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ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ
Уважно прочитайте інструкцію перед ви-
користанням печі і збережіть її в надійно-
му місці.

при дотриманні інструкції в ході експлу-
атації піч буде мати багаторічний термін 
служби. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОБ ЗАПОБІГАННЯ 
МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НВЧ ЕНЕРГІЇ

• не використовуйте піч з відкритими 
дверима, оскільки це може призвести 
до шкідливого впливу мікрохвильової 
енергії. Важливо не зламати і не зі-
псувати замки безпеки. 

• не кладіть будь-які предмети між пе-
редньою поверхнею печі і дверима і 
не дозволяйте бруду або залишкам 
засобів для чищення накопичуватися 
на ущільнюючих поверхнях. 

•	 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: якщо двері або її 
ущільнювачі пошкоджені, піч не мож-
на вмикати до усунення несправнос-
ті фахівцем

ДОДАТОК 
якщо виріб не підтримувати в досить чи-
стому стані, його поверхня може зіпсува-
тися, що вплине на термін служби і може 
бути небезпечним.

ТЕхНІЧНІ хАРАКТЕРИСТИКИ
• Модель: AM823A3Q
• номінальна напруга: 230 В~50 Гц
• номінальна потужність (нВч): 1250 Вт
• номінальна вих.потужність (нВч): 800 Вт
• обсяг печі: 23 л
• Діаметр столу: 270 мм
• Зовнішні габарити: 485x410x293 мм
• Вага нетто, прибл.: 13 кг

ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
З ТЕхНІКИ БЕЗПЕКИ 
Для зниження ризику виникнення пожежі, 
ураження електричним струмом, травму-
вання користувачів або впливу надмірної 

енергії мікрохвильовій печі при викорис-
танні необхідно додержуватися основних 
запобіжних заходів, включаючи такі:
1.	 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: рідкі або інші 

продукти харчування не повинні на-
грівається в закритих контейнерах, 
оскільки вони можуть вибухнути. 

2.	 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: обслуговування 
та ремонт, пов’язаний з видаленням 
кришки, що захищає від впливу мікро-
хвильової енергії, повинен виконува-
ти лише підготовлений фахівець. 

3. Виріб може бути використано дітьми 
у віці від 8 років і вище і особами з 
обмеженими фізичними, сенсорними 
або розумовими здібностями, а також 
особами, що не володіють достатнім 
досвідом або знаннями, якщо вико-
ристання виконується під наглядом 
або після інструктажу з безпечного 
використання і засвоєння небезпеки, 
пов’язаної з використанням. Діти не 
повинні грати з цим виробом. Діти 
не повинні допускатися до чищення 
і обслуговування, крім випадків, коли 
вони старше 8 років і перебувають 
під наглядом. 

4. Тримайте телевізор і його шнур в міс-
ці, недоступному для дітей молодше 
8 років. 

5. Використовуйте /лише посуд, який 
придатний для мікрохвильової печі. 

6. піч треба чистити регулярно і вида-
ляти будь-які залишки продуктів. 

7. прочитайте і виконуйте вказівки: 
«ЗАПОБІЖНІ ЗАхОДИ ЩОДО МОЖ-
ЛИВОГО ВПЛИВУ НВЧ ЕНЕРГІЇ». 

8. при нагріванні їжі в пластикових або 
паперовій тарі частіше контролюйте 
піч на можливість займання. 

9. якщо з’явиться дим, вимкніть виріб або 
від’єднайте кабель живлення і закрий-
те дверцята, щоб загасити полум’я.

10. не пересмажуйте їжу. 
11. не використовуйте порожнину печі 

для зберігання предметів. не збері-
гайте всередині печі продукти, як-от 
хліб, печиво і т. ін. 
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12. Видаляйте прикручені дротові і мета-
леві ручки з паперових і пластикових 
контейнерів/пакетів перед розміщен-
ням їх в печі. 

13. Встановлюйте і розміщуйте піч лише 
згідно з інструкцію з установки. 

14. яйця в шкаралупі і цілі варені яйця 
не треба нагрівати в мікрохвильовій 
печі, оскільки вони можуть вибухнути. 

15. Цей виріб призначений для викорис-
тання для побутових та аналогічних 
цілей, таких, як:

• кухні в магазинах, офісах і на інших 
робочих місцях; 

• обслуговування в готелях, мотелях та 
інших житлових приміщеннях; 

• фермерські будинки; 
• побутове та швидке приготування їжі. 
16. якщо шнур живлення пошкоджений, 

його в цілях безпеки повинен замі-
нити виробник, його сервісний агент 
або кваліфікований фахівець. 

17. не зберігайте та не використовуйте 
піч на відкритому повітрі. 

18. не використовуйте піч поблизу води, у 
вологому підвалі або поруч з басейном.

19. Температура доступних поверхонь 
при експлуатації може бути високою. 
поверхні можуть сильно нагріватися 
під час використання. Тримайте шнур 
на відстані від нагрітих поверхню і не 
закривайте вентиляційні отвори печі. 

20. не дозволяйте шнуру провисати че-
рез край столу або прилавка. 

21. якщо піч не підтримувати в чистому 
стані, це може привести до погіршен-
ня поверхні, що знизить тривалість 
експлуатації виробу і може становити 
небезпеку. 

22. Вміст пляшечок і баночок для дитячо-
го харчування треба перемішати або 
струсити; треба перевірити їх темпе-
ратуру перед подачею на стіл, щоб 
уникнути опіків. 

23. Мікрохвильове нагрівання напоїв 
може призвести до затримки кипіння, 
тому обережно поводьтеся з ємнос-
тями. 

24. Виріб не призначений для викорис-
тання особами (включаючи дітей) 
з обмеженими фізичними, сенсор-
ними або розумовими здібностями, 
або відсутністю досвіду і знань, якщо 
вони не знаходяться під контролем 
або не проінструктовані з питань ви-
користання виробу особою, відпові-
дальною за їх безпеку. 

25. Діти повинні бути під наглядом, щоб 
вони не гралися з виробом. 

26. Виріб не управляється зовнішнім тай-
мером або окремим пультом дистан-
ційного керування. 

27. під час використання доступні частини 
можуть нагріватися. Маленькі діти по-
винні перебувати на достатній відстані.

28. не використовуйте пароочищувач.
29. під час використання прилад нагрі-

вається. Треба додержуватися обе-
режності, щоб уникнути дотику до на-
грівальних елементів всередині печі. 

30. Використовуйте лише датчик темпе-
ратури, рекомендований для цієї печі 
(для печей, обладнаних пристроєм 
для використання температурного 
зонду).

31.	 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: виріб і доступні 
частини нагріваються під час ви-
користання. Треба бути обереж-
ним, щоб не торкатися до нагрітих 
елементів. Дітям до 8 років треба 
перебувати на достатній відстані, 
якщо вони не знаходяться під по-
стійним контролем. 

