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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Ці інструкції також можна переглянути на веб-сайті www.whirlpool.eu
ВАША БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ІНШИХ ЛЮДЕЙ – ПОНАД УСЕ
У цій інструкції та на самому приладі містяться важливі попередження 
про небезпеку, які слід прочитати і завжди виконувати.

Символ небезпеки попереджує користувачів про потенційні 
ризики для них самих та інших.
Усім попередженням про небезпеку передує символ 
небезпеки та наступний термін:

НЕБЕЗПЕЧНО Указує на небезпечну ситуацію, яка призведе 
до серйозної травми, якщо не запобігти їй.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Указує на небезпечну ситуацію, яка може 
призвести до серйозної травми, якщо не 
запобігти їй.

Усі попередження про небезпеку надають конкретні відомості про 
наявний потенційний ризик і вказують на те, як зменшити ризик 
травми, пошкодження майна й ураження електричним струмом у 
результаті неправильної експлуатації приладу. 
Ретельно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:
 - Розпаковувати та встановлювати прилад потрібно в захисних 

рукавицях.
 - Прилад слід відключити від електромережі перед проведенням 

будь-яких монтажних робіт.
 - Установлення та технічне обслуговування повинен виконувати 

кваліфікований спеціаліст відповідно до інструкцій виробника та 
чинних правил техніки безпеки. Не ремонтуйте та не заміняйте 
жодну частину приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо не 
вказано, що це необхідно зробити.

 - Заміна кабелю живлення має виконуватися кваліфікованим 
електриком. Звертайтеся в авторизований сервісний центр.

 - Відповідно до нормативних вимог прилад має бути заземленим.
 - Довжина кабелю живлення має бути достатньою для 

підключення приладу до електромережі після його 
встановлення в меблевий корпус.

 - Щоб підключення відповідало чинним нормативам техніки 
безпеки, слід використовувати вимикач, який би забезпечував 
розрив контактів між усіма полюсами не менше 3 мм.

 - Якщо піч оснащено вилкою, не використовуйте численні перехідники.
 - Не використовуйте подовжувачі.
 - Не тягніть за кабель живлення приладу.
 - Після підключення електричні компоненти не мають бути 

досяжні користувачеві.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
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 - Не торкайтеся приладу мокрими частинами тіла й не 
користуйтеся ним, перебуваючи босоніж на підлозі.

 - Цей прилад призначено для використання лише в побутових 
умовах для приготування їжі. Забороняється використовувати 
його для інших цілей (наприклад, для опалення приміщень або 
для використання на вулиці). Виробник не несе жодної 
відповідальності за неналежне користування або неправильне 
налаштування елементів керування.

 - Цей прилад призначено для використання в якості вбудованого. 
Не використовуйте як самостійний окремо встановлений прилад.

 - Під час використання прилад і його доступні частини нагріваються. 
Слід бути обережними, щоб не торкнутися нагрівальних елементів.

 - Малюків (до 3 років) і малих дітей (від 3 до 8 років) не варто 
залишати біля приладу без нагляду.

 - До використання приладу допускаються діти віком від 8 років, 
особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також 
особи, які мають незначний досвід чи знання щодо використання 
цього приладу, за умови, що такі особи отримали інструкції щодо 
безпечного використання приладу, розуміють можливий ризик 
або використовують прилад під наглядом інших відповідальних 
осіб. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяється 
здійснювати чищення та догляд дітям без нагляду.

 - Не торкайтеся нагрівальних елементів або внутрішніх поверхонь 
приладу під час або після його використання, оскільки існує ризик 
опіків. Стежте за тим, щоб прилад не торкався тканин або інших 
займистих матеріалів, доки всі його компоненти повністю не охолонуть.

 - Наприкінці приготування будьте обережні при відкриванні 
дверцят приладу, повільно випустіть гаряче повітря або пар, 
перш ніж повністю відкривати прилад. Не перекривайте 
вентиляційні отвори.

 - При діставанні посуду й аксесуарів користуйтеся прихваткою та 
будьте обережні, щоб не торкнутися нагрівальних елементів.

 - Не ставте займисті матеріали на прилад або поблизу нього: якщо 
через неуважність прилад буде ввімкнено, може виникнути пожежа.

 - Забороняється використовувати мікрохвильову піч для 
розігрівання продуктів у герметичних запакованих контейнерах. 
Підвищений тиск може завдати травми під час відкривання або 
спричинити вибух.

 - Не використовуйте мікрохвильову піч для просушування тканин, 
паперу, спецій, трав, деревини, квітів, фруктів або інших 
займистих матеріалів. Може виникнути пожежа.

 - Не залишайте прилад без нагляду, особливо в разі використання 
паперу, пластмаси або інших займистих матеріалів у процесі 
приготування. Папір може обвуглюватися або займатися, а деякі 
види пластмаси можуть плавитися під час розігрівання їжі.

 - Використовуйте тільки контейнери, що придатні для 
використання у мікрохвильовій печі.
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 - Перегрівання рідини до точки, що перевищує температуру 
кипіння, може статися без видимих бульбашок. Це може 
призвести до раптового викиду гарячої рідини.

 - Не використовуйте мікрохвильову піч для глибокого просмажування, 
оскільки температуру олії неможливо контролювати.

 - Після розігрівання продуктів для дитячого харчування або рідин 
у дитячій пляшечці чи баночці необхідно перемішати їхній вміст і 
перевірити температуру, перш ніж давати продукти дитині. 
Перед розігріванням обов’язково зніміть кришечку та соску.

 - Якщо під час приготування їжі використовуються алкогольні 
напої (наприклад, ром, коньяк, вино), пам'ятайте, що алкоголь 
випаровується при високих температурах. Унаслідок цього 
виникає ризик того, що пари алкоголю можуть спалахнути при 
контакті з електричними нагрівальними елементами.

 - Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування або 
розігрівання цілих яєць зі шкаралупою або без неї, оскільки вони 
можуть вибухнути навіть після завершення розігрівання в печі.

 - У разі займання матеріалу всередині або ззовні приладу чи появи 
диму зачиніть дверцята приладу та вимкніть його. Від’єднайте 
шнур живлення або вимкніть живлення на запобіжнику або щиті 
автоматичних вимикачів.

