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

UWAGA:
Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji
urządzenia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami
i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiąganie znakomitych rezultatów
użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji w bezpiecznym
miejscu, by można było z niej skorzystać.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub osób
powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM
NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ:
• Nie próbuj obsługiwać kuchenki gdy jej drzwiczki są otwarte, ponieważ może to
spowodować narażenie na szkodliwe działanie energii mikrofalowej. Ważne jest,
aby nie wyłączać czy manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki
i drzwiczkami. Nie pozwalaj na gromadzenie się brudu lub pozostałości środka
czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie uruchamiaj kuchenki,
dopóki osoba kompetentna nie naprawi uszkodzenia.

UWAGA:

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia
może ulec uszkodzeniu, co wpłynie na długość okresu eksploatacji urządzenia i może
doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
DANE TECHNICZNE

MODEL
Napięcie znamionowe

KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB
230V~50Hz

Znamionowa moc wejściowa (mikrofale)

1050 W

Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale)

700 W

Pojemność kuchenki
Średnica talerza obrotowego
Wymiary zewnętrzne (DxSxW)
Waga netto

20 l
Ø 255 mm
440 x 340 x 259 mm
Około 11 kg
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1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE:

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub
narażenia na nadmierną energię mikrofalową podczas używania tego urządzenia, należy
przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włącznie z następującymi:
Przeczytaj i postępuj zgodnie z wytycznymi:
„ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED MOŻLIWYM NARAŻENIEM
NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ.”
• Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku
doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub
zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny
być dokonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz dzieci pozostawione
bez nadzoru dorosłych. Dzieci, które nie ukończyły 8 lat powinny być trzymane
z daleka, chyba, że są stale nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód
poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
• Należy pilnować, aby dzieci poniżej 8 roku życia nie miały kontaktu z przewodem
urządzenia ani z samym urządzeniem.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez
producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel
w celu uniknięcia zagrożenia (dla urządzenia z przyrządem typu Y).

OSTRZEŻENIE:

Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone przed wymianą lampy, aby uniknąć
możliwości porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE:

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających
zdjęcia pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla osób
nieposiadających stosownych kwalifikacji.
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OSTRZEŻENIE:

Nie wolno ogrzewać płynów ani innych produktów spożywczych znajdujących się
w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą one wybuchnąć.
• Nadzoruj proces podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub
papierowych, gdyż może dojść do ich zapalenia się.
• Używaj tylko naczyń odpowiednich do użytku w kuchence mikrofalowej.
• W wypadku zauważenia dymu należy wyłączyć kuchenkę lub wyjąć kabel
urządzenia z gniazdka i nie otwierać drzwiczek w celu stłumienia płomieni.
• Ogrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione wrzenie
i gwałtowne wydostanie się płynu z pojemnika, dlatego należy obchodzić się
z pojemnikiem z należytą ostrożnością.
• Aby nie dopuścić do poparzeń, zawartość butelek do karmienia i słoików
z żywnością dla niemowląt należy przed podaniem zamieszać lub wstrząsnąć,
obowiązkowo sprawdzając temperaturę.
• Nie należy ogrzewać w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach i całych
jajek gotowanych na twardo, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu
podgrzewania mikrofalowego.
• Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać pozostałości produktów
spożywczych.
• Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia
jakości powierzchni, co z kolei może negatywnie wpłynąć na okres eksploatacji
urządzenia i może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.
• Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętej szafce (z dekoracyjnymi
drzwiczkami) jeśli nie zostało do tego przystosowane.
• Należy używać wyłącznie termometrów zalecanych do użytku w tej kuchence
(dotyczy kuchenek wyposażonych w urządzenie umożliwiające stosowanie
termometrów).
• Kuchenki mikrofalowej nie należy montować w szafce, chyba że jest to model
w przeznaczeniem do zabudowy kuchennej.
• Kuchenkę mikrofalową należy obsługiwać przy otwartych drzwiczkach
dekoracyjnych (dotyczy kuchenek z dekoracyjnymi drzwiczkami).
• Urządzenie przeznaczone jest do stosowania dla potrzeb domowych oraz  
w gospodarstwach wiejskich.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów.
Suszenie żywności lub odzieży i ogrzewanie podkładek rozgrzewających, kapci,
gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może prowadzić do obrażeń użytkownika,
zapalenia się suszonych przedmiotów lub nawet pożaru.
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• Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania
w kuchence mikrofalowej.
• Nie należy używać urządzeń parowych do czyszczenia urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
• Tylna powierzchnia urządzeń powinna być umieszczona przy ścianie.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POWYŻSZYCH
WSKAZÓWEK I ZACHOWANIE ICH NA PRZYSZŁOŚĆ!
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2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA
OBRAŻEŃ
2.1. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

ZAGROŻENIE:

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
Dotykanie niektórych komponentów wewnętrznych może spowodować poważne
obrażenia lub śmierć.
Nie rozbieraj tego urządzenia na części.

OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie porażeniem elektrycznym.
Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem.
Nie podłączaj do gniazdka dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane
i uziemione.
To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia, uziemienie redukuje ryzyko
porażenia prądem ponieważ daje elektryczności łatwiejszą drogę ujścia.
To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką. wtyczka
musi być włożona do właściwie zainstalowanego i uziemionego gniazdka.
Nie używać rozgałęziaczy, listew zasilających ani przedłużaczy. W razie przeciążeń
występuje zagrożenie pożarem.
Jeżeli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub jeżeli występują
wątpliwości, co do właściwego uziemienia urządzenia, należy skonsultować się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu. Jeżeli konieczne jest
użycie przedłużacza, należy stosować wyłącznie przedłużacz 3-żyłowy.
• Dla zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o długi
kabel, dostarczany jest krótki kabel zasilający.
• Jeżeli używany jest zestaw z długim kablem lub przedłużaczem:
1. Oznaczona wartość znamionowa kabla lub przedłużacza powinna mieć wartość
przynajmniej tak dużą jak elektryczna wartość znamionowa urządzenia.
2. Kabel przedłużający musi być 3-żyłowy z uziemieniem.
3. Długi kabel powinien być tak ułożony, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie
może zostać zahaczony przez dzieci lub spowodować przypadkowe potknięcie.
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2.2. CZYSZCZENIE
Należy pamiętać, aby odłączyć urządzenie z gniazdka zasilania.
1. Wnętrze kuchenki należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
2. Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. Zabrudzona rama drzwiczek i uszczelka oraz części sąsiadujące muszą zostać
dokładnie wyczyszczone wilgotną szmatką.
4. Nie wolno używać do czyszczenia drzwi mikrofali szorstkich gąbek ani ostrego
metalowego czyściwa, ponieważ może to skutkować popękaniem szkła.
5. Aby móc łatwo wyczyścić wewnętrzne ścianki, na których mogą pozostać ślady
przygotowywanej żywności, należy nalać do miski 300ml wody oraz włożyć do
niej połowę cytryny, a następnie włączyć urządzenie na 10 minut przy maksymalnej
mocy. Następnie należy przetrzeć ścianki kuchenki suchą, miękką ściereczką.
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3. SPRZĘTY KUCHENNE
OSTRZEŻENIE:

