
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka mikrofalowa
z grillem 

Model: WD800ESL20-SP2



WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA:

1.	Przeczytaj	 instrukcje	 przed	 uruchomieniem	 urzą-
dzenia.

2.	Użytkuj	 urządzenie	 wyłącznie	 zgodnie	 z	 przezna-
czeniem	 opisanym	 w	 niniejszej	 instrukcji.	 Ten	 typ	
kuchenki	przeznaczony	jest	do	podgrzewania,	goto-
wania	i	suszenia	żywności.	Nie	jest	on	przeznaczo-
ny	do	użytku	przemysłowego	lub	laboratoryjnego.

3.	Nie	uruchamiaj	pustej	kuchenki.

4.	Nie	uruchamiaj	kuchenki,	 jeśli	uszkodzona	została	
wtyczka	 lub	 przewód,	 kuchenka	 nie	 działa	 prawi-
dłowo,	 została	 uszkodzona	 lub	 upuszczona.	 Jeśli	
uszkodzony	został	przewód	zasilający,	powinien	go	
wymienić	producent,	serwis	techniczny	lub	inna	od-
powiedni	wykwalifikowana	osoba.	

5.	Kuchenka	 może	 być	 obsługiwana	 przez	 dzieci	
wyłącznie	 pod	 kontrolą	 osoby	 dorosłej	 ze	 wzglę-
du	 na	 zagrożenie	 wynikające	 z	 niewłaściwego																			
użytkowania

6.	Aby	ograniczyć	ryzyko	ognia	we	wnętrzu	kuchenki:	

►	Podgrzewając	 żywność	 w	 plastikowym	 lub	 papie-
rowym	pojemniku	często	sprawdzaj	kuchenkę,	aby	
uniknąć	zapalenia.

►	Z	torebek	papierowych	i	plastikowych	usuń	sznurki/
druty	przed	umieszczeniem	torebki	w	kuchence.

►	W	wypadku	 zauważenia	 dymu	wyłącz	 urządzenie	
nie	 otwierając	 drzwiczek,	 aby	 zdławić	 ewentualny	
ogień.

►	Nie	używaj	wnętrza	kuchenki	do	przechowywania.	
Nie	 pozostawiaj	 produktów	 papierowych,	 naczyń	
lub	żywności,	kiedy	kuchenka	nie	jest	użytkowana.

8.	Cieczy	i	innej	żywności	nie	podgrzewaj	w	zamknię-
tych	pojemnikach,	ponieważ	mogą	eksplodować.

9.	Podgrzewanie	 napojów	może	 prowadzić	 do	 gwał-
townego	 zagotowania,	 dlatego	 zachować	 należy	
szczególną	 ostrożność	 przy	 kontakcie	 z	 pojemni-
kiem.

10.	Nie	używaj	kuchenki	do	smażenia.	Gorący	tłuszcz	
może	uszkodzić	kuchenkę	i	naczynia,	a	także	pro-
wadzić	do	poparzeń.

11.	Nie	podgrzewaj	w	kuchence	jajek	w	skorupkach	i	
ugotowanych	na	 twardo,	ponieważ	mogą	eksplo-
dować	nawet	po	zakończeniu	podgrzewania.

12.	 Artykuły	 z	 twardą	 skórką,	 jak	 ziemniaki,	 dynie,			
jabłka	przebij	przed	gotowaniem.

13.	 Zawartość	 butelek	 do	 karmienia	 i	 słoików	 z	 od-
żywkami	dla	dzieci	wymieszaj	lub	wstrząśnij,	przed	
podaniem	sprawdź	 temperaturę,	aby	uniknąć	po-
parzeń.

14.	 Naczynia	 mogą	 ulec	 rozgrzaniu	 ze	 względu	 na	
temperaturę	podgrzewanej	żywności.	Dlatego	ko-
nieczne	może	być	użycie	uchwytów	do	naczyń.

15.	Upewnij	się,	że	naczynia	nadają	się	do	kuchenek	
mikrofalowych.

16.	 Konserwację	 i	 naprawy	 związane	 z	 usunięciem	
obudowy	 chroniącej	 przed	 nadmierną	 energią	
mikrofalową	przeprowadzać	może	wyłącznie	wy-
kwalifikowany	personel	techniczny.	