32. Мікрохвильову піч треба викорис-
товувати з відкритою декоративної 
дверима (для печі з декоративною 
дверима). 

33. Задня поверхня виробу повинна зна-
ходитися навпроти стіни. 

34. не поміщайте в шафу мікрохвильову піч.
35. Мікрохвильова піч призначена для пі-

дігріву їжі та напоїв. Сушка продуктів 
або одягу, підігрів зігріваючих поду-
шок, тапочок, губок, вологої тканини 
і подібних предметів може привести 
до травмування, пожежі або пожежі.
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УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ
І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
В МАЙБУТНЬОМУ 

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ТРАВМУВАННЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ

НЕБЕЗПЕКА 
небезпека ураження електричним струмом
Дотик до деяких внутрішніх компонентів 
може призвести до серйозних травм або 
загибелі. не розбирайте виріб.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
небезпека ураження електричним струмом
неправильне використання заземлення 
може призвести до ураження електрич-
ним струмом. не під’єднуйте виріб до роз-
етки, поки він правильно підключений і не 
заземлений.

Виріб повинен бути заземлений. при ко-
роткому замиканні заземлення знижує 
ризик ураження електричним струмом, 
забезпечуючи відведення струму.

піч обладнана шнуром, має заземлення 
з роз’ємом заземлення. Вилка повинна 
бути підключена до правильно встанов-
леної заземленої розетки.

Зверніться до кваліфікованого електри-
ка чи спеціаліста з обслуговування, якщо 
інструкція з заземлення не зовсім зрозу-
міла або є сумніви в правильному зазем-
ленні виробу.
якщо необхідно використовувати подо-
вжувач, використовуйте лише 3-жильний 
подовжувач.

1. Для зниження ризиків, пов’язаних з 
заплутуванням або спотиканням через 
шнур, передбачений короткий шнур жив-
лення.

2. якщо використовується довгий шнур 
або подовжувач:

• розрахункова напруга електрично-
го шнура або подовжувача повинен 
бути не менше, ніж номінальна на-
пруга вироби. 

• подовжувач повинен бути 3-провід-
ним шнуром з заземленням. 

• Довгий шнур потрібно розмістити так, 
щоб він не утворював петлі над стіль-
ницею або поверхнею столу, де його 
можуть потягнути діти або за нього 
можна зачепитися.

ЧИЩЕННЯ 
не забувайте відключити виріб від джере-
ла живлення. 
1. очистіть порожнину печі за допомо-

гою трохи вологої тканини. 
2. очистіть аксесуари звичайним чином 

в мильній воді. 
3. Дверна рама, ущільнення і сусідні 

частини, якщо вони забруднені, по-
винні бути ретельно очищені вологою 
тканиною. 

4. не використовуйте жорсткі абразивні 
засоби для чищення або гострі мета-
леві скребки для чистки скла двері, 
оскільки вони можуть подряпати по-
верхню, що може призвести до оси-
пання скла. 

5. порада щодо очищення – для легко-
го очищення стінок, яких може тор-
катися їжа, що готується: покладіть 
половину лимона в миску, додайте 
300 мл (1/2 пінти) води і нагрівайте 
в печі на 100% потужності упродовж 
10 хвилин. протріть піч м’якою сухою 
тканиною. 

ПОСУД

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Небезпека травмування 
Обслуговування та ремонт, пов’язаний 
з видаленням кришки, яка забезпечує за-
хист від впливу мікрохвильової енергії, 
повинен виконувати лише підготовле-
ний фахівець.
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ознайомтеся з вказівками «Матеріали, 
які дозволені і заборонені до використан-
ня в мікрохвильовій печі». Зустрічається 
неметалевий посуд, який є небезпечним 
для використання у мікрохвильовій печі. 
якщо виникли сумніви, можна перевірити по-
суд згідно з нижченаведеною процедурою.

перевірка посуду:
1. Заповніть безпечний контейнер 1 

склянкою холодної води (250 мл) ра-
зом з посудом. 

2. Увімкніть піч на максимальну потуж-
ність упродовж 1 хвилини. 

3. обережно спробуйте посуд на дотик. 
якщо порожня посуд тепла, не вико-
ристовуйте її для приготування в мі-
крохвильовій печі. 

4. час приготування повинно бути не 
більше 1 хвилини.

МАТЕРІАЛИ, ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МІКРОхВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

посуд примітки

алюмінієвий піддон Може викликати іскріння. перекладіть їжу в посуд, 
безпечний для мікрохвильових печей.

картонні коробки з 
металевою ручкою

Можуть викликати іскріння. перекладіть їжу в посуд, 
безпечний для мікрохвильових печей.

Металевий посуд або посуд 
з металевою обробкою

Метал екранує їжу від мікрохвильової енергії. 
Металева обробка може викликати іскріння.

Дротова перев’язка Може викликати іскріння і може призвести до 
займання в печі.

паперові пакети Можуть викликати пожежу в печі.

пінопласт пластикова піна може розплавитися або забруднити 
рідину всередині, коли піддається впливу високої 
температури.

Дерево Дерево висихає при використанні в мікрохвильовій 
печі і може розколотися або тріснути.



6

UA

МАТЕРІАЛИ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МІКРОхВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ
посуд примітки
алюмінієва фольга лише для обертання. невеликі гладкі шматки можуть бути ви-

користані для покриття тонких частин м’яса або птиці, щоб за-
побігти переварюванню. Може статися іскріння, якщо фольга 
знаходиться занадто близько до стінок печі. Фольга повинна 
бути на відстані не менше 1 дюйма (2,5 см) від стінок печі.

посуд
для підсмажування

Додержуйтесь інструкцій виробника. нижня частина посуду 
для підсмажування має бути вище столу не менше ніж на 3/16 
дюйма (5 мм). неправильне використання може призвести до 
несправності поворотного столу.

посуд столовий лише безпечний для мікрохвильової печі. Додержуйтесь ін-
струкцій виробника. не використовуйте посуд з тріщинами 
або відколами.

Скляні банки Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для нагріву 
продуктів до теплого стану. Більшість скляних банок не термо-
стійкі і можуть тріснути.

Вироби зі скла лише термостійкий посуд. переконайтеся, що металева опра-
ва відсутня. не використовуйте посуд з тріщинами або від-
колами.

пакети для приготу-
вання в печі

Додержуйтесь інструкцій виробника. не закривайте метале-
вим замком. Зробіть прорізи, щоб виходила пара.

паперові тарілки та 
чашки

Використовуйте лише для короткочасного приготування/нагрі-
ву. не залишайте піч без нагляду під час приготування їжі.

паперові рушники Використовуйте, щоб накрити їжу для нагріву і поглинання 
жиру. Використовуйте під наглядом і лише для короткочасного 
приготування.

пергаментний папір Використовуйте для накривання для запобігання розбризку-
вання або як обгортку для відпарювання. 

