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Kuchenkę należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Aby 
zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką przynaj-
mniej 30 cm wolnej przestrzeni. 

INSTALACJA
PRZED PODŁĄCZENIEM

Nie wolno umieszczać kuchenki mikrofalowej w szafce. Niniejsza kuchenka 
nie jest przeznaczona do umieszczenia ani używania na blacie kuchennym 
niższym niż 850 mm nad podłogą.
Należy sprawdzić, czy napięcie    na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w domowej sieci zasilającej.

Nie wolno zdejmować płytek ochronnych otworów znajdujących się na bocznej ściance komory kuchenki. Zapo-
biegają one dostawaniu się tłuszczu i cząstek potraw do kanałów wlotowych mikrofal.
Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, wystarczająco wytrzymałej do utrzymania ciężaru 
kuchenki wraz z naczyniami, jakie zostaną włożone do środka. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.

Należy sprawdzić, czy przestrzeń pod i nad kuchenką oraz wokół niej jest wolna w celu zapewnienia prawidłowe-
go przepływu powietrza. 
Należy się upewnić, że urządzenie nie jest uszkodzone.  Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przyle-
gają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić 
kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
Nie należy uruchamiać urządzenia , jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie 
działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź zostało upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasi-
lającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Nieprze-
strzeganie powyższych poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.
Nie należy używać przedłużacza:  
Jeżeli przewód zasilający jest za krótki,  należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifi ko-
wanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem elektrycz-
nym. Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest pra-
widłowo uziemiona, należy skontaktować się z wykwalifi kowanym elektrykiem lub serwisantem.

PO PODŁĄCZENIU
Kuchenkę można używać wyłącznie  przy szczelnie zamkniętych drzwiach.
Jeśli kuchenka jest zainstalowana w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anteny, mogą wystąpić za-
kłócenia w odbiorze.
Uziemienie urządzenia  jest obowiązkowe.  Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała 
osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użyt-
kownika do niniejszych instrukcji.
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki będzie iskrzył lub pojawi się 
dym,  należy zamknąć drzwi kuchenki i wyłączyć ją. Należy odłączyć przewód 
zasilający lub odciąć zasilanie przy pomocy bezpieczników lub przy pomocy 
wyłącznika obwodu na tablicy z bezpiecznikami/wyłącznikami.
Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru zwłaszcza,  gdy do gotowania używa 
się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych 
łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre ro-
dzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania potraw. 
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas 
używania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz 
kuchenki. Dzieci poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać kuchenki bez stałego 
nadzoru.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. 
Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie wkładek/poduszek ogrzewa-
jących, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, 
zapalenia się materiału lub pożaru.
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz 
osoby o ograniczonych zdolnościach fi zycznych, sensorycznych lub umysło-
wych, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie 
nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzysta-
nia z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagro-
żenia wynikające z użytkowania kuchenki. Czyszczenie i wymagane od użyt-
kownika czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzie-
ci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nad-
zór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. 
Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci 
w wieku poniżej 8 lat.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki mikrofalowej  do podgrzewa-
nia czegokolwiek w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Podczas otwierania 
wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie, a nawet wybuch.
OSTRZEŻENIE: Należy okresowo sprawdzać, czy nie zostały uszkodzone 
uszczelki drzwi  oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń nie należy używać kuchenki, aż do czasu naprawienia uszkodzeń 
przez wykwalifi kowany personel serwisu technicznego.
Nie używać kuchenki mikrofalowej  do gotowania lub podgrzewania całych jaj 
w skorupce lub bez skorupki, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu 
gotowania.
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem 
ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
Nie wolno pozostawiać kuchenki bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, po-
nieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!
Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki  nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych. Opary mogą spowo-
dować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej  do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych 
materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
Nie należy używać  w tym urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka została zaprojektowa-
na specjalnie do podgrzewania i gotowania potraw. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani la-
boratoryjnych.
Nie należy wieszać ani umieszczać  ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszko-
dzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki. Nie należy wieszać żadnych przedmiotów rączce drzwi.

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany,  należy go wymienić na nowy - 
oryginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana 
przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifi kowany per-
sonel serwisu technicznego.
OSTRZEŻENIE: Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifi kowany personel serwisu technicznego.  Wykonywanie przez osobę 
nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążą-
cych się ze zdejmowaniem dowolnych osłon zabezpieczających przed działa-
niem mikrofal, jest niebezpieczne.
Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

Jeśli kuchenka nie działa,  przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić:
• Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy  są umieszczone na swoim miejscu.
• Czy wtyczka  jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.
• Czy drzwi  są prawidłowo zamknięte.
• Sprawdzić bezpieczniki  oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
• Sprawdzić,  czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
• Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
• Przed ponowną próbą  należy otworzyć i zamknąć drzwi.
Powyższe czynności mają na celu zapobieganie   niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zosta-
nie obciążony. 
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tablicz-
ka serwisowa). 
Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGI OGÓLNE