3.1. ZAGROŻENIE OBRAŻENIAMI CIAŁA
Wykonywanie czynności serwisowych lub napraw, podczas których zdejmowana
jest pokrywa, która stanowi ochronę przed narażeniem na energię mikrofalową, jest
niebezpieczne dla każdej osoby, która nie ma odpowiednich kompetencji.
Zapoznaj się z instrukcją: „Materiały, jakie można stosować w kuchence mikrofalowej
lub jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej”.
Używanie niektórych niemetalowych sprzętów kuchennych w kuchence mikrofalowej
może być niebezpieczne. W przypadku wątpliwości, można taki sprzęt przetestować za
pomocą podanej poniżej procedury.
3.2. TEST SPRZĘTU
1. Nalej do bezpiecznego dla kuchenki mikrofalowej naczynia szklankę zimnej
wody (250 ml) i wstaw go do kuchenki razem z testowanym naczyniem.
2. Grzej wodę na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie sprawdź temperaturę naczynia. Jeżeli puste naczynie jest gorące, nie
używaj go w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu podgrzewania.
3.3. MATERIAŁY, KTÓRYCH MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ

NACZYNIA

UWAGI

Naczynie do
przyrumieniania

Należy przestrzegać instrukcji producenta. Spód naczynia
do przyrumieniania musi znajdować się przynajmniej 5 mm
powyżej talerza obrotowego. Niestosowanie się do powyższych
zaleceń może spowodować uszkodzenie talerza obrotowego.

Naczynia stołowe

Wyłącznie nadające się do kuchenek mikrofalowych. Należy
przestrzegać instrukcji producenta. Nie używać naczyń
potłuczonych lub posiadających odpryski.

Szklane słoiki

Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj ich wyłącznie do
podgrzewania żywności do temperatury pokojowej. Większość
szklanych słoików nie jest odporna na wysokie temperatury
i może ulec pęknięciu.
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Wyroby szklane

Tylko wyroby szklane odporne na wysokie temperatury
w kuchence. Należy upewnić się, że nie mają one metalowej
opaski. Nie używaj wyrobów potłuczonych, popękanych lub
wyszczerbionych.

Torby do
gotowania
w kuchenkach

Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie zamykaj ich za pomocą
metalowych spinek. Zrób w nich otwory umożliwiające ujście
pary.

Papierowe talerze
i kubki

Używaj ich jedynie do krótkiego gotowania/podgrzewania.
Podczas gotowania nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru.

Ręczniki
papierowe

Używaj ich do przykrywania żywności podczas podgrzewania
oraz ze względu na ich właściwości wchłaniania tłuszczu.
Używaj ich wyłącznie do krótkotrwałego gotowania pod
nadzorem.

Pergamin

Używaj jako przykrycia dla ochrony przed rozpryskami.

Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych. Przestrzegaj
instrukcji producenta. Powinien on posiadać oznaczenie
„Bezpieczny dla kuchenek mikrofalowych”. Niektóre pojemniki
Tworzywa sztuczne miękną, gdy znajdujący się wewnątrz nich płyn staje się gorący.
„Torebki do gotowania” i hermetycznie zamknięte woreczki
plastikowe należy naciąć, przekłuć lub wentylować zgodnie
z wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania
plastikowe

Tylko przystosowana dla kuchenek mikrofalowych. Używaj
do przykrywania żywności w czasie gotowania dla zatrzymania
wilgoci. Folia nie może dotykać żywności.

Termometry

Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych (termometry
do mięs i wypieków).

Papier woskowy

Używaj jako przykrycie dla uniknięcia rozprysków
i zatrzymania wilgoci.
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3.4. MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ

NACZYNIA

UWAGI

Taca aluminiowa

Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na
talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.

Karton na żywność
z metalową rączką

Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na
talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.

Naczynia metalowe
lub z metalowym
wykończeniem

Metal ekranuje żywność przed energią mikrofalową. Obrzeża
metalowe mogą powodować wyładowania łukowe.

Metalowe zapięcia

Mogą powodować wyładowania łukowe oraz pożar wewnątrz
kuchenki.

Torebki papierowe

Mogą powodować pożar w kuchence.

Pianka plastikowa

Pianka plastikowa może ulec stopieniu lub zanieczyścić
znajdujący się w środku płyn w przypadku narażenia na
wysoką temperaturę.

Drewno

Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, może
popękać lub rozszczepić się.
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4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI
4.1. NAZWY CZĘŚCI I AKCESORIÓW KUCHENKI
Wyjmij kuchenkę oraz wszystkie materiały znajdujące się w kartonie i komorze kuchenki.
Kuchenka jest wyposażona w następujące częściami:
• Szklany talerz
x1
• Zespół pierścienia talerza obrotowego
x1
• Instrukcja obsługi
x1
A
F

E
G

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Panel sterowania
Wał talerza obrotowego
Zespół pierścienia talerza obrotowego
Talerz obrotowy
Okno obserwacyjne
Zespół drzwi
System blokady bezpieczeństwa

D

C

B
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Piasta (od dołu)

Szklana taca

Wał talerza
obrotowego
Pierścień talerza obrotowego
4.2. INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
a.
Nigdy nie umieszczaj talerza obrotowego do góry nogami. Talerz obrotowy nie
może być nigdy ograniczony.
b.
Zarówno talerz obrotowy, jak i zespół pierścienia talerza obrotowego muszą być
zawsze używane w czasie gotowania.
c.
Żywność oraz pojemniki z żywnością należy umieszczać wyłącznie na talerzu
obrotowym.
d.
Jeżeli talerz obrotowy lub zespół pierścienia talerza obrotowego ulegną pęknięciu
lub uszkodzeniu, należy skontaktować się.
4.3. INSTALACJA NA BLACIE
• Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria.
• Zbadaj kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone
drzwiczki. Nie instaluj, jeśli kuchenka jest uszkodzona.

