Kuchenka mikrofalowa

Szanowny nabywco!

PL

Serdecznie dziękujemy Państwu za zakup. Jesteśmy pewni, że już
wkrótce będą mieć Państwo liczne powody, aby móc zaufać naszym
urządzeniom. Aby ułatwić obsługę urządzenia, załączyliśmy
szczegółową instrukcję obsługi.
Instrukcja ta ma za cel pomóc jak najszybciej nauczyć się
obsługiwać nowe urządzenie. Przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji
obsługi.
Sprawdzić należy, czy otrzymali Państwo urządzenie w stanie
nieuszkodzonym. W przypadku uszkodzenia powstałego podczas
transportu, należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego
urządzenie zostało zakupione lub do magazynu, z którego
urządzenie zostało dostarczone. Numer telefonu znajdą Państwo
na rachunku lub potwierdzeniu dostawy.
Życzymy, aby z zadowoleniem użytkowali Państwo nowe
urządzenie.
Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie
domowym do podgrzewania potraw i napojów za pomocą energii
elektromagnetycznej. Można je użytkować jedynie w zamkniętych
pomieszczeniach.

Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika.
W niej znajduje się opis urządzenia i sposób jego użytkowania.
Instrukcja może odnosić się do różnych typów urządzeń, dlatego
opisy niektórych funkcji mogą nie dotyczyć niniejszego
urządzenia.
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Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nigdy nie należy dotykać powierzchni urządzeń do ogrzewania lub
aparatów kuchennych. Podczas działania mocno się one nagrzewają.
Dzieci powinny przebywać z dala od tych urządzeń. Niebezpieczeństwo
oparzeń!

