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SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy	za	zainteresowanie	naszą	ofertą	i	gratulujemy	wyboru.
Naszym	celem	jest	zaoferowanie	Wam	produktów	o	wysokiej	jakości,	które	
spełnią	Wasze	oczekiwania.	Opisywane	urządzenie	zostało	wyprodukowane	
w	nowoczesnych	 zakładach	 i	dokładnie	 przetestowane	 pod	 względem	
jakości.	Niniejsza	 instrukcja	 została	 opracowana	w	celu	ułatwienia	obsługi	
urządzenia,	które	wyprodukowano	z	wykorzystaniem	najnowszej	technologii	
gwarantującej	 zaufanie	 i	maksymalną	wydajność.	 Przed	 przystąpieniem	do	
korzystania	z	urządzenia	należy	uważnie	zapoznać	się	z	niniejszą	instrukcją,	
ponieważ	zawiera	podstawowe	informacje	dotyczące	bezpiecznej	instalacji,	
konserwacji	i	obsługi.	

UWAGA

Instrukcja	 zawiera	 ważne	 informacje	 dotyczące	 użytkowania	
i	konserwacji	 urządzenia,	 dlatego	 prosimy	 o	uważne	 zapoznanie	 się	
z	prostymi	instrukcjami	i	o	przestrzeganie	ich,	co	umożliwi	Państwu	osiąganie	
znakomitych	 rezultatów	 użytkowania.	 Prosimy	 także	 o	przechowywanie	
poniższej	instrukcji	w	bezpiecznym	miejscu,	by	można	było	z	niej	skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia 
lub osób powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania 
urządzenia. 



PL 4

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ, ABY UNIKNĄĆ
NADMIERNEJ EKSPOZYCJI NA EMITOWANĄ ENERGIĘ
MIKROFALOWĄ ............................................................................................ 6

INFORMACJE DODATKOWE .................................................................... 6

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ........................... 7

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ .. 10
2.1.	Instalacja	uziemiająca	...................................................................................	10
2.2.	Czyszczenie	..................................................................................................	11

3. NACZYNIA ..................................................................................................... 11
3.1.	Niebezpieczeństwo	obrażeń	.........................................................................	11
3.2.	Sprawdzanie	naczynia	..................................................................................	11
3.3.	Materiały,	których	można	używać	w	kuchence	mikrofalowej	........................	12
3.4.	Materiały,	których	należy	unikać	w	kuchence	mikrofalowej	.........................	13

4. BUDOWA  KUCHENKI ................................................................................ 14
4.1.	Nazwy	części	i	akcesoriów	kuchenki	.............................................................	14
4.2.	Montaż	talerza	obrotowego	...........................................................................	15
4.3.	Montaż	i	podłączenie	urządzenia	...................................................................	15

5. INSTRUKCJA MONTAŻU ........................................................................ 16
5.1.	Przyłącze	elektryczne	....................................................................................	16
5.2.	Meble	do	zabudowy	......................................................................................	17
5.3.	Przygotowanie	obudowy	szafki	...................................................................	17
5.4.	Montaż	kuchenki	...........................................................................................	18



PL 5

6. INSTRUKCJA OBSŁUGI ............................................................................ 19
6.1.	Ustawianie	zegara	 ......................................................................................	19
6.2.	Gotowanie	w	kuchence	mikrofalowej	 ......................................................	 20
6.3.	Gotowanie	w	trybie	grilla	 lub	 łączonym	..................................................	20
6.4.	Rozmrażanie	 na	 podstawie	wagi	 ..............................................................	 21
6.5.	Czyszczenie	 powierzchni	wewnętrznej	 drzwi	 załadunkowych	 ...............	 21
6.6.	Gotowanie	w	 trybie	wieloetapowym	 ........................................................	21
6.7.	Minutnik	.....................................................................................................	22
6.8.	Auto	Menu	 .................................................................................................	 22
6.9.	Gotowanie	w	trybie	przyspieszonym	........................................................	23
6.10.	Funkcja	blokady	dla	dzieci	......................................................................	24
6.11.	Funkcja	informacyjna	...............................................................................	24
6.12.	Sytuacje	specjalne	....................................................................................	24
6.13.	Rozwiązywanie	problemów	.......................................................................	25



PL 6

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ, ABY UNIKNĄĆ 
NADMIERNEJ EKSPOZYCJI NA EMITOWANĄ ENERGIĘ 
MIKROFALOWĄ:

• Nie	 uruchamiaj	 kuchenki	 przy	 otwartych	 drzwiczkach,	 ponieważ	 może	 to
prowadzić	 do	 wystawienia	 na	 szkodliwe	 działanie	 energii	 mikrofalowej.
Ważne	 jest,	 aby	nie	 obchodzić	blokad	 zabezpieczających	 ani	 przy	nich	nie
manipulować.

• Nie	należy	umieszczać	żadnych	przedmiotów	pomiędzy	frontem	kuchenki
a	drzwiczkami,	ani	nie	pozwolić,	aby	zabrudzenia	lub	pozostałości	środka
czyszczącego	gromadziły	się	na	powierzchniach	uszczelniających.

OSTRZEŻENIE: W	 przypadku	 uszkodzenia	 drzwiczek	 lub	 ich	 uszczelek,
kuchenki	nie	można	eksploatować	do	momentu,	aż	zostanie	naprawiona	przez	uprawnioną	
do	tego	osobę.

INFORMACJE DODATKOWE
Jeżeli	urządzenie	nie	będzie	utrzymywane	w	odpowiedniej	czystości,	jego	powierzchnia	
może	 ulec	 uszkodzeniu,	 co	 wpłynie	 na	 jego	 żywotność	 i	 może	 prowadzić	 do	
niebezpiecznych	sytuacji.

Dane techniczne

Model: KMO 254 G B
KMO 254 G W

Napięcie znamionowe: 230V~50Hz

Znamionowa moc wejściowa (mikrofale): 1450	W

Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale): 900	W

Znamionowa moc wejściowa (grill): 1000	W

Pojemność kuchenki: 25	l

Średnica talerza obrotowego: Ø 315	mm

Wymiary zewnętrzne (DxSxW) 595	x	401	x	388mm

Waga netto: Około	19,5	kg
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OSTRZEŻENIE: Aby	 zmniejszyć	 ryzyko	 pożaru,	 porażenia	 prądem,	 obrażeń	
ciała	 lub	 narażenia	 na	 nadmierne	 działanie	 energii	 emitowanej	 przez	 kuchenkę	
mikrofalową,	 podczas	 korzystania	 z	 urządzenia	 należy	 stosować	 podstawowe	 środki	
ostrożności,	między	innymi	te	opisane	poniżej:

Należy zapoznać się następującymi wskazówki i się do nich stosować: 

„ŚRODKI	 OSTROŻNOŚCI,	 JAKIE	 NALEŻY	 PODJĄĆ,	 ABY	 UNIKNĄĆ	
NADMIERNEJ	EKSPOZYCJI	NA	EMITOWANĄ	ENERGIĘ	MIKROFALOWĄ".

• Z	urządzenia	mogą	 korzystać	 dzieci	 powyżej	 8	 lat	 lub	 osoby	 z	 ograniczonymi
zdolnościami	fizycznymi,	czuciowymi	i	umysłowymi	lub	brakiem	doświadczenia
i	wiedzy,	o	ile	odbywa	się	to	pod	nadzorem	lub	jeśli	osoby	te	otrzymały	wskazówki
odnośnie	 eksploatacji	 urządzenia	w	 sposób	 bezpieczny	 i	 rozumieją	 związane	 z
tym	 zagrożenia.	Dzieciom	 nie	wolno	 bawić	 się	 urządzeniem.	Dzieci	 nie	mogą
podejmować	się	czyszczenia	i	konserwacji	urządzenia,	chyba	że	ukończyły	8	lat
i	znajdują	się	pod	nadzorem.	Dzieci	do	8.	 roku	życia	należy	 trzymać	z	dala	od
urządzenia,	chyba	że	będą	pod	stałym	nadzorem.

• Trzymaj	urządzenie	i	jego	przewód	poza	zasięgiem	dzieci	poniżej	8.	roku	życia.
• Ze	 względów	 bezpieczeństwa,	 uszkodzony	 przewód	 zasilający	 musi	 zostać
wymieniony	 przez	 producenta,	 w	 autoryzowanym	 serwisie	 lub	 przez
wykwalifikowaną	osobę	(dotyczy	urządzeń	ze	złączem	typu	„Y”).

OSTRZEŻENIE:	Przed	wymianą	żarówki	należy	upewnić	się,	że	urządzenie	jest
odłączone	od	zasilania,	aby	uniknąć	ewentualnego	porażenia	prądem.

OSTRZEŻENIE:	 Serwisowanie	 urządzenia	 lub	 jego	 naprawa	 polegająca	 na	
demontażu	obudowy	chroniącej	przed	ekspozycją	na	energię	mikrofalową,	wykonywana	
przez	osobę	inną	niż	do	tego	upoważniona,	stanowi	zagrożenie.

OSTRZEŻENIE: Płynów	lub	innego	rodzaju	żywności	nie	można	podgrzewać	
w	zamkniętych	pojemnikach	z	uwagi	na	możliwość	wybuchu.

• Podgrzewając	żywność	w	pojemnikach	plastikowych	lub	papierowych,	ze	względu
na	możliwość	zapłonu	należy	obserwować	kuchenkę.

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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• Należy	używać	wyłącznie	naczyń,	które	nadają	się	do	stosowania	w	kuchenkach
mikrofalowych.

• Jeżeli	z	urządzenia	zacznie	wydobywać	się	dym,	wyłącz	je	i	odłącz	od	zasilania	i
pozostaw	drzwiczki	zamknięte,	aby	stłumić	ewentualne	płomienie.

• Podgrzewanie	napojów	w	kuchence	mikrofalowej	może	prowadzić	do	opóźnionego
gwałtownego	wrzenia,	 dlatego	 obchodząc	 się	 z	 pojemnikiem	 należy	 zachować
ostrożność.

• Zawartość	butelek	do	karmienia	dzieci	i	słoiczków	z	jedzeniem	dla	dzieci	należy
wymieszać	lub	wstrząsnąć	i	przed	spożyciem	sprawdzić	temperaturę,	aby	uniknąć
poparzenia.

• W	kuchenkach	mikrofalowych	nie	powinno	się	podgrzewać	jajek	w	skorupkach
i	 całych	 jajek	 na	 twardo,	 ponieważ	mogą	 eksplodować	 nawet	 po	 zakończeniu
podgrzewania	w	kuchence.

• Kuchenkę	należy	regularnie	czyścić	i	usuwać	wszelkie	pozostałości	jedzenia.
• Jeśli	kuchenka	nie	jest	utrzymywana	w	czystości,	może	prowadzić	to	do	uszkodzenia
jej	powierzchni,	co	może	niekorzystnie	wpłynąć	na	żywotność	urządzenia	i	być
przyczyną	potencjalnie	niebezpiecznych	sytuacji.

• Należy	korzystać	wyłącznie	z	czujników	temperatury	zalecanych	dla	tej	kuchenki
(dotyczy	kuchenek	umożliwiających	stosowanie	czujnika	temperatury).

• Kuchenkę	 mikrofalową	 należy	 eksploatować	 przy	 otwartych	 drzwiczkach
dekoracyjnych	(dotyczy	kuchenek	wyposażonych	w	drzwiczki	dekoracyjne).

