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Identyfikacja Urządzenia
Przed kontaktem z serwisem proszę przygotować poniższe informacje. Informacje te znajdują się
na tabliczce znamionowej na tylnej ścianie urządzenia.
Wszystkie pytania dotyczące urządzenia proszę
kierować do:

Model
Numer fabryczny:
Numer serii :
Data zakupu:

MAGNA TRADE
03-307 Warszawa
ul. Gersona 9
4822 8141105
48 604 110 822 mobile
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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Tym symbolem oznaczono ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Stosuj się do wszystkich
komunikatów bezpieczeństwa oznaczonych tym symbolem aby uniknąć obrażeń lub śmierc i

Uwaga
Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność, korzystać zgodnie
z instrukcją. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub śmierci.
9. NIE WOLNO używać urządzenia które ma
niesprawną wtyczkę, przewód, działa
nieprawidłowo lub uległo uszkodzeniu (np. spadło)

1. Przed użyciem zapoznać się dokładnie z
instrukcją

10. Urządzenie, wliczając przewód i wtyczkę, może
być serwisowane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel, z użyciem
specjalistycznych narzędzi. Jakakolwiek
ingerencja nieautoryzowanego serwisu może
skutkować unieważnieniem gwarancji.

2. Należy zapoznać się i przestrzegać instrukcji aby
uniknąć potencjalnego narażenia na działanie
mikrofal (patrz strona 4)
3. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do
prawidłowo uziemionego gniazdka. Patrz str.7
4. Instalacja urządzenia jest możliwa tylko w miejscu
zgodnym z instrukcją instalacji zawartej w
niniejszej instrukcji obsługi
5.

11. NIE WOLNO zakrywać filtra powietrza, ani
żadnych innych otworów w urządzeniu.
12. NIE WOLNO przechowywać urządzenia na wolnym
powietrzu. Nie używać w pobliżu zlewów i w
pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Niektóre produkty jak całe jajka, szczelnie
zamknięte pojemniki – np: zakręcone słoiki, mogą
podczas podgrzewania eksplodować. Nie wolno
ich używać w kuchni mikrofalowej.

13. NIE WOLNO zanurzać przewodu lub wtyczki w
wodzie

6. Używać zgodnie z instrukcją. nie stosować silnie
żrących środków czyszczących. Urządzenie jest
przystosowane do podgrzewania, gotowania i
suszenia jedzenia. Nie jest przeznaczone do
zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych..

14. Trzymać przewód i wtyczkę z dala od gorących
powierzchni
15. Nie dopuszczać aby kabel leżał na stole lub
blacie
16. Należy zapoznać się z instrukcją mycia drzwi w
instrukcji bezpieczeństwa (patrz strona 17)

7. Używanie przez dzieci dozwolone tylko
pod nadzorem osób dorosłych
8. W przypadku zauważenia dymu wewnątrz należy
odłączyć urządzenie I pozostawić drzwi zamknięte
w celu zdławienia płomieni

17. Tylko do użytku komercyjnego

UWAGA!!!
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru w
komorze kuchni:
a. NIE PRZEGOTOWYWAĆ jedzenia. Ostrożnie
używać jeśli w komorze znajduje się papier,
plastik lub inny materiał palny.

c. W przypadku zapalenia się materiału wewnątrz
urządzenia pozostawić drzwiczki zamknięte
natychmiast odłączyć od zasilania.

b. Zdjąć z toreb wszystkie metalowe zapięcia

d. NIE UŻYWAĆ urządzenia do przechowywania
produktów. Nie pozostawiać nic w środku jeśli nie
jest używane.

ZACHOWAJ INSTRUKCJE
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ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
UWAGA!!!
Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia mienia należy przestrzegać następujących zaleceń:
7. NIE WOLNO używać zwykłych termometrów
rtęciowych w kuchence. Zawarta w nich rtęć
może spowodować powstanie łuku
elektrycznego, co może skutkować
uszkodzeniem kuchenki.
8. Nie podgrzewać butelek dla dzieci
9. Nie wolno używać naczyń metalowych
10. Nie wolno używać papieru, plastiku I innych
łatwopalnych materiałów, które nie są
przeznaczone do gotowania.
11. Podczas używania naczyń plastikowych,
papierowych lub innych należy zawsze
przestrzegać instrukcji użytkowania
producenta..
12. Nie należy stosować naczyń zawierających nylon
lub inne włókna syntetyczne. Włókna syntetyczne
mogą się stopić i spowodować zapłon
13. Nie podgrzewać zamkniętych toreb i pojemników.
Podgrzewanie spowoduje wzrost ciśnienia
wewnątrz, co może skutkować rozerwaniem
naczynia lub torby i doprowadzić do poparzenia.

1. Ciecze takie jak woda, kawa czy herbata mogą być
podgrzane powyżej temperatury wrzenia bez
charakterystycznego bulgotania. Po wyjęciu może
nastąpić gwałtowna reakcja podczas wkładania do
cieczy łyżeczki lub innego przedmiotu. Aby temu
zapobiec należy płyny wymieszać przed i w
połowie podgrzewania.
2. Nie gotować głębokiego tłuszczu w kuchence
3. Nie gotować jajek w całości. Jajka rozbite muszą
mieć rozbite żółtko..
4. Przed gotowaniem przebić skórę w ziemniakach,
pomidorach i podobnych warzywach. Przebita
skórka pozwoli na wydostawanie się pary
gromadzącej się w środku.
5. Nie wolno włączać pustej kuchni, zawsze musi
być w środku jedzenie
6. Należy używać wyłącznie popcornu
.przeznaczonego do gotowania w kuchni
mikrofalowej. Czas obróbki jest uzależniony od
mocy urządzenia. Nie wolno kontynuować
podgrzewania gdy kukurydza przestanie
strzelać, może to spowodować spalenie
produktu. Nie pozostawiać kuchni bez nadzoru.

