IНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UA

Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.

Специфікація
Споживча потужність: ........................................................................................... 230В~50Гц,1400Вт
Вихідна потужність: .................................................................................................................... 900Вт
Гриль ...................................................................................................................................... 1200 Вт
Частота: ................................................................................................................................. 2450мГц
Розміри приладу зовні: ................................................................. 510мм(д) X 303мм(в) X 405мм(ш)
Розміри внутрішнього простору приладу: .................................... 330мм(д) X 212мм(в) X 330мм(ш)
Об'єм:.............................................................................................................................................23 л
Вага:.........................................................................................................................приблизно 14,5 кг
Рівень шуму: ...................................................................................................................Lc < 58 дБ (A)
Примітка:
Прилад призначений тільки для
використання в домашніх умовах для
підігрівання їжі, за використання
електромагнітної енергії. Використовувати
тільки всередині будинку.

Цей прилад маркіровано згідно
положень європейської Директиви
2002/96/EG стосовно електронних та
електроприладів, що були у
використанні (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості,
які є дійсними у межах Європейського
союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні
приладів.

Радіо перешкоди
Мікрохвильова піч може спричинити
перешкоди вашому радіо, телевізору та
подібним приладам. Ці перешкоди можна
знешкодити або зменшити таким чином:
a) почистіть дверцята та ущільнювач печі.
б) помістіть радіо, телевізор, тощо
якнайдалі від мікрохвильової печі.
ц) правильно користуйтеся антеною для
радіо, телебачення, тощо, щоб отримати
сильний сигнал.

Перед дзвінком до
сервісного центру
1.

2.

Якщо піч не функціонує взагалі, дисплей
не висвічується або ж зникає:
a) перевірте, чи піч підключена до
електромережі належним чином.
Якщо ні – витягніть вилку з розетки,
почекайте 10 секунд і щільно
вставте вилку назад.
б) перевірте, чи немає замикання в
електромережі. Якщо все в нормі,
протестуйте розетку за допомогою
іншого приладу.
Якщо не функціонує мікрохвильовий
режим:
a) перевірте, чи встановлено таймер.
б) впевніться, що дверцята закрито
належним чином. Інакше
мікрохвильова енергія не
поступатиме до печі.
Якщо ви не можете усунути
вищезазначені пошкодження
самостійно, зв'яжіться з найближчим
авторизованим сервісним центром.

Установка
1.
2.

3.

4.
5.
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Впевніться, що весь пакувальний
матеріал знято та витягнуто з приладу.
Огляньте прилад на наявність видимих
пошкоджень, таких як:
- невідрегульовані дверцята
- пошкоджені дверцята
- вм'ятини та отвори на скляній поверхні
дверцят
- вм'ятини в порожнині печі
- якщо хоч одне з вищезазначених
ушкоджень наявне,
- не користуйтесь піччю.
Вага цієї мікрохвильової печі становить
14,5 кг, тому її слід встановити на
поверхню, що здатна витримати цю вагу.
Розташуйте піч подалі від високої
температури і пари.
Не кладіть жодних речей на поверхню
печі.

Відстань між піччю і боковими стінами
має становити 7,5 см, і 30 cм – від
задньої стінки, щоб забезпечити належну
вентиляцію.
7. Не витягайте штифт двигуна тарілки, що
обертається.
8. Пильно слідкуйте за дітьми, коли вони
користуються приладом.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ПРИЛАД СЛІД
ЗАЗЕМЛИТИ.
9. До розетки має бути забезпечено вільний
доступ
10. Даний прилад споживає 1.3 кВт.
Рекомендуємо проконсультуватися із
спеціалістом сервісного центру щодо
установки приладу.

безпечній відстані. Є ризик отримання
опіків.

6.

Не знімайте кришку приладу. Прилад
має високою напругу та генератор
мікрохвильового випромінювання.
1.
2.

