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ЗЗааххооддии  ббееззппееккии,,  щщообб  ууннииккннууттии  ммоожжллииввооггоо  ввппллииввуу  

ннааддммііррннооїї  ммііккррооххввииллььооввооїї  ееннееррггііїї  

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед установкою та експлуатацією пічки. 

Запис про серійний номер знаходиться на табличці на печі і зберігає цю інформацію для 

подальшого використання. 

Серійний номер. 
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1. Не намагайтеся управляти цією піччю з відкритими дверцятами. Це може призвести до 
шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не нехтувати заходами безпеки. 

2. Не ставте жодних предметів між піччю та дверцятами. Не дозволяйте крихтам або 
чистячи засобам потрапляти у щілини між пічкою та дверцятами.  

3. Не користуйтеся піччю, якщо вона пошкоджена. Це особливо важливо, щоб дверцята 
пічки були щільно закриті і щоб не були пошкодженими: 

a. Дверцята (зігнуті), 

b. Петлі і засувки (зламані або ослаблені) 

c. Дверні щілини. 

1. Піч не повинен налаштовувати або ремонтувати ніхто, крім належним чином 

кваліфікованого спеціаліста. 

 

ЗМІСТ 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ЩОБ УНИКНУТИ МОЖЛИВОГО КОНТАКТУ З ЕНЕРГІЄЮ CВЧ ............ Ошибка! 

Закладка не определена. 

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИON ............................... Ошибка! Закладка не определена. 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

УСТАНОВКА ................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

РАДІОПЕРЕШКОДИ ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИНЦИПИ ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ ........ Ошибка! Закладка не определена. 

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАЗЕМЛЕННЯ ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПЕРШ НІЖ ВИ ЗВЕРНЕТЕСЬ ДО СЛУЖБИ СЕРВІСУ ............... Ошибка! Закладка не определена. 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДУ ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

НАЗВИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Потужність/Управління функціями ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Ручка таймеру ........................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Приготування в мікрохвильовій печ ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Гриль....................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Комбіноване приготування .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ОПЕРАЦІЇ ....................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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Важливі заходи безпеки 

При використанні електроприладу слід дотримуватись основних заходів безпеки, в тому 

числі таких: 

Увага: щоб уникнути ризику опіків, ураження електричним струмом, пожежі, травми або 

впливу надмірної мікрохвильової енергії: 

1. Прочитайте всю інструкцію перед використанням приладу. 

2. Використовуйте цей прилад тільки за його прямим призначенням, як описано в цьому посібнику. 

Не використовуйте агресивних хімічних речовин або пари в цьому пристрої. Цей тип печі 

спеціально призначені для розігріву та приготування. Він не призначений для використання в 

промислових або лабораторних умовах.. 

3. Не користуйтеся піччю, коли вона порожня. 

4. Не використовуйте прилад, якщо він має пошкоджений шнур або штекер, якщо він не працює 

належним чином, або якщо він був пошкоджений або знищений. Якщо шнур живлення 

пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його агентом з обслуговування або 

іншою кваліфікованою особою, щоб уникнути небезпеки 

5.  УВАГА: дозволяйте дітям користуватися піччю без нагляду, тільки коли їм були належні чином 

надані інструкції так, що дитина може використовувати піч у безпечний спосіб і розуміє 

небезпеки неправильного використання. 

6. УВАГА: Коли прилад працює в комбінованому режимі, діти повинні користуватися піччю тільки 

під наглядом дорослих у зв'язку з температурою що генерується.. 

7. Щоб зменшити ризик пожежі в пічці: 

 При нагріванні їжі в пластиковому або паперовому контейнері , перевірте потужність печі , щоб 

уникнути займання. 

 Вийміть їжу з паперового або пластикового контейнера перед розміщенням в печі. 

 Якщо спостерігається дим, вимкнути розетки або відключити прилад і тримати двері закритими, 

щоб придушити будь-яке полум'я. 

 Не використовуйте піч для зберігання. На залишайте паперові вироби, посуд або їжу в печі. 