• Urządzenie	przeznaczone	jest	do	użytku	w	gospodarstwie	domowym	i	miejscach
o podobnym	charakterze,	np.:
- w	pomieszczeniach	kuchennych	dla	pracowników	sklepów,	biur	i	innych	miejsc
pracy,

- przez	klientów	hoteli,	moteli	i	innych	miejsc	zakwaterowania,
- w	gospodarstwie,
- w	zajazdach.

• Kuchenka	mikrofalowa	przeznaczona	jest	do	podgrzewania	żywności	i	napojów.
Suszenie	żywności	lub	odzieży	i	podgrzewanie	wykładzin	ocieplających,	kapci,
gąbek,	 wilgotnych	 ściereczek	 i	 temu	 podobnych	 przedmiotów	 może	 grozić
obrażeniami,	zapłonem	lub	pożarem.

• Podczas	 gotowania	 w	 kuchence	 mikrofalowej	 nie	 zezwala	 się	 na	 używanie
metalowych	pojemników	do	żywności	i	napojów.

• Urządzenia	nie	powinno	się	czyścić	za	pomocą	myjki	parowej.
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• Podczas	wyjmowania	pojemników	z	urządzenia	należy	uważać,	aby	nie	przemiesić
talerza	 obrotowego.	 (Dotyczy	 urządzeń	 do	 zabudowy	 stałej	 i	 wbudowanych
używanych	 na	 wysokości	 nad	 podłogą	 równej	 lub	 większej	 niż	 900	 mm	 i
posiadających	odłączane	talerze	obrotowe.	Nie	dotyczy	urządzeń	z	drzwiczkami
poziomymi	na	zawiasach).

• Kuchenka	mikrofalowa	służy	do	zabudowy.
• Nie	należy	używać	myjki	parowej.
• Powierzchnia	szuflady	do	przechowywania	może	się	nagrzać.

OSTRZEŻENIE:	Urządzenie	 i	elementy	w	zasięgu	 ręki	 rozgrzewają
się	podczas	używania.	Należy	uważać,	aby	nie	dotknąć	elementów	grzejnych.	

• Dzieci	do	8.	roku	życia	należy	trzymać	z	dala	od	urządzenia,	chyba	że
będą	pod	stałym	nadzorem.

• Podczas	eksploatacji	urządzenie	nagrzewa	się.	Należy	uważać,	aby	nie
dotknąć	elementów	grzejnych	znajdujących	się	wewnątrz	kuchenki.

OSTRZEŻENIE:	Elementy	w	zasięgu	ręki	mogą	rozgrzać	się	podczas
używania.	Małe	dzieci	należy	trzymać	z	daleka	od	urządzenia.

• Urządzenia	 nie	 należy	 instalować	 za	 dekoracyjnymi	 drzwiczkami,
aby	 nie	 uległo	 przegrzaniu.	 (Nie	 dotyczy	 urządzeń	 z	 drzwiczkami
dekoracyjnymi).

OSTRZEŻENIE: Gdy	urządzenie	działa	w	trybie	łączonym,	z	powodu
występujących	temperatur	dzieci	mogą	z	niego	korzystać	tylko	pod	nadzorem	
dorosłych.

• Nie	należy	używać	ostrych,	ciernych	środków	czyszczących	ani	ostrych,
metalowych	 skrobaków	 do	 czyszczenia	 szyby	 drzwiczek	 kuchenki,
ponieważ	mogą	 one	 zarysować	 powierzchnię,	 co	 grozi	 uszkodzeniem
szyby.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POWYŻSZYCH 
WSKAZÓWEK I ZACHOWANIE ICH NA PRZYSZŁOŚĆ!
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2.2. Czyszczenie
Należy	pamiętać	o	odłączeniu	urządzenia	od	zasilania.

1. Po	użyciu	oczyść	wnękę	piekarnika	lekko	wilgotną	ściereczką.
2. Akcesoria	czyści	się	w	normalny	sposób	w	wodzie	z	mydłem.
3. Ramy	drzwiczek,	 uszczelkę	 i	 sąsiednie	 części,	 gdy	 są	 brudne,	 należy	 starannie
oczyścić	wilgotną	ściereczką.

4. Nie	 należy	 używać	 ostrych,	 ciernych	 środków	 czyszczących	 ani	 ostrych,
metalowych	 skrobaków	 do	 czyszczenia	 szyby	 drzwiczek	 kuchenki,	 ponieważ
mogą	one	zarysować	powierzchnię,	co	grozi	uszkodzeniem	szyby.

5. Wskazówki	dotyczące	czyszczenia	---	Dla	łatwiejszego	czyszczenia	ścianek	wnęki
piekarnika,	które	mogą	mieć	kontakt	z	żywnością:	Umieść	połowę	cytrynowy	w
misce,	dodaj	300	ml	(1/2	pinty)	wody	i	włącz	urządzenie	na	100%	mocy	przez	10
minut.	Przetrzyj	kuchenkę	do	czysta	przy	użyciu	miękkiej,	suchej	szmatki.

2.1. Instalacja uziemiająca

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo	porażenia	prądem.
Dotykanie	niektórych	elementów	wewnętrznych	może	prowadzić	do	poważnych	obrażeń	
ciała	lub	śmierci.	
Nie	demontować	urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Urządzenie	jest	gotowe	do	podłączenia	i	można	je	podłączyć	wyłącznie	do	gniazda	z	
uziemieniem,	zainstalowanego	zgodnie	z	przepisami.	Należy	zastosować	bezpiecznik	
10	A	(automat	L	lub	B).

Napięcie	sieciowe	musi	być	zgodne	z	napięciem	podanym	na	tabliczce	znamionowej.
Przesunięcia	gniazda	w	inne	miejsce	lub	wymiany	przewodu	przyłączeniowego	może	
dokonać	 wyłącznie	 elektryk.	 Jeśli	 po	 zabudowaniu	 nie	 będzie	 dostępu	 do	 wtyczki,	
wówczas	w	instalacji	elektrycznej	musi	znajdować	wielobiegunowy	rozłącznik	od	sieci
elektrycznej	z	rozwarciem	styków	wynoszącym	minimum	3	mm.

Nie	 używać	 rozgałęziaczy,	 listew	 zasilających	 ani	 przedłużaczy.	W	 razie	 przeciążeń	
występuje	zagrożenie	pożarem.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ
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OSTRZEŻENIE

3.1. Niebezpieczeństwo obrażeń
Serwisowanie	urządzenia	lub	jego	naprawa	polegająca	na	demontażu	obudowy	chroniącej	
przed	ekspozycją	na	energię	mikrofalową,	wykonywane	przez	osobę	inną	niż	do	tego	
upoważniona,	stanowi	zagrożenie.
Zapoznaj	się	ze	wskazówkami	zatytułowanymi	„Materiały,	których	można	używać	w	
kuchence	mikrofalowej	lub	których	należy	unikać	w	kuchence	mikrofalowej.”
Mogą	istnieć	pewne	naczynia	niemetalowe,	których	nie	można	bezpiecznie	używać	w	
kuchence.	W	 razie	wątpliwości,	dane	naczynie	można	 sprawdzić	zgodnie	z	poniższą	
procedurą.

3.2. Sprawdzanie naczynia:
1.Napełnij	 pojemnik,	 który	 można	 bezpiecznie	 stosować	 w	 kuchence
mikrofalowej	oraz	dane	naczynie	1	filiżanką	zimnej	wody	(250	ml).

2. Gotuj	z	maksymalną	mocą	przez	1	minutę.
3. Ostrożnie	dotknij	naczynie.	Jeżeli	puste	naczynie	jest	ciepłe,	nie	należy	go
używać	do	gotowania	w	kuchence	mikrofalowej.

4. Nie	należy	przekraczać	czasu	gotowania	wynoszącego	1	minutę.

3. NACZYNIA
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3.3. Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Naczynia Uwagi

Naczynie do 
przyrumieniania

Postępuj	zgodnie	z	instrukcją	producenta.	Dno	naczynia	do	przyrumieniania	

musi	znajdować	się	przynajmniej	3/16	cala	(5	mm)	powyżej	talerza	obrotowego.	

Niewłaściwe	użycie	może	spowodować	uszkodzenie	talerza	obrotowego.

Serwis stołowy
Tylko	taki	przeznaczony	do	bezpiecznego	stosowania	w	kuchence	mikrofalowej.	

Postępuj	zgodnie	z	instrukcją	producenta.	Nie	należy	używać	pękniętych	lub	

wyszczerbionych	talerzy.

Szklane słoiki
Każdorazowo	należy	odkręcić	pokrywkę.	Używać	tylko	do	podgrzewania	

żywności,	aż	stanie	się	ciepłe.	Większość	szklanych	słoików	nie	jest	żaroodporna	

i	może	pęknąć.

Naczynia szklane
Postępuj	zgodnie	z	instrukcją	producenta.	Nie	zamykaj	metalowej	opaski.	

Wykonaj	nacięcia	umożliwiające	ucieczkę	pary.

Torby do 
gotowania w 
kuchenkach

Użyj	tylko	tych	do	krótkiego	gotowania/podgrzewania.	Nie	należy	pozostawiać	

kuchenki	bez	nadzoru	podczas	gotowania.

Papierowe 
talerze i kubki

Użyj	tylko	tych	do	krótkiego	gotowania/podgrzewania.	Nie	należy	pozostawiać	

kuchenki	bez	nadzoru	podczas	gotowania.

Ręczniki 
papierowe

Używać	do	przykrywania	potraw	przy	podgrzewaniu	i	do	pochłaniania	tłuszczu.	

Używać	pod	kontrolą	tylko	do	krótkiego	gotowania.

Pergamin
Używać	jako	przykrycia,	aby	zapobiec	pryskaniu	lub	jako	opakowania	do	

gotowania	na	parze.

Plastik

Tylko	taki	przeznaczony	do	bezpiecznego	stosowania	w	kuchence	mikrofalowej.	

Postępuj	zgodnie	z	instrukcją	producenta.	Powinien	być	oznaczony	jako	„Do	

bezpiecznego	stosowania	w	kuchence	mikrofalowej”.	Niektóre	pojemniki	

plastikowe	miękną,	gdy	jedzenie	wewnątrz	się	nagrzewa.	Torebki	do	gotowania	i	

szczelnie	zamknięte	torebki	z	tworzywa	sztucznego	powinny	być	nacięte,	przebite	

lub	odpowietrzone,	według	zaleceń	na	opakowaniu.

Opakowania 
plastikowe

Tylko	takie	przeznaczone	do	bezpiecznego	stosowania	w	kuchence	mikrofalowej.	

Używane	do	zakrywania	żywności	podczas	gotowania,	dla	zatrzymania	wilgoci.	

Nie	dopuścić	do	tego,	aby	plastikowe	opakowania	dotykały	jedzenia.

Termometry
Przeznaczone	tylko	do	bezpiecznego	stosowania	w	kuchence	mikrofalowej	

(termometry	do	mięsa	i	spożywcze).

Papier woskowy Używany	jako	przykrycie,	aby	zapobiec	pryskaniu	lub	do	zatrzymania	wilgoci.
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3.4. Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Naczynia Uwagi

Taca aluminiowa
Może	powodować	iskrzenie.	Przenieść	żywność	do	naczynia	przeznaczonego	do	

stosowania	w	kuchence	mikrofalowej

Karton z 
jedzeniem z 
metalowym 
uchwytem

Może	powodować	iskrzenie.	Przenieść	żywność	do	naczynia	przeznaczonego	do	

stosowania	w	kuchence	mikrofalowej

Naczynia 
metalowe lub 
z metalowym 

wykończeniem

Metal	blokuje	dostęp	energii	mikrofalowej	do	żywności.	Metalowe	wykończenie	

może	powodować	iskrzenie.