14.

Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca
powinny zasięgnąć opinii lekarza i
producenta o oddziaływaniu
promieniowania mikrofalowego na
rozrusznik.

.

Środki bezpieczeństwa przed nadmiernym
działaniem mikrofal
A. NIE WOLNO używać kuchenki jeśli drzwi są uszkodzone lub niedokładnie zamknięte, używanie z
niesprawnymi drzwiami może narazić na szkodliwe działanie mikrofal. NIE WOLNO manipulować przy
blokadach bezpieczeństwa.
B. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiczkami i kuchenką, wliczając w to resztki
jedzenia i środków myjących.
C. NIE WOLNO używać uszkodzonej kuchenki, drzwiczki musza dokładnie przylegać do frontu kuchenki.
Należy zwrócić szczególna uwagę na uszkodzenia:
1. Drzwiczki (wygięte)
2. Zawiasy i zamki (uszkodzone lub poluzowane)
3. Uszczelki drzwiczek
D. Kuchenka może być serwisowana i naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Jakakolwiek ingerencja nieautoryzowanego serwisu może skutkować unieważnieniem gwarancji.
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INSTALACJA I INSTRUKCJA UZIEMIENIA
UWAGA!!!
Brak uziemienia urządzenia grozi poważnymi
obrażeniami ciała lub śmiercią w wyniku porażenia
prądem elektrycznym.

UWAGA!!!
Nie wolno samodzielnie wymieniać wtyczki , grozi
poważnymi obrażeniami lub śmiercią w wyniku
porażenia prądem elektrycznym.
Rozpakowanie urządzenia
• Sprawdzić kuchenkę czy nie ma żadnych uszkodzeń
zewnętrznych lub wewnętrznych
•
W przypadku wykrycia uszkodzeń niezwłocznie
powiadomić sprzedawcę.

Nie używać uszkodzonego urządzenia!!!
•
•

Wyjąć wszystko z wnętrza
Jeśli kuchenka była przechowywana z niskiej temperaturze
należy odczekać kilka godzin przed podłączeniem do sieci

Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki może powodować zakłócenia w działaniu
radia, telewizora lub podobnych urządzeń W celu zmniejszenia
lub wyeliminowania zakłóceń należy:
• Utrzymywać w czystości drzwi I uszczelki kuchenki zgodnie
z rozdziałem “konserwacja i czyszczenie”
•
Umieścić radio, telewizor itp. jak najdalej od urządzenia
•
Sprawdzić czy antena w radiu lub telewizorze jest
właściwie zamontowana

Umiejscowienie kuchenki
•
Nie należy ustawiać kuchenki w pobliżu lub nad
urządzeniami grzewczymi jak piec do pizzy, frytownica. Może
to powodować niewłaściwe działanie kuchenki i szybsze
zużywanie się części elektrycznych
•
Nie wolno zasłaniać filtra powietrza ani żadnych innych
otworów technologicznych kuchenki
•
Należy ustawić kuchenkę na wypoziomowanym blacie..
•
Należy umieścić instrukcję stanowiskową w widocznym
miejscu
•
Gniazdo musi być w łatwo dostępnym miejscu, tak aby w
przypadku awarii można było szybko odłączyć kuchenkę z
sieci.
•
Kuchenki można piętrować

Zagrożenie przeciążeniem
Przenosić i instalować urządzenie powinny co najmniej
dwie osoby, samodzielne przenoszenie może
spowodować obrażenia ciała.

Instrukcja uziemienia
Kuchenka MUSI być uziemiona.
Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym w przypadku wystąpienia zwarcia w
urządzeniu i przewodzie zasilającym.
Wtyczka musi być podłączona do gniazda
elektrycznego, które jest poprawnie zainstalowane i
uziemione.
W przypadku niejasności w instrukcji lub braku wiedzy
czy instalacja jest poprawna należy skonsultować się z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Nie należy używać przedłużacza do podłączenia
kuchenki, jeśli przewód jest za krótki może zostać
wymieniony na dłuższy o takiej samej charakterystyce,
przez wykwalifikowanego elektryka.
Kuchenka powinna być podłączona pod oddzielny
obwód elektryczny,
jak przewidziano w specyfikacji (dostępny na
www.acpsolutions.com). Jeśli kuchenka jest
podłączona pod jeden obwód z innymi urządzeniami
może to wydłużyć czas przygotowania potraw i
wyzwalać zabezpieczenie na tym obwodzie.
Uziemienie zewnętrzne
Urządzenie posiada złącze
uziemienia wtórnego. Złącze zapewnia zewnętrzne
uziemienie niezależne od uziemienia bolca we
wtyczce. Złącze znajduje się z tyłu kuchenki i jest
oznaczone poniższym symbolem

Warunki instalacji
A— pozostawić minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad
kuchenką
B—pozostawić minimum 4cm. wolnej przestrzeni z tyłu i po
bokach kuchenki
Prawidłowa instalacja pozwala na chłodzenie podzespołów
elektrycznych. Nie zachowanie odstępów może spowodować
nieprawidłową pracę urządzenia i szybsze zużycie części
elektrycznych. Ustawienie dwóch kuchenek plecami do siebie
pozostawia odpowiednią odległość.
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Wyświetlacz i funkcje
UWAGA: Model ten posiada dwa typy sterowania, wybierz typ który pasuje do Twojego
urządzenia.

