بأن القيم المزودة هي مجرد دليل وقد تتنوع 
حسب الحالة المبدئية والحرارة والرطوبة ونوع 

 الطعام.
 

 أي نوع من أدوات الطهي بالفرن يمكن أن نستخدم؟

والسيراميأل الرقيق فقط لفترة قصيرة من 
 الوقت )للتسخين مثالً(.

ينقل الطعام الساخن الحرارة إلى األطباق والتي قد 
ا استخدام قفازات  ا. لذلك، يجب دائمن تصبح ساخنة جدن

 .الفرن
  تريد استعمالهاكيف تجرب أدوات الفرن التي 

 20 ضع الطبق داخل الفرن على الطاقة القصوى لمدة
ثانية. إذا كان بارًدا أو ليس حاًرا جًدا، يكون مناسًبا. 
ولكن إذا كان حاًرا جًدا أو سبب تماًسا كهربائًيا، فيكون 

 غير مناسب.

 :تحذير
 حالة استخدام المايكروويف، ُيرجى التأكد من عدمفي 

  وظيفة المايكروويف 

من المهم في وظيفة المايكروويف تذكر أن الموجات 
الصغرى تنعكس من األسطح المعدنية. يسمح الزجاج، 
الخزف السيراميأل، البالستيأل والورق للموجات 

 الصغرى بالمرور.

األوعية المعدنية وأطباق لذلأل، ال يمكن استخدام 
الطبخ و األواني التي تحتوي على أجزاء أو زينة 

األدوات الزجاجية . وال يمكن استخدام معدنية
)الزجاج والسيراميك ذات األجزاء والزخرفة المعدنية 

 الرصاصي مثالً(.

وتعتبر المواد المقاومة للصهر والمقاومة للحرارة، 
 المماليةكالزجاج والخزف والسيراميأل هي المواد 

 لالستخدام في فرن المايكروويف. يجب استخدام البلور
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 الشبكة الحديدية!

  سيكون وقت الطهي أطول ألن الموجات ستدخل
الشأل، فقط من أعلى الطعام. وفي حالة ساورأل 

 استخدم فقط األطباق المناسبة في المايكروويف.

  يمكن استخدام الغالف األلومنيوم خالل عملية
 إزالة الجليد ليعكس الموجات الصغرى. يمكن

  حماية الطعام الحساس مثل الدجاج أو اللحم
المفروم من الحرارة الزائدة بتغطيتها األطراف 

 المطلوبة.

 ومنيوم جدران : يجب أال يالمس الغالف األلمهم
 الجوف، حيث يمكن أن يسبب تماًسا كهربائًيا.

 األغطية

ينصح باستخدام األغطية البالستيكية أو الزجاجية أو 
 الغالف الالصق لاسباب التالية:

تمنع البخار الكثيف )خاصة في فترات الطهي  .1
 الطويلة(.

 تصبح عملية الطهي أسرع. .2
 يجف الطعام. ال .3
 يحفظ النكهة. .4

يجب أن يحتوي الغطاء على فتحات لتجنب حصول 
الضغط. ويجب أن تحتوي األكياس البالستيكية أيًضا 
على فتحات. يجب تسخين أوعية طعام األطفال 
واألوعية المشابهة بدون الغطاء، حيث إنها قد تنفجر 

 إذا تم ترأل الغطاء.

الفرن، بما في ذلك وجود أجسام غير مناسبة بداخل  
ا من  األرفف السلكية أو الصنيات التي تعد جزءن
الجهاز، وال ينبغي استخدامها بمفردها عند تشغيل 

 .الشواية أو الفرن

 وظيفة الشواية

 بالنسبة لوظيفة الشواية، يجب أن تكون أدوات الفرن
 درجة مئوية بحد أدنى. 300مقاومة لحرارة 

غير مناسبة لالستخدام في وتعتبر األطباق البالستيكية 
 الشواية.

  لوظيفة المايكروويف + الشواية

بالنسبة لوظيفة المايكروويف + الشواية، 
يجب أن تكون أدوات الفرن المستخدمة 

 .مناسبة للطهي في المايكروويف والشواية مًعا

  أواني وطبقات األلمنيوم

يمكن وضع الطعام المطبوخ مسبًقا في األوعية 
األلومنيوم أو مغلفة بغالف ألومنيوم في فرن 

 المايكروويف في حال تم التقيد بالتعليمات التالية:

انتبه لتعليمات الشركة المصنعة المطبوعة على 
 الغالف.