Opaski metalowe 
zakręcane

Mogą	powodować	iskrzenie	i	pożar	w	kuchence.

Worki papierowe Mogą	spowodować	pożar	w	kuchence.

Tworzywo 
piankowe

Tworzywo	piankowe	pod	wpływem	wysokiej	temperatury	może	się	topić	lub	

zanieczyścić	znajdujący	się	wewnątrz	pojemnika	płyn.

Drewno
Drewno,	gdy	jest	używane	w	kuchence	mikrofalowej,	wyschnie	i	może	ulec	

rozszczepieniu	lub	może	popękać.
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A) Panel	sterowania
B) Wałek	talerza	obrotowego
C) Pierścień	talerza	obrotowego
D) Szklana	taca
E) Okienko	kontrolne
F) Drzwiczki
G) Blokada	zabezpieczająca

Półka	grilla	(nie	można	używać	przy	
działającej	funkcji	kuchenki	i	półka	musi	
znajdować	się	na	szklanej	tacy)

4.1. Nazwy części i akcesoriów kuchenki
Wyciągnij	kuchenkę	i	wszystkie	elementy	z	opakowania	kartonowego	i	z	wnętrza	
kuchenki.	

Kuchenka	jest	wyposażona	w	następujące	akcesoria:
• Szklana	taca		 	 	 	 x1
• Pierścień	talerza	obrotowego		 x1
• Instrukcja	obsługi x1

4. BUDOWA KUCHENKI
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a. Nigdy	nie	należy	umieszczać	tacy	szklanej
do	góry	nogami.	Szklana	taca	nigdy	nie
powinna	być	zablokowana.

b. W	czasie	gotowania	zawsze	należy
używać	szklanej	tacy	i	talerza	obrotowego.

c. Całe	jedzenie	i	pojemniki	z	jedzeniem
każdorazowo	umieszcza	się	na	szklanej
tacy	do	gotowania.

d. Jeśli	szklana	taca	lub	pierścień	talerza
obrotowego	pęknie	lub	uszkodzi	się,
należy	skontaktować	się	z	najbliższym
autoryzowanym	centrum	serwisowym.

4.2. Montaż talerza obrotowego

4.3. Montaż i podłączenie urządzenia

1. Urządzenie	zaprojektowano	wyłącznie	do	użytku	domowego.
2. Kuchenka	 przeznaczona	 jest	 wyłącznie	 do	 użycia	 w	 zabudowie.	 Nie	 jest

przeznaczona	do	użytku	na	blacie	lub	do	stosowania	wewnątrz	szafki.
3. Należy	przestrzegać	odpowiednich	instrukcji	montażu.
4. Urządzenie	może	być	zamontowane	w	szafce	naściennej	o	szerokości	60	cm.
5. Urządzenie	wyposażono	we	wtyczkę	i	może	być	podłączone	tylko	do	prawidłowo

zainstalowanego	gniazda	z	uziemieniem.
6. Napięcie	sieciowe	musi	odpowiadać	napięciu	podanemu	na	tabliczce	znamionowej.
7. Gniazdo	musi	być	zainstalowane	i	kabel	łączący	może	być	wymieniany	wyłącznie

przez	wykwalifikowanego	elektryka.	Jeśli	po	montażu	urządzenia	brak	jest	dostępu
do	 wtyczki,	 po	 stronie	 instalacji	 dostępne	 musi	 być	 urządzenie	 do	 odłączenia
wszystkich	biegunów	z	rozwarciem	styków	wynoszącym	co	najmniej	3	mm.

8. Nie	zezwala	się	na	stosowanie	adapterów,	 listew	zasilających	ani	przedłużaczy.
Przeciążenie	może	prowadzić	do	powstania	pożaru.

Dostępna powierzchnia może 
podczas pracy nagrzewać się.

Piasta	(od	dołu)

Szklana	taca

Pierścień	talerza	obrotowego

Wał	talerza	
obrotowego
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Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed montażem
Na	co	zwrócić	uwagę.

5.1. Przyłącze elektryczne

Kuchenkę	 wyposażono	 we	 wtyczkę	 i	 może	 być	 podłączona	 tylko	 do	 prawidłowo	
zainstalowanego	gniazda	z	uziemieniem.	Gniazdo	musi	 zostać	 zainstalowane	 i	 kabel	
łączący	może	być	wymieniany	wyłącznie	przez	wykwalifikowanego	elektryka	zgodnie	
z	właściwymi	przepisami.

Jeśli	po	montażu	urządzenia	brak	jest	dostępu	do	wtyczki,	po	stronie	instalacji	dostępne	
musi	 być	 urządzenie	 do	 odłączenia	 wszystkich	 biegunów	 z	 rozwarciem	 styków	
wynoszącym	co	najmniej	3	mm.

W	zamontowanej	szafce	za	urządzeniem	nie	może	znajdować	się	tylna	ścianka.
Pomiędzy	ścianą	a	podstawą	 jednostki	znajdującej	 się	powyżej	musi	być	zachowana	
odległość.	Taka	odległość	może	być	określona	w	schematach.
Minimalna	wysokość	montażowa	wynosi	85	cm.
Nie	należy	zasłaniać	otworów	wentylacyjnych	i	otworów	ssących.

Uwaga:  Nie	należy	blokować	ani	zginać	kabla	zasilającego.

5. INSTRUKCJA MONTAŻU

Śruba

Płytka	montażowa

Osłona	plastikowego	wykończenia
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5.2. Meble do zabudowy

5.3. Przygotowanie obudowy szafki
1.	Przeczytaj	instrukcję	znajdującą	się	na	SZABLONIE	DOŁU	OBUDOWY
i	umieść	szablon	na	dolnej	płaszczyźnie	obudowy.



PL 18

2. Na	 dolnej	 płaszczyźnie	 obudowy	 szafki	 nacechuj	 oznaczenia	według	 znaków	 „a”
z	szablonu

3. Usuń	szablon	dołu	obudowy	i	zamocuj	płytkę	montażową	na	śrubę.

Linia	środkowa

Płytka	montażowa

Śruba

5.4. Montaż kuchenki 
4. Zamontuj	kuchenkę	do	obudowy	szafki
- Upewnij	się,	że	tył	kuchenki	jest	zablokowany	w	miejscu	płytką	montażową.
- Nie	należy	blokować	ani	zginać	kabla	zasilającego.

Płytka	
montażowa
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5. Otwórz	 drzwiczki,	 przymocuj	 kuchenkę	 do	 szafki	 śrubą	 w	 miejscu	 otworu
instalacyjnego.	 Następnie	 w	 miejscu	 otworu	 instalacyjnego	 zamocuj	 plastikową
osłonę.

Kuchenka mikrofalowa wykorzystuje nowoczesny sterownik elektroniczny do 
regulacji parametrów gotowania.

6.1. Ustawianie zegara
Gdy	kuchenka	znajduje	się	pod	napięciem,	wyświetla	się	komunikat	”00:00”	i	słychać	
pojedynczy	dźwięk	brzęczyka.

• Dwukrotnie	naciśnij	„KitchenTimer/Clock”,	zaczną	migać	godziny.
• Aby	ustawić	godziny,	naciśnij	symbol	„/\	lub	\/”.	Godziny	ustawia	się	w	zakresie
od	0	do	23.

• Naciśnij	„KitchenTimer/Clock”,	zaczną	migać	minuty.
• Aby	ustawić	minuty,	naciśnij	symbol	„/\	lub	\/”.	Minuty	ustawia	się	w	zakresie	od
0	do	59.

• Aby	zakończyć	ustawianie	czasu,	naciśnij	„KitchenTimer/Clock”.	Zacznie	migać
symbol	„:”.	Zakończono	ustawianie	czasu.
Uwaga:

• Jeśli	zegar	nie	jest	ustawiony,	wówczas	przy	włączeniu	zasilania	nie	będzie	działał.
• Ustawiając	czas,	po	naciśnięciu	„STOP/Clear”,	kuchenka	automatycznie	powróci	do
poprzedniego	stanu.

Śruba
Otwór	instalacyjny

6. INSTRUKCJA OBSŁUGI
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6.2. Gotowanie w kuchence mikrofalowej

• Raz	naciśnij	klawisz	”Micro./Grill/Combi.”,	wyświetli	się	komunikat	„P100”.
• Kilkakrotnie	naciśnij	„Micro./Grill/Combi.”	 lub	naciśnij	„/\	 lub	 \/”,	aby	wybrać
moc	kuchenki	w	zakresie	od	100%	do	10%.	Kolejno	pojawią	się	symbole	„P100”,
„P80”,	„P50”,	„P30”,	„P10”.

• Aby	potwierdzić,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.
• Aby	wybrać	czas	gotowania,	naciśnij	„/\	lub	\/”.	(Czas	należy	ustawić	w	zakresie
od	0:05	do	95:00.)

• Aby	rozpocząć	gotowanie,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.

UWAGA:	czas	reguluje	się	stopniowo	przełącznikiem	w	następującym	zakresie:

6.3. Gotowanie w trybie grilla lub łączonym 

Gdy	 na	wyświetlaczu	 pojawi	 się	 komunikat	 „P100”,	 naciśnij	 „Micro./Grill/Combi.”,	
następnie	kilkakrotnie	naciśnij	„Micro./Grill/Combi.”	lub	symbol	„/\	lub	\/”,	aby	wybrać	
żądaną	moc,	a	pojawi	się	komunikat	„G”,	„C-1”	lub	„C-2”.	Następnie,	aby	potwierdzić,	
naciśnij	„START	/+30s/Confirm”	i	ustaw	czas	gotowania	w	zakresie	od	0:05	do	95:00.	
Aby	rozpocząć	gotowanie,	ponownie	naciśnij	„START	/+30s/Confirm”.

Przykład:	Chcąc	użyć	55%	mocy	kuchenki	i	45%	mocy	grilla	(C-1),	aby	gotować	przez	
10	minut,	należy	wykonać	następujące	czynności.

1. Raz	naciśnij	„Micro./Grill/Comi.”,	na	ekranie	pojawi	się	napis	„P100”.
2. Nadal	naciskaj	„Micro./Grill/Combi.”,	aż	na	ekranie	pojawi	się	napis	„C-1”.
3. Aby	potwierdzić,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.
4. Naciśnij	symbol	„/\	lub	\/”,	aby	ustawić	czas	gotowania,	aż	na	kuchence	pojawi
się	napis	„10:00”.

5. Aby	rozpocząć	gotowanie,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.

Wykres mocy kuchenki mikrofalowej

0	-	1	min. 5	sekund
1	-	5	min. 10	sekund
5	-	10	min. 30	sekund
10	-	30	min. 1	minuta
30	-	95	min. 5	minut

Moc	kuchenki	
mikrofalowej 100% 80% 50% 30% 10%

Wyświetlacz P100 P80 P50 P30 P10
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Wskazówki	odnośnie	mocy	w	trybie	łączonym

Uwaga: 	W	połowie	czasu	grillowania	kuchenka	wydaje	dźwięki,	co	jest	normalną	
czynnością.	 Dla	 uzyskania	 lepszego	 efektu	 grillowania	 potraw,	 potrawę	 należy	 w	
kuchence	 obrócić,	 zamknąć	 drzwiczki,	 a	 następnie,	 aby	 kontynuować	 gotowanie,	
nacisnąć	„START/+30S/Confirm”.

