






















МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

-12-

ПРИНЦИП РОБОТИ
Для того, щоб розпочати процес приготування:
1. Помістіть їжу в мікрохвильову піч та закрийте дверцята.
2. Поверніть регулятор потужності для того, щоб обрати рівень 

потужності.
3. Скористайтеся таймером для того, щоб обрати час 

приготування.
Примітка: Як тільки регулятор таймеру буде повернутий на визна-
чений час, мікрохвильова піч почне приготування страви. Якщо Ви 
бажаєте вибрати менше 2 хвилин приготування, поверніть регуля-
тор на позначку, яка йде після 2 хвилин, а потім поправте на необ-
хідні 2 хвилини.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЙТЕ РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРУ У ПО-
ЗИЦІЮ «0», коли не користуєтеся мікрохвильовою піччю або коли 
виймаєте їжу до того моменту, поки закінчиться обраний режим 
приготування. Для того, щоб зупинити процес приготування, натис-
ніть кнопку відкривання дверцят або відкрийте дверцята.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
1. Перед тим як очистити прилад від бруду, вимкніть піч та витяг-

ніть вилку з розетки.
2. Внутрішню поверхню печі завжди слід тримати чистою. Страву 

або рідину, що пролилася чи розбризкалася, треба витирати 
відразу. У тому випадку, коли піч дуже брудна, для очищення 
можна використати миючі засоби м’якої дії. Не використовуйте 
спреї та інші абразивні миючі засоби, які можуть пошкодити 
ущільнювачі дверцят та саму поверхню дверцят.

3. Зовнішню поверхню печі слід витирати вологою ганчіркою. 
Жодні рідкі засоби чищення не можна застосовувати поблизу 
вентиляційних отворів.

4. Дверцята, оглядове вікно, ущільнювачі та суміжні поверхні 
витирайте вологою м’якою тканиною. Не використовуйте абра-
зивні засоби чищення.

5. Слідкуйте за тим, щоб панель управління не була вологою. 
Протріть її злегка вологою м’якою тканиною. Миючи панель 
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управління, тримайте дверцята печі відкритими для того, щоб 
запобігти випадкового увімкнення приладу.

6. Якщо спостерігається скупчення пари всередині або на по-
верхні печі, витріть її м’якою тканиною. Таке трапляється, 
коли мікрохвильова піч працює в умовах високої вологості, і є 
нормальним.

7. Час від часу необхідно також очищувати тацю. Мийте її м’яким 
мильним розчином або у посудомийній машині.

8. Опору та нижню внутрішню поверхню мікрохвильової печі та-
кож слід регулярно очищувати для того, щоб уникнути зайвого 
шуму. Просто витріть нижню поверхню печі м’яким миючим 
засобом. Вісь обертання можна мити у мильному розчині або 
посудомийній машині. Коли Ви знімаєте вісь, обов’язково пере-
віряйте на правильність встановлення після цього.

9. Неприємні запахи від печі можна усунути, помістивши всере-
дину глибоку склянку з водою, розбавивши в ній лимонний сік 
та увімкнувши піч на режим приготування на 5 хвилин. Після 
цього витріть внутрішні поверхні приладу м’якою ганчіркою.

10. Якщо виникла необхідність змінити розміщення світла в печі, 
будь ласка, проконсультуйтеся з постачальником щодо такої 
заміни.

11. Завжди тримайте піч чистою та регулярно доглядайте за нею. 
Залишки їжі притягують мікрохвильову енергію та можуть при-
горяти. Це призводить до зниження ефективності роботи печі 
і появи неприємних запахів.

12. Будь ласка, не поводьтеся з цим приладом як із побутовим 
сміттям. Його слід передати до відповідного пункту збору для 
переробки електричного та електронного обладнання. Щоб 
отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього 
виробу, звертайтеся до місцевого офісу служби утилізації.
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