TYP 1
Poziom mocy Stop / Reset

Wprowadzanie
czasu

Podwojenie

Start

Klawisz WPROWADZANIA CZASU
pozwala wprowadzić żądany czas
dla trybu manualnego lub dla
programu. Czas można ustawić w
zakresie od 1 sekundy(00:01) do 60
minut(60:00). Jeśli potrzebujesz
więcej niż 60 minut otwórz drzwi i
sprawdź produkt przed ponownym
włączeniem
Klawiatura numeryczna pozwala
na uruchomienie program lub
wprowadzenie czasu I poziomu
mocy w trybie manualnym
Klawisz POZIOMU MOCY pozwala na
ustawienie poziomu mocy z jaką będą
emitowane mikrofale. Podczas gotowania
poziom mocy może być zmniejszony dla
żywności która wymaga wolniejszej i bardziej
równomiernej obróbki. Poziom mocy może być
ustawiony od 0 do 100%, w odstępach co
10%.Jeśli nie ustawimy poziomu urządzenie
będzie działało na 100% mocy. Aby podczas
programowania zresetować poziom mocy do
100% należy ponownie nacisnąć klawisz
poziomu mocy.
Klawisz START rozpoczyna cykl pracy w
trybie manualnym oraz ponownie uruchamia
cykl przerwany. Podczas programowania
pozwala zapisać czas i poziom mocy, oraz
przejść do następnego ustawienia w
opcjach użytkownika
Klawisz STOP/RESET pozwala na
wyjście z trybu programowania oraz na
zatrzymanie i zresetowanie cyklu.

Wyświetlacz.
Niektóre element są
widoczne ale nie
podświetlone.

Gotowanie w etapach
Urządzenie może być programowane do
gotowania w etapach. Na przykład pierwszy etap
może być zaprogramowany do rozmrażania na
60% mocy, drugi odmraża na 30% mocy, trzeci
gotuje na 100% a ostatni dogotowuje podtrzymując
ciepło na 10% mocy. Zegar odlicza sumaryczny
czas do zakończenia całego programu.
Opcje użytkownika
Opcje użytkownika umożliwiają dostosowanie
kuchni do preferencji użytkownika. Umożliwiają
ustawieniemaksymalnego czasu gotowania,
sygnału dźwiekowego i jego głośności.
X2

Klawisz X2

Klawisz ten pozwala na powiększenie
ustawionego programu o ustalony procent.
Funkcja ta jest przydatna przy gotowaniu kilku
porcji jednocześnie.

Wyświetlacz i funkcje
TYP 1
Tryby gotowania
Klawiatura numeryczna
Kuchnia posiada możliwość wprowadzenia do
pamięci od 10 do 100 programów
Programowanie pojedyncze
Fabrycznie urządzenie jest ustawione na 10
programów. Każde naciśnięcie klawisza
numerycznego uruchamia program.

Tryb manualny
Tryb manualny pozwala na używanie kuchni
bez programów. Czas i poziom mocy jest
ustawiana przed włączeniem,
a następnie uruchamia
się cykl za pomocą
przycisku START

Programowanie podwójne
W “opcjach użytkownika” można zmienić
programowanie na podwójne, co pozwala
na zapisanie do 100 programów.
aby uruchomić program w ustawieniu
podwójnym należy nacisnąć dwa klawisze. Na
przykład aby uruchomić program pierwszy należy
nacisnąć klawisz0 a następnie klawisz1, dla
programu 2 klawisz 0 a następnie 2 itd. aż do 99.

Wyświetlacz w czasie gotowania

Wyświetlacz w czasie programowania
Pokazuje że kuchnia
jest w trybie
programowania, można
wprowadzić numer
programu
This display indicates

Oznacza że kuchnia jest
gotowa do użycia.

14:37 Pokazuje
czas do końca
cyklu. Jeśli jest
realizowany
program pokazuje
Sumaryczny czas
pozostały do końca programu. STAGE pokazuje który
etap program jest aktualnie realizowany.
%MW POWER pokazuje na jakim poziomie mocy
aktualnie pracuje urządzenie, w tym przypadku
50%

PI --

Pokazuje że kuchnia jest
ustawiona na
programowanie podwójne.
Patrz sekcja programowanie lub opcje użytkownika aby
zmienić na programowanie pojedyncze..

Pokazuje że
wprowadzony jest więcej
niż jeden etap w
programie nr 02
naciśnij klawisz
Wprowadzenia czasu
aby wybrać etap do programowania

Pokazuje tryb
programowania opcji
użytkownika. Zobacz
“opcje użytkownika” na
stronie 11 i 16 niniejszej
instrukcji

7

Instrukcja użytkowania
TYP 1
Przerwanie cyklu

Aby przerwać cykl naciśnij klawisz STOP
lub
otwórz drzwi. Wyświetlacz będzie pokazywał pozostały
czas. Zamknij drzwi I wciśnij klawisz START
aby kontynuować cykl.

Usuwanie błędów
Jeśli kuchnia nie pracuje naciśnij klawisz
. Jeśli
kuchnia pracuje naciśnij klawisz STOP raz aby
zatrzymać cykl, ponowne naciśnięcie wyzeruje zegar.
Jeśli kuchnia jest otwarta i pokazuje czas na
wyświetlaczu, zamknij drzwi i naciśnij klawisz STOP aby
wyzerować zegar.

Używanie programów
Urządzenie jest fabrycznie ustawione na
programowanie pojedyncze, do 10 programów.
Aby włączyć program należy nacisnąć
przypisany klawisz.
Przykład: gotowanie na programie 3:
1. Otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi.
• Wyświetlacz pokaże “READY”.
• Jeśli nie włączysz programu przez 60 sekund,
trzeba ponownie otworzyć i zamknąć drzwi.
2. Naciśnij klawisz 3.
• Kuchnia zacznie pracować, zegar będzie odliczał
czas.
• Wyświetlacz pokaże, “STAGE 1”,
”COOKING”. Wyświetlacz pokarze
“COOKING” tylko kiedy emitowana jest
energia mikrofalowa
• Jeśli ustawiony poziom mocy jest inny niż
100% , wyświetlacz pokaże “STAGE 1”,
“COOKING” i “% MW POWER”.
• Jeśli potrzebujesz dodatkowego czasu wystarczy
w dowolnym momencie nacisnąć ponownie
klawisz numeryczny, aby program rozpoczął się od
nowa.
3. Po zakończeniu programu kuchnia przestanie
pracować i wyemituje sygnał dźwiękowy.
W ustawieniach fabrycznych wszystkie programy są
ustawione na maksymalny poziom mocy (100%).