Jeśli	nie	nastąpi	żadna	operacja,	kuchenka	będzie	kontynuować	pracę.

6.4. Rozmrażanie na podstawie wagi
1. Gdy	na	wyświetlaczu	pojawi	się	komunikat	„dEF1”,	raz	naciśnij	„Weight/Time
Defrost”.

2. Aby	 wybrać	 wagę	 danego	 typu	 żywności,	 naciśnij	 „/\	 lub	 \/”.	 Przedział	 wagi
wynosi	od	100	do	2000g.

3. Aby	rozpocząć	rozmrażanie,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.

6.5. Rozmrażanie na podstawie czasu
1. Gdy	na	wyświetlaczu	pojawi	się	komunikat	„dEF2”,	dwukrotnie	naciśnij	„Weight/
Time	Defrost”.

2. Aby	wybrać	 czas	gotowania,	 naciśnij	 „/\	 lub	 \/”.	Czas	maksymalny	wynosi	 95
minut.

3. Aby	rozpocząć	rozmrażanie,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.

6.6. Gotowanie w trybie wieloetapowym
Maksymalnie	można	ustawić	dwa	etapy.	 Jeżeli	etap	pierwszy	 to	 rozmrażanie,	należy	
go	ustawić	jako	pierwszy.	Po	każdym	etapie	raz	zadzwoni	brzęczyk	i	rozpoczyna	się	
kolejny	etap.

Uwaga: Auto	 menu	 nie	 da	 się	 ustawić	 jako	 jednego	 z	 etapów	 w	 trybie	
wieloetapowym.

Program Wyświetlacz Moc kuchenki Moc grilla

Grill G 0% 100%

Combi.1 C-1 55% 45%

Combi.2 C-2 36% 64%
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Przykład:	chcemy	rozmrażać	 jedzenie	przez	5	minut,	a	następnie	 je	gotować	z	mocą	
kuchenki	 ustawioną	 na	 wartość	 80%	 przez	 7	 minut.	 W	 tym	 celu	 należy	 wykonać	
następujące	czynności:

1.	Gdy	na	wyświetlaczu	pojawi	się	komunikat	„dEF2”,	dwukrotnie	naciśnij	„Weight/
Time	Defrost”.

2.	Aby	wybrać	czas	gotowania	wynoszący	5	minut,	naciśnij	„/\	lub	\/”;	
3.	Raz	naciśnij	„Micro./Grill/Combi.”,	na	ekranie	pojawi	się	napis	„P100”.
4.	Aby	wybrać	moc	kuchenki,	aż	na	wyświetlaczu	pojawi	się	napis	„P80”,	naciskaj	
symbol	„/\	lub	\/”;

5.	Aby	potwierdzić,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”,	na	wyświetlaczu	pojawi	się	napis	
„P80”.

6.	Aby	ustawić	czas	gotowania	na	7	minut,	naciśnij	„/\	lub	\/”;	
7.	Aby	rozpocząć	gotowanie,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.

6.7. Minutnik
1.	Raz	naciśnij	„KitchenTimer/Clock”,	na	ekranie	pojawi	się	napis	00:00.
2.	Aby	 ustawić	 prawidłowy	 czas,	 naciskaj	 symbol	 „/\	 lub	 \/”.	 (Maksymalny	 czas	
gotowania	wynosi	95	minut.)	

3.	 Aby	 potwierdzić	 ustawienie,	 naciśnij	 „START/+30S/Confirm”,	 zapali	 się	 wskaźnik	
czasu.

4.	Gdy	czas	minutnika	dobiegnie	końca,	wskaźnik	czasu	zgaśnie.	Brzęczyk	uruchomi	
się	pięciokrotnie.

Jeśli	 został	 ustawiony	 zegar	 (system	 24-godzinny),	wyświetlacz	 pokaże	 aktualny	
czas.

 Uwaga:	 Czas	minutnika	 różni	 się	 od	 systemu	 24-godzinnego.	Czas	minutnika	
działa	jak	licznik.

6.8. Auto Menu
1.	W	stanie	oczekiwania,	naciśnij	symbol	„/\”,	aby	wybrać	menu	od	„A-1’’	do	‚’A-8’’.
2.	Aby	potwierdzić	wybrane	menu,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.
3.	Aby	wybrać	wagę	jedzenia,	naciśnij	„/\	lub	\/”.
4.	Aby	rozpocząć	gotowanie,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.
5.	Po	zakończeniu	gotowania,	brzęczyk	uruchomi	się	pięciokrotnie.	Na	wyświetlaczu	
pojawi	się	napis	„0:00”.	Po	ustawieniu	czasu,	wyświetli	się	aktualny	czas.
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Wykres	menu:
Menu Ciężar Napis

A-1 200	g 200
Pizza 400	g 400

A-2
Mięso

250	g 250
350	g 350
450	g 450

A-3
Warzywa

200	g 200
300	g 300
400	g 400

A-4 50g	(z	450	ml	zimnej	wody) 50
Makaron 100g	(z	800	ml	zimnej	wody) 100

A-5
Ziemniaki

200	g 200
400	g 400
600	g 600

A-6
Ryby

250	g 250
350	g 350
450	g 450

A-7
Napoje

1	filiżanka	(120	ml) 1
2	filiżanki	(240	ml) 2
3	filiżanki	(360ml) 3

A-8 50	g 50
Popcorn 100	g 100

6.9. Gotowanie w trybie przyspieszonym
1. W	 stanie	 oczekiwania,	 naciśnij	 klawisz	 „START/+30S/Confirm”,	 aby	 rozpocząć
gotowanie	z	mocą	ustawioną	na	100%	przez	30	sekund.	Każde	naciśnięcie	tego
klawisza	powoduje	wydłużenie	czasu	o	30	sekund.	Maksymalny	czas	gotowania
wynosi	95	minut.

2. W	 czasie	 gotowania	w	 trybie	 kuchenki	mikrofalowej,	 grilla,	 łączonym	oraz	w
przypadku	rozmrażania	na	podstawie	czasu,	aby	wydłużyć	czas	gotowania,	naciśnij
„START/+30S/Confirm”.

3. W	 stanie	 oczekiwania,	 aby	 ustawić	 czas	 gotowania,	 naciśnij	 symbol	 „\/”	 z	mocą
kuchenki	100%,	następnie,	aby	rozpocząć	gotowanie,	naciśnij	„START/+30S/Confirm”.

Uwaga: W	trybie	auto	menu	i	rozmrażania	na	podstawie	wagi,	czasu	gotowania
nie	można	wydłużyć	naciskając	„START/+30S/Confirm”.
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6.10. Funkcja blokady dla dzieci

Blokada: W	 stanie	 oczekiwania,	 przez	 3	 sekundy	 naciskaj	 „STOP/Clear”,	 nastąpi	 długi	
sygnał	dźwiękowy	oznaczający	włączenie	blokady	dla	dzieci	i	jeśli	został	ustawiony	czas,	
pokaże	się	aktualny	czas,	w	przeciwnym	razie	na	wyświetlaczu	pojawi	się	symbol	„[::]”.

Wyłączenie blokady: W	trybie	blokady,	przez	3	sekundy	naciskaj	„STOP/Clear”,	nastąpi	
długi	sygnał	dźwiękowy	oznaczający	wyłączenie	blokady.

6.11. Funkcja informacyjna 
1. W	trybie	gotowania	kuchenki	mikrofalowej/grilla	 i	w	trybie	łączonym,	naciśnij
„Micro./Grill/Combi.”,	a	przez	2-3	sekundy	wyświetli	się	aktualna	moc.

2.W	trybie	gotowania,	aby	sprawdzić	aktualny	czas,	naciśnij	„KitchenTimer/Clock”.

Czas	wyświetlać	się	będzie	przez	2-3	sekundy.

6.12. Sytuacje specjalne
1. Jeśli	w	trakcie	gotowania	otwarte	zostaną	drzwiczki,	aby	kontynuować	gotowanie
trzeba	nacisnąć	„START/+30S/Confirm”;

2. Po	ustawieniu	programu	gotowania,	przez	1	minutę	nie	zostanie	naciśnięty	klawisz
„START/+30S/Confirm”.	Wyświetli	się	aktualny	czas.	Ustawienie	zostanie	anulowane.

3. Po	 odpowiednim	 naciśnięciu	 klawisza,	 brzęczyk	 wyda	 pojedynczy	 sygnał,	 w
przypadku	naciśnięcia	klawisza	w	nieodpowiedni	sposób,	taki	dźwięk	nie	nastąpi.
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6.13. Rozwiązywanie problemów

Normalne objawy

Kuchenka	mikrofalowa	
zakłóca	odbiór	sygnału	
telewizyjnego.

Podczas	pracy	kuchenki	mikrofalowej	może	nastąpić	
pogorszenie	odbioru	sygnału	telewizyjnego	i	radiowego.	
Zakłócenie	to	jest	podobne	do	tego	wywoływanego	przez	
małe	urządzenia	AGD	takie	jak	mikser,	odkurzacz	i	wentylator	
elektryczny.
Jest	to	normalny	objaw.

Przyciemnione	światło	
kuchenki

Podczas	gotowania	w	kuchence	przy	niskim	poziomie	mocy,	
światło	kuchenki	może	być	przyciemnione.	Jest	to	normalny	
objaw.

Na	drzwiczkach	gromadzi	
się	para,	z	otworów	
wentylacyjnych	
wydobywa	się	gorące	
powietrze

W	trakcie	gotowanie	z	żywności	może	wydobywać	się	para.	
Większość	z	niej	wydostaje	się	poprzez	otwory	wentylacyjne.	
Jednak	część	może	gromadzić	się	w	chłodnym	miejscu,	takim	
jak	drzwiczki	kuchenki.	Jest	to	normalny	objaw.

Przypadkowe	
uruchomienie	kuchenki	
bez	znajdującej	się	
wewnątrz	żywności.

Zabrania	się	uruchamiania	urządzenia	bez	znajdującej	się	
wewnątrz	żywności.	Może	to	być	bardzo	niebezpieczne.

Usterka Możliwa przyczyna Naprawa

Nie	można	
uruchomić	kuchenki.

1. Przewód	zasilający	nie
jest	poprawnie	włożony	do

gniazdka.

Odłącz	urządzenie.	Następnie	po	10	
sekundach	podłącz	ponownie.

2. Przepalenie	bezpiecznika
lub	uruchomienie	wyłącznika

automatycznego.

Wymień	bezpiecznik	lub	zresetuj	
wyłącznik	automatyczny	(po	

naprawie	przez	wykwalifikowany	
personel	naszej	firmy)

3. Problem	z	gniazdkiem.
Zweryfikuje	stan	gniazdka	
używając	w	tym	celu	innego	
urządzenia	elektrycznego.

Kuchenka	nie	
nagrzewa	się.