Energia mikrofalowa oraz wysokie napięcie! Nie otwierać pokrywy
ochronnej.
OSTRZEŻENIE! Zarówno urządzenie jak i niektóre dostępne elementy
urządzenia mocno nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać,
aby nie dotykać nagrzewających się elementów. Dzieci poniżej 8 lat
powinny być cały czas pod opieką. Dzieci należy mieć stale pod kontrolą,
gdy znajdują się w pobliżu urządzenia, nie dopuszczając, aby bawiły się
urządzeniem.
Dzieci w wieku ośmiu lat oraz starsze, a także osoby o zmniejszonych
możliwościach fizycznych, ruchowych lub psychicznych czy też osoby bez
doświadczenia lub wiedzy mogą użytkować niniejsze urządzenie, będąc
pod odpowiednim nadzorem lub jeżeli wcześniej zostały odpowiednio
pouczone o bezpiecznym użytkowaniu kuchenki oraz rozumieją zagrożenia,
które mogą wyniknąć na skutek nieprawidłowego użytkowania kuchenki.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić
urządzenia czy też wykonywać innego rodzaju prac związanych z jego
konserwacją, jeżeli są w wieku poniżej 8 lat i podczas wykonywania tych
prac nie znajdują się pod odpowiednim nadzorem.
Urządzenie i kabel przyłączeniowy nie powinny być dostępne dla dzieci w
wieku poniżej 8 lat.
OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest wykorzystywane w trybie
kombinowanym (mikrofale + grill), dzieciom należy pozwolić na
użytkowanie kuchenki jedynie pod opieką osoby dorosłej (dotyczy jedynie
modeli urządzeń z funkcją grilla) z uwagi na wysokie temperatury
powstające podczas eksploatacji.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli uszkodzona została uszczelka drzwiowa, kuchenki
nie należy używać, aż do momentu naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
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OSTRZEŻENIE: Przeprowadzanie czynności serwisowych lub napraw
urządzenia, w przypadku których należy usunąć pokrywy ochronne, chroniące
przed promieniowaniem mikrofalowym, może wykonywać jedynie
upoważniony pracownik serwisu, w przeciwnym razie taka ingerencja może
być wyjątkowo niebezpieczna.
OSTRZEŻENIE: Płynów lub żywności nie należy podgrzewać w szczelnie
zamkniętych naczyniach, ponieważ mogą one wybuchnąć.
Dzieci należy mieć pod kontrolą, gdy znajdują się w pobliżu urządzenia, nie
dopuszczając, aby bawiły się urządzeniem.
Nie należy usuwać nóżek kuchenki czy przykrywać otworów wentylacyjnych
kuchenki.
Stosować należy jedynie naczynia i przybory, odpowiednie do stosowania w
kuchence mikrofalowej.
Podczas podgrzewania żywności w plastykowych lub papierowych
naczyniach czy też opakowaniach, należy nadzorować pracę kuchenki z
uwagi na możliwość zapłonu.
Widząc dym, kuchenkę należy wyłączyć lub wyciągnąć wtyczkę, drzwiczki
kuchenki należy jednak pozostawić zamknięte, gdyż dzięki temu łatwiej
będzie można ugasić ewentualny ogień.
Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej płynów, może dojść do
opóźnionej reakcji i płyn może wykipieć; dlatego przenosząc naczynie z
podgrzanym płynem, należy być bardzo ostrożnym.
Po podgrzaniu jedzenia dla dzieci w szklanej butelce, butelkę należy przed
karmieniem wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę jedzenia, nie dopuszczając
tym samym do oparzenia dziecka.
W kuchence mikrofalowej nie należy grzać jajek w skorupce, ponieważ mogą
one wybuchnąć nawet już po zakończeniu programu grzania za pomocą
mikrofal.
Do czyszczenia powierzchni drzwiczek, uszczelek drzwiowych oraz wnętrza
kuchenki należy stosować jedynie delikatne (nieżrące) środki czystości bądź
detergenty, rozprowadzając je za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki.
Kuchenkę należy regularnie czyścić, usuwając z niej wszystkie pozostałości
jedzenia.
Brak dbałości o czystość kuchenki może doprowadzić do uszkodzenia jej
powierzchni, to z kolei może negatywnie wpłynąć na długość okresu
eksploatacyjnego urządzenia i może doprowadzić do potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji.
Wymiany uszkodzonego kabla przyłączeniowego może dokonać jedynie
producent lub upoważniony serwis naprawczy bądź inna odpowiednio
przeszkolona osoba, ponieważ taka ingerencja może być niebezpieczna.
Nie należy pozwolić, aby kabel przyłączeniowy zwisał przez krawędź stołu lub
powierzchni roboczej.
Aby zapobiec zagrożeniu, urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego
zegara elektronicznego, wyłącznika czasowego lub systemu zdalnego
sterowania.
Nigdy nie należy wymieniać żarówki wewnątrz kuchenki. Żarówkę zawsze
powinien wymieniać serwis naprawczy firmy Gorenje.
Urządzenia nie należy czyścić za pomocą urządzeń do czyszczenia za
pomocą pary, wysokiego ciśnienia, ostrymi przedmiotami, żrącymi środkami
czystości, szorstkimi gąbkami lub środkami do usuwania plam.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznegoużytkowania
Poniżej wymienione są określone zasady, których należy przestrzegać oraz wskazówki bezpieczeństwa