Programowanie podwójne
Sterownie urządzenia może być
zmienione na podwójne, do 100
programów. Aby zmienić ustawienia
patrz „opcje użytkownika” str 11 lub 16
niniejszej instrukcji.

Aby włączyć program przy podwójnym
programowaniu należy nacisnąć dwa klawisze. Na
przykład: aby uruchomić program 3 należy nacisnąć
klawisze 0 i 3.

Tryb Manualny
Tryb manualny pozwala na użycie kuchni bez
konieczności zmiany programu. Na przykład: grzanie
przez 30 sekund z 80% mocy
1. Otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi.
• wyświetlacz pokarze “READY”. Włączy się
wentylator i światło wewnętrzne
• Jeśli nie włączysz programu przez 60 sekund,
trzeba ponownie otworzyć i zamknąć drzwi
2. Wciśnij klawisz
• Wyświetlacz pokaże “00:00” i “READY”.
3. naciśnij klawisze 3 i 0 aby wprowadzić czas.
4. Naciśnij klawisz
aby zmienić
ustawienie poziomu mocy
• wyświetlacz pokaże “% MW POWER” I
obecny poziom mocy jeśli jest inny niż 100%
5. Naciśnij klawisz 8 aby ustawić żądany poziom mocy
6. Naciśnij klawisz
• Kuchnia zacznie pracować, zegar będzie odliczał
czas..
• wyświetlacz pokaże czas , “COOKING”, “% MW
POWER”.
• Wyświetlacz pokaże “COOKING” tylko kiedy jest
emitowana energia mikrofalowa.
• Jeśli ustawiony poziom mocy jest inny niż 100% ,
wyświetlacz pokaże “STAGE 1”, “COOKING” i “%
MW POWER”..
7. Po zakończeniu cyklu kuchnia przestanie
pracować, wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli
”DONE”

Programowanie
TYP 1
Programowanie klawiszy
Urządzenie jest fabrycznie ustawione na programowanie
pojedyncze, do 10 programów. Aby zaprogramować
własne program postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Przykład ustawienia programu na 30 sekund z 80%
poziomem mocy na pozycji nr 3:
1. O twórz drzwi.
• wyświetlacz pokaże “DOOR”.
• jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz
STOP/RESET
przed zapisaniem programu wszystkie
ustawienia zostaną utracone, a urządzenie
wyjdzie z trybu programowania.
2. Wciśnij klawisz 1 i przytrzymaj przez 5 sekund.
• Po 5 sekundach kuchnia wyemituje sygnał
dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się
“PROGRAM”.
3. Naciśnij klawisz nr. 3.
• Wyświetlacz pokaże ustawiony czas
gotowania, “STAGE 1” i poziom mocy jeśli
jest inny niż 100%.
4. Naciśnij klawisze 3 i 0 aby wprowadzić czas..
5. Naciśnij klawisz

aby zmienić

ustawienie poziomu mocy
• Wyświetlacz pokaże ustawiony czas I poziom
mocy jeśli jest inny niż 100%.
6. Naciśnij klawisz 8 aby ustawić poziom mocy.
UWAGA: aby ustawić poziom mocy na 100%
naciśnij klawisz
dwukrotnie.

7. Naciśnij klawisz

aby zapisać zmiany w

pamięci urządzenia.
• Wyświetlacz pokaże “PROGRAM”.
• aby zaprogramować inne klawisze powtórz kroki
3-7.
8. Naciśnij klawisz

lub zamknij drzwi aby

wyjść z trybu programowania
.
Programowanie podwójne
Sterownie urządzenia może być zmienione na
podwójne, do 100 programów. Aby zmienić ustawienia
patrz „opcje użytkownika” str 11 lub 16 niniejszej
instrukcji
Przy ustawieniu kuchni na podwójne programowanie,
przy tworzeniu programu należy wykonać powyższe
czynności z wyjątkiem punktu nr 3, gdzie należy
wprowadzić numer programu przy użyciu dwóch
klawiszy np: dla programu 3 należy nacisnąć klawisze 0
i3

Gotowanie w etapach
Aby utworzyć program składający się z kilku etapów
postępuj zgodnie z poniższą instrukcja. Przykład: program
składający się z trzech etapów, pierwszy 30 sekund z
80% mocy, drugi 40 sekund z 50% mocy i trzeci 10
sekund ze100% mocy, na 3 pozycji.
1. Otwórz drzwi.
• wyświetlacz pokaże “READY”.
• jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz
STOP/RESET
przed zapisaniem programu wszystkie
ustawienia zostaną utracone, a urządzenie wyjdzie z
trybu programowania
2. Naciśnij klawisz 1 i przytrzymaj przez 5 sekund.
• Po 5 sekundach kuchnia wyemituje sygnał
dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się
“PROGRAM”.
3. Naciśnij klawisz nr. 3.
• Wyświetlacz pokaże ustawiony czas
gotowania, “STAGE 1” i poziom mocy jeśli
jest inny niż 100%.
4. naciśnij klawisze 3 i 0 aby wprowadzić czas
5. Naciśnij klawisz poziomu mocy
• Wyświetlacz pokaże ustawiony czas I
poziom mocy jeśli jest inny niż 100%.
6. Naciśnij klawisz 8 aby ustawić poziom mocy.
7. Naciśnij klawisz wprowadzania czasu.
• Wyświetlacz pokaże czas gotowania a
“ETAP 2” wskazuje który etap jest w danej chwili
programowany.
• powtórz kroki 3-7 aby dodać kolejne etapy.
8. Naciśnij klawisz START

aby zapisać

program w pamięci urządzenia
9. Naciśnij klawisz STOP/RESET

lub zamknij

drzwi aby wyjść z trybu programowania
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Opcje użytkownika
TYP 1
Tryb zmiany opcji użytkownika
Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby ustawić
opcje użytkownika według własnych preferencji.
Przykład: zmień programowanie na pojedyncze:
1. Otwórz drzwi.
• jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz
STOP/RESET
przed zapisaniem programu wszystkie
ustawienia zostaną utracone, a urządzenie wyjdzie z
trybu zmiany opcji
2. wciśnij I przytrzymaj klawisz 2 przez 5 sekund
• Po 5 sekundach kuchnia wyemituje sygnał
dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się
“OPTIONS”.

