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	 INSTRUKCJA	UŻYTKOWANIA
 Kuchenka mikrofalowa 29Z020; 29Z021 2–6

	 NÁVOD	K	POUŽITÍ
 Mikrovlnná trouba 29Z020; 29Z021 7–11

	 NÁVOD	NA	OBSLUHU
 Mikrovlnná rúra 29Z020; 29Z021 12–16

	 HASZNÁLATI	UTASÍTÁS
	 29Z020;	29Z021	Mikrohullámú	sütő	 17–21

	 INSTRUCŢIUNI	DE	UTILIZARE
 Cuptor cu microunde 29Z020; 29Z021 22–26

	 ИНСТРУКЦИЯ	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Mикpoвoлнoвaя	пeчь 29Z020; 29Z021 27–31

	 ИНСТРУКЦИЯ	ЗА	УПОТРЕБА
	 Микровълнова	печка 29Z020; 29Z021 32–36

	 ІНСТРУКЦІЯ	З	КОРИСТУВАННЯ
	 Miкpoxвильoвa	пiч 29Z020; 29Z021 37–41

	 USER	MANUAL
 Microwave oven 29Z020; 29Z021 42–46
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 NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami

 ● Z	 urządzenia	 korzystaj	 wyłącznie	 zgodnie	 z	 jego	 prze-
znaczeniem,	 w	 sposób	 opisany	 w	 niniejszej	 instrukcji.	
Nie	stosuj,	podgrzewaj	żrących	substancji	chemicznych	
w	urządzeniu.	Kuchenka	nie	jest	przeznaczona	do	celów	
przemysłowych	lub	laboratoryjnych.

 ● Kuchenka	 mikrofalowa	 przeznaczona	 jest	 do	 podgrze-
wania	wyłącznie	żywności	i	napojów.	Suszenie	żywności	

Szanowni Klienci!
Gratulujemy	wyboru	naszego	urządzenia	i	witamy	wśród	użytkowników	produktów	Zelmer.
W	 celu	 uzyskania	 najlepszych	 rezultatów	 rekomendujemy	 używanie	 tylko	 oryginalnych	
akcesoriów	firmy	Zelmer.	Zostały	one	zaprojektowane	specjalnie	dla	tego	produktu.
Prosimy	 o	 uważne	 przeczytanie	 niniejszej	 instrukcji	 obsługi.	 Szczególną	 uwagę	 należy	
poświęcić	wskazówkom	bezpieczeństwa.	Instrukcję	obsługi	prosimy	zachować,	aby	mogli	
Państwo	z	niej	korzystać	również	w	trakcie	późniejszego	użytkowania.
W	 wyznaczonym	 poniżej	 miejscu	 zapisz	 NUMER SERYJNY,	 który	 znajduje	 się	 na	
kuchence	i	zachowaj	tę	informację	na	przyszłość.

NUMER
SERYJNY:
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem 
energii mikrofal 
1 	Nie	korzystaj	z	kuchenki	przy	otwartych	drzwiczkach.
Grozi	 to	 bezpośrednim	 kontaktem	 z	 promieniowaniem	 mikrofalowym.	 W	 żadnym	 przy-
padku	nie	wolno	omijać	ani	samodzielnie	modyfikować	mechanizmów	zabezpieczających.	
2 	Nie	 umieszczaj	 żadnych	 przedmiotów	między	 przednią	 częścią	 kuchenki	 a	 drzwicz-
kami,	ani	nie	dopuszczaj	do	gromadzenia	się	brudu	lub	resztek	środków	czyszczących	na	
powierzchniach	styku.	
3 	Nie	korzystaj	z	uszkodzonego	urządzenia.	Bardzo	ważne	jest,	aby	drzwiczki	zamykały	
się	dokładnie	i	nie	wykazywały	żadnych	uszkodzeń:

 ● zawiasów	i	zatrzasków	(brak	pęknięć	lub	poluzowań),
 ● uszczelek	drzwiczek	oraz	powierzchni	styku,
 ● „spaczenia”.	

4 	Prace	 związane	 z	 regulacją	 lub	 naprawą	 kuchenki	 mogą	 przeprowadzać	 jedynie	
wykwalifikowani	pracownicy	serwisu.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W	 trakcie	 obsługi	 urządzenia	 elektrycznego	 przestrzegaj	 podstawowych	 zasad	 bezpie-
czeństwa.	Aby	 zmniejszyć	 ryzyko	 poparzenia,	 porażenia	 prądem	 elektrycznym,	 pożaru,	
obrażeń	lub	narażenia	na	działanie	energii	mikrofal	przestrzegaj	zasad:

lub	ubrań	i	podgrzewanie	poduszek,	pantofli,	wilgotnych	
tkanin	itp.	może	prowadzić	do	zranienia	lub	zapłonu.

 ● Nigdy	 nie	 korzystaj	 z	 urządzenia	 z	 uszkodzonym	prze-
wodem	sieciowym	lub	wtyczką,	jak	również	w	przypadku	
jego	wadliwego	działania	 lub,	 jeżeli	zostało	upuszczone	
lub	uszkodzone	w	inny	sposób.