  األلومنيوم أكثر من يجب أال يكون ارتفاع األواني
مسافة سم ويجب أال يالمسوا جدران الجوف ) 3
 (. ويجب نزع الغطاء األلومنيوم.سم على األقل 3

ضع الوعاء األلومنيوم على الطبق الدوار مباشرة. وإذا 
على طبق  تم استخدام الشبكة الحديدية، فيجب وضعها 

 خزفي. ال تضع الوعاء مباشرة على

  جدول أدوات الفرن

 يعطي الجدول التالي فكرة عامة عن أنواع أدوات الفرن المناسبة لكل حالة.

 وضع التشغيل

 أنواع أدوات الفرن

 المايكروويف

 الشواية
 +المايكروويف 
/ إزالة التجمد  الشواية

 التسخين
 الطهي

 (1الزجاج والخزف 

 غير مقاوم للحرارة، يمكن غسله في غسالة الصحونمنزلي، 
 ال ال نعم نعم

 الخزف المصقول

 زجاج وخزف مقاوم للحرارة
 نعم نعم نعم نعم

 (2خزف، أطباق الفخار 

 غير مصقول أو مصقول بدون زخرفة معدنية
 ال ال نعم نعم

 (2أطباق الفخار الطيني 

 مصقول
 غير مصقول

 
 نعم
 ال

 
 نعم
 ال

 
 ال
 ال

 
 ال
 ال
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 وضع التشغيل

 أنواع أدوات الفرن

 المايكروويف

 الشواية
 +المايكروويف 
/ إزالة التجمد  الشواية

 التسخين
 الطهي

 (2األطباق البالستيكية 

 درجة مئوية 100مقاوم للحرارة حتى 
 درجة مئوية 250مقاوم للحرارة حتى 
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 (3األغلفة البالستيكية 

 غالف الصق للطعام
 سيلوفان
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 ال ال ال نعم (4ورق، ورق مقوى، ورق البرشمان 

 معدن

 غالف ألومنيوم
 (5تغليف ألومنيوم 

 الملحقات 
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 تستخدم األطباق الورقية. ال .4
استخدم فقط أوعية األلومنيوم المسطحة وبدون  .5

أغطية. يجب أال يتالمس األلومنيوم مع جدران 
 الجوف.

 

بدون حواف ذهبية أو فضية وال زجاج مقوى  .1 
 بالرصاص.

 تذكر معلومات الشركة المصنعة. .2
ال تستخدم مشابأل معدنية إلغالق األكياس. اثقب  .3

 األكياس. استخدم طبقة رقيقة فقط لتغطية الطعام.

 تنظيف وصيانة الفرن

سائل التنظيف إلى ماء الغسيل. بعدها، قم بمسح الفرن 
 باستخدام قطعة قماش جافة.

، فيمكن األلومنيوموبالنسبة لألفران ذات الواجهة 
استخدام منتجات تنظيف زجاج خفيفة وقطعة قماش 
ناعمة ال تصدر زغًبا. امسح من طرف إلى آخر من 

 دون الضغط على األسطح.

أزل بقع الليمون أو السمن أو النشا أو بياض البيض 
 على الفور. يمكن أن يحدث الصدأ تحت هذه البقع.

 ال تدع الماء يدخل داخل الفرن.

 لفرنداخل ا

نظف الجدران الداخلية للفرن بعد كل استعمال بقطعة 
قماش مبللة بما أن هذه الطريقة األسهل إلزالة بقع 

 الطعام التي يمكن أن تلتصق بالداخل.

إلزالة البقع الصعب إزالتها، استخدم منتج تنظيف غير 
قاسية أو ال تستخدم رشاشات أو مواد تنظيف قاسي. 
 .كاشطة

يعتبر التنظيف العمل الوحيد المطلوب للصيانة  
 باألحوال الطبيعية.