пластик Використовуйте лише пластик, безпечний для мікрохвильових 
печей. Додержуйтесь інструкцій виробника. повинен бути 
позначений як “Безпечний для використання в мікрохвильовій 
печі”. Деякі пластикові контейнери розм’якшуються, оскільки 
продукти всередині нагріваються. “пакети для кип’ятіння” і 
щільно закриті пластикові пакети потрібно надрізати, проколо-
ти або створити вентиляцію згідно з вказівками.

пластикова упаковка Використовувати лише безпечну для мікрохвильових печей. 
Використовуйте для накривання їжі під час приготування, щоб 
зберегти вологу. не дозволяйте, щоб пластикова обгортка 
стосувалася їжі.

Термометри лише безпечні для мікрохвильової печі (термометри для м’яса 
і цукерок).

Восковий папір Використовується для накривання для запобігання розбризку-
ванню і для утримання вологи.
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НАСТРОЙКА ПЕЧІ

НАЗВА ЧАСТИН І АКСЕСУАРІВ ПЕЧІ 
Дістаньте піч і всі матеріали з картонної 
коробки і порожнини печі.
піч поставляється з наступними аксесуа-
рами:
1. Скляний піддон: 1 
2. поворотний стіл в зборі: 1 
3. Інструкція з експлуатації: 1 

F

G

A

C BE D

 
УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО СТОЛУ 

1. Втулка (нижня) 
2. Скляний піддон
3. Вал поворотного столу
4. поворотний стіл в зборі

a. не встановлюйте скляний піддон в 
перевернутому положенні. Скляний 
піддон не повинен бути затиснутий.

b. при приготуванні їжі завжди повинні 
використовуватися скляний піддон і 
поворотний стіл в зборі. 

c. Всі продукти харчування і контейнери 
для їжі поміщаються на скляний піддон.

d. якщо скляний піддон або поворот-
ний стіл дає тріщини або лопається, 
зверніться до найближчого авторизо-
ваного сервісного центру.

 

A) панель управління 
B) Вал поворотного столу 
C) поворотний стіл в зборі 
D) Скляний піддон 
E) оглядове вікно 
F) Двері в зборі 
G) Система блокування
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УСТАНОВКА НА СТІЛЬНИЦЮ

Видаліть всі пакувальні матеріали і аксесуари. перевірте піч на наявність пошкоджень, 
таких, як вм’ятини або зламані двері. не встановлюйте піч, якщо вона пошкоджена. 
Шафа: видаліть захисну плівку на поверхні шафи мікрохвильовій печі. 
не знімайте світло-коричневе покриття Mica в порожнині печі для захисту магнетрона.
 
УСТАНОВКА 
1. Виберіть рівну поверхню, щоб забезпечити достатню відкритий простір для вхід-

них і випускних отворів.

20cм

30cм

20cм

≥85см

0cм

2. підключіть піч до стандартної роз-
етки. переконайтеся, що напруга і 
частота така ж, як на паспортній та-
бличці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не встановлюйте піч 
над плитою або іншим випромінюючим 
тепло пристроєм. якщо піч встановлена 
поблизу або над джерелом тепла, вона 
може вийти з ладу і гарантія буде вважа-
тися недійсною.

Зовнішні поверхні можуть нагріватися 
під час роботи.

20cм

30cм

20cм

≥85см

0cм

• Мінімальна висота установки стано-
вить 85 см. 

• Задня частина виробу повинна бути 
повернута до стіни. 

• Залиште зазор не менше 30 см над 
піччю, мінімум 20 см потрібно між піч-
чю і всіма сусідніми стінками. 

• не знімайте підставки з нижньої час-
тини печі. 

• Блокування впускних або випускних 
отворів може призвести до пошко-
дження печі.

• Встановлюйте піч подалі від радіо 
або телеприймача, наскільки це мож-
ливо. робота мікрохвильової печі 
може викликати перешкоди для радіо 
чи телевізійного прийому.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Мікрохвильова піч використовує сучасне 
електронне управління для налаштуван-
ня параметрів приготування їжі, щоб за-
довольнити всі ваші потреби.

1. Налаштування годинника 
коли мікрохвильова піч включена, відо-
бражається час «0:00» і зумер подає один 
сигнал. 
1. натисніть кнопку «CLOCK/PRE-SET» 

(Годинник/попереднє налаштуван-
ня), цифри годин почнуть блимати; 

2. поверніть « », щоб встановити го-
дини. Години повинні бути в межах 
0-23. 

3. натисніть «CLOCK/PRE-SET», по-
чнуть блимати цифри хвилин. 

4. поверніть « » для настройки хви-
лин; хвилини повинні бути в межах 
0-59. 

5. натисніть кнопку «CLOCK/PRE-SET» 
для завершення налаштування. по-
чне блимати «:». 

Примітка: 1) Якщо годинник не нала-
штований, піч не буде функціонувати 
при вмиканні живлення. 
2). При налаштуванні годинника, якщо 
дії відсутні упродовж 1 хвилини, піч ав-
томатично повернеться в попередній 
стан. 

2. Приготування їжі на мікрохвилях 
1) натисніть кнопку «Microwave» (СВч) 
один раз, відобразиться «P 100». 
2) натискайте «Microwave» послідовно 

або поверніть « », щоб вибрати потуж-
ність СВч «P 100», «р 80», «р 50», «р 
30», «р 10»; ці значення будуть відобра-
жатися в цьому порядку. 
3) натисніть кнопку «START/+ 30SEC/
CONFIRM» (пУСк/+ 30 С/пІДТВерДиТи) 
для підтвердження. 

4) поверніть « » для вибору часу при-
готування (час має бути в діапазоні 0:05-
95:00). 
5) натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», 
щоб почати приготування.

Примітка:	налаштування, щоб встано-
вити тривалість кодування наступні:

0-1 хв: 5 секунд 
1-5 хв: 10 секунд 

5-10 хв: 30 секунд 
10-30 хв: 1 хвилина 
30-95 хв: 5 хвилин 

Таблиця рівнів потужності печі
потуж-
ність 
СВч

100% 80% 50% 30% 10%

Відо-
бража-
ється

P 100 P 80 P 50 P 30 P 10

3. Прискорене приготування 
1) У режимі очікування натисніть кнопку 
«START/+ 30SEC/CONFIRM» для при-
готування їжі з 100% рівнем потужності 
упродовж 30 секунд. кожне натискання 
клавіші збільшує час на 30 секунд. Мак-
симальний час приготування 95 хвилин. 
2) при приготуванні і розморожуванні натис-
кайте кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM», 
щоб збільшити час приготування.