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!  
Nie wolno włączać kuchenki  bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taka eksploatacja urządzenia 
może spowodować jego uszkodzenie.
Otwory wentylacyjne w kuchence nie mogą być zasłonięte. Zablokowanie otworów wlotowych lub wylotowych 
powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki i niezadowalające rezultaty gotowania. 
Podczas ćwiczeń obsługi kuchenki  należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i 
kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.
Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz budynku. 
Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu i 
w tym podobnych miejscach.
Komory kuchenki  nie należy wykorzystywać do celów przechowywania.
Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchence  należy zdjąć z nich metalowe wiąza-
nia.
Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać  do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowa-
nie jego temperatury.
Należy używać rękawic lub ochraniaczy,  aby uniknąć poparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchen-
ki i naczyń. 

PŁYNY
Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może 
nastąpić bez oznak wrzenia. Może to prowadzić do nagłego wygotowania się 
gorącego płynu.
Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
2. Przed wstawieniem naczynia do kuchenki płyn należy wymieszać, a następnie pozostawić w naczyniu ły-
żeczkę do herbaty.

3. Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie naczynie z 
kuchenki.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Po podgrzaniu potraw dla dzieci   w słoiczku lub płynów w butelce dla niemow-
ląt, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed poda-
niem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka po-
parzeń.

Szczegółowe informacje należy zawsze sprawdzać w   w książkach kucharskich o gotowaniu w kuchenkach mi-
krofalowych. Należy to robić zwłaszcza w przypadku gotowania lub podgrzewania potraw zawierających alkohol.
Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!



7 PL

AKCESORIA
UWAGI OGÓLNE
Na rynku dostępnych jest  wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem 
należy upewnić się, że nadają się do kuchenek mikrofalowych.
Przed użyciem naczyń należy upewnić się,  czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszcza-
ją mikrofale.
Po włożeniu żywności i akcesoriów  do kuchenki, należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami we-
wnętrznymi kuchenki. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów wykonanych z metalu lub zawierających metalowe elementy.
W przypadku zetknięcia się przedmiotów wykonanych z metalu  z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do 
powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.
Przed uruchomieniem kuchenki, należy zawsze sprawdzać,  czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.  
Jeśli talerz obrotowy nie może się swobodnie obracać, należy użyć mniejszego naczynia.

Podstawka talerza obrotowego
Szklany talerz obrotowy  należy stawiać na podstawce obrotowej. Na podstawce talerza obroto-
wego nie należy stawiać żadnych innych naczyń.
• Zainstaluj podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

Szklany talerz obrotowy
Szklany talerz obrotowy  musi być używany zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania 
kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zaplamić wnętrze kuchenki.
• Szklany talerz obrotowy należy umieścić na podstawce pod talerz obrotowy.

NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE 
(dostępne wyłącznie w modelach MWA267 i MWA269)
Służy do gotowania na parze produktów żywnościowych przy użyciu specjalnej funkcji 
(GOTOWANIE NA PARZE). Produkty, takie jak ryby i warzywa, należy umieścić na siatce. 
Siatki nie należy używać do gotowania produktów, takich jak makaron, ryż lub fasola. 
Naczynie do gotowania na parze  należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu 
obrotowym.

RUSZT Z DRUTU (dostępny wyłącznie w modelach MWA268 i MWA269)
• Ruszt z drutu należy używać  z funkcjami Grill & Combi Grill (Grill i Grill combi).

Pokrywka

Siatka/kratka

Miska
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Czyszczenie jest jedyną,  normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Należy je wykonywać po odłączeniu 
kuchenki od zasilania.

Nie zapewnienie czystości kuchenki  może wpłynąć na odkształcenie po-
wierzchni, a w rezultacie na obniżenie trwałości urządzenia oraz może prowa-
dzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.
Nie należy używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawie-
rających substancje ścierne, zmywaków z wełny stalowej,  ostrych zmywa-
ków itp., które mogą uszkodzić panel sterowania oraz wewnętrzne i zewnętrz-
ne powierzchnie kuchenki. Należy użyć szmatkę z łagodnym detergentem lub 
ręcznik papierowy oraz środek do mycia okien w aerozolu. Środek do mycia 
okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.

Nie należy  bezpośrednio spryskiwać kuchenki.

Regularnie,  a w szczególności po rozlaniu płynów, należy wyjmować talerz 
obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.

Ta kuchenka została zaprojektowana do pracy  z umieszczonym w niej talerzem obrotowym.

Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu  lub żywności wokół drzwi.W przypadku trudnych do usunię-
cia plam,  należy przez 2–3 minuty gotować w kuchence fi liżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.
Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można wyeliminować, poprzez umieszczenie w kuchence  fi liżanki 
wypełnionej wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

Kuchenki mikrofalowej nie należy czyścić  przy użyciu myjek parowych.
Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie pozostałości 
żywności.