 ● Jeżeli	 przewód	 zasilający	 nieodłączalny	 ulegnie	 uszko-
dzeniu,	 to	powinien	on	być	wymieniony	u	wytwórcy	 lub	
u	pracownika	zakładu	serwisowego	albo	przez	wykwalifi-
kowaną	osobę	w	celu	uniknięcia	zagrożenia.

 ● Napraw	urządzenia	może	dokonywać	jedynie	przeszko-
lony	personel.	Nieprawidłowo	wykonana	naprawa	może	
spowodować	 poważne	 zagrożenia	 dla	 użytkownika.	
W	razie	wystąpienia	usterek	radzimy	zwrócić	się	do	spe-
cjalistycznego	punktu	serwisowego	ZELMER.

 ● Jeżeli	 drzwiczki	 lub	 ich	 uszczelnienie	 są	 uszkodzone,	
kuchenka	nie	może	pracować	do	momentu	ich	naprawie-
nia	przez	wykwalifikowaną	osobę.

 ● Cieczy	i	innych	artykułów	żywnościowych	nie	wolno	ogrze-
wać	w	szczelnych	pojemnikach,	gdyż	mogą	eksplodować.

 ● Mikrofalowe	 ogrzewanie	 napojów	 może	 spowodować	
opóźnione	wrzenie	wybuchowe,	dlatego	też	musisz	uwa-
żać	przy	manipulowaniu	pojemnikiem.

 ● Nie	smaż	żywności	w	kuchence.	Gorący	olej	może	znisz-
czyć	 części	 kuchenki	 lub	 przybory	 powodując	 nawet	
poparzenia	skóry.

 ● Jajek	w	skorupkach	i	całych	jajek	ugotowanych	na	twardo	
nie	należy	ogrzewać	w	kuchenkach	mikrofalowych,	gdyż	
mogą	eksplodować,	nawet	po	zakończeniu	ogrzewania.

 ● Zawartość	butelek	do	karmienia	dzieci	i	słoiczków	z	żyw-
nością	dla	dzieci	należy	rozmieszać	lub	wstrząsnąć	oraz	
sprawdzić	 temperaturę	 przed	 podaniem	 do	 zjedzenia,	
aby	uniknąć	oparzeń.

 ● Naczynia	 kuchenne	 mogą	 nagrzać	 się	 w	 wyniku	 prze-
pływu	 ciepła	 z	 podgrzanej	 żywności.	 Do	 przenoszenia	
naczyń	stosuj	odpowiednie	uchwyty.

 ● Wykonywanie	 jakichkolwiek	 czynności	 serwisowych	 lub	
naprawczych,	związanych	ze	zdejmowaniem	pokrywy	dają-
cej	ochronę	przed	energią	mikrofalową	jest	niebezpieczne	
i	powinno	być	wykonywane	przez	osoby	wykwalifikowane.

 ● Niniejszy	 sprzęt	 może	 być	 użytkowany	 przez	 dzieci	
w	 wieku	 co	 najmniej	 8	 lat	 i	 przez	 osoby	 o	 obniżonych	
możliwościach	fizycznych,	umysłowych	 i	osoby	o	braku	
doświadczenia	 i	 znajomości	 sprzętu,	 jeżeli	 zapewniony	
zostanie	 nadzór	 lub	 instruktaż	 odnośnie	 do	 użytkowa-
nia	sprzętu	w	bezpieczny	sposób	i	zrozumiałe	związane	
z	 tym	 zagrożenia.	 Dzieci	 nie	 powinny	 bawić	 się	 sprzę-
tem.	 Nie	 powinno	 być	 wykonywane	 czyszczenie	 i	 kon-
serwacja	sprzętu	przez	dzieci	bez	nadzoru.

 ● Przechowuj	urządzenie	wraz	z	przewodem	poza	zasię-
giem	dzieci	poniżej	ósmego	roku	życia.

 ● Uwaga,	gorąca	powierzchnia	 .
 ● Drzwiczki	 i	 inne	 powierzchnie	 zewnętrzne	 mogą	 się	
nagrzewać	podczas	pracy	urządzenia.	

 ● Dostępne	powierzchnie	mogą	być	gorące	podczas	pracy	
urządzenia.

 ● Nie	 usuwaj	 płytki	 mikowej	 znajdującej	 w	 komorze	
kuchenki	 mikrofalowej!	 Pełni	 ona	 rolę	 ochronną	 przed	
promieniowaniem.
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 ● Ostrzeżenie!	Para	wydostanie	się	podczas	podnoszenia	
pokrywek	lub	otwierania	opakowań	foliowych.	

 ● Używaj	 rękawic	 kuchennych	 jeśli	wyjmujesz	 podgrzane	
jedzenie.	

Instalacja
1 	Upewnij	się,	czy	wszystkie	opakowania	zostały	usunięte	z	wnętrza	kuchenki.
2 	Zdejmij	folię	ochronną	z	panela	sterowania	i	z	obudowy	kuchenki	mikrofalowej.

  Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione 
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzch-
nia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniece-
nia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.

  W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontak-
tuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.