 - Не тримайте продукти надто довго в печі. Може виникнути пожежа.
 - Зазвичай обслуговування полягає лише в чищенні. Якщо не 

тримати прилад у чистоті, це може призвести до пошкодження 
поверхні, що негативно позначиться на термінові служби 
приладу і може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.

 - Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром.
 - Не використовуйте жорсткі абразивні очисники та гострі 

металеві скребки для очищення скла на дверцятах, оскільки вони 
можуть подряпати поверхню, унаслідок чого скло може тріснути.

 - Забороняється використовувати їдкі хімічні речовини або пари в 
цьому приладі. 
Цей тип приладу спеціально розроблено для розігрівання та 
приготування їжі. Піч не пристосована для промислового або 
лабораторного використання.

 - Не знімайте жодних кришок. Ущільнювачі дверцят і місця їх 
прилягання потрібно регулярно перевіряти на предмет 
пошкодження. Якщо ці місця пошкоджено, приладом не можна 
користуватися, доки не буде проведено ремонт кваліфікованим 
майстром із технічного обслуговування.

 - Технічне обслуговування має здійснювати лише майстер, який 
пройшов відповідну підготовку. 
Виконання будь-якої операції з ремонту чи технічного 
обслуговування, що передбачає знімання будь-якої кришки, яка 
захищає від дії мікрохвильової енергії, є небезпечним для будь-
кого, окрім підготовленого фахівця.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ  
Ця піч, яка за призначенням контактує з харчовими продуктами, відповідає Європейському нормативу  
( ) № 1935/2004 та була спроектована, виготовлена і знаходиться в продажу відповідно до вимог 
безпеки Директиви про низьку напругу 2006/95/CE (яка замінює 73/23/CEE з наступними 
поправками), вимог захисту згідно Директиви про електромагнітну сумісність 2004/108/CE. 

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Утилізація пакувальних матеріалів
Пакувальний матеріал на 100% піддається 
вторинній переробці та позначений символом  
( ). Тому різні частини упаковки слід 
утилізувати відповідально та відповідно до 
місцевих правил щодо утилізації відходів.

Поради щодо енергозбереження
 - Прогрівайте мікрохвильову піч лише тоді, 

коли це вказано у таблиці приготування, або 
в рецепті.

 - Використовуйте темні лаковані або 
емальовані форми для випікання, оскільки 
вони набагато краще поглинають тепло.

 - Вимикайте прилад за 10/15 хвилин до 
закінчення встановленого часу 
приготування. Страви, які потребують 
тривалого приготування, продовжуватимуть 
готуватися навіть після вимкнення приладу.

Утилізація виробу
 - Цей прилад маркований відповідно до 

Європейської директиви 2012/19/EC про 
відходи електричного та електронного 
обладнання (WEEE).

 - Забезпечивши належну утилізацію продукту, 
ви допоможете уникнути можливих 
негативних наслідків для довкілля та 
здоров’я людей, що можуть статися в разі 
неналежного поводження з цим приладом.

 - Символ    на виробі або в супровідній 
документації вказує на те, що з ним не слід 
поводитися як із побутовими відходами, а 
необхідно здавати на утилізацію у 
відповідний центр збору відходів для 
вторинної переробки електричного й 
електронного обладнання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
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УСТАНОВЛЕННЯ
Після розпакування приладу переконайтеся, що він не був пошкоджений під час транспортування і 
дверцята зачиняються як слід.
У випадку виникнення проблем зверніться до продавця або найближчого центру післяпродажного 
обслуговування. 
Щоб уникнути будь-яких пошкоджень, виймайте прилад з пінопластової підставки лише в момент 
встановлення.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ
Перед встановленням прочитайте всі рекомендації з техніки безпеки на сторінках 2, 3, 4, 
5.
Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення на сторінці I під час встановлення приладу.

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ
Переконайтеся, що напруга , вказана на табличці з паспортними даними, відповідає напрузі в мережі 
у вашому будинку.
Не знімайте захисні пластини на вході мікрохвиль,
розташовані на боковій стінці камери печі. Вони запобігають потраплянню жиру та часток їжі в 
канали випромінювання мікрохвиль.
Перед встановленням переконайтеся, що камера мікрохвильової печі порожня.
Переконайтеся, що прилад не пошкоджений. Переконайтеся, що дверцята мікрохвильової печі 
щільно зачиняються відносно опори, а їх внутрішній ущільнювач не пошкоджено. Звільніть 
мікрохвильову піч і почистите камеру м’якою зволоженою серветкою.
Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження шнура живлення, неналежної 
роботи приладу або його пошкодження чи падіння. Забороняється занурювати шнур живлення у 
воду. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь. У протилежному разі може статися ураження 
електричним струмом, пожежа або інші небезпечні ситуації.
Якщо шнур закороткий, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб він встановив розетку поряд 
із приладом.
Довжина кабеля живлення має бути достатньою для підключення приладу до електромережі після 
встановлення в меблевому корпусі.
Щоб підключення відповідало чинним нормативам техніки безпеки, слід використовувати вимикач, 
який би забезпечував розрив контактів між усіма полюсами не менше 3 мм.

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Прилад може працювати, лише якщо дверцята щільно зачинені.
Заземлення цього приладу є обов'язковим. Виробник знімає з себе відповідальність за травмування 
людей, тварин або пошкодження предметів, що виникли внаслідок недотримання цієї вимоги.
Виробники не несуть відповідальність за будь-які проблеми, спричинені недотриманням 
користувачем цих інструкцій.

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ
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ПРИЛАД 

1. Панель керування

2. Камера

3. Дверцята

4. Верхній нагрівальний елемент

5. Світло

6. Паспортна табличка (не знімати)

7. Скляне обертове блюдо

АКСЕСУАРИ

Fig. A Fig. B 

Fig. C Fig. D 

Fig. E Fig. F 

A. Підпора обертового блюда.
Використовуйте лише зі скляним обертовим 
блюдом.

B. Скляне обертове блюдо.
Використовуйте зі всіма циклами приготування. 
Має встановлюватись на підпору обертового 
блюда.

