INSTRUKCJA OBS¸UGI
KUCHENKA MIKROFALOWA

MS-194A

MS-194A
Pobor mocy

[kW]

1,20

SprawnoEc[%]

60

Stopie? rownomiernoEci
pieczenia ciasta
probierczego

3,5

Szczegolowe informacje
w instrukcji obstugi

zawarte sa

2

Arodki

Arodki

ostro˝noEci
Z

ostro˝noEci

pozwalajace uniknac napromieniowania nadmierna
energia mikrofalowa

zabezpieczajacych wbudowanych w mechanizm
u˝ywac kuchenki z otwartymi drzwiczkami. W
przypadku otwarcia drzwiczek, zamki zabez-pieczajace automatycznie
wy∏aczaja prac´ kuchenki, po-niewa˝ praca taka mo˝e spowodowac
nara˝enie na szkodliwe promieniowanie mikrofalowe.
powodu

zamkow

drzwi nie mo˝na

Pod

˝adnym pozorem nie wolno manipulowac przy zamkach
zabezpieczajacych.
Nie wolno umieszczac

˝adnych przedmiotow pomi´dzy przed-nia
jej drzwiami, ani pozwolic na zbiera-nie si´ brudu lub
Erodka czyszczacego na powierzchniach uszczelek.
Nie wolno u˝ywac uszkodzonej kuchenki. Jest szczegolnie wa˝ne, by
drzwiczki zamyka∏y si´ szczelnie i nie by∏o ˝adnych uszkodze? na: (1)
drzwiczkach (skrzywienie), (2) zawiasach i zatrzaskach (z∏amane lub
poluzowane) oraz (3) uszczelkach drzwi i powierzchniach
uszczelniajacych.
Kuchenka mikrofalowa nie mo˝e byc regulowana ani naprawiana przez
kogokolwiek innego ni˝ odpowiednio wykwali-fikowany pracownik
cz´Ecia kuchenki

a

P∏yny podgrzewane

w

kuchence

moga zostac przegrzane

mikrofalowej tj.

zupy, sosy i

wrzenia bez

powy˝ej punktu

napoje

jakichkolwiek jego

oznak

(babelkow). Przy wyciaganiu pojemnika z kuchenki, mo˝e
nastapic gwa∏towne zagotowanie si´ goracego p∏ynu. Aby zapobiec

takiej sytuacji, nale˝y przestrzegac poni˝szych
1.

Nale˝y

unikac

2. Nie wolno
3.

naczy?

oraz

zamieszac

ponownie

4. Po zako?czeniu
czas w

prostych

Ecianach i

z

waskimi szyjkami.

przegrzewac p∏ynow.

Wskazanym jest
kuchence

o

uwag:

po

p∏yn przed

umieszczeniem

up∏yni´ciu po∏owy

czasu

pojemnika

w

podgrzewania.

podgrzewania, nale˝y pozostawic pojemnik

na

krotki

kuchence, ostro˝nie ponownie go zamieszac lub wstrzasnac i

przed spo˝yciem, aby uniknac poparze? (szczegolnie dotyczy
zawartoEci butelek do karmienia i s∏oikow

sprawdzic jego temperatur´.

Podczas

z

jedzeniem

dla

to

dzieci),

przenoszenia pojemnika nale˝y

zachowac ostro˝noEc.

serwisu.

Uwaga
Nale˝y zawsze upewniac si´, ˝e czas
gotowania zosta∏ poprawnie nastawiony,
poniewa˝ przegotowanie jedzenia mo˝e
spowodowac jego zapalanie si´ i w jego
nast´pstwie uszkodzenie kuchenki.
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Uwaga
Po

gotowaniu w kuchence mikrofalowej zawsze
nale˝y pozwolic jedzeniu przestygnac i przed

spo˝yciem sprawdzic jego temperatur´.
Szczegolnie dotyczy to zawartoEci butelek do
karmienia i s∏oikow z jedzeniem dla dzieci.

Spis
Jak dzia∏a kuchenka mikrofalowa
Mikrofale sa forma

energii podobna do fal radiowych i telewizyjnych oraz
normalnego Ewiat∏a dziennego. Zwykle mikrofale rozchodza si´ w
przestrzeni, przekraczaja atmosfer´ i znikaja bez ˝adnego efektu. Jednak
kuchenki mikrofalowe sa wyposa˝one w magnetron, ktory czyni energi´
mikrofalowa u˝yteczna. Dostarczona do magnetronu energia elektryczna
jest zamieniana na promieniowanie mikrofalowe.
Fale te

dostaja si´ do komory grzewczej przez otwory wewnatrz
kuchenki. Talerz obrotowy lub tacka znajduja si´ na spodzie komory.
Mikrofale nie moga przejEc przez metalowe Eciany kuchenki, ale moga
przenikac takie materia∏y jak szk∏o, porcelana, papier oraz materia∏y, z
ktorych zrobione jest wyposa˝enie u˝ywane w kuchenkach
mikrofalowych.
Mikrofale nie

gorace od

podgrzewaja naczy?, chocia˝ ostatecznie staja si´
ciep∏a emitowanego przez ˝ywnoEc.

one

2

Energia
Arodki ostro˝noEci
Spis

3

treEci

4

Rozpakowanie i instalacja

5-6

Ustawianie zegara

7

Zabezpieczenie przed

dziecmi

8

Gotowanie

mocy

9

Poziomy

z

regulacja

mocy

bezpieczne urzadzenie

Pa?stwa kuchenka mikrofalowa

jest jednym z
najbezpieczniejszych urzadze? w gospodarstwie
domowym. Kiedy drzwiczki sa otwarte, kuchenka
automatycznie przestaje emitowac mikrofale.
Energia mikrofalowa w procesie podgrzewania
˝ywnoEci jest ca∏kowicie zamieniana na ciep∏o, nie
pozostawiajac w podgrzewanych produktach
˝adnych jej resztek, ktore mog∏yby byc szkodliwe.
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Rozpakowanie
i instalacja

Post´pujac wed∏ug podstawowych krokow podanych na tych dwoch stronach b´dziecie Pa?stwo umieli
szybko sprawdzic, czy kuchenka dzia∏a poprawnie. Prosz´ zwrocic szczegolna uwag´ na wskazowki
dotyczace jego instalacji. Podczas rozpakowywania niniejszej kuchenki nale˝y upewnic si´, ˝e wszystkie
akcesoria i cz´Eci opakowania zosta∏y usuni´te z jej wn´trza. Rownie˝ nale˝y sprawdzic, czy podczas
transportu kuchenka nie uleg∏a uszkodzeniu.

Rozpakowac kuchenk´ i umieEcic ja
p∏askiej poziomej powierzchni.

na

UmieEcic kuchenk´ na p∏askiej, poziomej
powierzchni, na wysokoEci wi´kszej ni˝ 85 cm, tak
aby pozostawic co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni
powy˝ej niej i 10 cm z ty∏u w celu zapewnienia wentylacji.
Przod kuchenki powinien znajdowac si´ co najmniej 8 cm od
brzegu blatu, aby zabezpieczyc si´ przed jej przewroceniem.
Otwory wentylacyjne znajduja si´ z ty∏u i po bokach
kuchenki. Zatkanie ich mo˝e spowodowac jej uszkodzenie.

