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непонятных ситуаций

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
травмированию

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1

Не пытайтесь нарушать целостность дверцы, самостоятельно регулировать или

ремонтировать ее, а также уплотнения дверцы, панель управления, переключатели
защитной блокировки или какие-либо другие детали печи, если такие действия
предполагают снятие какой-либо крышки, защищающей от воздействия микроволновой
энергии.

Не используйте микроволновую печь, если уплотнения дверцы и
Р

емонт должен
соприкасающиеся с ней детали микроволновой печи неисправны.
производиться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

2

Не используйте микроволновую печь для сушки (например, для сушки влажных газет,

3

Этот бытовой прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с

одежды, игрушек, электрических устройств, домашних животных или детей и т. д.).

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также
лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением
случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор или провело

З

инструктаж по вопросам использования бытового прибора. а (маленькими) детьми
должен осуществляться надзор для обеспечения того, чтобы они не играли с бытовым
прибором.

4

Доступные части могут становиться горячими во время использования.
Маленькие дети не должны находиться поблизости от микроволновой печи.

PУССКИЙ

Инструкция по технике безопасности.
Внимательно прочитайте и сохраните для
дальнейшего использования

3

4

5

Жидкости и другие пищевые продукты не должны разогреваться в герметичной таре,
потому что она может взорваться. Перед приготовлением или размораживанием
снимите с продуктов пластиковую обертку. Примечание: в некоторых случаях для

разогревания или приготовления пищевые продукты должны покрываться пластиковой
пленкой.

6

Герметичная тара может разорваться при разогреве.
Для каждого режима эксплуатации используйте надлежащие принадлежности.

7

Детям не следует разрешать играть с принадлежностями или висеть на ручке дверцы.

8

Только компетентный специалист может проводить какие-либо работы по техническому
обслуживанию или ремонту, предполагающие снятие крышки, которая обеспечивает
защиту от воздействия микроволновой энергии. Производство таких работ какими-либо

9
10

другими лицами связано с опасностью.

Когда бытовой прибор используется в комбинированном режиме, детям следует

использовать микроволновую печь исключительно под надзором взрослых из-за
возникающих высоких температур.

Не используйте микроволновую печь, если она повреждена. Особенно важно, чтобы

дверца микроволновой печи закрывалась надлежащим образом и чтобы не были
повреждены: (1) дверца (погнута), (2) петли и защелки (поломаны или ослаблены), (3)
уплотнение дверцы и поверхности уплотнения.

11
12

Е

сли повреждена дверца или уплотнения дверцы, микроволновую печь нельзя
использовать, пока она не будет отремонтирована компетентным специалистом.

Питание бытового прибора осуществляется через шнур-удлинитель или портативный
электрический выход. Шнур-удлинитель портативного электрического выхода должен
располагаться таким образом, чтобы на него не попадали брызги или влага.

13

Детям разрешается использовать микроволновую печь, только если им были даны

14

Бытовой прибор и его доступные части становятся горячими во время использования.
Следите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам. Дети в возрасте до

15
16

соответствующие инструкции, чтобы ребенок был способен использовать
микроволновую печь безопасным образом и понимал опасность ненадлежащего
использования.

8 лет не должны подходить к бытовому прибору, за исключением случаев, когда за ними
осуществляется непрерывный надзор.

Во время использования бытовой прибор становится горячим. Следите за тем, чтобы
не прикасаться к нагревательным элементам внутри микроволновой печи.

Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для
чистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать поверхность стекла, что может
привести к его осыпанию.

ВНИМАНИЕ
1

Вы не можете использовать микроволновую печь при открытой дверце из-за защитной
блокировки, встроенной в механизм дверцы. Важно не нарушать целостность защитной
блокировки.

KH=Ax|KTY>T@HK|@Td@>YD=H>=K

Не помещайте какие-либо предметы (например, кухонные полотенца, салфетки и т. д.)
между передней поверхностью микроволновой печи и дверцей. Не позволяйте пище или
остаткам чистящего средства скапливаться на уплотняющих поверхностях.

3

qWRTuR{ZWTP]USZOWUTQTS]Z`XRuVTb]ZjuZ]XRuVTSRj`ZaOWSUTuUQ]RSR[XRSRaTvXZ]kUU
Убедитесь в том, что время приготовления установлено правильно. Малое количество

пищи требует более короткого времени приготовления или разогрева.

Y

]UkRWRS[ZXUZTSTuUQ]RSR[XRSRaTPZbUTuR{ZWTP]USZOWUTQTSRjkR]NXUTPUzUTUTPRO[Z`VzZuVT
PRS]Z{`ZXUTuUQ]RSR[XRSRaTPZbU

4

При разогреве жидкостей, например супа, соусов и напитков в микроволновой печи
* Избегайте использования контейнера с прямыми сторонами и узким горлышком.
* Не перегревайте.
* Размешайте жидкость перед помещением контейнера в микроволновую печь, затем
размешайте снова, когда пройдет половина времени разогрева.
*

После разогрева позвольте постоять жидкости в микроволновой печи
непродолжительное время, еще раз размешайте или встряхните ее и перед
употреблением проверьте температуру, чтобы не обжечься (особенно это касается
содержимого бутылочек или баночек с детским питанием).

dV`\WZTROWR]R{XfTP]UTR}]NzZXUUTOTQRXWZaXZ]RuTANjRk]ZSTXNPUWQRSTSTuUQ]RSR[XRSRaTPZbUT
uR{ZWTP]USZOWUTQTRWO]RbZXXRuVTSj]fSXRuVTQUPZXUT=[Z`VZWTP]R^S[^W\TROWR]R{XROW\TP]UT
R}]NzZXUUTOTQRXWZaXZ]Ru

5

6

Вентиляционное отверстие расположено в верхней, нижней или боковой части
микроволновой печи. Вентиляционное отверстие должно быть открыто.
KOPR[\jRSNXUZTP]U}R]NTP]UTjNQ]fWRuTSZXWU[^~URXXRuTRWSZ]OWUUTuR{ZWTP]USZOWUTQT
PRS]Z{`ZXUTuUQ]RSR[XRSRaTPZbUTUTXZQNbZOWSZXXRuVTP]UkRWRS[ZXUTPUzU

Н

Е

е используйте микроволновую печь, если она пуста.
сли микроволновая печь не
используется, рекомендуется оставить в ней стакан воды.
Вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию, если микроволновая печь будет
случайно включена.

7

HZXN`[Z{NzZZTUOPR[\jRSNXUZTuR{ZWTP]USZOWUTQTPRS]Z{`ZXUTuUQ]RSR[XRSRaTPZbUT
Не осуществляйте приготовление пищи, завернутой в бумажные полотенца, за

исключением случаев, когда в поваренной книге находятся инструкции по приготовлению

соответствующей пищи.

8

HZTUOPR[\jVaWZT`[^TP]UkRWRS[ZXU^TkNjZWVTSuZOWRT}VuN{XfTPR[RWZXZ~
Не используйте деревянные или керамические контейнеры, имеющие металлическую
(например золотую или серебряную) инкрустацию.

И

В

спользуйте только посуду,
сегда удаляйте металлические детали упаковки.
подходящую для использования в микроволновых печах.
Во время приготовления пищи и напитков в микроволновой печи использовать
металлические контейнеры запрещено.

>



XUTuRkVWT]NjRk]ZW\O^TUTR}Vk[UW\O^T TbNOWXROWUTuZWN[[UbZOQUZTP]Z`uZWfTSTuUQ]RSR[XRSRaT
PZbUTuRkVWTUjRkXVW\O^TbWRTuR{ZWTP]USZOWUTQTOZ]\ZjXfuTPRS]Z{`ZXU^u

9

Не используйте продукцию из бумаги вторичной переработки.
NQN^TP]R`VQ~U^TuR{ZWTOR`Z]{NW\TPROWR]RXXUZTP]UuZOUTQRWR]fZTuRkVWTP]USZOWUTQTUOQ]ZXUT
U¢U[UTPR{N]VTP]UTZZTUOPR[\jRSNXUUTSTP]R~ZOOZTP]UkRWRS[ZXU^

PУССКИЙ

2

5

6

10
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Не ополаскивайте поднос и подставку для посуды путем погружения их в воду
непосредственно после приготовления пищи. Это может привести к поломке или
повреждению.

11

HZXN`[Z{NzZZTUOPR[\jRSNXUZTuR{ZWTP]USZOWUTQTPRS]Z{`ZXUTuUQ]RSR[XRSRaTPZbU
Убедитесь в том, что микроволновая печь размещена таким образом, что передняя

дверца находится на расстоянии 8 см или более от края поверхности, на которой
размещена микроволновая печь, чтобы избежать случайного падения бытового прибора.

H

ZXN`[Z{NzZZTUOPR[\jRSNXUZTuR{ZWTP]USZOWUTQTWZ[ZOXfuTPRS]Z{`ZXU^uTUTPR[RuQZT
uUQ]RSR[XRSRaTPZbU

12

13

П

еред приготовлением проткните кожицу картофеля, яблок или каких-либо подобных
фруктов или овощей.

>XNTuR{ZWT]NjR]SNW\O^
Не осуществляйте приготовление яиц в скорлупе. Яйца в скорлупе и сваренные
вкрутую яйца не должны разогреваться в микроволновой печи, так как они могут
взорваться даже после разогрева в микроволновой печи.

14
15

XVW]UT^a~NTXNbXZWTPRSfNW\O^T`NS[ZXUZTUT^a~RT[RPXZW
Не пытайтесь использовать микроволновую печь для глубокой обжарки в масле.
qWRTuR{ZWTP]USZOWUTQTSXZjNPXRuVTjNQUPNXUTkR]^bZaT{U`QROWU
Если виден (или выделяется) дым, выключите или выдерните из розетки шнур
микроволновой печи и держите дверцу закрытой, чтобы подавить какое-либо пламя.

q

WRTuR{ZWTP]USZOWUTQTOZ]\ZjXfuTPRO[Z`OWSU^uTXNP]UuZ]TPR{N]VTU[UTPR]N{ZXUT
v[ZQW]UbZOQUuTWRQRu

16

При нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за микроволновой
печью, поскольку возможно возгорание.

Y

UzNTuR{ZWT]Nj[UW\O^TUjjNTVV`ZXU^TOROWR^XU^TQRXWZaXZ]NTbWRTWNQ{ZTuR{ZWTP]USZOWUTQT
PR{N]V

17

При работе бытового прибора температура доступных поверхностей может быть
высокой. Не прикасайтесь к дверце микроволновой печи, наружной и задней

поверхности печи, полости печи, принадлежностям и посуде при работе в режиме гриля,

режиме конвекции и при использовании функции автоматического приготовления.
очисткой убедитесь в том, что они не являются горячими.

Перед

YROQR[\QVTvWUTPRSZ]XROWUT]NjRk]ZSNWO^T`RTSfORQRaTWZuPZ]NWV]fTOVzZOWSVZWTRPNOXROW\T
R{RkRSTZO[UTSfTXZT}V`ZWZTUOPR[\jRSNW\TWR[OWfZTQV[UXN]XfZT]VQNSU~f

18

Микроволновую печь следует регулярно очищать и удалять какие-либо отложения пищи.
@O[UTuUQ]RSR[XRSN^TPZb\TXZT}V`ZWTOR`Z]{NW\O^TSTbUOWRWZTvWRTuR{ZWTP]USZOWUTQTVV`ZXUT
QNbZOWSNTPRSZ]XROWZaTqWRTSTOSRTRbZ]Z`\TuR{ZWTXZkNWUSXRTOQNjNW\O^TXNTO]RQZTO[V{}fT
P]UXN`[Z{XROWZaTUTP]USZOWUTQTSRjXUQXRSZXUTRPNOXRaTOUWVN~UU

19

Используйте только термощуп, рекомендуемый для данной микроволновой печи.
fTXZTuR{ZWZTV}Z`UW\O^TSTWRuTbWRTWZuPZ]NWV]NT^S[^ZWO^TWRbXRaTUOPR[\jV^TXZPR`R`^zUaT
WZ]uRzVP

20

С этой моделью термощуп не поставляется.
Бытовой прибор предназначен для использования в домашних и подобных им условиях,
например:

XNTQVX^T`[^TPZ]ORXN[NTSTuNkNjUXNTRUONTUTST`]VkRaT]N}RbZaTO]Z`Z£
STZ]uZ]OQUT`RuN£

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Клиентами в гостиницах, мотелях и в другой жилой среде;
В гостиницах типа «ночлег и завтрак».
Этот бытовой прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также
лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, если обеспечен
надзор или предоставлены инструкции относительно безопасного использования
бытового прибора и если такие лица понимают связанную с этим опасность.

О

Дети не

чистка и техническое обслуживание
должны играть с бытовым прибором.
не должны производиться детьми, за исключением случаев, когда детям
уже исполнилось 8 лет и они находятся под надзором взрослых.

М

С

22

икроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков.
ушка еды,
одежды, нагрев подушек, тапочек, мочалок, влажной ткани или подобных предметов могут
привести к травме, возгоранию или пожару.

23

Этот бытовой прибор не предназначен для использования с внешним таймером или
отдельной системой дистанционного управления.

24

25

В точности следуйте указаниям каждого производителя, касающимся приготовления
попкорна. Не оставляйте микроволновую печь без надзора во время прожаривания
кукурузных зерен. Если кукурузные зерна не поджариваются по истечении указанного
времени, прекратите приготовление. Не используйте коричневые бумажные пакеты для
прожаривания кукурузных зерен. Не пытайтесь поджаривать оставшиеся ядра кукурузы.
Чрезмерное приготовление может привести к возгоранию кукурузы.
Это изделие должно быть заземлено.
Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:
СИНИЙ ~ Нейтральный
КОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением
ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ~ Земля
Так как эти цвета проводов могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке,

поступайте следующим образом:

П

ровод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой
N или имеющему ЧЁРНЫЙ цвет.

П

ровод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному
буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет.

П

ровод ЗЕЛЕНОГО и ЖЁЛТОГО или ЗЕЛЁНОГО цвета должен быть подсоединен к
заземляющему контакту, который помечен буквой G или символом
.

Е

сли сетевой шнур изделия повреждён, то для обеспечения безопасности его должен
заменить представитель фирмы-изготовителя, её агент по обслуживанию или лицо,
имеющее аналогичную квалификацию.

26
27
28

Неправильное использование может привести к серьезным электроповреждениям.
Пользуйтесь только посудой, пригодной для использования в микроволновых печах.
Данная печь не должна использоваться для коммерческого общественного питания.
Неправильное использование может привести к повреждению печи.
Микроволновая печь не предназначена для использования встроенной в другое
оборудование.

29

Микроволновую печь следует размещать в свободном пространстве.
Подключение следует проводить через штепсель или выключатель в фиксированной

проводке в соответствии с правилами подключения.

PУССКИЙ

21

7

8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И
30 Дверца или внешняя поверхность микроволновой печи могут сильно нагреваться во
спользование несоответствующей штепсельной вилки или выключателя может привести к
поражению электрическим током или возгоранию.
время работы.

31
32

Храните устройство и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
Содержимое детских бутылочек и контейнеров с детским питанием следует размешивать
или встряхивать, а их температуру необходимо проверять перед употреблением во
избежание ожогов.

Внутреннюю и внешнюю части печи следует содержать в чистоте. Рекомендации по
очистке печи смотрите в разделе «Для очистки вашей печи».
34 Неисполнение требований при установке может привести к перегреву и опасности.
35 Не следует использовать пароочистители.
36
Предупреждение, горячая поверхность.
33

Данный символ обозначает, что поверхность может нагреваться.

37

Не кладите посторонние предметы (книги, коробки и т.п.) на устройство. Оно может
перегреться или загореться, либо предмет может упасть и нанести травму человеку.
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(MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR)
(MJ3966ACT)

O

Тарелка для подрумянивания
Пароварка

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

-

-

-

-

слюдяную пластину

2

.

10 Y@A@?TK=Y>²³>DHK@

3 TYR`Q[bUWZTSNVTuUQ]RSR[XRSVTPZb\TQTOWNX`N]WXRaT]RjZWQZTx}Z`UWZO\TSTWRuTbWRTQT]RjZWQZT
T T
PR`Q[bZXNTWR[\QRTuUQ]RSR[XRSN^TPZb\
Если ваша микроволновая печь не работает должным
образом, то отключите ее от розетки и затем подключите
обратно.
4 T>WQ]RaWZT`SZ]\TPZbUTOTPRuRz\T]VbQU
T T
ANjuZOWUWZTS]NzNzZZO^TQR[\~RTSXVW]UTPZbUTUTPROWNS\WZT
OWZQ[^XXfaTP]RWUSZX\TXNTQR[\~R
5 HN[ZaWZTSTZuQROW\TP]Z`XNjXNbZXXVT`[^TUOPR[\jRSNXU^TST
uUQ]RSR[XRSfTPZbNT·ÇÇTu[TSR`fTxOWNXRSUWZTZZTXNT
OWZQ[^XXfaTPR`XROTUTjNQ]RaWZT`SZ]~VTPZbU
@O[UTVTSNOTSRjXUQ[UTORuXZXU^TSTSRjuR{XROWUTUOPR[\jRSNXU^T
`NXXRaTZuQROWUTR}]NWUWZO\TQT]VQRSR`OWSVTPRT}ZjRPNOXROWUT
UOPR[\jRSNXU^TPROV`fTSTuUQ]RSR[XRSRaTPZbU
6 HN{uUWZTQXRPQVT СТОП/СБРОС
СТАРТ/ВВОД T`[^TVOWNXRSQUTS]ZuZXUTP]UkRWRS[ZXU^T·ÇT
OZQVX`

СЕКУНД

7T HNTДИСПЛЕЕTXNbXZWO^TR}]NWXfaTRWObZWTOT·ÇTOZQVX`
YRT`ROWU{ZXUUT~U]fT0T}V`ZWTPR`NXTx|>>ÈT=KÉHD²
>WQ]RaWZT`SZ]~VTUTP]RSZ]\WZTWZuPZ]NWV]VTSR`fT
@O[UTPZb\T]N}RWNZWTSR`NT`R[{XNTXNk]ZW\O^
Соблюдайте осторожность при извлечении емкости, так как
емкость может быть горячей.
ПОСЛЕ ЭТОГО МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
8 T=R`Z]{NXUZT}VWf[RbZQT`[^TQR]u[ZXU^TUT}NXRbZQTOTZ`RaT`[^TuN[fZaT`R[{XRT}fW\TPZ]ZuZNXRT
T
U[UTSj}UWRTNTтемператураT`R[{XNTP]RSZ]^W\O^T`RTPRW]Z}[ZXU^TSRTUj}Z{NXUZTR{RkRS

9 ANOPRjXNSNXUZTXN{NWU^TQXRPRQTuR{ZWT}fW\TjNW]V`XZXRTSTT
XU{ZPZ]ZbUO[ZXXfTO[VbN^±
ÊTHN{NWNTWR[\QRTSXZX^^TOWR]RXNTQXRPQU
ÊT|XRPQNTXN{NWNTXRkWZuTU[UTQRXbUQRuTPN[\~N

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HZTUOPR[\jVaWZT]ZjUXRSfZTPZ]bNWQUTU[UTR`XR]NjRSfZTPZ]bNWQU
YRO[ZTufW\^TPNXZ[UTVP]NS[ZXU^TS[N{XfuTPR[RWZX~ZuTSfOVUWZTOTPRuRz\Tu^kQRkRTOVRkRT
PR[RWZX~N
10 xOWNXRS[ZXXRZTS]Zu^TP]UkRWRS[ZXU^T`R[{XRT}fW\TQR]RbZTbZuT`[^TR}fbXfTuUQ]RSR[XRSfTT
PZbZaT ËÇÇTWTÌÇÇTW¡TUjjNTRWXROUWZ[\XRTSfORQRaTSfR`XRaTuRzXROWUTVOW]RaOWSNKj}fWRbXfaT
XNk]ZSTP]R`VQWNTuR{ZWTSfjSNW\TR}]NjRSNXUZTQRX`ZXONWNTXNT`SZ]U
11 OZT]Z~ZPWfTST`NXXRaTQXUkZTP]Z`ROWNS[ZXfTOT`UNPNjRXRuTS]ZuZXUTP]UkRWRS[ZXU^TTR}zZuTSfT
uR{ZWZTR}XN]V{UW\TbWRTZ`NTROWNZWO^TXZT`RTQRX~NTP]UkRWRS[ZXXRaTSTQRX~ZTjN`NXXRkRTS]ZuZXUTNT
UXRk`NTSfTuR{ZWZTPR{Z[NW\TkRWRSUW\T}[`RTOSZ]TjN`NXXRkRTuNQOUuN[\XRkRTS]ZuZXUTST
jNSUOUuROWUTRWTP]Z`PRbWZXUaTAVQRSR`^zUuTP]NSU[RuT`NXXRaTUXOW]VQ~UUT^S[^ZWO^TWRTbWRT[VbZT
SOZkRTP]U`Z]{USNW\O^TVOWNXRS[ZXXRkRTPZ]UR`NTP]UkRWRS[ZXU^TPUzUTWQTPZ]ZSN]ZXXN^TZ`NTXZT
UuZZWTPR[ZjXfTOSRaOWS

11

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Часть
РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

»

»

17
18

ИНВЕРТОРНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
31

Инверторное размораживание»

ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
19

Инверторное приготовление»

ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ
22

МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И
ПOДOГPEВ

24 Медленное приготовление

РЕГУЛЯТОР (БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ)

СТОП/СБРОС
СТАРТ/ВВОД

SMART DIAGNOSIS

ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ
Иконка
инверторного

PУССКИЙ

(MJ3965AIS/BIH)

12 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Часть

(MJ3966ACT)
(MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR)

РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Смотрите страницу 15 «Приготовление по времени»
Смотрите страницу 16 «Приготовление в режиме гриль»
Смотрите страницу 16 «Комбинированный режим
приготовления»
Смотрите страницу 17 «Конвенкция»
Смотрите страницу 18 «Конвекция комби»

ИНВЕРТОРНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Смотрите страницу 31 «Инверторное Размораживание »

ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смотрите страницу 19 «Инверторное приготовление»

ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ

Смотрите страницу 22 «Обжаривание и запекание»

ЗДОРОВОЕ ОБЖАРИВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ
Смотрите страницу 26 «здоровое обжаривание и приготовление на пару»

МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И
ПOДOГPEВ

Смотрите страницу 24 «Медленное приготовление
и пoдoгpeв»
РЕГУЛЯТОР (БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ)
• Настройка времени приготовления, температуры и
уровня мощности.
• При приготовлении в автоматическом и ручном
режимах вы можете повысить или понизить время
приготовления в любое время путем поворота
колесика (за исключением режима
размораживания)

СТОП/СБРОС

• Выключение и сброс всех параметров
приготовления за исключением текущего времени.

СТАРТ/ВВОД

• Для запуска выбранного режима приготовления
нажмите данную кнопку один раз.
• Функция Быстрый старт позволяет установить
30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ
мощности прикосновением к кнопке быстрого
запуска

SMART DIAGNOSIS

По просьбе оператора службы поддержки
держите микрофон вашего телефона повернутым к
этому значку, чтобы помочь диагностировать
проблемы с микроволновой печью во время звонка в
службу поддержки.

ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ
Иконка
Отображается при работе микроволновой
печи

Отображается при работе режима
инверторного приготовления/паровой обработки

Отображается во время работы режима
гриль

Отображается при Авто размораживании

Отображается во время работы режима
конвекции

Отображается во время регулировки

Отображается при настройке температуры
режима конвекции

Отображается при быстром старте

Отображается во время работы
комбинированного режима

Отображается при настройке мощности

Отображается при работе конвекционного
комбинированного режима

Отображается при настройке веса

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 13

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Часть
РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Смотрите страницу 15 «Приготовление по времени»
Смотрите страницу 16 «Приготовление в режиме гриль»
Смотрите страницу 16 «Комбинированный режим
приготовления»
Смотрите страницу17 «Конвенкция»
Смотрите страницу 18 «Конвекция комби»

INVERTER РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Смотрите страницу 31 «Инверторное Размораживание»

ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смотрите страницу 19 «Инверторное приготовление»

ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ

Смотрите страницу 22 «Обжаривание и запекание»

ЗДОРОВОЕ ОБЖАРИВАНИЕ

смотрите страницу 29 «Здоровое обжаривание»

МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И
ПOДOГPEВ

Смотрите страницу 24 «Медленное приготовление
и пoдoгpeв»
РЕГУЛЯТОР (БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ)
• Настройка времени приготовления, температуры и
уровня мощности.
• При приготовлении в автоматическом и ручном
режимах вы можете повысить или понизить время
приготовления в любое время путем поворота
колесика (за исключением режима
размораживания)

СТОП/СБРОС

• Выключение и сброс всех параметров
приготовления за исключением текущего времени.