3.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Прилад захищений
внутрішнім захисним запобіжником на
250 В, 10 А.

4.

ВАЖЛИВО
Провода основного кабелю пофарбовані
згідно наступної таблиці:
Жовто-зелений
синій
коричневий

заземлення
нейтральний
під напругою

5.

Оскільки кольори проводів можуть не
відповідати кольоровим позначкам на
клемах вашої штепсельної вилки,
необхідно зробити наступне:
- Жовто-зелений провід необхідно
під’єднати до клеми, яке позначена
буквою E або символом заземлення,
що пофарбовано у зелений колір жовтозеленого проводу.
- синій провід слід під’єднати до клеми,
позначеної буквою N або ж
пофарбованої в чорний.
- коричневий провід слід під'єднати до
клеми, яка позначена буквою L або
пофарбована в червоний колір.

6.

Уважно прочитати інструкцію перед
використанням приладу;
Не розігрівати у мікрохвильовій печі такі
продукти, як яйця та щільно закритий
посуд (напр., закриті скляні фляги або
дитячі пляшечки), тому що вони можуть
вибухнути, по рекомендації зверніться до
книги по куховаренню.
Використовуйте прилад тільки згідно
інструкції з експлуатації.
Цей пристрій не призначено для
користування особами (включаючи дітей)
з послабленими фізичними відчуттями чи
розумовими здібностями, або без
належного досвіду та знань, крім
випадків користування. під наглядом чи
за вказівками особи, яка відповідає за
безпеку їх життя. Дорослі повинні
стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм. Ніколи не залишайте
увімкнений пристрій без нагляду.
Не користуйтесь піччю, якщо вона
функціонує неповністю, якщо вона має
ушкодження.
Щоб зменшити ризик виникнення пожежі
в порожнині:
a) не готуйте довше зазначеного часу.
Будьте уважні при використанні
паперу, пластмаси та інших горючих
матеріалів для приготування страв у
мікрохвильовій печі.
б) зніміть дротяні засувки на пакетах
перед тим, як покласти їх у піч.
ц) якщо ж матеріали всередині печі
загорілись, не відкривайте дверцята,
вимкніть прилад з електромережі
або витягніть запобіжник.

Вказівки по техніці безпеки
Цей прилад функціонує відповідно до
загально прийнятих правил та вимог по
техніці безпеки при експлуатації електричних
приладів.
1. Перед використанням приладу
правильно встановіть все приладдя
(опору на роликах, тарілку, що
обертається та ін.).
2. Використовуйте піч тільки для
приготування їжі. В жодному разі не
сушіть одяг, папір та інші неїстівні

Важливі застереження
УВАГА! Щоб знизити ризик виникнення
пожежі, електричного шоку, поранення людей
та надмірної мікрохвильової потужності,
необхідно:
Ніколи не торкайтесь поверхонь
приладів та нагрівальних елементів під
час їх роботи. Поверхні приладів
нагріваються. Тримайте дітей на
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предмети в печі. Не використовуйте піч
для стерилізації.
3. Не включайте піч порожньою. Це може її
пошкодити.
4. Не використовуйте піч для зберігання
книг, паперу та ін.
5. Не використовуйте піч для
консервування продуктів, оскільки вона
для цього не призначена. Законсервовані
неналежним чином продукти можуть
зіпсуватись і становити загрозу для
здоров’я людини.
6. Не готуйте яйця в шкаралупі: вони
можуть вибухнути. Коли ви готуєте яйця,
накрийте їх кришкою і дайте постояти
протягом хвилини після приготування.
7. Перед тим, як готувати такі продукти, як
сосиски, яєчні жовтки, картоплю, курячу
печінку та ін. (тобто ті, які вкриті
оболонкою), проколіть їх кілька разів
виделкою.
8. Не вставляйте будь-які предмети в
отвори між дверцятами та корпусом печі.
9. Ніколи не знімайте деталі печі (ніжки,
кріплення, гвинти, тощо).
10. Не готуйте їжу безпосередньо на тарілці,
що обертається. Перед готуванням
покладіть продукти на відповідний посуд.