TACKA SZKLANA

PODSTAWA
OBROTOWA
NINIEJSZA KUCHENKA MIKROFALOWA NIE POWINNA

U˚YWANA DO CELOW GASTRONOMICZNYCH.
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BYa

Pod∏aczyc kuchenk´
kuchenka

pod∏aczonym
dzia∏a

do

standardowego

gniazdka sieciowego. Nale˝y si´ upewnic,
mikrofalowa jest jedynym urzadzeniem
do

Otworzyc

drzwiczki

drzwiczek.

czy

obrotowy

i

W∏o˝yc
na

pociagajac

za

raczk´

do Erodka kuchenki

nim umieEcic

pierEcie?

tack´ szklana.

tego gniazdka. Je˝eli kuchenka nie

prawid∏owo, od∏aczyc ja od gniazdka i pod∏aczyc

jeszcze

raz.

2.

Nape∏nic pojemnik (bezpieczny w
u˝ytkowaniu w mikrofalach) 300
ml

wody.
zamknac
Pa?stwo

Postawic

na

szklanej

tacce i

drzwiczki kuchenki. Je˝eli

maja
jakiekolwiek watpliwoEci jakiego

naczynia u˝yc,

prosz´

zajrzec

na

str. 18.

Na wyEwietlaczu b´da odliczane 3
minuty. Gdy poka˝e si´ 0, rozlegna si´
sygna∏y dewi´kowe. Nale˝y otworzyc drzwiczki i

Nacisnac

przycisk
STOP,

a

nast´pnie 3
razy przycisk

sprawdzic temperatur´ wody.
woda

dzia∏a,

powinna byc ciep∏a. Przy wyjmowaniu

pojemnika z kuchenki nale˝y uwa˝ac, poniewa˝
mo˝e byc on goracy.

START, aby
ustawic

Je˝eli kuchenka

czas

gotowania na 3 minuty.
ka˝dym naciEni´ciu

Po

przycisku s∏ychac b´dzie
sygna∏ dewi´kowy.
Kuchenka zacznie dzia∏ac

jeszcze przed
naciEni´ciem;
powodow

do

trzecim
nie

ma

obaw, jest

to

normalne.

KUCHENKA JEST TERAZ ZAINSTALOWANA.
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Ustawianie

Mo˝na ustawiac zegar

w systemie 12- godzinnym i w systemie 24- godzinnym.
przyk∏adzie poka˝emy, jak ustawic godzin´ 14:35 w systemie zegara 24 godzinnego.
Nale˝y si´ upewnic, ˝e wszystkie elementy opakowania zosta∏y usuni´te z wn´trza kuchenki.

W poni˝szym

zegara

Nale˝y si´ upewnic, ˝e kuchenka jest zainstalowana poprawnie,
zgodnie ze wskazowkami podanymi wczeEniej w niniejszej instrukcji.
Nacisnac przycisk STOP/ CLEAR.

Je˝eli kuchenka zostanie

w∏aczona po

pierwszy albo zasilanie zostanie
pod∏aczone po jego przerwaniu, cyfry
na wyEwietlaczu sa ustawione na 0;
trzeba wtedy zegar ustawic ponownie

Nacisnac

dwukrotnie

przycisk

CLOCK.

raz

(Je˝eli chcemy u˝ywac zegara 12-godzinnego, nacisnac raz przycisk
CLOCK. Je˝eli chcemy zmienic ustawienia opcji po ustawieniu
zegara, nale˝y od∏aczyc kuchenk´ od zasilania i pod∏aczyc ja

Auto Cook

ponownie.)
Je˝eli zegar lub

wyEwietlacz wykazuja
jakieE nieprawid∏owoEci, nale˝y
od∏aczyc kuchenk´ od zasilania

sieciowego, pod∏aczyc ja ponownie
ustawic zegar.

Nacisnac przycisk 10 MIN pi´tnaEcie
Nacisnac przycisk 1 MIN trzy razy.
Nacisnac przycisk 10 SEC pi´c

razy.
1.0

i

10 min

Je˝eli po

kg

0.1

kg

1 min

10

sec

razy.

naciEni´ciu przyciskow (10 MIN, 1 MIN, 10 SEC)
czas b´dzie si´ zmienia∏ szybko

przytrzymamy je,
W czasie ustawiania zegara

dwukropek zegara b´dzie miga∏; po
jego ustawieniu miganie ustanie.

Nacisnac przycisk CLOCK, aby

Zegar

ustawic

godzin´.

zaczyna dzia∏ac.
Auto Cook
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Zabezpieczenie
przed dziecmi
Nacisnac przycisk STOP/ CLEAR.

Kuchenka ta posiada cech´, ktora
zabezpiecza przed przypadkowym

uka˝e

uruchomieniem kuchenki. Je˝eli

Zabezpieczenie przed

zabezpieczenie przed
zostanie

dziecmi

jest

na

wyEwietlaczu

teraz ustawione.

dziecmi

ustawione, nie dzia∏a ˝aden

przycisk i nie mo˝na w∏aczyc ˝adnego
rodzaju gotowania.
Mo˝na jednak ca∏y czas otwierac
drzwiczki kuchenki.

i przytrzymac przycisk STOP/CLEAR, a˝
si´ "L" i s∏ychac b´dzie sygna∏ dewi´kowy.

Nacisnac

Je˝eli zegar zosta∏

ustawiony,

to aktualna

godzina

zniknie

z

wyEwietlacza.
"L" pozostaje na wyEwietlaczu, aby zasygnalizowac,
zabezpieczenie przed dziecmi.

˝e

jest

ustawione

L

anulowac funkcj´ zabezpieczenia przed dziecmi, nacisnac
przytrzymac przycisk STOP/ CLEAR, a˝ zniknie "L".
S∏ychac b´dzie sygna∏ dewi´kowy

Aby

i
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Gotowanie
Poni˝szy przyk∏ad pokazuje, jak ugotowac jedzenie

z

na

poziomie mocy

80% przez 5 minut i 30 sekund

regulacja
Nale˝y si´ upewnic,

zgodnie

ze

˝e kuchenka

wskazowkami

jest zainstalowana poprawnie,
podanymi wczeEniej w niniejszej instrukcji.

Nacisnac przycisk STOP/ CLEAR.

Kuchenka niniejsza ma pi´c ustawie?
poziomow mocy. Automatycznie
wybierany jest wysoki poziom mocy,
ale wielokrotnie naciskajac przycisk
POWER mo˝na ustawic inny jej
poziom.

Aby wybrac 80% poziomu

mocy,

nacisnac

dwukrotnie

przycisk

POWER.
Na

wyEwietlaczu ukazuje si´ "P-80".
1.
2.

nacisnac

MOC

WYSOKI

%

POWER

raz

100%

Nacisnac przycisk 1 MIN pi´c razy.
Nacisnac przycisk 10 SEC trzy razy.