يجب تنظيف فرن المايكروويف الخاص بأل  !تحذير
بشكل منتظم، مع إزالة كل بقايا الطعام. يمكن أن تتلف 
أسطح المايكروويف إذا لم يتم الحفاظ عليها نظيفة، مما 

للجهاز وقد يؤدي إلى تقلي  العمر العملي يلدي إلى 
 .مواقف خطيرة

يجب تنفيذ أعمال التنظيف بعد فصل الفرن من ! تحذير
اسحب المأخذ من . التوصيالت الكهربائية الرئيسية

 .المقبس أو أطفئ الدارة الرئيسية للفرن

ال تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو قاسية أو إسفنجات 
 .كاشطة أو أشياء حادة حيث يمكن أن تظهر البقع

ال تستخدم أجهزة تنظيف بتوليد البخار أو الضغط 
 .العالي

  مقدمة الجهاز

عادة، يمكن تنظيف الفرن باستخدام قطعة قماش مبللة 
 فقط. وإذا كان متسًخا جًدا، فيمكن إضافة قطرات من 
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تستخدم قوة ال . (2)قم بخفض الشواية بلطف  .2
 .زائدة مما قد يؤدي للتلف

في  (2)بعد تنظيف السقف، ضع الشواية  .3
 مكانها، بتنفيذ العملية السابقة.

يمكن أن تسقط دعامة عنصر تسخين : تحذير مهم
عند قلبها. إذا حصل ذلأل، أدخل  (1)الشواية 

في الفتحة  (1)دعامة عنصر تسخين الشواية 
جة إلى در 90في سقف الفجوة واقلبها 

 .(2)وضعية دعامة عنصر تسخين الشواية 

 

  الملحقات

نظف الملحقات بعد كل استعمال. وفي حالة اتساخها 
بشدة، انقعها أوالً، ثم استخدم فرشاة وإسفنجة. يمكن 

 غسل الملحقات في غسالة الصحون.

دائًما. تأكد من أن الطبق الدوار وقاعدته الخاصة نظيفة 
ال تقم بتشغيل الفرن ما لم يكن قرص الدوران ودعامته 

 الخاصة في مكانهما.

 
ا   ا على الباب ومقدمة الفرن نظيفين جدن حافظ دائمن

 .لضمان أن يتم فتح الباب وإغالقه بشكل مناسب

تأكد من عدم دخول الماء في فتحات التهوية 
 بالمايكروويف.

لخاصة لتنظيف قم ينزع طبق قرص الدوران ودعامته ا
 قاعدة الفجوة، خاصة بعد فيضان السوائل.

ال تقم بتشغيل الفرن بدون أن يكون طبق قر  
 .الدوران والدعامة الخاصة في مكانهم

إذا كان جوف الفرن قذًرا جًدا، فضع كأًسا من الماء 
على القرص الدوار وقم بتشغيل المايكروويف لمدة 

سيعمل البخار دقائق على أقصى طاقة.  3دقيقتين أو 
المنطلق على تفكيأل األوساخ ليصبح تنظيفها سهالً 

 باستخدام قطعة قماش مبللة.

يمكن أن تصدر الروائح البشعة )مثالً، بعد طبخ 
السمأل( بسهولة. أضف بعض قطرات عصير الليمون 
أو الخل في كأس من الماء. ضع ملعقة من القهوة في 

اء لمدة الكأس لتجنب غليان الماء. قم بتسخين الم
 دقائق على الطاقة القصوى. 3دقيقتين أو 

  سقف الفرن

يمكن تخفيض الشواية إذا كان سقف الفرن قذًرا لتسهيل 
 تنظيفه.

لتجنب خطر االحتراق، انتظر حتر تبرد الشواية قبل 
 قم بما يلي:. تخفيضها

 .(1)درجة  180قم بتدوير دعامة الشواية  .1

 

 ماذا يجب أن أفعل إذا لم يعمل الفرن؟

 تم تشغيل الفرن. - 
تم إغالق الباب كامالً. يجب أن يغلق الباب مع  -

 صوت نقرة مسموعة.
أجسام غريبة بين الباب و مقدمة ال توجد أي  -

 الجوف.

 أسمع أصوات ضجة غريبة عندما يعمل الفرن! 
 تأكد أنه:

هناأل تماس كهربائي داخل الفرن بسبب أشياء  -
 معدنية غريبة )انظر فقرة نوع أدوات الفرن(.