3 	Kuchenkę	mikrofalową	postaw	na	równej,	stabilnej	powierzchni,	która	wytrzyma	jej	wagę	
oraz	najcięższe	możliwe	produkty	przeznaczone	do	gotowania	w	kuchence	mikrofalowej.
4 	Kuchenki	mikrofalowej	nie	narażaj	na	działanie	wilgotności	oraz	nie	stawiaj	w	pobliżu	
materiałów	łatwopalnych,	jak	również	nad	lub	w	pobliżu	urządzeń	wytwarzających	ciepło.
5 	Urządzenie	ustaw	tyłem	do	ściany.	Aby	kuchenka	działała	prawidłowo,	zapewnij	odpo-
wiedni	przepływ	powietrza.	Nad	kuchenką	zostaw	odstęp	20	cm.	Między	kuchenką,	a	bocz-
nymi	przylegającymi	ścianami	5	cm,	natomiast	z	tyłu	kuchenki	10	cm.	Z	jednej	strony	musi	
być	wolna	przestrzeń.	Nie	zakrywaj	 lub	zatykaj	otworów	wentylacyjnych	urządzenia.	Nie	
zdejmuj	nóżek.
6 	Z	 kuchenki	 nie	 korzystaj	 bez	 szklanego	 talerza	 i	 zespołu	 pierścienia	 obrotowego	
umieszczonych	we	właściwej	pozycji.
7 	Sprawdź,	czy	przewód	zasilający	nie	jest	uszkodzony,	czy	nie	przechodzi	pod	kuchenką	
lub	nad	jakąkolwiek	gorącą	lub	ostrą	powierzchnią	oraz	czy	nie	zwisa	poza	krawędź	stołu	
czy	blatu.
8 	Zapewnij	łatwy	dostęp	do	gniazdka	tak,	aby	w	nagłych	wypadkach	możliwe	było	łatwe	
odłączenie	urządzenia	od	źródła	zasilania.
9 	Nie	korzystaj	i	nie	przechowuj	kuchenki	na	wolnym	powietrzu.

Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę	urządzenia	należy	podłączyć	do	gniazdka	wyposażonego	w	kołek	ochronny.	Podłą-
czenie	do	gniazdka	bez	bolca	powoduje	powstanie	ryzyka	porażenia	prądem	elektrycznym.
W	przypadku	zwarcia,	uziemienie	zmniejsza	ryzyko	porażenia	prądem	elektrycznym.
Zaleca	się	używanie	kuchenki	w	osobnym	obwodzie	elektrycznym.
W	przypadku	stosowania	przedłużacza:
1 	Przedłużacz	powinien	być	trójżyłowy	z	gniazdem	i	wtyczką	umożliwiającymi	przyłącze-
nie	do	uziemienia.
2 	Przedłużacz	ułóż	z	dala	od	gorących	i	ostrych	powierzchni	tak,	aby	nie	mógł	być	przy-
padkowo	pociągnięty	lub	zaczepiony.

  W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.

   W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instruk-
cji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się 
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

   Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za 
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania 
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.

Zakłócenia radiowe
Praca	kuchenki	mikrofalowej	może	spowodować	zakłócenia	odbiorników	radiowych,	tele-
wizyjnych	i	podobnego	sprzętu.
Zakłócenia	można	ograniczyć	lub	wyeliminować	w	następujący	sposób:

 ● wyczyść	drzwiczki	i	powierzchnie	stykowe	kuchenki,
 ● zmień	ustawienia	radiowej	lub	telewizyjnej	anteny	odbiorczej,
 ● przestaw	kuchenkę	mikrofalową	względem	odbiornika,
 ● odsuń	kuchenkę	mikrofalową	od	odbiornika,
 ● podłącz	kuchenkę	mikrofalową	do	 innego	gniazdka	elektrycznego	tak,	aby	kuchenka	
i	odbiornik	były	zasilane	z	innego	obwodu	sieci	elektrycznej.

Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 	Przed	rozpoczęciem	czyszczenia	wyłącz	kuchenkę	i	wyjmij	wtyczkę	przewodu	przyłą-
czeniowego	z	gniazda	sieciowego.
2 	Wnętrze	kuchenki	należy	utrzymywać	w	czystości.	W	razie	zabrudzenia	wewnętrznych	
ścianek	kuchenki	usuń	kawałki	pożywienia	lub	rozlaną	ciecz	wilgotną	ściereczką.	W	przy-
padku	silnego	zabrudzenia	użyj	łagodnego	detergentu.	Nie	używaj	środków	czyszczących	
w	sprayu	 i	 innych	silnych	środków	czyszczących,	ponieważ	mogą	one	poplamić,	pokryć	
smugami	lub	zmatowić	powierzchnię	kuchenki	i	drzwiczek.
3 	Zewnętrzną	powierzchnię	kuchenki	czyść	za	pomocą	wilgotnej	ściereczki.
Aby	 uniknąć	 uszkodzenia	 podzespołów	 znajdujących	 się	 wewnątrz	 kuchenki	 uważaj,	
by	woda	nie	skapywała	przez	otwory	wentylacyjne	do	jej	wnętrza.
4 	Obie	strony	drzwiczek,	okienka,	uszczelki	drzwiczek	i	sąsiadujące	części	często	prze-
cieraj	wilgotną	szmatką,	aby	usunąć	wszelkie	pozostałości	pożywienia	lub	rozlaną	ciecz.
   Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.

 UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia

 ● Kuchenka	przeznaczona	jest	do	użytkowania	jako	wolnostojąca,	nie	należy	umiesz-
czać	jej	w	szafce.

 ● Kuchenkę	podłączaj	jedynie	do	gniazdka	sieci	prądu	przemiennego	230	V,	wyposa-
żonego	w	kołek	ochronny.

 ● Urządzenie	powinno	być	ustawione	przy	ścianie.	
 ● UWAGA:	Nie	montuj	kuchenki	nad	płytami	grzejnymi	lub	innymi	urządzeniami	wytwa-
rzającymi	ciepło.	Grozi	to	uszkodzeniami	i	utratą	gwarancji.	

 ● Nie	umieszczaj	urządzenia	w	szafce.
 ● Nie	uruchamiaj	pustej	kuchenki.
 ● Aby	zmniejszyć	ryzyko	pożaru	we	wnętrzu	kuchenki:

 ● podczas	 ogrzewania	 żywności	 w	 pojemnikach	 z	 tworzywa	 sztucznego	 lub	
z	 papieru,	 często	 sprawdzaj	 kuchenkę	 ze	względu	 na	możliwość	 zapalenia	 się	
pojemnika,

 ● przed	włożeniem	 papierowych	 lub	 plastikowych	 toreb	 do	 kuchenki	 usuń	 z	 nich	
wszelkie	druciane	wiązadła,

 ● w	przypadku	wydzielania	się	dymu	z	urządzenia,	wyłącz	kuchenkę	lub	wyciągnij	
wtyczkę	z	gniazda	i	pozostaw	drzwiczki	zamknięte	w	celu	stłumienia	płomieni,

 ● nie	zostawiaj	papierowych	produktów,	naczyń	i	przyborów	kuchennych	lub	żywno-
ści	wewnątrz	kuchenki,	gdy	urządzenie	nie	jest	używane.

 ● Przewód	zasilający	powinien	przebiegać	z	daleka	od	rozgrzanych	powierzchni	i	nie	
może	przykrywać	żadnych	elementów	kuchenki.

 ● Zaleca	się	regularne	czyszczenie	kuchenki	i	usuwanie	osadzającej	się	żywności.
 ● Zaniedbanie	w	utrzymywaniu	kuchenki	w	czystości	może	prowadzić	do	pogorszania	
się	stanu	powierzchni,	co	może	niekorzystnie	wpływać	na	trwałość	kuchenki	i	w	efek-
cie	prowadzić	do	niebezpiecznych	sytuacji.

 ● Nie	używaj	oczyszczaczy	parowych	do	czyszczenia	kuchenki.
 ● Sprzęt	nie	jest	przeznaczony	do	pracy	z	użyciem	zewnętrznych	wyłączników	czaso-
wych	lub	oddzielnego	układu	zdalnej	regulacji.

 ● Pod	żadnym	pozorem	nie	usuwaj	folii	znajdującej	się	na	wewnętrznej	stronie	drzwi-
czek.	Może	to	doprowadzić	do	uszkodzenia	urządzenia.

 ● Zabezpiecz	 talerz	obrotowy	przed	przenoszeniem	urządzenia,	 aby	uniknąć	uszko-
dzenia	go.

 ● Nigdy	nie	usuwaj	listwy	dystansowej	znajdującej	się	z	tyłu	lub	na	bokach,	zapewnia	
ona	minimalny	odstęp	od	ściany	dla	zapewnienia	cyrkulacji	powietrza.

  WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące 
użytkowania

 ● Urządzenie	 przeznaczone	 jest	 do	 użytku	 domowego	
oraz	podobnego	zastosowania	w	miejscach	takich	jak:

 ● w	sklepach,	urzędach	 i	 innych	podobnych	miejscach	
pracy;

 ● w	gospodarstwach	rolnych;
 ● w	 hotelach,	 motelach	 i	 innych	 pomieszczeniach	
mieszkalnych;

 ● w	obiektach	oferujących	nocleg	ze	śniadaniem.
 ● Kuchenka	mikrofalowa	przeznaczona	jest	tylko	do	użytku	domowego,	nie	do	wyko-
rzystywania	do	celów	biznesu	gastronomicznego.	

 ● Kuchenka	mikrofalowa	służy	do	użytku	jako	wolnostojąca.
 ● Produkty	żywnościowe	pokryte	grubą	skórą,	takie	jak	ziemniaki,	kabaczki	w	całości,	
jabłka	i	kasztany	przed	gotowaniem	nakłuj.

 ● Nie	doprowadzaj	do	rozgotowania	żywności.
 ● Używaj	tylko	tych	naczyń,	które	są	odpowiednie	do	używania	w	kuchenkach	mikro-
falowych.

 ● Nie	 używaj	 kuchenki	 mikrofalowej	 do	 przechowywania	 jakichkolwiek	 przedmiotów	
np.	chleba,	ciastek,	itp.
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  W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części 
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić 
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.