0cm

20cm

min85cm

30cm
20cm
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4.4. KOMORA

• Usuń wszystkie folie ochronne znajdujące się na powierzchni obudowy kuchenki
mikrofalowej.
• Nie usuwaj jasnobrązowej płytki mikowej, która jest przymocowana do wnętrza
piekarnika w celu osłonięcia magnetronu.

4.5. INSTALACJA

• Wybierz powierzchnię poziomą, która zapewnia wystarczającą otwartą przestrzeń
dla wlotowych i/lub wylotowych otworów wentylacyjnych.
1. Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.
2. Tylna powierzchnia urządzenia powinna być umieszczona do ściany. Należy
zostawić minimalny prześwit 30 cm nad kuchenką, minimalny prześwit 20 cm
jest wymagany między kuchenką i wszelkimi sąsiednimi ścianami.
3. Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki.
4. Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
5. Należy umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia
odbioru radiowego i telewizyjnego.

Włóż wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnij
się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce
znamionowej.

OSTRZEŻENIE:

Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym
ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty
gwarancji.

Powierzchnie odsłonięte mogą
nagrzewać się podczas pracy
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5. PANEL STEROWANIA
1. Aby ustawić moc gotowania, przekręcaj
pokrętło zasilania do żądanego poziomu.

Moc

2. Aby ustawić czas gotowania, obracaj
pokrętło timera do żądanego czasu wg Twojego
przewodnika kulinarnego.
3. Kuchenka mikrofalowa   automatycznie
rozpocznie gotowanie po ustawieniu mocy
i czasu.

Czas

4. Po upływie czasu gotowania, urządzenie
wyda sygnał dźwiękowy i zatrzyma się.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze
ustaw czas na „0”.

FUNKCJA / WYDAJNOŚĆ
MOC

STOSOWANIE

Niska

17% mikro.

Zmiękczanie lodów.

Śr. Niska
(Rozmrażanie)

33% mikro.

Zupa gulaszowa, zmiękczanie
lub rozmrażanie masła.

Średnia

55% mikro.

Gulasz, ryby.

Średnio Wysoka

77% mikro.

Ryż, ryby, kurczak, mięso mielone.

Wysoka

100% mikro.

Podgrzanie, mleko, gotowanie wody,
warzywa, napoje.

UWAGA:

Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy upewnić się, że zasilanie kuchenki
zostało wyłączone poprzez ustawienie przełącznika czasowego na 0 (zero).
Nieprzestrzeganie tego i używanie kuchenki mikrofalowej bez żywności może
to spowodować przegrzanie i uszkodzenie magnetronu.

PL
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6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

SYTUACJE NORMALNE
Kuchenka mikrofalowa
zakłóca odbiór
telewizyjny.

Odbiór radia i telewizji może być zakłócany przez
pracę kuchenki. Zakłócanie to jest podobne do zakłóceń
powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak
mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny.
Jest to sytuacja normalna.

Przygaszone światło
kuchenki.

Przy gotowaniu w kuchence z małą mocą światło może być
przyćmione. Jest to sytuacja normalna.

Para gromadzi się na
drzwiczkach, gorące
powietrze wychodzi przez
otwory wentylacyjne.

Podczas procesu gotowania, z żywności może wydzielać
się para, która w większości wydobywa się z mikrofali
przez otwory wentylacyjne. Pozostała część gromadzi się
w chłodnych miejscach, takich jak drzwiczki kuchenki.
Jest to sytuacja normalna.

Kuchenka uruchomiona
przypadkowo bez
żywności w środku.

Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żywności w komorze
kuchenki. Jest to bardzo niebezpieczne.

PROBLEM

Nie można
uruchomić
kuchenki..

Kuchenka nie
grzeje.

MOŻLIWA
PRZYCZYNA

USUNIĘCIE PROBLEMU

Przewód zasilający nie jest
poprawnie włożony do
gniazdka.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Następnie po 10 sekundach
ponownie włóż wtyczkę do
gniazdka.

Przepalenie bezpiecznika lub
uruchomienie wyłącznika
automatycznego.

Wymień bezpiecznik lub zresetuj
wyłącznik automatyczny (po
naprawie przez wykwalifikowany
personel naszej firmy)

Problem z gniazdkiem.

Zweryfikuje stan gniazdka
używając w tym celu innego
urządzenia elektrycznego.

Drzwiczki nie są dobrze
zamknięte.

Zamknij prawidłowo drzwiczki.
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Zgodnie z Dyrektywą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(WEEE), taki sprzęt należy oddzielnie gromadzić i utylizować. Jeśli
w dowolnym momencie w przyszłości produkt będzie trzeba zutylizować,
NIE wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Przekaż ten produkt
do najbliższego dostępnego punku zbiórki WEEE .

PN:16170000A55531
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ROZDZIAŁ 7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A.)
oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie
umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza,
że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce z postanowieniami
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE. Takie oznakowanie
informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują)
po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu i baterii (jeżeli występują)
prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
baterii (jeżeli występują). Prowadzący zbieranie takich odpadów, w tym zbierający
zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, dystrybutorzy (sklepy), prowadzący
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gminne jednostki) oraz inne
jednostki określone ustawowo tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu.
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska konsekwencji, wynikających
z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo
domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku,
w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które
wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego
sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie
surowców wtórnych.