zapewniające jak najlepsze działanie kuchenki mikrofalowej:
1. Podczas działania kuchenki szklany talerz obrotowy, ramiona z rolkami, złączka i prowadnica rolek powinny
być zawsze na właściwym miejscu.
2. Kuchenka nie powinna być stosowana w żadnym innym celu poza przygotowywaniem jedzenia. Nie należy
jej używać do suszenia ubrań, papieru czy do podgrzewania czegokolwiek oprócz jedzenia, bądź do
sterylizacji.
3. Nie należy włączać kuchenki, gdy jest ona pusta, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
4. Wnętrza kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów, na przykład
papieru, książek kucharskich itd.
5. Nie należy w niej gotować żywności, otoczonej błonką – np. żółtka jaja, ziemniaków, wątróbek drobiowych
itd. – bez uprzedniego przekłucia błonki w kilku miejscach widelcem.
6. Nie należy wstawiać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie urządzenia.
7. Nigdy nie należy usuwać z urządzenia elementów takich jak nóżki, złączki, śruby itd.
8. Nie należy przygotowywać żywności bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym czy tacy. Zanim
jedzenie wstawi się do kuchenki, należy je włożyć do odpowiedniego naczynia.
WAŻNE – NACZYNIA, NIE NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA W PAŃSTWA KUCHENCE MIKROFALOWEJ
- Nie należy stosować naczyń metalowych lub naczyń z metalowymi uchwytami.
- Nie należy stosować naczyń z metalowymi brzegami.
- Nie należy stosować metalowych klamerek lub drucików do zamykania plastykowych torebek, nawet jeśli
klamerki lub druciki są owinięte papierem.
- Nie należy stosować naczyń z melaminy, ponieważ absorbują one energię mikrofalową, a to może
spowodować, że naczynie pęknie lub się przypali, gotowanie będzie też powolniejsze.
- Nie należy stosować naczyń Centura, ich szkliwo nie nadaje się bowiem do stosowania w kuchence
mikrofalowej. Nie należy również stosować naczyń z zamkniętym uchwytem typu Corelle Livingware.
- Nie należy gotować jedzenia w pojemnikach o zamkniętej pokrywce lub o zwężonej szyjce, np. w butelkach
do napojów lub butelkach po oleju, ponieważ tego typu naczynia podczas podgrzewania w kuchence
mikrofalowej mogą wybuchnąć.
- Nie należy stosować konwencjonalnych termometrów do pieczenia mięsa i ciast.
- Dostępne są specjalne termometry, przeznaczone do przygotowywania jedzenia w kuchenkach
mikrofalowych, których można używać.
9. Akcesoria do przygotowywania jedzenia w kuchence można stosować tylko zgodnie z instrukcjami ich
producenta.
10. W kuchence mikrofalowej nie należy smażyć żywności w głębokim oleju.
11. Prosimy pamiętać, że w kuchence mikrofalowej podgrzewa się raczej płyn bądź żywność w pojemniku
aniżeli sam pojemnik. Dlatego nawet, jeżeli pokrywa pojemnika nie jest gorąca podczas wyjmowania z
kuchenki, należy pamiętać, że po zdjęciu pokrywki z pojemnika zostanie uwolniona taka sama ilość pary, co w
przypadku konwencjonalnego gotowania oraz, że może dojść do rozpryskiwania się zawartości pojemnika.
12. Zawsze należy sprawdzić temperaturę gotowanej żywności, zwłaszcza w przypadku podgrzewania lub
gotowania posiłków dla niemowląt. Zalecamy, aby nigdy nie spożywać żywności bądź napojów bezpośrednio
po wyjęciu z kuchenki, lecz odczekać kilka minut i zamieszać potrawę w celu równomiernego rozprowadzenia
temperatury.
13. Jedzenie zawierające mieszaninę tłuszczu i wody, np. bulion, należy pozostawić w kuchence na 30-60
sekund po zakończeniu podgrzewania. Dzięki temu mieszanina osiądzie i przestanie kipieć podczas wkładania
do potrawy łyżki lub po dodaniu kostki rosołowej.
14. Przygotowując żywność bądź napój, należy pamiętać, że niektóre rodzaje jedzenia, jak np. pudding
bożonarodzeniowy, dżem i mielone mięso, podgrzewają się bardzo szybko. Podczas podgrzewania lub
gotowania żywności z dużą zawartością tłuszczu lub cukru, nie należy stosować plastykowych pojemników.
15. Naczynia i akcesoria kuchenne mogą się mocno nagrzewać w kuchence z powodu energii cieplnej,
przekazywanej przez żywność. Dotyczy to zwłaszcza pokrytych plastykiem pokrywek i uchwytów naczyń czy
też akcesoriów kuchennych. Konieczne może się okazać stosowanie rękawic kuchennych lub temu podobnych
do wyjmowania naczyń czy też akcesoriów kuchennych z kuchenki.
16. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru wewnątrz kuchenki, należy się kierować następującymi wskazówkami:
a) nie przygotowywać (gotować, piec) żywności zbyt długo. Cały czas nadzorować przebieg podgrzewania,
jeżeli w kuchence znajdują się opakowania papierowe, plastykowe lub z innego materiału palnego.
b) Z torebek zdjąć metalowe spinacze i druciki przed umieszczeniem torebek w kuchence.
c) Jeżeli nastąpi zapłon materiału wewnątrz kuchenki, nie należy otwierać drzwiczek kuchenki. Kuchenkę
należy wyłączyć, wyciągając wtyczkę z gniazda elektrycznego lub używając wyłącznika obwodu elektrycznego.
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PANEL STERUJĄCY