8. УВАГА: рідина або інша їжа не повинна бути підігріта в герметичних контейнерах, так як вони 

можуть вибухнути. 

9. Розігрівання рідини в пічці може призвести до затримки кипіння і контейнер з рідиною треба 

брати за ручки. 

10. Не смажити їжу в духовці. Гаряче масло може пошкодити піч і навіть призвести до опіків. 

11. Яйця у шкаралупі та цілі яйця, зварені круто, не слід розігріти в мікрохвильовій печі, оскільки 

вони можуть вибухнути навіть після закінчення роботи СВЧ. 

12. Необхідно чистити продукти з товстою шкірою, такі як картопля, цільні кабачки і яблука перед 
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приготуванням. 

13. Вміст пляшечки для годування та дитячі пляшечки повинні збовтуватись і  перевірятись на 

рівень  температури перед подачею на стіл, щоб уникнути опіків. 

14. Кухонний інвентар може нагріватися через тепло, що передається від нагрітої їжі. 

15. Посуд має бути перевірений на можливість використання в мікрохвильовій печі. 

16. УВАГА: проведення будь-яких сервісних операцій, ремонт приладу чи демонтаж корпусу, котрий 

захищає від мікрохвильової енергії - небезпечно для всіх, окрім підготовленого спеціаліста. 

17. Даний продукт являє собою 2-у групу класу B,ISM обладнання. Визначення групи 2, яка містить 

всі ISM(промислове,наукове медичне) обладнання,у якому радіочастотна енергія навмисно 

створюється і /або використовуються у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки 

матеріалу і електроерозійна обробка обладнання. Для обладнання класу B є обладнання, що 

підходить для використання в домашніх установах та установах прямо пов'язаних з низькою 

напругою живлення мережі, яка живить будівлі, що використовуються для побутових цілей. 

18.  Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими 

фізичними або розумовими здібностями, ,без  контролю або інструктування з питань 

використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку. 

19. Необхідно стежити щоб діти не гралися з приладом. 

ССппееццииффііккааццііяя  

Джерело живлення 

Споживання енергії (СВЧ) 

230В~50Гц,  

1200 Вт 

Споживання енергії (Гриль) 1000 Вт 

Вихідна мікрохвильова потужність 800 Вт 

Робоча частота 2450МГц 

Зовнішні розміри 262мм(В)×452мм(Ш)×390мм(Г) 

Розміри камери 210 мм(В)×315 мм(Ш)×329mm мм(Г) 

Ємність камери 20Litres 

Cooking Uniformity: 20 літрів 

Вага нетто Approx.12.5kg 

УУссттааннооввккаа  

1. Переконайтеся, що всі пакувальні 

матеріали були видалені з внутрішньої 

сторони дверей. 

2. УВАГА: Перевірте піч на будь-які 

пошкодження, такі, як нерівні або зігнуті 

двері, пошкоджені ущільнення дверей і 

ущільнювальної поверхні, зламані або 

розхитані дверні петлі і замки, вм'ятини 

всередині камери або на двері. Якщо є 

які-небудь ушкодження, не користуйтеся 

піччю, і зв'яжіться з кваліфікованим 

обслуговуючим персоналом.  

3. Ця мікрохвильова піч повинна бути 

розміщена на рівну стійку поверхню, щоб 

витримає вагу печі та вагу максимальної 

кількості їжі, що може бути приготовлена в 
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пічці.  

4.  Не ставте піч в місцях з високою 

температурою, високої вологості або 

поруч з горючими матеріалами. 

5.  Для правильної роботи печі  необхідно  

забезпечити достатній потік повітря.  

Залишити  20 см простору над піччю, 10 

см ззаду і 5 см з обох сторін. Не 

накривайте і не закривайте отвори на 

корпусі приладу. Не знімайте ніжки. 

6. Не користуйтесь піччю без установленого 

скляного піддону, роликової підставки та 

валу, що обертаю піддон.  

7. Переконайтеся, що шнур живлення 

непошкоджений і не прижатий піччю або 

не прокладений по гарячій  або гострій 

поверхні. 