СТАРТ/ВВОД

• Для запуска выбранного режима приготовления
нажмите данную кнопку один раз.
• Функция Быстрый старт позволяет установить
30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ
мощности прикосновением к кнопке быстрого
запуска

SMART DIAGNOSIS

По просьбе оператора службы поддержки
держите микрофон вашего телефона повернутым к
этому значку, чтобы помочь диагностировать
проблемы с микроволновой печью во время звонка в
службу поддержки.

ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ
Иконка
Отображается при работе микроволновой
печи

Отображается при работе режима
инверторного приготовления/паровой обработки

Отображается во время работы режима
гриль

Отображается при Авто размораживании

Отображается во время работы режима
конвекции

Отображается во время регулировки

Отображается при настройке температуры
режима конвекции

Отображается при быстром старте

Отображается во время работы
комбинированного режима

Отображается при настройке мощности

Отображается при работе конвекционного
комбинированного режима

Отображается при настройке веса

PУССКИЙ

（MJ3965BPS/BPH）
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НАСТРОЙКА ЧАСОВ

РЕГУЛИРОВКА

Пример: Настройка 11:11
СТАРТ/ВВОД

1.

формата отображения.

Пример: Настройка инверторного приготовления
(например, 0,3 кг куриных наггетсов) на более
продолжительное или меньшее время:
СТОП/СБРОС.

2. Вращайте РЕГУЛЯТОР

2. Нажимайте ИНВЕРТОРНОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ,

СТАРТ/ВВОД.

СТАРТ/ВВОД.

3.

4. Вращайте РЕГУЛЯТОР

4. Вращайте РЕГУЛЯТОР

СТРАРТ/ВВОД.

5.

СТАРТ/ВВОД
Вращайте РЕГУЛЯТОР

6.

СТАРТ/ВВОД.

7.

РЕГУЛЯТОР

ПРИМЕЧАНИЕ

• Для повторной настройки часов или изменения опций

необходимо отключить и вновь подключить кабель
питания.
• Если вы не желаете использовать режим часов, нажмите
кнопку СТОП/СБРОС после подключения печи.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
ПРИМЕЧАНИЕ
Пример: настройка 2 минут приготовления
на высокой мощности
СТОП/СБРОС.

РЕГУЛЯТОРА.

РЕГУЛЯТОРА

СТАРТ/ВВОД

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

ПРИМЕЧАНИЕ
СТАРТ/ВВОД

.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

(ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ)

Пример: Каким образом готовить пищу при
мощности 900 Вт в течение 5 минут 30 секунд.
СТОП/СБРОС.
2.

РЕЖИМ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
МОЩНОСТЬ
Уровень

Использование

3. Вращайте РЕГУЛЯТОР

СТАРТ/ВВОД.

5. Вращайте РЕГУЛЯТОР

СТАРТ/ВВОД.

ПРИМЕЧАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ:

ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА

НИЗКАЯ РЕШЕТКА

PУССКИЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

УРОВНИ МОЩНОСТИ
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

16

Нажимайте

Вращайте

Вращайте
Вращайте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПАРОВАРКА

ПАРОВАРКА

17

Пример: предварительный нагрев печи до
температуры 200 °C.
СТОП/СБРОС.

КОНВЕКЦИОННОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Пример: Приготовление пищи при температуре
200 °C в течение 50 минут.
СТОП/СБРОС.
РЕЖИМ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нажимайте РЕЖИМ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РЕГУЛЯТОР

Вращайте РЕГУЛЯТОР

СТАРТ/ВВОД
СТАРТ/ВВОД

СТАРТ/ВВОД

Вращайте РЕГУЛЯТОР

СТАРТ/ВВОД

ПРИМЕЧАНИЕ

РЕГУЛЯТОР

закваски,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

НИЗКАЯ РЕШЕТКА

PУССКИЙ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ПОВТОРНЫЙ
НАГРЕВ

18 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

КОНВЕКЦИОННОЕ
КОМБИНИРОВАННОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Ниже представлен пример, который
показывает, каким образом запрограммировать
микроволновую мощность на 330 Вт и
конвекционную температуру на 200˚С для
времени приготовления в 25 минут.
Пример: Приготовление пищи в режиме
конвекционного комбинированного
приготовления в течение 25 минут
1. Нажмите СТОП/СБРОС.
2. Нажимайте РЕЖИМ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ до
тех пор, пока на дисплее
не отобразится ‘CC-1’.
3. Вращайте РЕГУЛЯТОР,
пока на дисплее не
отобразится ‘CC-2’.
4. Нажмите СТАРТ/ВВОД.
Вращайте РЕГУЛЯТОР,
пока на дисплее не
отобразится ‘200 °C’ .

5. Нажмите СТАРТ/ВВОД.
Вращайте РЕГУЛЯТОР,
пока на дисплее не
отобразится ‘25:00’.

6. Нажмите СТАРТ/ВВОД
.
Во время приготовления
вы можете поворачивать
РЕГУЛЯТОР, чтобы увеличить
или уменьшить время
приготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Всегда используйте перчатки при вынимании
пищи и аксессуаров после приготовления, т.к. печь
и принадлежности могут быть очень горячими.

ПРИМЕЧАНИЕ
• вы можете настроить три уровня микроволновой

мощности (CC-1: 220 Вт, CC-2:330 Вт, CC-3:440 Вт) в
режиме комбинированного приготовления.

• Для достижения лучшего результата используйте
нижеследующие принадлежности.

• Не используйте нижеследующие принадлежности.

НИЗКАЯ РЕШЕТКА

ПАРОВАРКА

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ
Является уникальной функцией
безопасности, которая предотвращает
нежелательную эксплуатацию печи. С
момента, когда настроена БЛОКИРОВКА ОТ
ДЕТЕЙ, нельзя будет готовить.
Для настройки блокировки от детей
1. Нажмите СТОП/СБРОС.

2. Нажмите и удерживайте
СТОП/СБРОС, пока на
дисплее не отобразится
'Loc' (блокировка) и не будет
слышен звук. Если время
было настроено, то оно
отобразится через 1 секунду.
Если при включенной БЛОКИРОВКЕ ОТ ДЕТЕЙ нажать
на какую-либо кнопку, то на дисплее отобразится 'Loc'
(блокировка). Вы можете отменить БЛОКИРОВКУ ОТ
ДЕТЕЙ в соответствии с процедурой ниже.

Для отмены блокировки от детей
Нажмите и удерживайте
СТОП/СБРОС до тех
пор, пока блокировка не
исчезнет с экрана.
После того как БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ была
выключена, печь будет работать нормально.
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ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.

СТАРТ/ВВОД.

СТОП/СБРОС.
Вращайте РЕГУЛЯТОР

2. Нажимайте ИНВЕРТОРНОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ,

kg'.
СТАРТ/ВВОД.

Вращайте РЕГУЛЯТОР,

РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ ИНВЕРТОРНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Код
1-1

1-2

1-3

Меню

Ограничения Изначальная
веса
температура

Указания

Багет /
Круассан
Сырные
палочки

Куриные
наггетсы

1-4

Лазанья

1-5

Пицца
(Tолстое тесто)

высокой решетке.

(Tонкое тесто)
Филе лосося

тарелке для подрумянивания на

тарелку для
подрумянивания на высокой решетке.

на низкой решетке.

1-6 Пицца

1-7

Посуда

на низкой решетке.

тарелку для подрумянивания

тарелке для подрумянивания
филе, каждое

тарелку для подрумянивания
на высокой решетке.

1-8

Креветки

тарелку для подрумянивания
на высокой решетке.

Тарелка
для подрумянивания на
высокой
решетке
Тарелка
для подрумянивания на
высокой
решетке

Тарелка
для
подрумянивания
на низкой
решетке
Тарелка
для
подрумянивания
на низкой
решетке

Тарелка
для
подрумянивания на
высокой
решетке

Тарелка
для
подрумянивания на
высокой
решетке

PУССКИЙ

Пример: Для приготовления 0,3 кг сырных палочек
следуйте указаниям ниже
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Код

Меню

2-1 Черный хлеб

Ограничения Изначальная
веса
температура
1 кг.

Указания

Посуда

Ингредиенты
белой

решетке

ложки

мелассу,

.
старт для продолжения приготовления.
2-2

Гречневая
каша

дать

2-3

Лосось на
гриле

Ингредиенты

2-4

Фрикадельки

Ингредиенты

лук,

Безопасная миска
для микроволн

Безопасная миска
для микроволн

21
Код

Ограничения Изначальная
веса
температура
1 кг.

2-6

Указания

Посуда

PУССКИЙ

2-5

Меню

Ингредиенты

Ингредиенты

каждая.

2-7

1 кг.

Ингредиенты

Смочите
вилкой.

Безопасная
миска
для
микроволн

22
Код
2-8

Меню
Куриная
отбивная

Ограничения Изначальная
веса
температура
0.2 - 0.8 кг

Охлажденный

Указания

Посуда
Жаропрочная
стеклянная
посуда на
высокой
решетке

Ингредиенты
Куриные грудки \1 столовая ложка масла
Начинка
2 столовые ложки сливочного масла \ 2
головки зеленого лука, измельчить;
3/4 стакана пропаренного риса\ 1/2 стакана
смородины
1/4 чашки нарезанной кураги
1 3/4 чашки куриного бульона
1 чайная ложка тертой цедры апельсина
1/4 чашки апельсинового сока
1/4 чашки поджаренного миндаля или
кедровых орехов, Соль и перец \1/2 чашки
сливочного сыра
1. В кастрюле растопите сливочное масло на
среднем огне.
2. Готовьте лук в течение приблизительно 1
минуты и добавьте рис, смородину и абрикосы,
перемешайте.
3. Затем добавить бульон, апельсиновый сок,
цедру и варите на сильном огне.
4. Уменьшите огонь и варите на медленном огне с
закрытой крышкой в течение 15 ~ 20 минут.
5. Добавьте миндаль, соль и перец по вкусу.
6. Обмакните сливочным сыром и дайте ему
остыть.
7. Удалите кости из куриных грудок, оставляя кожу
нетронутой.
8. Смесь для фарширования добавьте в куриные
грудки.
Смажьте фаршированную курицу маслом.
9. Положите еду на высокую решетку. Выберите
меню и вес и нажмите старт. Когда прозвучит
СИГНАЛ, переверните еду, нажмите старт для
продолжения приготовления.

ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ

СТАРТ/ВВОД.
СТОП/СБРОС.

ОБЖАРИВАНИЕ И
ЗАПЕКАНИЕ.

Вращайте РЕГУЛЯТОР,

Вращайте РЕГУЛЯТОР,

СТАРТ/ВВОД.
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РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ ОБЖАРИВАНИЯ И ЗАПЕКАНИЯ
Меню

1

Запеч.
картофель

2

Печенье

Ограничения Изначальная
веса
температура

1 кг.

Указания

Посуда

Ингредиенты

+

ложки,
решетки,

3

Пицца

1 кг.

подрумянивания.
тарелку
4

Запеч.
говядина

Тарелка
для
подрумянивания на
низкой
решетке

Ингредиенты:
：

тарелку для

PУССКИЙ

Код
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Код

Меню

Ограничения Изначальная
веса
температура

Указания

5

Запеченная
курица

6

Запеч.
свинина

7

Запеченные
овощи

Ингредиенты

8

Кексы

Ингредиенты

подрумянивания и на

Посуда

Тарелка
для
подрумянивания на
высокой
решетке

Бумажные
стаканчики
для кексов,
тарелка для
подрумянивания на
низкой
решетке

тарелку для

МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПOДOГPEВ
Пример: Сушка продуктов
СТОП/СБРОС.

МЕДЛЕННОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И
ПOДOГPEВ
Вращайте

РЕГУЛЯТОР

СТАРТ/ВВОД

Вращайте

РЕГУЛЯТОР

СТАРТ/ВВОД

РЕГУЛЯТОРА .
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Функция Диапазон Этап По умолчанию
1.
Тушеные
блюда

-

(высокий)

Инструкция

(высокий)

110 °C (НИЗКИЙ) Настройки
(низкий)

Посуда
Термостойкое блюдо с
покрытием на
поворотном
столике

130 °C (ВЫСОКИЙ) Настройки

вкуса.
Руководство медленного приготовления

2.
Сушка
пpoдуктов

~
Указания по сушке пищи

Термостойкое блюдо с
покрытием на
поворотном
столике

холодильнике

3.
Домашний
йогурт

-

Сушка еды

Термостойкая чаша на
низкой
решетке

Как поднять дрожжевое тесто

4.
Поддержание
теплa

Чашка из термостойкого
стекла на
низкой
решетке

PУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ МЕДЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И
ПОДОГРЕВА

26

ЗДОРОВОЕ ОБЖАРИВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

пищи

о
п
ж

MJ3966ACT/MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR

Пример: Чтобы приготовить 0,6 кг креветок,
просто следуйте изложенному ниже алгоритму
е кнопку

ЗДОРОВОЕ
ОБЖАРИВАНИЕ И
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ
РЕГУЛЯTOP

е

РЕГУЛЯTOP
пор, пока на дисплее не

е

РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ ЗДОРОВОГО ОБЖАРИВАНИЯ И
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ
ран ение
одна
по весу
температура
1-1

Куриный

ии
е грудки, п
, слегка взбитые

п

Посуда
Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

о вкусу
авьте куриные грудки
п
по
вкусу, обвал йте в муке и натрите взбитыми
а
йте в мелкоразмол
смажьте куриный
е продукты на тарелке
на высокой
ерите
режим приготовл
и вес, нажмите
вукового сигнала перевернит
ель и
снова нажмит
родолжить его
приготовл

1-2

Куриные
крылья

под
им сл
маслом или растительным маслом и добавьте
приправы п
е продукты на тарелке
на высокой
ерите
режим приготовл
и вес, нажмите
вукового сигнала перевернит крылья
снова нажмит
родолжить их
приготовл

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке
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Код

Меню

Ограничение Исходная
по весу
температура

Котлеты

0,2 - 0,4 кг

Охлажденные

1-4

Рыбный
шницель

0,2 - 0,6 кг

Охлажденные

Ингредиенты
500 г фарша из постной баранины или говядины
500 г небольших клубней картофеля, сваренных
и размятых в пюре
3 яйца, слегка взбитые
2 мелко порезанные луковицы
2 столовые ложки нарезанной петрушки
1 стакан мелкоразмолотых панировочных
сухарей
Соль и перец по вкусу
1. Смешайте фарш, пюре, яйца, лук и петрушку.
Из этой смеси сделайте шарики диаметром
примерно 4-5 см. Обваляйте их в
мелкоразмолотых панировочных сухарях и
придайте им овальную форму толщиной
примерно 1 см каждый. Смажьте котлеты
маслом.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке.
Выберите режим приготовления и вес,
нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните котлеты
и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их
приготовление.
Ингредиенты
Рыбное филе, по 150 - 200 г каждое
1 стакан муки
2 яйца, слегка взбитые
1 стакан мелкоразмолотых панировочных
сухарей
Соль и перец по вкусу

Посуда
Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

1. Приправьте рыбный шницель солью и перцем
по вкусу, обваляйте в муке и смажьте
взбитыми яйцами. Обваляйте его в
мелкоразмолотых панировочных сухарях и
смажьте маслом.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке.
Выберите режим приготовления и вес,
нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните шницель
и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить его
приготовление.

1-5

Картофель- 0,1 - 0,3 кг
фри

Замороженный 1. Разложите замороженный картофель на тарелке для Тарелка для

1-6

Гамбургеры 0,2 - 0,4 кг

Охлажденные 1. Выберите котлеты для гамбургеров весом по 100
г и толщиной по 1 см каждая.
Смажьте котлеты для гамбургеров маслом.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке. Выберите
режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните продукты и
снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их
приготовление.

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

1-7

Сосиски

0,2 - 0,6 кг

1. Снимите упаковку и сделайте надрезы.
Охлажденные 2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке. Выберите
режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните сосиски и
снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их
приготовление.

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

1-8

Картоф .
по-дер.

0,2 - 0,4 кг

Комнатная

подрумянивания на высокой решетке. Для
обеспечения оптимального результата разместите
картофель в один слой. Выберите режим
приготовления и вес, нажмите СТАРТ.

1. Снимите упаковку и сделайте надрезы.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке. Выберите
режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните продукты и
снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их
приготовление.

подрумянивания на
высокой
решетке

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

PУССКИЙ

1-3

Инструкции

28
Код

Меню

Ограничение Исходная
по весу
температура

Инструкции

Посуда

2-1

Брокколи

0,2 - 0,6 кг

Комнатная

1. Помойте овощи и нарежьте одинаковыми
ломтиками.
Пароводяная
2. Налейте 300 мл питьевой воды в пароводяную
чаша
чашу.Поставьте паровое блюдо на пароводяную Паровое блюдо
чашу. Выложите подготовленные продукты на
Паровая крышка
паровое блюдо в один слой. Прикройте паровой
крышкой.
3. Поставьте паровую чашу в микроволновую печь.
Выберите режим приготовления и вес, нажмите
СТАРТ.
- Нарежьте небольшими соцветиями. (12~15
г/кусочек)"

2-2

Морковь

0,2 - 0,6 кг

Комнатная

Так же, как было указано выше
- толщина до 5 мм

Пароводяная
чаша
Паровое блюдо
Паровая крышка

2-3

Куриные
грудки

0,2 - 0,6 кг

Охлажденные Так же, как было указано выше
- толщина до 2.5 мм

Пароводяная
чаша
Паровое блюдо
Паровая крышка

2-4

Яйца

Охлажденные Так же, как было указано выше

Пароводяная
чаша
Паровое блюдо
Паровая крышка

2-5

Рыбное
филе

0,2 - 0,6 кг

Охлажденные Так же, как было указано выше
- толщина до 2.5 мм

Пароводяная
чаша
Паровое блюдо
Паровая крышка

2-6

Зеленая
фасоль

0,1 - 0,3 кг

2-7

Мидии

0,2 - 0,6 кг

2-8

Креветки

0,2 - 0,6 кг

2 - 9 шт.

Комнатная

Так же, как было указано выше

Пароводяная
чаша
Паровое блюдо
Паровая крышка

Охлажденные 1. Помойте мидии и удалите все треснувшие

Пароводяная
раковины или нераскрывшиеся мидии.
чаша
2. Налейте 300 мл питьевой воды в пароводяную
Паровое блюдо
чашу.Поставьте паровое блюдо на пароводяную Паровая крышка
чашу. Выложите подготовленные продукты на
паровое блюдо в один слой.Прикройте паровой
крышкой.
3. Поставьте паровую чашу в микроволновую печь.
Выберите режим приготовления и вес, нажмите
СТАРТ.
Пароводяная
Охлажденные Так же, как было указано выше
чаша
- Длина до 20 см
Паровое блюдо
Паровая крышка

ОСТОРОЖНО
1. Всегда используйте прихватки, вынимая ПАРОВАРКУ из микроволновой печи.
Она очень горячая.
2. Не ставьте горячую ПАРОВАРКУ на стеклянный стол или иную поверхность,
которая может расплавиться.Всегда используйте подставку или поддон.
3. Перед использованием ПАРОВАРКИ налейте в нее не менее 300 мл воды.
Если объем воды меньше 300 мл, это может помешать полному
приготовлению пищи или вызвать серьезное или неустранимое повреждение
изделия.
4. Будьте осторожны, перемещая ПАРОВАРКУ с водой.
5. При использовании ПАРОВАРКИ паровая крышка и пароводяная чаша
должны быть расположены абсолютно правильно. Если неправильно
установить паровую крышку и пароводяную чашу, яйца или каштаны
взорвутся.
6. Никогда не используйте ПАРОВАРКУ с изделием другой модели. Это может
привести к серьезному или неустранимому повреждению изделия.

Паровая крышка
Паровое блюдо
Пароводяная
чаша (тарелка
для
подрумянивания)
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пищи.
позвольте микроволновой печи приготовить то, что вы пожелали.

2
.

3. Поворачивайте
до
тех пор,пока на дисплее не

.

5. Поворачивайте
до
тех пор, пока на дисплее не

.

РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБЖАРИВАНИЯ
Ограничение
одная
по весу
температура
1

Куриный

Охлажденные

Посуда
Ингредиенты
Куриные грудки, по 150 - 200 г каждая
1 стакан муки
2 яйца, слегка взбитые
1 стакан мелкоразмолотых панировочных
сухарей
Соль и перец по вкусу

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

1. Приправьте куриные грудки солью и перцем по
вкусу, обваляйте в муке и натрите взбитыми
яйцами. Обваляйте в мелкоразмолотых
панировочных сухарях и смажьте куриный
шницель маслом.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке. Выберите
режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните шницель и
снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить его
приготовление.

2

Куриные

Охлажденные

1. Смажьте куриные крышки подтаявшим сливочным
маслом или растительным маслом и добавьте
приправы по вкусу.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке. Выберите
режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните крылья и
снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их
приготовление.

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке
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Код

Меню

Ограничение Исходная
по весу
температура

3

Котлеты

0,2 - 0,4 кг

Охлажденные

4

Рыбный
шницель

0,2 - 0,6 кг

Охлажденные

Инструкции
Ингредиенты
500 г фарша из постной баранины или говядины
500 г небольших клубней картофеля, сваренных
и размятых в пюре
3 яйца, слегка взбитые
2 мелко порезанные луковицы
2 столовые ложки нарезанной петрушки
1 стакан мелкоразмолотых панировочных
сухарей
Соль и перец по вкусу
1. Смешайте фарш, пюре, яйца, лук и петрушку.
Из этой смеси сделайте шарики диаметром
примерно 4-5 см. Обваляйте их в
мелкоразмолотых панировочных сухарях и
придайте им овальную форму толщиной
примерно 1 см каждый. Смажьте котлеты
маслом.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке.
Выберите режим приготовления и вес,
нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните продукты
и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить
приготовление.
Ингредиенты
Рыбное филе, по 150 - 200 г каждое
1 стакан муки
2 яйца, слегка взбитые
1 стакан мелкоразмолотых панировочных
сухарей
Соль и перец по вкусу

Посуда
Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

1. Приправьте рыбный шницель солью и перцем
по вкусу, обваляйте в муке и смажьте
взбитыми яйцами. Обваляйте его в
мелкоразмолотых панировочных сухарях и
смажьте маслом.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке.
Выберите режим приготовления и вес,
нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните шницель
и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить его
приготовление.
5

Картофель- 0,1 - 0,3 кг
фри

Замороженный 1. Разложите замороженный картофель на тарелке Тарелка для
подрумянидля подрумянивания на высокой решетке. Для
обеспечения оптимального результата разместите вания на
высокой
картофель в один слой. Выберите режим
решетке
приготовления и вес, нажмите СТАРТ.

6

Гамбургеры 0,2 - 0,4 кг

Охлажденные 1. Выберите котлеты для гамбургеров весом по 100
г и толщиной по 1 см каждая.
Смажьте котлеты для гамбургеров маслом.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке. Выберите
режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните котлеты и
снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить
приготовление.

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

7

Сосиски

0,2 - 0,6 кг

1. Снимите упаковку и сделайте надрезы.
Охлажденные 2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке. Выберите
режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните сосиски и
снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить
приготовление.

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

8

Картоф.
по-дер .

0,2 - 0,4 кг

Комнатная

1. Снимите упаковку и сделайте надрезы.
2. Разместите продукты на тарелке для
подрумянивания на высокой решетке. Выберите
режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.
3. После звукового сигнала переверните продукты и
снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить
приготовление.

Тарелка для
подрумянивания на
высокой
решетке

31

ИНВЕРТОРНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
PУССКИЙ

ИНВЕРТОРНОЕ

ИНВЕРТОРНОЕ

РУКОВОДСТВО ПО
ИНВЕРТОРНОМУ РАЗМОРАЖИВАНИЮ
Категория Продукт для размораживания
Говядина

Пример: Pазморозить 1,2 кг мяса

СТОП/СБРОС.
ИНВЕРТОРНОЕ
РАЗМОРАЖИВАНИЕ

3.