17.	Nie	uruchamiać	kuchenki	z	otwartymi	drzwiczka-
mi,	ponieważ	może	to	prowadzić	do	szkodliwego	
wystawienia	na	działanie	energii	mikrofalowej.	Nie	
manipulować	przy	blokadach	bezpieczeństwa.

18.	 Nie	 umieszczać	 żadnych	 przedmiotów	 między	
czołem	kuchenki	a	drzwiczkami;	nie	pozostawiać	
resztek	środka	czyszczącego	na	powierzchniach	
uszczelniających.
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1.	Upewnij	się,	że	z	wnętrza	drzwiczek	usunięto	mate-
riały	opakowaniowe.

2.	Sprawdź	 kuchenkę	 pod	 kątem	 wszelkich	 uszko-
dzeń,	takich	jak:	nieprawidłowa	pozycja	lub	wgnie-
cenie	drzwiczek,	uszkodzone	uszczelki	i	powierzch-
nie	uszczelniające,	pęknięte	lub	obluzowane	zawia-
sy	i	blokady,	wgniecenia	wewnątrz	kuchenki	lub	na	
drzwiczkach.	W	razie	 jakichkolwiek	uszkodzeń	nie	
uruchamiaj	kuchenki	i	skontaktuj	się	z	serwisem.

3.	Kuchenkę	umieść	na	płaskiej,	stabilnej	powierzch-
ni,	która	wytrzyma	jej	ciężar	oraz	maksymalną	ilość	
żywności	gotowanej	w	kuchence.

4.	Nie	umieszczaj	kuchenki	w	pobliżu	źródeł	wysokiej	
temperatury,	wilgoci	lub	materiałów	palnych.

5.	Do	 prawidłowej	 pracy	 kuchenki	 niezbędny	 jest	

odpowiedni	 przepływ	 powietrza.	 Upewnij	 się,	 że	
ponad	kuchenką	znajduje	się	20	cm,	za	kuchenką	
10	cm,	a	po	obu	stronach	kuchenki	po	5	cm	wolnej	
przestrzeni.	Nie	zasłaniaj	i	zastawiaj	żadnych	otwo-
rów	urządzenia.	Nie	demontuj	stopek.	

6.	Nie	uruchamiaj	kuchenki	bez	tacy	szklanej,	podpory	
rolkowej	 lub	wału	 umieszczonych	w	 odpowiednim	
miejscu. 

7.	Upewnij	 się,	 że	 przewód	 zasilający	 nie	 został	
uszkodzony	 i	 nie	 przebiega	 pod	 kuchenką,	 przez	
powierzchnie	gorące	lub	ostre.	

8.	Zapewnij	dostęp	do	wtyczki,	aby	można	ją	było	wy-
jąć	z	gniazda	w	nagłych	wypadkach.	

9.	Kuchenki	 nie	 używaj	 poza	 pomieszczeniami	 za-
mkniętymi.	

INSTALACJA

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca	kuchenki	mikrofalowej	może	zakłócać	pracę	od-
biorników	radiowych,	telewizyjnych	itp.	
W	 wypadku	 wystąpienia	 zakłóceń	 można	 je	 ograni-
czyć	w	następujący	sposób:
1.	Oczyść	drzwiczki	i	powierzchnie	uszczelniające	ku-

chenki.
2.	Zmień	ustawienie	anteny	radiowej	lub	telewizyjnej.

3.	Zmień	położenie	kuchenki	mikrofalowej	względem	
odbiornika.

4.	Odsuń	kuchenkę	mikrofalową	od	odbiornika.
5.	Podłącz	kuchenkę	mikrofalową	do	innego	gniazdka,	
aby	kuchenka	mikrofalowa	i	odbiornik	zasilane	były	
z	innych	obwodów.

ZASADY KORZYSTANIA Z KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1.	Dokładnie	 rozłóż	 żywność.	 Najgrubsze	 fragmenty	
ułóż	w	kierunku	krawędzi	talerza.

2.	Obserwuj	 czas	 gotowania.	 Gotuj	 przez	 najkrótszy	
zalecany	 czas,	 w	 razie	 konieczności	 wydłużając	
czas	 gotowania.	 Żywność	 gotowana	 zbyt	 długo	
może	dymić	lub	zapalić	się.

3.	Żywność	 przykryj	 na	 czas	 gotowania.	 Chroni	 to	

przed	 rozpryskami	 i	 ułatwia	 równomierne	 gotowa-
nie.

