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	[uk] Інструкція з використання
	õ Зміст[uk] Інструкція з використання
	: Важливі настанови з безпеки
	Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати прилад безпечно та правильно. Збережіть інструкції з експлуата...
	Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.
	Право підключати прилад без штекеру має тільки фахівець, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не розповсюджується на ушкодження, спр...
	Цей прилад призначений тільки для домашнього побутового використання. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і нап...
	Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.
	Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися прила...
	Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 15 років або біль...
	Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від приладу та кабелю підключення.
	Небезпека пожежі!
	■ Використання приладу не за призначенням небезпечне та може призвести до ушкодженя. Не допускається сушка продуктів чи одягу, нагріва...
	Небезпека пожежі!
	■ Харчові продукти можуть загорітись. Забороняється розігрівати продукти в пластиковій упаковці або упаковці зі спіненого матеріалу. ...

	Небезпека пожежі!
	■ Харчова олія може загорітись. Забороняється розігрівати олію в режимі мікрохвиль.


	Вибухонебезпечно!!
	Рідина або інші харчові продукти у щільно закупорених ємностях можуть вибухнути. Ніколи не розігрівайте рідину та інші харчові продукт...

	Велика небезпека шкоди для здоров'я!!
	■ При недостатньому очищенні можуть пошкодитися поверхні приладу. Такі пошкодження призводять до мікрохвильового випромінення. Ретел...
	Велика небезпека шкоди для здоров'я!!
	■ Крізь пошкоджені дверцята робочої камери або їх ущільнення може випромінюватися енергія мікрохвиль. Ніколи не користуйтесь приладом...

	Велика небезпека шкоди для здоров'я!!
	■ З приладу без кришки корпусу випромінюється енергія мікрохвиль. Ніколи не знімайте кришку корпусу. Для технічного обслуговування або...


	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфіко...
	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ На гарячих деталях може розтопитися ізоляція електроприладів. Стежте, щоб кабель від електроприладу не торкався гарячих деталей.

	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.

	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом. Запобігайте впливу високої температури та вологості на прилад. Експ...

	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ Несправність приладу може призвести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий ...

	Небезпека ураження електричним струмом!
	■ Прилад працює під високою напругою. Ніколи не знімайте корпус приладу.

	Небезпека ураження струмом!
	■ Потрапляння рідини всередину приладу може спричинити ураження струмом.


	Небезпека опіків!
	■ Прилад дуже сильно нагрівається. Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери. За...
	Небезпека опіків!
	■ Приладдя або посуд сильно нагрівається. Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

	Небезпека опіків!
	■ Алкогольні пари можуть спалахнути в гарячій робочій камері. Забороняється готувати страви із великою кількістю рідини, яка містить в...

	Небезпека опіків!
	■ Харчові продукти з міцною шкіркою або шкарлупою можуть вибухнути протягом нагрівання або навіть після нього. Забороняється готувати ...

	Небезпека опіків!
	■ Тепло в продуктах дитячого харчування розподіляється нерівномірно. Забороняється розігрівати дитяче харчування у закритих ємностях...

	Небезпека опіків!
	■ Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися. Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

	Небезпека опіків!
	■ Якщо продукт герметично запакований, упаковка може луснути. Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці. Завжди виймайте ст...

	Небезпека опіків!
	■ Використання приладу не за призначенням небезпечне. Не допускається сушіння продуктів чи одягу, нагрівання домашнього взуття, подуше...


	Небезпека опіку!
	■ Під час відкриття дверцят приладу може виходити гаряча пара. Обережно відчиняйте дверцята приладу. Не підпускайте дітей до приладу.
	Небезпека опіку!
	■ З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара. Забороняється лити воду у гарячу робочу камеру.

	Небезпека опіку!
	■ Під час розігрівання рідини може статися затримка закипання. Це означає, що рідина досягла температури кипіння, а типові бульбашки ще ...


	Небезпека травмування!
	■ Подряпане скло дверцят приладу може тріснути. Не використовуйте шкребкі для скла та дряпаючі або абразивні очищувальні засоби.
	Небезпека травмування!!
	■ Непридатний посуд може тріснути. В ручках та кришках порцелянового або керамічного посуду можуть бути невеликі отвори, що ведуть до п...

	Небезпека травмування!
	■ Посуд та ємності з металу або посуд з металевим окантуванням може спричинити утворення іскор у мікрохвильовому режимі. Прилад пошкод...