3. Naciśnij klawisz.
• Patrz tabela poniżej
• Wyświetlacz pokaże “OP:90”.
• “OP” Oznacza tryb zmiany opcji. Pierwsza cyfra
oznacza numer opcji z druga aktualnie wybraną
opcję
4. Naciśnij klawisz 9 aby zmienić ustawienia
programowania
5. Naciśnij klawisz START

aby zapisać zmiany.

• powtórz kroki 3-5 aby zmienić inne opcje.
• Zmiany zaczną funkcjonować po zamknięciu
drzwi lub naciśnięciu klawisza STOP/RESET.
6. Naciśnij klawisz STOP/RESET
trybu zmiany opcji.

Wyświetlacz

Opcje (pogrubione ustawienia fabryczne)

1

OP:10

3 sekundowy ciągły sygnał dźwiękowy

Dźwięk na koniec cyklu

OP:11

Ciągły sygnał dźwiękowy aż do otwarcia drzwi

Numer Klawisza

OP:12

5 krótkich sygnałów powtarzanych do otwarcia drzwi

2

OP:20

Bez dźwięku

Głośność

OP:21

Niski poziom

OP:22

Średni poziom

OP:23

Wysoki poziom

3

OP:30

Bez dźwięku

Dźwięk
klawiatury
4

OP:31

Z dźwiękiem

Aktywność
wyświetlacza

OP:40
OP:41
OP:42

15 sekund po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury.
30 sekund po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury
1 minuta po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury.

OP:43

2 minuty po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury.

5
Dodanie
czasu w
trakcie cyklu

OP:50

Brak możliwości dodania czasu w trakcie cyklu

OP:51

Umożliwia dodanie czasu w trakcie cyklu

6

OP:60

Otwarcie drzwi resetuje czas cyklu

OP:61

Otwarcie drzwi zatrzymuje I umożliwia dokończenie cyklu po
ponownym włączeniu

7
Max. czas
gotowania

OP:70

Maks. czas gotowania 60 minut.

OP:71

Maks. czas gotowania 10 minut.

8

OP:80

Umożliwia korzystanie tylko z programów.

Tryb manualny

OP:81

Umożliwia korzystanie z programów i trybu manualnego.

9
Tryb klawiszy

OP:90

Pojedynczy tryb klawiszy (0-9)

OP:91

Podwójny tryb klawiszy (0-99)

0

OP:00

Bez przypomnienia.

Informacja o
czyszczeniu
filtra

OP:01

Przypomnienie przez 24 godz co 7 dni.

OP:02

Przypomnienie przez 24 godz co 30 dni..

OP:03

Przypomnienie przez 24 godz co 90 dni..

Otwarcie drzwi

aby wyjść z

Instrukcja użytkowania
Typ 2

X

Programowanie pojedyncze
Klawisz START
Klawisz START służy do
rozpoczęcia cyklu w trybie
manualnym, zapisuje
zmiany programowania i
opcji użytkownika

Ta opcja pozwala na zapisanie do 10 programów i
uruchamianie programu za pomocą jednego klawisza.
Wystarczy utworzyć odpowiedni program i zapisać w
pamięci urządzenia, aby po wciśnięciu jednego
klawisza kuchnia wykonała zapisany

Programowanie podwójne
Klawisz STOP/RESET
Klawisz STOP/RESET służy do
zatrzymania cyklu, resetuje zegar
a także kończy tryb
programowania I zmiany opcji.
Jeśli użyjemy tego klawisza przed
zapisaniem zmian w trybie
programowania lub zmian opcji to
wszystkie ustawienia zostaną
utracone.

Ta opcja pozwala na zapisanie do 100 programów.
Każdy program zostanie zapisany pod podwójnym numerem pozycji np.: 01,
05 24 itd. po uruchomieniu tej opcji włączanie programów będzie możliwe
poprzez kombinację dwóch klawiszy.

Tryb manualny
Oprócz programów można również używać kuchni wprowadzając
jednorazowe ustawienia cyklu bez konieczności ich zapisywania.
Korzystanie z trybu ręcznego nie ma wpływu na zapisane programy.

Klawisz X2
Klawisz X2 umożliwia automatyczne zwiększenie czasu programu o
ustawiony wcześniej procent. Użytkownik określa o ile procent ma być
przedłużony czas i po użyciu tej funkcji urządzenie automatycznie
przedłuża czas programu.

Gotowanie w etapach
Gotowanie w etapach pozwala na utworzenie programu z kilkoma
poziomami mocy. Użytkownik może ustawić czas gotowania i poziom mocy
różny dla każdego etapu. Po zapisaniu urządzenie wykona etapy po kolei.
Można zapisać do 4 etapów w programie.

Opcje użytkownika
Ta kuchnia umożliwia ustawienie określonych parametrów według
preferencji użytkownika. Opcje takie jak Sygnał dźwiękowy, jego głośność i
maksymalny czas gotowania można zmienić. Aby zmienić różne opcje,
patrz “Opcje użytkownika” niniejszej instrukcji.
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Instrukcja Użytkowania
TYP 2
Cooking Display
Wyświetlacz

Opis

Wyświetla gdy kuchnia jest gotowa do użycia.