МЯСО
(dEF1)
0,1 – 4,0
кг

СТАРТ/ВВОД

Ягнятина
Свинина

Телятина
Переверните

4. Вращайте РЕГУЛЯТОР

СТАРТ/ВВОД

ПТИЦА
(dEF2)
0,1 – 4,0
кг

Птица
Цыпленок
Индейка
Переверните

ПРИМЕЧАНИЕ:
РЫБА
(dEF3)
0,1 – 4,0
кг

ХЛЕБ
(dEF4)
0,1 – 0,5
кг

Рыба
Моллюски

Переверните
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Посуда, предназначенная для микроволновых печей
Не используйте металлическую посуду или посуду с металлическим покрытием в режиме
микроволнового приготовления
дуги, подобной

Мелкие тарелки

Стеклянная посуда

Пластиковая тара

Бумага

Пластиковые пакеты

Пластиковая посуда для микроволновой печи

Фаянс, глиняная посуда и керамика

ОСТОРОЖНО
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Присматривайте за ними

Следует наблюдать за процессом приготовления пищи.В вашей микроволновой печи имеется
освещение, которое включается автоматически, чтобы вы могли следить за процессом
приготовления пищи.Рекомендации, приведённые в рецептах, для переворачивания, перемешивания
и др. следует считать минимальными рекомендуемыми шагами.Если вам кажется, что пища
готовится неравномерно, измените настройки, чтобы исправить проблему.
Факторы, влияющие на время приготовления в микроволновой печи
На продолжительность приготовления пищи влияют многие факторы.Температура ингредиентов,
используемых согласно рецепту, может отражаться на времени приготовления блюда.Например,
пирог из охлаждённого масла, молока и яиц будет готовиться значительно дольше по времени,
нежели из тех же самых продуктов комнатной температуры.Согласно некоторым рецептам, особенно
для приготовления хлеба, выпечки и пирогов, продукты следует вынуть из печи немного недопечёнными.
Это не является ошибкой.Когда блюду нужно настояться при закрытой крышке, процесс
приготовления продолжается, даже если блюдо вынули из печи, так как тепло продолжает
равномерно поступать снаружи внутрь. Если блюдо оставить в печи, то внешняя часть может
перегреться или подгореть.Постепенно вы научитесь умело пользоваться печью и рассчитывать время
приготовления и ожидания для различных блюд.
Плотность используемых продуктов
Легкие пористые продукты, например выпечка или хлеб, готовятся быстрее, чем жирные, плотные
блюда, такие как жаркое и запеканка. При приготовлении в микроволновой печи следует следить, чтобы
края выпечки не стали сухими и хрупкими.
Высота приготовляемых продуктов
Верхняя часть высоких блюд, особенно при запекании, готовится быстрее, чем нижняя.
Следует переворачивать блюда несколько раз в процессе приготовления.
Содержание влаги в приготовляемом продукте

Кости и сало в продукте

Объем продуктов

Форма приготовляемого блюда

Покрытие

Поджаривание

незначительного количества соуса

PУССКИЙ

Характеристики продуктов и приготовление в
микроволновой печи
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Покрытие жиронепроницаемой бумагой
BU]RXZP]RXU~NZuN^T}VuNkNT}R[ZZTOSR}R`XRTP]UQ]fSNZWT}[`RTbZuTQ]fQNTU[UTPUzZSN^TP[ZXQNT
bWRTuR{ZWTP]USZOWUTQTXZjXNbUWZ[\XRuVTSfOfNXUTZ`fT
Раскладывание и интервалы
YR]~URXXN^TZ`NTWNQN^TQNQTjNPZbZXXfaTQN]WRZ[\TXZ}R[\UZTPU]R{XfZTUTjNQVOQUT}V`VWT
XNk]ZSNW\O^T}R[ZZT]NSXRuZ]XRTZO[UTUT]NjuZOWUW\TSTPZbUTXNT]NSXRuT]NOOWR^XUUT`]VkTRWT`]VkNT
P]Z`PRbWUWZ[\XRTPRTQ]VkVHUQRk`NTXZTOQ[N`fSNaWZTZ`VT`]VkTXNT`]VkNT
Перемешивание
YZ]ZuZUSNXUZT^S[^ZWO^TR`XRaTUjTXNU}R[ZZTSN{XfTWZXR[RkUaTP]UkRWRS[ZXU^TSTuUQ]RSR[XRSRaT
PZbU?[^TV`R}OWSNTP]UkRWRS[ZXU^TPUzNTPZ]ZuZUSNZWO^TOT~Z[\TOuZUSNXU^Z{`VTWZuTPUzVT
P]UkRWRS[^ZuVTSTuUQ]RSR[XRSRaTPZbUTPZ]ZuZUSNWTOT~Z[\T]NOP]ROW]NXZXU^TUT
PZ]ZXNP]NS[ZXU^TXNk]ZSNTOZk`NTPZ]ZuZUSNaWZTOTSXZXZaTOWR]RXfTQT~ZXW]VTZO[UTSXZX^^T
OWR]RXNT]NjRk]ZWNTSTPZ]SVTRbZ]Z`\T
Переворачивание
@`NTQ]VPXfT]NjuZ]RSTSfW^XVWN^TZ`NTWNQN^TQNQT{N]QRZTUTQV]U~NT~Z[UQRuT`R[{XNT}fW\T
PZ]ZSZ]XVWNTWNQTbWR}fTSZ]TUTXUjTkRWRSU[UO\T]NSXRuZ]XRNQ{ZT}V`ZWTR]RZaTU`ZZaTPZ]ZSZ]XVW\T
]Nj]ZjNXXVTQV]U~VTUTRW}USXfZT
Размещение более толстых частей снаружи
NQTQNQTuUQ]RSR[XfTST}R[\ZaTOWZPZXUTSRj`ZaOWSVWTXNTQ]N^T}[`NTWRT[VbZT}f[RT}fTPR[R{UW\TXNT
SXZXUZTQ]N^T}R[ZZTWR[OWfZTPR]~UUTu^ONTPWU~fTUT]f}fTP]UkRWNS[USNZuRkRT}[`NNQUuTR}]NjRuT
}R[ZZTWR[OWfZTPR]~UUT}[`NT}V`VWTPR[VbNW\T}R[\ZTuUQ]RSR[XRSRaTvXZ]kUUTUTPUzNT}V`ZWT
P]UkRWNS[USNW\O^T]NSXRuZ]XRT
Укрывание
YR[ROQUTN[uUXUZSRaTR[\kUTQRWR]fZT}[RQU]VWTuUQ]RSR[XRSfZTSR[XfTuRkVWT]NjuZzNW\O^TPRT
Q]N^uT}[`NTOTZ`RaT`[^TjNzUWfTvWUTVbNOWQRSTRWTPZ]Zk]ZSNTHUQRk`NTXZTUOPR[\jVaWZTO[UQRuTuXRkR
R[\kUTUTV}Z`UWZO\TSTWRuTbWRTTR[\kNTP]UQ]ZP[ZXNTQT}[`VTUXNbZTvWRTuR{ZWTP]USZOWUTQTT
SRjXUQXRSZXUTv[ZQW]UbZOQRaT`VkU
Приподнимание
>}êZuXfaTU[UTP[RWXfaTP]R`VQWTSRTS]Zu^TP]UkRWRS[ZXU^TuR{ZWTP]UPR`X^W\O^TO[Z`RSNWZ[\XRT
~ZXW]N[\XN^TU[UTXU{X^^TbNOW\TP]R`VQWNT}V`ZWTPRk[RzNW\TuUQ]RSR[XfTST}R[\ZuTR}êZuZ
Прокалывание
Y]R`VQWfTSTR}R[RbQZTQR{U~ZTU[UTuZu}]NXZTuRkVWTW]ZOXVW\T]NjR]SNW\O^TSTPZbUTZO[UTRXUTXZT
}V`VWTP]RQR[RWfT`RTXNbN[NTP]UkRWRS[ZXU^TqWRTuRkVWT}fW\T}Z[QUTUT{Z[WQUT^U~TuR[[OQUTUTVOW]U~fT
~Z[\XfZTRSRzUTUT]VQWf
Проверка на предмет готовности
Y]R`VQWfTkRWRS^WO^TSTPZbUT}fOW]RTPRvWRuVTUTXV{XRTbNOWRTP]RSZ]^W\HZQRWR]fZTP]R`VQWfT
ROWNS[^WO^TSTPZbUT`RTWZTPR]TPRQNTRXUTPR[XROW\TXZT}V`VWTP]UkRWRS[ZXfTXRT}R[\UXOWSRTWUPRST
P]R`VQWRSTWNQUTQNQTu^ORTUTPWU~NTSfXUuNWO^TUjTPZbUTXZT`RTQRX~NTP]UkRWRS[ZXXfuUT
TvWRTS]Zu^TWZuPZ]NWV]NTP]R`VQWNTuR{ZWT PR`X^W\O^TXNT3-8ÝT=
Время выстаивания
HZQRWR]fZTP]R`VQWfT`RR`^WT`RTPR[XRaTkRWRSXROWUTSTWZbZXUZT·ÍÇTuUXVWTPRO[ZTRQRXbNXU^T
P]UkRWRS[ZXU^TSTPZbUT>}fbXRTSTWZbZXUZTvWRkRTS]ZuZXUT}[`RTXNQ]fSNZWO^TOSZ]VT`[^TWRkRT
bWR}fTOR]NXUW\TWZP[RTUTXZT`NW\TP]R`VQWVTSfORXVW\T XNP]UuZ]TPU]R{XfZTUT}UOQSUWf¡TbWRTWNQ{Z
OPROR}OWSVZWTR}RkNzZXUTSQVONTUTN]RuNWNTP]UkRWRS[ZXXRkRT}[`N
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1 Поддерживайте внутреннюю поверхность печи в чистоте

С

2 Поддерживайте внешнюю поверхность печи в чистоте

PУССКИЙ

Очистка вашей печи

С
У

испарение

Использование функции диагностики
SMART DIAGNOSIS™
1

36 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Ответ

Что произошло, если внутри печи не Может быть несколько причин. Например,
лампочка перегорела или нет электропитания.
горит свет?
Проходит ли микроволновая энергия Нет. Через отверстия в корпусе проходит свет, но не
через экран дверцы?
проходит энергия микроволн.
Почему появляется звуковой сигнал, Звуковой сигнал появляется для того, чтобы гарантировать,
когда нажимается кнопка на панели что настройки были введены верно.
управления?
Будет ли повреждена микроволновая Да. Никогда не следует включать пустую печь.
печь, если будет работать пустой?
При запекании, варке в кипятке или жарке желток может
Почему яйца иногда лопаются?
взрываться, так как пар попадает внутрь мембраны.
Для предотвращения просто разрежьте яйцо до приготовления.
Никогда не готовьте яйца в микроволновой печи в скорлупе.
После окончания приготовления в микроволновой печи и
Какое время рекомендуется
вынимания из печи пищу доводят до полной готовности
выдержать после окончания
в течение некоторого времени для достижения равномерного
приготовления продукта в
приготовления по всему объему. Длительность времени
микроволновой печи.
выдерживания зависит от плотности продукта.
Проверьте
руководство по приготовлению еще раз, чтобы
Почему в моей печи пища не всегда
убедиться в том, что вы верно следуете указаниям, а также
приготавливается так быстро, как
просмотрите информацию о том, что может быть причиной в
указано в руководстве по
изменениях времени приготовления.Время приготовления и
эксплуатации?
настройки нагрева являются предположительными, выбраны
для того, чтобы избежать перегрева - наиболее частой
проблемы при использовании печи. Различия по размеру,
форме, весу и внешним размерам пищи требуют более
продолжительного времени приготовления.Используйте свои
собственные суждения вместе с предложениями по
приготовлению для проверки условий приготовления так, как
вы могли бы это сделать с обычной плитой.
Почему появляется слово «Cool» или После того как приготовление завершено, вентилятор может
работать для охлаждения печи. Дисплей будет отображать
до сих пор отображается время
«Cool». Если вы откроете дверь или нажмете СТОП до того,
приготовления на дисплее, а также
как время приготовления завершено, то на дисплее будет
есть шум вентилятора после того,
отображаться время приготовления.
как приготовление завершено?

Помехи Радио / ТВ / Беспроводному оборудованию
Использование микроволновой печи рядом с такими устройствами, как радио, телевизор, беспроводная
точка доступа, Bluetooth-устройство, медицинское оборудование и оборудование, использующее ту же
частоту, может привести к помехам. Эти помехи не являются показателем неисправности печи или ее
неправильной работы. Устройство безопасно для использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не используйте медицинское оборудование рядом с микроволновой печью, так как помехи могут
вызвать неполадки в работе медицинского оборудования.
Помехи могут быть устранены с помощью следующих процедур:
а. Очистите дверцу и уплотнительный материал печи.
б. Перенаправьте приемную антенну радио, телевизора, Bluetooth-устройства или иного оборудования.
в. Переместите микроволновую печь в соответствии с расположением радио, телевизора,
Bluetooth-устройства или иного оборудования.
г. Передвиньте микроволновую печь подальше от приемника.
д. Подключите микроволновую печь к другой розетке, чтобы приемник и печь использовали разные
электрические ответвления.
е. Поместите в печь стакан с водой (объемом 250 – 500 мл) в качестве нагрузки и включите печь.
После этого произведите сброс Wi-Fi роутера по питанию (отключите из розетки и снова включите).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
230 В~ 50 Гц

Выходная мощность микроволновой печи

Макс. 1100 Вт* (IEC60705 номинальный стандарт)

Частота микроволн (СВЧ)

2450 МГц

Внешние размеры

544 мм(Ш) X 327 мм (В) X 525 мм(Г)

Уровни мощности

Микроволновый

1350 Вт

Гриль

950 Вт

Конвекция
Гриль комби
Конвекция комби

Вт
Вт
Вт

* При 1100Вт и 900 Вт выходная мощность будет снижаться во избежание перегрева.
Частота микроволн: 2450 MHz +/- 50 MHz (Группа 2 /Класс B) **
Оборудование Group 2:group 2 содержит все радиочастотное оборудование ISM, в
котором радиочастотная энергия в диапазоне частот от 9 кГц до 400 ГГц намеренно
создается и используется или только используется в виде электромагнитного
излучения, индуктивной и/или емкостной связи, для обработки материала или в целях
проверки/анализа.
Оборудование Class B - это оборудование, которое подходит для использования в
бытовых учреждениях и в учреждениях, непосредственно подключенных к сети низкого
напряжения электропитания, питающие здания, используемое для бытовых целей.
Вы можете скачать руководство пользователя на сайте http://www.lg.com

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и
указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного
использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается
использовать для хранения пищевой продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки.
Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде
цифрового и/или буквенного обозначения.

PУССКИЙ

MJ396****
Напряжение сети

ҚАЗАҚ

ТҰТЫНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

"CONVECTION"
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШІ

Пайдаланардан бұрын осы тұтынушы нұсқаулығын мұқият оқып
шығыуыңызды сұраймыз.
MJ396 ****
(қосымша, үлгі сипаттамасын тексеріңіз)

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
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Микротолқын функциясы
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9 ПАЙДАЛАНАРДАН БҰРЫН
(MJ3965AIS/BIH)

12
12

(MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR/MJ3966ACT)

13
13
14
14
14
14

(MJ3965BPS/BPH)
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29 Пайдалы қуыру
29 Пайдалы қуыру мəзірінің нұсқаулары
31
31

32 МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕРГЕ
АРНАЛҒАН ЫДЫС
33 ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ
ЖƏНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ
35 ПЕШІҢІЗДІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН
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ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ
36 СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР
37 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ
МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖƏНЕ Кейінгі ПАЙДАЛАНУ ҮШІН
САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
d[T}Z[kTTNVPWTZOQZ]WVdZ[kTOj`TXZuZOZT}NONTW[N[N]`fTNjNNTf]NWVfTXZuZOZT
{N]NNWWNVfTuuQXTfWUuN[TNVPWZ]`TQ]OZWZ`NVPOj`QTN]N[N]fXTR]fX`NVTWV]N[fT}N][fT
N}N][N]T=DTd>²ÐÐTXZuZOZTHDDATDx?DAÐÐTOj`Z]XZXTQZaXkTNVPTWV]N[fT
ZOQZ]WVTWN}NOfXNXTQZaXT}Z][kZXd[T}Z[k[Z]TufXNXfT}[`]Z`

САҚ БОЛЫҢЫЗ
d[T}Z[kTNVPWT`ZXZT{N]NNWfXNTXZuZOZTNjNNTf]NWVfTuuQXTWZXUQN[fTNVPOj`QWT
ONWNuNVTXZuZOZTNVPTWV]N[fTZOQZ]WZ`

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
d[T}Z[kTNVPWT`ZXZT{N]NNWfXNTXZuZOZTNjNNTf]NWVfTuuQXTWZXUQN[fTNVPOj`QWT
ONWNuNVTXZuZOZTNVPTWV]N[fTZOQZ]WZ`

САҚ БОЛЫҢЫЗ
1

Мұндай əрекеттер микротолқынды энергиядан қорғайтын қандай да болмасын

қақпақтарын ашуды қажет ететін болса, пеш есігінің тұтастығын бұзуға, пешті, сондай-ақ,
есік тығыздағышын, бақылау тақтасын, қорғаныс блоктағышын ажыратып-қосқыштарды
немесе пештің басқа да бөліктерін өзіңіз реттеуге немесе жөндеуге əрекет

Есіктің тығыздағыштары жəне оған тиіп тұратын микротолқынды пештің
бөліктері зақымдалған болса, микротолқынды пешті қолданбаңыз. Жөндеу жұмыстарын

жасамаңыз.

тек білікті қызмет көрсету маманы орындау керек.

d
?]fOTPNa`N[NX}NVT{XZT{X`ZVT{ufOWN]fTuUQ]RTWR[fX`fTvXZ]kU^XfTjU^X`fTNuNTfN]VT

NONTv[ZQW]T]f[f[N]fXNXTuUQ]RWR[fX`fTPZWXTZ]ZQZ[kT{RN]fTQZ]XZV`ZT{XZT
{RN]fTv[ZQW]TWRkfuZXT{ufOTOWZaWXT]f[f
OZ]XZTXZuZOZTv[ZQW]TWRfTORVfXfTNVPXZTQZ[VTuVuQX

2

Микротолқынды пешті кептіру үшін пайдаланбаңыз (мысалы,дымқыл газетті,

киім-кешекті, ойыншықтарды, электр құрылғыларын, үй жануарларын, балаларды жəне
т.б.-ны кептіру үшін)

d

[TW]ufOWfT]f[fTNVPOj`QQZTNWfOWfTQ]`Z[TW]`ZTNVPTOZ}Z}T}R[VfTuuQXTufON[fT]WT
fVTQaPTN[VTXZuZOZTv[ZQW]TWRkfXfTORVfXNXTQZj`ZaORT[u

3

Б

ұл тұрмыстық құрылғы тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға бақылаған немесе
тұрмыстық құрылғыны пайдалану сұрақтары жөнінде нұсқаулық жүргізген жағдайдан
басқа уақытта физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі (балаларды
қоса), сондай-ақ, сəйкес тəжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалануға
арналмаған.
ұстау керек.

Тұрмыстық құрылғымен ойнамауы үшін (кішкентай) балаларды бақылауда

?

]fOTPNa`N[NX}NVTjNfuTQZ[W]VkZTQZ[VTuuQXTufON[fT]WTfVfTv[ZQW]TWRkfXfTORVfT
XZuZOZTQaPTN[V

4

П

Кішкентай балалар

айдалану кезінде қолданылатын бөліктерінің ысып кетуі мүмкін.
микротолқынды пештің жанында ойнамау керек.

>[N]`fTQaPTN[VfTuuQX

ҚАЗАҚ

]WTfVTv[ZQW]TWRkfXfTORVT{N]NNWWNXVT{XZTu[QQZTjNfuTQZ[W]VTNVPXTN[`fXTN[VTXT
uUQ]RWR[fX`fTPZWTPNa`N[NX}NOT}]fXTROfT{NWWfTRfPTfffjT{XZT}N][fTXONV[N]`fT
R]fX`Nfjd[TXONV[fT}N][fTWVfX`NVfTuuQXTfWUuN[TN]WWN]`fT]ZWWZuZa`
OX}ZOWQWZXTNNV[fWNXTWVfX`NNXT{N`Na`NT]NNXTWZXUQN[fTfjuZWTQ]OZWVTNkZXWuZXT
XZuZOZTX`]VuZXT}Na[NXfOffj
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Жарылып кетуі мүмкін болғандықтан, сұйық тағамдарды жəне өзге азық-түліктерді
герметикалық ыдыста жылытуға болмайды.Дайындамас бұрын немесе ерітпес бұрын,
өнімдерден пластик орамасын алып тастаңыз.Ескертпе: кейбір жағдайларда жылыту
немесе тағамдарды дайындау үшін оларды пластик пленкалармен жабу қажет.

6

>XfT{f]Wf[VfTuuQX
Əрбір іске қосу режимінде сəйкес жабдықтарды қолданыңыз.
?]fOTPNa`N[NX}NVTuUQ]RWR[fX`fTPZTPZXTRXfT}[QWZ]XTjNfu`NVNTQZ[VTXZuZOZTfXT
Nf]NVfT{XZT]WTfVfTuuQX

7

8

Б

алаларға бөліктерімен ойнауға немесе есігінің тұтқасына асылуына рұқсат бермеу
керек.

dалалардың жарақат алуы мүмкін.
Микротолқынды энергиядан қорғайтын қақпақты ашуды талап ететін техникалық қызмет
көрсету немесе жөндеу жұмыстарын тек қана білікті маман орындау керек. Мұндай
жұмыстарды басқа тұлғаның орындауы қауіпті.

9
10

Т

ұрмыстық құрал біріктірілген режимде қолданылатын болса, туындайтын жоғарғы
температураға байланысты балалар микротолқынды пешті тек ересектердің
бақылауымен пайдалану керек.

Зақым келтірілген болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.Микротолқынды

пештің дұрыс жабылуы жəне зақымдалмаған болуы өте маңызды:(1) есік (майыспаған),
(2) ілмектері мен қапсырмалары (сынған немесе осал), (3) есік тығыздағыштары мен
тығыздағыш беткі қабаттар.

11

XfTuUQ]RWR[fX`fTvXZ]kU^XfTNVPWTNuN`NXTWfOTOZ]XZTf]NVNTQZ[VTuuQX
Есікке немесе есіктің тығыздағыштарына зақым келген болса, білікті маман жөндеу

жұмыстарын жасаланбаған кезде, микротолқынды пешті пайдалануға болмайды.

12

Құрылғыға қуат ұзартқыш шнур немесе портатитвті электр шығысы арқылы беріледі.
Портативті электр шығысының ұзартқыш шнуры оған су шашырамайтын немесе ылғал

тимейтін етіп қойылу керек.

13

Балалар микротолқынды пешті қауіпсіз пайдалана алатындай сəйкес нұсқау берілсе

жəне олар дұрыс пайдаланбау нəтижесінде туындайтын қауіпті түсінетін болса, оларға
микротолқынды пешті пайдалануға рұқсат етіледі.

14

Тұрмыстық құрылғы мен оның қолданыстағы бөліктері пайдалану кезінде ыстық
Қ
8

болады. ыздырылған бөліктерін қолыңызбен ұстап қалмаңыз. жасқа толмаған
балалардың олар үздіксіз бақылауда болғаннан басқа жағдайда, тұрмыстық құрылғыға
жақындамауы керек.

15

Пайдалану кезінде тұрмыстық құрылғы ыстық болады.Микротолқынды пештің ішіндегі
қызып кететін бөліктерін ұстамаңыз.

16

П

ештің есігіндегі əйнегін тазалау үшін қатты қырғыш тазалау құралдарын немесе өткір
металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар əйнекті тырнап тастауы, ал ол
əйнектің шытынауына əкелуі мүмкін.
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
1

Есіктегі кірістірілген механизмге, қорғаныс блоктаушысына байланысты микротолқынды
пешті есігін ашып пайдалануға болады.Қорғаныс блоктаушысының тұтастығын бұзбау
маңызды.



2

@OQTNfTQZj`ZT

Микротолқынды пештің алдыңғы беті мен есігі арасына кез келген затты салмаңыз
(мысалы, ас үй сүлгісі, майлықтар жəне т.б.).