14.

15.

16.

17.

ВАЖЛИВО – ПОСУД, НЕПРИДАТНИЙ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У
МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ
- металеві сковороди чи каструлі або
посуд з металевими ручками.
- посуд з металевим оздобленням.
- паперовий посуд з дротяними засувками
або ж пластикові пакунки.
- меламіновий посуд, оскільки матеріал,
що входить до його складу, поглинає
мікрохвильову енергію. Це може
призвести до псування посуду і
зменшення швидкості готування.
- глянцевий посуд.
- посуд з вузьким горлечком.
- звичайні термометри для м’яса та
солодощів. Для мікрохвильової печі існує
спеціально розроблений термометр,
яким можна користуватись за
необхідності.
11. Посуд для мікрохвильової печі
використовуйте тільки згідно інструкцій
виробника.
12. Не намагайтесь смажити продукти в
мікрохвильовій печі.
13. У мікрохвильовій печі продукти
нагріваються швидше за контейнер.
Пам’ятайте: навіть якщо кришка не
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гаряча на дотик, то продукти під нею
мають високу температуру і
створюватимуть стільки ж пари, скільки і
при готуванні на звичайній плиті.
Завжди перевіряйте температуру
приготованої страви, особливо, якщо ви
готуєте для немовлят. Бажано не
споживати страву безпосередньо відразу
після приготування. Дайте їй постояти
протягом кількох хвилин і перемішайте
для рівномірного розподілення
температури.
Продукти з вмістом жиру та води
необхідно залишити в печі на 30-60
секунд після приготування. Це дає змогу
суміші настоятись і запобігає утворенню
бульбашок.
Деякі продукти (напр., Різдвяний пудинг,
джем, тощо) дуже швидко нагріваються.
При готуванні страв, що містять багато
жиру або цукру, не можна
використовувати пластиковий посуд.
Ємність, що в ній знаходиться страва,
теж може нагріватись від страви. Це
особливо важливо, якщо в посуді
присутні елементи пластику. Тут може
знадобитись утримувач, щоб дістати
посуд з печі.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Збільшення часу
Зменшення часу
Мікрохвилі/розморожування/гриль/п
одвійний гриль/комбінований
Дисплей
Годинник/таймери
AВТО / МЕНЮ
СТАРТ / СКАСУВАННЯ

ОПИС ПРИЛАДУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Дверні замки
Оглядове вікно
Вентиляційні отвори
Опора на роликах
Скляна тарілка
Панель управління
Решітка гриля

УПРАВЛІННЯ
1.

4.

Ця функція має два варіанти. Ви можете
зробити свій вирір, натиснувши кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» (найдовший
час приготування 60 хвилин):
Варіант 1: 85% потужності гриля,
дисплей G-1
Варіант 2: 50% потужності гриля,
дисплей G-2
Приклад: Приготування їжі,
користуючись грилем 20 хвилин
a) Натискайте кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» доки
LED не покаже "G-1".
б) Установіть час приготування "20:00"
ц) Натисніть «Старт/Скасування»
Коли гриль працює час приготування
поділяється на два етапи. Після першого
етапа програма автоматично
переривається, лунають два сигнала, які
повідомляють про те, що вам треба
відкрити піч та перегорнути. Під час
роботи гриля їжа не нагрівається за
допомогою мікрохвиль. Тепло
випромінюється з металевого нагрівача у
верхній частині печі.
страву. Після того, як ви перегорнули
страву, закрийте дверцята. Натисніть
кнопку «Старт/Скасування», після цього
розпочнеться другий етап приготування
їжі. Якщо ви не бажаєте перегортати
страву, після паузи, що триває одну
хвилину, піч увімкнеться автоматично.