Grzałka grilla  nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń, 
ale sufi t ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy go czyścić miękką i wilgotną szmatką z do-
datkiem delikatnego detergentu.
Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie za-
brudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE:
• Podstawka pod talerz obrotowy                      • Ruszt z drutu                    • Szklany talerz obrotowy                      
• Naczynie do gotowania na parze    

Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej po-
wierzchni drzwi oraz otworu drzwi, należy używać miękką i wilgotną ścierkę z 
dodatkiem delikatnego detergentu.

Nie należy  uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty w celu oczyszczenia.
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OPIS PANELA STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

MWA260 MWA267 MWA268

MWA269

 Steam Menu/Steam & Boil menu (Menu gotowanie na parze/
Menu Gotowanie na parze i gotowanie) (*)

 Funkcja Pasta & Rice (Makaron i ryż) (*)
 Defrost Menu (Menu Rozmrażanie)
 Reheat Menu (Menu Odgrzewanie)
 Wybór mocy mikrofalowania
 Funkcja Microwave (Mikrofale)
 Funkcja Grill (*)
 Ustawienia zegara/Wybór czasu
 Wybór rodzaju żywności
 Waga/Wybór porcji

    

    

* Ta ikona nie jest dostępna w niektórych modelach. Na tej 
stronie należy można sprawdzić elementu panelu sterowania 
kuchenki mikrofalowej.
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ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED 
DZIEĆMI

Ta funkcja automatycznego zabezpieczenia włącza 
się automatycznie przed uruchomieniem, po upływie 
jednej minuty od chwili,  kiedy kuchenka znajdzie się 
w „trybie czuwania”. (Ta kuchenka jest znajduje się 
w „trybie czuwania”, gdy wyświetlacz pokazuje zegar 
lub, jeśli zegar nie został ustawiony, gdy wyświetlacz 
pokazuje „:”).

Gdy funkcja bezpieczeństwa zostanie uaktywniona, 
rozpoczęcie gotowania wymagać będzie otwarcia i 
zamknięcia drzwi; w przeciwnym razie na wyświetla-
czu pojawi się wskazanie „door (drzwi)”.

Door

WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA

W celu wstrzymania gotowania:
Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwi,  aby 
sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Usta-
wienia kuchenki zostaną zachowane w pamięci przez 
5 minut.
W celu kontynuowania gotowania:
Zamknij drzwi  i JEDEN RAZ naciśnij przycisk Jet Start 
(Szybkie uruchamianie). Gotowanie zostanie wzno-
wione od momentu wstrzymania. 

W celu przerwania procesu gotowania:
Wyjmij potrawę,  zamknij drzwi i naciśnij przycisk 
STOP (Zatrzymaj).

Gdy gotowanie zostało ukończone:
Sygnał akustyczny kuchenki będzie sygnalizował  co 
minutę przez 10 minut, że gotowanie zostało zakoń-
czone. Aby anulować sygnał, naciśnij przycisk STOP 
(Zatrzymaj) lub otwórz drzwi.

W zależności od wybranej funkcji, może być konieczne zamieszanie/odwrócenie potrawy podczas gotowania. 
W takim przypadku praca kuchenki zostanie wstrzymana i wyświetlone zostanie polecenie wykonania żądanej 
czynności.
W odpowiednim momencie należy wykonać poniższe czynności:
 Otwórz drzwi.
 Zamieszaj lub odwróć potrawę (w zależności od wymaganej czynności).
 Zamknij drzwi i ponownie włącz kuchenkę naciskając przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).

Uwagi: Jeśli po wyświetleniu polecenia Zamieszaj lub Odwróć potrawę drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 mi-
nut, proces gotowania będzie kontynuowany (rezultat końcowy może w takim przypadku nie być optymalny).

MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAWi
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CLOCK (ZEGAR)

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu 
przerwy w dostawie prądu), produkt przejdzie do trybu ustawienia zegara.

Do trybu ustawienia zegara można przejść w dowolnym czasie, naciskając 
przycisk Clock (Zegar).

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić godziny.

 Nacisnąć przycisk Clock (Zegar). Zaczną migać liczby w prawej części 
wyświetlacza.

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić minuty.

 Naciśnij przycisk Clock (Zegar). Zegar jest ustawiony.

• Jeśli po podłączeniu zegar nie został ustawiony, zegar pokaże “12:00”.
• Jeśli podczas ustawiania zegara, naciśnięty zostanie przycisk Stop (Zatrzymaj) lub, gdy po długim czasie 
ustawienie nie zostanie wykonane, kuchenka wyjdzie z trybu ustawień i ustawienie będzie nieprawidłowe, 
a wyświetlacz pokaże “:”.