8. Розетка повинна бути легко доступна, щоб 

прилад можна було легко відключити вразі 

надзвичайної ситуації. 

9. Не користуйтесь приладом поза 

приміщенням.

Радіоперешкоди 

Експлуатація мікрохвильової печі може викликати перешкоди для вашого радіо, телебачення, або 

подібного обладнання. При наявності перешкод, вони можуть бути зменшені або усунуті шляхом 

прийняття наступних заходів: 

1. Почистити двері і ущільнення поверхні печі. 

2. Переорієнтувати приймальну антену радіо чи телебачення. 

3. Переміщення мікрохвильової печі по відношенню до приймача. 

4. Переміщення мікрохвильової печі від приймача як най далі. 

ППііддккллююччииттии  ммііккррооххввииллььооввуу  ппіічч  вв  іінншшуу  ррооззееттккуу,,  щщообб  ммііккррооххввииллььоовваа  ппіічч  іі  ппррииййммаачч  ооттррииммууввааллии  

жжииввллеенннняя  ввіідд  ррііззнниихх  ллаанноокк  ееллееккттррооммеерреежжіі..
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ІНСТРУКЦІЯ З ЗАЗЕМЛЕННЯ 

Цей прилад має бути заземлений. Піч 

поставляється з мережевим шнуром, який має 

заземлювальний провід і вилку із 

заземлюючим контактом. Вилку необхідно 

вставляти в належним чином встановлену та 

заземлену розетку мережі змінного струму. У 

випадку електричного короткого замикання 

заземлення знижує ризик ураження 

електричним струмом, забезпечуючи шлях 

найменшого опору для електричного струму. 

Використання високої напруги небезпечно і 

може призвести до пожежі або іншого 

ураження, яке викличе пошкодження печі. 

УВАГА! Неправильне використання вилки із 

заземленням може призвести до ураження 

електричним струмом 

Примітка: 

1. Якщо у вас виникли питання з приводу 

заземлення або електричної 

інструкції,зверніться до кваліфікованого 

електрика чи сервісного центру. 

2. Ні виробник, ні продавець не може 

прийняти будь-яку відповідальність за 

шкоду, заподіяну СВЧ або травми в 

результаті недотримання процедури 

підключення до електричної мережі . 

ППррооввооддии  вв  ммеерреежжееввооммуу  шшннуурріі  ммааююттьь  

ннаассттууппнніі  ккооллььооррии  ммааррккуувваанннняя::  

ЗЗееллеенниийй  іі  жжооввттиийй  ==  ЗЗЕЕММЛЛЯЯ  

ССиинніійй  ==  ННееййттррааллььнниийй  

ККооррииччннееввиийй  ==  ФФААЗЗАА

Принципи приготування в мікрохвильовій печі 

1. Розміщуйте продукти так, щоб більш 

товсті частині розташовувалися ближче 

до краю тарілки або блюда. 

2. Стежте за часом приготування. Готуйте 

протягом мінімального часу, зазначеного в 

рецепті страви, потім збільште час при 

необхідності. Сильно пересмажена їжа 

може задимиться або зайнятися. 

3. Накривайте продукти під час 

приготування. Накривання запобігає 

розбризкуванню і допомагає готувати 

продукти рівномірно. 

4. Під час приготування в мікрохвильовій 

печі перевертайте такі продукти, як курка і 

гамбургери для прискорення їх 

приготування. Великі шматки, наприклад, 

ростбіф, необхідно перевернути як 

мінімум один раз. 

5. Поміняйте розташування таких продуктів, 

як тефтелі, після закінчення половини 

часу приготування - поміняйте місцями 

верхній і нижній шар і шматки, 

розташовані в центрі і по краях посуду.  

ПЕРШ НІЖ ВИ ЗВЕРНЕТЕСЬ ДО СЛУЖБИ СЕРВІСУ

Якщо піч не працює: 

1. Переконайтеся в тому, що піч надійно підключена. Якщо це не так, вийміть вилку з розетки, 

почекайте 10 секунд, і підключіть її знову. 

2. Перевірте, чи не перегорів плавкий запобіжник або не спрацював автоматичний вимикач на 
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щитку. Якщо цього не відбулося, перевірте розетку, підключивши до неї інший електроприлад. 