5 	Do	mycia	obudowy	nie	używaj	agresywnych	detergentów	w	postaci	emulsji,	mleczka,	
past,	 itp.	Mogą	 one	między	 innymi	 usunąć	 naniesione	 informacyjne	 symbole	 graficzne,	
takie	jak:	podziałki,	oznaczenia,	znaki	ostrzegawcze,	itp.

  Do czyszczenia szklanej powierzchni drzwiczek nie stosuj środków czysz-
czących zawierających substancje ścierne, ponieważ mogą porysować 
powierzchnię i w konsekwencji doprowadzić do powstania pęknięć.

6 	Nie	dopuszczaj	do	zawilgocenia	panelu	sterowania.	Do	czyszczenia	używaj	wilgotnej,	
miękkiej	 ściereczki.	Aby	 zapobiec	 przypadkowemu	 włączeniu	 kuchenki,	 panel	 sterujący	
czyść	przy	otwartych	drzwiczkach.
7 	Jeśli	skroplona	para	wodna	zaczyna	osiadać	po	wewnętrznej	lub	zewnętrznej	stronie	
drzwiczek,	zetrzyj	ją	za	pomocą	miękkiej	ściereczki.
Skraplanie	może	nastąpić,	gdy	kuchenka	mikrofalowa	działa	w	warunkach	wysokiej	wilgot-
ności.	W	takiej	sytuacji	jest	to	normalne	zjawisko.
8 	Co	pewien	czas	wyjmij	i	umyj	szklany	talerz.	Myj	go	w	ciepłej	wodzie	z	dodatkiem	płynu	
do	mycia	naczyń	albo	w	zmywarce.
9 	Aby	zapobiec	powstawaniu	hałasu,	pierścień	obrotowy	i	dno	wnętrza	kuchenki	czyść	
regularnie.	 Dolną	 powierzchnię	 oczyścić	 za	 pomocą	 łagodnego	 detergentu.	 Pierścień	
obrotowy	myj	w	wodzie	 z	 dodatkiem	płynu	do	mycia	 naczyń	 lub	w	 zmywarce.	Podczas	
ponownego	montowania	pierścienia	obrotowego	w	kuchence	zwróć	uwagę,	aby	umieścić	
go	we	właściwym	miejscu.
10 	Aby	pozbyć	się	nieprzyjemnego	zapachu	z	kuchenki,	przez	5	minut	gotuj	w	kuchence	
ok.	200	ml	wody	z	sokiem	i	skórką	z	jednej	cytryny	w	misce	przystosowanej	do	podgrzewa-
nia	w	kuchence	mikrofalowej.
Wnętrze	dokładnie	wytrzyj	za	pomocą	suchej,	miękkiej	ściereczki.
11 	Jeśli	konieczna	jest	wymiana	wewnętrznej	żarówki,	zwróć	się	w	tej	sprawie	do	SERWISU.
12 	Regularnie	czyść	kuchenkę	i	usuwaj	osady	żywności.

  Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszko-
dzenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność 
urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Dane techniczne

29Z020 29Z021

Parametry	techniczne	
urządzenia

230	V~	50	Hz,	1200	W	(Mikrofale)	
900	W	(Grill)

230	V~	50	Hz,	1200	W	(Mikrofale)	
900	W	(Grill)

Znamionowa	moc	
wyjściowa	mikrofali 700	W 700	W

Częstotliwość 2450	MHz 2450	MHz

Wymiary	zewnętrzne	(mm) wys.	=	262;	szer.	=	452;	gł.	=	352 wys.	=	262;	szer.	=	452,	gł.	=	 352
Wymiary	wnętrza	kuchenki	
(mm) wys.	=	198;	szer.	=	315;	gł.	=	297 wys.	=	198;	szer.	=	315;	gł.	=	297

Pojemność	kuchenki 20	litrów 20	litrów
Talerz	obrotowy Średnica	=	245	mm Średnica	=	245	mm
Masa	netto Około	11,3	kg Około	11,3	kg

*	Wyżej	wymienione	 dane	mogą	ulec	 zmianie,	w	 związku,	 z	 czym	użytkownik	 powinien	
zweryfikować	 je	 z	 informacjami	 przedstawionymi	 na	 tabliczce	 znamionowej	 kuchenki.	
Jakiekolwiek	reklamacje	dotyczące	błędów	w	tych	danych	nie	będą	uwzględniane.

Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
1 	Dokładnie	ułóż	produkty	żywnościowe.	Najgrubsze	części	ułóż	na	obrzeżach	naczynia.
2 	Sprawdź	czas	gotowania.	Gotuj	przez	najkrótszy	wskazany	czas	i	 jeżeli	okaże	się	to	
konieczne,	przedłużaj	gotowanie.	Mocno	przypalone	produkty	mogą	wytwarzać	dym	 lub	
zapalić	się.
3 	Produkty	należy	przykryć	podczas	gotowania.	Przykrycie	zabezpiecza	przed	„wychla-
pywaniem”	i	zapewnia	równomierne	gotowanie.
4 	Podczas	 gotowania	 należy	 obracać	 produkty,	 aby	 przyspieszyć	 proces	 gotowania	
takich	 produktów,	 jak	 kurczak	 czy	 hamburgery.	Duże	 produkty,	 takie	 jak	 pieczeń	 należy	
obrócić	co	najmniej	raz.
5 	W	połowie	gotowania	należy	zmienić	ułożenie	produktów	żywnościowych,	 takich	 jak	
np.	klopsiki.	Produkty	ułożone	na	górze	należy	przenieść	na	dół	a	 te	ułożone	po	środku	
należy	przesunąć	na	obrzeża.