Porady i zalecenia:

• Wyłącznie dla modelu MWA260:

• Wyłącznie dla modeli MWA267, MWA268 i MWA269:

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu 
przerwy w dostawie prądu), produkt przejdzie do trybu ustawienia zegara.

Do trybu ustawienia zegara można przejść w dowolnym czasie, naciskając na 
3 sekundy przycisk Stop (Zatrzymaj).

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić godziny.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Zaczną migać liczby 
w prawej części wyświetlacza.

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić minuty.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Zegar jest 
ustawiony.
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Ta funkcja służy  do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo 
wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). 

Naciśnięcie przycisku Jet Start (Szybkie uruchamianie) spowoduje 
uruchomienie funkcji Microwave (Mikrofale) na 30 sekund z maksymalną 
mocą.
Po rozpoczęciu procesu gotowania:
 - aby ustawić moc: naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale) w celu ustawienia 
wartości mocy.

 - aby zwiększyć/zmniejszyć czas: naciśnij przycisk Plus/Minus lub naciśnij 
przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu 
gotowania o 30 sekund.

JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE)
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 Naciśnij kilka razy przycisk Microwave (Mikrofale), aby ustawić moc 
(sprawdź zalecane wykorzystanie w tabeli poniżej).

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć 
gotowanie.

Po rozpoczęciu procesu gotowania:
 - aby ustawić moc: naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale) w celu ustawienia 
wartości mocy.

 - aby zwiększyć/zmniejszyć czas: naciśnij przycisk Plus/Minus lub naciśnij 
przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu 
gotowania o 30 sekund.

MOC SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:

JET Podgrzewanie napojów,  wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej 
zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.

600 W Gotowanie  ryb , mięsa, warzyw itp.

500 W Gotowanie wymagające dużej dokładności , np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których 
głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dokończenia gotowania potraw duszonych.

350 W Gotowanie potraw duszonych,  roztapianie masła.
160 W Rozmrażanie.  
90 W Zmiękczanie lodów, masła i serów.  podgrzewanie.

MICROWAVE (MIKROFALE)
Funkcja mikrofale umożliwia szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i 
napojów.

Sugerowane 
akcesoria:

Pokrywka talerza 
(sprzedawana oddzielnie)
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Funkcja ta umożliwia szybkie i automatyczne rozmrażanie produktów.
Funkcja ta służy do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba.

DEFROST MENU (MENU ROZMRAŻANIE)

 Naciskaj kilka razy przycisk Defrost (Rozmrażanie), aby ustawić rodzaj 
produktu.

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie 
uaktywniona.

RODZAJ PRODUKTU WAGA WSKAZÓWKA

p  1 Mięso 100g - 1500g
Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. 
Po gotowaniu, należy odstawić mięso na co najmniej 5 min. 
dla lepszego efektu.

p 2 Drób 100g - 1500g Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. 
Po gotowaniu, należy odstawić drób na 5-10 min.

p 3 Ryby 100g - 1500g
Steki lub filety w całości. 
Dla uzyskania lepszego rezultatu, po gotowaniu, należy 
zaczekać co najmniej 5 min.

p 4 Warzywa 100g - 1500g Większe, średnie i małe kawałki warzyw. 
Przed użyciem należy odstawić na 3-5 minut.

p 5 Chleb 100g - 600g Zamrożone bułki, bagietki i croissanty.
Przed użyciem należy odczekać 5 minut.

• W celu uzyskania najlepszego rezultatu zalecane jest rozmrażanie bezpośrednio na szklanym talerzu obroto-
wym. W razie potrzeby można użyć pojemnika z miękkiego plastiku nadającego się do użytku w kuchenkach mi-
krofalowych.

• W odniesieniu do artykułów spożywczych, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli oraz, gdy waga jest 
mniejsza lub większa od zalecanej, należy wybrać ręczną funkcję z niższą mocą mikrofalowania (na przykład 
moc mikrofalowania 160W).

• Jeśli temperatura żywności jest wyższa  od głęboko zamrożonej (-18 °C),  należy wybrać mniejszą wagę żywno-
ści.

• Jeśli temperatura żywności jest niższa  od głęboko zamrożonej (-18°C),  należy wybrać większą wagę żywności.
• Z powodu zmienności kształtu potraw czas gotowania jest ustalany na podstawie średniego kształtu potrawy. 

Dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie stopnia ugotowania wnętrza potraw i odpowiednie wydłużenie czasu go-
towania, aby uzyskać odpowiednią jakość obróbki  potraw.

• Potrawy gotowane, potrawki i sosy mięsne  rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w trakcie rozmrażania.
• Należy oddzielać  poszczególne kawałki, w miarę ich rozmrażania. Rozdzielone kawałki rozmrażają się szybciej.
• Szczegółowe informacje dotyczące mieszania/odwracania potraw, znajdują się w rozdziale “Mieszanie/odwraca-

nie potraw” na stronie 10.