C. Решітка.
Для приготування та випікання.

D. Деко для випікання (лише в деякіх моделях).
Ніколи не використовуйте його в комбінації з 
мікрохвилями.

E. Деко Crisp (лише в деякіх моделях).
Використовуйте скляне обертове блюдо в 
якості підпори. 

F. Ручка Crisp (лише в деякіх моделях).
Для виймання гарячого дека Crisp.

Кількість та тип аксесуарів може відрізнятися залежно від придбаної моделі.

АКСЕСУАРИ, ЩО НЕ НАДАЮТЬСЯ 
Інші аксесуари можна придбати окремо у центрі післяпродажного обслуговування.

ПРИМІТКА: всі аксесуари можна безпечно мити у посудомиючій машині.
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ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

СЕНСОРНІ  
КНОПКИ

ЛІВИЙ ДИСПЛЕЙ СЕНСОРНІ КНОПКИПЕРЕМИКАЧ ПРАВИЙ ДИСПЛЕЙ

°C / W

ПОВОРОТНА КНОПКА ТА СЕНСОРНІ КНОПКИ

°C / W

ПОВОРОТНА КНОПКА
Повертайте її для переходу між 
функціями та налаштування всіх 
параметрів приготування.

КНОПКА 6TH SENSE
Натискайте для вибору, встановлення, 
отримання доступу до функцій або 
параметрів та їх підтвердження, а також 
для запуску програми приготування.

ПАУЗА – Для призупинення циклу 
приготування. °C / W

ПОТУЖНІСТЬ – Для налаштування 
температури, потужності грилю чи 
мікрохвильового випромінювання.

ON/OFF – Для вмикання (ON)  
або вимикання (OFF) приладу  
в будь-який час.

ПУСК – Для запуску функцій 
приготування.

НАЗАД – Для повернення до 
попереднього екрану дисплея.

ЧАС – Для налаштування годинника та 
встановлення тривалості циклу 
приготування.

ЛІВИЙ ДИСПЛЕЙ

Цей дисплей показує основні функції 
приготування.  
Функції, які вибираються, відображаються більш 
яскраво.
Символи позначають функцію. Повний опис 
дивіться у таблиці на сторінці 13.

ПРАВИЙ ДИСПЛЕЙ

Ций дисплей показує годинник, і групи для 
функцій 6th Sense    та ручних функцій   ,  
а також деталі всіх функцій, та допомагає 
налаштувати всі параметри приготування.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
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1.1 НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА
Коли прилад вмикається вперше, необхідно 
налаштувати годинник.

Поверніть кнопку   , щоб встановити години.

Натисніть кнопку   , щоб підтвердити.

Поверніть кнопку   , щоб встановити хвилини.

Натисніть кнопку   , щоб підтвердити.

ПРИМІТКА: Щоб змінити час після того, як 
прилад вимкнено, тримайте натиснутою 
сенсорну кнопку    хоча б впродовж однієї 
секунди та повторіть вищевказані операції.
Після перебою у постачанні живлення, годинник 
необхідно налаштувати заново.

1.2 ON/OFF (ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ)
Коли побутовий прилад вимкнено, на дисплеї 
відображається лише 24-годинний годинник.

Натисніть кнопку   , щоб увімкнути прилад 
(тримайте натиснутою 1 сек.).

Коли прилад увімкнено, обидва дисплеї стають 
активними. Поворотна кнопка та всі сенсорні 
кнопки є повнофункціиональними. 

    

ПРИМІТКА: натискання кнопки    завжди 
завершує активний цикл приготування та 
вимикає прилад.

2 ШВИДКИЙ ПУСК
Використовується для того, щоб пропустити 
процедуру налаштування режиму та негайно 
запустити цикл приготування при повній 
потужності мікрохвиль (900 Вт) та 
використовуючи встановлену за замовченням 
тривалість, що становить 30 секунд.
Поставте страву в мікрохвильову піч та закрийте 
дверцята.
Натисніть кнопку   , щоб запустити. 
ПРИМІТКА: ця функція доступна лише при 
вимкненому приладі.
Кожне натискання кнопки     збільшує 
тривалість приготування на 30 секунд.
Під час приготування завжди можна змінити 
налаштування, що використовуються за 
замовченням. Дивіться розділ 7.3 та 8.
Аксесуари, використання яких заборонено 
для цієї функції: решітка, деко для випікання, 
деко Crisp.

3 ПРИЗУПИНЕННЯ/ВІДНОВЛЕННЯ/
ПЕРЕЗАПУСК ГОТУВАННЯ

ПРИЗУПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ 
Натисніть кнопку   , щоб призупинити цикл 
приготування. 
Щоб перевірити, як іде готування, перевернути 
страву або помішати її, процес готування можна 
призупинити шляхом відкривання дверцят.  
Встановлене налаштування зберігатиметься 
протягом 10 хвилин.

ВІДНОВЛЕННЯ ГОТУВАННЯ 
Натисніть кнопку   , щоб відновити готування 
після паузи.

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ 
Після закінчення часу приготування правий дисплей 
показує слово "End", та лунає звуковий сигнал.

Натисніть кнопку    або відкрийте дверцята, 
щоб відмінити сигнал.

ПЕРЕЗАПУСК ГОТУВАННЯ 
Натисніть кнопку   , щоб продовжити 
приготування на 30 секунд, коли дисплей показує 
слово "End". При кожному натисканні кнопки час 
приготування збільшується на 30 секунд.

ПРИМІТКА: прилад зберігатиме налаштування 
впродовж 60 секунд, якщо дверцята були 
відчинені, а потім зачинені після завершення 
процесу готування.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
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4 ОХОЛОДЖЕННЯ
Після вимкнення функції прилад може виконати 
процедуру охолодження.

Правий дисплей показує "Cool On".

Після виконання цієї процедури прилад 
автоматично вимикається.

ПРИМІТКА: процедуру охолодження можна 
перервати, якщо відкрити дверцята, а потім 
активувати в разі необхідності, якщо знову 
закрити дверцята.

5 ВИБІР ФУНКЦІЇ
Для вибору будь-якої з шести різних основних 
функцій та подальшого вибору циклів 
приготування. Опис дивіться у спеціальній 
таблиці на сторінках 13 і 14.

Поверніть кнопку   , щоб вибрати основну 
функцію на лівому дисплеї.

Натисніть кнопку    для підтвердження 
вибору.