Т

ағамдардың немесе тазалау құралдарының қалдықтарының тығыздағыш беттерде
жинақталуына жол бермеңіз.

3

XfTuUQ]RWR[fX`fTvXZ]kU^XfTNVPWTNuN`NXTWfOTOZ]XZTQZ[VTuuQX
Дайындау уақытының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Тағамның аз мөлшері қысқа
пісіру жəне жылыту уақытын талап етеді.

UQ]RWR[fX`fTPZWZTPO]VTWNNuXfTWWNXVfXNT{XZT]TN]NaTuUQ]RWR[fX`fTPZWT
}jf[VfXNTQZ[VTuuQX

4

Сұйықтықты жылытқан кезде, мысалы, сорпа, тұздық жəне сусындар
* Бүйірлері тік жəне мойны жіңішке контейнерлерді пайдаланбаңыз.
* Қатты қыздырмаңыз.
* Контейнерді микротолқынды пешке салмас бұрын сұйықтықты араластырыңыз да,
жылытудың жарты уақыты өткен соң, оны қайтадан араластырыңыз.

*

Қыздырылған соң, сұйықтықтың ұзақ емес мерзімге микротолқынды пеште тұра

тұруына мүмкіндік беріңіз;тұтынбас бұрын тағы да бір рет араластырып, сілкіп алыңыз
да, күйіп қалмау үшін (əсіресе бұл бала тағамы бар бөтелкелер мен банкалардың ішіндегі
тағамға қатысты) температураны тексеріңіз.

|RXWZaXZ]`TPNa`N[NXNXTQZj`ZTN}NaT}R[ffj=VOfX`N]`fTuUQ]RWR[fX`fTPZWZTfj`f]VT
|RXWZaXZ]`TPNa`N[NXNXTQZj`ZTN}NaT}R[VTQZ]ZQ
Микротолқынды пештің жоғарғы, төменгі немесе бүйір жақтарында орналасқан

QZQW][kZXTNWWfTNaXNVNTQZ[VTuuQXT

5

желдеткіш саңылауы.Желдеткіш саңылауы ашық болу керек.

BZ[`ZWQTONf[NVfT{N}fT]N[`fTPNa`N[NXVTuUQ]RWR[fX`fTPZWTjNfu`N[VfXNT{XZT
WNNu`fT`]fOT`NafX`NuNVNTQZ[VTuuQX

6

О

л бос болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Микротолқынды пешті
қолданылмайтын болса, оның ішінде бір стакан су қалдыру ұсынылады.

Микротолқынды пеш кездейсоқ қосылатын болса, су барлық микротолқынды энергияны
қауіпсіз сіңіріп алады.

7

?]fOTPNa`N[NX}NVTuUQ]RWR[fX`fTPZWTjNfu`N[VfXNTQZ[VTuuQX
Аспаздық кітапта сəйкес тағамды дайындау бойынша нұсқау берілген жағдайдан басқа
кезде тағамды қағаз сүлгіге орап пісірмеңіз.Дайындау үшін қағаз сүлгінің орнына газета
пайдаланбаңыз.

?]fOTPNa`N[NX}NV`fT{N]f[VNTXZuZOZT]WQZTQZ[VTuuQX

ҚАЗАҚ

XfTuUQ]RWR[fX`fTvXZ]kU^XfTNVPWTNuN`NXTWfOTOZ]XZTQZ[VTuuQX
R]NXfOT}[RQWNVfOfTQZjTQZ[kZXTPO]V`T]PTWNOWNa`f¡

6

8

@HK|D²ÐTDxY=?|TH =Dx²ÐÐ

М

етал əшекейлері (мысалы, алтын немесе күміс) бар ағаш немесе керамикалық
контейнерлерді пайдаланбаңыз.

Əрқашан металл орауыш сымдарды алып тастаңыз.Əрқашан микротолқынды пеште
пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.

Т

ағамды жəне сусынды дайындау кезінде микротолқынды пеште металл контейнерлерді
пайдалануға тыйым салынады.

>

H

[N]`fTfjfPT{XZTN]NafPTQZWVTuuQX ZkjXZXTuZWN[[TjNWWN]`fTuUQ]RWR[fX`fTPZWZT
U[PTQZWVTuuQXTuXfTNVPWTjNfuNTQZ[VTfWUuN[

9

Екінші рет өңделген қағаздан жасалған өнімдерді пайдаланбаңыз.
X`NaTXu`Z]`T`NafX`NVTQZjX`ZTWWNXVNTXZuZOZT]WQZTQZ[VTuuQXT}k`ZTROPN[N]`fT
NuWVfTuuQX

10

11

Поднос пен ыдысты қоюға арналған түпқойманы тағамды дайындап болған соң тікелей
суға батыру арқылы шаймаңыз.Бұл сынып кетуіне немесе зақымдалуына əкелуі мүмкін.
?]fOTPNa`N[NX}NVTuUQ]RWR[fX`fTPZWTjNfu`N[VfXNTQZ[VTuuQX
Микротолқынды пеш тұрмыстық құрылғының кездейсоқ құлауының алдын алу үшін,
алдыңғы есік микротолқынды пеш орналасқан беттің шетінен 8 см немесе одан көбірек ара
қашықтықта орналасатын етіп қойылу керек.

?

]fOTPNa`N[NX}NVT`ZXZT{N]NNWWN]fXNTXZuZOZTuUQ]RWR[fX`fTPZWT}jf[VfXNTQZ[VT
uuQX

12

13

П

ісірмес бұрын картоптың, алманың немесе осыған ұқсас жемістердің немесе
өсімдіктердің сыртын тесіп қойыңыз.

>XfT{f]Wf[VfTuuQX
Жұмыртқа қабында дайындамаңыз.Қабығындағы жұмыртқа мен қатты пісірілген
жұмыртқаны шағынды толқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар
микротолқынды пеште қыздырылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

14
15

Buf]WNTX`ZkTfOfuTQWZ][Z`T`ZT{uf]WNT{N]f[fPTQZWZ`
Микротолқынды пешті майда қатты қуыру үшін пайдалануға əрекет жасамаңыз.
d[TfOWfTOafWfWfTQZXZWWZXTNaXNVfXNTQZ[VTuuQX
Түтін көрінетін (немесе бөлінетін) болса, тұрмыстық құрылғыны өшіріңіз немесе ашадан

суырыңыз да, тұтануды өшіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

16

d[TQ]`Z[TON[`N]NTQZ[VTuuQXTufON[fT]WTXZuZOZTv[ZQW]TWRkfXfTORVf
Тағамды пластик немесе қағаз контейнерлерде жылытқан кезде, микротолқынды пешті

қадағалаңыз, себебі бұл өртке əкелуі мүмкін.

17

NNuTQRXWZaXZ]TQaXTXNN][NVfXNXTWk[VTuuQXTN[TjTWN]NPfXNXT]WQZTQZ[VTfWUuN[
Тұрмыстық құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қолданыстағы беткейлерінің температурасы

жоғары болуы мүмкін.Микротолқынды пештің есігін, пештің сыртқы жəне артқы бетін, пеш
қуысын, жабдықтары мен ыдысын гриль режимі, конвекция режимі жəне автоматты түрде
дайындау функциясын пайдаланған кезде қолданбаңыз.
ыстық болмауын тексеріңіз.

>

Тазаламас бұрын олардың

OfT}ZWWZ]T{RN]fTWZuPZ]NWV]NNT`ZaXTfj`f]f[NWfX`fWNXTN[fTNOPNj`fTR[NPWfT
R[`NX}NaWfXT}R[ONfjTQaPTN[VTNVPTWVfX`Na`f

@HK|D²ÐTDxY=?|TH =Dx²ÐÐ

18

7

М

икротолқынды пешті жүйелі түрде тазалау жəне кез келген тағам қалдықтарын тазалап
тұру керек.

UQ]RWR[fX`fTPZTWNjN[fWNTOWN[uNaWfXT}R[ONTuXfT}ZWTONPNOfXfTXNN][NVfXNTQZ[VT
uuQXTdXfT{N}`fWN]`fTfjuZWTQ]OZWVTuZ]juXZTWZ]OTfPN[fXTWUkjPTNVPWT{N`Na`fT
WVfX`NVfXNTQZ[VTuuQX

19

`QZXTfjuZWQZ][Z]XZTN]XN[NXTNOTa[Z]`ZTQZOZ[Z]`ZT{XZT}NONT`NT{ufOTR]WNOfX`N£
Z]uZ][QTa[Z]`Z£
RXNTa`TuRWZ[\`T{XZT}NONT`NTW]f[fWfT{Z]`TQ[UZXWWZ]XZ£
WXZVT{XZTWNZ]WZkTNOTW]X`ZkTRXNTa[Z]`ZT

21

Б

ұл тұрмыстық құрылғыны тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға бақылаған
немесе тұрмыстық құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулық берілген жəне бұл
тұлғалар мұнымен байланысты қауіптерді түсінген жағдайда, 8 жастан асқан балаларға
жəне физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі, сондай-ақ, сəйкес

Балалар тұрмыстық құрылғымен

тəжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалана алады.

Б

ойнамау керек. алалар 8-ге Толмаған кезде жəне олар ересек адамдардың бақылауында
болмаған кезде, пайдаланушының тазалау жəне техникалық қызмет көрсету жұмыстарын
балалар орындамау керек.

М

22

икротолқынды пеш тағамдарды жəне сусындарды жылытуға арналған.Тағамды, киімді
кептіру, жастықтарды, тəпішкелерді, жөкені, ылғал матаны немесе осыған ұқсас заттарды
қыздыру жарақатқа, тұтануға немесе өртке əкелуі мүмкін.

23

ұл тұрмыстық құрылғы сыртқы таймермен жəне бөлек қашықтан бақылау жүйесімен
пайдалануға арналмаған.

24

опкорнды дайындауға қатысты əрбір өндірушінің нұсқауларын мұқият
орындаңыз.Жүгері дəндерін қуыру кезінде микротолқынды пешті қараусыз
қалдырмаңыз.Жүгері дəндері көрсетілген уақыт біткен кезде қуырылмайтын болса,

Б
П

Ж

үгері дəндерін қуыру үшін қоңыр қағаз пакеттерді
дайындауды тоқтатыңыз.
қолданбаңыз.Жүгерінің қалған дəндерін қуыруға əрекет жасамаңыз.

25

ùNuN`NXTWfOT`NafX`NVT{kZ]XTWWNXVfXNTQZ[VTuuQX
Бұл құрылғыны жерге тұйықтау керек.
Қуат баусымындағы сымдардың түсі келесі таңбалауларға ие:
КӨК ~ Бейтарап
ҚОҢЫР жəне ТҮРЛІ-ТҮСТІ
ЖАСЫЛ жəне САРЫ ~ жерге тұйықталған
Бұл құрылғының қуат сымы сымдарының түсі штепсельдегі терминал түстерінің

таңбалануына сəйкес келмейтін болса, мына ережелерді ұстаныңыз:

КӨК түсті сым N əрпімен таңбаланған немесе ҚАРА түске боялған терминалмен
байланыстырылу керек.

Қ

ОҢЫР түстің сымы N əрпімен таңбалаған немесе ҚЫЗЫЛ түске боялған терминалмен
байланыстырылу керек.

ЖАСЫЛ жəне САРЫ немесе ЖАСЫЛ түсті сымдар G əрпімен немесе / белгісімен
таңбаланған терминалмен байланыстырылу керек

.

Жабдықтаушыдан берілген сым зақымдалған болса, қауіптің алдын алу мақсатында оны
өндіруші, оның қызметтік агенті немесе білікті маман ауыстыру керек.

?]fOTPNa`N[NX}NVTQ]`Z[Tv[ZQW]T{N]NNWNTQZ[VTuuQX

ҚАЗАҚ

20

Тек қана осы микротолқынды пеш үшін ұсынылатын термо қармауышты қолданыңыз.
?]fOTWZ]uRTN]uNVfWfTPNa`N[NX}NaTWZuPZ]NWV]NXfTXNWfTZQZXXZTOZXu`T}R[NTN[uNaOfj
d[T[kuZXTWZ]uRTN]uNVfT}Z][uZa`
Тұрмыстық құрылғы үйде жəне соған ұқсас жерлерде пайдалануға арналған, мысалы:

8

26
27
28
29

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

Əрқашан микротолқынды пеште пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.
Бұл пеш коммерциялық пайдалануға арналмаған.
Дұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
Микротолқынды пеш басқа жабдықтың ішіне кіріктіріп салуға арналмаған.
Микротолқынды пешті бос кеңістікке қою керек.
Қосылымды қосу ежелеріне сай реттелген сымда аша немесе ажыратып-қосқыш
арқылы жүзеге асыру керек.

С

əйкес келмейтін ашаны немесе ажыратып-қосқышты пайдалану электр тогының соғуына немесе
тұтануға əкелуі мүмкін.

30
31
32

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, есігі немесе сыртқы беті қызуы мүмкін.
8 жасқа толмаған балалардың құрылғыны жəне оның сымдарына ұстауына жол бермеңіз.
Балалар тағамы бар бөтелкелер мен контейнерлерді араластыру жəне сілку қажет, ал

күйіп қалудың алдын алу үшін, олардың температурасын бермес бұрын тексеру керек.

П

33

ештің ішкі жəне сыртқы бөліктерін таза ұстау керек.Пешті тазалау жөніндегі
нұсқауларды «Пешіңізді тазалауға арналған» бөлімінен қараңыз.

34
35
36

Орнату кезінде талаптарды сақтамау қатты қызып кетуге жəне қауіпке əкелуі мүмкін.
Бумен тазалағыштарды қолдануға болмайды
Ескерту, ыстық бет
Бұл нышан беткі қабаты ысып кетуі мүмкін екендігін білдіреді
Өнімге бөтен зат қоймаңыз (кітап, қорап жəне т. б.). Өнім қызып,жанып немесе құлап

37

қалган жағдайда, жарақатқа əкелуі мүмкін.

9

ПАЙДАЛАНАРДАН БҰРЫН
ОРАМАСЫНАН ШЫҒАРУ ЖƏНЕ ОРНАТУ

ҚАЗАҚ

БУҚАЗАН

(MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR)
(MJ3966ACT)

Буқазан қақпағы

Буқазан табақшасы
Слюда
пластинасын

Буқазан су тостағаны
(Күтірлек науасы)

Күтірлек науасы
(MJ3965BPS/BPH)

Күтірлек науасы

Жабдықтардың режим бойынша пайдалану

Күтірлек науасы
Буқазан

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРІМ

Микротолқын

Гриль

Конвекция

Құрамдас гриль

Құрамдас
конвекция

O
O

O
-

O
-

O
-

O
-
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ЕСКЕРІМ
ÊTTd ²TY@ùT|>@AK²ÐTDDDH?ÐAxTD=DDAÐTùHTYDÈ?D²DHÐ²DxÐTK=

·TYZj`TOWNX`N]WWfTW]ufOWfT]RjZWQNNTROffjTYZT
]RjZWQNNTROf[NXTWZQT{N[fjT]f[fTZQZXXZTQjT{ZWQjj
TTTTЕгер пешіңіз дұрыс жұмыс жасамаса, электр розеткасынан
ажыратыңыз, содан кейін оны қайтадан қосыңыз.
ÎTYZWTZOkXTWWNOfXNXTWN]WfPTNffjTDaXN[uN[fTZ}Z]`T
PZWTXZTR]XN[NOWf]ffjTN[TfXfTWN}NNXfTZ}Z]`T
OWXZTRaffj
ºTTÐ`fONT·ÇÇTu[T Í¢ÛTPUXWN¡TOVTafPTPZWTXZTON[ffjT
=R`NXTQZaXTPZWTZOkXT{N}ffjTNX`NaTQRXWZaXZ]TPNa`N[NXVT
{XX`ZTQuXjT}R[ONTМикротолқынды пештерге арналған
ыдысT}[uXTN]Nfj
¹T·ÇTOZQVX`Tj][ZVTVNfWfXTR]XNWVTXT
ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУWauZOXT{XZTБАСТАУ/ЕНГІЗУTWauZOXT}]T
VNfWWNT}NOffjTT

секундтық

ËTДИСПЛЕЙT·Ç`NXT}NOWNPTONXNV`fT}NOWNa`fT|]OZWQTÇT
{ZWQZX`ZTOUkXN[T}Z][Z`TYZWTZOkXTNfPTOVT
WZuPZ]NWV]NOfXTWZQOZ]jT@kZ]TPZjT{ufOT{NONPTW]ONTOVT
{f[fT}R[VTQZ]ZQTЫдысты шығарарда абай болыңыз, ыдыс
ыстық болуы мүмкін.
СІЗДІҢ ПЕШІҢІЗ ОРНАТЫЛДЫ.
ÌTdWZ[QZ[Z]`T{XZT}N[N[N]TWNNufT}NXQN[N]fXTPZQZTNaNPT
ON[ffjT{XZTQaPTN[V`fT}R[`f]uNVTXTWWfXN]`NXT}]fXT
WZuPZ]NWV]NOfXTWZQOZ]j
¸TauZ[Z]`T`]fOT}NOf[VfXTN[NONfj±
ÊTauZXTZWXZXT}NOPNfj
ÊTauZXTWf]XNffj}ZXTXZuZOZTONVONffj`fTfuZXT
}NOPNfj

ЕСКЕРІМ
AZjZQZTXZuZOZT}]T]ZWTPNa`N[NXNWfXTR[NPWN]`fTPNa`N[NX}Nfj
=ZXOR][fT}NON]VTWNWNOfXT`fuf[TO[kuZXTO]WQZXXZXTQZaXTuX`ZWWTW]`ZT]NWfPTN[ffj

ÍÇTNuNQTj][ZVTVNfWfXfTPN]NuZW][Z]T}NONTuUQ]RWR[fX`fTPZWZ]`QXZXT ËÇÇTÕTÌÇÇTÕ¡T
fON[NVT}R[VfTWUOTXuXTNuN`NXTWfOTfjVfTZOQWTf[N[`NXVfXNTQZ[PTORWf]N`f
ÍÍT>OfTQWNPWNfT}N][fT]Z~ZPWWZ]`ZTj][ZVTVNfWfTQ]OZW[kZXT|Za`ZTOjT}Z][kZXTVNfWPZXT
`NafX`N[NXTWNNu`N]TPOPZaTN[NXfXT}NaNVffjTuuQXTORX`fWNXTOjTOR[TWNNu`fTjT
N[NVffjT}RafXNT}Z][kZXTVNfWWNXTjNf]NT`NafX`NffjTQZ[ZWXT}R[N`fTd[TQWNPWfT
]Z~ZPWT}Z]kZX`ZkTXZkjkTU[RORU^OfTWNuNTj][ZV`T}]QZ[QTVNfWfXTQ]OZWV

11

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Бөлік

(MJ3965AIS/BIH)

ƏЗІРЛЕУ РЕЖИМІ
15

16

16

17
18
31

ИНВЕРТТІ ƏЗІРЛЕУ
“

19

ҚУЫРУ ЖƏНЕ ПІСІРУ
22

БƏСЕҢ ƏЗІРЛЕУ
24

КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ

ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ

БАСТАУ/ЕНГІЗУ

SMART DIAGNOSIS

ДИСПЛЕЙ СУРЕТІ
сурет

ҚАЗАҚ

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ

12 ПАЙДАЛАНАРДАН БҰРЫН

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Бөлік

(MJ3966ACT))
(MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR)

“Микротолқын” 15 бет
“Гриль” 16 бет
“Құрамдас гриль (Микротолқын + Гриль)” 16 бет
“Конвекция” 17 бет
“Құрамдас конвекция (Микротолқын +
Конвекция)” 18 бет

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ
"Қайталап жібіту” 31 бет

ИНВЕРТТІ ƏЗІРЛЕУ
“Инвертті Əзірлеу” 19 бет

ҚУЫРУ ЖƏНЕ ПІСІРУ
“Қуыру жəне пісіру” 22 бет

“ПАЙДАЛЫ ҚУЫРУ ЖƏНЕ БУМЕН ПІСІРУ ҚАМҚОРШЫСЫ” 26 бет

БƏСЕҢ ƏЗІРЛЕУ
“Бəсең əзірлеу” 24 бет

КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ

• Əзірлеу уақытын, температурасын жəне қуат
деңгейін белгілеңіз
• Автоматты жəне мануалды функциямен тамақ
əзірлеп жатқанда, əзірлеу уақытын кез келген
уақытта (еріту режимінен басқа) осы реттегіш
арқылы арттыруыңызға немесе азайтуыңызға
болады.

ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ

• Тəулік уақытынан басқа, енгізілген барлық
жазбаларды тоқтатуға немесе өшіруге болады.

БАСТАУ/ЕНГІЗУ

• Əзірлеуді бастау үшін, осы түймені бір рет
басыңыз.
• Жылдам старт режимі сізге ас дайындау
уақытын микротолқындық қуаттылықтың
жоғары деңгейінде БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басып, 30 секундтық интервалмен беруге
мүмкіндік береді.
SMART DIAGNOSIS
Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалған
кезде микротолқынды пеш ақаулықтарын
диагностикалауға көмектесу үшін қызмет
орталығының қызмет көрсетушісіне
бағытталған кезде телефонның микрофонын
осы белгішеге ұстап тұрыңыз.

ДИСПЛЕЙ СУРЕТІ
сурет
Микротолқын режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Автоматты əзірлеу режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Гриль режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Іште еріту режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Конвекция режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
Конфекция режимінің температурасын орнату
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Көбейту/азайту режимі қосылғанда
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
Тамак əзірлеуді бастау
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Құрамдас гриль режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Шығу қуатын орнату
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Құрамдас конвекция режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Салмақ орнату
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
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БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Бөлік

(MJ3965BPS/BPH)

COOK MODE

See page 15 “Microwave”
See page 16 “Grill”
See page 16 “Grill Combi(Microwave + Gril)”
See page 17“Convection”
See page 18 “Conv Combi(Microwave + Conv)”

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ
ИНВЕРТТІ ƏЗІРЛЕУ
“Инвертті Əзірлеу” 19 бет

ҚУЫРУ ЖƏНЕ ПІСІРУ
“Қуыру жəне пісіру” 22 бет

ПАЙДАЛЫ ҚУЫРУ

“Пайдалы қуыру” 29 бет

БƏСЕҢ ƏЗІРЛЕУ
“Бəсең əзірлеу” 24 бет

КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ

• Əзірлеу уақытын, температурасын жəне қуат
деңгейін белгілеңіз
• Автоматты жəне мануалды функциямен тамақ
əзірлеп жатқанда, əзірлеу уақытын кез келген
уақытта (еріту режимінен басқа) осы реттегіш
арқылы арттыруыңызға немесе азайтуыңызға
болады.

ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ

• Тəулік уақытынан басқа, енгізілген барлық
жазбаларды тоқтатуға немесе өшіруге болады.

БАСТАУ/ЕНГІЗУ

• Əзірлеуді бастау үшін, осы түймені бір рет
басыңыз.
• Жылдам старт режимі сізге ас дайындау
уақытын микротолқындық қуаттылықтың
жоғары деңгейінде БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басып, 30 секундтық интервалмен беруге
мүмкіндік береді.

SMART DIAGNOSIS

Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалған
кезде микротолқынды пеш ақаулықтарын
диагностикалауға көмектесу үшін қызмет
орталығының қызмет көрсетушісіне бағытталған
кезде телефонның микрофонын осы белгішеге
ұстап тұрыңыз.

ДИСПЛЕЙ СУРЕТІ
сурет
Микротолқын режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Автоматты əзірлеу режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Гриль режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Іште еріту режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Конвекция режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
Конфекция режимінің температурасын орнату
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Көбейту/азайту режимі қосылғанда
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
Тамак əзірлеуді бастау
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Құрамдас гриль режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Шығу қуатын орнату
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Құрамдас конвекция режимі
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Салмақ орнату
Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

ҚАЗАҚ

"Қайталап жібіту” 31 бет
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САҒАТТЫ ОРНАТУ

КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ

Сіз пешті алғаш қосқанда немесе желіде уақытша
ажыратудан кейін кернеу қайтадан пайда болатын
уақытта дисплей “12 H” уақытын көрсетеді.

Реттегішті бұрау арқылы, тамақ дайындау уақыты
өзгеріп отырады. Реттегішті əр бұрған сайын тамақ
əзірлеу уақыты 10 секундтқа артып, немесе азайып
отырады. Ең көп мумкін уақыт 99 минут 59 секунд.