ПРОСТЕ ГОТУВАННЯ

Вам слід натиснути лише одну кнопку, щоб
почати готування. Це дуже швидко та зручно.
Наприклад: щоб підігріти склянку води
1. поставте стакан з водою на тарілку, що
обертається щільно закрийте дверцята.
2. натисніть » Старт/Скасування «.
Мікрохвильова піч буде працювати при
100 % потужності мікрохвиль впродовж 1
хвилини.
3. через 1 хвилину ви почуєте 5 звукових
сигналів по закінченні готування.

2.

ГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
МІКРОХВИЛЬ

Ця функція має дві опції.
а) швидке мікрохвильове підігрівання (100%
потужності)
Наприклад: Для розігрівання їжі на 100%
потужності протягом 5 хвилин.
1. Встановіть час на „5:00”
2. Натисніть „ Старт/Скасування ”
б) мікрохвильове підігрівання вручну:
Наприклад: щоб підігріти їжу на 70%
потужності протягом 10 хвилин
1. натисніть кнопку "Miкро...Автоматичне
меню", оберіть потужність 70%;
2. встановіть час на „10:00”;
3. натисніть „ Старт/Скасування ”
Існує 5 рівнів потужності і максимальний
час готування 60 хвилин.
Кількість
натискань
"Micro"
1
2
3
4
5

3.

Потужність в
%

Дисплей

100%
70%
50%
30%
10%

P100
P70
P50
P30
P10

Гриль

5.

Комбіноване готування
За допомогою Вашого приладу Ви
можете обрати два методи
комбінованого готування.
Варіант 1 : Комбіноване готування (55%
мікрохвилі + 45% гриль)
LED покаже "C-1"
Варіант 2 : Комбіноване готування (30%
мікрохвилі + 70% гриль)
LED покаже "C-2".
Приклад: Готування їжі, користуючись
варіантом 2, протягом 15 хвилин.
a) Натискайте на кнопку
«Мікро...Автоматичне меню» доки
LED не покаже "C-2"
б) Установіть час приготування на
"15:00".
ц) Натисніть «Старт/Скасування».

ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Оберіть вагу продукту, який необхідно
розморозити.
Наприклад: щоб розморозити 0,5 кг м’яса.
1. натисніть кнопку "Miкро...Автоматичне
меню", оберіть 70% потужності
2. введіть вагу продукту, натискаючи кнопки
„1 хв.” (1 кг) і „10 сек.” (0,1 кг)
3. натисніть „ Старт/Скасування ”
Вага продукту для розморожування має
становити не більше 2 кг.
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6.

Aвтоматичне меню

Годинник має бути виставлений до того,
як ви будете користуватись цією
функцією.
Приклад: Зараз 16:30 і вам треба
розпочати приготування о 18:15 на
потужності 70% протягом 10 хвилин:
a) Натисніть «Годинник/Таймер»,
установіть час на "18:15",
натискаючи на кнопки «1 хвил.» та
«10 сек.»(так само, як при
виставленні часу на годиннику)
б) Натисніть «Мікро...Автоматичне
меню», щоб установити потужність
на 70%.
ц) Установіть час приготування на 10
хвилин.
д) Натисніть «Старт/Скасування»
Якщо ви не установили потужність
та час приготування, а просто один
раз натиснули на кнопку «Старт», ви
установили час, і прилад буде
працювати тільки як годинник.
О 18:15 пролунає 10-кратний сигнал,
і прилад вимкнеться.

Вам потрібно тільки обрати тип та вагу
продуктів, воно допоможе вам
автоматично установити потужність та
час.
Приклад: Aвтоматичне приготування 0.4
кг риби
a) Натискайте кнопку
"Miкро…Aвтоматичне меню", доки не
з’явиться "A-5".
б) Уведіть дані про вагу, натискаючи
кнопку "1 хвил." (1 кг) та кнопку "10
сек." (0.1 кг).
ц) Натисніть "Старт/Скасування".
Кількість
натискань
"1min"
1
2
3
4
5
6
Кількість
натискань
"1min"
1
2
3
4
5
6
7

7.

