




















2. Не можна використовувати металевий посуд або посуд з металевою обробкою, оскільки мікрохвилі не
можуть проникати через метал.

3. Не використовуйте посуд з паперу вторинної сировини для приготування у мікрохвильовій
печі, оскільки він містить незначні фрагменти металу, що може призвести до спалахів та/або
пожежі.

4. Рекомендується використовувати посуд круглої/овальної форми. Не використовуйте посуд
квадратної/видовженої форми, оскільки їжа в кутках може перегрітися.

5. Вузькі смужки алюмінієвої фольги можна використати з метою запобігання перегріву
відкритих частин страви. Але будьте обережні. Не використовуйте забагато фольги та
дотримуйтесь відстані у 2,54 см між фольгою та внутрішніми стінками печі.

Нижчезазначена таблиця допоможе Вам у правильному виборі посуду.

Матеріал посуду Безпечно для використання у 
мікрохвильовій печі

Загартоване скло Так
Незагартоване скло Ні
Жаростійка кераміка Так
Жаростійкий пластик Так
Кухонний папір Так
Металева таця Ні
Металева решітка Ні
Фольга та контейнери з фольги Ні

13BТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Споживна потужність: 230-240 В/50Гц, 1200Вт (мікрохвилі)

Вихідна потужність: 700Вт
Робоча частота: 2450МГц

Зовнішні розміри: 262 мм(В) х 452 мм(Ш) х 360 мм(Г)
Внутрішні розміри: 198 мм(В) х 315 мм(Ш) х 297 мм(Г)

Об’єм: 20 літрів
Маса нетто: Приблизно 10,5 кг

1. Система замків дверцят
2. Оглядове віконце
3. Вісь обертання
4. Опора, що обертається
5. Панель керування
6. Кришка хвилеводу
(будь ласка, не знімайте захисний лист,
що закриває хвилевід)
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8BНАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМІВ 
УПРАВЛІННЯ

 Під час першого підключення печі до електромережі, пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї з'явиться 
" " та "1:01".

 У процесі налаштування, у випадку поломки чи помилки приблизно через 30 секунд, піч перейде в 
режим очікування.

 Під час приготування їжі, якщо один раз натиснути кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ, програма буде 
призупинена, а після натискання кнопки СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ - відновиться. Якщо двічі 
натиснути кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ, програма буде повністю скасована. 

 Після завершення процесу приготування на екрані відображатиметься «End» (завершено) і кожні дві 
хвилини лунатиме звуковий сигнал, поки користувач не натисне будь-яку кнопку або не відкриє 
дверцята.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ 

Мікрохвильовка обладнана 2ма типами годинників - 12- та 24-годинним. Ви можете встановити час для 12-
або 24-годинного годинника, натиснувши кнопку ГОДИННИК /РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКУ в режимі очікування.
1. У режимі очікування кілька разів натисніть кнопку ГОДИННИК/РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКУ, щоб вибрати 12-

або 24-годинний годинник.
2. Поверніть регулятор АВТО МЕНЮ/ВАГА/ЧАС, щоб встановити час (години). 
3. Натисніть кнопку ГОДИННИК/РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКУ один раз, щоб підтвердити налаштування години.
4. Поверніть диск АВТО МЕНЮ/ВАГА/ЧАС, щоб встановити час (хвилини). 
5. Натисніть кнопку ГОДИННИК/РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКУ один раз, щоб підтвердити налаштування хвилин.
ПРИМІТКА: Під час процесу приготування ви можете перевірити поточний час годинника, натиснувши 
кнопку ГОДИННИК/РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКУ.

ШВИДКИЙ СТАРТ 

У програмі швидкого приготування мікрохвильова швидко готує їжу на максимальній потужності (100% 
вихідної потужності).
У режимі очікування просто натисніть кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ кілька разів, щоб встановити час 
приготування (кожне натискання збільшує час приготування на 30 секунд до 10 хвилин максимум), піч почне 
працювати автоматично на повну потужність.
ПРИМІТКА: Під час вже запущеної програми швидкого приготування ви можете збільшити час 
приготування, додатково натискаючи кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ.

ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ 

1. У режимі очікування кілька разів натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, щоб встановити рівень 
потужності.
2. Поверніть регулятор АВТО МЕНЮ/ВАГА/ЧАС, щоб встановити час приготування. Максимально 
дозволений час - 95 хвилин.
3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ для підтвердження.

Натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, щоб встановити рівень потужності:

Натисніть Значення Натисніть Значення потужності 


