Мысал: 11:11 уақытын орнату.
1. БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басыңыз. (Егер 12 сағаттық
дисплейді 24 сағаттыққа
ауыстыргыңыз келсе, ең
алдыменТеңше ”24”
бұраңыз).

Мысал:Тамақ іште əзірлеу уақытын арттыру
немесе азайту (0,3 кг тауық наггеттері)
1. ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
басыңыз.
2. ИНВЕРТТІ ƏЗІРЛЕУ түймесін
бір рет басыңыз. Дисплей ‘1’
көрсетеді.

2. ТЕҢШЕ “11:” көрсеткенше
бұрыңыз.

3. Дисплей ‘1-3’
көрсеткенше ТЕҢШЕ
бұраңыз.

3. БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басыңыз.

4. ТЕҢШЕ “11:11” көрсеткенше
бұрыңыз.

4. БАСТАУ/ЕНГІЗУ басыңыз.
‘0.3 kg’ көрсеткенше ТЕҢШЕ
бұраңыз.

5. БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басыңыз.

5. БАСТАУ/ЕНГІЗУ басыңыз.

ЕСКЕРІМ
6. ТЕҢШЕ бұрыңыз. Тамақ
əзірлеу уақыты 10
секундтқа артады немесе
азайады.

• Егер сағатты қайта орнату немесе опцияларды өзгерту
керек болса, қуат сымын розеткадан ажыратып, қайта
қосуыңыз керек.
• Егер сіз, дабыл режимін пайдалану үшін Тоқтату/тазалау
түймешігінен кейін билікке қол жеткізу қажет болмаса.

ЖЫЛДАМ СТАРТ
Жылдам старт режимі сізге ас дайындау уақытын
микротолқындық қуаттылықтың жоғары деңгейінде
БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін басып, 30 секундтық
интервалмен беруге мүмкіндік береді.

Мысал : Жоғары деңгейдегі қуаттылық
режимінде 2 минут ас əзірлеу
1. ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
басыңыз.

2. 2 минут жоғары
қуаттылықты таңдаңыз.
БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін төрт рет басыңыз. Сіз
төртінші рет баспастан пеш іске қосылып кетеді.
ЖЫЛДАМ СТАРТ режимінде сіз тамақ əзірлеу
уақытын 99 минут 59 секундқа дейін көбейте
аласыз. Ол үшін БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
қайталап басуыңыз керек.

ЕСКЕРІМ
• Егер тағамыңыз тым пісіп бара жатса немесе
піспей қалса, Теңше арқылы пісіру уақытын
өзгерте аласыз.
• Тағам пісіру уақытын кез келген сəтте (еріту
режимінен басқа) Теңше бұрап өзгерте аласыз.

ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ
Энергия үнемдеу дегеніміз дисплейді өшірулі ұстау.
Бұл функция толқынды пеш күту режимінде ғана
жұмыс істейді, жəне сол кезде дисплей сөнеді.

ЕСКЕРІМ
• Сағат режимі қосылғанда, дисплей жанады.
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ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ
УАҚЫТПЕН ПІСІРУ РЕЖИМІ
(МАНУАЛДЫ АС ƏЗІРЛЕУ)

Мысал: 900 Вт қуатымен 5 минут 30 секундта
тамақ əзірлеу
1. ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
басыңыз.

2. ƏЗІРЛЕУ РЕЖИМІ
дисплей '1100 W
көрсеткенше басыңыз.
(Бірінші рет дисплейде 1100
W жазуы көрсетіледі. Бұл
пеште 1100 W қуаттылығы
орнағанын көрсетеді.)

3. ТЕҢШЕ дисплей ‘900 W’
көрсеткенше бұрыңыз.

4. БАСТАУ/ЕНГІЗУ басыңыз.

5. ТЕҢШЕ дисплей ‘5:30’
көрсеткенше бұрыңыз.

6. БАСТАУ/ЕНГІЗУ басыңыз.

Тамақ əзірлеу аяқталғаннан кейін, дыбыстық
белгі беріледі. Дисплейде End (аяқталды) деген
жазу шығады. Пештің есігі ашылмағанша
немесе бір кез келген түйме басылғанша, ‘End’
жазуы дисплейде қала береді жəне дыбыс
белгісі минут сайын 5 минутқа дейін ескертіп
тұрады.
ЕСКЕРІМ:
Егер сіз қуаттылық деңгейін таңдамасаңыз, пеш
ең жоғарғы деңгейде жұмыс істейді. Ең жоғарғы
қуаттылықта тамақ əзірлегіңіз келсе, жоғарыда
айтылған 3 қадамды орындамасаңыз болады.

Сіздің микротолқынды пешіңіз сізге тамақ
əзірлеуде барынша икемділік пен бақылауды
қамтамасыз ету үшін бес қуат деңгейлерімен
жабдықталған.
Берілген кестеде қандай тамақ қандай қуат
деңгейлерінде дайындалуға болатыны жөнінде
түсінік береді.
• Берілген кесте сіздің микротолұынды
пешіңізге арналған қуаттылық деңгейлерін
көрсетеді.

МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТТЫЛЫҚ
ДЕҢГЕЙЛЕРІ КЕСТЕСІ
Қуат деңг

Пайдалану

• Су қайнату.
• Сиыр етін күреңіту.
Жоғары • Тəттілер дайындау.
1100 Вт • Құс етін, балық жəне көкөніс əзірлеу.
• Қатқыл ет кесектерін дайындау.
900 Вт

• Күріш, паста жəне көкөніс жылыту.
• Дайын тағамдарды тез жылыту.
• Сэндвичтерді жылыту.

• Жұмыртқа, сүт жəне ірімшіктен
тағамдар дайындау.
• Бəліштер мен таба нандар пісіру.
700 Вт
• Шоколад еріту.
• Қатқыл емес ”нəзік” сиыр етін пісіру.
• Балықты тұтас əзірлеу.
• Пуддинг пен қайнатпа пісіру.
• Жұмсақ ет, құс жəне теңіз өнімдері.
400 Вт • Еттің кем тендерлік кесуді Пісіру.
• Шошқа етін дайындау.
• Жеміс жүзеге баланы отырып.
• Май еріту.
200 Вт • Жылы ыдыстарды жəне негізгі
тағамын сақтау.
• Жұмсартатын май жəне ірімшік.

ЕСКЕРІМ
• Келесі жабдықтарды қолданбаңыз.

БИІК ҚОЙҒЫШ

АЛАСА ҚОЙҒЫШ

ҚАЗАҚ

Бұл функция тағамды қалаған уақытта
əзірлеуге мүмкіндік береді. Барлығы 5 қуат
деңгейі бар. Төмендегі мысал қажетті уақытқа
900 Вт қуатын орнату жолын көрсетеді.

МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТТЫЛЫҚ
ДЕҢГЕЙЛЕРІ
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ГРИЛЬ РЕЖИМІНДЕ ƏЗІРЛЕУ

Мысал: Тағамды ГРИЛЬ режимінде 5 минут 30
секунд дайындаңыз
ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ

ҚҰРАМДАС ГРИЛЬ РЕЖИМІНДЕ
ДАЙЫНДАУ

Мысал: Пешіңізді 330 Вт микро қуатқа баптап
тағамды 25 минутта гриль режимінде дайындаңыз

ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
ƏЗІРЛЕУ РЕЖИМІ

ƏЗІРЛЕУ РЕЖИМІ

БАСТАУ/ЕНГІЗУ

ТЕҢШЕ

ТЕҢШЕ

БАСТАУ/ЕНГІЗУ

БАСТАУ/ЕНГІЗУ

ТЕҢШЕ
БАСТАУ/ЕНГІЗУ

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРІМ

ЕСКЕРІМ

БУҚАЗАН

БИІК ҚОЙҒЫШ

БУҚАЗАН

D²DÈTYDÈ?D²DHx

КОНВЕКЦИЯ РЕЖИМІНДЕ
АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ

КОНВЕКЦИЯ РЕЖИМІНДЕ
ƏЗІРЛЕУ

d[T]Z{UuTWNNu`N]`fTWZjTfWf][NTZWVkZT
{XZTQ]ZWVkZTuuQX`QT}Z]Z`
NuNTj][ZPT}R[NXXNXTQZaXT{N}`fWN]`fT
OWNVNTuX`ZWWTW]`ZT]ZjZQZTQR[NPT
PNa`N[NXffjT

|RXSZQ~U^T]Z{UuX`ZT`NafX`NVTXTuZWN[T
RafTR[`NXVfTWUOT
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Мысал: Тағамды 200 ° C температурада 50 минут
дайындау.

ÍTТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
}NOffj

ÛTƏЗІРЛЕУ РЕЖИМІ T`UOP[ZaT
ÖÍÌÇTÝÀ×TQ]OZWQZXZT}NOfPT
W]ffj

ÛTƏЗІРЛЕУ РЕЖИМІ T`UOP[ZaT
ÖÍÌÇTÝÀ×TQ]OZWQZXZT}NOfPT
W]ffj

·T?UOP[ZaÖÛÇÇTÝÀ×T
Q]OZWQZXZTТЕҢШЕ
}]Nfj

·T?UOP[ZaÖÛÇÇTÝÀ×T
Q]OZWQZXZTТЕҢШЕ
}]Nfj

ÎTZuPZ]NWV]NXfT]NOWNVTXT
БАСТАУ/ЕНГІЗУT}NOffj

ÎTZuPZ]NWV]NXfT]NOWNVTXT
БАСТАУ/ЕНГІЗУT}NOffj

ºT?UOP[ZaÖºÇ±ÇÇ×T
Q]OZWQZXZТЕҢШЕT}]Nfj

ºTБАСТАУ/ЕНГІЗУT}NOffjT
YZWTfj`f]VT
WZuPZ]NWV]NOfT`UOP[Za`ZT
Ö¹ÇTÝÀ×T}NOWN[N`fT

¹TБАСТАУ/ЕНГІЗУ }NOffjT
NuNTj][ZVT}N]fOfX`NT
VNfWWfTN]WWf]VTXZuZOZT
NjNaWVTXTZZT
PNa`N[NXffjT

ЕСКЕРІМ
ÊT|RXSZQ~U^TPZXTWZuPZ]NWV]NOfTÎÇëÛÇÇÝÀT
N]N[ffX`N
ÊTYZWTÎÇTÝÀTWZuPZ]NWV]NOfX`NTNfWVT
VXQ~U^OfT}N]T=jTPZj`TfjVfT
}NOf[NXNTQWVjTQZ]ZQTOZ}Z}TÎÇTÝÀT{RN]fT
WZuPZ]NWV]N`NT}[TVXQ~U^TOQZTNOPNa`f
ÊTN`NNXTWZuPZ]NWV]NNT{ZWVTXTWZQT}]XZZT
uUXVWTVNfWTQZ]ZQT
ÊT|Z]ZQWTWZuPZ]NWV]NNT{ZWQZX`ZT`f}fOWfT
OUkXN[T}Z][Z`
ÊTNuNffj`fTPZQZTON[fPT]TN]NaT
`NafX`NONfjT}R[N`f

ЕСКЕРТУ
ÊTYZT{XZTRXfT{N}`fWN]fTWZTfOWfT
}R[NWfX`fWNXTWNuNTj][ZPT}R[NXXNXTQZaXT
QR[NPTPNa`N[NXffj

ЕСКЕРІМ
ÊT@kZ]TOjTWZuPZ]NWV]NTWN`NuNONfjTOj`T
PZjTNSWRuNWWfTW]`ZTÍÌÇTÝÀTWN`Na`fT
WNuNTj][ZVTWZuPZ]NWV]NOfTZZTN]f[fT
jkZ]Z`
ÊT@kZ]TOjkZTÛÇÇTk]N`VOWNXT{RN]fTWZuPZ]NWV]NT
N{ZWT}R[ONTN[NNXTWZuPZ]NWV]Nfj`fTÛÇÇT
ROffj
ÊTBNOfTXWU{ZTN[VTXTQZ[ZOT
QZ]ZQ{N]NWN]`fTPNa`N[NXffj
АЛАСА ҚОЙҒЫШ

ҚАЗАҚ

ÍTТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
}NOffj

Мысал: Пешті 200 °C температурасын алдын ала
қыздыру дейін қыздыру.
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ҚҰРАМДАС КОНВЕКЦИЯ
РЕЖИМІНДЕ ƏЗІРЛЕУ

Мысал: Тағамды құрамдас конвекция режимінде
25 минут əзірлеу.

БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ

Бұғаттауды орнату

ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ

ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ

ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
ƏЗІРЛЕУ РЕЖИМІ

ТЕҢШЕ

БАСТАУ/ЕНГІЗУ

Бұғаттауды жою

ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
БАСТАУ/ЕНГІЗУ
ТЕҢШЕ

БАСТАУ/ЕНГІЗУ

Теңше

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРІМ
W

АЛАСА ҚОЙҒЫШ

W

БУҚАЗАН

W

D²DÈTYDÈ?D²DHx 19

ИНВЕРТТІ ƏЗІРЛЕУ
YZj`Tuj]TNSWRuNWWfTW]`ZTNOTPO]VT]Z{UuXZTP]Rk]NuuN[NXNXTYZjkZTXZTPO]kjTQZ[ZWXXT{XZT

Мысал: 0.3 кг сыр таяқшаларын пісіру үшін
келесі қадамдарды орындаңыз

ÎTБАСТАУ/ЕНГІЗУT}NOffjT

ÍTТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ }NOffj

ÛTИНВЕРТТІ ƏЗІРЛЕУ QXRPQNOfXT
T
T}]T]ZWT}NOffjT?UOP[Za`ZT
ÖÍ×ONXfTQ]OZW[Z`

¹ БАСТАУ/ЕНГІЗУ T}NOffj

·T
ТЕҢШЕT}]Nfj

ИНВЕРТТІ ƏЗІРЛЕУ МƏЗІРІН ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛАРЫ
мл

Мəзір

1-1

Багет/
Круассан

1-2

Сыр
таяқшалары

1-3

Салмақ
шектеуі

Бастапқы
температура

Нұсқаулар

Қолданылатын
ыдыс
uZXkT
O]Z

RNjfWf[NX ÍTRNjfWf[NXTXNX`fTWuZXkTO]ZkZT
R]XN[NOWf]ffjTj]TuZXTON[uNWfTWN`NPT
}NOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
RNjfWf[NX
BRN]fT
ÛTDOWfT{RN]fTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffjTj]TuZXT O]Z
ON[uNWfTWN`NPT}NOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
NaXN[`f]fPTPO]V`T{N[NOWf]VTXT}NOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj
RNjfWf[NX ÍTNVfTXNkkZWWZ]XT{RN]fTO]ZkZT
R]XN[NOWf]ffjTj]TuZXTON[uNWfTWN`NPT
}NOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj

Тауық
наггеттері

1-4

Тоңазытылғ
ан лазанья

Ç·TQk

1-5

Тоңазытылғ
ан пицца
(Қалың)

ÇºTQk

1-6

Тоңазытылғ
ан пицца
(Жұқа)

1-7

Албырт
филесі

NaXN[`f]fPTPO]V`T{N[NOWf]VTXT}NOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj
RNjfWf[NX ÍT=f]WfTQN]WRXXNXTWPRauNXfTN[fPTWNOWNfjT
R`NXTQZaXTR]NVTP[ZXQNOfXTN[fPTWNOWNfj
ÛTDOWfTWuZXkTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffjTj]`T
WN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffjTYO]kZXXZXT
QZaXTÛTuUXVWT}RafT{N}fTQaX`ZTN[`f]ffjT

BRN]fT
O]Z

uZXkT
O]Z

RNjfWf[NX ÍTN[fTPU~~NTf]WfOfXTR]NuNOfXNXTfN]ffj
ÛTDOWfTWuZXkTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffj
TTTTj]`TWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
RNjfWf[NX ÍTBNTPU~NTf]WfOfXTR]NuNOfXNXTfN]ffj
ÛTDOWfTWuZXkTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffj
TTTj]TuZXTON[uNWfTWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT
}NOffj

uZXkT
O]Z

RNjfWf[NX

R]Tf`fOT
OWX`ZkT
{RN]fT
O]Z

N[}f]WTU[Z[Z]XTWN`NfjTD[}f]WTU[Z[Z]XT
OZ}j
ÛTDOWfTWR]Tf`fOWfTOWX`ZkT{RN]fTO]ZkZT
R]XN[NOWf]ffjTj]TuZXTON[uNWfTWN`NPT
dNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffjT

uZXkT
O]Z

NaXN[`f]fPTPO]V`T{N[NOWf]VTXTdNOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj
1-8

Асшаяндар

RNjfWf[NX

R]T
f`fOWNT
`u`ZVWZ]j`TOZ}j
ÛTDOWfTWR]Tf`fOWNT{RN]fTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffjT {RN]fT
O]Z`Z
j]TuZXTON[uNWfTWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT
}NOffj
NaXN[`f]fPTPO]V`T{N[NOWf]VTXTdNOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj

ҚАЗАҚ

ºT
ТЕҢШЕ T}]Nfj

20 D²DÈTYDÈ?D²DHx
мл

Мəзір

2-1

Қара нан

Салмақ
шектеуі

Бастапқы
температура

1

d[uZ

Нұсқаулар
Ингредиенттер

ÍTOWNQNXT}WXT`XTQZ}ZQWZ]
ÛTNOTNOfTVNWN[NXTjU]ZT`X`Z]T

Қолданылатын
ыдыс
Nf[Wf]T
PO]VT
WN}NOfT
WuZXkT
O]Z`Z

ÛTNOTNOfTN]NTO]XZT

ROPNOfTuZXTZQZ]`TWj`fT`XTQZ}ZQWZ]XTjU]ZT
`X`Z]XT{XZT]NTNfWfXfTN]N[NOWf]ffj
ÛT=V`fTO]QZTOVfXTO]XZXTRQR[N`WfT{XZTON]fT
uNa`fTORVOTj][ZVkZTN]XN[NXTQaOW][`ZT
N]N[NOWf]ffjT=afWfTWZT{f[fT}R[NXNT
`ZaXTfj`f]ffj
UXk]Z`UZXWWZ]kZT}]WX`ZPTON[fPTRWf]fPTÛTuUXVWT
}RafXNTuUQOZ]uZXTN]N[NOWf]ffj
ÎTN[NXTXTROPNOfXTROfPTÛTuUXVWT}RafXNT
uUQOZ]uZXTN]N[NOWf]ffjT
ºTNuf]`fT}ZWT{N}f[NXTf`fOWfTXZTON[fPTÍºT
uUXVWT}RafXNT`ZuN[`f]ffjTNuf]TZQTZOZ[ZXkZXT
QZj`ZTRXfTZQkZT}[j
¹TNuf]`fT}]`ZaT{R[uZXTRaffj
ËTNuf]`fTWuZXkTO]Z`ZT{NaPNTPO]VT
Nf[Wf]fXNTR]XN[NOWf]ffjTj]`TWN`NPT
dNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
N]N[NOWf]ffj
TTTTROPNTNaXNVNT{NfX`NNXNT`ZaXTfj`f]ffj
XNXXfTOWXZT{NfPTPO]V`T{N[NOWf]VTXT
dNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
2-2

Қарақұмық
ботқасы

2-3

Грильде
пісірілген
албырт еті

Ç·TQk

d[uZ

ÍT·ÇÇTkTN]NufWfT{VfPTOVfXTNfjffjTZ]ZT
{XZT[QZXTf`fONTON[fPT¹ÇÇTu[TOVT{XZTWjT
ROfP NOTP[ZXQNOfuZXTNPWNPTÍºTuUXVWT}RafXNT
QWW]j
ÛTDOWfTPZQZTON[ffjTj]`TWN`NPTdNOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj
·TYO]kZXXZXTQZaXT}ZWT{N}V[fTQa`ZTÍºTuUXVWT
}RafXNTQWW]j

=N[fX`NWf[ Ингредиенттер
NX

UQ]RWR[
fXNT
Wju`T
f`fO

R]T
f`fOWNT
{RN]fT
O]Z`Z

ÍTD[}f]WTOWZaQXZTPWQT`u`ZVWZ]`T[UuRXT
ÛTDOWfTWR]Tf`fOWNT{RN]fTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffjT
j]TuZXTON[uNWfTWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT
WZ]OTNaXN[`f]fPTPO]V`T{N[NOWf]VTXTdNOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj
2-4 Фрикаделька

Ç¹TQk

d[uZ

Ингредиенттер

ÍTYU^j`fTWV]NPTOUf]TZWTN]fXTROfPT
N]N[NOWf]ffjT@WWTQQZXZ`ZXTN[fPT
`RuN[NWNPTXNT}f[Nfj
ÛTUQ]RWR[fXNTWju`Tf`fOWfTuNa[NPTj][ZXkZXT
NOWfTf`fONTON[fPT[NS]T{NPf]NfXTROffjT
NPNPZXT{N}ffj
·Tj][ZXkZXTf`fOWfTPZQZTON[ffj
j]` WN`NPTPO]V X dNOWNV QXRPQNOfXT}NOffj

UQ]RWR[
fXNT
Wju`T
f`fO

D²DÈTYDÈ?D²DHx 21
мл

Мəзір

Салмақ
шектеуі

Бастапқы
температура

Нұсқаулар

Қолданылатын
ыдыс

ÎT=KÉHD²T`f}fOfTZOW[kZXTQZj`ZTZOkXTNfPT
`RuN[NWNXNXTZWWZ]kZTWRuNWTPNOWNOfXT
`u`ZVWZ]`TOV`fTROffjTNPNfXT{N}ffjT
YO]V`T{N[NOWf]VTXTdNOWNVTQXRPQNOfXT
}NOffj
ºTYO]kZXXZXTQZaXTPZWZXTfN]fPT}ZWT{N}V[fT
Qa`ZTÍÛTuUXVWTQWW]j
2-5 Ашылған
бəліш

1

d[uZ

ÍTDj`NPTXTOZ}[kZXT}ZWQZa`ZTNuf]`fT`RuN[NWNPT
{NafPTWN]WN[ZWQNTPO]VkZTN]XN[NXTWN}NNT
ON[ffjTBUZQWZ]XTQQZXZTNXNTZQWZXTNOf]fPT
N]WffXTQZOPTN[fPTWNOWNfjTùNffuZXT
NfPTffPTZWQZTN[fPTRaffj
ÛT]NT{ZuOWZ]`T{VfPTOVfXTNfjffjTN]NT
]QWZ]TuZXT]NWf[NXTON]fT]QWZ]`T{N]WfNT
}[PTWV]NPT}N[TuZXTON]fTuNa`fTROfPT}]XT
N]N[NOWf]ffj
·TBZuOTROPNOfXTROPNXfTOWXZTWZkOWZPT}]QZ[QT
R]XN[NOWf]ffj
ÎTN]WN]ZWQNTPO]VkZTN]XN[NXTWN}NXfTWZXkTO]ZkZT
R]XN[NOWf]ffjTj]`TWN`NPTdNOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj
2-6 Жаншылған
шошқа еті

ÇÛTTÇÌTQk =N[fX`NWf[ Ингредиенттер
NX
BNXf[NXTRNTZWT ÍÌÇëÛÛÇTk¡èN[NVffjNT
WjT}ZXT}]f

uZXkT
O]Z`ZT
WN]WN[ZWQ
NTPO]VkZT
N]XN[NXT
WN}N

R]T
f`fOWNT
{RN]fT
O]Z`Z

ÍT]}]TÛÇÇTkTON[uNfX`NT{XZTÍºÛÇTOuT
N[f`ffX`NT}R[NWfXT{NXf[NXTRNTZWWZ]XT
WN`NfjTN[NVffjNTWjT}]fTXZuZOZ¢{XZT
jkZT`u`ZVWZ]TOZ}j
ÛTDOWfTWR]Tf`fOWNT{RN]fTO]ZkZTON[ffjTj]T
uZXTON[uNWfTWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffjT
·T=KÉHD²T`f}fOfTZOW[kZXTQZj`ZTNOWfTWZ]OT
NaXN[`f]fPTPO]V`T{N[NOWf]VTXTdNOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj
2-7 Албырт
балығы
пирогы