MICROWAVE OVEN
INSTRUCTION MANUAL
KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB

www.kernau.com

DEAR CUSTOMER
Thank you for considering our offer and congratulations on the selection.
Our goal is to offer you high quality products that exceed your expectations. Your
appliance is produced in state of the art facilities and is carefully tested for quality.
This manual is prepared to help you use your appliance, which has been manufactured
using the most recent technology, with confidence and maximum efficiency. Before
using your appliance, carefully read this guide which includes basic information on safe
installation, maintenance and use.
Please contact your nearest Authorized Service Centre for the installation of your
product.

WARNING:
IThis manual contains very important information regarding product’s usage and
maintenance, therefore please read and follow those instruction carefully, which will
allow you to get the best out of this model. Also please keep the manual in accessible
place, to be able to refer to it in the future.
Manufacturer is not responsible for any damages resulting from incorrect mounting
or usage.
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PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY:
• Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper
with the safety interlocks.
• Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

WARNING:

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

ADDENDUM:

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

MODEL
Rated Voltage

KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB
230V~50 Hz

Rated Input Power (Microwave)

1050 W

Rated Output Power (Micorwave)

700 W

Oven capacity

20 l

Turntable Diameter

Ø 255 mm

External Dimensions

440 x 340 x 259 mm

Net Weight

Approx. 11 kg
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1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING:

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive
microwave oven Energy when using your appliance, follow basic precauations, including
the following:
Read and follow the specific:
„PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY”
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabiliteis or lack of experience
and knowlegde if they have been given supervision or instruction concerning
use of appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made
by children unless they are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less tah 8 years.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING:

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

WARNING:

It is hazardous foe anyone other than a competent person to carry out any service
or  repair opertaion that involves the removal of a cover which gives protection aganist
exposure to microwave energy.

WARNING:

Liquids and other foods must not be heater in sealed containers since they are liable
to explode.
• When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due
to possibility of ignition.
• Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
• If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
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• Microwave heating of beverages can result in delayed reuptive boiling, therefore
care must be taken when handling the container.
• The contents of feeding bottles and baby food jars shalll be stirred or shaken and
the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heater in microwave
ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
• The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affects the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
• The appliance must not be installed behing the decorative door in order to avoid
overheating (this is not applicable for appliance with decorative door).
• Only use the temperatire probe recommended for this oven (for ovens provided
with facility to use a temperature-sensing probe).
• The microwave oven shall   not be placed ina cbinet unless it has been tested
in a cabinet.
• The microwave oven must be operated with the decorative door open (for ovens
with decorative door).
• This aapliance is intended to be used in household and farm houses.
• The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food
or clothing and heating of Warming pads, slippers, sponges, damp cloth and
silimar may lead to risk of injury, ignition or fire.
• Metallic containers for food and beverages are not allowed during micorwave
cooking.
• The appliance shall not be cleaned wat a steam cleaner.
• The appliance is intended to be used freestanding.
• The rear surface of aplliances shall be placed aganist a wall.
• The appliances are not intended to be operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
• The temperature of accessible surface may be high when the appliance is operating.

WARNING:

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

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFFERENCE
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2. TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS
2.1. GROUNDING INSTALLATION

DANGER:

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

WARNING:

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding
reduces teh risk of lectric shock by providing an escape wire for the electric current.
This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug.
The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not
completely understood or if doubt exists as to whether teh aplliance is porperly grounded.
If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.
• A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming
entagled in or tripping over a longer cord.
• If a long cord set oe extension cord is used:
1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as
greast as the electrical rating of the appliance.
2. The extension cord must be a grounding-type-3-wire cord.
3. The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top
or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
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2.2. CLEANING
Be sure to unplug the appliance from the power supply.
1. Clean the cavity of the oven after using with a slighty damp cloth.
2. Clean the accessorie in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with
a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which may result in shattering og the glass.
5. Clean Tip for easier cleaning of the cavity walls that the food cooker can touch:
6. Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2pint) water and heat on 100%
microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean useing a soft, dry cloth.
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3. UTENSILS
3.1.PERSONAL INJURY HAZARD

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry put any service
or repair Operation that involves the removal of a cover which gives protection
aganist exposure to microwave energy.
See the instructions on „Materials you can use in microwave oven or to be avoided
in microwave oven.”
There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving.
If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below:
3.2. UTENSIL TEST
1. Fill a micorwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the
utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel untesil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave
cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.
3.3. MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS

REMARKS

Browning dish

Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning
dish must be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage
may cause the turntable to brake.

Dinnerware

Microwave-safe only. Folllow manufacturer’s instructions.
Do not use craced or chipped dishes.

Glass jars

Always remove lid. Use only to heat food until just warm.
Most glass jars are not heat resistant and may break.

Glassware

Heat resistant oven glassware only. Make sure there
is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.

Oven cooking bags

Follow manuafturer’s instructions. Do not close with metal tie.
Make slits to allow steam to escape.

Paper plates and
cups

Use for short-term cooking/Warming only. Do not leave oven
unattended while cooking.
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Paper towels

Use to cover food from reheating and absorbing fat. Use with
superiviosn foe a short-term cooking only.

Parchment paper

Usa as a cover to prevent splattering or wrap for steam.

Plastic

Microwave-safe only. Follow manufacturer’s instructions.
Should be labeled „Microwave Safe”. Some plasitic containers
soften, as the food inside gets hot. „boilings bags” and tightly
closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed
by package.

Plastic wrap

Microwave-safe only. Use to cover food during cooking
to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers

Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Wax paper

Usa as a cover to prevent splattering and retain moisture.

3.4. MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVENS

UTENSILS

REMARKS

Aluminum tray

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

Food carton with
metal handle

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

Mertal or metaltrimmed utensils

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

Metal twist ties

May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Paper bags

May cause fire in the oven.

Plastic foam

Plastic foam may melt or contaminate th eliquid when exposed
to high temperature.