4.	Aby	przyspieszyć	gotowanie	takich	dań,	jak	kurczak	
lub	hamburgery,	podczas	gotowania	przewróć	je	na	
drugą	stronę.	Dania	takie,	jak	pulpety	/	kotlety	mie-
lone	w	 połowie	 gotowania	 przełożyć	 ze	 spodu	 do	
góry,	ze	środka	na	krawędź	talerza	i	odwrotnie.

UZIEMIENIE
Urządzenie	 należy	 uziemić.	 Kuchenka	 wyposażona	
jest	w	kabel	z	przewodem	uziemiającym,	który	należy	
podłączyć	do	gniazda	ściennego	odpowiednio	zamo-
cowanego	i	uziemionego.	W	wypadku	krótkiego	spię-
cia	 uziemienie	 ogranicza	 ryzyko	 porażenia	 prądem,	
umożliwiając	 odpływ	 prądu.	 Zaleca	 się	 podłączenie	
kuchenki	do	obwodu	przeznaczonego	wyłącznie	do	jej	
zasilania.	Stosowanie	wysokiego	napięcia	jest	niebez-
pieczne	 i	może	prowadzić	do	pożaru	 lub	 innych	wy-

padków	powodujących	uszkodzenie	kuchenki.	
OSTRZEŻENIE:	 Nieprawidłowe	 zastosowanie	 prze-
wodu	 uziemiającego	 może	 prowadzić	 do	 porażenia	
prądem.
Uwaga:
1.	W	razie	pytań	związanych	z	uziemieniem	lub	pod-
łączeniem	urządzenia	skontaktować	się	z	wykwalifi-
kowanym	elektrykiem	lub	serwisem	technicznym.

2.	Producent	i	sprzedawca	nie	ponoszą	odpowiedzial-
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ności	za	uszkodzenia	kuchenki	lub	obrażenia	ciała	
wynikające	 z	 nieprzestrzegania	 procedur	 związa-
nych	z	wykonaniem	podłączeń	elektrycznych.

Przewody	 znajdujące	 się	w	 kablu	 zasilającym	 ozna-

czone	są	w	następujący	sposób:
Przewód	żółtozielony	=	UZIEMIENIE
Przewód	niebieski	=	ZEROWY	
Przewód	brązowy	=	POD	NAPIĘCIEM

PRZED WEZWANIEM SERWISU

Jeśli kuchenki nie można uruchomić:
1.	Sprawdź,	czy	jest	prawidłowo	podłączona	do	sieci.	
Jeśli	 nie,	wyjmij	wtyczkę	 z	 gniazdka,	 odczekaj	 10	
sekund,	a	następnie	włóż	wtyczkę	do	gniazda	po-
nownie.

2.	Sprawdź,	czy	przepaleniu	nie	uległ	bezpiecznik	lub	
nie	 został	 uruchomiony	 wyłącznik	 automatyczny.	

Jeśli	nie,	sprawdź	gniazdko,	podłączając	do	niego	
inne	urządzenie.

3.	Upewnij	się,	że	panel	sterowania	jest	zaprogramo-
wany	prawidłowo,	a	zegar	został	nastawiony.

4.	Upewnij	się,	że	drzwiczki	zostały	zamknięte,	a	bloka-
da	bezpieczeństwa	została	uruchomiona.	W	innym	
wypadku	prąd	nie	będzie	dopływał	do	kuchenki.

JEŚLI ŻADNA Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, SKONTAKTUJ 
SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM. NIE REGULUJ I NIE NAPRAWIAJ KUCHENKI 

SAMODZIELNIE.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYBORU NACZYŃ
1.	Idealnym	materiałem,	 z	 którego	 powinny	 być	 wy-
konane	 naczynia	 do	 kuchenki	 mikrofalowej,	 jest	
materiał		przezroczysty,	przepuszczający	mikrofale	
i	pozwalający	na	to,	aby	energia	przepływała	przez	
pojemnik	i	ogrzewała	żywność.

2.	Mikrofale	 nie	 są	 w	 stanie	 przeniknąć	 przez	 me-
tal,	 dlatego	 naczyń	 z	wykończeniem	 z	metalu	 nie	
należy	 używać.	 Nie	 używaj	 również	 produktów	 z	
makulatury,	ponieważ	mogą	one	zawierać	drobiny	
metalu,	które	z	kolei	mogą	spowodować	iskrzenie	i	

/	lub	ich	zapalenie.