A-1
Рис
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A-4
M’ясо
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0

Meню, Вага (кг)
A-2
A-3
Овочі
Локшина
0,1
1
0,2
2
0,3
0,4
0,5
0,6
Meню, Вага (кг)
A-5
Риба
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0

9.

A-6
Курка
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Для активації замка блокування від дітей,
натискайте " Збільшення часу" та
" Зменшення часу" одночасно протягом 2
секунд.
Знову натисніть на " Збільшення часу" та
" Зменшення часу" одночасно протягом 2
секунд, це розблокує прилад.

10. Старт/Скасування

Годинник

a)

Піч має цифровий годинник,
Для того, щоб вистановити час,
наприклад, на 4.30 ранку:
a) Натисніть кнопку
«Годинник/Таймер». Дисплей почне
блимати, виставте годину за
допомогою кнопок "1 хвил." та "10
сек.".
б) Натисніть «Годинник/Таймер» знову,
виставте хвилини за допомогою
кнопок "1хвил." тa "10 сек.".
ц) Натисніть «Годинник/Таймер» знову,
і годинник буде виставлений.
д) Якщо ви бажаєте змінити час,
повторіть процедуру, яка подана
вище.

8.

Блокування від дітей

б)

Під час роботи: натискання кнопки
«Старт/Скасування» зупинить
роботу прилада.
Якщо будь-яка програма була
обрана до натискання на кнопку
«Старт», натискання на цю кнопку
скасовує усі установлення.

Догляд
1.
2.

3.

Tаймер
Він дозволяє вам попередньо установити
час початку та завершення приготування
їжі у вашій мікрохвильовій печі.

4.
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Вимкніть піч з електромережі.
Зберігайте порожнину печі завжди
чистою. Якщо частинки їжі або напою
потрапили на стінки печі, витріть їх
вологою ганчіркою. Не рекомендується
використання агресивних та абразивних
миючих засобів.
Зовнішню поверхню печі слід чистити за
допомогою вологої ганчірки. Щоб
запобігти ушкодженню функціональних
деталей всередині печі, пильнуйте, щоб
вода не потрапила у вентиляційні отвори.
Слідкуйте, щоб волога не потрапляла на
панель керування. Протирайте її м'якою

5.

6.

7.

8.

9.

вологою ганчіркою. Не використовуйте
для чищення панелі керування абразивні
засоби або ж спреї.
Якщо навколо печі збирається пара,
протріть вологу ганчіркою. Це може
відбуватись, коли у приміщенні високий
рівень вологості.
Час від часу слід чистити скляну тарілку.
Мийте її у мильній воді або за допомогою
засобу для миття посуду.
Роликову опору та дно слід чистити
регулярно, щоб уникнути шуму під час
роботи печі. Просто протріть їх м'яким
детергентом, водою або засобом для
миття скла. Під час готування
утворюються випаровування, але вони
не є шкідливими для поверхні дна печі
коліщаток опори. Коли Ви повертаєте все
приладдя печі на місце, впевніться, що
воно встановлене правильно.
Щоб усунути неприємний запах з печі,
налийте у глибокий посуд чашку води і
додайте сік та цедру одного лимона.
Включіть піч на 5 хвилин, а потім протріть
м'якою ганчіркою.
Коли необхідно замінити лампочку,
зверніться до сервісного центру.

Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля

Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje у
Вашій країні (телефон можна знайти на
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера або у відділ
технічного обслуговування компанії Gorenje
Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
Додаткові рекомендації щодо
приготування режимами гриль та
мікрохвилі, а також корисні поради можна
знайти на веб-сайті:

БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ БАГАТО
ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС
КОРИСТУВАННЯ
МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ!

http://www.gorenje.ua
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