Wood

Wood will dry out when used in the microwave oven and may
split or crack.
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4. SETTING UP YOUR OVEN
4.1.NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES
Remove the oven and all matrials from the carton and oven cavity. Your oven comes
with the following accessorie:
• Glass tary
• Turntable ring assembly
• Instruction maunal

x1
x1
x1
A

F

E
G

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Control panel
Truntable shaft
Turntable ring assembly
Glass tray
Observation window
Door assmebly
Safety interlock system

D

C

B
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Hub (underside)

Glass tray

Turntable shaft
Turntable ring assembly
4.2. TURNTABLE INSTALLATION
a.
Never place the glass tray upside down. The glass tary should never be restricted.
b.
Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c.
All food and containers of food are always placed on the glass trya for cooking.
d.
If glass tray or turntable ring assembly cracks or brakes, contact your nearest
authorized service center.
4.3. COUNTERTOP INSTALLATION
• Remove all packaging material and accessories.
• Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install
if oven is damaged.

0cm

20cm

min85cm

30cm
20cm
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4.4.CABINET
• Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
• Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity
to protect the magnetron.
4.5.INSTALLATION
• Select a level surface that provided enough open space for the intake and/or outlet
vents.
1. The minimum installation height is 85 cm.
2. The rear surface of appliance shall be placed aganist a wall. Leave a minimum
clearance of 30 cm above the oven, a minimum cleareance of 20 cm is required
between the oven and any adjacent walls.
3. Do not remove th elegs from the bottom of the oven.
4. Blocking th eintake and/or outlet openings can damage the oven.
5. Place oven as far away from radios and TV as possible. Opertaion od microwave
ovem may interference to your radio or TV reception.
Plug your microwave oven into a standard household outlet. Be sure the voltage
and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING:

Do not install microwave oven a range cooktop or other heat-producing appliance.
If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty
would be void.

The accessible surface may
be hot during operation.
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5. OPERATION INSTRUCTION
1. To set the cooking power, turn the power knob
until desired level is selected.
2. To set the cooking time, turn the timer knob
until desired time is selected.
3. The microwave oven automatically will start
the cooking process just after selecting the power
and time levels.
4. After the cooking time ended, appliance will
signalize the ending with the tone signal and will
stops.
5. If the appliance is not in use set the timer
on „0” position.

POWER

EFFICIENCY

USAGE

Low

17%

Ice cream softening

Medium Low
(Defrosting)

33%

Goulash soup, softening or thawing
butter

Medium

55%

Goulash, fish

Medium High

77%

Rice, fish, chicken, minced meat

High

100%

Heating, milk, boiling water,
vegetables, drinks

WARNING:

When removing food from the oven, make sure that the power of the oven was turned
off by setting the timer switch to “0” position. Failure to do so and use the microwave
without food can cause overheating and damage the magnetron.
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6. TROUBLE SHOOTING

NORMAL SITUATIONS
Microwave oven
interfering TV reception

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

Dim over light

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

Steam accumulating on
door, hot air out of vents

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

Oven started accidentally
with no food in.

It is forbiden to run the unit wituout any food inside.
It is very dangerous.

TROUBLE

Oven can not be
started

Oven does not heat

POSSIBLE CAUSE

REMEDY

Power cord not plugged
in tightly.

Unplug. The plud again after
10 seconds.

Fuse blowning or circuit
breaker works.

Replace fuse.

Trouble with outlet.

Test outlet with other electrical
appliance.

Door not closed well.

Close door well.

EN 36

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

PN:16170000A55531
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CHAPTER 7. DISPOSAL OF USED EQUIPMENT

This device has been designed and manufactured of high-quality reusable materials
and components.
The symbol of the crossed waste container placed on the product (Fig. A) means that
the product is subject to selective collection in accordance with the provisions of
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. A crossed-out
wheelie bin symbol (Fig. B) placed on the product means that the product contains
batteries that are subject to separate collection in accordance with the provisions of
Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council. Such marking
informs that electrical and electronic equipment and batteries (if any) must not be
disposed of with other household waste after the period of use.
The user is obliged to return waste equipment and batteries (if any) to collection
points for waste electrical and electronic equipment and batteries (if any). Collectors
of such waste, including waste equipment collectors, treatment plants, distributors
(shops), municipal waste separate collection points (municipal units), and other
entities specified by law form an appropriate system to return this kind of equipment.
Correct disposal of waste equipment and batteries (if any) allows avoiding
consequences that may be harmful to health and the environment, caused by the
possible presence of hazardous components in the equipment and batteries, and
inappropriate storage and processing of such equipment and batteries. Households
play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling,
of waste equipment. At this stage, attitudes are formed, affecting the common good,
which is a clean natural environment.
Moreover, households are one of the largest users of small equipment and the rational
management thereof at this stage affects the recovery of secondary raw materials.
Penalties may be imposed in accordance with national legislation for improper
disposal of this product.
If the device has a lock, please remove it for the safety of all persons who may later
come into contact with the device.
Some refrigerators and freezers contain insulation material and CFC refrigerant.
Therefore, be careful not to pollute the environment when you dispose of your old
refrigerator.

KUCHENKA MIKROFALOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB

www.kernau.com

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

UWAGA:
Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji
urządzenia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami
i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiąganie znakomitych rezultatów
użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji w bezpiecznym
miejscu, by można było z niej skorzystać.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub osób
powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM
NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ:
• Nie próbuj obsługiwać kuchenki gdy jej drzwiczki są otwarte, ponieważ może to
spowodować narażenie na szkodliwe działanie energii mikrofalowej. Ważne jest,
aby nie wyłączać czy manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki
i drzwiczkami. Nie pozwalaj na gromadzenie się brudu lub pozostałości środka
czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie uruchamiaj kuchenki,
dopóki osoba kompetentna nie naprawi uszkodzenia.

UWAGA:

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia
może ulec uszkodzeniu, co wpłynie na długość okresu eksploatacji urządzenia i może
doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
DANE TECHNICZNE

MODEL
Napięcie znamionowe

KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB
230V~50Hz

Znamionowa moc wejściowa (mikrofale)

1050 W

Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale)

700 W

Pojemność kuchenki
Średnica talerza obrotowego
Wymiary zewnętrzne (DxSxW)
Waga netto

20 l
Ø 255 mm
440 x 340 x 259 mm
Około 11 kg
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1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE:

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub
narażenia na nadmierną energię mikrofalową podczas używania tego urządzenia, należy
przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włącznie z następującymi:
Przeczytaj i postępuj zgodnie z wytycznymi:
„ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED MOŻLIWYM NARAŻENIEM
NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ.”
• Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku
doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub
zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny
być dokonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz dzieci pozostawione
bez nadzoru dorosłych. Dzieci, które nie ukończyły 8 lat powinny być trzymane
z daleka, chyba, że są stale nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód
poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
• Należy pilnować, aby dzieci poniżej 8 roku życia nie miały kontaktu z przewodem
urządzenia ani z samym urządzeniem.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez
producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel
w celu uniknięcia zagrożenia (dla urządzenia z przyrządem typu Y).