1

=N[fX`NWf[ Ингредиенттер
NX
ÎT{uf]WNèºÇTkTjfXT`X`TQ]è·ÇÇTkTO][ZXkZXT
N[}f]WTÍºTkT{NXf[NXTNOQQèÎºTu[TNauNTÍTWN}NT
QRX`UWZ][QT`NafXTNuf]èÍT{uf]WNTON]fVfjfèº
u[TOVTÍºTu[T{NNTPOQZXTNTXNXTUfu`N]fèuNa
ÍTBuf]WN[N]`fTQOW][kZTON[fPTOWXZXTOVfTOVT
afPTNaXNaT}NOWNNXNT`ZaXTfj`f]ffjT>WWfT
NjNaWfPTÍÇT}RafXNT}N^VTRWWNTNaXNWffjT
Buf]WN[N]TPOQZXTQZj`ZT}]`ZXTOVfXTNfjfPT
NfXTOVfTOV`fTNOWfXNTRaffjTN}ffXTN]fPT
{uf]WN[N]`fTuNa`N[NPTWV]Nfj
ÛT>`NXTQZaXTWj`N[NXTOVfT}N]T[QZXTQOW][`T
NaXNNXNT`ZaXTfj`f]fPTQ]TROfPT
QOW][`TW}X`ZkTuNa`NT}[ZQWZ]`T}RONWVT
XTNaNfjTBuON]NXNT`ZaXTÛÇTuUXVWT
}RafXNT}N^VTRWWNTNaXNWffjT@[ZVWTQuZkuZXT
OVfXTNfjfPTON[fXTOVuZXTNaffj
·T=][ZXkZXTN[}f]WTZWXT{R[NN[N]T]ZWX`ZTQZOPT
[QZXTf`fONTON[ffjTBufO]WN[N]`fTQ]WT
NOQQTPZXTOuZWNXNXfTROfPT}N][ffXT
N]N[NOWf]ffjTN[NVffjNTWjT{XZT}]fT
ROffj
ÎTBNaPNTNf[Wf]TWN}NXfTNj`NPTuNa[NPT{Naf[NXT
Nuf]`fTROfTWN}NNT{NafPTON[ffjTTNuf]`fT
jfX`ffT}RafXNT{N]WfT}[kXZTON[uNXfT
ON[ffjTBUZQWZ]XTzZWQNuZXTOV[NPTNuf]`fT
ZQXT{NfXTON[uNXfT{N}NWfX`NaTZWPT}QWZjT
BUZQWZ]XTNfjfuZXT}NOfPT{N}fOWf]ffjT
ffjT{N}f[NXT}[QZTXNXTOZQ[`T}R[VfTN{ZW
ºTBuf]WNTON]fVfjfTuZXTOV`fTSZXbUQPZXT
N]N[NOWf]ffj
TTTTNuf]NTzZWQNuZXTk[NjV]\T{NfPTOWkT{NfX`NT
NffuZXTQQZXZTWZOQWZ]T{NONfjTOWXZT
XNXTUfu`N]fXTOZVPTfffj
¹TDOWfTWuZXkTO]Z`ZT{NaPNTNf[Wf]TWN}NNT
R]XN[NOWf]ffjTj]TuZXTON[uNWfTWN`NPT
dNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj

UQ]RWR[
fXNT
Wju`T
f`fO

ҚАЗАҚ

Ингредиенттер
ÛºÇTkTQRX`UWZ][QTNuf]è·ÇTkTN]NT]Qè·ÇTkT
]NWf[NXTON]fT]QT·ÇTkTuZajè·TNOTNOfT}N[T·T
NOTNOfTZ]kZXTuNaè·ÇTkTR]uNXT{NNf

22 ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ
мл

Мəзір

2-8

Фаршталған
тауық
кеудесі

Салмақ
шектеуі

Бастапқы
температура

Нұсқаулар

0.2 - 0.8 кг Салқындатылғ Ингредиенттер
ан
Тауық кеуделері\1 ас қасық май
Салма үшін
2 ас қасық сары май\2 ұсақталған көк пияз, 3/4
стакан буландырылған күріш, 1/2 стакан қарақат
3/4 стакан туралған құрғақ сары өрік
1 3/4 стакан тауық сорпасы
1 шəй қасық үккіштен өткізілген апельсин қабығы
1/4 стакан апельсин сығындысы
1/4 стакан күміс түске дейін қуырылған бадам
жаңғақтары немесе кедр жаңғақтары, түз бен
бұрыш\% стакан крем-чиз

Қолданылатын
ыдыс
Жоғарғы
сөреде
ыстыққа
төзімді
шыны
ыдыс

1. Соус əзірлеуге арналған кəстрөлде сары майды
орташа отта ерітіңіз.
2. Пиязды 1 минут бойы пісіріп, күрішті, қарақат пен
сары өрікті қосып, араластырыңыз.
3. Сорпаны, апельсин қабығы мен сығындысын
қосып, жоғары отта қайнатыңыз.
4. Отты азайтып, кəстрөлді жабық күйінде 15~20
минут бойы шайқаңыз.
5. Бадам жаңғақтарын, қалауыңызша тұз бен
бұрышты қосыңыз.
6. Крем-чизді қосып, суытыңыз.
7. Тауық кеудесінен сүйегін алып тастап, терісін сол
күйінде қалдырыңыз.
8. Салма қоспасын тауық кеудесінің ішіне салыңыз.
Одан кейін тауықты щеткамен майлаңыз.
9. Асты тор ыдысқа салып, жоғарғы сөреге
орналастырыңыз. Мəзір мен салмақты таңдап,
Бастау кнопкасын басыңыз. СИГНАЛ дыбысы
естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді
жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.

ҚУЫРУ ЖƏНЕ ПІСІРУ
Пешіңіздің мəзірі автоматты түрде ас пісіру режиміне программаланған. Пешіңізге не пісіргіңіз келетінін
жəне қанша тағам екенін айтыңыз.
Мысал: 1.0 кг сиыр етін духовкада пісіру
үшін келесі қадамдарды орындаңыз.
1. БАСТАУ/ТАЗАЛАУ
басыңыз.

2. ҚУЫРУ ЖƏНЕ ПІСІРУ
кнопкасын бір рет
басыңыз. Дисплейде ‘1’
көрсетіледі.
3. Дисплей ‘4’ көрсеенге
дейін ТЕҢШЕ бұраңыз.

4. БАСТАУ/ЕНГІЗУ
басыңыз.
5. Дисплей ‘1.0 kg’
көрсеткенге дейін
ТЕҢШЕ бұраңыз.
6. БАСТАУ/ЕНГІЗУ
басыңыз. Пісіру кезінде
ТЕҢШЕ бұрау арқылы
пісіру уақытын
арттыруға немесе
азайтуға болады.
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ҚУЫРУ ЖƏНЕ ПІСІРУ МƏЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ
мл

Мəзір
Духовкада
пісірілген
картоп

2

Печеньелер

Бастапқы
температура

Нұсқаулар

ÇÛTTÍÇTQkT
]}]TÍÌÇT
TÛÛÇTk¡

d[uZ

ÍT|N]WRPWN]`fT{VfPTNNjTO[kuZXTO]WPT
]NWffj
ÛT]}]TQN]WRPWfTNffuZXTÌT]ZWTNfPT
fffj
·TDOWfTWuZXkTO]ZkZTR]XNWffjTj]TuZXT
ON[uNWfTWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
ÎTYO]kZXXZXTQZaXTN[uUXUaT{N[Wf]fTNPWN[NXT
Qa`ZTºTuUXVWTQWW]j

1

d[uZ

Ингредиенттер
ÌÇTkTRf]TZQZ]èÌÇTkT{uON]Wf[NXTON]fTuNaT
uUQOZ]uZXTNj`NPT]f[NXTÍT{uf]WN
ÍÌÇTkT]W][TuNONWWN]`NTR[`NXf[NT}Z]ZWXT
Z[ZXkZXTXT
Í¢ÛTaTNOfTRPOfWfT
Í¢ÛTaTNOfTNOTOR`NOfT
ÍÇÇTkTWNufTR]uNOfX`NfTuNa`NTRQR[N`T
}[QWZ]T

Қолданылатын
ыдыс
uZXkT
O]Z

BRN]fT
O]ZT
uZXkT
O]Z

ÍTRf]TZQZ]TuZXT{uON]Wf[NXTON]fTuNa`fT
N]N[NOWf]ffj
TTTd]WX`ZPT{uf]WNTROfPTRWf]fPT{Z[T]T
[P[`ZQTQakZT{ZWQZXkZT`ZaXTNNTXZuZOZTOU[UQRXT
N[NNuZXTN]N[NOWf]ffjT XTuZXTRPOfWfWfT
NOTOR`NOfXT{XZTRQR[N`T}[QWZ]XTROfPT
{NOf[NPTN]N[NOWf]ffj
ÛTNuf]`fTNOTNOffuZXTN[uUXUaT{N[Wf]fuZXT
NPWN[NXT{RN]fTO]ZkZT{XZTWuZXkZTO]ZkZT
ON[ffj
TTTYZbZX\Z[Z]`TN]NOfTÛTOuT}R[VNTWUO
·TBRN]fTO]ZTuZXTWuZXkTO]ZXT`VRSQNXfTXZT
R]XN[NOWf]ffjTj]`TWN`NPTdNOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj
ÎTYO]kZXXZXTQZaXT`VRSQN`NXTfN]fPTOVfWffj
3

Жаңа піскен
пицца

1

d[uZ

Ингредиенттер
Nuf]fT±
ÍÛÇTkT}N][fTuNONWWN]`NTR[`NXf[NT}Z]ZWXTXT
XZuZOZTXNXTXfT
ÍTaTNOfT}Z[OZX`T]NTNfWfèÍ¢·TaTNOfT
WjT
ÍTaTNOfTZQZ]èËÇTu[T{f[fTOVTè
ÍTaTNOfTÙ'ÄTóçTjaWXTuNafT{XZTNPWNuNT
XTWNfTQQZXZTORX`NaTjaWXTuNafT
OWkT}[Q±
·TaTNOfTPU~~NTORVOf
·ÇTkTWV]N[NXT{fTÍ¢ÛTWV]N[NXTPU^j
ÛTWV]N[NXT}N[fXTONf]NV[NTÍ¢ÛT}N[fXT}]fT
ÍÇÇTkTW[u`Z[kZXTuR~N]Z[[NTOf]f

uZXkT
O]Z`ZT
PU~~NT
WN}NfX`N

ÍTNuf]`fT}N][fTUXk]Z`UZXWWZ]XT[QZXTf`fONT
ON[ffj
ÛTZkOT]TuNafONTNuf]TU[ZVTXTv[ZQW]T
uUQOZ]uZXTN]N[NOWf]ffj
·TNuf]`fT{NafPTPU~~NTWN}NOfXNT
R]XN[NOWf]ffjTYU~~NTORVOfXT{NfPTfffjT
OWkT}[QTUXk]Z`UZXWWZ]TuZXTOf]`fTOWXZT
RafPTfffj
ÎTYU~~NTWN}NOfXTWuZXkTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffj
TTTTj]`TWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
4

Духовкада
пісірілген
сиыр еті

R]T
ÇºTTÍºTQk =N[fX`NWf[ ÍT=Uf]TZWXZTzZWQNXfTQuZkuZXTON]fTuNa`fT
f`fOWNT
NX
XZuZOZTOu`QTuNafXT{NfPTjjTN[NNXT
WuZXkT
`u`ZVWZ]`TOZ}j
O]Z`Z
ÛTDOWfTWR]Tf`fONTON[fPTWuZXkTO]ZkZT
R]XN[NOWf]ffjTj]TuZXTON[uNWfTWN`NPT
dNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
·T=KÉHD²T`f}fOfTZOW[kZXTQZj`ZTOVfXTNfjfPTNOWfT
}]`ZXTWZ]OTNaXN[`f]ffjT>`NXTQZaXTPO]V`T
{N[NOWf]VTXTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
ÎTYO]kZXXZXTQZaXTN[uUXUaT{N[Wf]fuZXT
NPWN[NXTQa`ZTÍÇTuUXVWT}RafTQWW]j

ҚАЗАҚ

1

Салмақ
шектеуі
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мл

Мəзір

5

Духовкада
пісірілген
тауық еті

6

Духовкада
пісірілген
шошқа еті

7

Духовкада
пісірілген
көкөністер

Салмақ
шектеуі

Бастапқы
Нұсқаулар
температура
ÇÌTTÍÌTQk =N[fX`NWf[ ÍTÚZWQNXfTQuZkuZXTWNVfNTZ]W[kZXTON]fTuNa`fT
XZuZOZTOu`QTuNafXT{NfPTjjTN[NNXT
NX
`u`ZVWZ]`TOZ}j
ÛTWNOTWNVfWfTQZV`ZOXTWuZXkZTN]NWfPTWR]T
f`fOWNTWuZXkTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffj
TTTTj]TuZXTON[uNWfTWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT
}NOffj
·T=KÉHD²T`f}fOfTZOW[kZXTQZj`ZTOVfXTNfjfPT
`Z]ZVTNOWfTWZ]OTNaXN[`f]ffjT>`NXTQZaXT
PO]V`T{N[NOWf]VTXTdNOWNVTQXRPQNOfXT
}NOffj
ÎTYO]kZXXZXTQZaXTN[uUXUaT{N[Wf]TNPWN[NXT
QaX`ZTÍÇTuUXVWTQWW]j

Қолданылатын
ыдыс
R]T
f`fOWNT
WuZXkT
O]Z`Z

ÇºTTÍºTQk =N[fX`NWf[ ÍTùRNTZWXZTZ]W[kZXTON]fTuNa`fTXZuZOZTOu`QT R]T
uNafXT{NfPTjjTN[NNXT`u`ZVWZ]`TOZ}j f`fOWNT
NX
ÛTDOWfTWR]TWN}NNTON[fPTWuZXkTO]ZkZT
WuZXkT
R]XN[NOWf]ffjTj]TuZXTON[uNWfTWN`NPT
O]Z`Z
dNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffjT
·T=KÉHD²T`f}fOfTZOW[kZXTQZj`ZTOVfXTNfjfPT
`Z]ZVTNOWfTWZ]OTNaXN[`f]ffjT>`NXTQZaXT
PO]V`T{N[NOWf]VTXTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffjT
ÎTYO]kZXXZXTQZaXTN[uUXUaT{N[Wf]TNPWN[NXT
QaX`ZTÍÇTuUXVWTQWW]PTRaffj
ÇÛTTÇ·TQk
d[uZ
ÐOWfNT
Ингредиенттер
Wju`T
dN^[`f[N]TÍTTÛTOuT}R[NWfX`NaTZWPTWV]Nfjè
fXfT
|`[Z]TÍTTÛTOuT}R[NWfX`NaTZWPTWV]Nfjè
f`fOWNT
YU^j`N]TQ[`ZPTWV]NfjèWWT}]fWN]T
{RN]fT
jfX`ffT}RafXNTZQkZT}[PT`X`Z]XTN[fPT
O]Z`Z
WNOWNfjèdWXTZ]]UTPRuU`R][N]fè
ONf]NV[NWN]TZQkZT}[j
ÍT|QXOWZ]kZTZ]W[kZXTON]fTuNa`fTXZuZOZTOu`QT
uNafXTzZWQNuZXT{NfPTjjTN[NNXT
`u`ZVWZ]`TOZ}j
ÛTDOWfTfOWfNTWju`TfXfTf`fONTON[fPT
{RN]fTO]ZkZTR]XN[NOWf]ffjTj]TuZXT
ON[uNWfTWN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
·T=KÉHD²T`f}fOfTZOW[kZXTQZj`ZTNOWfTWZ]OT
NaXN[`f]fPTPO]V`T{N[NOWf]VTXTdNOWNVT
QXRPQNOfXT}NOffj

8

Шағын
бəліштер

1

d[uZ

Ингредиенттер
ÍÛÇTkTZQZ]èÍÛÇTkT{uON]Wf[NXTON]fTuNaTNj`NPT
]f[NXTÛT{uf]WNè
ÍºÇTkTQPuNONWWfTZ[ZXkZXTXè
ÍTaTNOfTRPOfWfèÍÇëÍ·TNNjTuNUXT
f`fOWN]fT ºÇTuuTXZkjT'T·ÇTuuT}UQWQ¡

NNjT
uNUXT
f`fOWN]f
X`NT
Nf[Wf]T
WN}N`NT
WuZXkT
ÍTùZQZ]TuZXT{uON]Wf[NXTON]fTuNa`fT
N]N[NOWf]ffjTBuf]WN[N]`fT}]WX`ZPTROfPT O]Z`Z
RWf]fPT{Z[T]T[P[`ZQTQakZT{ZWQZXkZT`ZaXT
NNTXZuZOZTOU[UQRXTN[NNuZXTN]N[NOWf]ffjT
XTuZXTRPOfWfWfTROfPT{NOf[NPT
N]N[NOWf]ffjTNNjTuNUXTf`fOWN]fXNT
}]QZ[QTZWPTON[fPTWR[Wf]ffjT ]}]TÛºë·ÇTk¡
ÛTNUXTf`fOWN]fXTNf[Wf]TWN}NNT
R]XN[NOWf]fPTWuZXkTO]ZkZTON[ffjTj]`T
WN`NPTdNOWNVTQXRPQNOfXT}NOffj
·TYO]kZXXZXTQZaXT`VRSQN`NXTfN]fPTOVfWffj

БƏСЕҢ ƏЗІРЛЕУ
Мысал: Асты қалай құрғату керек екенін
көрсету үшін
1. ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУT}NOffj
2. БƏСЕҢ ƏЗІРЛЕУTQXRPQNOfXT
ZQT]ZWT}NOffjT?UOP[Za`ZTÖÛ×T
Q]OZW[Z`
·T?UOP[ZaTÖ¹ÇTÝÀ×TQ]OZWQZXkZT
`ZaXTТЕҢШЕTQXRPQNOfXT
}NOffj

4. БАСТАУ/ЕНГІЗУT}NOffjTTT
?UOP[Za`ZTÖÍÇ±ÇÇ×T
Q]OZW[Z`
ºT?UOP[ZaTÖºñÇÇ×TQ]OZWQZXkZT
`ZaXTТЕҢШЕT}]Nfj
¹TБАСТАУ/ЕНГІЗУT}NOffjT
YO]kZXTQZj`ZTZZVT}]NV
N]f[fTPO]VTVNfWfXT
N]WWf]VNTXZuZOZTNjNaWVNT
}R[N`fTTT
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БƏСЕҢ ƏЗІРЛЕУ МƏЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ
Функция

Ауқым

1. Баяу
пісіру

130 °C
(ЖОҒАРҒЫ)
/ 110 °C
(ТӨМЕНГІ)

Қадам

Əдепкі қалпы
130 °C
(ЖОҒАРҒЫ)

Қолданылатын
ыдыс

Нұсқаулар

Əдеттегі
пісіру уақыты

Баяу пісіргіштің пісіру
уақыты (қуырусыз)

Қақпағы бар
ыстыққа
төзімді
ыдыста
айналмалы
платформа
да

ҚАЗАҚ

Бұл функция (духовкада пісіру, қайнату жəне қуыру секілді) өзге пісіру
əдістерімен салыстырғанда қатынасты түрде төмен температурамен
көптеген сағат бойынша жұмыс істейді істеп, қараусыз да қалдыруға
болатын бұқтырылған етті, рагуді жəне өзге сəйкес тағамдарды
əзірлеуге мүмкіндік береді.
110 °C (ТӨМЕН) баптау
Төмен баптау асты қажетінен аса пісірмей не күйдірмей ұзақ уақыт бойы
жəймендеп қайнатады. Бұл баптауды қолданған кезде асты
араластырып тұрудың қажеті жоқ.
130 °C (ЖОҒАРЫ) баптау
Жоғары баптау асты төмен баптауға қажет болатын уақыттың шамамен
жартысында пісіреді. Кейбір тағамдар жоғары баптауда пісірілген кезде
қайнап кетуі мүмкін, сондықтан суды артығырақ құю қажет болуы мүмкін.
Кейде рагу мен көмешті араластырып тұру ас дəмінің жайылуын
жақсартады. Баяу пісіруден бұрын асты сəл қуарыңқырап алу қажет
емес, алайда бұл астың шырыны мен дəмін жақсартуға көмектеседі
жəне етті жұмсағырақ етеді.
Баяу пісіру бойынша нұсқаулар
Баяу пісіргіштің пісіру
уақыты (қуырусыз)

110 °C(Төмен) 130 °C(Жоғары) 110 °C(Төмен) 130 °C(Жоғары)
35 - 60 минут
1 – 3 сағат

2. Асты
құрғату

40°C ~ 90°C

10 °C

70°C

6 – 9 сағат
8 – 9 сағат

3 – 4 сағат
4 – 6 сағат

4 - 6 сағат
5 - 6 сағат

2 - 3 сағат
3 - 4 сағат

Бұл функциямен жемістерді, көкөністерді жəне сиыр етін құрғатып,
химиялық заттар мен жасанды қоспаларды қамтитын денсаулыққа
пайдалы жəне құнарлы тіскебасарларды жəне дəмді қақталған ет
əзірлеуге болады. Пергамент қағазын ыстыққа төзімді шыны ыдысқа
төсеп, асты бір қабат етіп жайып, төменгі сөреге орналастырыңыз.
Асты құрғату бойынша нұсқаулар
Тағам түрі

Дайындалуы

Темп. Уақыт

Ыстыққа
төзімді
шыны
ыдыста
төменгі
сөреде

Қолданыс

Банан

5~6 мм қалыңдықта
болатындай етіп тілімдеңіз

70 °C 5~8сғ Тіскебасарлар, балалар
тағамы, гранола,
печеньелр жəне банан
наны

Інжір

Сабақтарын алып тастап,
екіге бөліңіз

70 °C 8~9сғ Салмалар, бəліштер,
пудингтерs, нандар жəне
печеньелер

Киви

Қабығын аршып, 8~12 мм
70 °C 5~8 сғ Тіскебасарлар
қалыңдықта болатындай етіп
тілімдеңіз

Манго

Қабығын алып тастап, 6~10
мм қалыңдықта болатындай
етіп тілімдеңіз

70 °C 6~9 сғ Тіскебасарлар, дақылды
тағамдар, духовкада
пісірілетін тағамдар

Ананас

Қабығын алып тастап, 8~12
мм қалыңдығында
болатындай етіп тілімдеңіз

70 °C 6~9 сғ Тіскебасарлар, духовкада
пісірілетін тағамдар,
духовкада пісірелітн
гранола

Помидор Жуып, 6мм болатындай етіп
домалақтап тураңыз

70 °C 6~9 сғ Сорпалар, бұқтырмалар,
паста немесе соустар

Саңырау- Жұмсақ щеткамен немесе
матамен тазалаңыз.
құлақ
Жумаңыз

60 °C 4~8 сғ Сумен қалыпқа
келтірілген сорпалар, ет
тағамдары, омлеттер
немесе қуырмалар

Қақталған Дүкеннен дайын күйінде
сиыр еті сатып алынған немесе өз
рецептіңізбен
маринадталған тілімделген
етті (5~6 мм қалыңдығында)
6 – 8 сағат бойы
тоңазытқышқа салыңыз.

80 °C 6~9 сғ Тіскебасарлар

3.Тағамд 40°C
ы ашыту

-

40°C

Қатық əзірлеу əдісі
• 1000 мл сүтті қақпағы бар ыстыққа төзімді сəйкес шыны ыдысқа
құйыңыз.
• Тиісті температураға дейін (60~70 °C) қайнатып, одан кейін 40 °C дейін
суытыңыз.
• 150 мл табиғи қатықты табаққа құйып, жақсылап араластырыңыз.
• Беті жабылған табақты духовкаға салыңыз.
• Мəзірді таңдап, пісіру уақытын 5~8 сағат деп орнатыңыз.
Ашытқы салынған қамырды көтеру
• Қамырды ыстыққа төзімді сəйкес шыны ыдысқа салып, арнайы
қаптамамен немесе ылғал матамен жабыңыз.
• Табақты духовкаға салыңыз.
• Мəзірді таңдап, пісіру уақытын қамыр екі есе көтерілгенге дейін қажетті
болатын шашамен 40 минут деп орнатыңыз.

Ыстыққа
төзімді
шыны
ыдыста
төменгі
сөреде

4. Астың 80°C
жылылы 70°C
ғын
60°C
сақтау

10 °C

70°C

Орнатылған температураны сақтау үшін үстінен жəне астынан жылыту
элементтері қолданылады. Бұл функцияны асты ішкенге дейін оның
жылылығын сақтау үшін қолдануға болады.