4. Drzwiczki	nie	są	dobrze
zamknięte.

Odpowiednio	zamknij	drzwiczki.
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Zgodnie z Dyrektywą o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (WEEE), taki sprzęt należy oddzielnie gromadzić 
i utylizować. Jeśli w dowolnym momencie w przyszłości produkt 
będzie trzeba zutylizować, NIE wyrzucaj go razem z odpadami 
komunalnymi. Wyrób należy zdać w dostępnych punktach zbiórki 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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Read these instructions carefully before using your
microwave oven, and keep it carefully.
If you follow the instructions, your oven will provide you with
many years of good service.
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PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE 
MICROWAVE ENERGY

Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful 
exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety 
interlocks.

Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner 
residue to accumulate on sealing surfaces.

 WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated 
until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM
If the apparatus is not maintained in a good state of
cleanliness, its surface could be degraded and affect the
lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model: KMO 254 G B
KMO 254 G W

Rated Voltage: 230V~50Hz

Rated Input Power (Microwave): 1450 W

Rated Output Power (Microwave): 900 W

Rated Input Power (Grill): 1000 W

Oven Capacity: 25 l

Turntable Diameter: Ø 315 mm

External Dimensions (LxWxH): 595 x 401 x 388mm

Net Weight Approx. 19,5 kg



EN 33

 WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or 
exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic 
precautions, including the following:

Read and follow the specific: 

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE 
ENERGY”.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of
age shall be kept away unless continuously supervised.

• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (For appliance with
type Y attachment).

WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp
to avoid the possibility of electric shock.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry 
out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives 
protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers 
since they are liable to explode.

• When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition.

• Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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• If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in 
order to stifle any flames.

• Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore 
care must be taken when handling the container.

• The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and 
the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave 
ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

• The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the 

surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a 
hazardous situation.

• Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided 
with a facility to use a temperature-sensing probe).

• The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens 
with a decorative door).

• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments 
- by clients in hotels, motels and other residential type environments 
- farm houses 
- bed and breakfast type environments 

• The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of 
food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth 
and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

• Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave 
cooking.

• The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
• Care should be taken not to displace the turntable when removing containers 

from the appliance (for fixed appliances and built-in appliances being used 
equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. 
But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)

• This microwave oven is intended to be used built-in.
• Steam cleaner is not to be used.
• Surface of a storage drawer can get hot.
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 WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care 
should be taken to avoid touching heating elements. 

• Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

• During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching 
heating elements inside the oven.

 WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should 
be kept away.

• The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid 
overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door).

  WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children 
should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

•  Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers  to clean the oven door 
glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE
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2.1. Grounding Installation

 DANGER
Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious 
personal injury or death. 
Do not disassemble this appliance.

 WARNING
Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding 
reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. 
The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

• Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not
completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly
grounded.

• If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming
entangled in or tripping over a longer cord.

2. If a long cord set or extension cord is used:
• The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as

great as the electrical rating of the appliance.
• The extension cord must be a grounding type 3-wire cord.
• The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or

tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

2. TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS
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2.2. Cleaning
Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a 

damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door 

glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can 

touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% 
microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

  CAUTION
3.1. Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or 
repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against 
exposure to microwave energy.
See the instructions on „Materials you can use in microwave oven or to be avoided in 
microwave oven.” There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for 
microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure 
below.

3.2. Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with 

the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for 

microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

3. UTENSILS
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3.3. Materials you can use in microwave oven

Utensils Remarks

Browning dish
Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 

3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to 

break.

Dinnerware
Microwave-safe only. Follow manufacturer’s instructions. Do not use cracked or 

chipped dishes.

Glass jars
Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not 

heat resistant and may break.

Glassware
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not 

use cracked or chipped dishes.

Oven cooking 
bags

Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to 

allow steam to escape.

Paper plates and 
cups

Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while 

cooking.

Paper towels
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a 

short-term cooking only.

Parchment 
paper

Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Plastic

Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled 

„Microwave Safe”. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. 

„Boiling bags” and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as 

directed by package.

Plastic wrap
Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do 

not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.
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3.4. Materials to be avoided in microwave oven

Utensils Remarks

Aluminum tray May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

Food carton with 
metal handle

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

Metal or metal-
trimmed utensils

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.

Metal twist ties May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Paper bags May cause a fire in the oven.

Plastic foam
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high 

temperature.

Wood Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.
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A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

Grill Rack (Can not be used in microwave 
function and must be placed on the glass 
tray)

4.1. Names of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. 

Your oven comes with the following accessories:
• Glass tray   x1
• Turntable ring assembly  x1
• Instruction Manual x1

4. SETTING UP YOUR OVEN
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a. Never place the glass tray upside down.
The glass tray should never be restricted.

b. Both glass tray and turntable ring assembly
must always be used during cooking.

c. All food and containers of food are always
placed on the glass tray for cooking.

d. If glass tray or turntable ring assembly
cracks or breaks, contact your nearest
authorized service center.

4.2. Turntable Installation

4.3. Installation and connection

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or

for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly

installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a

qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation,
an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a
contact gap of at least 3mm.

8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can
result in a risk of fire.

The accessible surface may 
be hot during operation.



EN 42

Please Read the Manual Carefully Before Installation
Please note.

5.1. Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a  properly installed earthed 
socket. The socket must only be installedand the connecting cable must only be replaced 
by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations. 

lf the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch 
must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.
A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above. Specific gap 
size could be referenced by the diagrams.
Minimum installation height: 85 cm.
Do not cover ventilation slots and suction holes.

Note:  Do not trap or bend the power cable.

5. INSTALLATION INSTRUCTIONS

Screw

Mounting Plate

Trim-kit plastic cover
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5.2. Built-in furniture

5.3. Prepare the cabinet
1. Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE, put the

template on the bottom plane of cabinet.
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2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks ”a” of the template

3. Remove the bottom cabinet template and fix the mounting plate with screw.

5.4. Install the oven 
4. Install the oven to the cabinet
- Make sure the back of the oven is locked by mounting plate
- Do not trap or kink the power cord

5.



EN 45

5.Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw, at the installation hole. Then fix
the Trim-kit plastic cover to the installation hole.

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters 
to meet your needs better for cooking.

6.1. Clock setting
When the microwave oven is electrified, the oven will display ”0:00”, buzzer will ring once.

• Press ”Kitchen Timer/Clock” twice, the hour figures flash.
• Press  ”/\ or \/”. to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
• Press ”KitchenTimer/Clock”, the minute figures will flash.
• Press ”/\ or \/”. to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
• Press ”KitchenTimer/Clock”, to finish clock setting ”:” Will flash, the clock setting

has been finished.

Note:
• lf the clock is not set, the clock would not function when powered.
• During the process of clock setting, if you press ”STOP/Clear” the oven will go back

to the previous status automatically.

6. OPERATION INSTRUCTION
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6.2. Microwave Cooking

• Press the ”Micro./Grill/Combi.” key once, and ”P100” will display.
• Press ”Micro./Grill/Combi.” for times or press ”/\ or \/” to select the microwave

power from 100% to 10%. ”P100”, ”P80”, „P50”, ”P30”, ”P10” will display in order.
• Press  ”START /+30S/Confirm” to confirm.
• Press ”/\ or \/”  (The time setting should be 0:05- 95:00).
• Press  ”START /+30S/Confirm” to start cooking.

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as 
follow:

6.3. Grill or Combi. Cooking 

Press ”Micro./Grill/Combi.”once the LED will display ”P100” and press ”Micro./Grill/
Combi.” for times or press ”/\ or \/”, to choose the power you want, and ”G”, ”C-1” or 
”C-2”. Then press „START /+30s/Confirm” and turn to set cooking time from 0:05 to 95:00. 

Press ”START /+30s/Confirm” again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power (C-1) to cook 
for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1. Press ”Micro./Grill/Comi.”, screen displays ”P100”.
2. Continue to press  ”Micro./Grill/Combi.”, until the screen displays „C-1”.
3. Press ”START/+30S/Confirm”.
4. Press ”/\ or \/” to adjust the cooking time until the oven displays ”10:00”.
5. Press ”START/+30S/Confirm” to start cooking.

Microwave Power Chart

0 - 1 min. 5 seconds
1 - 5 min. 10 seconds
5 - 10 min. 30 seconds
10 - 30 min. 1 minute
30 - 95 min. 5 minutes

Microwave Power 100% 80% 50% 30% 10%
Display P100 P80 P50 P30 P10
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Combination Power instructions: 

 Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In 
order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over,
close the door, and then press ”START/+30S/Confirm ” to continue cooking. 

If no operation, the oven will continue working.

6.4. Defrost By Weight
1. Press ”Weight/Time Defrost” once, the screen will display ”dEF1”.
2. Press ”/\ or \/”to select the food weight.The range of weight is 100-2000g.
3. Press ”START/+30S/Confirm” key to start defrosting.

6.5. Defrost By Time
1. Press ”Weight/Time Defrost” twice, the screen will display ”dEF2”.
2. Press ”/\ or \/”to selec t the cooking time.The maximum time is 95 minutes.
3. Press ”START/+30S/Confirm” key to start defrosting.

6.6. Multi-Stage Cooking
Two stages can be maximumly set. If one stage is defrosting, it should be put in the first 
stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

 Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Program Display Microwave Power Grill Power

Grill G 0% 100%

Combi.1 C-1 55% 45%

Combi.2 C-2 36% 64%
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Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80%
microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1. Press ”Weight/Time Defrost” twice, the LED display „dEF2”.
2. Press ”/\ lub \/” to adjust the defrost  time of 5 minutes;
3. Press ”Micro./Grill/Combi.” once, LED will display ”P100”.
4. Press ”/\ lub \/” to choose microwave power till „P80” displays;
5. Press ”START/+30S/Confirm”to confirm, LED will display „P80”.
6. Press ”/\ lub \/” to adjust the cooking time of 7 minutes;
7. Press ”START/+30S/Confirm” to start cooking.

6.7. Kitchen Timer
1. Press ”KitchenTimer/Clock” once, the LED display 00:00.
2. Press ”/\ lub \/” to enter the correct timer. (The maximum cooking time is

95  minutes).
3. Press ”START/+30S/Confirm” to confirm setting, timer indicator will be lighted.
4. When the kitchen time is reached, timer indicator will go out. The buzzer will ring

5 times.

If the clock has been set (24-hour system), LED will display the current time.

 Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

6.8. Auto Menu
1. In waiting state press ”/\” to choose the menu from ”A-1” to ”A-8”.
2. Press ”START/+30S/Confirm” to confirm the menu you choose.
3. Press ”/\ lub \/” to choose the food weight.
4. Press ”START/+30S/Confirm” to start cooking.
5. After cooking fini shes, the buzzer sounds five times. The LED display ”0:00”. If

the time has been set, current time will be displayed.
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6.9. Speedy Cooking
1. In waiting state, press ”START/+30S/Confirm” key to cook with 100% power level

for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum
cooking time is 95 minutes.

2. During the microwave, grill, combination cooking and the defrost by time process,
press ”START/+30S/Confirm” to increase the cooking time.

3. In waiting state, press „\/” to se t coo  king time with 100% microwave power, then
press ”START/+30S/Confirm” to start cooking.

Note: Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot
be increased by press ”START/+30S/Confirm”.

The menu chart:
Menu Weight Display

A-1 200 g 200
Pizza 400 g 400

A-2
Meat

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-3
Vegetable

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-4 50g (z 450 ml cold water) 50
Pasta 100g (z 800 ml cold water) 100

A-5
Potato

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-6
Fish

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-7
Beverage

1 cup (120 ml) 1
2 cups (240 ml) 2
3 cups (360ml) 3

A-8 50 g 50
Popcorn 100 g 100
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6.10. Lock  Function for Children

Lock: In waiting state, press ”STOP/Clear” for 3 seconds, there will be a long beep denoting 
entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set, 
otherwise, the LED will display  ”[::]”.