WYŚWIETLACZ
Mikrofale/ Grill/ Tryb kombinowany
Waga / Czas / Rozmrażanie
Minutnik/ Zegar
Stop / Usuń
Start / +30 sek / Akceptuj
Programy automatyczne
Programator
Waga

PRZYCISK OTWIERAJĄCY DRZWICZKI

1. System otwierania
drzwiczek
2. Przeszklenie drzwi
3. Pierścień rolkowy
4. Szklany talerz obrotowy
5. Panel sterujący

Podstawka do grillowania
(Należy ją stosować jedynie do grillowania lub w trybie
kombinowanym. Można ją postawić na szklanym talerzu
obrotowym).
A – szklany talerz; B – podstawa; C – wałek; D – pierścień
rolkowy
a. Nigdy nie należy stawiać szklanego talerza obróconego dnem
do góry. Nigdy nie należy ograniczać ruchu obrotowego
szklanego talerza.
b. Zarówno szklany talerz jak i wszystkie elementy składowe
obrotowej podstawy powinny podczas użytkowania kuchenki
znajdować się we właściwym miejscu.
c. Całą żywność oraz naczynia, w których się znajduje, należy
zawsze stawiać na szklanym talerzu obrotowym.
d. Jeżeli szklany talerz obrotowy lub pierścień rolkowy podstawy
obrotowej zostały uszkodzone bądź są pęknięte, należy zwrócić
się do najbliższego upoważnionego punktu serwisowego.
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Instrukcja obsługi
Niniejsza kuchenka mikrofalowa posiada nowoczesne sterowanie elektroniczne, za
pomocą którego można dostosować do swoich potrzeb parametry gotowania bądź
pieczenia, osiągając jak najlepsze rezultaty.
1. Nastawienie zegara
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do sieci elektrycznej, na wyświetlaczu ukaże się
symbol "0:00" i słychać będzie jeden sygnał dźwiękowy.
1) Dwukrotnie należy przycisnąć " " i zacznie pulsować cyfra, oznaczająca godziny.
2) Obracając pokrętło " ", należy nastawić liczbę godzin w przedziale od 0 do 23.
3) Przycisnąć należy " " i zacznie pulsować cyfra, oznaczająca minuty.
4) Obracając pokrętło " ", należy nastawić liczbę minut w przedziale od 0 do 59.
5) Przycisnąć należy " ", aby zakończyć nastawianie zegara. Zacznie pulsować symbol
":".
Uwaga:
1) Jeżeli zegar nie został nastawiony, po włączeniu nie będzie działać.
2) Jeżeli podczas nastawiania godziny przez jedną minutę nie zostanie przyciśnięty
żaden przycisk i nie zostanie dokonana żadna zmiana ustawień, kuchenka samoczynnie
powróci do uporzednich ustawień.
2. Gotowanie bądź pieczenie za pomocą mikrofal
1) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk " " i na wyświetlaczu ukaże się symbol
"P100".
2) Czterokrotnie przyciskając przycisk " " lub obracając pokrętło
" ", należy wybrać moc mikrofal; po kolei wybrane zostaną i wyświetlone wartości mocy
"P100", "P80", "P50", "P30" oraz "P10".
3) Moc należy potwierdzić, przyciskając przycisk " ".
4) Obracając pokrętło " ", należy nastawić czas gotowania bądź pieczenia. (Wartości
powinny znaleźć się w przedziale od 0:05 do 95:00).
5) Aby rozpocząć gotowanie, należy przycisnąć przycisk " ".
Tabela stopni mocy mikrofal
Moc mikrofal
100 % 80 %
Symbol na wyświetlaczu P100 P80