OSTRZEŻENIE:

Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone przed wymianą lampy, aby uniknąć
możliwości porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE:

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających
zdjęcia pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla osób
nieposiadających stosownych kwalifikacji.
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OSTRZEŻENIE:

Nie wolno ogrzewać płynów ani innych produktów spożywczych znajdujących się
w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą one wybuchnąć.
• Nadzoruj proces podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub
papierowych, gdyż może dojść do ich zapalenia się.
• Używaj tylko naczyń odpowiednich do użytku w kuchence mikrofalowej.
• W wypadku zauważenia dymu należy wyłączyć kuchenkę lub wyjąć kabel
urządzenia z gniazdka i nie otwierać drzwiczek w celu stłumienia płomieni.
• Ogrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione wrzenie
i gwałtowne wydostanie się płynu z pojemnika, dlatego należy obchodzić się
z pojemnikiem z należytą ostrożnością.
• Aby nie dopuścić do poparzeń, zawartość butelek do karmienia i słoików
z żywnością dla niemowląt należy przed podaniem zamieszać lub wstrząsnąć,
obowiązkowo sprawdzając temperaturę.
• Nie należy ogrzewać w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach i całych
jajek gotowanych na twardo, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu
podgrzewania mikrofalowego.
• Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać pozostałości produktów
spożywczych.
• Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia
jakości powierzchni, co z kolei może negatywnie wpłynąć na okres eksploatacji
urządzenia i może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.
• Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętej szafce (z dekoracyjnymi
drzwiczkami) jeśli nie zostało do tego przystosowane.
• Należy używać wyłącznie termometrów zalecanych do użytku w tej kuchence
(dotyczy kuchenek wyposażonych w urządzenie umożliwiające stosowanie
termometrów).
• Kuchenki mikrofalowej nie należy montować w szafce, chyba że jest to model
w przeznaczeniem do zabudowy kuchennej.
• Kuchenkę mikrofalową należy obsługiwać przy otwartych drzwiczkach
dekoracyjnych (dotyczy kuchenek z dekoracyjnymi drzwiczkami).
• Urządzenie przeznaczone jest do stosowania dla potrzeb domowych oraz  
w gospodarstwach wiejskich.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów.
Suszenie żywności lub odzieży i ogrzewanie podkładek rozgrzewających, kapci,
gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może prowadzić do obrażeń użytkownika,
zapalenia się suszonych przedmiotów lub nawet pożaru.
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• Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania
w kuchence mikrofalowej.
• Nie należy używać urządzeń parowych do czyszczenia urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
• Tylna powierzchnia urządzeń powinna być umieszczona przy ścianie.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POWYŻSZYCH
WSKAZÓWEK I ZACHOWANIE ICH NA PRZYSZŁOŚĆ!
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2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA
OBRAŻEŃ
2.1. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

ZAGROŻENIE:

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
Dotykanie niektórych komponentów wewnętrznych może spowodować poważne
obrażenia lub śmierć.
Nie rozbieraj tego urządzenia na części.

OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie porażeniem elektrycznym.
Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem.
Nie podłączaj do gniazdka dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane
i uziemione.
To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia, uziemienie redukuje ryzyko
porażenia prądem ponieważ daje elektryczności łatwiejszą drogę ujścia.
To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką. wtyczka
musi być włożona do właściwie zainstalowanego i uziemionego gniazdka.
Nie używać rozgałęziaczy, listew zasilających ani przedłużaczy. W razie przeciążeń
występuje zagrożenie pożarem.
Jeżeli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub jeżeli występują
wątpliwości, co do właściwego uziemienia urządzenia, należy skonsultować się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu. Jeżeli konieczne jest
użycie przedłużacza, należy stosować wyłącznie przedłużacz 3-żyłowy.
• Dla zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o długi
kabel, dostarczany jest krótki kabel zasilający.
• Jeżeli używany jest zestaw z długim kablem lub przedłużaczem:
1. Oznaczona wartość znamionowa kabla lub przedłużacza powinna mieć wartość
przynajmniej tak dużą jak elektryczna wartość znamionowa urządzenia.
2. Kabel przedłużający musi być 3-żyłowy z uziemieniem.
3. Długi kabel powinien być tak ułożony, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie
może zostać zahaczony przez dzieci lub spowodować przypadkowe potknięcie.
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2.2. CZYSZCZENIE
Należy pamiętać, aby odłączyć urządzenie z gniazdka zasilania.
1. Wnętrze kuchenki należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
2. Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. Zabrudzona rama drzwiczek i uszczelka oraz części sąsiadujące muszą zostać
dokładnie wyczyszczone wilgotną szmatką.
4. Nie wolno używać do czyszczenia drzwi mikrofali szorstkich gąbek ani ostrego
metalowego czyściwa, ponieważ może to skutkować popękaniem szkła.
5. Aby móc łatwo wyczyścić wewnętrzne ścianki, na których mogą pozostać ślady
przygotowywanej żywności, należy nalać do miski 300ml wody oraz włożyć do
niej połowę cytryny, a następnie włączyć urządzenie na 10 minut przy maksymalnej
mocy. Następnie należy przetrzeć ścianki kuchenki suchą, miękką ściereczką.
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3. SPRZĘTY KUCHENNE
OSTRZEŻENIE:

3.1. ZAGROŻENIE OBRAŻENIAMI CIAŁA
Wykonywanie czynności serwisowych lub napraw, podczas których zdejmowana
jest pokrywa, która stanowi ochronę przed narażeniem na energię mikrofalową, jest
niebezpieczne dla każdej osoby, która nie ma odpowiednich kompetencji.
Zapoznaj się z instrukcją: „Materiały, jakie można stosować w kuchence mikrofalowej
lub jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej”.
Używanie niektórych niemetalowych sprzętów kuchennych w kuchence mikrofalowej
może być niebezpieczne. W przypadku wątpliwości, można taki sprzęt przetestować za
pomocą podanej poniżej procedury.
3.2. TEST SPRZĘTU
1. Nalej do bezpiecznego dla kuchenki mikrofalowej naczynia szklankę zimnej
wody (250 ml) i wstaw go do kuchenki razem z testowanym naczyniem.
2. Grzej wodę na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie sprawdź temperaturę naczynia. Jeżeli puste naczynie jest gorące, nie
używaj go w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu podgrzewania.
3.3. MATERIAŁY, KTÓRYCH MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ

NACZYNIA

UWAGI

Naczynie do
przyrumieniania

Należy przestrzegać instrukcji producenta. Spód naczynia
do przyrumieniania musi znajdować się przynajmniej 5 mm
powyżej talerza obrotowego. Niestosowanie się do powyższych
zaleceń może spowodować uszkodzenie talerza obrotowego.

Naczynia stołowe

Wyłącznie nadające się do kuchenek mikrofalowych. Należy
przestrzegać instrukcji producenta. Nie używać naczyń
potłuczonych lub posiadających odpryski.

Szklane słoiki

Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj ich wyłącznie do
podgrzewania żywności do temperatury pokojowej. Większość
szklanych słoików nie jest odporna na wysokie temperatury
i może ulec pęknięciu.
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Wyroby szklane

Tylko wyroby szklane odporne na wysokie temperatury
w kuchence. Należy upewnić się, że nie mają one metalowej
opaski. Nie używaj wyrobów potłuczonych, popękanych lub
wyszczerbionych.

Torby do
gotowania
w kuchenkach

Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie zamykaj ich za pomocą
metalowych spinek. Zrób w nich otwory umożliwiające ujście
pary.

Papierowe talerze
i kubki

Używaj ich jedynie do krótkiego gotowania/podgrzewania.
Podczas gotowania nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru.

Ręczniki
papierowe

Używaj ich do przykrywania żywności podczas podgrzewania
oraz ze względu na ich właściwości wchłaniania tłuszczu.
Używaj ich wyłącznie do krótkotrwałego gotowania pod
nadzorem.

Pergamin

Używaj jako przykrycia dla ochrony przed rozpryskami.

Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych. Przestrzegaj
instrukcji producenta. Powinien on posiadać oznaczenie
„Bezpieczny dla kuchenek mikrofalowych”. Niektóre pojemniki
Tworzywa sztuczne miękną, gdy znajdujący się wewnątrz nich płyn staje się gorący.
„Torebki do gotowania” i hermetycznie zamknięte woreczki
plastikowe należy naciąć, przekłuć lub wentylować zgodnie
z wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania
plastikowe

Tylko przystosowana dla kuchenek mikrofalowych. Używaj
do przykrywania żywności w czasie gotowania dla zatrzymania
wilgoci. Folia nie może dotykać żywności.

Termometry

Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych (termometry
do mięs i wypieków).

Papier woskowy

Używaj jako przykrycie dla uniknięcia rozprysków
i zatrzymania wilgoci.
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3.4. MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ

NACZYNIA

UWAGI

Taca aluminiowa

Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na
talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.

Karton na żywność
z metalową rączką

Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na
talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.

Naczynia metalowe
lub z metalowym
wykończeniem

Metal ekranuje żywność przed energią mikrofalową. Obrzeża
metalowe mogą powodować wyładowania łukowe.

Metalowe zapięcia

Mogą powodować wyładowania łukowe oraz pożar wewnątrz
kuchenki.

Torebki papierowe

Mogą powodować pożar w kuchence.

Pianka plastikowa

Pianka plastikowa może ulec stopieniu lub zanieczyścić
znajdujący się w środku płyn w przypadku narażenia na
wysoką temperaturę.

Drewno

Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, może
popękać lub rozszczepić się.
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4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI
4.1. NAZWY CZĘŚCI I AKCESORIÓW KUCHENKI
Wyjmij kuchenkę oraz wszystkie materiały znajdujące się w kartonie i komorze kuchenki.
Kuchenka jest wyposażona w następujące częściami:
• Szklany talerz
x1
• Zespół pierścienia talerza obrotowego
x1
• Instrukcja obsługi
x1
A
F

E
G

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Panel sterowania
Wał talerza obrotowego
Zespół pierścienia talerza obrotowego
Talerz obrotowy
Okno obserwacyjne
Zespół drzwi
System blokady bezpieczeństwa

D

C

B
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Маточина (знизу)
Скляний
піднос
Вал обертової
тарілки
Кільце обертової тарілки
4.2. INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
a.
Nigdy nie umieszczaj talerza obrotowego do góry nogami. Talerz obrotowy nie
może być nigdy ograniczony.
b.
Zarówno talerz obrotowy, jak i zespół pierścienia talerza obrotowego muszą być
zawsze używane w czasie gotowania.
c.
Żywność oraz pojemniki z żywnością należy umieszczać wyłącznie na talerzu
obrotowym.
d.
Jeżeli talerz obrotowy lub zespół pierścienia talerza obrotowego ulegną pęknięciu
lub uszkodzeniu, należy skontaktować się.
4.3. INSTALACJA NA BLACIE
• Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria.
• Zbadaj kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone
drzwiczki. Nie instaluj, jeśli kuchenka jest uszkodzona.

0 см.

20 см.

мін 85 см.

30 см.
20 см.
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4.4. KOMORA

• Usuń wszystkie folie ochronne znajdujące się na powierzchni obudowy kuchenki
mikrofalowej.
• Nie usuwaj jasnobrązowej płytki mikowej, która jest przymocowana do wnętrza
piekarnika w celu osłonięcia magnetronu.

4.5. INSTALACJA

• Wybierz powierzchnię poziomą, która zapewnia wystarczającą otwartą przestrzeń
dla wlotowych i/lub wylotowych otworów wentylacyjnych.
1. Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.
2. Tylna powierzchnia urządzenia powinna być umieszczona do ściany. Należy
zostawić minimalny prześwit 30 cm nad kuchenką, minimalny prześwit 20 cm
jest wymagany między kuchenką i wszelkimi sąsiednimi ścianami.
3. Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki.
4. Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
5. Należy umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia
odbioru radiowego i telewizyjnego.