Porady i zalecenia:

Uwaga: po określonym czasie, na wyświetlaczu pojawi się polecenie 
odwrócenia lub zamieszania potrawy w celu lepszego odmrożenia. Patrz 
rozdział “Mieszanie/odwracanie potraw” na stronie 10.

Sugerowane 
akcesoria:

Pokrywka talerza 
(sprzedawana oddzielnie)
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Funkcja ta umożliwia automatyczne odgrzewanie potraw. 
Funkcja ta służy do odgrzewania: potrawy na talerzu, sos, pizza z lodówki, 
zamrożona lasagna, napoje i zamrożona pizza.

REHEAT MENU (MENU ODGRZEWANIE)

 Naciskaj kilka razy przycisk Reheat (Odgrzewanie), Aby ustawić rodzaj 
produktu.

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę potrawy.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie 
uaktywniona.

RODZAJ PRODUKTU WAGA WSKAZÓWKA

 p  1 Potrawa na talerzu 200 - 500g Przykryj talerz.

p 2 Sos 250 - 1000g
Użyj talerza przeznaczonego do używania w kuchence 
mikrofalowej. Przykryj talerz. 
Aby uzyskać lepszy rezultat, po gotowaniu należy 
odczekać 3 minuty. 

p 3 Pizza z lodówki 200 - 600g Usuń opakowanie, ułóż kawałki na talerzu do używania w 
kuchence mikrofalowej.

p 4 Mrożona lasagna 250 - 500g Wyjmij lasagne z zamrażarki, zdejmij pokrywę opakowania, 
połóż na środku kuchenki.

p 5 Napoje 150ml - 600ml Włóż do kubka metalową łyżkę , aby zapobiec wykipieniu.

p 6 Zamrożona pizza 200 - 600g Zaleca się używanie talerza przeznaczonego do kuchenek 
mikrofalowych lub talerza crisp.

• Grubsze, bardziej gęste kawałki potrawy należy ułożyć na środku talerza, a cieńsze lub o mniejszej gęstości bliżej 
krawędzi zewnętrznej talerza. 

• Cienkie plastry mięsa należy ułożyć jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie.
• Z powodu zmienności kształtu potraw czas gotowania jest ustalany na podstawie średniego kształtu potrawy. Dla-

tego zawsze zalecamy sprawdzenie stopnia ugotowania wnętrza potraw i odpowiednie wydłużenie czasu gotowa-
nia, aby uzyskać odpowiednią jakość obróbki  potraw.

• Odczekanie 1-2 minuty przed podaniem odgrzanej potrawy zapewni lepszy rezultat, zwłaszcza w przypadku po-
traw mrożonych.

• Plastikową folię należy naciąć lub nakłuć widelcem, aby podczas gotowania umożliwić uwolnienie ciśnienia i za-
pobiec rozerwaniu folii w wyniku gromadzenia się pary.

• Potrawę należy umieścić w naczyniu żaroodpornym i odpornym na działanie mikrofal.
• Szczegółowe informacje dotyczące mieszania/odwracania potraw, znajdują się w rozdziale “Mieszanie/odwraca-

nie potraw” na stronie 10.

Porady i zalecenia:

Sugerowane 
akcesoria:

Pokrywka talerza 
(sprzedawana oddzielnie)

Uwaga: po określonym czasie, na wyświetlaczu pojawi się polecenie odwró-
cenia lub zamieszania potrawy w celu lepszego odmrożenia. Patrz rozdział 
“Mieszanie/odwracanie potraw” na stronie 10.



16  PL

Ta funkcja umożliwia gotowanie torebek z popcornem przeznaczonych do go-
towania mikrofalami (waga netto torebki musi pozostawać w granicach 90g 
do 100g). Kuchenka   automatycznie wybierze czas gotowania i wymaganą 
moc, po wybraniu wagi popcornu. 

POPCORN (dostępna wyłącznie w modelu MWA260)

 Naciśnij przycisk Popcorn.

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę popcornu.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć goto-
wanie.

Uwaga: jednocześnie można gotować tylko jedną torebkę. 

Za pomocą funkcji Memo (Pamięć), można w prosty i szybki sposób zapisać i wy-
świetlić ulubiony przepis.
Działanie funkcji Memo (Pamięć) , polega na zapisywaniu jednej funkcji dowolnego, 
aktualnie wyświetlanego ustawienia.

JAK ZAPISAĆ MEMO:

 Uruchom ulubioną funkcję gotowania.
 Naciśnij i przytrzymaj na kilka sekund przycisk Memo (Pamięć).
 Rozlegnie się sygnał akustyczny i funkcja zostanie zapisana.
Uwaga: istniejący zapis Pamięć można zastąpić innym.

JAK WYBRAĆ PAMIĘĆ:

 Naciśnij przycisk Memo (Pamięć).