3. Перевірте, що на панелі керування правильно встановлені режим приготування і таймер. 

4. Перевірте, що дверцята печі щільно закриті і спрацювали засувки системи блокування дверцят. 

В іншому випадку мікрохвильова енергія не буде подаватися у внутрішню камеру печі.. 

5. Якщо жодне з запропонованих  вище рішень не допомогло усунути проблему, зверніться до 

кваліфікованого фахівця з технічного обслуговування. Не намагайтеся налаштувати або 

ремонтувати піч самостійно 

КЕРІВНИЦТВО ПО ВИБОРУ ПОСУДУ

1. Ідеальний матеріал посуду для мікрохвильової печі прозорий для мікрохвиль - він дозволяє 

мікрохвилям проходити через посуд і нагрівати продукти.  

2. Мікрохвилі не можуть проходити через метал, тому не повинен використовуватися металевий 

посуд і посуд з металевою обробкою.. 

3. Не користуйтеся для приготування в мікрохвильовій печі виробами з паперу, отриманого 

переробкою втор сировини, тому що в ньому можуть міститися маленькі частинки металу, які 

можуть призвести до іскріння і спалаху в камері печі. 

4. Круглі / овальні блюда краще квадратних / прямокутних, так як їжа в кутах страви може 

пересушуватися або підгоряти. 

6. Вузькі смужки алюмінієвої фольги можуть використовуватися для захисту відкритих 

ділянок їжі від підгоряння. Але будьте обережні - не використовуйте занадто багато 

фольги і забезпечте відстань не менше 2,5 см між фольгою і внутрішніми поверхнями 

камери печі. 

Нижче наведено список, який можна використовувати для правильного вибору посуду та 

приладдя для мікрохвильової печі. 

ПОСУД СОЛО ГРИЛЬ КОНВЕКЦІЯ 

(комбінована) 

Термостійке скло + + + 

Не термостійкий посуд - - - 

Термостійка кераміка + + + 

Пластиковий посуд для мікрохвильової печі + - - 

Кухонний папір + - - 

Металеве деко  - + - 

Металева підставка - + - 

Алюмінієва фольга і контейнери з фольги - + - 
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ННААЗЗВВИИ  ССККЛЛААДДООВВИИХХ  ЧЧААССТТИИ  

1. Система блокування 

дверцят печі 

2. Вікно печі 

3. Роликове кільце 

4. Панель управління 

5. Хвилевід 

(Будь ласка, не видаляйте  

пластину слюди, що закриває 

хвилевід.) 

6. Скляний піддон 

7. Нагрівальний елемент 

гриля 

8. Металева підставка 
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ППааннеелльь  ууппррааввлліінннняя  

 ДИСПЛЕЙ 

 Відображає час приготування, потужність, 
режими and час. 

 ПОТУЖНІСТЬ 

 Натисніть цю кнопку декілька раз для 
встановлення необхідного рівня потужності. 

 ГРИЛЬ/КОМБІ. 

 Натисніть для вибору режиму гриль або комбі. 

 МЕНЮ/ЧАС 

 Поверніть для вибору часу приготування або типу 
їжі. 

 АВТО РОЗМОРОЖУВАННЯ 

 Натисніть для розморожування їжі за вагою. 

 НАЛАШТУВАННЯ ВАГИ 

 Натисніть декілька раз для встановлення ваги. 

 ГОДИННИК/ТАЙМЕР 

 Використовуйте для встановлення годинника або 
часу приготування. 

 ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ 

 Дозволяє вам поставити їжу у піч і встановити час 
приготування пізніше. 

 СТАРТ 

 Натисніть для початку приготування. 

 Натисніть декілька раз дляв становлення час 
приготування і піч зразу почне працювати на 
максимальній потужності. 

  СТОП/ВІДМІНА 

 Натисніть для відміни налаштувань або для 
скидання налаштувань перед встановленням нового 
режиму. 

 Натисніть раз для зупинення приготування або 
двічі для відміни поточного режиму. 