1.0

10 min

AREDNIO
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WYSOKI

razy

AREDNI

razy

ROZMRA˚ANIE
AREDNIO NISKI

razy

NISKI

razy

80%

60%

40%

20%

Nacisnac przycisk START.

kg

0.1

kg

1 min

10

sec

Kuchenka

ma

pi´c nastaw mocy, dajac

Pa?stwu

maksymalna mo˝liwoEc

gotowanym po˝ywieniem.
Poni˝sza tabela podaje przyk∏ady potraw i zalecane odpowiadajace

podczas gotowania

w

kuchence

WYSOKI

AREDNI

WYJACIOWA

80%

60%

ROZMRA˚ANIE /

NISKI

MOC

100 %

WYSOKI

AREDNIO

poziomy mocy,

do

Poziomy mocy
mikrofalowej

wykorzystania

mikrofalowej.

POZIOM MOCY

AREDNIO

im

dostosowania i nadzoru nad

40%

NISKI

20%

SPOSOB

WYKORZYSTANIA

?

Gotowanie

?

Opiekanie mielonej wo∏owiny.

?

Gotowanie

ryb, mi´sa

?

Gotowanie

delikatnych

?

Odgrzewanie

?

Pieczenie

?

Gotowanie

grzybow

?

Gotowanie

potraw zawierajacych

?

Pieczenie ciast

?

Gotowanie

?

Gotowanie kremow

?

Gotowanie

?

Rozmra˝anie

wody.

wszelkich

mi´sa

Topienie

?

Gotowanie

produktow

i owocow

morza.

sery i

jajka.

ry˝u i zup
wszystkich produktow
czekolady

mniej delikatnych

Zmi´kczanie

mas∏a i

?

Zmi´kczanie

lodow

Wyrastanie

mi´sa.

i drobiu.

?

?

kawa∏kow

jaj

mas∏a i

?

i drobiu.

ciasta

kawa∏kow

mi´sa

sera

dro˝d˝owego
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Automatyczne
gotowanie

W poni˝szym

przyk∏adzie poka˝emy, jak ugotowac 2 ziemniaki

w

mundurkach

(0.4 kg).

Nacisnac przycisk STOP/ CLEAR.

Gotowanie

automatyczne pozwala w
prosty sposob ugotowac wi´kszoEc
ulubionych potraw poprzez wybor

rodzaju jedzenia.

do

posiada przyciski
automatycznego ustawiania czasu
gotowania trzech rodzajow produktow.
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AUTO COOK

odpowiednio

niniejszym przyk∏adzie nacisnac

dwukrotnie

do
na

rodzaju potrawy.
symbol ziemniakow

aby ugotowac 2 ziemniaki w mundurkach (400 g).
Na wyEwietlaczu pojawi si´ "2".
Gotowanie

UWAGA:
Kuchenka

Nacisnac przycisk
W

START.

rozpocznie si´ automatycznie

bez naciskania

przycisku

Auto Cook

RODZAJ POTRAWY TEMP.PRODUKTU

ZIEMNIAKI W

MUNDURKACH

AWIE˚E
WARZYWA

temp.

NACZYNIE
Tacka szklana

pokojowa

temp.

Tacka szklana

ILOAa
(WAGA PRODUKTU)
1

(200 g)

2

(400 g)

3

(600 g)

4

(800 g)
150 g
300 g

pokojowa

WSKAZOWKI

Ziemniaki

umyc i wysuszyc. Nak∏uc kilka razy widelcem.
Roz∏o˝yc na trzech arkuszach r´cznika papierowego na
Erodku szklanej tacki. Po gotowaniu odstawic na 5 minut.

UmieEcic przygotowane warzywa w pojemniku
odpowiedniej wielkoEci (np. brytfannie).
Dodac 30 ml wody na 150 g warzyw.

o

450 g
600 g

MRO˚ONE
WARZYWA

mro˝onka

Tacka szklana

150 g
300 g
450 g
600 g

UmieEcic przygotowane warzywa w pojemniku o
odpowiedniej wielkoEci (np. brytfannie). Dodac 30 ml wody
na 150 g warzyw. Przykryc plastikowa folia i umieEcic na
Erodku szklanej tacki.
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Automatyczne
rozmra˝anie

Poniewa˝ temperatura i g´stoEc produktow ˝ywnoEciowych mo˝e si´ ro˝nic od siebie, powinno si´ je sprawdzac
przed rozpocz´ciem rozmra˝ania. Nale˝y zwrocic szczegolna uwag´ na po∏aczenia mi´sa i drobiu, niektore potrawy
nie powinny byc ca∏kowicie rozmra˝ane przed gotowaniem. Program rozmra˝ania chleba jest odpowiedni do
rozmra˝ania ma∏ych kawa∏kow, np. bu∏ek lub ma∏ych bochenkow. Rozmra˝anie wymaga czasu odstawienia, aby
rozmrozi∏ si´ Erodek produktu. W poni˝szym przyk∏adzie pokazujemyjak rozmrozic 1,4 kg zamro˝onego drobiu.

Nacisnac przycisk STOP/ CLEAR.
Zwa˝yc jedzenie, ktore chcemy rozmrozic. Nale˝y si´ upewnic,
wszystkie metalowe klamry i paski zosta∏y usuni´te. Nast´pnie
umieEcic jedzenie w kuchence i zamknac drzwi.

Ta kuchenka mikrofalowa

cztery programy

DROB,

posiada

rozmra˝ania:

RYBY i CHLEB.

MI￠SO,

Ka˝dy

z

Nacisnac przycisk
DEFROST
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program
1.

rozmra˝ania drobiu
Na

2.
3.
4.

tych

programow ma ro˝ne ustawienia
mocy. Wyboru poszczegolnych
programow dokonuje si´ naciskajac
przycisk funkcji AUTO DEFROST
(automatyczne rozmra˝anie zale˝ne
od wagi produktu).
Rodzaj

dwa razy

przycisk AUTO DEFROST, aby wybrac
("POULTRY").
wyEwietlaczu poka˝e si´ napis "dEF2".

Nacisnac

˝e

MI￠SO

raz

DROB

razy

RYBY

razy

CHLEB

razy

Nale˝y wprowadzic wag´ rozmra˝anej ˝ywnoEci.
Nacisnac przycisk

0.1

kg

czternaEcie razy,

aby wprowadzic 1,4 kg.

1.0

10 min

kg

0.1

kg

1 min

10

sec

Nacisnac przycisk START.

W czasie rozmra˝ania, kuchenka wydaje sygna∏ dewi´kowy. Wtedy nale˝y otworzyc drzwiczki, obrocic
jedzenie na druga stron´ i rozdzielic, aby zapewnic rowne rozmra˝anie. Usunac wszystkie kawa∏ki, ktore
ju˝ si´ rozmrozi∏y lub os∏onic je, aby zwolnic proces rozmra˝ania. Nast´pnie nale˝y zamknac drzwiczki i
powrocic do rozmra˝ania, naciskajac przycisk START. Dopoki drzwiczki kuchenki nie zostana otwarte,
rozmra˝anie nie zostanie przerwane (nawet, gdy odezwie si´ sygna∏ dewi´kowy).