Lock quitting: In locked state, press ”STOP/Clear” for 3 seconds, there will be a long 
„beep” denoting that the lock is released.

6.11. Inquiring Function 
1. In cooking states of microwave, grill and combination, press „Micro./Grill/

Combi.”, the current power  will be displayed for 2-3 seconds.
2. During cooking state, press „KitchenTimer/Clock” to check the current time.

It will be displayed  for 2-3 seconds.

6.12. Specification
1. „START/+30S/Confirm” must be pressed to continue cooking if the door is opened

during cooking.
2. Once the cooking programme has been set, ”START/+30S/Confirm” is not pressed in 1

minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
3. The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.
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6.13. Troubleshooting

Normal

Microwave oven 
interfering TV reception

Radio and TV reception may be interfered when microwave 
oven operating. It is similar to the  interference of small 
electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner and electric 
fan. It is normal.

Dim oven light
In low power microwave cooking, oven light may become dim. 
It is normal

Steam accumulating on 
door, hot air out of vents

In cooking, steam may come out of food. Most will get out 
from vents. But some may accumalate on cool place like oven 
door. It is normal.

Oven started accedentally 
with no food in.

It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very 
dangerous.

Trouble Possible Cause Remedy

Oven can not be 
started

1. Power cord not plugged in
tightly.

Unplug. Then again after 10 
seconds.

2. Fuse blowing or circuit
breaker works.

Replace fuse or reset circuit breaker 
(repaired by professional personnel 

of our company).

3. Trouble with outlet.
Test outlet with other electrical 

appliances.

Oven does not heat 4. Door not closed well Close door well
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According to Waste of Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. 
If at any time in future you need to dispose of this product please do 
NOT dispose of this product with household waste. Please send this 
product to WEEE collecting points where available.



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ 

KMO 254 G B 

KMO 254 G W 



ШАНОВНІ КЛІЄНТИ, 

Дякуємо Вам за зацікавленість нашою пропозицією та вітаємо з 

вибором нашого пристрою. Наша мета - запропонувати Вам вироби високої 

якості, які відповідають всім Вашим очікуванням. Цей пристрій пройшов 

ретельну перевірку згідно з сучасними системами якості на підприємстві 

виробника. Даний посібник створено з метою допомоги у експлуатації 

обладнання, виготовленого згідно з сучасними технологіями, що гарантує 

довіру та максимальну продуктивність.Перед встановленням уважно 

прочитайте викладені в посібнику інструкції, оскільки містять вони основну 

інформацію з техніки безпеки, використання та експлуатації. Для ефективної 

та надійної роботи приладу дуже важливо правильно його експлуатувати. 

УВАГА: 

Посібник містить основні відомості щодо використання та 

обслуговування пристрою, тому уважно прочитайте викладені інструкції та 

дотримуйтесь їх, це дозволить досягти відмінних результатів під час 

експлуатації. Зберігайте посібник  в безпечному місці, щоб можна було ним 

завжди користуватися. 

Виробник не несе відповідальності за пошкодження майна або осіб, 

викликане неправильним монтажем пристрою та недотриманням умов 

викладених у посібнику з експлуатації. 
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ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ 

МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ: 

• Забороняється експлуатація мікрохвильової печі з відкритими дверцятами,

оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії

на користувача. Важливо не порушувати захисні блокування і не втручатися

в їх роботу.

• Не розміщувати сторонні предмети між передньою стінкою і дверцятами

печі, а також не допускати забруднення або залишків засобу для чищення на

ущільнюючих поверхнях.

Технічні характеристики 

Модель 
KMO 254 G B 
KMO 254 G W 

Номінальна напруга 230V~50Hz 

Номінальна потужність на вході (мікрохвилі): 1450 W 

Номінальна потужність на виході (мікрохвилі): 900 W 

Номінальна потужність на вході (Гриль): 1000 W 

Об'єм печі: 25  літрів 

Діаметр поворотного столика: Ø315мм 

Зовнішні габаритні розміри (довжина х ширина х 

висота) 
595 x 401 x 388 мм 

Вага нетто: приблизно 19,5 кг 

УВАГА! Забороняється експлуатація печі з несправними дверцятами або  

пошкодженим ущільненням. У такому випадку необхідно звернутися до  

кваліфікованого спеціаліста для здійснення ремонту. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Якщо не доглядати за чистотою пристрою, його поверхня може зіпсуватись. Це може 

вплинути на термін експлуатації пристрою та призвести до небезпечної ситуації. 
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УВАГА! При використанні Вашого пристрою з метою зниження ризику 

виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання тілесних ушкоджень 

або надмірного опромінення НВЧ-хвилями, дотримуйтесь основних застережень, 

зокрема таких: 

1. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Необхідно прочитати та дотримуватися наступних вказівок: 

«ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ». 

• Цей виріб призначений для користування особами (включаючи дітей у віці від 8 років) з

обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які

відчувають брак досвіду чи знань. Користування виробом такими особами дозволене

лише у разі нагляду чи попереднього інструктування особою, яка відповідає за їхню

безпеку та яка пройшла інструктаж з питань охорони праці та безпечного використання

пристрою та якій відомі усі можливі ризики, пов’язані з використанням пристрою.

Наглядайте за дітьми, щоб вони не бавились виробом.  Дітям заборонено чистити та

обслуговувати цей пристрій, якщо лише їм не більше 8 років і вони не перебувають під

наглядом дорослих. Тримайте дітей до 8 років подалі від печі, якщо вони не знаходяться

під наглядом.

• Тримайте прилад і його шнур в недоступному місці для дітей молодше 8 років.

• Якщо шнур живлення пошкоджено, він підлягає заміні виробником, його сервісним

агентом або іншими кваліфікованими спеціалістами, щоб запобігти виникненню

небезпеки (тільки для приладів зі з’єднувальним проводом типу "Y").

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтеся, що прилад вимкнено, перш ніж замінювати

лампу, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити  

обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу 

мікрохвиль. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно 

закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути. 

• Під час розігрівання їжі у пластиковій або паперовій упаковці, потрібно

слідкувати за піччю у зв’язку з можливістю займання.
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• Використовуйте лише посуд і приладдя, призначені для мікрохвильових печей.

• При виникненні диму вимкніть або від'єднайте прилад від електромережі і

тримайте дверцята закритими, щоб заглушити полум'я.

• Підігрівання напою у мікрохвильовій печі може призвести до затримки

википання і розбризкування, тому під час роботи з контейнером необхідно

дотримуватися обережності.

• Вміст пляшечок для годування немовлят і дитячих банок слід перемішувати або

ретельно струшувати пляшечки, а температуру їжі слід перевіряти перед

годуванням, щоб уникнути опіків.

• Забороняється розігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі, а також круто

зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після припинення

мікрохвильового нагрівання.

• Потрібно регулярно чистити піч і прибирати будь-які залишки їжі.

• Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що

призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною

виникнення небезпечних ситуацій.

• Використовуйте лише температурний датчик, рекомендований для цієї

мікрохвильової печі (стосується пристроїв обладнаних датчиками).

• Використовуйте мікрохвильову піч з відкритими декоративними дверцятами

(стосується духовок, оснащених декоративними дверцятами).

• Пристрій призначений для використання в домашніх господарствах та подібних

місцях, наприклад:

- в кухнях для працівників магазинів, офісів тав  інших робочих місцях,

- в готелях, мотелях та інших місцях проживання,

- на господарствах,

- в трактирах.

• Мікрохвильова піч призначена для нагрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі або

одягу та нагрівання подушок, капців, губок, вологої тканини тощо може привести

до ризику отримання травми, займання або пожежі.

• Не можна розміщувати металеві предмети  та металевий посуд у мікрохвильовій

печі.

• Забороняється чистити прилад паровим очищувачем.
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• Виймаючи страви з мікрохвильвої печі, будьте обережні, щоб не перемістити

поворотний стіл. (Стосується пристроїв для постійного встановлення та

вбудованих приладів, що використовуються над підлогою на висоті від 900 мм і

мають знімні поворотні столи. Не застосовується до пристроїв з горизонтальними

навісними дверцятами.)

• Мікрохвильова піч призначена для установки в спеціальну шафу.

• Забороняється чистити піч паровим очищувачем.

• Поверхня шухляди для зберігання може нагріватися.

БУДЬ ЛАСКА УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВИЩЕВКАЗАНІ 

ІНСТРУКЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО 

ВИКОРИСТАННЯ! 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пристрій та його частини нагріваються під час

роботи. Будьте особливо обережні, щоб не торкатися гарячих предметів. 

• Діти до 8 років повинні підлягати спеціальному нагляду.

• Під час використання прилад дуже нагрівається. Необхідно не

торкатися нагрівальних елементів усередині печі, кухонної плити і

печі.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час роботи приладу температура доступних 

поверхонь може бути високою. Не допускати до пристрою малих дітей. 

• Не встановлюйте прилад за декоративними дверима, щоб запобігти

його перегріванню. (Не стосується приладів з декоративними

дверцятами.)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Коли прилад працює в комбінованому режимі, 

діти повинні користуватися піччю тільки під наглядом дорослих у зв'язку з 

температурою що генерується. 

• Не використовуйте для чищення скляних дверцят духовки або скла

навісних кришок варильної поверхні (якщо потрібно) абразивні миючі

засоби або гострі металеві скребки, оскільки вони можуть подряпати

поверхню, що, у свою чергу, може призвести до розколювання скла.
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Переконайтеся, що напруга та частота струму у вашій електричній мережі відповідає 

напрузі й частоті, зазначеним на ідентифікаційній табличці. Переміщення розетки в інше 

місце або зміна кабелю живлення може здійснюватися тільки електриком. Якщо після 

установки штепсельна вилка більше не є доступною, то з боку монтажу повинне 

знаходитись багато полярний розподільний устрій з відстаню між контактами мінімум 3 

мм. 

Не передбачено підключення через адаптер і / або подовжувачі. Перевантаження 

електричної мережі може викликати небезпеку загоряння. 

2.2 Чищення 

Перед початком роботи потрібно відключити мікрохвильову піч від джерела живлення. 

1. Після використання протерти внутрішню поверхню приладу зволоженою тканиною.

2. Все приладдя промити звичайним способом у мильній воді.

3. Забруднення на рамі дверцят і ущільненні потрібно обережно видаляти за

допомогою вологої тканини.

4. Не використовуйте для чищення очищення дверцят мікрохвильовки грубі губки або

гострі металеві ганчірки для, оскільки це може призвести до розтріскування скла.

5. Щоб можна було легко очистити внутрішні стінки мікрохвильовки, налийте в миску

300мл (1/2 пінти) води і покладіть в неї половину лимона, а потім увімкніть прилад

протягом 10 хвилин на максимальну потужність. Після закінчення роботи печі

протріть стіни м’якою ганчіркою.

2. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМУВАННЮ

2.1. Instalacja uziemiająca 

ОБЕРЕЖНО! 

Ризик ураження електричним струмом. 

Контакт з деякими електричними елементами, які знаходяться всередині пристрою, може 

спричинити тяжкі травми і навіть смерть. 

Забороняється самостійно розбирати мікрохвильову піч. 