3) У стану очікування поверніть « » влі-
во, щоб прямо задати час приготування. 
після вибору часу натисніть «START/+ 
30SEC/CONFIRM» для початку приготу-
вання. потужність СВч становить 100%. 
Примітка:	 в режимах автоматичного 
меню і розморожування за вагою час при-
готування не може бути збільшено на-
тисканням «START/+ 30SEC/CONFIRM» 

4. Розморожування за вагою 
1) натисніть один раз «W.T./TIME 
DEFROST» (розморожування за вагою/
часом), на екрані з’явиться напис «dEF1». 
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2) поверніть « », щоб обрати вагу про-
дуктів. Вага може бути в діапазоні 100-
2000 м 
3) натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM» 
для початку розморожування. 

5. Розморожування за часом 
1) натисніть «W.T./TIME DEFROST» двічі, 
на екрані з’явиться напис «dEF2». 

2) поверніть « », щоб вибрати час при-
готування. 
3) натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», 
щоб почати розморожування. 

6. Приготування в кілька етапів 
Максимально можна задати два етапи. 
якщо один з етапів – розморожування, 
він буде автоматично обраний першим. 
після кожного етапу звучить сигнал і по-
чинається наступний. 

Приклад: потрібно розморозити їжу 
упродовж 5 хвилин, а потім готувати 
з 80% потужності упродовж 7 хвилин. 
Треба виконати наступні дії:
1) Двічі натисніть «W.T./TIME DEFROST», 
на екрані відобразиться «dEF2»; 

2) поверніть « », щоб встановити час 
розморожування на 5 хвилин; 
3) натисніть «Microwave» один раз; 

4) поверніть « », щоб вибрати 80% по-
тужності (на дисплеї «P 80»); 
5) натисніть кнопку «START/+ 30SEC/
CONFIRM» для підтвердження; 

6) поверніть « », щоб встановити 
час приготування 7 хвилин; натисніть 
«START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб почати 
приготування.

7. Функція попереднього налаштування 
1) налаштуйте годинник (Див. інструкцію 
з налаштування годинника) 
2) Введіть програму приготування. Зазви-
чай задають два етапи. розморожування не 

повинно бути попереднім налаштуванням. 
Приклад: необхідно готувати при 80% 
потужності упродовж 7 хвилин. 
a. натисніть один раз «Microwave»; 

b. поверніть « », щоб обрати 80% по-
тужності (на дисплеї «P 80»); 
c. натисніть кнопку «START/+ 30SEC/
CONFIRM» для підтвердження; 

d. поверніть « », щоб встановити час 
приготування 7 хвилин; 
після цих дій не натискайте кнопку 
«START/+ 30SEC/CONFIRM». Виконайте 
наступні дії:
3) натисніть «CLOCK/PRE-SET». Цифри 
годинника починають блимати; 

4) поверніть « », щоб встановити годи-
ни. Години повинні бути в межах 0-23. 
5) натисніть «CLOCK/PRE-SET», почнуть 
мигати цифри хвилин. 

6) поверніть « » для налаштування хви-
лин; хвилини повинні бути в межах 0-59. 
7) натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM» 
для завершення налаштування. Засві-
титься «:», зумер двічі прозвучить, коли 
настане заданий час, приготування їжі 
почнеться автоматично.
Примітка: годинник потрібно встано-
вити в першу чергу. В іншому випадку 
функція попереднього налаштування не 
спрацює. 

8. Автоменю 

1) У стані очікування поверніть « » впра-
во, щоб вибрати пункт від «а-1» до «а-8»;
2) натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», 
щоб підтвердити вибір меню; 

3) поверніть « » для вибору ваги про-
дуктів; 
4) натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», 
щоб почати приготування; 
5) після завершення приготування п’ять 
разів прозвучить сигнал.
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АВТОМЕНЮ
позиція меню Вага Відображення потужність

A-1 
аВТопІДІГрІВ

200 г 200 100%
400 г 400
600 г 600

A-2 
оВочІ

200 г 200 100%
300 г 300
400 г 400

A-3 
риБа

250 г 250 80%
350 г 350
450 г 450

A-4 
М’яСо

250 г 250 100%
350 г 350
450 г 450

A-5 
МакароннІ ВироБи

50 г (з водою 450 г) 50
80%

100 г (з водою 800 г) 100
A-6 

карТопля
200 г 200 100%
400 г 400
600 г 600

A-7 
пІЦа

200 г 200
100%

400 г 400
A-8 
СУп

200 мл 200
80%400 мл 400

9. Функція замикання від дітей 
Замикання: в режимі очікування натис-
ніть «STOP/CLEAR» на 3 секунди, про-
звучить довгий сигнал, що означає режим 
замикання від дітей і екран відобразить «

». 
розблокування: в режимі замикання на-
тисніть кнопку «STOP/CLEAR» на 3 се-
кунди, прозвучить довгий сигнал, що 
означає зняття блокування.

10. Функція повідомлення 
1) при приготуванні за допомогою печі на-
тисніть «Microwave», поточна потужність 
відобразиться на 3 секунди. 
2) У стану попереднього налаштування 
натисніть «CLOCK/PRE-SET», щоб ді-
знатися час до запуску приготування їжі. 
З’явиться час попереднього налаштуван-
ня і буде блимати упродовж 3 секунд, по-
тім піч почне знову відображати годинник. 

3) при приготуванні натисніть кнопку 
«CLOCK/PRE-SET», щоб перевірити по-
точний час. Він буде відображатися упро-
довж 3 секунд.

11. Технічні характеристики 
1) Звуковий сигнал прозвучить один раз 
на початку при повороті ручки; 
2) потрібно натиснути «START/+ 30SEC/
CONFIRM» для продовження приготуван-
ня їжі, якщо при приготуванні відкривали-
ся двері;
3) як тільки програма приготування вста-
новлена, «START/+ 30SEC/CONFIRM» не 
натискається упродовж 1 хвилини. Буде 
відображатися поточний час. налашту-
вання буде скасована. 
4) якщо натискання спрацьовує, звучить сиг-
нал. якщо не спрацьовує, сигналу не буде.
5) Звуковий сигнал пролунає п’ять разів, 
щоб нагадати вам про завершення при-
готування їжі. 
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ПОшУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

штатний режим

Мікрохвильова піч 
заважає ТВ прийому

радіо і ТВ прийом можуть відчувати перешкоди при роботі 
мікрохвильової печі. перешкоди схожі на перешкоди від 
невеликих електроприладів, таких, як змішувач, пилосос і 
електричний вентилятор. 
Це штатний режим роботи.

Тьмяне підсвічування при низькій потужності підсвічування печі може бути 
тьмяним. Це штатний режим роботи.

пар конденсується на 
двері, з вентиляційних 
отворів виходить 
гаряче повітря

при приготуванні пар може виходити з їжі. В основному 
пар виходить з вентиляційних отворів. але частина 
конденсується в прохолодних місцях, наприклад, на двері. 
Це штатний режим роботи.

піч випадково 
запускається без 
продуктів усередині.

Заборонено вмикати виріб без продуктів всередині. Це дуже 
небезпечно.