3.	Zaleca	się	naczynia	okrągłe	/	owalne,	nie	kwadrato-
we	/	prostokątne,	ponieważ	żywność	znajdująca	się	
w	narożnikach	z	reguły	podgrzewana	jest	nadmier-
nie.

5.	Aby	 zapobiec	 nadmiernemu	 podgrzaniu	 zastoso-
wać	można	 cienkie	 paski	 folii	 aluminiowej,	 jednak	
nie	w	nadmiernej	ilości,	zachowując	odstęp	2,54	cm	
między	folią	a	wnętrzem	kuchenki.

NACZYNIA MIKROFALE PIECZENIE TRYB MIESZANY

Szkło	żaroodporne Tak Tak Tak

Szkło	nieżaroodporne Nie Nie Nie

Ceramika	żaroodporna Tak Tak Tak

Talerze	plastikowe	do	kuchenek	
mikrofalowych Tak Nie Nie

Papier kuchenny Tak Nie Nie

Tace	metalowe Nie Tak Nie

Stelaże	metalowe Nie Tak Nie

Folia	i	pojemniki	aluminiowe Nie Tak Nie

Poniższa	lista	zawiera	ogólne	wskazówki	dotyczące	wyboru	odpowiednich	naczyń:
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1. Blokada drzwiczek
2. Okno kuchenki.
3. Otwory wentylacyjne
4. Pierścień obrotowy
5. Panel sterowania
6. Taca szklana
7. Stelaż metalowy
8. Grzałka grilla
9. Emitator fal

ELEMENTY KUCHENKI

PANEL STEROWANIA
•
   pracy i zegar.

   gotowania w kuchence mikrofalowej.

   nie czasu pieczenia / gotowania na maks. 60 minut. 
•  COM.1 / COMB. 2 (TRYB MIESZANY 1 / TRYB MIESZANY 2) 
   - Gotowanie w trybie mieszanym, mikrofale i pieczenie. 

• WAGA  (REGULACJA WAGI) - Po wybraniu menu gotowania 

   porcji.
czasu

2

4

9

1

7

3

5

68

Zegar/menu

Stop/
Anuluj

COMB1

MIKRO

ZEGAR

WAGA

COMB2

GRILL

00:00

Zegar/menu

Stop/
Anuluj

TRYB MIESZANY

TRYB MIESZANY

MIKRO

ZEGAR

WAGA

GRILL

00:00

Po naciśnięciu na pokrętło ZEGAR/MENU zatwierdzamy 
wybraną funkcję (START)

pokrętła

pokrętła

pokrętła
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UŻYTKOWANIE KUCHENKI

Każde naciśnięcie przycisku potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym.

Zegar 

Po pierwszym podłączeniu kuchenki na wyświetlaczu pojawia się ‘1:01’, według zegara 12- lub 24-godzinnego,
zależnie od różnych danych technicznych. Aby sprawdzić czas w czasie pracy kuchenki należy nacisnąć 
przycisk ZEGAR, co spowoduje wyświetlenie czasu przez 5 sekund. NA PRZYKŁAD: Chcąc ustawić czas 
kuchenki na godzinę 8.30 (rano (AM) lub wieczor  em (PM)):
1.  Nacisnąć przycisk STOP / ANULUJ
2.  Wybrać tryb pracy zegara: 12- lub 24-godzinny, naciskając ZEGAR.
3.  Przekręcić POKRĘTŁO ZEGAR/ MENU, aby ustawić zegar na godzinę 8.
4.  Nacisnąć przyciskZEGAR.
5.  Przekręcić pokrętło ZEGAR/ MENU, aby ustawić 30 minut.
6.  Nacisnąć przycisk ZEGAR, aby potwierdzić ustawienie.

Gotowanie mikrofalowe

W wypadku gotowania mikrofalowego należy nacisnąć przycisk MICRO kilka razy, aby wybrać odpowiedni 
poziom mocy, a następnie skorzystać z pokrętła ZEGAR/ MENU, aby ustawić żądany czas gotowania. 
Najdłuższy czas gotowania wynosi 60 minut. Wybranie poziomu mocy następuje po naciśnięciu przycisku 
MICRO.

Dla przykładu: chcąc gotować przez 1 minutę z mocą 60 %.
1.  Nacisnąć przycisk STOP /ANULUJ, aby zresetować kuchenkę.
2.  Trzykrotnie nacisnąć przycisk MICRO.
3.  Przekręcić POKRĘTŁO ZEGAR/ MENU na 1:00.
4.  Nacisnąć przycisk START.