 Також використовується для блокування від дітей. 

 

 

 

 

 



 

 8 

  

ЯЯкк  ккооррииссттууввааттииссяя  ппааннееллллюю  ууппррааввлліінннняя  

Сигнали підчас настройки присторою: 

Один сигнал: Настройка зафіксована 

Два сигнали: Настройка не зафіксована, 

спробуйте ще раз.  

Установка годинника 

Наприклад, установимо 8:30 

1. В режимі очікування,натисніть та 

утримуйте «ЧАСЫ/ТАЙМЕР» 3 секунди, 

годинник буде налаштований на 12 

годинну систему,; натисніть ще раз, 

годинник налаштований на 24 годинну 

систему. 

2. Поверніть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» щоб 

установити години на 8. 

3. Натисніть «ЧАСЫ/ТАЙМЕР». 

4. Поверніть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» щоб 

виставити 8:30.  

5. Натисніть «ЧАСЫ/ТАЙМЕР» щоб 

зберегти виставлений час.  

Приготування в мікрохвильовій печі 

Щоб приготували лише в мікрохвильовій печі 

натисніть кнопку «МОЩНОСТЬ» декілька 

разів щоб вибрати тип приготування, а потім 

натисніть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» щоб вибрати час 

приготування. Максимальний час 

приготування 60 хвилин.   

Натискайте кнопку «МОЩНОСТЬ», щоб 

вибрати рівень потужності: 

Кількість 

натисків 

Дисплей 
Потужність 

1 раз P100 100% 

2 рази P 80 80% 

3 рази P 60 60% 

4 рази P 40 40% 

5 разів P 20 20% 

6 разів P 00 0% 

 

Наприклад, Ви хочете готувати 1 хв. 

Використовуючи 60% потужності 

мікрохвильової печі.  

1. Натисніть «МОЩНОСТЬ» декілька разів 

щоб вибрати потрібний рівень 

потужності. 

2. Прокрутіть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» щоб 

установити час. 

3. Натисніть кнопку «СТАРТ». 

Примітка: 

Ви можете перевірити рівень потужності 

підчас приготування натиснувши 

«МОЩНОСТЬ». 

Після закінчення часу та прозвучав сигнал, 

на дисплеї з’явився надпис  “End”, 

натисніть «СТОП/ОТМЕНА» або відчиніть 

двері печі.  

Гриль 

Максимальний час приготування 60 хвилин. 

Гриль особливо корисний для тонких 

шматків м'яса, біфштекса, відбивних, 

шашликів, ковбаси та шматочків курки. Також 

можливо приготування гарячих сандвічів та 

запечених страв.   

Наприклад, Ви хочете приготувати щось за 

допомогою гриля, час - 12 хвилин. 

1. Натисніть  «ГРИЛЬ/КОМБИ» 1 раз. 

2. Прокрутіть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» на 12 хв.  

3. Натисніть кнопку «СТАРТ». 

 

Комбінація  1 

30% часу для приготування за допомогою 

мікрохвиль, 70% за допомогою гриля. 

Рекомендовано використовувати для 

запікання та приготування риби. 

Максимальний час приготування 60 хвилин. 

Припустимо, що Ви хочете використати 

Комбінацію 1, час – 25 хв.  

1. Натисніть «ГРИЛЬ/КОМБИ» 2 рази. 

2. Прокрутіть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» на 25 хв.  

3. Натисніть кнопку «СТАРТ». 

 



 

 9 

Комбінація 2 

55% часу для приготування за допомогою 

мікрохвиль, 45% за допомогою гриля. 

Рекомендовано використовувати для 

приготування омлета, запікання картоплі та 

птиці. Максимальний час приготування 60 

хвилин. Припустимо, що Ви хочете 

використати Комбінацію 2, час – 12 хв. 

1. Натисніть «ГРИЛЬ/КОМБИ» 3 рази. 

2. Прокрутіть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» на 12 хв.  

3. Натисніть кнопку «СТАРТ». 

 

Автоматичне розмороження 

Використовується для розморожування 

заморожених м'яса, птиці та морепродуктів. 