Wskazówki dotyczące naczyń
W	kuchence	mikrofalowej	używaj	naczyń	i	„przyborów”	do	tego	przystosowanych.	Idealnym	
materiałem	na	naczynia	nadające	się	do	zastosowania	w	kuchence	mikrofalowej	jest	materiał	
przezroczysty	umożliwiający	przenikanie	energii	przez	pojemnik	w	celu	podgrzania	żywności.
1 	Nie	stosuj	metalowych	narzędzi	lub	naczyń	z	metalowymi	wykończeniami	–	mikrofale	
nie	przenikają	przez	metal.
2 	Przed	gotowaniem	w	kuchence	mikrofalowej	usuń	opakowania	z	papieru	uzyskanego	z	recy-
klingu,	ponieważ	może	on	zawierać	metalowe	cząstki,	mogące	spowodować	iskrzenie	i/lub	pożar.
3 	Zaleca	 się	 stosowanie	 okrągłych/owalnych	 naczyń	 zamiast	 naczyń	 kwadratowych/
podłużnych,	gdyż	żywność	w	rogach	naczynia	częściej	się	przypala.

4 	Podczas	grillowania	odsłonięte	obszary	potrawy	chroń	przed	przypaleniem	osłaniając	
je	wąskimi	paskami	folii	aluminiowej.	Należy	jednak	pamiętać,	aby	nie	stosować	zbyt	dużo	
folii	i	zachować	odległość	min.	3	cm	między	folią	a	ściankami	wewnętrznymi	kuchenki.
Przedstawiona	poniżej	lista	ułatwi	wybór	właściwych	naczyń	i	przyborów.

Przybory kuchenne Mikrofale Gril Gotowanie 
kombinacyjne

Szkło	żaroodporne
Szkło	nieodporne	na	ciepło
Żaroodporne	wyroby	ceramiczne
Plastikowe	naczynia	nadające	się	do	
stosowania	w	kuchence	mikrofalowej
Papier	do	pieczenia
Taca	metalowa
Ruszt	metalowy
Folia	aluminiowa	i	pojemniki	foliowe

Tak
Nie
Tak

Tak
Tak
Nie
Nie
Nie

Tak
Nie
Tak

Nie
Nie
Tak
Tak
Tak

Tak
Nie
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Test	naczyń	kuchennych:
1 	Do	pojemnika/naczynia	wlej	1	szklankę	zimnej	wody	(250	ml)	i	umieść	go	w	kuchence	
mikrofalowej.
2 	Gotuj	przy	maksymalnej	mocy	przez	jedną	minutę.
3 	Po	 upływie	 zadanego	 czasu,	 ostrożnie	 sprawdź	 temp.	 pojemnika/naczynia.	 Jeżeli	
będzie	ciepły	w	dotyku,	nie	używaj	go	do	gotowania	w	kuchence	mikrofalowej.

  Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.

Montaż szklanego talerza obrotowego
1 	Szklanego	talerza	nie	umieszczaj	w	pozycji	odwróconej.	Nie	należy	ograniczać	ruchu	
talerza.
2 	Podczas	gotowania	w	kuchence	powinien	zawsze	
znajdować	się	szklany	talerz	 jak	 i	zestaw	pierścienia	
obrotowego.
3 	Podczas	 gotowania,	 żywność	 i	 pojemniki	 z	 żyw-
nością	należy	zawsze	umieszczać	na	szklanym	tale-
rzu.
4 	W	 przypadku	 pęknięcia	 lub	 uszkodzenia	 szkla-
nego	talerza	należy	skontaktować	się	z	 	najbliższym	
punktem	serwisowym.

Zanim wezwiesz serwis

Stan normalny:
1 	Praca	 kuchenki	 mikrofalowej	 może	 spowodować	 zakłócenia	 odbiorników	 radiowych	
i	telewizyjnych.	Zakłócenia	te	są	podobne	do	zakłóceń	wywołanych	przez	małe	urządzenia	
elektryczne	takie,	jak	mikser,	wentylator,	odkurzacz,	itp.
2 	Podczas	gotowania	przy	niskiej	mocy	mikrofal	wewnętrzne	oświetlenie	kuchenki	może	
zostać	przyciemnione.
3 	Podczas	gotowania	z	żywności	wydobywa	się	para	wodna.	Większość	pary	odprowa-
dzana	 jest	przez	otwory	wentylacyjne.	 Jednak	część	skroplonej	pary	wodnej	może	osa-
dzać	się	na	chłodnych	częściach	kuchenki	(np.	na	drzwiczkach).
4 	Jeśli	szklany	talerz	hałasuje	podczas	pracy	sprawdź	czystość	dna	kuchenki	i	zespołu	
pierścienia	obrotowego.	Czyść	zgodnie	z	informacjami	podanymi	w	rozdziale	„CZYSZCZE-
NIE	–	KONSERWACJA	I	OBSŁUGA”.