READY

Wyświetla czas cyklu, jeśli program jest w
etapach wyświetla czas sumaryczny.

00:00
COOK LEVEL

Ponad tym napisem jest wyświetlana cyfra
określający poziom mocy z jakim działa kuchnia,
1-10%, 2-20% itd. do 9-90%. Jeśli nie ma cyfry to
urządzenie działa na 100% mocy

POWER

Jest wyświetlane kiedy kuchnia emituje energię
mikrofalową.

Wyświetlane podczas
programowania
Wyświetlacz

Opis
Wyświetlane podczas programowania
pojedynczego

P:0
P:
OP: -CF:

Wyświetlane podczas programowania
podwójnego
Wyświetlany w trybie zmiany opcji użytkownika
Wyświetla procentowy współczynnik powiększenia
dla klawisza X2
Krótko wyświetlany podczas programowania,
cyfra 1-4 oznacza numer etapu

P:--1

Obudowa ze stali
nierdzewnej

Panel kontrolny
Wyświetlacz

Drzwi z oknem

Tylna wentylacja
(niektóre modele)
Demontowaln
a osłona
anteny (nie
pokazana)

Rączka
drzwi

Przewód zasilający
Oświetlenie wnętrza

Instrukcja Użytkowania
TYP 2
Przerwania cyklu
Otwarcie drzwi lun
naciśnięcie klawisza
STOP/RESET powoduje
przerwanie cyklu. Wyświetlacz
pokazuje czas pozostały do końca
cyklu. Zamknij drzwi i naciśnij
klawisz START aby kontynuować
cykl

Usuwanie błędów
•

Jeśli kuchnia nie chce się
włączyć naciśnij klawisz
STOP/RESET.
•

•

Jeśli kuchnia pracuje naciśnięcie
klawisza STOP/RESET
spowoduje przerwanie cyklu,
ponowne użycie tego klawisza
wyzeruje zegar..
Jeśli drzwi są otwarte i zegar
pokazuje czas, zamkniecie
drzwi i naciśniecie klawisza
STOP/RESET spowoduje
wyzerowanie zegara

Klawisz X2
Aby zwiększyć czas programu o
ustawiony procent należy:
1. Otwórz drzwi, wstaw jedzenie I
zamknij drzwi..

• Na wyświetlaczu pojawi
się ”READY”, włączy się
wentylator I oświetlenie
wnętrza
2. Naciśnij klawisz X2
• czas program zostanie
zwiększony o ustawiony
procent..
• ustawienie procent można
zmienić w trybie
programowania. Patrz
Programowania w niniejszej
instrukcji.

3. Naciśnij zaprogramowany
klawisz.
4. Kuchnia rozpocznie program,
wyświetlacz pokaże czas do
końca
program powiększony o procent
zaprogramowany pod
klawiszem

Tryb manualny
Umożliwia gotowanie bez potrzeby zapisywania program..
1. otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi.
• Na wyświetlaczu pojawi się ”READY”, włączy się wentylator i
oświetlenie wnętrza.
2. Naciśnij klawisz TIME ENTRY.

• wyświetli się ”READY” i 00:00 .
• jeśli klawisz nie działa otwórz i zamknij drzwi ponownie
3. Wprowadź żądany czas przy użyciu klawiatury numerycznej.
4. naciśnij klawisz “POWER LEBEL” aby ustawić poziom mocy.

• wyświetli się “COOK LEVEL” i numer poziomu mocy
• jeśli z “COOK LEVEL” nie wyświetla się żadna cyfra to oznacza to że
jest ustawiony najwyższy poziom mocy(100%).
• ustaw poziom mocy za pomocą klawiatury numerycznej..
5. naciśnij klawisz “TIME ENTRY”.
• Wyświetli się czas i poziom mocy dla następnego etapu.
6. wprowadź czas I poziom mocy jak w krokach 3 i4.
• Aby dodać kolejny etap naciśnij klawisz „TIME ENTRY” ponownie
• można dodać do 4 etapów
7. Naciśnij klawisz START.
• urządzenie zacznie pracować, zegar odliczy czas.

• wyświetli się POWER, COOK LEBEL i czas

Tryb programowy
Umożliwia gotowanie z użyciem zapisanych programów.
1. Otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi.
• Na wyświetlaczu pojawi się ”READY”,

włączy się wentylator i oświetlenie wnętrza.
2. Naciśnij żądany klawisz.
• przy pojedynczym programowaniu naciśnij
Jeden klawisz.
• Przy podwójnym programowaniu naciśnij dwa klawisze
odpowiadające żądanemu programowi
• W celu zmiany ustawienia programowania
pojedynczy/podwójny patrz OPCJE UŻYTKOWNIKA niniejszej
instrukcji
3. Kuchnia zacznie pracować
• Wyświetli się POWER, COOK LEVEL i czas
• w celu rozpoczęcia programu od nowa należy nacinać klawisze w
dowolnym momencie.