Час розморожування і потужність 

встановлюються автоматично залежно від 

типу продукту та ваги. 

Наприклад, Ви хочете розморозити 600 гр. 

м’яса.   

1. Натисніть «АВТО РАЗМОРАЖИВАНИЕ» 

1 раз. 

2. Прокрутіть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» щоб 

встановити вагу 600 гр. (виберіть 

100-1800 гр.)  

3. Натисніть кнопку «СТАРТ». 

Примітка: 

Підчас розморожування система 

зупиниться та нагадає Вам звуковим 

сигналом, що продукт треба перевернути, 

потім натисніть «СТАРТ» щоб продовжити.  

Таймер 

Щоб скористатися таймером треба: 

1. Натисніть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» 1 раз щоб 

з’явилося “00:10 ” 

2. Прокрутіть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» щоб 

виставити час.  

3. Натисніть кнопку «СТАРТ». 

Примітка: 

Ця функція може бути встановлена як в 

режимі очікування так і в режим 

приготування. Максимальний час 

приготування 60 хвилин. Коли зворотний 

відлік закінчиться, система подасть звуковий 

сигнал. Зворотній час відліку можна 

побачити на дисплеї.   

 

Відкладений старт 

Ви можете покласти продукти у 

мікрохвильову піч, та виставити початок 

роботи через певний проміжок часу. 

Припустимо що зараз 11:10 а ви хочете щоб 

піч почала працювати в 11:30. 

1. Встановіть програму приготування. 

2. Натисніть «ОТЛОЖЕЫЙ СТАРТ» 1 раз.  

3. Прокрутіть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» на 11 год. 

4. Натисніть «ОТЛОЖЕЫЙ СТАРТ» 1 раз. 

5. Прокрутіть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» на 30 хв. 

6. Натисніть кнопку «СТАРТ». 

Примітка: 

Після того як ви натиснули кнопку 

«СТАРТ», час який Ви вибрали буде на 

дисплеї ; Ви можете перевірити 

поточний час натиснувши 

«ЧАСЫ/ТАЙМЕР».  

Коли час, який Ви вибрали настане, піч 

повідомить вас звуковим сигналом та 

програма почне працювати (піч не почне 

рацювати якщо двері не зачинені) якщо ви 

хочете відмінити відкладений старт 

натисніть «СТОП/ОТМЕНА». 

Швидкий старт 

Дана функція дозволить вам почати роботу 

печі швидко. 

На панелі керування натисніть «СТАРТ», 

стільки разів скільки часу вам потрібно. 

Мікрохвильова піч почне працювати одразу 

на максимальній потужності. Максимальний 

час приготування 12 хв.    

 

 

Захист від дітей 

Використовується для запобігання 

неконтрольованої використання печі 

маленькхими дітьми. Індикатор блокування 

від дітей буде відображатися на дисплеї, піч 

не буде працювати, поки блокування 
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встановлене.  

Щоб установити захист: Натисніть та 

утримуйте «СТОП/ОТМЕНА» 3 секунди, до 

звукового сигналу та на дисплеї з’явиться 

знак. Щоб вимкнути захист від дітей: 

натисніть та утримуйте «СТОП/ОТМЕНА» 3 

секунди до звукового сигналу та знак 

вимкнеться.  
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Авто приготування  

Для приготування їжі не потрібно вибирати тривалість приготування або потужність. 

Досить вказати тип їжі, яку ви хочете приготувати, а також вагу цієї їжі.  

Наприклад, Ви хочете приготувати 400 гр. риби: 

1. Увімкніть «МЕНЮ/ВРЕМЯ» щоб вибрати тип продукту 

2. Натисніть «НАСТРОЙКА ВЕСА» таку кулькість разів, щоб вибрати потрібну Вам вагу. 

3. Натисніть кнопку «СТАРТ». 

Меню Авто приготування 

Код Категорії продукту Примітка:  

1 Молоко/кава(200 мл) 1. При натисканні кнопки «НАСТРОЙКА ВЕСА» один або 

кілька разів кількість порцій або вагові параметри 

з'являться на екрані, виберіть той, що дорівнює вазі їжі, 

яку ви поставили у піч. 