Несправність Можлива причина Засіб усунення

піч не вмикається.

(1) Силовий кабель 
щільно не підключений.

Вимкніть кабель. потім підключіть 
знову через 10 секунд.

(2) перегорів 
запобіжник 
або спрацював 
автоматичний 
переривник.

Замініть запобіжник або скиньте 
автоматичний переривник (ремонт 
виконує кваліфікований персонал 
нашої компанії)

(3) проблеми з 
виходом.

перевірте вихід з іншими 
електричними приладами.

піч не нагрівається. (4) Двері закриті 
нещільно. Закрийте щільно двері.

Скляний поворотний 
стіл створює 
шум при роботі 
мікрохвильової печі

(5) роликовий 
люнет або низ печі 
забруднений.

Зверніться до розділу “Технічне 
обслуговування печі” для інформації 
про очищення забруднених деталей.

Відходи обладнання треба утилізувати згідно з Директивою «Про відходи елек-
тричного та електронного устаткування» (WEEE).Якщо в майбутньому вам знадо-
биться утилізувати цей виріб, не викидайте його разом з побутовими відходами. 
Відправте виріб на пункт утилізації, що відповідає стандарту WEEE, якщо така 
існує. 
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СОхРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
Внимательно прочитайте инструкцию пе-
ред использованием печи и храните ин-
струкцию в надежном месте.

при следовании инструкции в ходе экс-
плуатации печь будет иметь многолетний 
срок службы. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗ-
БЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ СВЧ ЭНЕРГИИ

• не используйте печь с открытой две-
рью, так как это может привести к 
вредному воздействию микроволно-
вой энергии. Важно не сломать и не 
испортить замки безопасности. 

• не кладите какие-либо предметы 
между передней поверхностью печи 
и дверью и не позволяйте грязи или 
осадкам чистящих средств накапли-
ваться на уплотняющих поверхно-
стях.

•	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если дверь 
или ее уплотнители повреждены, 
печь нельзя включать до устране-
ния неисправности специалистом

ПРИЛОЖЕНИЕ 
если изделие не поддерживать в доста-
точно чистом состоянии, его поверхность 
может испортиться, что повлияет на срок 
службы и может быть опасным.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
• Модель AM823A3Q
• номинальное напряжение: 230 В~50 Гц
• номинальная мощность (СВч):1250 Вт
• номин. вых.мощность (СВч):800Вт
• объем печи:23 л
• Диаметр поворотного стола:270 мм
• Внешние габариты:485x410x293 мм
• Вес нетто, прибл.:13 кг

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПО ТЕхНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Для снижения риска возникновения по-
жара, поражения электрическим током, 
травмирования пользователей или воз-
действия чрезмерной энергии микро-
волновой печи при использовании не-
обходимо соблюдать основные меры 
предосторожности, включая следующие:
1.	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: жидкие или 

другие продукты питания не долж-
ны нагревается в закрытых кон-
тейнерах, так как они могут взор-
ваться. 

2.	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: обслуживание 
и ремонт, связанный с удалением 
крышки, защищающей от воздей-
ствия микроволновой энергии, дол-
жен выполнять только подготов-
ленный специалист. 

3. изделие может быть использовано 
детьми в возрасте от 8 лет и выше и 
лицами с ограниченными физически-
ми, сенсорными или умственными 
способностями, а также лицами, не 
обладающими достаточным опытом 
или знаниями, если использование 
выполняется под наблюдением или 
после инструктажа по безопасному 
использованию и усвоения опасно-
сти, связанной с использованием. 
Дети не должны играть с данным из-
делием. Дети не должны допускаться 
к чистке и обслуживанию, кроме слу-
чаев, когда они старше 8 лет и нахо-
дятся под наблюдением. 

4. храните изделие и его шнур в месте, 
недоступном для детей младше 8 лет.

5. используйте только посуду, которая 
подходит для микроволновой печи. 

6. печь необходимо чистить регулярно 
и удалять любые остатки продуктов. 

7. прочитайте и следуйте указаниям: 
«МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ ЭНЕРГИИ».

8. при нагревании пищи в пластиковой 
или бумажной таре чаще контроли-
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руйте печь на возможность воспла-
менения.

9. если появится дым, выключите изде-
лие или отсоедините шнур от сети и 
держите дверцу закрытой, чтобы по-
тушить пламя. 

10. не пережаривайте пищу. 
11. не используйте полость печи для 

хранения предметов. не храните 
внутри печи продукты, такие как 
хлеб, печенье и т.д. 

12. Удаляйте прикрученные проволоч-
ные и металлические ручки с бумаж-
ных и пластиковых контейнеров/па-
кетов перед помещением их в печь. 

13. Устанавливайте и размещайте печь 
только в соответствии с инструкцией 
по установке. 

14. яйца в скорлупе и целые яйца вкру-
тую не следует нагревать в микро-
волновой печи, так как они могут 
взорваться. 

15. Данное устройство предназначено 
для использования в бытовых и ана-
логичных приложениях, таких, как:

• кухни в магазинах, офисах и на дру-
гих рабочих местах; 

• клиенты в гостиницах, мотелях и дру-
гих жилых помещениях; 

• фермерские дома; 
• бытовое и быстрое приготовление пищи.
16. если шнур питания поврежден, его 

в целях безопасности должен за-
менить изготовитель, его сервис-
ный агент или квалифицированный 
специалист. 

17. не храните и не используйте печь на 
открытом воздухе. 

18. не используйте печь вблизи воды, во 
влажном подвале или рядом с бас-
сейном.

19. Температура доступных поверхно-
стей при эксплуатации может быть 
высокой. поверхности могут нагре-
ваются во время использования. 
Держите шнур на расстоянии от на-
гретых поверхность и не закрывайте 
вентиляционные отверстия печи. 

20. не позволяйте шнуру провисать че-
рез край стола или прилавка. 

21. если печь не поддерживать в чистом 
состоянии, это может привести к 
ухудшению поверхности, что снизит 
продолжительность эксплуатации из-
делия и может привести к опасности. 

22. Содержимое бутылочек и баночек для 
детского питания надо перемешать 
или встряхнуть; необходимо прове-
рить их температуру перед подачей 
на стол, чтобы избежать ожогов.

23. Микроволновое нагревание напитков 
может привести к задержке кипения, 
поэтому осторожно обращайтесь с 
емкостями. 

24. изделие не предназначено для ис-
пользования лицами (включая де-
тей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными спо-
собностями, или отсутствием опыта 
и знаний, если они не находятся под 
контролем или не проинструктиро-
ваны по вопросам использования 
изделия лицом, ответственным за их 
безопасность. 

25. Дети должны быть под присмотром, 
чтобы они не играли с изделием. 

26. изделие не управляется внешним 
таймером или отдельным пультом 
дистанционного управления. 