Pieczenie

Najdłuższy czas pieczenia wynosi 60 minut. Pieczenie jest szczególnie przydatne w wypadku cienkich 
plastrów mięsa, steków, kotletów, kebabów, kiełbasek i kawałków kurczaka. Nadaje się ono również do 
przygotowania gorących przekąsek i zapiekanek. Dla przykładu: chcąc piec przez 12 minut, należy: 
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1		Nacisnąć	przycisk	STOP	/	ANULUJ
2.	Nacisnąć	przycisk	GRILL.
3.	Przekręcić	ZEGAR	/	MENU	na	12:00.
4.	Nacisnąć	przycisk	START.

Tryb mieszany 1

Najdłuższy	czas	gotowania	wynosi	60	minut.	30	%	czasu	zajmuje	gotowanie	mikrofalowe,	a	70	%	pieczenie.
Stosować	do	ryb,	ziemniaków	i	zapiekanek.	Dla	przykładu:	chcąc	ustawić	tryb	mieszany	na	25	minut,	należy:

1.	Nacisnąć	przycisk	STOP	/	ANULUJ
2.	Nacisnąć	przycisk	COMB.1.
3.	Przekręcić	ZEGAR	/	MENU	na	25:00.
4.	Nacisnąć	przycisk	START.

Tryb mieszany 2

Najdłuższy	czas	gotowania	wynosi	60	minut.	55	%	czasu	zajmuje	gotowanie	mikrofalowe,		a	45	%	pieczenie	
Stosować	 do	 omletów,	 pieczonych	 ziemniaków	 i	 drobiu.	 Dla	 przykładu:	 chcąc	 ustawić	 tryb	mieszany	 na	 12	
minut,	należy:

1.	Nacisnąć	przycisk	STOP	/	ANULUJ
2.	Nacisnąć	przycisk	COMB.2.
3.	Przekręcić	ZEGAR	/	MENU	na	12:00.
4.	Nacisnąć	przycisk	START

Gotowanie automatyczne

W	 wypadku	 poniższych	 potraw	 i	 trybów	 pracy	 wprowadzenie	 mocy	 i	 czasu	 gotowania	 nie	 jest	 konieczne.	
Należyjedynie	podać	kuchence,	co	chcemy	przygotować	i	ile	potrawa	waży.	Można	tego	dokonać	przekręcając	
ZEGAR/	 MENU	 i	 wybierając	 kategorię	 potrawy	 /	 trybu	 pracy,	 a	 następnie	 naciskając	 przyciskWAGA,	 aby	
wprowadzić	 liczbę	 	 porcji	 lub	 przybliżoną	 wagę	 przygotowywanej	 potrawy.	 Kuchenka	 rozpoczyna	 pracę	 po	
naciśnięciu	 przycisku	 START.	 W	 połowie	 gotowania	 konieczne	 może	 okazać	 się	 przewrócenie	 potrawy	 na	
drugą	stronę,	aby	uzyskać	równomierność	przygotowania.	Dla	przykładu:	chcąc	przygotować	400	g	ryby,	należy:

1.		Nacisnąć	przycisk	STOP	/	ANULUJ
2.		Przekręcić	ZAGAR/	MENU	na	fish	cooking	(przygotowanie	ryby)	–	pozycja	nr	6	menu	automatycznego.
3.		NacisnąćWAGA.,	aby	podać	wagę	400	g.
4.		Nacisnąć	przycisk	START.
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Menu automatyczne

Należy jednak pamiętać, że wynik przygotowania automatycznego zależy od takich czynników, jak 
kształt i wielkość potrawy, osobiste preferencje dotyczące stopnia dogo towania / dopieczenia 
poszczególnych potraw, a nawet sposobu umieszczenia potrawy w kuchence. Jeśli wynik 
przygotowania potrawy nie jest satysfakcjonujący, prosimy odpowiednio dostosować czas 
przygotowania.