	Небезпека травмування!
	■ Поворотний стіл зі скла може розколотися. Тверді предмети не повинні стикатися з поворотним столом.

	Небезпека травмування!
	■ Тріщини або злами на поворотному столі зі скла небезпечні. Використовуйте поворотний стіл з обережністю.

	Причини пошкоджень
	Увага!
	■ Дуже забруднене ущільнення
	■ Режим мікрохвиль без страв
	■ Попкорн для мікрохвильової печі
	■ Виникнення іскор
	■ Алюмінієвий настил
	■ Охолодження із відкритими дверцятами
	■ Конденсат в робочій камері





	Встановлення і підключенняВстановлення і підключення
	Панель управління
	Перемикач
	Приладдя
	Увага!
	Встановлювати підставку, що обертається, треба так:
	1. Покладіть кільце, що обертається, a у заглиблення в робочій камері.
	2. Зафіксуйте підставку b у приводі c посередині робочої камери.
	Вказівка



	Перед першою експлуатацією
	Встановлення часу
	1. Натисніть клавішу 0.
	2. За допомогою перемикача встановіть поточний час.
	3. Знову натисніть клавішу 0.


	Відключення індикації часу
	Повторне налаштування часу доби
	Зміна часу доби наприклад, з літнього на зимовий час

	Режим мікрохвиль
	Вказівка
	1. Натисніть клавішу 900 Вт.
	2. Встановіть перемикачем 1:30 хв.
	3. Натисніть клавішу "Старт".

	Вказівки щодо посуду
	Придатний посуд
	Непридатний посуд
	Увага!

	Тестування посуду
	1. Поставте порожній посуд у прилад на час від 30 секунд до 1 хвилини і увімкніть максимальну потужність.
	2. Час від часу перевіряйте температуру.
	Потужність мікрохвиль
	Вказівка

	Регулювання мікрохвиль
	1. Натисніть на бажану потужність мікрохвиль.
	2. Відрегулюйте тривалість за допомогою перемикача.
	3. Натисніть клавішу "Старт".



	Час роботи закінчився
	Зміна тривалості
	Призупинення
	Переривання роботи
	Вказівка
	Охолоджувальний вентилятор
	Вказівки



	Пам'ять
	Занесення у пам'ять
	Приклад: 360 Вт, 25 хвилин
	1. Натисніть клавішу i.
	2. Натисніть на бажану потужність мікрохвиль.
	3. Відрегулюйте тривалість за допомогою перемикача.
	4. Підтвердьте за допомогою клавіші i.
	Вказівка


	Запуск параметрів із пам'яті
	1. Натисніть клавішу i.
	2. Натисніть клавішу "Старт".


	Час роботи закінчився
	Призупинення
	Видалення установок

	Зміна тривалості сигналу
	Догляд та очищення
	: Небезпека короткого замикання!!
	: Небезпека опіків!
	: Небезпека ураження електричним струмом!
	Забороняється використовувати:
	Очисні засоби
	Увага!


	Таблиця несправностей
	: Небезпека ураження електричним струмом!
	Що робити у випадку несправності?

	Сервісна служба
	Eномер та FDномер
	Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

	Автоматичні програми
	Установлення програми
	1. Натискайте клавішу g до тих пір, поки не з'явиться номер бажаної програми.
	2. Натисніть клавішу 1.
	На дисплеї світиться “P" та з'являється запропонована вага.
	3. Встановіть вагу страви за допомогою перемикача.
	4. Натисніть клавішу "Старт".


	Час роботи закінчився
	Зміна
	Призупинення
	Переривання роботи
	Вказівки
	Розморожування за допомогою автоматичних програм
	Вказівки

	Готування за допомогою автоматичних програм
	Вказівки



	Перевірено для Вас у нашій кулінарній студії
	Вказівки до таблиць
	Розморожування
	Вказівки

	Розморожування, розігрівання або приготування продуктів глибокого замороження
	Вказівки

	Розігрівання страв
	: Небезпека опіку!
	Увага!
	Вказівки


	Готування страв
	Вказівки

	Поради щодо режиму мікрохвиль
	Конденсат

	Тестові страви відповідно стандарту EN 60705
	Готування та розморожування з режимом мікрохвиль
	Готування з режимом мікрохвиль
	Розморожування з режимом мікрохвиль
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