50 %
P50

30 %
P30

10 %
P10

3. Pieczenie za pomocą grilla
1) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk " " i na wyświetlaczu ukaże się symbol
"P100".
2) Czterokrotnie przyciskając przycisk " " lub obracając pokrętło
" ", należy wybrać moc grilla.
3) Moc należy potwierdzić, przyciskając przycisk " ". Na wyświetlaczu ukaże się symbol
"G".
4) Obracając pokrętło " ", należy nastawić czas pieczenia za pomocą grilla. (Wartości
powinny znaleźć się w przedziale od 0:05 do 95:00).
5) Aby rozpocząć pieczenie, należy przycisnąć przycisk " ".
Uwaga: Po upływie połowy nastawionego czasu pieczenia za pomocą grilla, kuchenka
wyda dwa sygnały dźwiękowe. To zwykłe zjawisko. Aby osiągnąć lepsze rezultaty
pieczenia za pomocą grilla, zaleca się, aby jedzenie w połowie pieczenia obrócić,
zamknąć drzwiczki kuchenki i przycisnąć " ", kontynuując grillowanie. Jeżeli po
usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych niczego się nie zrobi, kuchenka będzie działała
nieprzerwanie dalej.
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Instrukcja obsługi
4. Działanie kombinowane
1) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk " " i na wyświetlaczu ukaże się symbol "P100".
2) Czterokrotnie przyciskając przycisk " " lub obracając pokrętło
" ", należy wybrać moc działnia kombinowanego "C-1 (55 % mikrofale + 45 % grill)" lub "C-2
(36 % mikrofale + 64 % grill)".
3) Moc należy potwierdzić, przyciskając przycisk " ".
4) Obracając pokrętło " ", należy nastawić czas gotowania bądź pieczenia. (Wartości
powinny znaleźć się w przedziale od 0:05 do 95:00).
5) Aby rozpocząć gotowanie, należy przycisnąć przycisk " ".
5. Szybkie podgrzewanie
1) Gdy kuchenka znajduje się w stanie gotowości, należy przycisnąć przycisk " ", rozpoczynając
30-sekundowe podgrzewanie za pomocą 100 procentowej mocy mikrofal. Każde przyciśnięcie tego
przycisku przedłuża czas działania o 30 sekund. Najdłuższy możliwy czas działania to 95 minut.
2) Podczas gotowania za pomocą mikrofal, pieczenia za pomocą grilla, działania kombinowanego
oraz rozmrażania z ustawieniem czasowym, można przycisnąć przycisk " ", przedłużając tym samym
czas działania.
3) W stanie gotowości należy obrócić pokrętło " " w lewo, aby wybrać bezpośrednio czas
działania. Po nastawieniu czasu należy przycisnąć " ", aby rozpocząć gotowanie. Moc mikrofal
jest 100 %.
Uwaga: Przygotowując jedzenie w programie automatycznym ("auto menu"), a także rozmrażając
żywność z ustawieniem wagi, czasu podgrzewania nie można przedłużyć za pomocą przycisku " ".
6. Rozmrażanie z ustawieniem wagi
1) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk " "; na wyświetlaczu ukaże się napis "dEF1".
2) Obracając pokrętło " ", należy nastawić wagę żywności. Wagę można nastawić w przedziale
od 100 g do 2000 g.
3) Aby rozpocząć rozmrażanie, należy przycisnąć przycisk " ".
7. Rozmrażanie z ustawieniem czasu
1) Dwukrotnie należy przycisnąć przycisk " "; na wyświetlaczu ukaże się napis "dEF2".
2) Obracając pokrętło " ", należy nastawić czas rozmrażania.
3) Aby rozpocząć rozmrażanie, należy przycisnąć przycisk " ".
8. Gotowanie w kilku kolejnych etapach
Nastawić można najwyżej dwa kolejne etapy działania. Jeśli jednym spośród tych dwóch etapów
jest rozmrażanie, powinno być ustawione jako pierwszy etap. Po zakończeniu etapu kuchenka
wydaje sygnał dźwiękowy i rozpoczyna się kolejny etap.
Uwaga: Programu automatycznego ("auto menu") nie można wybrać jako jednego spośród etapów
działania w gotowaniu w kilku kolejnych etapach.
Przykład: zamierza się rozmrażać żywność przez 5 minut, a następnie siedem minut piec z 80procentową mocą mikrofal.
Należy to przeprowadzić, wykonując kolejno czynności:
1) Dwukrotnie należy przycisnąć przycisk " "; na wyświetlaczu ukaże się napis "dEF2".
2) Obracając pokrętło " ", należy nastawić czas rozmrażania na 5 minut.
3) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk " ".
4) Obracając pokrętło " ", należy wybrać 80-procentową moc mikrofal; na wyświetlaczu ukaże
się symbol "P80".
5) Moc należy potwierdzić, przyciskając przycisk " ".
6) Obracając pokrętło " ", należy nastawić czas gotowania na 7 minut.
7) Aby rozpocząć gotowanie, należy przycisnąć przycisk " ".
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9. Programator zegarowy/ minutnik
1) Przycisnąć należy " "; na wyświetlaczu ukaże się symbol 00:00.
2) Obracając pokrętło " ", należy nastawić czas. Najdłuższy możliwy czas
działania to 95 minut.
3) Ustawienie należy potwierdzić, przyciskając przycisk " ".
4) Po upływie nastawionego czasu, kuchenka wyda pięciokrotny sygnał
dźwiękowy. Jeśli zegar jest nastawiony (system 24-godzinny), na wyświetlaczu
ukaże się czas bieżący.
Uwaga: Czas na programatorze zegarowym bądź minutniku różni się od
systemu 24-godzinnego. Kuchenny zegar programujący bądź minutnik jest
programatorem zegarowym.
10. Programy automatyczne
1) W stanie gotowości należy obrócić pokrętło " " w prawo, aby wybrać
program automatyczny od "A-1" do "A-8".
2) Przycisnąć należy " ", aby potwierdzić wybrane menu.
3) Obracając pokrętło " ", należy nastawić wagę żywności.
4) Aby rozpocząć gotowanie, należy przycisnąć przycisk " ".
5) Po zakończeniu gotowania bądź pieczenia, kuchenka wyda pięciokrotny
sygnał dźwiękowy.
Programy automatyczne