27. Во время использования доступные 
части могут нагреваться. Маленькие 
дети должны находиться на доста-
точном расстоянии. 

28. не следует использовать пароочи-
ститель. 

29. Во время использования прибор на-
гревается. необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы избежать при-
косновения к нагревательным эле-
ментам внутри печи. 

30. используйте только датчик темпе-
ратуры, рекомендованный для этой 
печи (для печей, снабженных устрой-
ством для использования темпера-
турного зонда). 
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31.	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: изделие и до-
ступные части становятся горя-
чими во время использования. Необ-
ходимо соблюдать осторожность, 
чтобы избегать прикосновения к на-
гретым элементам. Детям до 8 лет 
необходимо находиться на доста-
точном расстоянии, если они не на-
ходятся по постоянным контролем. 

32. Микроволновую печь надо использо-
вать с открытой декоративной дверью 
(для печи с декоративной дверью).

33. Задняя поверхность устройства 
должна быть размещена напротив 
стены. 

34. Микроволновую печь не следует по-
мещать в шкаф. 

35. Микроволновая печь предназначе-
на для подогрева пищи и напитков. 
Сушка продуктов или одежды, подо-
грев согревающих подушек, тапочек, 
губок, влажной ткани и подобных 
предметов может привести к травми-
рованию, возгоранию или пожару.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОД-
СТВО И СОхРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ 
 
СНИЖЕНИЯ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ 
УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ОПАСНОСТЬ 
опасность поражения электрическим током
прикосновение к некоторым внутренним 
компонентам может привести к серьез-
ным травмам или смерти. не разбирайте 
данное устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
опасность поражения электрическим током 
неправильное использование заземле-
ния может привести к поражению элек-
трическим током.

не подключайте изделие к розетке, пока 
оно правильно не подсоединено и не за-
землено. 

изделие должно быть заземлено. при 
коротком замыкании заземление снижа-
ет риск поражения электрическим током, 
обеспечивая отвод тока.

печь оборудована шнуром, имеет зазем-
ляющий провод с разъемом заземления. 
Вилка должна быть вставлена в правиль-
но установленную и заземленную розетку.

обратитесь к квалифицированному элек-
трику или специалисту по обслуживанию, 
если инструкция по заземлению не со-
всем понятна или есть сомнения в пра-
вильном заземлении изделия. 
если необходимо использовать удлини-
тель, используйте только 3-жильный уд-
линитель.

1. Для снижения рисков, связанных с за-
путыванием или спотыканием через шнур, 
предусмотрен короткий шнур питания.

2. если используется длинный шнур или 
удлинитель:
• расчетное напряжение электриче-

ского шнура или удлинителя должен 
быть не меньше, чем номинальное 
напряжение изделия. 

• Удлинитель должен быть 3-прово-
дным шнуром с заземлением. 

• Длинный шнур нужно разместить так, 
чтобы он не образовывал петли над 
столешницей или поверхностью сто-
ла, где его могут потянуть дети или 
за него можно зацепиться.

 
ЧИСТКА 
не забудьте отключить изделие от источ-
ника питания. 
1. очистите полость печи с помощью 

слегка влажной ткани. 
2. очистите аксессуары обычным спо-

собом в мыльной воде. 
3. Дверная рама, уплотнение и со-

седние части, если они загрязнены, 
должны быть тщательно очищены 
влажной тканью. 
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4. не используйте жесткие абразив-
ные чистящие средства или острые 
металлические скребки для чистки 
стекла двери, так как они могут поца-
рапать поверхность, что может при-
вести к осыпанию стекла. 

5. Совет по очистке – для легкой очист-
ки стенок, которых может касаться 
приготовленная пища: положите по-
ловину лимона в миску, добавьте 300 
мл (1/2 пинты) воды и нагревайте в 
печи на 100% мощности в течение 10 
минут. протрите печь мягкой сухой 
тканью.

ПОСУДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность травмирования 
Обслуживание и ремонт, связанный с 
удалением крышки, которая обеспечива-
ет защиту от воздействия микроволно-
вой энергии, должен выполнять только 
подготовленный специалист.

ознакомьтесь с указаниями “Материалы, 
допускаемые и запрещенные к использо-
ванию в микроволновой печи”. Встречает-
ся неметаллическая посуда, которые не 
являются безопасной для использования 
микроволновой печи. если возникли со-
мнения, можно проверить посуду в соот-
ветствии с приведенной ниже процедуре. 

проверка посуды:
1. Заполните безопасный контейнер 

1 стаканом холодной воды (250 мл) 
вместе с посудой. 

2. Включите печь на максимальную 
мощность в течение 1 минуты. 

3. осторожно попробуйте посуду на 
ощупь. если пустая посуда теплая, 
не используйте ее для приготовле-
ния в микроволновой печи. 

4. Время приготовления должно быть 
не больше 1 минуты.

 

МАТЕРИАЛЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
посуда примечания
алюминиевый поддон Может вызвать искрение. переложите пищу в посуду, 

безопасную для микроволновых печей. 
картонные коробки с 
металлической ручкой

Может вызвать искрение. переложите пищу в посуду, 
безопасную для микроволновых печей.

Металлическая посуда или 
посуда с металлической 
отделкой

Металл экранирует пищу от микроволновой энергии. 
Металлическая отделка может вызвать искрение.

проволочная перевязка Может вызвать искрение и может привести к 
возгоранию в печи.

Бумажные пакеты Может вызвать пожар в печи.
пенопласт пластиковая пена может расплавить или загрязнить 

жидкость внутри, когда подвергается воздействию 
высокой температуры.

Дерево Дерево высыхает при использовании в микроволновой 
печи и может расколоться или треснуть.
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МАТЕРИАЛЫ, ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
посуда примечания
алюминиевая 
фольга

Только для оборачивания. небольшие гладкие куски могут быть 
использованы для покрытия тонких частей мяса или птицы, чтобы 
предотвратить переваривание. Может произойти искрение, если 
фольга находится слишком близко к стенкам печи. Фольга должна 
быть на расстоянии не менее 1 дюйма (2,5 см) от стенок печи.

посуда для по-
джаривания

Следуйте инструкциям производителя. нижняя часть блюда для 
поджаривания должно быть выше поворотного стола не менее 
чем на 3/16 дюйма (5 мм). неправильное использование может 
привести к поломке поворотного стола.

посуда столовая Только безопасная для микроволновой печи. Следуйте инструк-
циям производителя. не используйте посуду с трещинами или 
сколами.

Стеклянные 
банки

Всегда снимайте крышку. используйте только для нагрева пищи 
до теплого состояния. Большинство стеклянных банок не термо-
стойкие и могут треснуть.

изделия из сте-
кла

Только термостойкое стекло. Убедитесь, что металлическая 
отделка отсутствует. не используйте посуду с трещинами или 
сколами.