Ustawienia Fabryczne

Klawisz
1
2
3
4
5

Czas
10sekund
20sekund
30sekund
45sekund
1 minuta

Klawisz
6
7
8
9
0

Czas
1:30 minuty
2 minuty
3 minuty
4 minuty
5 minut
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Tryb programowania
TYP 2
Programowanie klawiszy
Kuchnia jest fabrycznie ustawiona na programowanie pojedyncze, w celu
zmiany na programowanie podwójne patrz OPCJE UŻYTKOWNIKA.
Aby zmienić czas i poziom mocy dla danego klawisza należy:
1. Otwórz drzwi.
• Wyświetli się READY
• jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz STOP/RESET
przed zapisaniem programu wszystkie ustawienia zostaną
utracone, a urządzenie wyjdzie z trybu programowania
2. Naciśnij klawisz 1 i przytrzymaj przez 5 sekund
• Kuchnia przejdzie w tryb programowania.
• Wyświetli się P:0 i wyemituje sygnał dźwiękowy.
Urządzenie przeszło w tryb programowania
3. Naciśnij klawisz na którym chcesz zapisać program
• naciśnij dwa klawisze jeśli jest ustawiona opcja podwójnego
programowania.
• Wyświetli się COOK LEVEL I czas .
• Numer jest wyświetlany z COOK LEVEL jeśli poziom mocy jest
mniejszy niż 100%
4. Wprowadź czas używając klawiatury numerycznej.
5. Naciśnij klawisz POWER LEVEL aby zmienić poziom mocy
• Użyj klawiatury numerycznej do ustawienia poziomu
mocy
6. Naciśnij klawisz START aby zapisać zmiany i przejść do
kolejnego programu.
• jeśli nie naciśniesz klawisza START zmiany nie zostaną
zapisane.

• na wyświetlaczu pojawi się P:0
7. Naciśnij klawisz STOP/RESET aby wyjść z trybu
programowania.

Programowanie w etapach
Pozwala na gotowanie kilka cykli pod rząd z różnymi ustawieniami,
umożliwia zapisanie do trzech etapów na jednym programie. Aby
zaprogramować etapy należy:
1. Wykonaj kroki 1-5 z ramki powyżej.
6. Naciśnij klawisz TIME ENTRY.
• Wyświetlacz krótko pokarze numer programowanej
pozycji I numer etapu w górnym prawym rogu.
• wyświetlacz pokaże czas i poziom mocy dla następnego etapu.
7. wprowadź czas i poziom mocy, jak w krokach 4 i 5.
• Aby wprowadzić kolejny etap w tym programie ponownie
naciśnij klawisz TIME ENTRY
• Można zapisać do czterech etapów w programie.
8. Naciśnij klawisz START aby zapisać zmiany w programie.

Programowanie
klawisza X2
Funkcja ta pozwala na ustawienie o
ile procent będzie zwiększany czas
programu po użyciu klawisza X2.

Aby współczynnik powiększenia
czasu:
1. Otwórz drzwi.
2. Wciśnij klawisz 1 I
przytrzymaj przez 5
sekund.
3. Naciśnij klawisz program którego
ma dotyczyć ustawienie .
4. naciśnij klawisz X2.
5. Aby zmienić ustawienie
współczynnika naciśnij:
• Klawisz 5 aby ustawić
współczynnik na 50%
• Klawisz 3 aby ustawić
współczynnik na 30%
6. Naciśnij klawisz START aby zapisać
zmiany

Opcje użytkownika
TYP 2

Opcje takie jak dźwięk, głośność czy maksymalny czas gotowania
mogą być zmienione według indywidualnych preferencji.

Nie podobają się
zmiany?
Jeśli Twoje zmiany jednak okazały się
nieprzydatne, zawsze możesz wrócić do
ustawień fabrycznych. Wystarczy
ustawić opcje zaznaczone pogrubioną
czcionką

Moje zmiany nie
zapisały się.
Aby zapisać wszystkie
zmiany należy zawsze po
wybraniu opcji nacisnąć
klawisz START. Zamykając
drzwi lub naciskając klawisz
STOP/RESET kasujesz
wszystkie wprowadzone
zmiany.

Zmiana opcji użytkownika
Aby zmienić opcje:
1. Otwórz drzwi.
• Jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz STOP/RESET przed
zapisaniem to zmiany zostaną utracone a kuchnia wyjdzie z trybu
zmiany opcji
2. Naciśnij klawisz 2 i przytrzymaj przez 5 sekund.
• Urządzenie wejdzie w tryb zmiany opcji.
• zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy a na
wyświetlaczu pojawi się OP:
3. Naciśnij klawisz odpowiadający żądanej opcji.

• Patrz tabela poniżej.
• Bieżąca opcja będzie wyświetlana.
4. Naciśnij klawisz ponownie aby zamienić opcje.
• Każde wciśnięcie klawisza spowoduje zmianę opcji.
• Za każdym wciśnięciem zmieni się kod opcji na wyświetlaczu.
5. naciśnij klawisz START aby zapisać zmiany.

• Aby zmienić inne opcje powtórz kroki 3 i 4.
• Zmiany będą działać po zamknięciu drzwi lub naciśnięciu klawisza
STOP/RESET.

Wyświetlacz

Opcje (pogrubione ustawienia fabryczne)

1

OP:10

3 sekundowy ciągły sygnał dźwiękowy

Dźwięk na koniec cyklu

OP:11

Ciągły sygnał dźwiękowy aż do otwarcia drzwi

OP:12

5 krótkich sygnałów powtarzanych do otwarcia drzwi

2

OP:20

Bez dźwięku

Głośność

OP:21

Niski poziom

OP:22

Średni poziom

Numer Klawisza

OP:23
3

OP:30

Dźwięk
klawiatury

OP:31

4
Aktywność
wyświetlacza

OP:40
OP:41
OP:42

5
Dodanie
czasu w
trakcie cyklu
6
Otwarcie drzwi
7
Max. czas
gotowania

Wysoki poziom
Bez dźwięku
Z dźwiękiem

15 sekund po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury.
30 sekund po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury
1 minuta po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury.

OP:43

2 minuty po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury.

OP:50

Brak możliwości dodania czasu w trakcie cyklu

OP:51

Umożliwia dodanie czasu w trakcie cyklu

OP:60

Otwarcie drzwi resetuje czas cyklu
Otwarcie drzwi zatrzymuje I umożliwia dokończenie cyklu po ponownym włączeniu

OP:61
OP:70

Maks. czas gotowania 60

OP:71

Maks. czas gotowania 10 minut.

minut.

8

OP:80

Umożliwia korzystanie tylko z programów.