УВАГА! 

Ризик ураження електричним струмом. Підключати мікрохвильову піч до джерела 

живлення дозволяється тільки після того, як вона буде належним чином встановлена і 

заземлена. Треба використовувати запобіжник 10 (автомат L або B). 
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3.1 Ризик травмування 

SerТехнічне обслуговування і ремонт мікрохвильової печі можуть здійснювати тільки 

кваліфіковані спеціалісти. 

Більш детальна інформація міститься у розділі «Матеріали, які дозволяється і 

забороняється використовувати у мікрохвильовій печі». 

Деякі види посуду небезпечно використовувати у мікрохвильовій печі. За необхідності 

можна перевірити посуд способом, описаним далі. 

3.2 Перевірка посуду: 

1. У ємність, безпечну для використання в мікрохвильовій печі, налити 250 мл

холодної води, і поставити разом з посудом, який потрібно перевірити.

2. Нагрівати на максимальній потужності протягом менше однієї хвилини.

3. Обережно доторкнутися до порожнього посуду. Якщо він теплий – його не можна 

використовувати для приготування їжі у мікрохвильовій печі.

4. Не нагрівайте посуд довше ніж 1 хвилину.

3 ПОСУД 

ОБЕРЕЖНО! 
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3.3 Посуд, яким можна користуватися в мікрохвильовій печі 

Посуд Примітки 

Посуд для 

підсмажування 

Дотримуватися інструкцій виробника. Нижня частина посуду для підсмажування повинна 

знаходитися на відстані мінімум 5 мм (не менше 3/16 дюйма) над поверхнею поворотного 

столу. Порушення правил використання може стати причиною пошкодження поворотного 

столу. 

Столовий посуд 
Тільки посуд, безпечний для використання у мікрохвильовій печі. Дотримуватися інструкцій 

виробника. Не використовувати пошкоджений або тріснутий посуд. 

Скляні банки 
Завжди знімати кришки. Використовувати тільки для розігрівання продуктів харчування до 

невисокої температури. Більшість скляних банок не витримують високої температури, і 

можуть тріснути. 

Скляний посуд 

Використовувати тільки термостійкий скляний посуд. Переконатися у відсутності на посуді металевих 

елементів. Не використовувати пошкоджений або тріснутий посуд. Дотримуйтесь рекомендацій  

виробника. Не закривайте металевими стрічками. На пакеті потрібно зробити невеликі розрізи, через які 

буде виходити пара. 

Пакети для  

запікання 
Використовувати тільки для нетривалого приготування/розігрівання їжі. Не залишати 

мікрохвильову піч без нагляду під час приготування/розігрівання їжі. 

Паперові 

тарілки і чашки 
Використовувати тільки для нетривалого приготування/розігрівання їжі. Не залишати 

мікрохвильову піч без нагляду під час приготування/розігрівання їжі. 

Паперові 

рушники 

Використовується для накривання їжі з метою запобігання розбризкуванню. 

Використовуються для повторного розігрівання їжі і поглинання жиру. 

Використовувати тільки під наглядом протягом нетривалого розігрівання їжі 

Пергаментний 

папір 
Використовується для накривання їжі з метою запобігання розбризкуванню або для 

загортання під час обробки парою. 

Пластмаса 

Тільки посуд, безпечний для використання у мікрохвильовій печі. Дотримуватися 

інструкцій виробника. На етикетці повинно бути вказано «Безпечно для використання 

у мікрохвильових печах». Під час розігрівання їжі деякі типи пластмасової упаковки 

стають м’якими. На упаковці, призначеній для приготування їжі, і герметично 

закритих поліетиленових пакетах потрібно робити надрізи або отвори. 

Харчова плівка 
Тільки та, що безпечна для використання у мікрохвильовій печі. Використовується 

для накривання їжі під час приготування, щоб у ній зберігалася волога. Не допускати 

контакту харчової плівки з їжею. 

Термометри 
Тільки термометри, призначені для безпечного використання в мікрохвильових печах 

(термометри для м’яса або для харчових продуктів). 

Вощений папір 
Для утримання вологи і запобігання розбризкуванню потрібно користуватися 

кришкою. 
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3.4 Матеріали, які забороняється використовувати у мікрохвильовій печі 

Посуд Примітки 

Алюмінієві 

підноси 

Може виникнути електрична дуга. Перекласти їжу у посуд, 

безпечний для використання в мікрохвильовій печі. 

Картонні коробки 

з 

металевими 

ручками 

Можуть появитися іскри. Перекласти їжу у посуд, безпечний для 

використання в мікрохвильовій печі. 

Металевий посуд 

або посуд з 

металевими 

елементами 

Метал перешкоджає мікрохвильовій енергії проникати в їжу. 

Металеві елементи посуду можуть спричинити виникнення 

електричної дуги та іскор. 

Металевий дріт 

для пакування 

Може спричинити виникнення електричної дуги і займання 

всередині печі. 

Паперові пакети Можуть спричинити займання всередині печі. 

Пінопласт 
У результаті впливу високої температури пінопласт може 

розплавитися або забруднити рідину всередині. 

Деревина 
Під час нагрівання в мікрохвильовій печі деревина може 

розколотися або тріснути. 
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4. БУДОВА МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

4.1. Назви основних частин мікрохвильової печі і приладдя. 

Дістати піч і всі матеріали з картонної коробки. Дістати приладдя з печі. 

У комплект постачання мікрохвильової печі входить таке приладдя: 

• Скляне деко x1 

• Поворотне кільце    x1 

• Інструкція з експлуатації x1 

A) Панель керування Полиця на гриль (не можна 

використовувати її у робочому режимі 

експлуатації, решітка повинна 

знаходитись на скляній тарілці). 

B) Вал поворотного столу

C) Кільце поворотної тарілки

D) Скляне деко

E) Вікно

F) Дверцята

G) Система захисного блокування
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4.3. Встановлення та підключення urządzenia 

1. Пристрій призначений лише для домашнього використання.

2. Мікрохвильову піч можна встановлювати тільки у забудованих шафках.

3. Дотримуйтесь спеціальних інструкцій з монтажу.

4. Пристрій можна встановити в настінній шафці шириною 60 см.

5. Пристрій має вилку і можна його підключати лише до відповідно заземленої на

виході розетки.

6. Напруга мережі повинна відповідати напрузі вказаній на щитку.

7. Встановлення розетки та заміну з'єднувального кабелю може виконувати тільки

кваліфікований електрик. Під час встановлення прилад повинен бути обладнаний

багатополюсним вимикачем з ізоляційною відстанню між контактами не менше 3

мм.

8. Не використовуйте адаптери, багатосмугові стрічки або подовжувальні кабелі.

Перевантаження можуть викликати пожежу.

4.2. Установлення поворотного столу 

Під час роботи мікрохвильової 

печі її поверхня може сильно 

нагріватися. 

a. Забороняється перевертати скляне деко.

Забороняється закривати скляне деко

сторонніми предметами.

b. Під час приготування їжі завжди потрібно

користуватися скляним деко і поворотним

столом.

c. Всю їжу і упаковку з їжею завжди потрібно

розміщувати на скляному деко.

d. Якщо поворотний стіл або деко

пошкоджено/розбито потрібно звернутися

до авторизованого сервісного центру.

Втулка (знизу) 

Скляне деко 

Кільце поворотної тарілки 

Вал поворотного 
столу 
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5. ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ

Перед налаштуванням, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. 

Зверніть увагу на нижчевказане.  

5.1. Електричні з'єднання 

Піч має вилку і повинна бути підключена лише до правильно встановленої та 

заземленої на виході розетки. Лише кваліфікований електрик може 

встановити розетку та замінити кабель підключення. 

Під час встановлення прилад повинен бути обладнаний багатополюсним вимикачем з 

ізоляційною відстанню між контактами не менше 3 мм. 

Шафа монтується у шафу без задньої стінки. 

Між стіною і підставою печі повинна підтримуватися порожнина. Розмір порожнини 

може бути визначено в схемах. 

Зібрана шафа може не мати задньої стінки за пристроєм. 

Мінімальна висота установки: 85 см. 

Не закривайте вентиляційні отвори та отвори засисування повітря. 

Примітка: Не стискайте та не загинайте шнур живлення. 

Гвинт 
Śruba

Монтажна плитка 
Płytka montażowa

Захисний елемент пластикової 

обробки 
Osłona plastikowego wykończenia
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5.2. Монтажні меблі 

5.3. Підготовка шафи для вбудування 

1. У комплекті з приладом постачаеться шаблон для монтажу. Уважно

прочитайте інструкцію на шаблоні. Покладіть шаблон на дно шафи, в який

буде вмонтована мікрохвильова піч.
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2. Поруч з лінією середини шаблону є мітки «а». Поставте мітки на дні шафи відповідно

міткам шаблону.

3. Зніміть шаблон з низу корпуса і встановіть монтажну плитку за допомогою гвинтів «А»

5.4. Монтаж печі 

4. Помістіть піч в шафу.

- Переконайтеся, що задня частина приладу зафіксована монтажною плиткою.

- Не згинайте і не допускайте затисканнякабелю електроживлення елементами меблів і корпусу приладу.

Центральна лінія 

Монтажна плитка

гвинт 

Монтажна 
плитка	

UA 69



5. Відкрийте дверцята печі і зафіксуйте прилад до шафки за допомогою гвинта в

технологічному отворі на корпусі. Потім у місце інсталяційного отвору вставте

пластиковий захисний елемент.

6. ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

Мікрохвильова піч використовує сучасний електронний контролер для 

регулювання параметрів приготування. 

6.1. Налаштування годинника 

Після ввімкнення живлення печі на світлодіодному дисплеї з’явиться «0:00» і 

прозвучить один звуковий сигнал. 

• Двічі натиснути на кнопку  «KitchenTimer/Clock» (Таймер/Годинник), почнуть 

блимати цифри, які позначають години. 

• Натиснути «/\ або \/» для налаштування годин (формат часу 0--23).

• Натисніть кнопку  «KitchenTimer /Clock» (Таймер/Годинник), почнуть блимати

цифри, які позначають хвилини.

• Щоб відрегулювати хвилини, натиснути  «/\ або \/» (формат часу 0--59).

• Натиснути на кнопку  «KitchenTimer/Clock» (Таймер/Годинник) для завершення

налаштування годинника. Почне блимати «:», налаштування часу закінчено.

Примітка:

• Якщо поточнийчас на годиннику не налаштований, прилад не працюватиме.

• Якщо Ви допустили якусь помилку під час налаштування поточного часу,

натискання на кнопку «Stop/Clear» призведе дисплей до початкових налаштувань.

гвинт
інсталяційного 

отвору 
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6.2. Приготування в режимі мікрохвиль 

• Натисніть кнопку «Micro/ Grill / Combi», дисплей відобразить «Р100».

• Повторно натискайте кнопки «Micro/Grill/Combi» або натисніть   , щоб задати 

бажану потужність мікрохвиль від 10% до 100%. При цьому на дисплеї після 

кожного натискання буде з’являтися позначення відповідної потужності «P100», 

«P80», «P50», «P30» або «P10».

• Після вибору потужності мікрохвиль натисніть «Start /+ 30sec / Confirm».

• За допомогою «/\ або \/» налаштуйте бажаний час приготування від 0:05 до 95:00.

• Після налаштування часу приготування повторно натисніть «Start/+ 30sec / Confirm» 

щоб почати приготування.