пакеты для при-
готовления в печи

Следуйте инструкциям производителя. не закрывайте металли-
ческим замком. Сделайте прорези, чтобы выходил пар.

Бумажные тарел-
ки и чашки

используйте только для кратковременного приготовления/нагре-
ва. не оставляйте печь без присмотра во время приготовления 
пищи.

Бумажные поло-
тенца

используйте, чтобы накрыть пищу для нагрева и поглощения 
жира. используйте под наблюдением и только для кратковремен-
ного приготовления.

пергаментная 
бумага 

используйте для накрывания для предотвращения 
разбрызгивания или как обертку для отпаривания. 

пластик используйте только пластик, безопасный для микроволновых 
печей. Следуйте инструкциям производителя. Должен быть поме-
чен как “Безопасный для использования в микроволновой печи”. 
некоторые пластиковые контейнеры размягчаются, так как пища 
внутри нагревается. “пакеты для кипячения” и плотно закрытые 
пластиковые пакеты нужно надрезать, проколоть или создать 
вентиляцию в соответствии с указаниями.

пластиковая 
упаковка

использовать только безопасную для микроволновых печей. ис-
пользуйте для накрывания пищи во время приготовления, чтобы 
сохранить влагу. не позволяйте, чтобы пластиковая обертка ка-
салась пищи.

Термометры Только безопасные для микроволновой печи (термометры для 
мяса и конфет).

Восковая бумага используется для накрывания для предотвращения 
разбрызгивания и для удержания влаги.
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НАСТРОЙКА ПЕЧИ

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ
И АКСЕССУАРОВ ПЕЧИ 
Достаньте печь и все материалы из кар-
тонной коробки и полости печи. печь 
поставляется со следующими аксессуа-
рами:
1. Стеклянный поддон: 1
2. поворотный стол в сборе: 1
3. инструкция по эксплуатации: 1

F

G

A

C BE D

 
УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА

1. Втулка (нижняя) 
2. Стеклянный поддон
3. Вал поворотного стола
4. поворотный стол в сборе

A. панель управления 
B. Вал поворотного стола 
C. поворотный стол в сборе 
D. Стеклянный поддон 
E. Смотровое окно 
F. Дверь в сборе 
G. Система блокировки

a. не устанавливайте стеклянный под-
дон в перевернутом положении. 
Стеклянный поддон не должен быть 
зажат. 

b. при приготовлении пищи всегда 
должны использоваться стеклянный 
поддон и поворотный стол в сборе. 

c. Все продукты питания и контейнеры 
для пищи помещаются на стеклян-
ный поддон. 

d. если стеклянный поддон или пово-
ротный стол дает трещины или лопа-
ется, обратитесь в ближайший авто-
ризованный сервисный центр.
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УСТАНОВКА НА СТОЛЕшНИЦУ

Удалите все упаковочные материалы и аксессуары. проверьте печь на наличие по-
вреждений, такие, как вмятины или сломанная дверь. не устанавливайте печь, если 
она повреждена.
Шкаф: удалите защитную пленку на поверхности шкафа микроволновой печи. 
не удаляйте светло-коричневое покрытие Mica в полости печи для защиты магнетрона.
 
УСТАНОВКА 
1. Выберите ровную поверхность, чтобы обеспечить достаточное открытое про-

странство для входных и выпускных отверстий.

20cм

30cм

20cм

≥85см

0cм

• Минимальная высота установки со-
ставляет 85 см. 

• Задняя часть изделия должна быть 
повернута к стене. 

• оставьте зазор не менее 30 см над 
печью, минимум 20 см требуется 
между печью и всеми соседними 
стенками. 

• не снимайте подставки с нижней ча-
сти печи. 

• Блокирование впускных или выпуск-
ных отверстий может привести к по-
вреждению печи.

• Установите печь подальше от радио 
или телеприемника, насколько это 
возможно. работа микроволновой 
печи может вызвать помехи для ра-
дио или телевизионного приема. 

2. подключите печь к стандартной ро-
зетке. Убедитесь, что напряжение и 
частота такая же, как на паспортной 
табличке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не устанавливайте 
печь над плитой или другим излучающим 
тепло устройством. если печь установле-
на вблизи или над источником тепла, она 
может выйти из строя и гарантия будет 
считаться недействительной.

Внешние поверхности могут нагре-
ваться во время работы.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микроволновая печь использует совре-
менное электронное управление для 
настройки параметров приготовления 
пищи, чтобы удовлетворить все ваши по-
требности.

1. Настройка часов 
когда микроволновая печь включена, 
отображается время «0:00» и зуммер по-
дает один сигнал. 
1. нажмите кнопку «CLOCK/PRE-SET» 

(часы/предварительная настройка), 
цифры часов начнут мигать; 

2. поверните « », чтобы установить 
часы. Время ввода должно быть в 
пределах 0-23.

3. нажмите «CLOCK/PRE-SET», начнут 
мигать цифры минут. 

4. поверните « » для настройки минут; 
минуты должны быть в пределах 0-59.

5. нажмите кнопку «CLOCK/PRE-SET» 
для завершения настройки. начнет 
мигать «:».

Примечание:	1) Если часы не настрое-
ны, печь не будет функционировать при 
включении питания. 
2) При настройке часов, если отсут-
ствуют действия в течение 1 минуты, 
печь автоматически вернется в преды-
дущее состояние.

2. Приготовление пищи на микроволнах 
1) нажмите кнопку «Microwave» (СВч) 
один раз, отобразится «P 100». 
2) нажимайте «Microwave» последова-

тельно или поверните « », чтобы вы-
брать мощность СВч «P 100», «р 80», «р 
50», «р 30», «р 10»; эти значения будут 
отображаться в этом порядке. 
3) нажмите кнопку «START/+30SEC/
CONFIRM» (пУСк/+30 С/поДТВерДиТь) 
для подтверждения. 

4) поверните « » для выбора времени 
приготовления (время должно быть в ди-
апазоне 0:05-95:00). 
5) нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», 
чтобы начать приготовление. 

Примечание:	 настройка для задания 
времени кодирования следующая:

0-1 мин: 5 секунд 
1-5 мин: 10 секунд 

5-10 мин: 30 секунд 
10-30 мин: 1 минута 
30-95 мин: 5 минут

Таблица уровней мощности печи
Мощ-
ность 
СВч

100% 80% 50% 30% 10%

отобра-
жается

P 100 P 80 P 50 P 30 P 10

3. Ускоренное приготовление 
1) В режиме ожидания нажмите кнопку 
«START/+30SEC/CONFIRM» для приго-
товления пищи со 100% уровнем мощно-
сти в течение 30 секунд. каждое нажатие 
клавиши увеличивает время на 30 се-
кунд. Максимальное время приготовле-
ния 95 минут. 
2) при приготовлении и разморажива-
нии нажимайте кнопку «START/+30SEC/
CONFIRM», чтобы увеличить время при-
готовления. 