Uwaga: gdy urządzenie  jest podłączone w  lub po awarii zasilania, funkcja Memo 
(Pamięć) zostanie wyzerowana do wartości domyślnej: maksymalna moc mikrofal 
przez 2 minuty.

MEMO (PAMIĘĆ)

• Jeśli niektóre parametry nie zostały jeszcze ustawione, ulubione zapiszą ich wartości domyślne.
• Szczegółowe informacje dotyczące mieszania/odwracania potraw, znajdują się w rozdziale “Mieszanie/od-

wracanie potraw” na stronie 10.

Porady i zalecenia:
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Funkcja ta umożliwia przyrumienianie potraw za pomocą grilla o dużej mocy, 
dzięki czemu uzyskują one efekt grillowania lub zapiekania.
Za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie jak, tosty z serem, 
kanapki na ciepło, krokiety ziemniaczane, kiełbaski i warzywa.

 przycisk Grill. 

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć goto-
wanie.

GRILL (dostępna wyłącznie w modelach MWA268 i MWA269)

• Potrawy, takie jak ser, tosty, steki i kiełbaski, należy umieszczać na wysokim ruszcie z drutu.
• Przed użyciem naczyń podczas korzystania z tej funkcji,  należy upewnić się, że są one odporne na dzia-
łanie wysokich temperatur.

• Podczas stosowania funkcji grillowania  nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopie-
niu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.

• Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć górnej powierzchni wnętrza kuchenki, pod grzałką grilla. 

Porady i zalecenia:

Dedykowane 
wyposażenie: Wysoki ruszt z drutu
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POZIOM MOCY SUGEROWANE 
ZASTOSOWANIE

600 W Warzywa i zapiekankI

500 W Drób i lasagne
350 W Ryby
160 W Mięso
90 W Zapiekanie owoce

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia szybsze zapiekanie potraw.

 Naciskaj kilka razy przycisk Combi Grill (Grill Combi) , aby ustawić moc (patrz tabela 
poniżej).

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

Po rozpoczęciu procesu gotowania:
 - aby ustawić moc: naciśnij przycisk Combi Grill (Grill Combi) w celu ustawienia warto-
ści mocy.

 - aby zwiększyć/zmniejszyć czas: naciśnij przycisk Plus/Minus lub naciśnij przycisk Jet 
Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu gotowania o 30 sekund.

COMBI GRILL + MICROWAVE (GRILL COMBI + MIKROFALE) (funkcja dostępna 
wyłącznie w modelach MWA 268 i MWA269)

Porady i zalecenia:
• Przed użyciem naczyń  podczas korzystania z tej funkcji, należy upewnić się, że są one odporne na dzia-
łanie mikrofal i ciepła.

• Podczas stosowania funkcji grillowania  nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. 
Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.

• Należy zachować ostrożność, aby  nie dotknąć górnej powierzchni wnętrza kuchenki, pod grzałką grilla. 

Dedykowane 
wyposażenie:

Dla modelu MWA268:

Dla modelu MWA269:

 Naciskaj kilka razy przycisk Microwave (Mikrofale), aby ustawić moc (patrz tabela 
poniżej).

 Naciśnij przycisk Grill.
 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.
Uwaga: alternatywnie, można najpierw nacisnąć przycisk Grill, a następnie przycisk 
Microwave (Mikrofale). W tym przypadku, moc zostanie ustawiona na wartość domyśl-
ną dla funkcji Combi Grill (Grill Combi) (600W).
Po rozpoczęciu procesu gotowania:
 - aby ustawić moc: naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale) i naciśnij przycisk Plus/Mi-
nus w celu ustawienia wartości mocy.

 - aby zwiększyć/zmniejszyć czas: naciśnij przycisk Plus/Minus lub naciśnij przycisk Jet 
Start (Szybkie uruchamianie) w celu zwiększenia czasu gotowania o 30 sekund.

 - po naciśnięciu przycisku Grill, produkt przejdzie jedynie w trybie Microwave (Mikrofa-
le). Po następnym naciśnięciu Grill, produkt ponownie przejdzie do funkcji Combi Grill 
(Grill Combi).

Wysoki ruszt z drutu
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Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw o 
naturalnym smaku. Funkcja ta służy do gotowania na parze produktów, takich 
jak warzywa i ryby.
Z funkcji tej należy zawsze korzystać wraz z dostarczonym naczyniem do go-
towania na parze.

STEAM MENU (MENU GOTOWANIE NA PARZE) (funkcja dostępna wyłącznie w 
modelu MWA267) 

RODZAJ PRODUKTU WAGA WSKAZÓWKA

 p 1
Ziemniaki/warzywa korze-
niowe  150g - 500g Użyj produkty równych wielkości.  