Виберіть конкретні функціі приготування 6th Sense  
  або ручні функції   , щоб отримати доступ 

до відповідної групи функцій на правому дисплеї. 

    

Поверніть кнопку   , щоб вибрати бажану 
функцію на правому дисплеї.

Натисніть кнопку   , щоб підтвердити. 

ПРИМІТКА: прилад запам'ятає останню 
вибрану функцію.

6 ВИБІР ТИПІВ ПРОДУКТІВ
При використанні функцій "Швидке розморожування"  

  та функцій 6th Sense     приладу необхідно 
знати, який тип продуктів використовувати для 
досягнення потрібних результатів. 
Отримайте доступ до бажаної функції: після 
вибору потрібної функції символ типу продукту 
відображається та блимає на правому дисплеї. 

Поверніть кнопку   , щоб вибрати тип продукту 
(дивіться наведені нижче таблиці ).
Натисніть кнопку   , щоб підтвердити та 
перейти в режим встановлення ваги продукту 
(дивіться розділ 6.1).

ШВИДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

ЗАМОРОЖЕНЕ 
М'ЯСО

ЗАМОРОЖЕНІ 
ОВОЧІ

ЗАМОРОЖЕНИЙ 
ХЛІБ

ЗАМОРОЖЕНА 
ПТИЦЯ

ЗАМОРОЖЕНА 
РИБА

 РОЗІГРІВ 6th SENSE

ОБІДНЯ 
ТАРІЛКА

ЗАМОРОЖЕНА 
ПОРЦІЯ

ЗАМОРОЖЕНА 
ЛАЗАНЬЯ СУП НАПІЙ

 ПРИГОТУВАННЯ 6th SENSE

ПЕЧЕНА 
КАРТОПЛЯ

СВІЖІ  
ОВОЧІ

ЗАМОРОЖЕНІ 
ОВОЧІ

КОНСЕРВОВАНІ 
ОВОЧІ ПОПКОРН

 6th SENSE CRISP

КАРТОПЛЯ 
ФРІ

ПІЦА, ТОНКА ЗІ 
СКОРИНКОЮ

ПІЦА,  
ТОВСТА

КУРЯЧІ 
КРИЛЬЦЯ ТА 

КУРЯЧІ НАГЕТСИ
РИБНІ 

ПАЛИЧКИ

ПРИМІТКА: для продуктів, які відсутні в таблиці, 
або якщо вага відрізняється від рекомендованої, 
виберіть функцію приготування "Мікрохвилі"  

  або "Ручний режим"    .

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
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6.1 НАЛАШТУВАННЯ ВАГИ
Щоб допомогти в приготуванні, функціям 6th 
Sense    та "Швидке розморожування   
необхідно знати вагу продукту.  
Прилад автоматично вираховує ідеальну 
потужність і тривалість готування для 
кожного типу продукту.
Дисплей показує значення за замовченням, та 
блимає символ "g".

Поверніть кнопку   , щоб вибрати одне з 
попередньо встановлених значень.

Натисніть кнопку   , щоб підтвердити, та 
запустити функцію.

6.2 ПЕРЕВЕРТАННЯ ПРОДУКТІВ
При використанні деякіх функцій режиму 6th 
Sense    та режиму "Швидке розморожування" 

 прилад може зупинитися (залежно від 
вибраного типу продукту та ваги) та 
порекомендувати вам перевернути продукти.

Відкрийте дверцята та переверніть продукти.
Зачиніть дверцята. 

Натисніть кнопку   , щоб перезапустити цикл 
приготування.

ПРИМІТКА: в режимі "Швидке розморожування"  
  прилад автоматично продовжує 

працювати через дві хвилини, якщо продукти не 
перевертали. У такому разі час 
розморожування буде більшим.

7.1 НАЛАШТУВАННЯ ГРИЛЯ
Для встановлення рівня потужності смаження 
на грилі для функцій приготування "Гриль"   ,  
"Комбігриль"   , "Турбогриль"    та 
"Комбінований турбогриль"     . Для смаження 
на грилі передбачено три рівня потужності:  
1 (низька), 2 (середя), 3 (висока). 

Значення за замовченням відображається між 
двох символів "- -", що блимають.

Поверніть кнопку   , щоб встановити 
бажаний рівень потужності гриля. 

Натисніть кнопку   , щоб підтвердити та 
перейти у режим налаштування або натисніть 
кнопку    для швидкого пуску.

ПРИМІТКА: при натисканні кнопки  °C / W   під час 
циклу приготування можна відрегулювати 
рівень потужності гриля.

7.2 НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Для налаштування температури для всіх циклів 
приготування, де це можливо ("Швидке прогрівання"  

 , "Конвекція"   , "Комбінована конвекція"   ).

На дисплеї відображається значення за 
замовченням, та блимає символ °C/°F.

Поверніть кнопку   , щоб встановити бажану 
температуру.

Натисніть кнопку   , щоб підтвердити та 
перейти у режим налаштування , або натисніть 
кнопку    для швидкого пуску.

ПРИМІТКА: при натисканні кнопки  °C / W   під час 
циклу приготування можна відрегулювати 
температуру.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
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7.3 НАЛАШТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ
Для встановлення рівня потужності для всіх 
циклів приготування, де це можливо ("Мікрохвилі"  

 , "Комбігриль"   , "Комбінований турбогриль"  
 , "Комбінована конвекція"   ).

На дисплеї відображається значення за 
замовчуванням, й блимає символ "W".

Поверніть кнопку   , щоб встановити бажану 
потужність.

Натисніть кнопку   , щоб підтвердити та 
перейти у режим налаштування , або натисніть 
кнопку    для швидкого пуску.

ПРИМІТКА: при натисканні кнопки  °C / W   під час 
циклу приготування можна відрегулювати 
потужність мікрохвиль.

8 НАЛАШТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ
Для встановлення тривалості циклу 
приготування за виключенням функцій 
6th Sense    та "Швидке прогрівання"    .

На дисплеї відображається значення за 
замовчуванням, та блимає символ    .

Поверніть кнопку   , щоб встановити тривалість.

Натисніть кнопку    або   , щоб підтвердити 
та запустити цикл приготування.