Menu

Waga

Wyświetlenie

A-1
pizza

200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50 g (z wodą 450 g)
100 g (z wodą 800 g)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 filiżanka (120 ml)
2 filiżanki (220 ml)
3 filiżanki (360 ml)
50 g
100 g

200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450
1
2
3
50
100

A-2
mięso
A-3
warzywa
A-4
makaron
A-5
ziemniaki
A-6
ryby
A-7
napoje
A-8
popcorn
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11. Funkcja blokady przed dziećmi
Blokada: Gdy kuchenka jest w stanie gotowości, należy
przycisnąć przycisk "
" i przytrzymać go przez 3 sekundy,
aż do usłyszenia długiego sygnału dźwiękowego,
oznaczającego, że zabezpieczenie kuchenki przed dziećmi
stało się aktywne. Jeśli zegar jest nastawiony, na wyświetlaczu
ukaże się czas bieżący. Jeśli zegar nie jest nastawiony, na
wyświetlaczu ukaże się "
".
Odblokowanie: Gdy kuchenka jest zablokowana, należy
przycisnąć przycisk "
" i przytrzymać go przez 3 sekundy,
aż do usłyszenia długiego sygnału dźwiękowego,
oznaczającego, że zabezpieczenie kuchenki przed dziećmi
zostało wyłączone.
12. Wyświetlenie mocy gotowania i czasu podczas
działania
1) Podczas działania kuchenki w trybie mikrofal, grilla lub działania
kombinowanego, przycisnąć należy przycisk " ". Na
wyświetlaczu na 2 do 3 sekundy ukaże się chwilowa moc
działania.
2) Podczas działania kuchenki należy przycisnąć przycisk " ",
aby sprawdzić czas bieżący. Wartość czasu ukaże się na
wyświeltaczu na 2 do 3 sekundy.
13. Inne
(1) Po pierwszym obróceniu pokrętła ustawienia programów,
kuchenka wyda jeden sygnał dźwiękowy.
(2) Jeżeli podczas gotowania otwarte zostaną drzwiczki, w celu
kontynuowania gotowania należy przycisnąć przycisk " ".
(3) Jeśli w ciągu jednej minuty po tym, gdy wybrany zostanie
program gotowania lub pieczenia, nie zostanie przyciśnięty
przycisk " ", ukazany zostanie czas bieżący, a ustawienie
zostanie odwołane.
(4) Każdemu przyciśnięciu przycisku na kuchence towarzyszy
sygnał dźwiękowy. Jeżeli przyciśnięcie przycisku nie wywołało
efektu lub nie zostało rozpoznane, kuchenka nie zareaguje
sygnałem dźwiękowym.
(5) Gdy gotowanie lub pieczenie zostanie zakończone,
kuchenka wyda pięciokrotny sygnał dźwiękowy, aby o tym
poinformować.
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Konserwacja kuchenki mikrofalowej
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia kuchenkę należy wyłączyć,
wysuwając wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Należy zadbać, aby kuchenka była czysta wewnątrz. Jeśli do
ścianek przywrą kawałki jedzenia lub pozostałości rozlanych
płynów, należy je wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki.
Odradzamy stosowanie ścierających lub żrących środków
czyszczących.
3. Zewnętrzne powierzchnie kuchenki należy czyścić wilgotną
ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu komponentów wewnątrz
kuchenki, należy uważać, aby woda nie wdarła się do środka
urządzenia przez otwory wentylacyjne.
4. Należy uważać, aby nie zmoczyć panelu sterującego. Należy
go czyścić za pomocą miekkiej, wilgotnej ściereczki. Do
czyszczenia panelu sterującego nie należy stosować
detergentów, ścierających środków czyszczących czy
rozpylaczy.
5. Jeśli wewnątrz lub wokół zewnętrznej powierzchni drzwiczek
kuchenki gromadzi się para, należy ją wytrzeć miękką
ściereczką. Do tego może dojść, gdy kuchenka działa w
pomieszczeniu o wysokiej wilgotności i nie świadczy to o
błędnym działaniu kuchenki.
6. Od czasu do czasu należy zdjąć również szklany talerz
obrotowy i go wyczyścić. Talerz należy myć w ciepłym
roztworze mydła lub w zmywarce do naczyń.
7. Regularnie należy czyścić również pierścień rolkowy oraz
dno komory kuchenki, zapobiegając tym samym hałasowi w
trakcie działania. Należy po prostu wytrzeć powierzchnię dna
kuchenki, używając do tego delikatnego środka czyszczącego,
wody lub płynu do mycia szyb, a następnie dobrze wysuszyć.
Pierścień rolkowy można umyc w delikatnym roztworze mydła
lub w zmywarce do naczyń. Opary, pochodzące z gotowania,
podczas wielokrotnego używania gromadzą się w kuchence,
jednak w żaden sposób nie wpływają na dno kuchenki czy rolki
pierścienia rolkowego. Po wyczyszczeniu należy zadbać, aby
pierścień rolkowy został ponownie prawidłowo zamocowany w
dnie komory kuchenki.
8. W celu usunięcia ewentualnego nieprzyjemnego zapachu z
kuchenki, należy do głębokiego naczynia, nadającego się do
użytkowania w kuchence mikrofalowej, wlać filiżankę wody oraz
dodać sok i skórkę z jednej cytryny. Wszystko razem należy
przez pięć minut podgrzewać za pomocą mikrofal, a następnie
dokładnie wytrzeć do sucha miekką ściereczką.