Potnij warzywa na równe kawałki.
Po ugotowaniu, odstaw na 1- 2 minuty.p 2 Miękkie warzywa 150g - 500g

p 3 Zamrożone warzywa  150g - 500g Odstaw  na 1- 2 minuty.

p 4 Filety rybne 150g - 500g
Rozłóż filety równo  na siatce do parowania. Przepleć ze 
sobą cieńsze kawałki. Po ugotowaniu, odstaw na 1- 2 mi-
nuty.

D: Ustaw funkcję na panelu sterowania:

 Naciskaj kilka razy przycisk Steam (Gotowanie na parze), Aby ustawić 
rodzaj produktu (patrz tabela poniżej).

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę potrawy.

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć goto-
wanie.

B: Wstaw siatkę 
i połóż na niej 
potrawę.

C: Przykryj pokrywą i 
wstaw do kuchenki.

Dedykowa-
ne wyposa-
żenie:

Porady i zalecenia:

• Woda do gotowania na parze powinna być o temperaturze pokojowej.
• Naczynie do gotowania na parze jest przeznaczone wyłącznie do używania z mikrofalami!
• Naczynia do gotowania na parze nie należy używać z żadnymi innymi funkcjami. Używanie naczynia do 

gotowania na parze z innymi funkcjami może spowodować uszkodzenia. 
• Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.

A: Nalej wody do pozio-
mu gotowania na parze 
oznaczonego na misce.

Naczynie do gotowania na parze

Pokrywka

Siatka/kratka

Miska

poziom wody do 
gotowania na 
parze
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PASTA & RICE (MAKARON I RYŻ) (dostępna wyłącznie w modelu MWA267) 

Należy zawsze stosować wielkości porcji 
podane w tabeli powyżej.

Należy używać wodę o temperaturze pokojowej.

Wykonaj opisany poniżej proces (Przykład dla makaronu):

A) Zważ makaron B) Włóż makaron do miski, 
dodaj sól

C) Nalej wody do wskazanego 
poziomu

D) Przykryj pokrywą i wstaw do ku-
chenki

Produkt Porcje Ilość Poziom

Ryż

100 G L1

200G L2

300G L3

400G L4

Makaron

70G L1

140G L2

210G L3

Ta funkcja umożliwia używanie naczynia do gotowania na parze (bez siat-
ki) do krótszego gotowania makaronu i dłuższego gotowania ryżu. Poziomy 
oznaczone na naczyniu do makaranu pomogą w dobraniu odpowiedniej 
ilości wody. 

E: Ustaw funkcję na panelu sterowania:
 Naciskaj powtarzająco przycisk Pasta & Rice (Makaron i ryż), aby ustawić rodzaj żywności (patrz tabela 

poniżej).
 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić poziom (zgodnie z tabelą porcji powyżej).
 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

Dedykowane 
wyposażenie:

RODZAJ PRODUKTU WSKAZÓWKA

 p  1 Makaron Używaj krótki makaron. Zalecany czas gotowania to 10-12 minut.

p 2 Ryż Używaj długi ryż.

Porady i zalecenia:
• Naczynie do gotowania na parze jest przeznaczone wyłącznie do używania z mikrofalami! 
• Naczynia do gotowania na parze nie należy używać z żadnymi innymi funkcjami. Używanie naczynia do 

gotowania na parze z innymi funkcjami może spowodować uszkodzenia. 
• Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.
• Z powodu zmienności kształtu potraw czas gotowania jest ustalany na podstawie średniego kształtu po-

trawy. Dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie stopnia ugotowania wnętrza potraw i odpowiednie wydłu-
żenie czasu gotowania, aby uzyskać odpowiednią jakość obróbki  potraw.

Naczynie do gotowania na parze 
bez Siarka

Pokrywka
Miska
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Należy zawsze stosować wielkości porcji 
podane w tabeli powyżej.

Należy używać wodę o temperaturze pokojowej.

Wykonaj opisany poniżej proces (Przykład dla makaronu):

A) Zważ makaron B) Włóż makaron do miski, 
dodaj sól

C) Nalej wody do wskazanego 
poziomu

D) Przykryj pokrywą i wstaw do ku-
chenki

Produkt Porcje Ilość Poziom

Ryż

100 G L1

200G L2

300G L3

400G L4

Makaron

70G L1

140G L2

210G L3

Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw o 
naturalnym smaku. Funkcja ta służy do gotowania na parze produktów, takich 
jak makaron, ryż, warzywa i ryby. 
Z funkcji tej należy zawsze korzystać wraz z dostarczonym naczyniem do go-
towania na parze. 

STEAM & BOIL MENU (MENU GOTOWANIE NA PARZE I GOTOWANIE) 
(dostępne wyłącznie w modelu MWA269)

E: Ustaw funkcję na panelu sterowania
 Naciskaj powtarzająco przycisk Steam & Boil (Gotowanie na parze i gotowanie), Aby ustawić rodzaj pro-

duktu (patrz tabela poniżej).

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić poziom (zgodnie z tabelą porcji powyżej).