Rozmrażanie automatyczne

Kuchenkę można wykorzystać do rozmrażania mięsa, drobiu i owoców morza. Czas rozmrażania i 
moc rozmrażania zostają ustawione automatycznie po zaprogramowaniu kategorii i wagi potrawy.
Zakres wagowy rozmrażanych potraw wynosi od 100 do 1800 g. 
Dla przykładu: chcąc rozmrozić 600 g krewetek, należy:
1.  Nacisnąć przycisk STOP / ANULUJ
2.  Przekręcić ZAGAR / MENU na rozmrażanie do czasu przejścia przez pozycję nr 9  menu automatycznego, 
 a następnie przekręcić ponownie, aby ustawić wagę na 600 g.
3.  Nacisnąć przycisk START.

Gotowanie błyskawiczne

Kuchenka pracuje z maksymalną mocą (100 %) w wypadku gotowania błyskawicznego (EXPRESS). 
Wystarczy nacisnąć kilkukrotnie przycisk START, aby ustawić czas gotowania, a ku henka natychmiast 
rozpocznie pracę z maksymalną mocą.

Timer

Minutnik umożliwia ustawienie czasu odliczania. Kuchenka jest podświetlona, talerz i wentylator działają, 
jednak promieniowanie mikrofalowe nie występuje. Z funkcji tej moż na skorzystać chcąc określić samodzielnie
czas gotowania. Dla przykładu: chcąc ustawić timer na 3 minuty, należy:
1.  Nacisnąć przycisk STOP / ANULUJ
2.  Nacisnąć przycisk MICRO 6 razy.
3.  Przekręcić ZAGAR/ MENU na 3:00.
4.  Nacisnąć przycisk START.

c
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Blokada rodzicielska

Uniemożliwia	dzieciom	korzystanie	z	kuchenki	bez	nadzoru	 rodziców.	Wskaźnik	CHILD	LOCK	wyświetlony	z
ostaje	na	wyświetlaczu,	a	korzystanie	z	kuchenki	nie	 jest	możliwe.	Włączenie	BLOKADY	RODZICIELSKIEJ:
Nacisnąć	 i	 przytrzymać	 przycisk	 STOP	 /	 ANULUJ	 przez	 3	 sekundy	 do	 czasu	
usłyszenia	 sygnału	 dźwiękowego	 i	 zapalenia	 się	 wskaźnika	 LOCK.	
Wyłączenie	 BLOKADY	 RODZICIELSKIEJ:	 Nacisnąć	 i	 przytrzymać	 przycisk	
STOP/	 CANCEL	 przez	 3	 sekundy	 do	 czasu	 wygaszenia	 wskaźnika	 LOCK	 na	 wyświetlaczu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1.	Przed	rozpoczęciem	czyszczenia	wyłączyć	kuchenkę	i	wyciągnąć	kabel	zasilający	z	gniazdka	ściennego.
2.	Wnętrze	kuchenki	zachowywać	w	czystości.	Resztki	jedzenia	lub	napojów	usunąć	wilgotną	szmatką.	
	 W	wypadku	silnych	zabrudzeń	użyć	można	łagodnego	środka	czyszczącego.	Nie	używać	środków	c
	 zyszczących	w	sprayu	i	innych	silnych	środków	czyszczących,	ponieważ	mogą	one	zaplamić,	zarysować	lub	
zmatowić	powierzchnię	drzwiczek.

3.	Powierzchnie	zewnętrzne	czyścić	wilgotną	szmatką.	Aby	uniknąć	uszkodzeń	elementów	wewnątrz	kuchenki	
nie	dopuścić,	aby	woda	przedostała	się	do	otworów	wentylacyjnych.

4.	Często	przecierać	wilgotną	szmatką	z	obu	stron	drzwiczki	i	okno,	uszczelki	i	przylegające	elementy,	aby	
	 usunąć	pozostałości	jedzenia	i	napojów.	Nie	używać	ścierających	środków	czyszczących.
5.	Nie	dopuszczać	do	zawilgocenia	panelu	sterowania.	Czyścić	miękką,	lekko	nawilżoną	szmatką.	Czyszcząc	
panel	sterowania	drzwiczki	pozostawić	otwarte,	aby	zapobiec	przypadkowemu	włączeniu	kuchenki.

6.	Jeśli	wewnątrz	lub	na	zewnątrz	kuchenki	nagromadzi	się	para,	przetrzeć	kuchenkę	miękką	szmatką.	
	 Do	zaparowania	może	dojść	podczas	użytkowania	kuchenki	w	pomieszczeniach	o	wysokiej	wilgotności.	Jest	
to	normalne.