ПРИМІТКА: повертаючи кнопку    під час циклу 
приготування, можна відрегулювати тривалість. 

Кожне натискання кнопки     збільшує 
тривалість приготування на 30 секунд.

9 ШВИДКЕ ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ
Для швидкого попереднього прогрівання 
мікрохвильової печі.  
Дивіться повний опис на сторінці 15.

Оберіть значок на правому дисплеї.

Натисніть кнопку   , щоб підтвердити.

Поверніть кнопку   , щоб встановити 
потрібну температуру. 

Натисніть кнопку    або   , щоб запустити 
швидке попереднє прогрівання.

При досягненні в приладі заданої температури 
лунає звуковий сигнал. 

Не ставте страву в піч до завершення циклу 
швидкого попереднього прогрівання.

10 БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Блокуються кнопки панелі керування.

Утримуйте кнопку    натиснутою впродовж 
хоча б 5 секунд.

Щоб розблокувати:

Утримуйте кнопку    натиснутою впродовж 
хоча б 5 секунд.

ПРИМІТКА: з метою забезпечення безпеки 
прилад завжди можна вимкнути під час циклу 
готування, натиснувши кнопку   .

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
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МІКРОХВИЛІ Функція мікрохвиль дозволяє швидко готувати чи підігрівати їжу та напої.

КОНВЕКЦІЯ

Ця функція дозволяє використовувати жаростійкий посуд. Цикл 
приготування точно такий же, що і в традиційній пічці. Корисно для 
приготування безе, кондитерських виробів, бісквітних тортів, суфле, 
м'яса птиці та смаженого м'яса. Покладіть продукти на решітку, щоб 
забезпечити довкола них належну циркуляцію повітря. Використовуйте 
деко для випікання (якщо є) при випіканні маленьких виробів.

CRISP

Ця ексклюзивна функція фірми Whirlpool допомагає вам отримувати 
ідеальну золотисту скоринку як зверху, так і знизу страви. При 
використанні як функції приготування "Мікрохвилі", так і функції 
смаження на грилі "Grill", деко Crisp швидко нагрівається до потрібної 
температури та починає підрум'янювати страву й робити її хрусткою. 
Користуйтесь цією функцією для розігрівання та готування піци чи інших 
страв на основі тіста. Вона також корисна для смаження бекону та яєць, 
ковбасок, картоплі, картоплі фрі, гамбургерів та інших м'ясних страв 
тощо без додавання олії (або з додаванням дуже малої кількості олії). 
Деко Crisp має використовуватись з цією функцією: поставте його у 
центрі скляного обертового блюда. Щоб дістати гаряче деко Crisp, 
використовуйте спеціальну ручку для дека Crisp або рукавички для печі. 

ШВИДКЕ 
РОЗМОРОЖУВАННЯ

Ця функція дозволяє вам швидко та автоматично* розморозити м'ясо, 
птицю, рибу, овочі та хліб. Функцію "Швидке розморожування"необхідно 
використовувати, якщо чиста вага становить від 100 г до 2,5 кг. Під час 
процесу розморожування прилад має припинити рекомендувати вам 
перевернути продукти ("TURN"). Завжди кладіть продукти на скляне 
обертове блюдо. Час відстоювання завжди покращує результат.

ЗАМОРОЖЕНЕ  
М'ЯСО

ЗАМОРОЖЕНІ 
ОВОЧІ

ЗАМОРОЖЕНИЙ  
ХЛІБ

ЗАМОРОЖЕНА 
ПТИЦЯ

ЗАМОРОЖЕНА  
РИБА

Ф
ун

кц
ії 

6th
 S

en
se

РОЗІГРІВ 6th Sense

Завдяки технології 6th Sense ця функція дозволяє вам автоматично* 
розігрівати страви. Використовуйте цю функцію для розігрівання 
замороженої, охолодженої або доведеної до кімнатної температури 
готової їжі. Час відстоювання завжди покращує результат, особливо для 
заморожених продуктів. При використанні цієї функції завжди 
накривайте продукти при розігріванні супів. Кладіть продукти у 
специальний посуд, призначений для мікрохвильової печі та в 
жаростійкий посуд. 

ОБІДНЯ ТАРІЛКА ЗАМОРОЖЕНА 
ПОРЦІЯ

ЗАМОРОЖЕНА 
ЛАЗАНЬЯ СУП НАПІЙ

ПРИГОТУВАННЯ  
6th Sense

Завдяки технології 6th Sense ця функція дозволяє вам автоматично* 
готувати страви. Кладіть продукти у специальний посуд, призначений 
для мікрохвильової печі та в жаростійкий посуд.

ПЕЧЕНА  
КАРТОПЛЯ СВІЖІ ОВОЧІ ЗАМОРОЖЕНІ 

ОВОЧІ
КОНСЕРВОВАНІ 

ОВОЧІ ПОПКОРН
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6th Sense CRISP

Завдяки технології 6th Sense ця функція дозволяє вам автоматично* 
ідеально підрум'янити страву до золотистої скоринки як зверху, так і 
знизу. Покладіть продукти на деко Crisp.

КАРТОПЛЯ  
ФРІ

ПІЦА,  
ТОНКА ЗІ 

СКОРИНКОЮ

ПІЦА,  
ТОВСТА

КУРЯЧІ КРИЛЬЦЯ  
ТА КУРЯЧІ 
НАГЕТСИ

РИБНІ ПАЛИЧКИ

Ру
чн

і ф
ун

кц
ії

ШВИДКЕ 
ПОПЕРЕДНЄ 

ПРОГРІВАННЯ

Використовуйте цю функцію для швидкого попереднього прогрівання 
порожньої камери мікрохвильової печі. 
Почекайте до закінчення попереднього прогрівання, перш ніж ставити 
страву всередину печі. 
Після закінчення стадії попереднього прогрівання лунає звуковий сигнал. 
Якщо не виконувати подальших операцій, прилад буде підтримувати 
постійну температуру впродовж 20 хвилин, а потім вимкнеться.