Jeżeli	kuchenka	nie	działa:
1 	Sprawdź,	czy	kuchenka	jest	prawidłowo	podłączona	do	gniazda	sieciowego.	Jeśli	nie,	
wyjmij	wtyczkę	z	gniazda,	odczekaj	10	sekund	i	włóż	ją	z	powrotem.
2 	Sprawdź,	czy	bezpiecznik	sieci	nie	jest	przepalony	lub	czy	nie	wyłączył	się	bezpiecznik	
automatyczny	sieci.	Jeśli	powyższe	zabezpieczenia	działają	poprawnie,	sprawdź	gniazdko	
sieciowe,	podłączając	do	niego	inne	urządzenie.
3 	Sprawdź,	czy	panel	sterowania	jest	odpowiednio	zaprogramowany	oraz	czy	programa-
tor	czasowy	został	ustawiony.
4 	Sprawdź,	 czy	 drzwiczki	 zostały	 dokładnie	 zamknięte.	 W	 przeciwnym	 razie	 energia	
mikrofal	nie	zostanie	dostarczona	do	kuchenki.

  Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa 
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować 
lub naprawiać kuchenki.

Szklany	talerz Piasta	(spód)

Wózek	obrotowy

Oś	
obrotowa
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Budowa kuchenki
1 	Blokada	 bezpieczeństwa	 –	 zatrzymuje	 urządzenie	

w	 momencie	 otwarcia	 drzwiczek	 w	 trakcie	 pracy	
kuchenki

2 	Okno	kuchenki
3 	Oś	obrotowa
4 	Panel	sterowania
5 	Płytka	mikowa
6 	Szklany	talerz	obrotowy
7 	Grzałka	grilla
8 	Ruszt	 metalowy	 (stosuj	 wyłącznie	 dla	 funkcji	 grillo-

wania,	zawsze	umieszczaj	na	szklanym	talerzu	obro-
towym)

Panel sterowania
I 	Pokrętło	●○	POWER

	 Służy	 do	 ustawiania	 programu	mikrofalowego	wraz	
z	poziomem	mocy	(9	programów).

1 	●○○○	(Niski	poziom	mocy	–	18%)
2  	(Rozmrażanie	–	36%)
3 	●●○○	(Średni	poziom	mocy	–	58%)
4 	●●●○	(Średnio	wysoki	poziom	mocy	–	81%)
5 	●●●●	(Wysoki	poziom	mocy	–	100%)

6    GRILL	(Grillowanie)

7    PROGRAM 1	(Gotowanie	kombinacyjne	1)

8    PROGRAM 2	(Gotowanie	kombinacyjne	2)

9    PROGRAM 3	(Gotowanie	kombinacyjne	3)
II 	Pokrętło	  TIME
	 Służy	do	ustawiania	czasu	działania	wybranego	pro-

gramu.	Maksymalny czas dla jednego cyklu pracy 
wynosi 30 minut.

   Jeżeli czas wybranego programu ma być 
krótszy niż 2 min., najpierw przekręć pokrę-
tło  Time II  poza kreskę oznaczającą 
2 minuty a następnie cofnij pokrętło  
Time II  do ustawienia właściwego czasu.

Typ 29Z020 Typ 29Z021

3

2

1

I

II

4

5

6

7

8

9

3 4

5

6

7

8

9

2

1

I

II

Włączanie kuchenki
Podłącz	urządzenie	do	odpowiedniego	źródła	zasilania.
Przed	 rozpoczęciem	 programowania	 kuchenki	 mikrofalowej	 najpierw	 umieść	
potrawę	w	jej	komorze	i	zamknij	drzwiczki.

Gotowanie mikrofalowe

  Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikro-
falowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.

Funkcja	 ta	 może	 odbywać	 się	 na	 5	 poziomach,	 które	 dobiera	 się	 zgodnie	 z	 wybraną	
potrawą.
Aby	 wybrać	 odpowiedni	 poziom	 mocy	 gotowania	 (tabela	 poniżej),	 przekręć	 pokrętło	
POWER I 	zgodnie	z	ruchem	wskazówek	zegara,	ustawiając	na	wybranym	wcześniej	sym-
bolu.

Opis Moc gotowania (poziom)
●○○○ 18%

36%

●●○○ 58%

●●●○ 81%

●●●● 100%

Następnie	 przekręć	 pokrętło	  TIME II 	 zgodnie	 z	 ruchem	 wskazówek	 zegara,	 aby	
ustawić	żądany	czas	pracy.

   Maksymalny czas gotowania dla jednego cyklu pracy wynosi 30 minut.