0 - 1  хв. 5  секунд 

1 - 5  хв. 10  секунд 

5 - 10  хв. 30  секунд 

10 - 30  хв. 1  хвилина 

30 - 95  хв. 5  хвилина Шкала потужності мікрохвиль 

Потужність печі 100% 80% 50% 30% 10% 

Дисплей P100 P80 P50 P30 P10 

6.3. Гриль або комбіноване приготування. 

Коли на дисплей відобразить «Р100», натисніть один раз кнопку «Micro/ Grill / Combi». 

Повторними натисканнями «Micro/ Grill/ Combi» або за допомогою «/\ або \/» 

налаштуйте бажаний рівень потужності мікрохвиль. Після вибору потужності дисплей 

додатково відобразить один з режимів гриля G, C-1 або С2. Натисніть «Start /+ 30sec / Confirm» 

щоб вибрати відображуваний режим. Налаштуйте бажаний час приготування від 0:05 до 

95:00. Повторно натисніть «Start /+ 30sec / Confirm» щоб почати приготування.  

Наприклад: Якщо Ви хочете при потужності мікрохвиль 55% і при потужності гриля 

45% протягом 10 хвилин (С-1), перейдіть за нижченаведеними крокам: 

1. Натисніть кнопку «Micro/ Grill/ Combi». Дисплей відобразить «Р100».

2. Повторно натисніть «Micro / Grill / Combi поки на дисплеї не з'являться «С-1».

3. Натисніть «Start /+ 30sec / Confirm» щоб вибрати відображуваний режим.

4. Користуючись «/\ або \/» , налаштуйте час приготування на дисплеї на 10:00.

5. Натисніть «Start /+ 30sec / Confirm» щоб почати приготування.

ПРИМІТКА: Налаштування часу (вибір значення за одне натискання): 
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Шкала потужностей гриля і комбінованого приготування: 

Програма Дисплей 
Потужність 

мікрохвиль 
Потужність гриля 

Grill G 0% 100% 

Combi.1 C-1 55% 45% 

Combi.2 C-2 36% 64% 

Якщо не буде ніяких дій, піч буде продовжувати працювати. 

6.4. Розморожування за вагою: 

1. Натисніть один раз кнопку «Weight / Time Defrost». Дисплей відображає «dEF1».

2. Поворотним сенсорним перемикачем «/\ або \/» задайте необхідне значення ваги

розташованно їстрави в піч. Вагу можна задавати в діапазоні від 100 до 2000 грам.

3. Натисніть «Start/+30sec/Confirm» щоб почати розморожування.

6.5. Розморожування за часом: 

1. Натисніть двічі кнопку «Weight / Time Defrost». Дисплей відображає «dEF2».

2. Поворотним сенсорним перемикачем «/\ або \/» задайте необхідне значення часу

розморожування. Час можна задавати в діапазоні до 95:00 хвилин.

3. Натисніть «Start/+30sec/Confirm».

6.6. Багатоетапне приготування їжі 

Ви можете встановити до двох етапів приготування їжі. Якщо перший етап -  

розморожування, треба встановити його першим. Після кожної пролунає сигнал та  

починається наступний етап. 

Примітка: Автоматичне меню не може бути встановлене як один із етапів у 

багатоетапному режимі. 

ЗАМІТКА: Після закінчення половини заданого часу приготування гриля, 

прилад видасть подвійний звуковий сигнал. Для більш ретельної піджарки страви, Ви 

можете перевернути їжу на цьому етапі приготування і натиснути «Start/+ 30sec / Confirm» 

для продовження. Якщо нічого не робити, піч продовжить роботу без змін.  
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Приклад: ми хочемо розморозити їжу протягом 5 хвилин, а потім варити її з 

встановленою потужністю духовки до 80% протягом 7 хвилин. Для цього виконайте 

наступні дії: 

1. Коли на дисплеї з'явиться напис «dEF2» двічі натисніть «Weight/Time

Defrost».

2. Для того, щоб вибрати час приготування на 5 хвилин, натисніть «/\ або \/»;

3. Один раз натиснути «Micro/Grill/Combi». На екрані з'явиться напис «P100».

4. Щоб вибрати потужність печі, натисніть на символ «/\ або \/» до тих пір, поки не

з'явиться «P80».

5. Для підтвердження натисніть «Start /+ 30sec / Confirm», на дисплеї з'явиться "P80".

6. Для того, щоб встановити час приготування 7 хвилин, натисніть «/\ або \/»;

7. Щоб почати готувати, натисніть «Start /+ 30sec / Confirm».

6.7. Таймер -нагадування 

1. Натисніть один раз кнопку «Kitchen Timer / Clock». Таймер перейде в режим 

нагадування і дисплей відобразить 00:00 і іконку нагадування. 

2. Поворотним сенсорним перемикачем «/\ або \/» налаштуйте необхідне значення

часу нагадування (макс. 95 хвилин).

3. Натисніть «Start /+ 30sec / Confirm». Іконка нагадування почне блимати і таймер почне

відлік заданого часу.

4. Після закінчення заданого часу нагадування іконка зникне і прилад видасть 5

звукових сигналів.

Якщо був наставлений годинник  (24-годинна система), на дисплеї з'явиться поточна година.

Увага: 

Дисплей повернеться в режим відображення поточного часу годин (режим 24 

години). 

6.8. Авто меню: 

1. Поворотним перемикачем «/\ або \/» вправо виберіть один з 8-и режимів 

автоматичного приготування (від А-1 до А-8). 

2. Натисніть кнопку «Start /+ 30sec / Confirm» щоб підтвердити обраний режим.

3. Поворотним перемикачем «/\ або \/» виберіть вагу страви, користуючись таблицею, 

яка наведена нижче. 

4. Натисніть «Start /+ 30sec / Confirm» щоб почати приготування.

5. Після закінчення заданого часу нагадування іконка зникне і прилад видасть 5

звукових сигналів. Дисплей повернеться в режим відображення поточного часу

годин та покаже «0:00».
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Таблиця режимів автоматичного приготування: 

Меню Вага, г Дисплей 

A-1 200 200 

Піца 400 400 

A-2

М'ясо 

250 250 

350 350 

450 450 

A-3

Овочі 

200 200 

300 300 

400 400 

A-4 50 г (з 450 мл холодної води) 50 

Макарони 100 г (з 800 мл холодної води) 100 

A-5

Картопля 

200 200 

400 400 

600 600 

A-6

Риби 

250 250 

350 350 

450 450 

A-7

Напитки 

1 чашка (120 мл) 1 

2 чашки (240 мл) 2 

3 чашки (360 мл) 3 

A-8 50 50 

Попкорн 100 100 

6.9. Швидкий старт 

1. Натискання на кнопку «Start/+ 30sec /Confirm» задасть печі 30 секунд часу приготування в

режимі мікрохвиль 100%. Повторними натисканнями кнопки можете додавати до часу

приготування по 30 секунд аж до 95 хвилин.

2. В режимі мікрохвиль, гриля або для комбінованого режиму натискання на кнопку

«Start/+ 30sec / Confirm» також буде додавати час приготування.

3. В режимі очікування печі, можна скористатися також поворотним перемикачем «\/»  для

налаштування часу приготування. Для налаштування часу приготування поверніть

поворотний перемикач вліво і задайте необхідне значення часу приготування в секундах

або хвилинах. Потім натисніть «Start /+ 30sec / Confirm» щоб почати приготування

Примітка: 

В автоматичному меню та режимі розморожування залежно від ваги, часу приготування 

не можна продовжувати, натискаючи «Start /+ 30sec / Confirm». 
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6.10. Блокування від дітей 

Блокування: В режимі очікування натиснути на кнопку «Stop/Clear», і утримувати її 

натиснутою 3 секунди. Після цього прозвучить довгий сигнал, який означає ввімкнення 

блокування від дітей та відображатиметься час, якщо був наставлений. Якщо не 

встановлено, на дисплеї покажеться символ “      ”. 

Вимкнення режиму блокування: Для вимкнення режиму блокування потрібно 

натиснути на кнопку «Stop/Clear» і утримувати її натиснутою 3 секунди. Після цього 

прозвучить сигнал, який означає вимкнення блокування. 

6.11. Перегляд інформації 

1. У режимі приготування їжі, у режимі роботи гриля та комбінованого

приготування їжі, натиснути на кнопку «Micro/Grill/Combi». Вибрана потужність

буде відображатися на дисплеї протягом 2-3 секунд. Після цього показники на

дисплеї печі повернуться до попереднього стану.

2. Під час приготування їжі натиснути  „ KitchenTimer/Clock”, щоб перевірити час.

Вибраний часовий показник буде відображатися на дисплеї протягом 2-3 секунд. 

6.12. Додаткова інформація за специфікацією 

1. Якщо Ви відкрили дверцята під час приготування, щоб продовжити процес,

необхідно щільно закрити дверцята і натиснути на кнопку «Start /+ 30sec / Confirm».

2. Після встановлення програми приготування клавіша «Start /+ 30sec / Confirm» не буде

натискатися протягом 1 хвилини. Відображення поточного часу. Налапштування

будуть скасовані.

3. Після належного натискання клавіші пролунає один сигнал, якщо клавішу

натиснути неправильно, сигнал не пролунає.
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6.13. Виявлення і усунення несправностей 

Нормальний режим роборти 

Мікрохвильова піч 

створює перешкоди 

для телевізійного сигналу 

Під час роботи мікрохвильової печі виникають 

перешкоди, які впливають на якість прийому 

теле- і радіо сигналів. Такі самі перешкоди вини- 

кають під час роботи інших невеликих електрич- 

них приладів (наприклад, міксера, фена тощо). 

Це нормальне явище. 

Тьмяне світло в печі 
Якщо піч працює на малій потужності, освітлення 

в печі може потьмяніти. Це нормальне явище. 

На поверхні дверцят 

конденсується пара, а з 

вентиляційних отворів 

виходить гаряче повітря 

Під час нагрівання з їжі може виділятися пара. 

Більша частина пари виходить через вентиляційні 

отвори. Але деяка частина пари може конденсува- 

тися на поверхні дверцят. Це нормальне явище. 

Випадкове ввімкнення 

порожньої 

мікрохвильової 

печі 

Забороняється вмикати порожню мікрохвильову 

піч. Це дуже небезпечно. 

Несправність Можлива причина Усунення 

Піч не вмикається 

1. Штепсельна вилка не

забезпечує надійний контакт 

Від’єднати штепсельну вилку від 

розетки і приєднати через десять 

секунд 

2. Перегорів запобіжник або

спрацював автоматичний

вимикач 

Замінити запобіжник або 

встановити автоматичний вимикач 

у вихідне положення (ремонт 

виконує валіфікований спеціаліст 

компанії)

3. Несправна розетка

Перевірити справність розетки за 

допомогою інших 

електроприладів. 

Піч не гріє 4. Нещільно закриті дверцята. Правильно закрити дверцята 
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Згідно з Директивою щодо відпрацьованого електричного та 

електронного обладнання (Директива WEEE) збір та 

утилізація відпрацьованого електричного та електронного 

обладнання мають здійснюватися окремо. Якщо у 

майбутньому ви вирішите утилізувати цей виріб, НЕ 

утилізовуйте його разом із побутовим сміттям. Будь ласка, 

відправте його в спеціалізований пункт збору відпрацьованого 

електричного та електронного обладнання, якщо це можливо. 
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