КОМБІНОВАНА 
КОНВЕКЦІЯ

Ця функція об'єднує в собі функції мікрохвиль та конвекції, щоб ви могли 
швидко готувати страви, що запікаються в печі. Корисно 
використовувати цю функцію для приготування смаженого м'яса, птиці, 
картоплі в мундирі, заморожених харчових напівфабрикатів швидкого 
приготування, бісквітів, випічки, риби й пудингів. 
Завжди кладіть продукти на решітку, щоб забезпечити довкола них 
належну циркуляцію повітря.

ГРИЛЬ

Ця функція дозволяє вам підрум'янювати страви з ефектом гриля чи гратена. 
Це корисно для підрум'янювання таких продуктів як сир на тості, гарячих 
бутербродів, картопляних крокетів, ковбасок та овочів. Покладіть продукти 
на решітку. Перевертайте продукти під час готування.  
Кухонний посуд, що використовується при роботі функції гриля, має бути 
термостійким і придатним для використання в мікрохвильовій печі. 
Рекомедується розігріти гриль протягом 3-5 хвилин при рівні потужності -3-.

КОМБІГРИЛЬ

Ця функція об'єднує в собі функції мікрохвиль та гриля, щоб ви могли 
швидко готувати страви та смажити на грилі. Ця функція корисна для 
готування таких страв по типу гратена як лазанья, риба та картопля. 
Покладіть продукти на решітку або на скляне обертове блюдо. 
Максимальний рівень потужності мікрохвиль при використанні функції 
комбігриля обмежується тим, який встановлено заводом-виробником.

ТУРБОГРИЛЬ

Ця функція розподіляє гаряче повітря всередині мікрохвильової печі під 
час смаження на грилі, що забезпечує добрі результати у смаженні птиці 
або великого шматка м'яса (ніжки, ростбіф, курка).  
Поставте продукти на решітку. Перевертайте продукти під час готування. 
Кухонний посуд, що використовується при роботі функції гриля, має бути 
термостійким і придатним для використання в мікрохвильовій печі. 
Мікрохвильову піч не потрібно прогрівати. 

КОМБІНОВАНИЙ 
ТУРБОГРИЛЬ

Ця функція об'єднує в собі мікрохвилі, гриль та розподіл повітря. Вона 
корисна для приготування та смаження таких страв як птиця, 
фаршировані овочі та печена картопля. 
Покладіть продукти на решітку або на скляне обертове блюдо.

* Для функцій "Швидке розморожування"    та всіх функції 6th Sense     прилад автоматично 
вираховує параметри приготування , щоб отримати найкращий результат, враховуючи вказану 
вагу та тип продуктів.

ОПИС ФУНКЦІЙ
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Печені яблука ГОТУВАННЯ 160-350 2 

Напій  
(100-500 г) 5 РОЗІГРІВАННЯ Не накривати 

кришкою
Хліб  

(Буханка, булочки 
або рулети)  

100 г-1 кг

5 РОЗМОРОЖУВАННЯ
Час відстоювання 

покращує 
результат

Хлібина ВИПІКАННЯ 180-200 так 30-35
Форма для 
випікання 
на решітці

Курячі крильця 
 (200-500 г) 4 CRISP Деко Crisp

Масло
РОЗТОПЛЮВАННЯ 350

РОЗМ'ЯКШЕННЯ 160

Торти ВИПІКАННЯ 175 28-30 90

Приготування 
запіканки ГОТУВАННЯ 500 Під кришкою

Сир
ГОТУВАННЯ 500

РОЗМ'ЯКШЕННЯ 160

Половинки курки ГОТУВАННЯ 500-650 2 

Курячі стегна ГОТУВАННЯ 350-500 1 

Курячі нагетси  
(200-500 г) 4 CRISP Деко Crisp Змастіть деко 

Crisp олією

Ціла курка ГОТУВАННЯ 210-220 ні 50-60 Блюдо на 
решітці

Шоколад РОЗТОПЛЮВАННЯ 350

Печиво ВИПІКАННЯ 170-180 так 10-12 Деко для 
випікання

Обідня тарілка 
 (250-500 г) 1 РОЗІГРІВАННЯ Під кришкою

Страви з яєць ГОТУВАННЯ 500

Риба  
(стейки або філе)

ГОТУВАННЯ 650

3 РОЗМОРОЖУВАННЯ

Час 
відстоювання 

покращує 
результат

ГРИЛЬ 1 

Риба (запечена) ГОТУВАННЯ 160-350 1 

Рибні палички 
 (200-500 г) 5 CRISP Деко Crisp Переверніть 

після підказки

Рибна запіканка ГОТУВАННЯ 350-500 1 
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Заморожена 
запіканка ГОТУВАННЯ 160-350 1 

Заморожена 
лазанья 

 (250-500 г)
3 РОЗІГРІВАННЯ Під кришкою

Заморожена 
порція 

 (250-500 г)
2 РОЗІГРІВАННЯ

Заморожені овочі 
 (200-800 г) 3 ГОТУВАННЯ

Під кришкою. 
Помішайте після 

підказки
Фруктовий пиріг 

з крихтами ГОТУВАННЯ 160-350 2 

Гриль на рожні ГРИЛЬ 2 

Гамбургери ГРИЛЬ 1 

Морозиво РОЗМ'ЯКШЕННЯ 90

Лазанья ГОТУВАННЯ 350-500 2 

М’ясо  
(М'ясний фарш, 
відбивні, стейки 

або печеня)

ГОТУВАННЯ 750

1 РОЗМОРОЖУВАННЯ

Час 
відстоювання 

покращує 
результат

Безе ВИПІКАННЯ 100-120 так 40-50 Деко для 
випікання

Піца товста 
(200-500 г) 3 CRISP Деко Crisp

Піца, тонка зі 
скоринкою 
 (200-500 г)

2 CRISP Деко Crisp

Попкорн 
 (100 г) 5 ГОТУВАННЯ Один пакет за 

один раз. 

Картопля  
(картопля фрі)  

(200-500 г)
1 CRISP Деко Crisp

Викладіть 
картоплю 

рівномірним 
шаром на деко 

Crisp

Картопля  
(200-800 г) 2 ГОТУВАННЯ

Поріжте на 
однакові за 
розміром 
шматочки. 

Додайте 2-4 
столові ложки 

води. Накрийте 
кришкою. 

Помішайте після 
підказки

Картопля 
(смажена) ГОТУВАННЯ 500-650 2 

ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ
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Картопля 
(печена)  

(200-1000 г)
1 ГОТУВАННЯ Переверніть 

після підказки.