2. Для спагетті, додати киплячу воду перед приготуванням. 

3. Під час приготування курки, яловичини / баранини або 

іншого м'яса, переверніть продукт, коли програма 

зупиниться, а потім закрийте двері печі і натисніть 

«СТАРТ» щоб відновити приготування їжі.  

4. Результат автоматичного приготування залежить від 

таких факторів, як коливання напруги, форму і розмір 

продуктів, ваші уподобання щодо ступеня готовності на 

деякі продукти харчування і навіть, як ви помістите 

продукти в піч. Якщо ви виявите, результат не цілком 

задовільним, будь ласка, налаштувати час приготування 

відповідно потребам. 

2 Рис (г) 

3 Спагеті (г) 

4 Картопля (230 г) 

5 Авто підігрівання (г) 

6 Риба (г) 

7 Курка (г) 

8 Яловичина / Баранина (г) 

9 Шашлик (г) 
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ООччииссттккаа  ттаа  ддоогглляядд  

1. Вимкніть духовку і вийміть вилку з розетки 

перед очищенням. 

2. Внутрішня частина печі має бути чистою. 

Якщо під час приготування каплі жиру  

або рідина потрапить на стінки печі, 

потрібно протерти вологою серветкою а 

потім сухою. Можна використовувати 

миючий засіб якщо поверхня занадто 

забруднена. Не використовуйте спреї або 

інши жорсткі миючі засоби, оскільки вони 

можуть залишати подряпини  або плями 

на поверхні.  

3. Зовнішня поверхня повинна бути очищена 

за допомогою вологої тканини. Для 

запобігання пошкодження операційної 

частини всередині печі, вода не повинна 

проникати у вентиляційні отвори. 

4. Протеряйте двері та вікна з обох сторін, 

ущільнювачі дверцят і прилеглі до них 

районах вологою ганчіркою, щоб видалити 

будь-які плями або бризки. Не 

використовуйте абразивні чистячі засоби. 

5. Не допускайте, щоб панель керування, 

намокла. Протріть її м'якою, вологою 

тканиною. При чищенні панелі управління 

залиште дверцята відкритими, щоб 

уникнути випадкового включення приладу. 

6. Якщо пара накопичується всередині або 

навколо зовнішньої сторони дверцят печі, 

протріть її м'якою тканиною. Це може 

статися, коли мікрохвильова піч працює в 

умовах високої вологості, і це нормально. 

7. Іноді необхідно зняти скляний піднос для 

чищення. Мийте лоток в теплій мильній 

воді або в посудомийній машині. 

8. Кільце, ролики і нижню поверхню слід 

регулярно чистити, щоб уникнути 

надмірного шуму. Просто протріть нижню 

поверхню печі губкою з м'яким миючим 

засобом. Ролик і кільце можна мити в 

мильній воді м'якою губкою або в 

посудомийній машині. Після видаленні 

кільця з печі  для очищенні, потім не 

забудьте установити його ти в 

правильному положенні. 

9. Для видалення неприємного запаху 

помістіть стакан с лимонним соком, а 

потім протріть вологою ганчірко піч. 

10. Коли виникне необхідність замінити лампу 

в печі, зверніться до дилера або 

спеціалізованого сервісного центру. 

11. Піч повинна регулярно очищатися і 

будь-які залишки їжі повинні видалятися. 

Нездатність підтримувати пічь в чистому 

стані може привести до погіршення якості 

поверхні, які можуть негативно вплинути 

на термін служби приладу і, може, 

призвести  до небезпечної ситуації. 

12. Не викидайте прилад на громадські 

смітники, прилад необхідно здати для 

переробки. Місця перероб лик можна 

зясувати у місцевих органах управління. 

13. Коли мікрохвильова піч зфункцією гриля 

вперше використовується, може з’явитися 

дим і запах. Це нормальне явище, тому 

що піч виготовлена із сталевої пластини 

покритої мастилом, і дим і запах з’явиться 

у результаті горіння масла. Це явище 

зникне після певного періоду 

використання.

 

 