LISTA

PRODUKTOW DO ROZMRA˚ANIA ZALE˚NIE OD WAGI PRODUKTU

PROGRAM

MI￠SO

DROB

RYBY

wo∏owina

wo∏owina

baranina

piecze? z krzy˝a, mielone kotlety
kotlety (grube 2,5 cm), piecze? zawijana

wieprzowina

kotlety (grube 1,2 cm), piecze? zawijana, ˝eberka,

ciel´cina

kotlety (grube 1,2

kurczaki

ca∏e

indyki

piersi (do 2,5 kg)

ryby

filety, dzwonka,

owoce morza

mi´so krabie, homary, krewetki,

CHLEB

?

ILOAa MIN./ MAKS.

RODZAJ PRODUKTU

(do

2

mielona, steki bez koEci, kawa∏ki

cm, 450

od

gulasz,

stek

z

krzy˝a, piecze?

0,1/4,0kg

marynowana,

kie∏basa

g)

kg), wyci´te piersi (bez koEci),

no˝ki

0,1/4,0kg

ca∏e

0,1/4,0kg

krojony chleb ciemny/ bia∏y,

Zaleta takiego "Rozmra˝ania zale˝nego

na

ma∏˝e

bochenek

ciemny/ bia∏y,

wagi produktu" jest automatyczne

bu∏ka

ustawianie i

francuska, bagietki, bu∏eczki

regulacja ca∏ego

0,1/0,5kg

procesu rozmra˝ania,

lecz
?

podobnie jak przy rozmra˝aniu konwencjonalnym trzeba w czasie jego trwania sprawdzac stan jedzenia.
Najlepsze efekty mo˝na osiagnac, gdy mi´so i drob wyjmie si´ z papierowego lub plastikowego opakowania.

to
?

?

?

par´ i sok blisko

przeznaczonego do rozmra˝ania,

?

Je˝eli

si´ tego

nie

zrobi,

mo˝e

produktu,
spowodowac ugotowanie si´ jego powierzchni.
nie kapa∏, nale˝y go umieEcic na szerokim szklanym po∏misku.
W momencie wyjmowania z kuchenki jedzenie powinno byc w Erodku troch´ zamro˝one.
Je˝eli usuni´cie opakowania z jedzenia jest trudne, nale˝y rozmra˝ac jedzenie przez ok. czwarta cz´Ec ca∏kowitego
opakowanie zatrzyma
Aby rozmra˝any produkt

co

ktory jest wyEwietlany

na

jego poczatku. Nast´pnie wyjac produkty

opakowanie.
Krojony chleb powinien byc umieszczany mi´dzy Eciereczkami, d∏ugie

bu∏ki

powinny byc przed

z

kuchenki i

rozmra˝aniem

czasu

usunac

przeci´te

z

na

nich

po∏.
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Szybki

W poni˝szym

przyk∏adzie poka˝emy, jak prosto gotowac przez 2 minuty na wysokim poziomie

start
Nacisnac przycisk STOP/ CLEAR.

Funkcja "Szybkiego startu" pozwala
przycisku START
nastawiac gotowanie na WYSOKIM
poziomie mocy w czasie mo˝liwym do
przy pomocy

ustawiania

co

razy przycisk START, aby ustawic czas gotowania
poziomie mocy na 2 minuty.
rozpocznie prac´ ju˝ przed czwartym naciEni´ciem

Nacisnac cztery
WYSOKIM
Kuchenka

na

przycisku.

30 sekund.

Podczas gotowania z wykorzystaniem funkcji Szybkiego startu mo˝na
wyd∏u˝ac jego czas do 10 minut poprzez kolejne naciskanie przycisku

START.

15

mocy.

W poni˝szym

przyk∏adzie poka˝emy, jak ustawic minutnik na

Minutnik

15 minut.

Nacisnac przycisk STOP/ CLEAR.

Ta kuchenka mikrofalowa
rownie˝

posiada

Nacisnac przycisk KITCHEN

TIMER.

minutnik, ktory mo˝e zostac

wykorzystany

do

innych

celow. Je˝eli

go niezale˝nie od

u˝ywamy
gotowania,

kuchenka nie

dzia∏ac. Minutnik odlicza

Auto Cook

b´dzie
w

do∏

sekundy.
Nale˝y wprowadzic

czas,

ktory

ma

byc odliczany.
1.0

Nacisnac przycisk 10 MIN raz.
Nacisnac przycisk 1 MIN pi´c razy.

10 min

kg

0.1

kg

1 min

10

sec

Nacisnac przycisk START.
Czas

b´dzie odliczany w oknie wyEwietlacza, bez gotowania ani
nagrzewania si´ kuchenki. Po odliczeniu ustawionego okresu czasu
rozlegnie si´ sygna∏ dewi´kowy, a w oknie wyEwietlacza pojawi si´
napis "End".
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Zasady
bezpiecze?stwa

UWAGA

Nale˝y zawsze upewniac si´, ˝e czas gotowania zosta∏ poprawnie nastawiony,
poniewa˝ przegotowanie jedzenia mo˝e spowodowac PO˚AR i poeniejsze
USZKODZENIE KUCHENKI.

1. Nie wolno

2.

manipulowac, dokonywac jakichkolwiek regulacji lub
naprawiac drzwi, panelu sterujacego, wewn´trznych zamkow
bezpiecze?stwa ani ˝adnych innych cz´Eci kuchenki. Naprawy
powinny byc przeprowadzone wy∏acznie przez wykwalifikowany
personel serwisu.
Nie wolno u˝ywac pustej kuchenki. Gdy kuchenka nie jest u˝ywana,
najbezpieczniej jest pozostawic w Erodku szklank´ wody. W razie
przypadkowego w∏aczenia kuchenki, woda bezpiecznie poch∏onie
energi´ mikrofalowa.

3. Nie wolno

zbyt d∏ugo

u˝ywac kuchenki do suszenia odzie˝y, gdy˝ podgrzewana
mo˝e si´ zw´glic lub zapalic.

4. Nie

nale˝y podgrzewac ˝ywnoEci zawini´tej w papierowe r´czniki,
chyba ˝e przepisy w ksia˝ce kucharskiej tak zalecaja.

5. Nie wolno

10. Ma∏e iloEci

11.

jedzenia potrzebuja krotszego czasu gotowania lub
podgrzewania. Je˝eli stosuje si´ normalne czasy, jedzenie mo˝e si´
przegrzac i spalic.
Instalujac kuchenk´, trzeba ja ustawic tak, aby przod drzwiczek by∏
cofni´ty wzgl´dem kraw´dzi powierzchni, na ktorej stoi o co najmniej
8 cm. W ten sposob uniknie si´ przypadkowego przewrocenia
urzadzenia.

12. Przed
13.

14.
15.

podczas gotowania u˝ywac gazet w miejsce papierowych

r´cznikow.

gotowaniem nale˝y ponak∏uwac skork´ ziemniakow, jab∏ek i
podobnych warzyw i owocow.
Nie gotowac jajek w skorupkach. Wewnatrz skorupek powstaje
ciEnienie, ktore je rozsadza.
W kuchence mikrofalowej nie wolno sma˝yc na g∏´bokim t∏uszczu.
Przed podgrzewaniem lub rozmra˝aniem nale˝y usunac z ˝ywnoEci
plastikowe opakowania. Nale˝y jednak zauwa˝yc, ˝e niektore
produkty podczas gotowania lub podgrzewania powinny byc
przykryte plastikowa folia
.