  Bezpośrednio po ustawieniu czasu, kuchenka rozpoczyna pracę.
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Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy	użytkownik	może	przyczynić	się	do	ochrony	środowiska.	Nie	jest	to	
ani	trudne,	ani	zbyt	kosztowne.	W	tym	celu:
Opakowania	 kartonowe	 przekaż	 na	makulaturę.	Worki	 z	 polietylenu	 (PE)	
wrzuć	do	kontenera	na	plastik.	Zużyte	urządzenie	oddaj	do	odpowiedniego	
punktu	 składowania,	 gdyż	 znajdujące	 się	 w	 urządzeniu	 niebezpieczne	
składniki	mogą	być	zagrożeniem	dla	środowiska.

Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgod-
nym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiada-
miania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, 
handlowych, estetycznych i innych.

Rozmrażanie (Defrost)
Funkcja	ta	umożliwia	rozmrażanie	żywności	uprzednio	zamrożonej.
Aby	wybrać	funkcję	rozmrażanie,	przekręć	pokrętło	●○	POWER I 	ustawiając	je	w	pozy-
cji	   (2).
Następnie	 przekręć	 pokrętło	  TIME II 	 zgodnie	 z	 ruchem	 wskazówek	 zegara,	 aby	
ustawić	żądany	czas	pracy	lub	odpowiednią	wagę	potrawy.

   Maksymalny czas rozmrażania dla jednego cyklu pracy wynosi 30 minut.

  Bezpośrednio po ustawieniu czasu, kuchenka rozpoczyna pracę.

Grillowanie
Funkcja	grillowania	jest	szczególnie	użyteczna	do	przygotowania	cienkich	plastrów	mięsa,	
steków,	kotletów,	kebabów,	kiełbasek	lub	kawałków	kurczaka.	Jest	również	przydatna	do	
przygotowywania	tostów	i	dań	panierowanych.
Aby	 wybrać	 funkcję	 grillowanie,	 przekręć	 pokrętło	 ●○	 POWER I 	 zgodnie	 z	 ruchem	
wskazówek	zegara	ustawiając	je	w	pozycji	GRILL (6).
Następnie	 przekręć	 pokrętło	  TIME II 	 zgodnie	 z	 ruchem	 wskazówek	 zegara,	 aby	
ustawić	żądany	czas	grillowania.

   Maksymalny czas grillowania dla jednego cyklu pracy wynosi 30 minut.

  Bezpośrednio po ustawieniu czasu, kuchenka rozpoczyna pracę.

Gotowanie kombinacyjne

   W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego 
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, 
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.

Funkcja	 ta	 jest	 kombinacją	 (połączeniem)	 procesu	 gotowania	mikrofalowego	 z	 grillowa-
niem.
Operacja	ta	ma	trzy	różne	poziomy:	PROGRAM 1 (7),	PROGRAM 2 (8)	i	PROGRAM 3 (9) 
(patrz	tabela	poniżej).
Są	one	szczególnie	przydatne	w	przypadku	pewnych	potraw	i	działań	kulinarnych.	Pozwa-
lają	również	zachować	pożądaną	chrupkość	przetworzonej	potrawy.

Program Poziom mocy 
mikrofali

Poziom mocy 
grila Przykładowe	potrawy

PROGRAM 1 Średnio	niski	30%) Wysoki	(70%) Ryby,	ziemniaki

PROGRAM 2 Średni	(49%) Średni	(51%) Pieczone	ziemniaki,	pudding,	
omlety

PROGRAM 3 Średnio	wysoki	(67%) Niski	(33%) Mięso	drobiowe

Aby	 wybrać	 jeden	 z	 programów	 gotowania	 kombinacyjnego,	 przekręć	 pokrętło	 ●○	
POWER I 	zgodnie	z	ruchem	wskazówek	zegara	ustawiając	je	w	pozycji	PROGRAM 1 
(7)	lub	PROGRAM 2 (8)	lub	PROGRAM 3 (9).
Następnie	 przekręć	 pokrętło	  TIME II 	 zgodnie	 z	 ruchem	 wskazówek	 zegara,	 aby	
ustawić	żądany	czas	pracy.

   Maksymalny czas gotowania kombinacyjnego dla jednego cyklu pracy 
wynosi 30 minut.

  Bezpośrednio po ustawieniu czasu, kuchenka rozpoczyna pracę.

Zakończenie pracy kuchenki
Po	każdorazowym	zakończeniu	funkcji	rozlegnie	się	sygnał	dźwiękowy,	oznajmujący	
koniec pracy.
Aby	 zatrzymać	 kuchenkę	 w	 trakcie	 pracy	 otwórz	 drzwiczki	 pociągając	 klamkę.	
Ponowne	 ich	 zamknięcie	 automatycznie	 uruchomi	 pracę	 kuchenki	 wg	 wcześniej	
wybranych	ustawień.
Jeżeli	 potrawa	 została	 wyjęta	 z	 kuchenki	 zanim	minął	 ustawiony	 czas	 programu,	
BEZWZGLĘDNIE	COFNIJ	POKRĘTŁO	DO	POZYCJI	ZEROWEJ.
Włączanie	kuchenki	bez	potrawy	we	wnętrzu	 jej	komory	grozi	uszkodzeniem	urzą-
dzenia.