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

Dedykowa-
ne wyposa-
żenie:

Do gotowania ryżu (P1) lub makaronu (P2):

RODZAJ PRODUKTU WSKAZÓWKA

 p  1 Makaron Używaj krótki makaron. Zalecany czas gotowania to 10-12 minut.

p 2 Ryż Używaj długi ryż.

Naczynie do gotowania na parze bez 
Siarka

Pokrywka
Miska
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W celu gotowania warzyw lub ryb (P3-P6):

Porady i zalecenia:

• Należy używać wodę o temperaturze pokojowej.
• Naczynie do gotowania na parze jest przeznaczone wyłącznie do używania z mikrofalami!
• Naczynia do gotowania na parze nie należy używać z żadnymi innymi funkcjami. Używanie naczynia do 

gotowania na parze z innymi funkcjami może spowodować uszkodzenia. 
• Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.
• Z powodu zmienności kształtu potraw czas gotowania jest ustalany na podstawie średniego kształtu po-

trawy. Dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie stopnia ugotowania wnętrza potraw i odpowiednie wydłu-
żenie czasu gotowania, aby uzyskać odpowiednią jakość obróbki  potraw.

Dedykowane 
wyposażenie:

B: Wstaw siatkę 
i połóż na niej 
potrawę.

C: Przykryj pokrywą i 
wstaw do kuchenki.

A: Nalej wody do pozio-
mu gotowania na parze 
oznaczonego na misce.

D: Ustaw funkcję na panelu sterowania:

 Naciskaj kilka razy przycisk Steam Menu (Menu Gotowanie na parze), Aby ustawić rodzaj produktu (patrz 
tabela poniżej).

 Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić wagę potrawy (min.: 150 - maks.: 500g).

 Naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

RODZAJ PRODUKTU WAGA WSKAZÓWKA

p 3
Ziemniaki/warzywa korze-
niowe  150g - 500g Użyj produktów o jednakowych wielkościach. 

Potnij warzywa na jednakowe kawałki.
Po ugotowaniu, odstaw na 1- 2 minuty.p 4 Miękkie warzywa 150g - 500g

p 5 Zamrożone warzywa  150g - 500g Odstaw  na 1- 2 minuty.

p 6 Filety rybne 150g - 500g
Rozłóż filety równo  na siatce do parowania. Przepleć 
ze sobą cieńsze kawałki. Po ugotowaniu, odstaw na 1- 
2 minuty.

Naczynie do gotowania na 
parze

Pokrywka

Siatka/kratka

Miska

Poziom wody do 
gotowania na parze
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Opakowanie  nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację pro-
duktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy opakowania, które stanowią 
potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren itp.), należy przechowywać w miejscach nie-
dostępnych dla dzieci.
Niniejsze urządzenie  posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga w elimina-
cji niekorzystnego wpływu utylizowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Symbol  umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie 
nie może być usuwane razem z odpadami komunalnymi. W celu utylizacji urządzenie należy prze-
kazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicz-
nych. 
Urządzenie należy utylizować  zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Bardziej szczegółowe informacje  na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urzą-
dzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpa-
dów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Przed złomowaniem  należy odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do 
sieci.
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PRÓBA ILOŚĆ PRZYBLIŻONY CZAS POZIOM MOCY POJEMNIK
12.3.1 

(Tarta z kremem 
jajecznym)

750 G   Dla MWA260 i MWA267, 10 min.
  Dla MWA268 i MWA269, 10 min. 30 sek. JET  Pyreks 3.220

12.3.2 
(Ciasto 

biszkoptowe)
475 G   Dla MWA260 i MWA267, 7 min. 30 sek.

  Dla MWA268 i MWA269, 7 min. JET  Pyreks 3.827

12.3.3 
(Klops) 900 G 17 MIN. JET  Pyreks 3.838

12.3.4 
(Zapiekanka z 
ziemniaków)

1100 G 25 MIN. Combi
(600W+Grill)  Pyreks 3.827

13.3
(Mielone mięso) 500 G   Dla MWA260 i MWA267, 16min.

  Dla MWA268 i MWA269, 15min.
Rozmrażanie w 
trybie ręcznym

Umieść an stole obrotowym z 
3 mm grubości plastykowym 

talerzem

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC )   ustanowiła normę prób porównawczych podgrzewania różnych 
kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecane są poniższe wartości:

 Zgodne z IEC 60705, Edycja 4, 2010-04.

DANE TECHNICZNE
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Opis danych MWA260 I MWA267 MWA268 I MWA269
Napięcie zasilania 220-230V~50 HZ 220-230V~50 HZ

Znamionowa moc pobierana 1100 W 1850 W
Moc wyjściowa mikrofal 750 W 750 W
Grill Nie dotyczy 650-700 W
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 287 X 474 X 382 287 X 474 X 402
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 225 X 308 X 336 200 X 308 X 336

 W 1 2 3 4 5 6 7 8