Tryb manualny

OP:81

Umożliwia korzystanie z programów i trybu manualnego.

9
Tryb
programowania
0

OP:90

Pojedynczy tryb klawiszy (0-9)

OP:91

Podwójny tryb klawiszy (0-99)

OP:00

Bez przypomnienia.

Informacja o
czyszczeniu
filtra

OP:01

Przypomnienie przez 24 godz co 7 dni.

OP:02

Przypomnienie przez 24 godz co 30 dni..

OP:03
Przypomnienie przez 24 godz co 90 dni..
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Czyszczenie i konserwacja
UWAGA!!!
Aby uniknąć porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć przed
czyszczeniem lub wymianą żarówki odłącz urządzenie od prądu

Część

Opis

Obudowa, wnętrze i drzwi

Czyścić kuchnie miękką szmatką lub gąbką z użyciem delikatnego
detergent rozpuszczonego w ciepłej wodzie. Gąbkę lub szmatkę
dokładnie wycisnąć aby usunąć nadmiar wody. W razie potrzeby przed
czyszczeniem zagotować w kuchni szklankę wody aby zmiękczyć osady.
WAZNE:

 Nie używać materiałów ściernych ani środków
czyszczących zawierających amoniak, mogą
uszkodzić wykończenie powierzchni
 Nigdy nie wlewać wody na dno kuchenki
 Nie należy używać ciśnieniowych systemów
czyszczących.
Otwory wentylacyjne

Raz na miesiąc sprawdź otwory wentylacyjne, w przypadku nazbierania
się dużej ilości tłuszczu należy je wyczyścić wilgotną szmatką aby
zapewnić prawidłowy przepływ powietrza. Wytrzeć do sucha.

Otwory wentylacyjne

Panel kontrolny

Otwórz drzwi piekarnika aby dezaktywować panel kontrolny a następnie
umyj przy użyciu delikatnej szmatki i łagodnego detergentu.

Część

Opis

Filtr jest umieszczony pod drzwiczkami urządzenia. Należy go czyścić raz w tygodniu
dla zapewnienia właściwego przepływu powietrza. Przed umyciem filtr należy
zdemontować a następnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie
wolno używać kuchni bez zamontowanego filtra
WAŻNE:

Filtr powietrza

Czyść filtr regularnie aby nie dopuścić do przegrzania i uszkodzenia pieca.
1.

Chwyć filtr i pociągnij do przodu, filtr powinien wyskoczyć z klipsów
zabezpieczających.

2.

Aby ponownie zainstalować filtr , umieść dolną część filtra pomiędzy
klipsami i wsuń filtr do końca.

Osłona zabezpiecza antenę magnetronu przed zabrudzeniem pryskającym jedzeniem. Przed
myciem należy osłonę zdemontować, a następnie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym
detergentem..

Osłona anteny

Demontaż osłony:
1.

Przed demontażem osłony koniecznie wyłącz urządzenie z
zasilania, aby anteny przestały się obracać

2. Wsuń palce za osłonę i pociągnij delikatnie do przodu ku dołowi.
• Przy wyjmowaniu I wkładaniu osłony należy uważać aby nie wygiąć
anteny.

• Jeśli nie ma szczeliny aby wsunąć palce należy przesunąć osłonę
do
przodu. Osłona nie będzie prawidłowo zainstalowana jeśli nie
wsuniemy
popranie przodu osłony
Osłona
założona
odwrotnie

osłona
założona
prawidłowo

3. Aby poprawnie zainstalować osłonę umieść przednie zaczepy na
krawędzi u góry komory kuchenki a następnie podnieś tył osłony aż do
zatrzaśnięcia

4. Podłącz zasilanie do urządzenia

Ważne
Aby uniknąć oparzeń i skaleczeń używaj rękawic ochronnych.
Jeśli żarówka jest gorąca poczekaj aż wystygnie.

Narzędzia
• rękawice ochronne
• standardowy śrubokręt

Wymiana żarówki

1. Odłącz kuchnię od prądu.
2. Odkręć śrubkę z boku pieca i zdjąć osłonę.
3. Wykręcić żarówkę obracając w prawo, uważając aby się nie poparzyć i
nie potłuc żarówki, a następnie wkręcić nową.
4. Założyć osłonę i przykręcić śrubą.
5. Podłączyć do prądu.
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Zanim zadzwonisz do serwisu
Zachowaj wszelkie raporty napraw i przeglądów na przyszłość.

UWAGA!!!
Aby uniknąć porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia lub śmierć nie wolno
zdejmować obudowy z urządzenia.
Demontaż obudowy jest możliwy tylko przez autoryzowany serwis.
.

objawy

Sprawdź

Kuchnia nie działa :

• sprawdź bezpiecznik i wyłącznik automatyczny.
• Sprawdź czy urządzenie jest podłączone do oddzielnego
obwodu.
• sprawdź czy urządzenie jest odpowiednio uziemione i
podłączone do odpowiednio polaryzowanego obwodu.
W tym celu skontaktuj się z wykwalifikowanym
elektrykiem

Kuchnia nie reaguje na wciskanie klawiszy:

• sprawdź czy żarówka nie jest spalona.
• sprawdź czy żarówka jest poprawnie wkręcona.
• Otwórz i zamknij drzwi. Spróbuj uruchomić ponownie

Kuchnia sygnalizuje usterkę :

• Wyłącz z gniazdka, odczekaj minutę i podłącz ponownie..

Kuchnia pracuje z przerwami:

• sprawdź otwory wentylacyjne czy są czyste i nie
zasłonięte.

Oświetlenie wewnętrzne nie działa:

Kuchnia pracuje ale nie grzeje:

• wstaw kubek zimnej wody do środka i włącz na jedną
minutę z najwyższym poziomem mocy(100%). Jeśli
temperatura wody nie wzrasta należy powiadomić
serwis
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