 أدوات الفرن تالمس جدران الفرن. -
 توجد أشياء رخوة أو أدوات مائدة أو أدوات طهي -

 الفرن.داخل 
 

 

يجب تنفيذ كل أعمال اإلصالح فقط من قبل ! تحذير 
وسيكون أي عمل إصالح يتم من قبل . فني مخت 

ا  .شخ  غير مرخ  من الشركة المصنعة خطيرن

 ال تحتاج لالتصال بخدمة الدعم لحل المشاكل التالية:

 تأكد أنه: !ال تظهر الشاشة 
تم إقفال ملشر الوقت )انظر فقرة اإلعدادات  -

 الرئيسية(.

 تأكد  !ال يحدث شيء عندما أضغط على المفاتيح
 أنه:

تم تفعيل قفل السالمة )انظر فقرة اإلعدادات  -
 الرئيسية(.

 تأكد أنه: !الفرن ال يعمل 
 تم إدخال مأخذ الطاقة بشكل صحيح في القابس. -
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 إذا  !يعمل ولكن الضوء الداخلي ال يعمل الفرن

كانت كل الوظائف تعمل بشكل صحيح، فيمكن أن 

يكون المصباح قد احترق. يمكن االستمرار 

 باستخدام الفرن.

 "تعرض الشاشة البيانcErr"! 

ثوان. بعد ذلك يمكنك أن  5افصل الكابل وانتظر حوالي 

تقوم بتوصيل فرن المايكروويف مرة أخرى، وسوف 

ويصبح الفرن جاهًزا " cErrي عندئذ الرسالة "تختف

 للشغيل بشكل تام.

  استبدال مصباح الضوء

 إذا كانت هناك ضرورة لتغيير لمبة اإلضاءة فقم
باالتصال بمسئول الدعم الفني، حيث إنه من الضروري 

 أن يتم فك الفرن الستبداله.

  ا! تأكد  ال يسخن الطعام أو يسخن بشكل بطيء جدن
 أنه:

 قمت باستخدام أدوات فرن معدنية بالخطأ. -

قمت باختيار أوقات التشغيل ومستوى الطاقة  -
 الصحيحة.

وضعت كمية طعام داخل الفرن أكبر أو أكثر   -
 برودة من المعتاد.

 ا أو جاف أو محروق تأكد من  !الطعام ساخن جدن
أنأل اخترت أوقات التشغيل ومستوى الطاقة 

 الصحيح.

 ال  !أسمع صوت ضجيج بعد انتهاء عملية الطهي
يعتبر هذا عطالً. تبقى مروحة التبريد تعمل 
لبعض الوقت. وعندما تنخفض الحرارة بشكل 

 كاٍف، تنطفئ المروحة تلقائًيا.

 الخصائص الفنية

 المواصفات

  راجع لوحة الخصائص(  .................................................................... التيار المترددفولتية( 

 وات 2700  ......................................................................... الطاقة المطلوبة 

 وات 1250  ............................................................................ طاقة الشواية 

 وات 850  ..............................................................طاقة مخرج المايكروويف 

 ميجاهرتز 2450  ...................................................................... تردد المايكروويف 

  العرضاألبعاد( الخارجيةالطول)595  ........................................... العمق  390  334 ملم 

 العرض( األبعاد الداخليةالطول)350  ............................................. العمق  220  280 ملم 

 لتًرا 22  .............................................................................. .سعة الفرن 

 كجم 22  .................................................................................... الوزن 

 حماية البيئة

النظم الطبيعية للتخلص من النفايات المدنية الصلبة 
 EU/2012/19وذلأل وفًقا للتعليمات األوروبية رقم 

لخاصة ب دارة نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية 
 .(WEEE)الهالكة 

وينبغي تجميع األجهزة القديمة بشكل منفصل لتمكين 
لمنع استعادة عناصر المواد المكونة وإعادة تدويرها، و

الضرر المحتمل على صحة اإلنسان والبيئة. يجب 
وضع رمز حاوية قمامة مركب بشكل تقاطع مائل على 
كل هذه المواد لتذكير األشخاص بواجبهم لتجميع هذه 

 المواد بشكل منفصل.

 
  التخل  من العبوة

 تحمل العبوة عالمة النقطة الخضراء.

استخدم صناديق مناسبة للتخلص من جميع مواد 
التغليف مثل الورق المقوى والبوليسترين والتغليف 
البالستيكي. وبهذه الطريقة يمكنأل أن تتأكد من إعادة 

 استخدام مواد التغليف.