Ыстыққа
төзімді
шыны
ыдыста
төменгі
сөреде
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ПАЙДАЛЫ ҚУЫРУ ЖƏНЕ БУМЕН ПІСІРУ ҚАМҚОРШЫСЫ

Пешіңіздің мəзірі автоматты түрде тамақ əзірлеу үшін алдын ала бағдарламаланған. Пешке қалағаныңызды жəне
қанша элемент бар екенін айтыңыз. Одан кейін микротолқынды пешіңізге таңдауларыңызды дайындауға мүмкіндік
беріңіз.

MJ3966ACT/MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR үлгісі үшін
Мысалы: 0,6 кг асшаян пісіру үшін жай ғана төмендегі
қадамды орындаңыз
1. ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
түймесін басыңыз
2. ПАЙДАЛЫ ҚУЫРУ ЖƏНЕ
БУМЕН ПІСІРУ
ҚАМҚОРШЫСЫ түймесін
екі рет басыңыз. Дисплейде
‘2’ көрсетіледі.
3. ДИСКІ дисплейде ‘2-8’
көрсетілгенге дейін
бұраңыз.
4. БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басыңыз. Дисплейде ‘0,2 kg’
көрсетіледі.
5. ДИСКІ дискісін дисплейде
‘0,6 kg’ көрсетілгенге дейін
бұраңыз.
6. БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басыңыз.

ПАЙДАЛЫ ҚУЫРУ ЖƏНЕ БУМЕН ПІСІРУ ҚАМҚОРШЫСЫ МƏЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ
Код
1-1

Мəзір
Тауық /
Шницель

Салмақ
шегі

Бастапқы
температура

0,2 - 0,6 кг

Тоңазытылған

Нұсқаулар
Ингредиенттер
Əрқайсысы 150 - 200 г тауықтың төс ету
1 шыны-аяқ ұн
2 жұмыртқа, аздап көпіршітілген
1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы
Дəм беру үшін тұз жəне бұрыш

Ыдыс-аяқ
Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

1. Тауықтың төс етіне тұз жəне бұрыш немесе
қалауыңызша дəмдеуіштер қосып, ұнмен қаптаңыз
жəне щеткамен көпіршітілген жұмыртқаны
жағыңыз. Ұсақталған кепкен нанды ұнмен
қаптаңыз, тауық шницеліне щеткамен май
жағыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды
аударыңыз жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау
түймесін басыңыз.

1-2

0,2 - 0,6 кг
Тауық
қанатшалары

Тоңазытылған

1. Тауық қанатшаларын ерітілген маймен немесе
қалауыңызша дəмдеуіш қосыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды
аударыңыз жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау
түймесін басыңыз.

Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы
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Код
1-3

Мəзір
Котлет

Салмақ
шегі
0,2 - 0,4 кг

Бастапқы
температура

Нұсқаулар

Ыдыс-аяқ
Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

ҚАЗАҚ

Тоңазытылған Ингредиенттер
500 г майсыз ұнтақталған қой немесе сиыр еті
500 г кішкентай картоптар, пісірілген жəне
езілген
3 жұмыртқа, аздап көпіршітілген
2 пияз, ұсақтап туралған
2 ас қасық туралған ақжелкен
1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы
Дəм беру үшін тұз жəне бұрыш
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1. Етті, картопты, жұмыртқаны, пиязды жəне ақжелкенді
араластырыңыз. Ет қоспасынан диаметрі 4-5 см
болатындай шариктер жасаңыз. Ұсақталған кепкен
нан ұнтағымен қаптаңыз жəне шариктерді əрқайсысы
шамамен 1 см болатындай жұмырлаңыз.
Котлетке щеткамен май жағыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.

1-4

Балық
шницелі

0,2 - 0,6 кг

Тоңазытылған Ингредиенттер
Балық сүбесі of 150~200 г тауықтың төс ету
1 шыны-аяқ ұн
2 жұмыртқа, аздап көпіршітілген
1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы
Дəм беру үшін тұз жəне бұрыш

Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

1. Балық сүбесін тұз жəне бұрыш немесе қалаған
дəмдеуіш қосып, ұнмен қатаңыз да, щеткамен
көпіршітілген жұмыртқаны жағыңыз. Ұсақталған
кепкен нан ұнтағымен қаптаңыз жəне уатылған
балыққа май жағыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.
1. Қатырылған картопты жоғарғы сөредегі күртілдек
науасына жайыңыз. Ең жақсы нəтиже үшін бір
қабатта пісіріңіз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.

1-5

Картоп фриі 0,1 - 0,3 кг

Қатырылған

1-6

Гамбургерлер 0,2 - 0,4 кг

Тоңазытылған 1. Əрқайсысы 100 г жəне қалыңдығы 1 см гамбургер

1-7

Жіңішке
шұжық

1-8

Қуырылған 0,2 - 0,4 кг
картоп

0,2 - 0,6 кг

таңдаңыз. Гамбургерлерге май жағыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.
Тоңазытылған 1. Барлық қабықтарын алып тастаңыз жəне тураңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.

Бөлме

1. Барлық қабықтарын алып тастаңыз жəне тураңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.

Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы
Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы
Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы
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Салмақ
шегі

Бастапқы
температура

Код

Мəзір

Нұсқаулар

Ыдыс-аяқ

2-1

Брокколи/
Гүлді
қырыққабат

0,2 - 0,6 кг

Бөлме

1. Көкөністі жуыңыз жəне көлемін бірдей етіп
тураңыз.
2. Буқазан су тостағанына 300 мл құбыр суын
құйыңыз. Су тостағанының үстіне буқазан
табақшасын қойыңыз. Дайындалған тағамды
буқазан табақшасына бір қабатпен қойыңыз.
Буқазан қақпағымен жабыңыз.
3. Буқазан тостағанын пешке салыңыз. Мəзір жəне
салмақты таңдап, бастау түймесін басыңыз.
-Кішкентай гүлшіктер кесіңіз. (12~15 г/дана)"

2-2

Сəбіз

0,2 - 0,6 кг

Бөлме

Жоғарыдағымен бірдей
- Қалыңдығы 5 мм-ден аз

2-3

Тауықтың
төс еті

0,2 - 0,6 кг

Тоңазытылған Жоғарыдағымен бірдей
- Қалыңдығы 2.5 мм-ден аз

Буқазан су
тостағаны
Буқазан
табақшасы
Буқазан
қақпағы

2-4

Жұмыртқа

2 - 9 дана

Тоңазытылған Жоғарыдағымен бірдей

Буқазан су
тостағаны
Буқазан
табақшасы
Буқазан
қақпағы

2-5

Балық
сүбесі

0,2 - 0,6 кг

Тоңазытылған Жоғарыдағымен бірдей
- Қалыңдығы 2.5 мм-ден аз

2-6

0,1 - 0,3 кг
Көк
үрмебұршақтар

Бөлме

Буқазан су
тостағаны
Буқазан
табақшасы
Буқазан
қақпағы
Буқазан су
тостағаны
Буқазан
табақшасы
Буқазан
қақпағы

2-7

Қосжақтаулы
ұлулар

0,2 - 0,6 кг

Тоңазытылған 1. Қосжақтаулы ұлуларды жуыңыз жəне кез келген

Буқазан су
тостағаны
Буқазан
табақшасы
Буқазан
қақпағы

2-8

Асшаяндар

0,2 - 0,6 кг

Тоңазытылған Жоғарыдағымен бірдей
- Ұзындығы 20 см аз

Буқазан су
тостағаны
Буқазан
табақшасы
Буқазан
қақпағы

Буқазан су
тостағаны
Буқазан
табақшасы
Буқазан
қақпағы

Буқазан су
тостағаны
Буқазан
табақшасы
Буқазан
қақпағы

Жоғарыдағымен бірдей

сынған қабыршақтарын жəне өлген ұлуларды
алып тастаңыз.
2. Буқазан су тостағанына 300 мл құбыр суын
құйыңыз. Буқазан су тостағанының үстіне буқазан
табақшасын қойыңыз. Дайындалған тағамды
буқазан табақшасына бір қабатпен қойыңыз.
Буқазан қақпағымен жабыңыз.
3. Буқазан тостағанын пешке салыңыз. Мəзір жəне
салмақты таңдап, бастау түймесін басыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ
1. БУҚАЗАНДЫ пештен алған кезде əрдайым пешке арналған қолғаптарын
пайдаланыңыз. Ол өте ыстық болады.
2. Ыстық БУҚАЗАНДЫ əйнек үстелдің үстіне немесе еріп кетуі мүмкін бетке
қоймаңыз. Əрдайым төсем немесе науа қолданыңыз.
3. Бұл буқазанды пайдаланған кезде пайдаланудан бұрын ең аз 300 мл су
құйыңыз. Егер судың көлемі 300 мл-ден аз болса, ол пісірудің аяқталмауына
немесе өртке не өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін."
4. Суы бар БУҚАЗАНЫНДЫ жылжытқан кезде аабй болыңыз.
5. БУҚАЗАНЫН пайдаланған кезде бу қақпағы жəне су тостағаны дұрыс
орнатылуы тиіс. Егер буқазанның қақпағы жəне тостағаны орнатылмаса,
жұмыртқа немесе каштандар жарылады.
6. Бұл БУҚАЗАНДЫ басқа үлгіден алынған өніммен пайдаланбаңыз. Бұл өртке
немесе өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін.

Буқазан қақпағы
Буқазан
табақшасы
Буқазан су
тостағаны
(Күтірлек науасы)
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ПАЙДАЛЫ ҚУЫРУ

Пешіңіздің мəзірі автоматты түрде тамақ əзірлеу үшін алдын ала бағдарламаланған. Пешке қалағаныңызды жəне
қанша элемент бар екенін айтыңыз. Одан кейін микротолқынды пешіңізге таңдауларыңызды дайындауға мүмкіндік
беріңіз.

жай ғана төмендегі қадамды орындаңыз

ҚАЗАҚ

1. ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ
түймесін басыңыз
2. ПАЙДАЛЫ ҚУЫРУ
түймесін басыңыз.
Дисплейде ‘1’ көрсетіледі.
3. ДИСКІ дисплейде ‘2’
көрсетілгенге дейін
бұраңыз.

4. БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басыңыз. Дисплейде ‘0,2
5. ДИСКІ дисплейде ‘0,4 kg’
көрсетілгенге дейін
бұраңыз.
6. БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін
басыңыз.

ПАЙДАЛЫ ҚУЫРУ МƏЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ
Код
1

Мəзір
Тауық /
Шницель

Салмақ
шегі

Бастапқы
температура

0,2 - 0,6 кг

Тоңазытылған

Нұсқаулар
Ингредиенттер
Əрқайсысы 150 - 200 г тауықтың төс ету
1 шыны-аяқ ұн
2 жұмыртқа, аздап көпіршітілген
1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы
Дəм беру үшін тұз жəне бұрыш

Ыдыс-аяқ
Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

1. Тауықтың төс етіне тұз жəне бұрыш немесе
қалауыңызша дəмдеуіштер қосып, ұнмен қаптаңыз
жəне щеткамен көпіршітілген жұмыртқаны
жағыңыз. Ұсақталған кепкен нанды ұнмен
қаптаңыз, тауық шницеліне щеткамен май
жағыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды
аударыңыз жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау
түймесін басыңыз.

2

0,2 - 0,6 кг
Тауық
қанатшалары

Тоңазытылған

1. Тауық қанатшаларын ерітілген маймен немесе
қалауыңызша дəмдеуіш қосыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды
аударыңыз жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау
түймесін басыңыз.

Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

30 ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ

Код
3

Мəзір
Котлет

Салмақ
шегі
0,2 - 0,4 кг

Бастапқы
температура

Нұсқаулар

Тоңазытылған Ингредиенттер
500 г майсыз ұнтақталған қой немесе сиыр еті
500 г кішкентай картоптар, пісірілген жəне
езілген
3 жұмыртқа, аздап көпіршітілген
2 пияз, ұсақтап туралған
2 ас қасық туралған ақжелкен
1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы
Дəм беру үшін тұз жəне бұрыш

Ыдыс-аяқ
Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

1. Етті, картопты, жұмыртқаны, пиязды жəне ақжелкенді
араластырыңыз. Ет қоспасынан диаметрі 4-5 см
болатындай шариктер жасаңыз. Ұсақталған кепкен
нан ұнтағымен қаптаңыз жəне шариктерді əрқайсысы
шамамен 1 см болатындай жұмырлаңыз.
Котлетке щеткамен май жағыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.

4

Балық
шницелі

0,2 - 0,6 кг

Тоңазытылған Ингредиенттер
Балық сүбесі of 150~200 г тауықтың төс ету
1 шыны-аяқ ұн
2 жұмыртқа, аздап көпіршітілген
1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы
Дəм беру үшін тұз жəне бұрыш

Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

1. Балық сүбесін тұз жəне бұрыш немесе қалаған
дəмдеуіш қосып, ұнмен қатаңыз да, щеткамен
көпіршітілген жұмыртқаны жағыңыз. Ұсақталған
кепкен нан ұнтағымен қаптаңыз жəне уатылған
балыққа май жағыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.
1. Қатырылған картопты жоғарғы сөредегі күртілдек
науасына жайыңыз. Ең жақсы нəтиже үшін бір
қабатта пісіріңіз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.

5

Картоп фриі 0,1 - 0,3 кг

Қатырылған

6

Гамбургерлер 0,2 - 0,4 кг

Тоңазытылған 1. Əрқайсысы 100 г жəне қалыңдығы 1 см гамбургер

7

Жіңішке
шұжық

8

Қуырылған 0,2 - 0,4 кг
картоп

0,2 - 0,6 кг

таңдаңыз. Гамбургерлерге май жағыңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.
Тоңазытылған 1. Барлық қабықтарын алып тастаңыз жəне тураңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.

Бөлме

1. Барлық қабықтарын алып тастаңыз жəне тураңыз.
2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сөреге
қойыңыз. Мəзір жəне салмақты таңдап, бастау
түймесін басыңыз.
3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз
жəне пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін
басыңыз.

Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы
Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы
Жоғарғы
сөредегі
күртілдек
науасы

ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ

• Еріту уақыты астың мұздау қаттылығына
байланысты болады.
• Қаптаманың формасы астың еру
жылдамдығына əсер етеді. Терең емес
қаптамалар терең ыдысқа қарағанда асты
жылдамырақ ерітеді.
• Еру уақыты астың формасына да байланысты
болады.

ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ МƏЗІРІНІҢ
НҰСҚАУЛЫҚ
Санаты

(ЕТ / ҚҰС / БАЛЫҚ / НАН)
Мысалы:Eт 1.2 кг жібіту үшін

1. ТОҚТА/ТАЗАРТУ басыңыз.

2. Дисплейде “dEF1” шыққанға
дейін ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ
екі рет басыңыз.

ЕТ
(dEF1)
0.1 - 4.0 кг

3. СТАРТ/ЕНУ басыңыз.

4. Дисплей ‘1.2 kg’ көрсеткенге
дейін ТЕҢШЕ кнопкасын
басыңыз.

5. БАСТАУ/ЕНГІЗУ басыңыз.
Еріту процесі басталады.

ЕСКЕРТПЕ:
Бастау/Енгізу кнопкасын басқан кезде
дисплейде еріту уақыты кері санақпен азая
бастайды. ЕРІТУ циклі кезінде духовкада бір рет
сигнал дыбысы шығады.
Сингал дыбысы шыққан кезде духовка есігін
ашып, еріген бөліктерді шығарыңыз немесе
теріс айналдырыңыз.
Ерімеген бөліктерді духовкаға қайтадан салып,
еріту циклін жалғастыру үшін Бастау/Енгізу
кнопкасын басыңыз.
• Балықты, моллюсктер, етті жəне құс етін
бастапқы орамасынан немесе пластикалық
қаптамасынан шығарыңыз. Өзге жағдайда,
қаптамасы бу мен шырынды тағамға жақын
ұстап, соның салдыранан астың сыртқы бөлігі
ғана піседі.
• Астың тамуын болдырмау үшін терең емес
ыдысқа немесе микротолқынды пісіру сөресіне
орналастырыңыз.
• Духовкадан шығарылған кезде тағамның
ортасы əлі де ерімеген болуға тиіс.

ҚҰС
(dEF2)
0.1 - 4.0 кг

БАЛЫҚ
(dEF3)
0.1 - 4.0 кг

НАН
(dEF4)
0.1 - 0.5 кг

Ерітілетін ас

Сиыр еті
Фаршталған сиыр еті, домалақ
стейк, рагу текшелері, кесек ет
бифштексі, ірілей бұқтырылған ет,
духовкада пісірілетін қабырға
қуырдағы, сиыр етінің арқа бөлігінен
əзірленетін қуырдақ, сиыр
жаясының қуырдағы, мойын ет
қуырдағы, гамбургер котлеті
Қозы еті
Жаншылған котлет, ет рулеті
Шошқа еті
Жаншылған котлет, хотдогтар,
қабырғалар, кантри стиліндегі
қабырғалар, ет рулеті, шұжық
Бұзау еті
Котлеттер (0.5 кг, 20 мм
қалыңдығында)
Сигнал дыбысы шыққан кезде асты
теріс айналдырыңыз.
Ерігеннен кейін 5 - 15 минут бойына
күттіріп қойыңыз.
Жабайы құс еті
Тұтас, кесілген, құс кеудесі (сүйексіз)
Тауық еті
Тұтас
Күркетауық
Құс кеудесі
Сигнал дыбысы шыққан кезде асты
теріс айналдырыңыз.
Ерігеннен кейін 30 - 60 минут бойы
күттіріп қойыңыз.
Балық
Қылдан ажыратылған балық еті,
тұтас балық еті
Моллюсктер
Теңіз шаяны, лобстер мойны,
асшаян, теңіз ирекшелері
Сигнал дыбысы шыққан кезде асты
теріс айналдырыңыз.
Ерігеннен кейін 5 - 10 минут бойы
күттіріп қойыңыз.
Туралған нан, тоқаштар, багет, т.б.
Тіліктерді ажыратып, арасына қағаз
сүлгі немесе жайпақ табақ
орналастырыңыз.
Сигнал дыбысы шыққан кезде асты
теріс айналдырыңыз.
Ерігеннен кейін 1-2 минут бойы
күттіріп қойыңыз.

ҚАЗАҚ

Пеш жібітудің төрт тізбегін қосады. ІШТЕ ЕРІТУ
функциясы тоңазытылған өнімдерді
жібітудің үздік əдістерін ұсынады.Əзірлеу
жөніндегі нұсқаулықта сізге жібітілетін өнімдер
үшін қандай жібіту тізбегін пайдалану керектігі
ұсынылады.
Өте қолайлы болуы үшін ІШТЕ ЕРІТУ функциясы
құрамында жібіткен кезде жақсы нəтижеге
қол жеткізу үшін сізге тексеру, аударыстыру,
бөлшектеу жəн ауыстыру туралы ескертіп
отыратын дыбыс белгісін беру механизімі
орнатылған.Жібітудің түрлі төрт деңгейі
қарастырылған.
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Микротолқынды пештерге арналған ыдыс
Қысқа толқынды пеште металл ыдысты немесе алтын жалатқан ыдысты пайдаланбаңыз
fON WR[fX`N]TuZWN[[TN]f[fTWZTN[uNa`fT>[N]TPZWZkTQZjQZ[kZXTuZWN[[TjNWNTNf[fON`fT
]T}[TfXTWWNXVfXNTOZ}ZPT}R[VfTuuQXTR[TNVPTW`]Z`TBf[VNTWju`TuZWN[[TZuZOTNOTaT
f`fOfTOj`TPZj`ZTPNa`N[NXVTXTNVPOj`Q QZ[W]Z`TD[Na`NTQZa}]Tf`fOWN]`NTfONTWR[fX`fT
PZWZTPNa`N[NXVNT{N]NuNaWfXTuNWZ]UN[`N]T}R[VfTuuQX@kZ]TOj`ZTXNWfT}]Tf`fONTNWfOWfTQ`QT
WVfX`NONTRXfTfON WR[fX`fTPZWZTPNa`N[NXVNT{N]NaWfX{N]NuNaWfX`ffXTWZQOZ]V`T
N]NPNafuT`OT}N]
>[Tf`fOWfTOVTaf[NXTfXfTW]Z[QZXTNOfXNTRaffjfON WR[fX`fTPZWTÍTuUXVWNT
VNWWf[ffTB>DAÐT`ZkZaT]Z{UuX`ZTRaffj@kZ]TOVTfOfPTf`fOTOVfTQaX`ZTN[NWfXT}R[ONT
RX`NT}[Tf`fOTfON WR[fX`fTPZWZTPNa`N[NXVNT{N]Nu`f
D[Na`NTZkZ]TOV`fTWZuPZ]NWV]NOfTjkZ]uZOZTN[Tf`fOTfOfPTQZWOZTRX`NTfON WR[fX`N]`fTf`fOT
{WfPTN[N`fTORX`fWNXTRXfTPNa`N[NX}NVTQZ]ZQ=j`TNOTa`ZTfONTWR[fX`fTPZWZT
PNa`N[NXVNT}R[NWfXTQPWZkZXTW][TjNWWN]T}N]T}R[VfTuuQX|Z[ZOTWjuuZXTWNXfOffj
Табақшалар
|P[QTNONXN[fTf`fOWN]TfON WR[fX`fTPZWZTR[`NXVNTNVPOjT@kZ]TOjTQ`QWZXOZjT
NXfWNuN[fT`Z}UZWWZ]uZXTWNXfOffjTXZuZOZTOfXNTWQjXj
Шыны аяқ
Bf[VNTWju`Tf`fOWN]TfON WR[fX`fTPZWZ]`ZTPNa`N[NXVNTNVPOjTfON WR[fX`fTPZQZT
N]XN[NXTN]XNafTf`fOWN]T}N]
D[Na`NT{NTfXfTf`fOWN]`fTuOZ[ZXTN]NPNTN]XN[NXT}RQN[`fTPNa`N[NX}NNXT`]fOT
aWQZXTR[N]T{N]f[fPTQZWVTuuQX
Тағам сақтағыш пластик контейнерлер
ZjT{f[fWVNTN]XN[NXTXu`Z]TXTPNa`N[NXVNT}R[uNa`fTD[Na`NTR[N]`fTXu`Z]`TjNTj][ZVT
XTR[`NXVNT}R[uNa`fTaWQZXTfOWfTXu`Z]TP[NOWUQTQRXWZaXZ][Z]`T}[`]VTuuQX
Қағаз
NNjTW]Z[QZ[Z]TuZXTQRXWZaXZ][Z]TfON WR[fX`fTPZWZTNOWfTNjTVNfWWNT{XZTuNafTuZXTOVfTNjT
u[Z]`ZTj][ZkZX`ZTfNa[fT{XZTNVPOj=RX`NaNTNNjTR]NVfWN]TXu`Z]`TR]NVTXT{XZT
uNa[fTWNuNWfTufON[fTRNTZWXT`NafX`NNX`NTPR`XROWNTR]XN[NOWf]VTXTfNa[fWNOWNaT
N[NX`NTW][WOWTNNjTR]NVfWfTPNa`N[NX}NNXT`]fOTaWQZXTRXfTWOTjkZ]PTQZWVT
uuQX`Z[kZXTNNj`NXT{NON[NX R]NVfWNTfON WR[fX`fTPZWZTPNa`N[NXVTQZjX`ZTfX
fN]VNTXZuZOZTRWT{N[fX`NVNTORWf]NWfXTv[ZuZXWWZ]T}N]T}R[VfTuuQX
Тамақ пісіруге арналған пластик қалталар
fON WR[fX`fTPZQZTN]XN[NX NVPOjTR]NVfWN]`fTPNa`N[NXffj`N]dVTfVTXTR]NVfWfT
WZOPTRTQZ]ZQfON WR[fX`fTPZWZTP[NOWUQTN[WNN[N]`fTPNa`N[NXVNT}R[uNa`fTaWQZXT
R[N]TZ]PT{XZT{f]Wf[fPTN[VfTuuQX
Микротолқынды пештерге арналған пластик ыдыс
fON WR[fX`fTPZWZTPNa`N[NXVNTN]XN[NX W][TPX`ZT{XZT[Zu`ZTN]XNafTf`fOWN]T
}N]|P[QTWNNu`N]TXTOjTjj`ZkT}N]Tf`fOWN]`fTR[`NXNTN[NOfjTOjkZTN]XNafTf`fOT
N[V`fTN{ZWT{R
Қыш жəне керамика ыдыстар
DWN[NXTuNWZ]UN[`N]`NXT{NON[NX QRXWZaXZ][Z]T`ZWWZfON WR[fX`fTPZWZTPNa`N[NXVNT
{N]Nu`fTN[Na`N R[N]`fTN[`fXN[N WZQOZ]PTN[NXT`]fO