Курка (ціла, 
шматки або філе) 2 РОЗМОРОЖУВАННЯ

Час 
відстоювання 

покращує 
результат

Ростбіф, 
середньої 
готовності 
 (1,3 -1,5 кг)

ГОТУВАННЯ 170-180 ні 40-60 Блюдо на 
решітці

ГОТУВАННЯ 150-160 так 40-60 Блюдо на 
решітці

Переверніть 
наполовину

Печеня зі 
свинини 

 (1,3 -1,5 кг)

ГОТУВАННЯ 160-170 ні 70-80 Блюдо на 
решітці

ГОТУВАННЯ 150-160 так 70-80 Блюдо на 
решітці

Переверніть 
наполовину

Булочки ГОТУВАННЯ 210-220 так 10-12 Деко для 
випікання

Сосиски та 
ковбаси ГРИЛЬ 2 

Суп  
(200-800 г) 4 РОЗІГРІВАННЯ Не накривати 

кришкою

Бісквітний торт ВИПІКАННЯ 170-180 ні 30-40
Форма для 

торта на 
решітці

Рагу ПОВІЛЬНЕ КИПІННЯ 350

Овочі

ГОТУВАННЯ 750

4 РОЗМОРОЖУВАННЯ
Час відстоювання 

покращує 
результат

Овочі 
(консервовані)  

(200-600 г)
4 ГОТУВАННЯ

Вилийте більшу 
частину рідини. 

Накрийте 
кришкою

Овочі (свіжі) 2 ГОТУВАННЯ

Поріжте на 
однакові за 
розміром 
шматочки. 

Додайте 2-4 
столові ложки 

води. Накрийте 
кришкою. 

Помішайте після 
підказки

Овочі 
(фаршировані) ГОТУВАННЯ 350-500 2

* Рекомендовані параметри готування є приблизними. У таблиці приготування рекомендовано 
ідеальну функцію та параметри готування для отримання найкращих результатів з усіма 
рецептами. Страви можна готувати різними способами відповідно до персональних вподобань.

ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ
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ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ 
Міжнародна електротехнічна комісія розробила стандарт для порівняльного випробування ефективності 
нагрівання різних мікрохвильових печей. Для цього приладу рекомендовано наведене нижче.
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Відповідно до IEC 60705

12.3.1
Яєчний заварний 
крем

1000 г 12-13 650 

Спеціальний 
контейнер для 

мікрохвильової печі  
(Пірекс 3.227)

12.3.2 Бісквітний торт 475 г 5.30 650 

Спеціальний 
контейнер для 

мікрохвильової печі  
(Пірекс 3.827)

12.3.3 М'ясний рулет 900 г 13-14 750 

Спеціальний 
контейнер для 

мікрохвильової печі  
(Пірекс 3.838)

12.3.4
Картопляна 
запіканка

1100 г 190 28-30 350 

Спеціальний 
контейнер для 

мікрохвильової печі  
(Пірекс 3.827)

12.3.5 Торт 700 г 175 28-30 90 

Спеціальний 
контейнер для 

мікрохвильової печі  
(Пірекс 3.827)

12.3.6 Курка 1000 г 210 30-32 350

Спеціальний 
контейнер для 

мікрохвильової печі  
(Пірекс 3.827)

13.3
Розморожування 
м'яса

500 г 10 160

Відповідно до IEC 60350

8.4.1
Пісочне печиво 
(Shortbread)

ні 30-35 Деко для випікання*

8.4.2 Тістечка (Small cakes) так 18-20 Деко для випікання*

8.5.1
Знежирений 
бісквітний пиріг 
(Fatless sponge cake)

ні 33-35 Решітка

8.5.2
Яблучний пиріг 
(Apple pie)

так 65-70 Решітка

* Якщо аксесуари не постачаються у комплекті, їх можна придбати у центрі післяпродажного 
обслуговування.

ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ

Як читати таблицю приготування
У таблиці вказано, яку функцію краще всього використовувати для певної страви. Час готування, де 
він вказаний, починається з моменту, коли продукти поставлено в мікрохвильову піч, без 
врахування часу попереднього прогрівання (якщо необхідно). 

Указані параметри та час готування є орієнтовними і будуть залежати від кількості продуктів і типу аксесуарів, 
що застосовуються. Завжди готуйте страву за мінімальний час та перевіряйте, щоб вона була готовою.

Для отримання найкращого результату дотримуйтеся порад, наведених у таблиці приготування, 
щодо вибору аксесуарів (які постачаються в комплекті).

Харчова плівка та пакети
Видаліть перекручені дроти із паперових або 
поліетиленових пакетів перед їх розміщенням у 
мікрохвильовій печі.

У полімерній плівці потрібно зробити надрізи або 
проколи за допомогою виделки для вивільнення 
тиску та запобігання розтріскуванню, оскільки 
під час приготування утворюється пара.

Приготування їжі
Оскільки мікрохвилі проникають у продукти на 
обмежену глибину, то якщо одночасно потрібно 
приготувати декілька шматочків, розкладіть 
шматочки по кругу так, щоб більше шматочків 
знаходилось з зовнішнього краю. 

Маленьки шматки готуються швидше ніж великі. 
Ріжте продукти на шматки однакового розміру 
для рівномірного готування.

Волога випаровується під час приготування під 
впливом мікрохвиль. 
Спеціальна кришка для мікрохвильової печі, 
якою накривають контейнер, допомагає 
зменшити втрату вологи.

Готування більшості продуктів буде продовжуватись 
і після закінчення циклу їх готування в 
мікрохвильовій печі. Тому, завжди враховуйте час 
відстоювання, впродовж якого страва доходить 
до готовності, щоб завершити приготування.

Зазвичай під час приготування у мікрохвильовій 
печі продукти необхідно мішати. При перемішуванні 
переміщуйте більш готову їжу з зовнішнього краю 
в центр, а менш готову їжу до зовнішнього краю.

Кладіть тонкі скибки м’яса одну на одну або 
перемежайте їх. Товстіші скибки, зокрема 
м’ясний рулет і сосиски, потрібно класти 
близько одна до одної.