6. Nie wolno

u˝ywac drewnianych pojemnikow. Moga one si´ zw´glic.
u˝ywac metalowych pojemnikow ani pojemnikow
ceramicznych zawierajacych metal (np. poz∏acanych lub
posrebrzanych). Zawsze trzeba odkr´cic metalowe pokrywki s∏oikow.
Metalowe przedmioty w kuchence moga spowodowac powstanie ∏uku
elektrycznego, co mo˝e doprowadzic do powa˝nych uszkodze?.
Nie wolno

16. Je˝eli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek sa uszkodzona, to nie
wolno u˝ywac kuchenki dopoki nie zostanie to naprawione przez
,

wykwalifikowane osoby.
17. Je˝eli kuchenka zacz´∏a dymic, to nale˝y wy∏aczyc urzadzenie lub
od∏aczyc je od sieci i przytrzymac drzwiczki zamkni´te w celu
st∏umienia

7. Nie wolno

u˝ywac kuchenki, je˝eli pomi´dzy przednia cz´Ecia
jej drzwiczkami znajduje si´ Eciereczka, serwetka lub
jakikolwiek inny przedmiot, gdy˝ mo˝e to doprowadzic do
przedostawania si´ energii mikrofalowej na zewnatrz.
kuchenki

a

8. Nie

nale˝y u˝ywac papieru z makulatury, gdy˝ mo˝e zawierac
zanieczyszczenia powodujace iskrzenie i/ lub zapalenie si´ pod
wp∏ywem temperatury.

9. Nie

nale˝y myc talerza obrotowego zanurzajac go w wodzie zaraz po
podgrzewania, gdy˝ mo˝e to spowodowac jego p´kni´cie

zako?czeniu

lub uszkodzenie.
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ewentualnych p∏omieni.

18. Je˝eli ˝ywnoEc jest podgrzewana w pojemnikach z plastiku, papieru
lub innego palnego materia∏u, nale˝y cz´sto sprawdzac, czy
pojemnik si´ nie stopi∏ lub nie zapali∏.
19. Dzieci moga

u˝ywac kuchenki mikrofalowej bez nadzoru jedynie
wtedy, gdy po udzieleniu im odpowiednich instrukcje dziecko jest
zdolne do u˝ywania kuchenki w sposob bezpieczny i rozumie
niebezpiecze?stwo niew∏aEciwego jej u˝ycia.

20.

P∏yny ani inne produkty ˝ywnoEciowe nie moga byc podgrzewane
szczelnie zamkni´tych pojemnikach, poniewa˝ moga one

eksplodowac.

w

Naczynia bezpieczne
w
W kuchenkach

mikrofalowych nigdy nie wolno u˝ywac naczy?
metalowych lub ozdabianych metalem.
Mikrofale nie

przenikaja przez metal. Odbijaja si´ one od metalowych
przedmiotow umieszczonych w kuchence i powoduja powstawanie ∏uku
elektrycznego, niepokojacego zjawiska Ewietlnego.
Wi´kszoEc nie metalizowanych naczy? ˝aroodpornych mo˝e byc bezpiecznie
u˝ywana w kuchence mikrofalowej. Jednak niektore moga zawierac materia∏y,
ktore czynia je nieodpowiednimi do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Je˝eli maja Pa?stwo jakiekolwiek watpliwoEci odnoEnie poszczegolnych naczy?,
mo˝na w prosty sposob sprawdzic, czy dane naczynie mo˝e byc u˝ywane do
gotowania w kuchence mikrofalowej.
UmieEcic w kuchence mikrofalowej watpliwe naczynie tu˝ obok szklanej miski
wype∏nionej woda. W∏aczyc kuchenk´ na poziomie mocy WYSOKI na 1 minut´.
Je˝eli woda podgrzewa si´, a naczynie pozostaje zimne w dotyku, mo˝e byc ono
u˝ywane w mikrofalach. Je˝eli natomiast woda nie zmienia temperatury, a
naczynie staje si´ ciep∏e, oznacza to, ˝e poch∏ania ono mikrofale i nie mo˝e byc
u˝ywane do gotowania w kuchence mikrofalowej. Prawdopodobnie w Pa?stwa
kuchni znajduje si´ wiele wyposa˝enia do gotowania, ktore mo˝e byc u˝ywane w
kuchence mikrofalowej. Nale˝y przeczytac ich poni˝szy wykaz.
Talerze
Do

gotowania w mikrofalach mo˝e byc u˝ywane wiele naczy? tego rodzaju. W
watpliwoEci nale˝y zapoznac si´ z zaleceniami producenta lub wykonac

mikrofalach

Papier
Papierowe talerze i pojemniki sa odpowiednie i bezpieczne do u˝ycia w
mikrofalowej, pod warunkiem, ˝e czas gotowania b´dzie krotki i
produkty gotowane nie b´da zawierac du˝o t∏uszczu lub wilgoci. R´czniki
papierowe sa rownie˝ bardzo u˝yteczne do owijania produktow i wyk∏adania
tacek, w ktorych sa gotowane t∏uste dania, takie jak boczek. Nie nale˝y stosowac
kolorowego papieru, poniewa˝ mo˝e on zafarbowac jedzenie. Niektore produkty
wykonane z makulatury moga zawierac zanieczyszczenia, ktore podczas
u˝ywania w kuchence mikrofalowej moga powodowac powstanie iskrzenia lub
ognia.
kuchence

Plastikowe

torby do gotowania

Moga byc one u˝ywane w mikrofalach, pod warunkiem, ˝e sa przeznaczone
specjalnie do gotowania. Nale˝y w torbie zrobic naci´cie, aby mog∏a uchodzic
powstajaca para. Nigdy nie wolno stosowac do gotowania w kuchence
mikrofalowej zwyk∏ych torebek, poniewa˝ moga si´ one si´ stopic lub pop´kac.
Plastikowe

naczynia do gotowania

w

mikrofalach

Dost´pnych jest wiele takich naczy? w ro˝nych wielkoEciach i ro˝nych kszta∏tach.
Jednak w przypadku wi´kszoEci z nich, zapewne mo˝ecie Pa?stwo wykorzystac
naczynia posiadane w domu ni˝ kupowac nowe wyposa˝enie kuchni.

razie

test stosowania

w

mikrofalach.

Naczynia szklane
szklane odporne na goraco moga byc u˝ywane w mikrofalach. Dotyczy
wszystkich rodzajow hartowanych na goraco naczy? szklanych. Jednak
nie nale˝y u˝ywac delikatnych naczy?, takich jak cienkie szklanki lub kieliszki do
wina, poniewa˝ moga one p´knac po podgrzaniu po˝ywienia.

Naczynia

to niemal

Pojemniki plastikowe
Moga byc one u˝ywane do przechowywania produktow, ktore wymagaja
krotkiego podgrzania. Jednak nie nale˝y ich u˝ywac do podgrzewania potraw,
ktore wymagaja d∏u˝szego czasu ogrzewania, poniewa˝ gorace jedzenie mo˝e
pofa∏dowac lub stopic plastikowy pojemnik.