Włóż wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnij
się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce
znamionowej.

OSTRZEŻENIE:

Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym
ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty
gwarancji.

Powierzchnie odsłonięte mogą
nagrzewać się podczas pracy
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5. PANEL STEROWANIA
Потужність

1. Aby ustawić moc gotowania, przekręcaj
pokrętło zasilania do żądanego poziomu.
2. Aby ustawić czas gotowania, obracaj
pokrętło timera do żądanego czasu wg Twojego
przewodnika kulinarnego.
3. Kuchenka mikrofalowa   automatycznie
rozpocznie gotowanie po ustawieniu mocy
i czasu.

Час

4. Po upływie czasu gotowania, urządzenie
wyda sygnał dźwiękowy i zatrzyma się.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze
ustaw czas na „0”.

FUNKCJA / WYDAJNOŚĆ
MOC

STOSOWANIE

Niska

17% mikro.

Zmiękczanie lodów.

Śr. Niska
(Rozmrażanie)

33% mikro.

Zupa gulaszowa, zmiękczanie
lub rozmrażanie masła.

Średnia

55% mikro.

Gulasz, ryby.

Średnio Wysoka

77% mikro.

Ryż, ryby, kurczak, mięso mielone.

Wysoka

100% mikro.

Podgrzanie, mleko, gotowanie wody,
warzywa, napoje.

UWAGA:

Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy upewnić się, że zasilanie kuchenki
zostało wyłączone poprzez ustawienie przełącznika czasowego na 0 (zero).
Nieprzestrzeganie tego i używanie kuchenki mikrofalowej bez żywności może
to spowodować przegrzanie i uszkodzenie magnetronu.
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6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

SYTUACJE NORMALNE
Kuchenka mikrofalowa
zakłóca odbiór
telewizyjny.

Odbiór radia i telewizji może być zakłócany przez
pracę kuchenki. Zakłócanie to jest podobne do zakłóceń
powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak
mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny.
Jest to sytuacja normalna.

Przygaszone światło
kuchenki.

Przy gotowaniu w kuchence z małą mocą światło może być
przyćmione. Jest to sytuacja normalna.

Para gromadzi się na
drzwiczkach, gorące
powietrze wychodzi przez
otwory wentylacyjne.

Podczas procesu gotowania, z żywności może wydzielać
się para, która w większości wydobywa się z mikrofali
przez otwory wentylacyjne. Pozostała część gromadzi się
w chłodnych miejscach, takich jak drzwiczki kuchenki.
Jest to sytuacja normalna.

Kuchenka uruchomiona
przypadkowo bez
żywności w środku.

Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żywności w komorze
kuchenki. Jest to bardzo niebezpieczne.

PROBLEM

Nie można
uruchomić
kuchenki..

Kuchenka nie
grzeje.

MOŻLIWA
PRZYCZYNA

USUNIĘCIE PROBLEMU

Przewód zasilający nie jest
poprawnie włożony do
gniazdka.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Następnie po 10 sekundach
ponownie włóż wtyczkę do
gniazdka.

Przepalenie bezpiecznika lub
uruchomienie wyłącznika
automatycznego.

Wymień bezpiecznik lub zresetuj
wyłącznik automatyczny (po
naprawie przez wykwalifikowany
personel naszej firmy)

Problem z gniazdkiem.

Zweryfikuje stan gniazdka
używając w tym celu innego
urządzenia elektrycznego.

Drzwiczki nie są dobrze
zamknięte.

Zamknij prawidłowo drzwiczki.
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Zgodnie z Dyrektywą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(WEEE), taki sprzęt należy oddzielnie gromadzić i utylizować. Jeśli
w dowolnym momencie w przyszłości produkt będzie trzeba zutylizować,
NIE wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Przekaż ten produkt
do najbliższego dostępnego punku zbiórki WEEE .

PN:16170000A55531
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ГЛАВА 7. УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ ПРИСТРОЇВ

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce jakostních materiálů a komponent,
které jsou vhodné k opakovanému využití.
Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na výrobku (obr. A) znamená, že výrobek
musí být před odevzdáním do sběrny roztříděn v souladu s ustanoveními Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Pokud je na výrobku umístěn symbol
přeškrtnuté popelnice (obr. B), znamená to, že výrobek obsahuje baterie, které
musí být před odevzdáním do sběrny vyjmuty v souladu s ustanovením Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Taková značka informuje, že elektrická
a elektronická zařízení i baterie (pokud jsou použity) nemohou být po použití
zlikvidovány společně s jinými odpady pocházejícími z domácností.
Uživatel je povinen předat spotřebované zařízení a baterie (pokud jsou použity) do
sběrem použitého elektrického a elektronického odpadu a baterií (pokud se vyskytují).
Sběrny takových odpadů, včetně sběren opotřebovaného zařízení, provozovatelé
zpracujících provozů, distributoři (obchody), provozovatelé sběren tříděných
komunálních odpadů (obecní jednotky) a jiné jednotky stanovené v zákonech tvoří
příslušný systém umožňující odevzdání takového zařízení.
Správná likvidace spotřebovaného zařízení a baterií (v případě použití) zabrání
škodlivému působení na zdraví a životní prostředí vlivem obsahu nebezpečných
látek a nesprávného skladování a zpracování takového spotřebiče. Domácnosti
hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace
spotřebovaného zařízení a v této fázi se formují základy, které mají vliv na zachování
spolčených hodnot, jakým je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z
větších uživatelů drobného zařízení a rozumné zacházení s nimi má v této fázi vliv
na získávání druhotných surovin.
V případě nevhodné likvidace tohoto zařízení mohou být uloženy pokuty v souladu
s lokální legislativou.
Pokud má zařízení zámek, je nutné ho pro zachování bezpečnosti všech osob, které
mohou mít kontakt se zařízením, demontovat.
Některé ledničky a mrazničky mají izolační materiál a chladicí médium z CFC. Proto
je nutné zachovat zvláštní opatrnost, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí,
když budete svou starou ledničku likvidovat.