7.	Regularnie	czyścić	tacę	szklaną.	Tacę	myć	w	ciepłej	wodzie	z	mydłem	lub	w	zmywarce	do	naczyń.
8.	 Pierścień	 i	 dno	 kuchenki	 czyścić	 regularnie,	 aby	 uniknąć	 nadmiernego	 hałasu	 podczas	 pracy	 kuchenki.	
Spodnią	powierzchnię	kuchenki	przemyć	łagodnym	środkiem	czyszczącym.	Pierścień	można	czyścić	w	

	 ciepłej	wodzie	z	mydłem	lub	w	zmywarce	do	naczyń.	Po	wyczyszczeniu	pierścień	umieścić	w	pierwotnej	
 pozycji.
9.	Nieprzyjemnego	zapachu	wewnątrz	kuchenki	można	się	pozbyć	wstawiając	głęboką	miskę	żaroodporną	z	
wodą	i	skórką	cytryny	do	kuchenki	i	podgrzewając	ją	przez	5	minut,	a	następnie	dokładnie	wycierając	wnętrze	
kuchenki	do	sucha	miękką	szmatką.

10.	Jeśli	konieczna	będzie	wymiana	żarówki,	kuchenkę	oddać	do	serwisu.
11.	Kuchenkę	czyścić	regularnie,	usuwać	wszelkie	resztki	jedzenia.	Zabrudzenie	kuchenki	może	doprowadzić	do			
pogorszenia	stanu	powierzchni	kuchenki	i	negatywnie	wpłynąć	na	trwałość	urządzenia,	a	także	prowadzić	do	
ewentualnych	zagrożeń.

12.	Kuchenki	nie	wyrzucać	do	śmieci;	kuchenkę	należy	oddać	do	punktu	utylizacji	prowadzonego	przez	władze	
miasta.



Zużycie energii: 230 V -50Hz, 1200 W (mikrofale)
230 V 1000 W (pieczenie)

Znamionowa moc kuchenki: 800 W

Częstotliwość robocza: 2450 MHz

Wymiary zewnętrzne: 295 mm (wys.) x 458 mm (szer.) x 398 mm (gł.)

Wymiary wewnętrzne: 210 mm (wys.) x 300 mm (szer.) x 300 mm (gł.)

Pojemność kuchenki: 20 L

Równomierność gotowania: Talerz obrotowy (270 mm)

Waga netto: ok.  13,5 kg

* Parametry mogą ulec zmianie, dlatego użytkownik powinien porównać je z danymi umieszczonymi 
na tabliczce znamionowej kuchenki. Ewentualne roszczenia z tego tytułu nie będą uwzględniane.

DANE TECHNICZNE

Urządzenie posiada znak bezpieczeństwa

Uwaga!: Firma MPM Product zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.
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Poland

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie	umieszczane	na	produkcie	lub	w	odnoszących	się	do	nie-
go	tekstach	wskazują,	że	produktu	po	upływie	okresu	użytkowania	nie	
należy	usuwać	z	innymi	odpadami	pochodzącymi	z	gospodarstw	do-
mowych.	Aby	uniknąć	szkodliwego	wpływu	na	środowisko	naturalne	i	
zdrowie	ludzi	wskutek	niekontrolowanego	usuwania	odpadów,	prosimy	
o	oddzielenie	produktu	od	innego	typu	odpadów	oraz	odpowiedzialny	
recykling	w	celu	promowania	ponownego	użycia	zasobów	materialnej	
jako	stałej	praktyki.

W	celu	uzyskania	informacji	na	temat	miejsca	i	sposobu	bezpieczne-
go	dla	środowiska	recyklingu	tego	produktu	użytkownicy	w	gospodar-
stwach	 domowych	 powinni	 skontaktować	 się	 z	 punktem	 sprzedaży	
detalicznej,	w	którym	dokonali	zakupu	produktu,	lub	z	organem	władz	
lokalnych.

Użytkownicy	w	firmach	powinni	skontaktować	się	ze	swoim	dostawcą	i	
sprawdzić	warunki	umowy	zakupu.	Produkty	nie	należy	usuwać	razem	
z innymi odpadami komercyjnymi.

Życzymy	zadowolenia	z	użytkowania	naszego	wyrobu
	i	zapraszamy	do	skorzystania	z	szerokiej	oferty	handlowej

	firmy	MPM	Product	

MPM Product
ul.	Brzozowa	3

05-822	Milanówek
tel./fax:	(0-22)	758	32	19
www.mpmproduct.com.pl
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