Ochrona środowiska

Urządzenia po zakończeniu okresu eksploatacyjnego nie
należy usunąć wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi,
lecz oddać go do zakładu zbierania odpadów w celu ich
przetworzenia. W ten sposób przyczynią się Państwo do
ochrony środowiska.
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Instrukcja montażu
Ustawienie

1. Z wnętrza kuchenki należy usunąć całe opakowanie i
materiał opakowaniowy.
2. Po usunięciu opakowania kuchenkę należy dokładnie
obejrzeć, sprawdzając czy nie została w widoczny sposób
uszkodzona, na przykład:
- wypaczone bądź zwisające drzwiczki,
- uszkodzone drzwiczki,
- wgniecenia lub dziury w drzwiczkach kuchenki,
- wgniecenia wewnątrz kuchenki.
Gdy zauważy się którekolwiek z wyżej wymienionych
uszkodzeń, kuchenki NIE należy używać.
3. Kuchenka mikrofalowa waży około 14 kilogramów. Powinna
zostać ustawiona na poziomej powierzchni, dostatecznie
stabilnej, aby mogła utrzymać jej ciężar.
4. Kuchenka nie powinna być narażona na działanie wysokich
temperatur i pary.
5. Na kuchence NIE należy niczego kłaść.
6. NIE należy usuwać wału napędowego talerza obrotowego.
7. Jak w przypadku każdego innego urządzenia, uważnie
należy kontrolować dzieci, gdy używają one kuchenki.
8. Zadbać należy, aby gniazdko sieciowe było łatwo dostępne,
by w wyjątkowych wypadkach móc szybko wysunąć wtyczkę
kabla przyłączeniowego. Jeżeli nie jest to możliwe, należy
zadbać, aby urządzenie można było za pomocą wyłącznika
całkowicie odłączyć z sieci elektrycznej. W takim przypadku
należy brać pod uwagę obowiązujące wytyczne norm,
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. Urządzenie powinno
być prawidłowo podłączone poprzez uziemione gniazdo
sieciowe jednofazowe (prąd zmienny – AC, 230 V, 50 Hz).
OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIE NALEŻY UZIEMIĆ!
9. Kuchenka do działania potrzebuje zasilania mocą 1,4 KVA.
Przy montażu kuchenki należy zasięgnąć rady u pracownika
serwisu.
UWAGA: Kuchenka jest wewnętrznie zabezpieczona za
pomocą bezpiecznika 250 V, 10 A.
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Zabudowa w elemencie
kuchennym

Przygotowanie elementu
kuchennego

1. Na dnie elementu należy położyć szablon.
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2. Na dnie elementu należy zrobić oznaczenia
zgodnie z oznaczeniami na szablonie "a".
A linia środkowa
B nośnik
C śruby A

3. Szablon należy zdjąć z dna elementu
kuchennego oraz zamocować nośnik za pomocą
śrub A.

Montaż kuchenki

4. Kuchenkę należy wstawić w element kuchenny.
- Należy się upewnić, czy tylna ścianka kuchenki jest
zamocowana przy pomocy nośnika.
- Uważać należy, aby nie przeciąć kabla przyłączeniowego.