Wyroby garncarskie, kamionka, porcelana
Pojemniki wykonane z tych materia∏ow sa zwykle odpowiednie do stosowania w
mikrofalowych, ale aby miec pewnoEc nale˝y przeprowadzic prob´.

kuchenkach

UWAGA
Niektore

naczynia z du˝a zawartoEcia o∏owiu lub ˝elaza nie moga
byc u˝ywane do gotowania.
Nale˝y sprawdzic, czy stosowane naczynia sa przeznaczone do
u˝ywania w kuchenkach mikrofalowych.
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Charakterystyka ˝ywnoEci
i gotowanie mikrofalowe
zawsze zwracac uwag´, co si´ dzieje w kuchence.
Przepisy w niniejszej ksia˝ce zosta∏y u∏o˝one z wielka starannoEcia, ale Pa?stwa sukces podczas
ich realizacji zale˝y oczywiEcie od tego, ile uwagi poEwi´ci si´ przygotowaniu jedzenia. Ta
kuchenka mikrofalowa jest wyposa˝ona w lamp´, ktora w∏acza si´ automatycznie, gdy kuchenka
zaczyna dzia∏ac. Dzi´ki temu mo˝na zawsze obserwowac post´py w przygotowywaniu Pa?stwa
dania. Wskazowki podane w przepisach, takie jak "podnieEc", "zamieszac", i im podobne, nale˝y
traktowac jako minimalnie zalecane czynnoEci. Je˝eli wydaje si´, ˝e jedzenie gotuje si´ nierowno,
nale˝y po prostu wykonac te czynnoEci, ktore uwa˝amy za konieczne, aby rozwiazac problem.

Nale˝y

Czynniki wp∏ywajace
Na

na czas

gotowania

gotowania wp∏yw ma wiele czynnikow. Bardzo du˝a ro˝nic´ w czasie gotowania
powoduje temperatura sk∏adnikow u˝ytych w przepisie. Na przyk∏ad, ciasto robione ze
sch∏odzonego mas∏a, mleka i jajek b´dzie oczywiEcie piek∏o si´ d∏u˝ej, ni˝ zrobione ze sk∏adnikow
o temperaturze pokojowej. Wszystkie recepty zawarte w tej ksia˝ce okreElaja pewien zakres
czasu gotowania. Mo˝e si´ wi´c okazac, ˝e jedzenie przygotowane w czasie podanym w dolnym
zakresie b´dziemy uwa˝ali za niedogotowane, a czasami mo˝emy chciec gotowac d∏u˝ej ni˝
czas podany jako zakres gorny. Zale˝y to od indywidualnych preferencji. MyEla przewodnia
niniejszej ksia˝ki jest to, ˝e dla przygotowywanego jedzenia b´dzie najlepiej, gdy b´dziemy
konserwatywni w ustawianiu czasow gotowania. Niektore przepisy, szczegolnie te dotyczace
ciast, plackow i kremow, zalecaja wyj´cie potrawy z kuchenki, gdy jest ona lekko niedogotowana.
To nie jest pomy∏ka. Gdy pozostawi si´ je odstawione na zewnatrz kuchenki, zwykle nakryte folia,
to potrawy te gotuja si´ nadal, poniewa˝ ciep∏o znajdujace si´ w ich zewn´trznej cz´Eci stopniowo
przekazywane jest do wewnatrz. Je˝eli potraw´ pozostawi si´ w kuchence, a˝ zostanie ona
ugotowana w ca∏oEci, zewn´trzne jej cz´Eci moga zostac przegotowane, a nawet si´ spalic. W
czasie korzystania z kuchenki mikrofalowej nabiora Pa?stwo doEwiadczenia i b´da potrafili
oszacowac zarowno czas gotowania, jak i czas odstawienia dla ro˝nych rodzajow potraw.
czas

G´stoEc ˝ywnoEci
Lekkie, porowate jedzenie, takie jak placki i ciasta, gotuje si´ du˝o szybciej ni˝ ci´˝kie i g´ste,
takie

jak pieczenie czy potrawki. Nale˝y zachowac ostro˝noEc podczas gotowania
porowatych produktow, poniewa˝ ich zewn´trzne brzegi moga si´ stac suche i kruche.

WysokoEc produktow
Gorna

cz´Ec wysokich produktow, szczegolnie pieczeni, b´dzie si´ gotowac o wiele szybciej
cz´Ec. Dlatego wa˝nym jest, aby podczas gotowania wysokich produktow
obracac je, czasami nawet kilka razy.
ni˝ ich dolna

Wilgoc

zawarta

Poniewa˝

w

˝ywnoEci

ciep∏o wytwarzane przez mikrofale powoduje wyparowanie wilgoci, to stosunkowo
suche produkty, jak pieczenie i niektore warzywa, powinny byc przed gotowaniem skropione
woda lub przykryte, aby ja zatrzymac.
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KoEci i t∏uszcz zawarte

w

jedzeniu

KoEci

przewodza ciep∏o, a t∏uszcz gotuje si´ du˝o szybciej
zwrocic uwag´ podczas gotowania koEcistych lub t∏ustych
one nierowno lub nie przegotowuja si´.
IloEc

ni˝

mi´so. Dlatego te˝, trzeba
mi´sa, czy nie gotuja si´

kawa∏kow

produktow

IloEc mikrofal

znajdujaca si´ w kuchence pozostaje niezmienna bez wzgl´du na iloEc
gotowanego jedzenia. Dlatego te˝, im wi´cej jedzenia zostanie umieszczone w kuchence,
tym d∏u˝szy czas b´dzie si´ ono gotowac.
Kszta∏t

produktow

Mikrofale

zag∏´biaja si´ tylko na ok. 2 cm w g∏ab ˝ywnoEci. Wewn´trzne cz´Eci grubych porcji
jedzenia gotuja si´ dzi´ki temu, ˝e ciep∏o wytwarzane na ich zewn´trznej powierzchni przenika do
wn´trza. Jedynie zewn´trzna cz´Ec porcji jedzenia jest gotowana dzi´ki energii mikrofalowej.
Reszta jest gotowana dzi´ki konwekcji ciep∏a. Z tego wynika, ˝e najgorszym mo˝liwym kszta∏tem
gotowanych produktow jest gruby kwadrat. Jego rogi spala si´ o wiele wczeEniej, ni˝ Erodek stanie
si´ zaledwie ciep∏y. W kuchence mikrofalowej gotuja si´ najlepiej produkty cienkie i okrag∏e.

Przykrywanie
Przykrycie zatrzymuje ciep∏o i par´, co powoduje szybsze gotowanie si´ potraw. Mo˝na
u˝ywac pokrywek lub przylegajacej folii do kuchenek mikrofalowych, podwijajac brzeg, aby
zapobiegac jej rozdarciu.