 التخل  من المعدات غير المستخدمة
 ال ينبغي أن توضع األجهزة الكهربائية المنزلية ضمن
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التخلص من جهازأل، اجعله غير صالح لالستعمال  قبل
 بسحب سلأل الكهرباء وقطعه والتخلص منه.

 
وينبغي على المستهلكين االتصال بالسلطات المحلية أو 
أماكن البيع، وطلب معلومات عن األماكن المناسبة 

 للتخلص من أجهزتهم الكهربائية القديمة.
 

 

 تعليمات التركيب

الموجودة على الجدار الداخلي!  ال تنزع أغطية الميكا
يمنع هذا الغطاء السمن وقطع الطعام من إتالف مولد 

 المايكروويف.

يمكن أن يكون السطح األمامي للمايكروويف  !تحذير
. انزع هذه الطبقة بعناية قبل بطبقة حمايةمغلًفا 

 للمرة األولى، وابدأ من الداخل. استخدام الفرن

 

  قبل التركيب 

المشار إليها على لوحة تأكد من أن فولتية المدخل 
  الميزات هي نفس فولتية مخرج الطاقة الذي ستستعمله.

 

وانزع مواد وأخرج كل الملحقات افتح باب الفرن 
 التغليف.

 

 بعد التركيب

 تم تزويد الفرن بسلأل طاقة ومأخذ للتيار أحادي الطور.

فيجب إذا كان الفرن سيتم تركيبه على أساس دائم، 
تركيبه من قبل فني ملهل. حيث يجب أن يتم توصيل 
الفرن إلى دارة مع فاصل دارة كلي القطب وبفتحة 

 ملم. 3فاصلة بين نقاط التقائه بما ال يقل عن 

 .يجب تأريض الفرن: حذيرت

عن  ال تتحمل الشركة المصنعة وال البائعين المسؤولية
أي ضرر يحدث لاشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات 

 إذا لم يتم اتباع تعليمات التركيب هذه.

 عندما يتم إغالق الباب بشكل صحيح. يعمل الفرن فقط

بعد االستعمال األول، نظف الفرن من الداخل وملحقات 
الفرن باتباع تعليمات التنظيف المذكورة في مقطع 

 "تنظيف وصيانة الفرن".

 
تأكد من أن  .تأكد من أن الفرن غير تالف من أي مكان

باب الفرن يغلق بشكل صحيح وأن داخل الباب والجزء 
األمامي من فتحة الفرن غير معطلة. وإذا وجدت أي 

 عطل اتصل بخدمة الدعم الفني.

ذا كان سلأل الطاقة أو المأخذ تالفين، إ ال تستخدم الفرن
إذا كان الفرن ال يعمل بشكل صحيح أو إذا كان قد 

 تعطل أو سقط. اتصل بخدمة الدعم الفني.

ضع الفرن على سطح ثابت ومتوازن. يجب عدم وضع 
الفرن بالقرب من أي مصدر للحرارة أو المذياع أو 

 التلفاز.

يالمس أي تأكد خالل التركيب من أن سلك الطاقة ال 
. مكان رطب أو أشياء ذات حواف حادة خلف الفرن

 .يمكن أن تتلف الحرارة العالية السلك

يجب التأكد بعد تركيب الفرن من سهولة : تحذير
 .الوصول إلى المأخذ
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Montaż/ Установка микроволновой печи/  التركيب 

 

 

 

  

PL 

 Umieścić urządzenie w wyznaczonym 
miejscu. Wyrównać do frontów 
meblowych. 

 Zamocować urządzenie za pomocą 4 
załączonych śrub, wkręcając je w 
obudowę poprzez otwory widoczne po 
otwarciu drzwi urządzenia.  

RU 

 Полностью вставьте микроволновую 
печь в отделение кухонной мебели и 
сцентруйте ее. 

 Откройте дверцу микроволновой печи и 
закрепите прибор в отделении 
кухонной мебели с помощью четырех 
входящих в комплект винтов. Вставьте 
винты через отверстия в передней 
поверхности микроволновой печи. 

AR 

 قم بدفع الفرن تماًما في المقصورة وتوسيطه. 

  افتح باب المايكروويف وثبت الجهاز في المقصورة
أدخل البراغي في  .باستخدام البراغي األربعة المرفقة

 الفتحات األمامية
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