5. Otworzyć należy drzwiczki, zamocować kuchenkę w
elemencie kuchennym za pomocą śruby (D),
przeprowadzając ją przez otwór montażowy.
Następnie w otworze montażowym (E) należy
zamocować plastykową pokrywę Trim-kit.
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Charakterystyka
techniczna

Zużycie energii elektrycznej
Moc wyjściowa
Grzałka grilla
Częstotliwość robocza
Wymiary zewnętrzne
Pojemność kuchenki
Waga bez opakowania
Poziom hałasu
Srednica talerza
obrotowego

230 V ~ 50 Hz,1250 W
800 W
1000 W
2450 MHz
595mm(s)x388mm(w)x345mm (g)
20 litrów
około 15 kg
Lc < 58 dB (A)
245 mm

Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie
z europejską dyrektywą 2002/96/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i
elektronicznego.
Dyrektywa ta określa wymagania, dotyczące
zbierania i zagospodarowywania zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego,
obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Zakłócenia fal radiowych

Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w
działaniu odbiornika radiowego i telewizyjnego bądź innego
urządzenia tego typu. W przypadku ewentualnych zakłóceń,
można nim zapobiec lub je zmniejszyć w następujący sposób:
a) Oczyścić należy drzwiczki i elementy uszczelniające
kuchenki.
b) Odbiorniki radiowe i telewizyjne bądź innego urządzenia tego
typu należy ustawić w jak największej odległośći od kuchenki
mikrofalowej.
c) W przypadku odbiorników radiowych i telewizyjnych bądź
innych urządzeń tego typu należy zastosować odpowiednio
zainstalowaną antenę, oferującą dobry odbiór sygnału.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMAIN, KTÓRE NIE
WPŁYWAJĄ NA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.
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Przed wezwaniem serwisu naprawczego
1. Jeżeli kuchenka nie działa, jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się żadna informacja
lub wyświetlana informacja całkowicie zniknie z wyświetlacza:
a) Sprawdzić należy, czy kuchenka została prawidłowo podłączona do sieci
elektrycznej. Jeżeli nie, wtyczkę należy wyciągnąć z gniazda sieciowego, odczekać
10 sekund i wtyczkę ponownie umieścić w gniazdku.
b) Sprawdzić należy stan bezpiecznika. Jeżeli istnieje podejrzenie, że gniazdko nie
działa prawidłowo, należy je sprawdzić jego działanie, podłączając inne urządzenie.
2. Jeżeli nie działa podgrzewanie za pomocą mikrofal:
a) Sprawdzić należy, czy zegar programatora został ustawiony.
b) Sprawdzić należy, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte i czy aktywne jest
zamknięcie zabezpieczające. W przeciwnym razie energia mikrofalowa w kuchence
nie będzie napływała do wnętrza kuchenki.
Jeżeli za pomocą powyższych wskazówek nie udało się rozwiązać problemu,
należy się skontaktować z upoważnionym serwisem naprawczym.
Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym do
podgrzewania potraw i napojów za pomocą energii elektromagnetycznej.
Urządzenie można użytkować jedynie w zamkniętych pomieszczeniach.
Problem

Kuchenki nie można
uruchomić.

Możliwa przyczyna
Kabel przyłączeniowy
nie jest podłączony.
Przepalił się
bezpiecznik.
Problemy z zasilaniem
energią elektryczną.

Kuchenka nie
podgrzewa.
Szklany talerz powoduje
hałas podczas działania
kuchenki.

Rozwiązanie
Wysunąć wtyczkę. Po upływie dziesięciu
sekund ponownie podłączyć wtyczkę kabla.
Wymienić bezpiecznik lub zresetować
automatyczny bezpiecznik.
Przetestować działanie gniazdka,
podłączając do niego inne urządzenia
elektryczne.

Drzwiczki nie zostały
zamknięte.

Zamknąć drzwiczki kuchenki.

Zabrudzone rolki lub dno
kuchenki.

Zapoznać się z rozdziałem "Konserwacja
kuchenki mikrofalowej" i oczyścić zabrudzone
elementy.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym do
podgrzewania potraw i napojów za pomocą energii elektromagnetycznej.
Urządzenie można użytkować jedynie w zamkniętych pomieszczeniach.

Gwarancja i serwis naprawczy
Chcąc uzyskać informacje lub w razie problemów, związanych z eksploatacją
posiadanego urządzenia, należy zadzwonić do Działu Obsługi Klienta firmy Gorenje
w Państwa kraju (numer telefonu podany jest na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w Państwa kraju nie ma Działu Obsługi Klienta, należy
zadzownić do Działu Serwisu AGD firmy Gorenje.
Tylko do użytku w gospodarstwie domowym!
GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA
POSIADANEGO URZĄDZENIA!
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