Przyrumienianie
Mi´so i drob, ktore gotuja si´ przez 15 minut lub d∏u˝ej, przyrumienia si´ lekko we w∏asnym
Potrawy, ktore sa gotowane krocej, aby uzyskac apetyczny kolor moga byc
smarowane sosami barwiacymi (sos Worcestershire, sos sojowy lub sos barbecue). Nie
wp∏ywa to na oryginalny smak potraw, je˝eli iloEc stosowanego sosu jest relatywnie
t∏uszczu.

niewielka.
na t∏uszcz
Papier odporny na t∏uszcz skutecznie zapobiega pryskaniu i pomaga potrawie zachowac
troch´ ciep∏a. Ale oczywiEcie jest to mniej szczelne przykrycie ni˝ pokrywka, czy folia i
pozwala ono na powolne wysychanie jedzenia.
Uk∏adanie i oddzielanie
Pojedyncze kawa∏ki ˝ywnoEci, takie jak pieczone ziemniaki, ma∏e ciastka i przystawki b´da si´
podgrzewa∏y rowno, je˝eli b´da u∏o˝one w kuchence oddzielnie w rownych odleg∏oEciach,
najlepiej w okr´˝ny wzor. Nigdy nie nale˝y uk∏adac produktow jednych na drugich.

Przykrywanie papierem odpornym

Charakterystyka ˝ywnoEci
i gotowanie mikrofalowe
Mieszanie
Mieszanie

jest jednym z najwa˝niejszych technik w gotowaniu mikrofalowym. W
konwencjonalnym gotowaniu potrawy sa mieszane, aby wymieszac i po∏aczyc
sk∏adniki. Jednak potrawy gotowane w kuchenkach mikrofalowych mieszane sa po to,
aby rozprzestrzenic i przekazac ciep∏o. Zawsze nale˝y mieszac od zewnatrz w kierunku
Erodka, poniewa˝ zewn´trzna cz´Ec potrawy ogrzewa si´ najpierw.

Czyszczenie
1.

Os∏anianie
Paski folii aluminiowej, ktora zatrzymuje mikrofale, czasami umieszcza si´ na rogach i
brzegach kwadratowych i prostokatnych produktow, aby zas∏onic te cz´Eci przed
przegotowaniem. Nigdy nie wolno u˝ywac zbyt du˝o folii oraz trzeba si´ upewniac, ˝e
jest ona dobrze przymocowana do talerza, poniewa˝ mo˝e ona w takim przypadku
powodowac powstanie w kuchence iskrzenia.
Podnoszenie
Produkty grube i g´ste sa cz´sto podnoszone, aby
spodu i w Erodku jedzenia.
Nak∏uwanie
Jedzenie zamkni´te

mikrofale

mog∏y byc poch∏aniane

od

nale˝y utrzymywac

w

czystoEci.

2.

Obudow´ kuchenki nale˝y utrzymywac

w

czystoEci.

Obudow´ nale˝y czyEcic letnia woda z myd∏em, sp∏ukac i wytrzec sucha, mi´kka
szmatka lub papierowym r´cznikiem. Aby nie spowodowac uszkodzenia
wewn´trznych cz´Eci kuchenki, nie mo˝na dopuEcic by do wywietrznikow nala∏a
si´ woda.
Panel sterujacy nale˝y czyEcic przy otwartych drzwiach, aby zapobiec
przypadkowemu w∏aczeniu si´ kuchenki. Wytrzec go wilgotna szmatka i zaraz
potem sucha.
Po zako?czeniu czyszczenia nale˝y nacisnac przycisk STOP/ CLEAR.
3. Je˝eli

skorupce, okryte skorka lub b∏ona prawdopodobnie p´knie, je˝eli
nie zostanie nak∏ute przed gotowaniem. Potrawy takie to zarowno ˝o∏tka, jak i bia∏ka
i
wiele
jajek, ma∏˝e, ostrygi
ca∏ych warzyw i owocow.
Probowanie potraw
Poniewa˝ w kuchence mikrofalowej potrawy gotuja si´ bardzo szybko, nale˝y je cz´sto
probowac. Niektore z nich moga byc pozostawione w kuchence, a˝ si´ ugotuja
ca∏kowicie. Wi´kszoEc jednak, w∏aczajac w to mi´so i drob, powinna byc wyj´ta z
kuchenki lekko niedogotowana i powinna si´ dogotowac w czasie odstawienia. W
czasie odstawienia temperatura wewnatrz jedzenia podnosi si´ o ok. 3 do 8°C.
w

Czas odstawienia
Potrawy cz´sto po wyj´ciu z kuchenki pozostawia si´ odstawione na 3 do 10 minut.
Aby zachowac ciep∏o, podczas odstawienia sa one zwykle przykryte, chyba ˝e
wymagane jest wyschni´cie ich powierzchni (np. niektore ciasta i biszkopty).
Odstawienie pozwala potrawie zako?czyc gotowanie i rownie˝ nabrac odpowiedniego
koloru i smaku.

mikrofalowej:

RozpryEni´te jedzenie i rozlane p∏yny przyklejaja si´ do Ecianek kuchenki oraz
mi´dzy uszczelka a powierzchnia drzwi. Rozlane p∏yny najlepiej jest wytrzec od
razu wilgotna Eciereczka. Okruchy i rozlania poch∏aniaja energie mikrofalowa i
wyd∏u˝aja czas gotowania. Przy pomocy wilgotnej szmatki nale˝y usunac
wszystkie okruchy, ktore wpad∏y mi´dzy przednia cz´Ec kuchenki a drzwi.
Wa˝ne jest aby przestrze? ta by∏a czysta, co zapewni szczelne zamkni´cie
drzwi. Usunac t∏uste plamy za pomoca namydlonej szmatki, a nast´pnie sp∏ukac
i wysuszyc. Nie u˝ywac szorstkich Erodkow czyszczacych ani ostrych Ecierek.
Szklana tacka mo˝e byc myta w r´ku lub w zmywarce do naczy?.

Obracanie
Du˝e i d∏ugie potrawy, takie jak pieczenie i ca∏e kurczaki, powinny byc obracane tak,
aby ich gora i do∏ gotowa∏y si´ rowno. Wskazanym jest rownie˝ obracac kawa∏ki
kurczaka i kotlety.
Umieszczanie porcji grubszych na zewnatrz
Poniewa˝ promieniowanie mikrofalowe jest poch∏aniane przez zewn´trzne cz´Eci
jedzenia, sensownym jest umieszczanie grubszych porcji mi´sa, drobiu i ryb na
zewn´trznym brzegu talerza. Powoduje to, ˝e grubsze porcje otrzymaja wi´cej energii
mikrofalowej i jedzenie b´dzie si´ rowno gotowac.

Wn´trze

kuchenki

kuchenki

wewnatrz lub na zewnatrz drzwiczek kuchenki pojawia si´ para, nale˝y ja
wytrzec przy pomocy mi´kkiej Eciereczki. Mo˝e si´ tak zdarzyc, gdy kuchenka
jest u˝ywana w warunkach du˝ej wilgotnoEci i ˝adnym wypadku nie wskazuje to
na

uszkodzenie kuchenki.

4. Drzwi i uszczelki musza byc utrzymane
myd∏em, sp∏ukac i dok∏adnie wysuszyc.
NIE

w

U˚YWAa ARODKOW ACIERNYCH,

czystoEci. U˝ywac letniej wody

z

JAK PROSZKI DO CZYSZCZENIA

ANI PLASTIKOWYCH LUB STALOWYCH SZPACHELEK.

Cz´Eci metalowe b´dzie ∏atwiej utrzymac
wycierane wilgotna szmatka.

w

czystoEci, gdy b´da cz´sto
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Pytania
i odpowiedzi
Pyt.
Odp.