Рідини
Рідини можуть перегріватися вище температури 
кипіння без видимих бульбашок. Це може 
спричинити раптове викіпання гарячої рідини.

Щоб запобігти цьому:
1. Не користуйтеся посудом із прямими 

стінками та вузькою шийкою.
2. Перемішайте рідину перед тим, як ставити 

контейнер у піч, і залиште чайну ложку в 
контейнері.

3. Після нагрівання знову помішайте, 
обережно виймаючи контейнер з 
мікрохвильової печі.

Дитяче харчування
Після розігрівання продуктів для дитячого 
харчування або рідин у дитячій пляшечці чи 
баночці необхідно перемішати їхній вміст і 
перевірити температуру, перш ніж давати 
продукти дитині.

Це забезпечить рівномірний розподіл тепла та 
усунення ризику ошпарювання чи опіків.

Перед розігріванням обов’язково зніміть 
кришечку та соску.

Заморожені продукти
Для отримання найкращого результату 
рекомендується розморожувати продукти на 
скляному обертовому блюді. У разі необхідності 
можна використовувати легкий пластмасовий 
контейнер придатний для мікрохвильової печі.

Варені продукти, тушковані страви та соуси для 
м’ясних страв розморожуються краще, якщо 
перемішувати їх під час розморожування.

Розділіть шматки після того, як вони почнуть 
розмерзатися. Окремі скибки розморожуються 
легше.



UA 20

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Зазвичай обслуговування полягає лише в чищенні.

Якщо не тримати прилад у чистоті, це може призвести до пошкодження поверхні, що 
негативно позначиться на термінові служби приладу і може призвести до виникнення 
небезпечної ситуації.

Поради
Не використовуйте металеві мочалки, абразивні 
засоби для чищення, мочалки зі сталі та вовни, 
абразивні серветки тощо, які можуть пошкодити 
панель керування та внутрішні і зовнішні 
поверхні приладу.

Використовуйте губку з м’яким миючим засобом 
або паперовий рушник із засобом для чищення 
скла у формі аерозолю. 

Нанесіть засіб для чищення скла у формі 
аерозолю на паперовий рушник. 

Не розпилюйте безпосередньо на прилад.

Через певні проміжки часу, особливо в разі 
розливання, знімайте обертове блюдо, а також 
його опору та протирайте начисто дно приладу.

ПРИМІТКА: цей прилад призначений для роботи 
зі встановленим обертовим блюдом. Не 
використовуйте прилад, коли обертове блюдо 
знято для чищення.

Внутрішня поверхня мікрохвильової печі
Використовуйте м’який миючий засіб, воду та 
м’яку тканину для чищення внутрішніх 
поверхонь, передньої та задньої частини 
дверцят та їх прорізу.

Не допускайте накопичення жиру та часток їжі 
навколо дверцят.

Для видалення стійких плям прокип’ятіть чашку 
води в мікрохвильовій печі протягом  
2–3 хвилин. Пара розм’якшить плями.

Додавання лимонного соку в чашку води та її 
розміщення на обертовому блюді й кип’ятіння 
протягом кількох хвилин може сприяти 
видаленню запахів усередині мікрохвильової 
печі.

Ніколи не застосовуйте пристрої, у яких для 
очищення використовується пара.

Елемент гриля
Елемент гриля не потребує чищення, оскільки 
інтенсивне нагрівання спалить будь-які рештки, 
що осіли на ньому. Водночас внутрішню 
поверхню над нагрівальним елементом 
необхідно регулярно мити. 

Для цього використовуйте воду, миючий засіб та 
губку. При нерегулярному користуванні грилем 
його треба вмикати на 10 хвилин щомісяця.

Аксесуари
Замочуйте аксесуари у воді з миючим засобом 
відразу після використання, тримаючи їх за 
допомогою прихватки, якщо вони все ще гарячі.

Рештки їжі легко видаляються за допомогою 
щітки або губки.

Всі аксесуари можна безпечно мити у 
посудомиючій машині.

ПІСЛЯ КОРИСТУВАННЯ
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УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
 - Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній переробці або придатні для 

повторного використання. Утилізуйте побутовий прилад відповідно до місцевих правил з 
утилізації відходів. Перед здаванням на утилізацію відріжте шнур живлення, щоб прилад не можна 
було підключити до джерела струму.

 - Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, 
їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до компетентних місцевих органів, служби 
утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний прилад.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Прилад не працює
• Підпора обертового блюда знаходиться на місці.
• Дверцята зачинені належним чином.
• Перевірте запобіжники та переконайтеся в 

наявності живлення.
• Переконайтеся, що в приладі наявна 

достатня вентиляція. Почекайте 10 хвилин, 
потім спробуйте ввімкнути прилад ще раз.

• Відчиніть, а потім зачиніть дверцята перед 
повторною спробою.

• Від’єднайте прилад від джерела живлення. 
Почекайте 10 хвилин перед повторним 
підключенням та спробою вмикання.

Електронний програматор не працює
Якщо на дисплеї з'являється літера “F”, після якої 
стоїть цифра, зверніться до найближчого центру 
післяпродажного обслуговування.
У такому разі назвіть цифру, яка стоїть після 
літери “F”.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж телефонувати у центр 
післяпродажного обслуговування

1. Перевірте, чи можна вирішити проблему 
самостійно за допомогою порад, наведених 
у “Посібнику з усунення несправностей”.

2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб 
перевірити, чи несправність залишається.

Якщо після вищевказаної перевірки 
несправність не зникає, зверніться до 
найближчого центру післяпродажного 
обслуговування.

Підготуйте таку інформацію:
• короткий опис несправності;
• тип і точну модель приладу;
• сервісний номер (номер після слова "Service" 

(Сервіс) на паспортній табличці), розташований 
на правому краї камери приладу (видно при 
відкритих дверцятах приладу).

ПІСЛЯ КОРИСТУВАННЯ

Сервісний номер також вказаний на 
гарантійному талоні.
• повна адреса вашого місця проживання;
• ваш номер телефону.

ПРИМІТКА: Якщо потрібен ремонт, зверніться в 
авторизований центр післяпродажного 
обслуговування (щоб гарантувати, що будуть 
використані оригінальні запчастини та ремонт 
буде виконано правильно). 