3) В состояния ожидания поверните «
» влево, чтобы прямо задать время при-
готовления. после выбора времени на-
жмите «START/+30SEC/CONFIRM» для 
начала приготовления. Мощность СВч 
составляет 100%.

Примечание: в режимах автоматиче-
ского меню и размораживания по весу 
время приготовления не может быть 
увеличено нажатием «START/+30SEC/
CONFIRM» 
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4. Размораживание по весу 
1) нажмите один раз «W.T./TIME 
DEFROST» (размораживание по весу/вре-
мени), на экране появится надпись «dEF1».

2) поверните « », чтобы выбрать вес 
продуктов. Вес может быть в диапазоне 
100-2000 г. 
3) нажмите «START/+30SEC/CONFIRM» 
для начала размораживания.

5. Размораживание по времени 
1) нажмите «W.T./TIME DEFROST» дваж-
ды, на экране появится надпись «dEF2». 

2) поверните « », чтобы выбрать время 
приготовления. 
3) нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», 
чтобы начать размораживание. 

6. Приготовление в несколько этапов 
Максимально можно задать два этапа. 
если один из этапов – размораживание, 
он будет автоматически выбран первым. 
после каждого этапа звучит сигнал и на-
чинается следующий.

Пример: нужно разморозить пищу в те-
чение 5 минут, а затем готовить с 80% 
мощности в течение 7 минут. Необхо-
димо выполнить следующие действия:
1) Дважды нажмите «W.T./TIME 
DEFROST», на экране отобразится 
«dEF2»; 

2) поверните « », чтобы установить 
время размораживания на 5 минут; 
3) нажмите «Microwave» один раз; 

4) поверните « », чтобы выбрать 80% 
мощности (на дисплее «P 80»); 
5) нажмите кнопку «START/+30SEC/
CONFIRM» для подтверждения; 

4) поверните « », чтобы установить 
время приготовления 7 минут; нажмите 
«START/+30SEC/CONFIRM», чтобы 
начать приготовление. 

7. Функция предварительной 
установки 
1) настройте часы (См. инструкцию по 
настройке часов.) 
2) Введите программу приготовления. 
обычно задают два этапа. разморажи-
вание не задают для предварительной 
установки.

Пример: необходимо готовить при 80% 
мощности в течение 7 минут.
a. нажмите один раз «Microwave»; 

b. поверните « », чтобы выбрать 80% 
мощности (на дисплее «P 80»); 
c. нажмите кнопку «START/+30SEC/
CONFIRM» для подтверждения; 

d. поверните « », чтобы установить 
время приготовления 7 минут; 
после указанных шагов не нажимайте 
кнопку «START/+30SEC/CONFIRM». Вы-
полните следующие действия:
3) нажмите «CLOCK/PRE-SET». Цифры 
часов начинают мигать; 

4) поверните « », чтобы задать часы. 
Время ввода должно быть в пределах 
0-23. 
5) нажмите «CLOCK/PRE-SET», начнут 
мигать цифры минут. 

6) поверните « » для настройки минут; 
минуты должны быть в пределах 0-59. 
7) нажмите «START/+30SEC/CONFIRM» 
для завершения настройки. Загорится 
«:», зуммер дважды прозвонит, когда на-
ступит установленное время, приготовле-
ние пищи начнется автоматически.

Примечание: часы нужно установить 
в первую очередь. В противном случае 
функция предварительной настройки 
не сработает. 
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8. Автоменю 

1) В состояния ожидания поверните «
» вправо, чтобы выбрать пункт от «а-1» 
до «а-8»; 
2) нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», 
чтобы подтвердить выбор меню; 

3) поверните « » для выбора веса про-
дуктов; 
4) нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», 
чтобы начать приготовление; 
5) после завершения приготовления пять 
раз прозвучит сигнал. 

АВТОМЕНЮ
позиция меню Вес отображение Мощность

A-1 
аВТопоДоГреВ

200 г 200 100%
400 г 400
600 г 600

A-2 
оВоЩи

200 г 200 100%
300 г 300
400 г 400

A-3 
рЫБа

250 г 250 80%
350 г 350
450 г 450

A-4 
МяСо

250 г 250 100%
350 г 350
450 г 450

A-5 
МакароннЫе иЗДелия

50 г (с водой 450 г) 50
80%

100 г (с водой 800 г) 100
A-6 

карТоФель
200 г 200 100%
400 г 400
600 г 600

A-7 
пиЦЦа

200 г 200
100%

400 г 400
A-8 
СУп

200 мл 200
80%400 мл 400

9. Функция запирания от детей 
Запирание: в режиме ожидания нажмите 
«STOP/CLEAR» на 3 секунды, прозвучит 
длинный сигнал, обозначающий режим 
запирания от детей и экран отобразит «

». 

разблокирование: в режиме запирания 
нажмите кнопку «STOP/CLEAR» на 3 се-
кунды, прозвучит длинный сигнал, озна-
чающим снятие блокировки. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

штатный режим

Микроволновая печь мешает 
ТВ приему

радио и ТВ прием могут испытывать помехи при 
работе микроволновой печи. помехи похожи на 
помехи от небольших электроприборов, таких, как 
смеситель, пылесос и электрический вентилятор. 
Это штатный режим работы.

Тусклая подсветка при низкой мощности подсветка печи может быть 
тусклой. Это штатный режим работы.

пар конденсируется 
на двери, идет горячий 
воздух из вентиляционных 
отверстий

при приготовлении пар может выходить из пищи. 
В основном пар выходит из вентиляционных 
отверстий. но часть конденсируется в прохладных 
местах, например, на двери. Это штатный режим 
работы.

печь случайно запускается 
без продуктов внутри.

Запрещено включать изделие без продуктов внутри. 
Это очень опасно.

Неисправность Возможная причина Средство устранения

печь не включается.

(1) Силовой кабель 
плотно не подключен.

отключите кабель. Затем 
подключите снова через 10 секунд.

(2) перегорел 
предохранитель 
или сработал 
автоматический 
прерыватель.

Замените предохранитель 
или сбросьте автоматический 
прерыватель (ремонт выполняет 
квалифицированный персонал 
нашей компании)

(3) проблемы с 
выходом.

проверьте выход с другими 
электрическими приборами.

печь не нагревается. (4) Дверь закрыта не 
плотно. Закройте плотно дверь.

Стеклянный 
поворотный 
стол создает 
шум при работе 
микроволновой печи

(5) роликовый люнет 
или низ печи загрязнен.

обратитесь к разделу 
“Техническое обслуживание печи” 
для информации об очистке 
загрязненных деталей.

отходы оборудования необходимо утилизировать в соответствии с Директивой «об 
отходах электрического и электронного оборудования» (WEEE). если в будущем вам 
понадобится утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с бытовы-
ми отходами. Доставьте изделие на пункт утилизации, соответствующий стандарту 
WEEE, если таковой имеется. 