Co

si´ sta∏o, ˝e nie Ewieci si´ wewn´trzna lampa?
byc kilka tego przyczyn
Przepali∏a si´ ˝arowka.
Drzwiczki nie sa zamkni´te.

Mo˝e

Pyt. Czy energia mikrofalowa przenika przez wizjer w drzwiczkach
Odp. Nie. Wizjer jest tak skonstruowany, by przepuszczac Ewiat∏o; nie
przepuszcza on jednak energii mikrofalowej.

?

Pyt. Dlaczego po dotkni´ciu panelu sterowania odzywa si´ sygna∏
dewi´kowy?
Odp. Sygna∏ dewi´kowy potwierdza, ˝e ustawienia zosta∏y wprowadzone
prawid∏owo.
Pyt. Czy u˝ywanie pustej kuchenki mo˝e ja uszkodzic
Odp. Tak. Nigdy nie nale˝y jej w∏aczac, gdy jest pusta.

?

Pyt. Czy mo˝na w kuchence mikrofalowej robic pra˝ona kukurydz´?
Odp. Tak, je˝eli stosuje si´ jedna z dwoch podanych ni˝ej metod:
1. U˝ywajac specjalnych naczy? do pra˝enia kukurydzy
przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
2. U˝ywajac specjalnej kukurydzy przygotowanej do przyrzadzenia
w kuchenkach mikrofalowych, dla ktorej okreElono dok∏adnie
czas i moc potrzebna do uzyskania zadowalajacego produktu.
NALE˚Y

Pyt. Po

Odp.

si´

gotuja. Czas odstawienia pozwala na rowne zako?czenie procesu
gotowania we wn´trzu dania. Czas odstawienia zale˝y od g´stoEci
potrawy.
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PRA˚ENIA

KUKURYDZY NIE WOLNO

JE˚ELI PO PODANYM
P￠KA, NALE˚Y PRZERWAa
PRA˚ENIE. PRZEGOTOWANIE MO˚E SPOWODOWAa
ZAPALENIE SI￠ KUKURYDZY.
KUCHENKI BEZ DOZORU.

CZASIE KUKURYDZA NIE

UWAGA
NIGDY DO

Pyt. Dlaczego jajka czasem si´ rozrywaja ?
Odp. Podczas pieczenia, sma˝enia lub gotowania jajek, z powodu
powstajacej pary wewnatrz b∏ony ˝o∏tka, mo˝e ono p´knac.. Aby
temu zapobiec, nale˝y po prostu przed podgrzaniem nak∏uc ˝o∏tko
jajka. Nigdy nie gotowac jajek w skorupce.

PRZESTRZEGAa WSKAZOWEK

KUKURYDZY. PODCZAS

ZOSTAWIAa

WOLNO

co zaleca si´, aby po wyj´ciu z kuchenki potrawy sta∏y
odstawione przez pewien czas?
Po wyj´ciu z kuchenki mikrofalowej i odstawieniu, potrawy dalej

DOK¸ADNIE

PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA NA OPAKOWANIU

PRA˚ENIA

PRA˚Ya

KUKURYDZY NIE

U˚YWAa

PAPIERU. NIE

PONOWNIE POZOSTA¸YCH ZIAREN.

Pyt. Dlaczego kuchenka nie zawsze gotuje tak szybko, jak wskazuje
przewodnik kulinarny ?
Odp. Nale˝y sprawdzic dok∏adnie jeszcze raz przepis, upewnic si´, ˝e
post´powanie by∏o zgodne ze wskazowkami i sprobowac znaleec
przyczyny ro˝nic w czasie gotowania. Czasy gotowania i nastawy
mocy podane w przewodniku sa sugerowane tak, aby zapobiec
przegrzaniu ˝ywnoEci, co jest najcz´stszym problemem podczas
u˝ywania kuchenek mikrofalowych. Ro˝nice w kszta∏cie, wielkoEci,
wadze i wymiarach produktow moga tak˝e powodowac d∏u˝sze
czasy gotowania. Nale˝y kierowac si´ w∏asnym wyczuciem co do
tego, czy potrawa jest ju˝ gotowa, tylko sugerujac si´
przewodnikiem (podobnie, jak robi si´ to podczas normalnego
gotowania).

Pod∏aczenie elektryczne/
Dane techniczne

Uwaga
Przewody znajdujace si´ w kablu zasilajacym
oznaczone zgodne z nast´pujacym kodem:

ZIELONO

-

Zasilanie
Moc

NIEBIESKI

BRNZOWY

MS-194A

sa

-

-

˚O¸TY

-

przewod neutralny
przewod roboczy
przewod ochronny

230V

800 W

wyjEciowa

Cz´stotliwoEc

fal

kolory przewodow w kablu zasilajacym
niniejszego urzadzenia moga nie odpowiadac kolorowym
oznaczeniom znajdujacym si´ na zaciskach we wtyczce,
nale˝y post´powac nast´pujaco:
Przewod oznaczony kolorem NIEBIESKIM musi byc
do zacisku oznaczonego litera N lub kolorem

pod∏aczony

CZARNYM.

(znam. wg IEC60705)
2450 MHz

Wymiary zewn´trzne

Poniewa˝

~, 50Hz

485mm(S)x280mm(W)x339mm(G)
1200 W

Zu˝ycie energii

UWAGA
PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE !
UNIKAJ NAPROMIENIOWANIA Z GENERATORA MIKROFALOWEGO
LUB INNYCH

CZ￠ACI PRZENOSZNCYCH ENERGI￠ MIKROFALOWN

Przewod oznaczony kolorem BRNZOWYM musi byc
do zacisku oznaczonego litera L lub kolorem

pod∏aczony

CZERWONYM.
Przewod oznaczony kolorem ZIELONO- ˚O¸TYM musi
do zacisku oznaczonego litera E lub

byc pod∏aczony

.

Je˝eli

przewod zasilajacy uleg∏ uszkodzeniu, to aby
uniknac niebezpiecze?stwa, musi byc on wymieniony
przez producenta, jego zak∏ad serwisowy lub przez
podobnie wykwalifikowane osoby.
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KARTA GWARANCYJNA

KUCHENKA MIKROFALOWA
Nazwa

Model

Nr

(*)

(*)

fabryczny

Data

Imi´

sprz´tu

i nazwisko klienta

Adres zamieszkania

(*)

sprzeda˝y

Akceptuj´

warunki

(*)

(*)

gwarancji i kwituj´

odbior sprawnego

sprz´tu

(*)

wype∏nia sprzedawca

pieczatka sklepu i podpis sprzedawcy

NUMERTWOJKAYCZ¸SI DATSPRZE˚Y
0DCINEKLASPRZWY

0DCINEKLASPRZWY
NUMERSYJ

MODEL

serwisu
klienta

zak∏adu

Pokwitowanie

Pieczatka

naprawy

Opis

z

sprz´tu
wydania
Data

naprawy

naprawy

czenia
zako?-

sprz´tu
zg∏oszenia

Data

Data

do

Lp.

NAPRAWY PRZEBIEGU O ADNOTACJE

P/No: 3828W5A1814