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
D[WfXT{N[NWNX XZuZOZ WZu] v[ZuZXWWZ] }N]Tf`fOWN] fON WR[fX`fTPZWZ PNa`N[NXVN
{N]NuOfj.
Ð`fO fON WR[fX`fTPZWZ PNa`N[NXVNT{N]NuOfj`ffX WZQOZ]V N{ZW.
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ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖƏНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ
ПЕШТЕ ПІСІРУ
Бақылау

NuNWfT`N^][NXVTjNWffXNTQPTNQWR][N]TOZ]TZWZ`TAZ~ZPWT}RafXNTPNa`N[NXf[NWfXT
UXk]Z`UZXWWZ]`TWZuPZ]NWV]NOfTWNNu`fT`NafX`NVTVNfWfXNTOZ]TZWZ`fON[fTOVfWf[NXT
uNa`NXTOWWZXT{XZT{uf]WN`NXT{NON[NXT}[T}[uZTWZuPZ]NWV]NOfX`NfTXNTORX`NaT
Xu`Z]`ZXT{NON[NXfXNXTNXN]f[fuTjNf]NT`NafX`N[N`f|Za}]T]Z~ZPWZ]kZTO]ZOZTXNXT
PO]X`T{XZT}[WZ]Tj][ZVkZTN]XN[NX`N]fXNTN]NNX`NTXu`TPZWZXTWR[fTPOPZkZXTQaX`ZT
N[VTQZ]ZQ
d[TNWZT}R[fPTONXN[uNa`fNNu`fT{N}fTNPNWfTNOWfX`NT}Wf]fPTRaNX`NTWNNu`fT
PZWZXTN[fPTfNXXfTjX`ZTj][ZXVTP]R~ZOT{N[NONT}Z]Z`TaWQZXT{f[VTOf]WWNXTQZT
}]QZ[QTWVT{N[NONT}Z]Z`T@kZ]TWNNu`fTPZWZTN[`f]ONTRX`NTRXfTOf]WNT{NfTNWWfTfOfPT
QZWVTXZuZOZTQaPTQZWVTuuQXd]WZ}]WZTOjTW][TWNNu`N]`fTj][ZVT}N]fOfX`NTXZuZOZTj][ZVT
XTQWQZXTVNfWWN]`NTPZWTZPWTPNa`N[NXV`fTa]ZXPTN[NOfj
Тағам тығыздығы
BZ[T}R]f[`NWfTXu`Z]TuOZ[ZXTPO]X`TXZuZOZTXNXTVf]`NT{XZTQuZTOU^WfTuNa[fT
WffjTWNNu`N]NTN]NNX`NTWZjT`NafX`N[N`f
fONTWR[fX`fTPZWZTPO]kZXTQZj`ZTPO]X`XTZWWZ]T]NPTQZWPZVXZT{XZTOfXfT}R[uNVfXNT
XNjN]TNV`N]VTQZ]ZQ
Тағам биіктігі
NNuXfTOWkT}[kTNOWffT}[kXZTN]NNX`NTWZjTj]T}R[N`fTO]ZOZTPO]kZXTQZj`Z
j][ZVT}N]fOfX`NTWNNu`fT}]XZZT]ZWTNV`N]fOWf]VTN{ZW.
Ылғалды тағамда сақтап қалу
fONTWR[fX`fTPZTX`ZkTfOWfTOafWfWfT{WfPTR^WfX`fWNXTZWTXZuZOZTQQXOTOU^WfT
QZPW][kZXTWNNu`N]NT`N^][NVTQZjX`ZTXZuZOZTR`NXT}]fXTOVTNfPTRTQZ]ZQ
Тағамдағы сүйектер мен майдың құрамы
@WQZTN]NNX`NTOaZQTPZXTuNaT{f[`NuTj][ZXZ`=aZkT}N]TWNNu`fTXZuZOZTuNa[fTQZOZQWZ]`T
j][ZkZXTQZj`ZTWNNuTQaPTQZWPZaT}]QZ[QTj][ZXVXZTXNjN]TNV`N]VTN{ZW.
Тағам сапасы
YZWZkTfONTWR[fX`N]`fTONXfTj][ZXZWXTXu`Z]`TONXfXNTN]uNOWNXTW]NWfT}R[fPTN[NT
}Z]Z`=aWPTPZQZTOjTXZ][fuTQPTXuTON[ONfjTR[N]`fT`NafX`N[VfTOR][fuTQPT
}R[N`f.@kZ]TOjT]Z~ZPW`ZTQ]OZW[kZXXZXTZQTZOZTNjTXuTPNa`N[NXONfjT`NafX`NVTVNfWfXTQZuT
`ZkZX`ZTWZXT}]kZTQZuWVTQZ]ZQ
Тағам түрі
fONTWR[fX`N]TXukZTÛTOu`ZXTN]WfTZX}Za`TN[fTN}NWWfTQT{NfTOf]WfTfOWfTQZT
WQZX`ZTj][ZXZ`ZQTWNNuXfTOf]WfTZWWZ]TfONTWR[fXXfTvXZ]kU^OfuZXT
`NafX`N[N`f£N[NXfT{f[VTN[uNOVTN]f[fT`NafX`N[N`ffONTWR[fX`fTPZWZT`NafX`N[NWfXT
WNNu`N]`fTZTOWOjTPXTTN[fTQSN`]NW.
>]WNOfTPOQZXZTZWWZ]TQaPTQZWZ`d]XZXT`ZT`kZ[ZQT{NTXZuZOZTONUXNTW]j`ZOTPXX`ZkT
WNNu`fTj][ZkZXT{NOf
Жабын
NPNT{f[VTuZXT}V`fTONWNa`fTORX`fWNXTWNNuT{f[`NuTj][ZXZ`NNuTN}NWWN[fPTQZWPZOT
XTZWWZ]TNaf]f[NXTNPNWfTXZuZOZTNOPNj`fTP[ZXQNXfTPNa`N[NXffj

ҚАЗАҚ

NuNWfTj][ZVTP]R~ZOXTN`NN[NPTRWf]VTN{ZW=jTWNuNTj][ZVTP]R~ZOXTN`NN[NPTRWf]VTXT
Oj`TfONTWR[fX`fTPZj`ZTNSWRuNWWfTW]`ZTROf[NWfXT{N]fWNX`f]VT}N]AZ~ZPW`ZT
Q]OZW[kZXTNV`N]VTN]N[NOWf]VT{XZTW}TN]XN[NXTOfXfOWN]`fTZTNjTNaWN[NVuZXT{NONNXT
`]fO@kZ]TOjkZTWNNuT}]QZ[QT`NafX`N[fPT{NWPNNX`NaT}R[fPTQ]XOZTWaWQ[`TZVTXT
}NPWNVfXTjkZ]Wj
Микротолқынды пеште пісіруге əсер ететін факторлар

34 ТАҒАМ СИПАТТАРЫ ЖƏНЕ ҚЫСҚА ТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ƏЗІРЛЕУ
Қуыру
Елу минут не одан да көп дайындалатын ет жəне құс ашық-қоңыр түсті болады. Одан жылдамырақ
дайындалатын шошқа еті тəбет аштыратын түске бөлену үшін қуыруға арналған. Cоя
тұздығы немесе кəуап тұздықтармен сияқты тұздықпен дайындалуы мүмкін.Қуыруға арналған
тұздықтардың шамалы бөлігін қосқаннан тағамның дəмі жоғалмайды.
Май өткізбейтін қағазбен жабу
Қақпақша немесе ас пленкасы сияқты қақпақ жоғалған кезде тамақ ептеп кеуіп қалуы
мүмкін.Қақпақша немесе пленка сияқты қақпақты жоғалту тағамды ептеп құрғатуға əкеледі.
Жазу жəне уақыт аралықтары
Пісірілген картоп, шағын тоқаш жəне тіскебасар сияқты порциялық тағамдарды бір-біріне бірдей
қашықтықта, дұрысында дөңгелетіп орналастырса, біркелкі ысытылатын болады.Тағамды бір-бірінің
үстіне қоймаңдар.
Араластыру
Қысқа толқынды пеште тағам əзірлеген кезде араластыру ең маңызды технологиялардың бірі болып
табылады.Тағамды əзірлеу ыңғайлы болуы үшін оны араластыру үшін араластырады.Сонымен
бірге, қысқа толқынды пеште əзірленетін тағамы жылытуды тарату жəне бағыттау үшін араластырылады.
Егер сыртқы жағы бірінші кезекте ысыса, қашанда сыртқы жақтан ортаға қарай араластырыңыз.
Аудару
Қуырдақ жəне тұтас тауық сияқты ірі көлемді тағамдар, созылған тағамдар үсті мен асты біркелкі
əзірленетіндей болып бұрылуы керек.Сондай-ақ кесілген тауық пен езілгенді бұрып қою жақсы идея
болып табылады.
Қалыңырақ бөліктерді сыртына салу
Қысқа толқынды толқындар көп дəрежеде тағамның шеттеріне əсер ететіндіктен, даярланатын
тағамның сыртқы шеттеріне еттің, құстың жəне балықтың қалың порцияларын жатқызған
жақсы.Сөйтіп, тағамның неғұрлым қалың порциялары қысқа толқынды энергияны неғұрлым көп
қабылдайды жəне тағам біркелкі болып əзірленеді.
Жабу
Жайпақ алюминий фольгалар (қысқа толқынды толқындарды тежейтін) квадрат жəне тік бұрышты
тағамдардың бұрыштарына осы тағамның күйіп кетуінен сақтау үшін салынуы мүмкін.Ешқашанда
фольганың өте көп пайдаланбаңыз жəне пленканың тағамға жабысқанына жəне пеште g” шақыра
алатынына көз жеткізіңіз.
Көтеру
Қалың жəне тығыз ас қысқа толқынды толқындар тағамның астыңғы жағы мен ортасына
шоғырланады деп бағалау керек.
Тесу
Ораудағы, терідегі жəне мембранадағы тағам егер оны əзірлеу үшін тесілмесе, атыла беретін
болады.Жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызы, моллюскалар мен асшаяндар жəне тұтас көкөністер,
жемістер сияқты тағамдар
Піскенін тексеру
Пеште тез даярланады, сондықтан оларды жиі тексеріп тұру керек.Кейбір өнімдер пеште толықтай
даярланып болмайынша қалдырылады, бірақ ет жəне құс сияқты көпшілік тамақтар аяғына дейін
əзірленбестен пештен шығарылады жəне олардың əзірлену мерзімі күту уақытында жалғасады.Күту
уақыты кезінде тамақтың ішкі температурасы 5℉ (3℃) жəне 15 ℉ (8℃) арасында көтеріледі.
Күту уақыты
Əдетте, тамақты пештен алғаннан кейін 3-тен 10 минутқа дейін күтеді.Əдетте, күту кезінде жылуды
сақтау үшін тамақтың үстін жабады, өйткені тамақ құрғақ болмауы керек(мысалы, тоқаштар мен
бисквиттер). Тағамды күту уақытына қалдыру оның хош иістерінің араласуы мен əзірленуінің
аяқталуына əсер етеді.
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ПЕШІҢІЗДІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН

VNWWfT{VfTjNWWN]fTuZXTN}]NjUSWQTWNjN]WfWN]`fTPNa`N[NX}Nfj`N]ZWN[[T[RWRQWfTR[uZXT
XZuZOZTf`fOT{VfTuNUXN`NT{VVTQZ]ZQ
2 Пештің сыртқы бетін таза етіп ұстаңыз
YZWTOf]WfT{NfXTON}fXTuZXTOVTN]f[fTWNjN]WffjTOROfXTOVuZXTNafPT{}Z]jT{XZT]NT
R]NuN[uZXTXZuZOZTNNjTR]NuN[uZXT]NWffjYZWTX`ZkT{ufOTOWZaWXT}[QWZ]XTR]NVT
XTNVNTWQjkTVfONTOVT{}Z]VkZT}R[uNa`fdNf[NfTPNXZ[\`TWNjN[NVTXTPZWTN^T
NOWfXNXTROf[fPTQZWPZVXTN[`fXTN[VTXTZOkXTNffjT`fuf[T}Z]ZQPZXTO]WjTOROfXT
}]`ZXT]NT}Z]ZQPZXTO]WjBVNXXNXTQZaXT>D¢Bxx`fT}NOffj
·T@kZ]T}VTPZWTXZTXZuZOZTZOkXZXTWfOT{Z]`ZT{UXN[NWfXT}R[ONTPNXZ[\`T]NT}Z]ZQPZXT
O]Wjd[TPZTNuN`NXTWfOT`fuf[T{N`Na`NT{ufOTOWZPTW]NXTQZj`ZT{NON[VfTuuQXT{XZT
]f[fXfT}jf[NX`ffXTQ]OZWZWXTuuQX`QT{R
ÎT@OQT{XZTZOQWT}WZkTWNjNT}R[VfTQZ]ZQZQT{f[fTON}fX`fTOV`fTNXNTPNa`N[NXffjTNaffjT
OROfXT]NWffj
DDAÐùT HDTH@@=@Td>²DTH@@=@TY²D=K|TBD=ÐùD²DAT=KÐTDdADK|T
D@AKD²?DA?ÐTYDÈ?D²DHdDÐ
ZWN[[T}[QWZ]XTZkZ]T{UT`fuf[T}Z]ZQPZXTO]WZWXT}R[ONTRNXTfjuZWTQ]OZWVTRNaT}R[N`f

SMART DIAGNOSIS™ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ
XuT{ufOTOWZuZkZX`ZTXZuZOZT}jf[NX`NT#ÜTÙ%$$ÂTfjuZWTQ]OZWVTR]WN[ffTN]f[fT`[T
`UNkXROWUQN[NVTN{ZWT}R[ONTROfTVXQ~U^XfTPNa`N[NXffjTd[TVXQ~U^XfTN[fPWfT]ZQZWT
}N]fOfX`NTZuZOTWZQTfjuZWTQ]OZWVTQ[XZTN}N][NOVTXTPNa`N[NXffj
1 D}RXZXWWZ]kZTfjuZWTQ]OZWVTR]WN[ffTWN]NPfXNXTOR[NaT{NONVTXONVfT}Z][OZTWZ[ZRXXfT
T T T
uUQ]RRXfXTQRXW]R[[Z]`ZkT½ÅÄTúÄçÂÂûT[RkRWUPXTOWXZTOWNfj
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ÛTT@OQT{N}f[NXTQZj`ZT`UOP[Za`ZTÑ#$ÑTPNa`NT}R[NXNT`ZaXTµ>D¢DDAxTµTWauZOXT·TOZQVX`T}RafT
}NOfPTOWNPTW]ffjT?UOP[Za`ZTÑºÑTPNa`NT}R[NXNT`ZaXTµ>D¢DDAxTµTWauZOXTROfuNT
ºTOZQVX`WNaT}NOfPTOWNPTW]ffj
ORX`fWNXTµ>D¢DDAxTµTWauZOXTÌTOZQVX`Tj`QOjTOWNPTW]VTQZ]ZQ¡
>`NXTQZaXT½ÅÄTúÄçÂÂTWN}NOfXfTN]WfT{NfXNXTXTfN`f
·TX`TWNOfuN[`NVTN^WN[NXNT`ZaXTWZ[ZRX`fTR]XfX`NTONWNfjT
?UOP[Za`ZTVNfWWfTQZ]TONXNVT}NOWNa`f
ÎT|Z]TONXNVTN^WN[NX`NT{XZTX`Z]TWRWNWf[NXTORTN}RXZXWWZ]kZTfjuZWTQ]OZWVTR]WN[ffT
NkZXWuZXTOa[ZOV`T{N[NOWf]ffjTR[TWN[`NVTXT{}Z][kZXTNPN]NWWfTQuZkuZXTOjkZT
QuZQWZOZ`

@=|@AY@
t @T{NOfTXWU{ZTXTX`Z]TWNOfuN[`NXNXTQZj`ZTWZ[ZRX`fT{f[{fWPNfj
t @kZ]TN}RXZXWWZ]kZTfjuZWTQ]OZWVTR]WN[ffXfTNkZXWT`Z]ZQWZ]`TNXfT{Nj}NOfXTN[uNONT

Oj`ZXT]ZQZWWTNaWN[NVTO]N[VfTuuQX

ҚАЗАҚ

1 Пештің ішкі бетін таза етіп ұстаңыз
NuNWfTNf]NX`f[N]fTuZXTWk[kZXTOafWfWN]TPZWTN}f]NOfXNTORX`Na-NT
Wffj`NfWN]`fTN]NOfTuZXTZOQWT}ZWXZT{N}fON`fk[kZXTOafWfWfT}]`ZXT`fuf[T
}Z]ZQPZXTO]WPTWNOWNVTOfXf[N`fUfu`N]TuZXTWk[kZXTOafWfTfONTWR[fX`fTvXZ]kU^XfT
jXZTRf][NX`f]fPTWNuNWfT`NafX`N[VfXTjN]WNTWOVTuuQX@OQTPZT]NuNTN]NOfX`NfT
Ufu`N]`fTN[fPTWNOWNVTXT`fuf[TuNWNXfTPNa`N[NXffjDWN[NXT}[QTWffj`NfWfT
Xffj`ffXNTQZP[`QT}Z]ZWX`ZaTWNjNT}R[NXfTuNfj`f=N}fX`fT}Z]ZQPZXTuNa`fT
Nf]NX`fOfXTWNjN[NfjTOROfXTO]WjT{XZTQZPW]j
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СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР
НЕҒҰРЛЫМ
ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР

Жауап

Егер пештің ішінде жарық жанбай
тұрса не болғаны?

Пештің жарығы неге жанбай тұрғандығына бірнеше себептер
болуы мүмкін.Шамы жанып кеткен шығар, немесе электрмен
нəр беру жоқ шығар.

Қысқа толқында энергия есік арқылы
өте ме?
Басқару панеліндегі батырманы
басқанда дыбыс сигналы неге шығады?
Қысқа толқынды пеш бос жұмыс
істесе, бүліне ме?
Неге кейде жұмыртқалар жарылады?

Жоқ. Тек тесіктер жəне порттар арқылы шамалы кіруге болады.
Қысқа толқынды энергияның өтуіне мүмкіндік бермейді.

Қысқа толқынды пеште
дайындағаннан кейін қанша уақыт
күту мерзімі ұсынылады.

Қысқа толқынды пеште дайындау аяқталғаннан кейін тағам
күту уақытында даярлану үшін ұсталады. Аталған күту
уақыты тағамның барлығының біркелкі пісуінің аяқтайды.
Күту уақытының саны тағамның тығыздығына байланысты.

Менің пешім неге тағамды
нұсқаулықта көрсетілгендей тез
əзірлейді?

Сіз нұсқауларды дұрыс орындағаныңызға көзіңізді жеткізуіңіз
үшін даярлауға арналған нұсқаулықты тағы бір тексеріп
шығыңыз, сондай-ақ тамақ əзірлеу уақытының өзгеруіне не
себеп болғанын білу үшін ақпаратты қараңыз.Дайындау
уақыты мен ысыту баптаулары астың күйіп кетуінен сақтану
үшін оңтайлы таңдалған, аталған пешті пайдалануға қатысты
неғұрлым көп қойылатын сұрақтар.Тамақтың көлемі, пішіні,
салмағы жəне сыртқы өлшемдері бойынша айырмашылық
неғұрлым ұзақтау уақыт дайындауды талап етеді.Даярлау
шартын тексеру үшін даярлау бойынша ұсыныстармен бірге,
сіз мұны қарапайым плиткамен істей аласыз ба, соған
өзіңіздің жеке ой-пайымдарыңызды пайланаңыз.

Cool сөзі неге пайда болды немесе
дисплейде əлі даярлау уақыты
көрсетіліп тұр, сондай-ақ даярлау
біткеннен кейін желдеткіштің шуылы
неге естіледі?

Тағам даярлау аяқталғаннан кейін желдеткіш пешт і суыту
үшін жұмыс істеуі мүмкін.Дисплейде “Cool” деп жазылып
тұрады.Егер сіз тамақ даярлау аяқталғанға дейін есікті
ашсаңыз немесе тоқта/тазалау бассаңыз, дисплейде даярлау
уақыты көрсетіледі. Бұл бұзылғандыққа жатпайды.

Дыбыс сигналы баптаулар дұрыс берілгендігіне кепіл
беру үшін шығады.
Иə. Пешті ешқашан іші бос күйінде қоспаңыз.
Ыстық суда пісіргенде, қайнатқанда немесе қуырғанда бу
мембрананың ішіне түскендіктен сарыуыз атылуы мүмкін.
Оның алдын алу үші жұмыртқаны дайындар алдында кесіп
тастаңыз. Қысқа толқынды пештің ішінде жұмыртқаны
ешқашан қабығымен дайындамаңыз.

Радио / ТД / Сымсыз жабдық кедергісі
Қысқа толқынды пешті бірдей жиілікті пайдаланатын радио, ТД, сымсыз LAN желісі, Bluetooth
құрылғылары, медициналық жабдық не сымсыз жабдық сияқты жабдықтың жанында пайдаланғанда
кедергілер туындауы мүмкін. Кедергі өнімнің немесе оның жұмысының ақауын білдірмейді.
Өнімді пайдалану қауіпсіз болып табылады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қысқа толқынды пештің жанында медициналық жабдықты пайдаланбаңыз, кедергі сондай
жабдықтың жұмысына əсер етуі мүмкін.
Кедергі орын алғанда, оны төмендегі əрекеттердің бірін қолданып азайтуға не жоюға болады:
а. Пештің есігін жəне тығыздауыш бетін тазалаңыз.
ə. Радио, ТД, Bluetooth не басқа жабдықтың қабылдаушы антеннасының бағытын өзгертіңіз.
б. Қысқа толқынды пештің радио, ТД, Bluetooth не басқа жабдыққа қатысты орнын өзгертіңіз.
в. Қысқа толқынды пешті қабылдағыштан алшақ орнатыңыз.
г. Қысқа толқынды пеш пен қабылдағыш əр түрлі электр тізбегінде болуы үшін, қысқа толқынды
пешті басқа розеткаға қосыңыз.
f. Суды (250мл.-500мл.) қысқа толқынды пешке салып жəне қолданғанда сымсыз Wi-Fi
маршрутизатордың қуатын түсіріңіз ( өшіріп, қайта жандырыңыз)
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MJ396****
Кіріс қуаттылық

230 В~ 50 Гц

Микротолқынның шығыс қуаттылығы

Макс. 1100 ватт * (IEC60705 анықтау стандарты)

Микротолқын жиілігі

2450 MГц

Сыртқы көлемі

544 мм(Ені) X 327 мм(Биіктігі) X 525 мм(Тереңдігі)
1350 ватт

Гриль

950 ватт
1850 ватт
1450 ватт
1900 ватт

Конвекцияwatt
Гриль қисыны
Конвекция қисыны

* 1100 Вт жəне 900 Вт қуаттылықта шығыс қуаттылық біртіндеп азайып, қажетінен аса қызып
кетуді болдырмайды.
Микротолқын жиілігі: 2450 мГц +/- 50 мГц (Топ 2 / Сынып B) **
2-топқа жататын жабдықтар: 2-топ барлық ISM RF жабдықтарын қамтиды, ондағы
радиожиілік энергиясы 9 кГц - 400 гГц жиілік ауқымында арнайы мақсатпен қалыптасып,
электромагнетика формасында немесе тек қана электромагнетика формасында
қолданылады.
B сыныбындағы жабдықтар үй жағдайындағы құрылғыларға жəне тұрғын үйлерді қуатпен
қамтамасыз ететін төмен вольтті қуат желісіне тікелей жалғанған құрылғыларға сəйкес
келеді.
Пайдалану нұсқаулығын http://www.lg.com сайтынан жүктеп алуға болады.
Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сəйкес қолданылады
жəне осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын жəне жоюға
жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін
пайдалануға тыйым салынады.
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код жəне/немесе
əріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

ҚАЗАҚ

Қуат шығыны

Микротолқын

Россия
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