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Gratulacje z okazji zakupienia nowej kuchenki mikrofalowej, która od tej pory znacznie u atwi Twoj  prac
w domu.
B dziesz przyjemnie zaskoczony, czego mo na dokona  korzystaj c z takiej kuchenki mikrofalowej. 
Korzysta si  z niej nie tylko do szybkiego rozmra ania czy podgrzewania – mo na równie  przygotowywa
kompletne posi ki.
Posiadanie kuchenki mikrofalowej wi e si  z wieloma zaletami, które, jak wierzymy, oka  si  ekscytuj ce:

 Potrawy mog  by  przygotowane bezpo rednio na serwowanych naczyniach, co prowadzi do   
 zmniejszenia ilo ci zmywanych talerzy.

 Krótki czas gotowania oraz u ywanie niewielkiej ilo ci wody i t uszczu zapewnia, e w ywno ci   
 zachowuje si  wiele witamin, sk adników mineralnych oraz naturalnych aromatów.
Zalecamy uwa ne przeczytanie instrukcji obs ugi.
Wówczas korzystanie z niej oka e si  bardzo atwe.

Ciesz si  korzystaniem ze swojej kuchenki mikrofalowej i przygotowuj w niej swoje ulubione potrawy.

Szanowny Kliencie!PL
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Ważne informacje

KUCHENKA MIKROFALOWA 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTO COOK DEFROST
 & COOK 

R-240

PL

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem 
do korzystania z kuchenki.

Ważne: Nieprzestrzeganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji lub doprowadzenie do uruchomienia 
kuchenki przy otwartych drzwiczkach może być przyczyną niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia.
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Gratulacje z okazji zakupienia nowej kuchenki mikrofalowej, która od tej pory znacznie u atwi Twoj  prac
w domu.
B dziesz przyjemnie zaskoczony, czego mo na dokona  korzystaj c z takiej kuchenki mikrofalowej. 
Korzysta si  z niej nie tylko do szybkiego rozmra ania czy podgrzewania – mo na równie  przygotowywa
kompletne posi ki.
Posiadanie kuchenki mikrofalowej wi e si  z wieloma zaletami, które, jak wierzymy, oka  si  ekscytuj ce:

 Potrawy mog  by  przygotowane bezpo rednio na serwowanych naczyniach, co prowadzi do   
 zmniejszenia ilo ci zmywanych talerzy.

 Krótki czas gotowania oraz u ywanie niewielkiej ilo ci wody i t uszczu zapewnia, e w ywno ci   
 zachowuje si  wiele witamin, sk adników mineralnych oraz naturalnych aromatów.
Zalecamy uwa ne przeczytanie instrukcji obs ugi.
Wówczas korzystanie z niej oka e si  bardzo atwe.

Ciesz si  korzystaniem ze swojej kuchenki mikrofalowej i przygotowuj w niej swoje ulubione potrawy.

Szanowny Kliencie!PL



6 R-240 Por.indd   26 R-240 Por.indd   2 09.12.1   6:45:25 PM09.12.1   6:45:25 PM

PL-2

6 R-240 Por.indd   2 09.12.1   6:45:25 PM

A. Informacje dla u ytkowników
(prywatne gospodarstwa domowe)

dotycz ce usuwania odpadów

1. W krajach Unii Europejskiej 

Uwaga: Je li chc  Pa stwo usun  to urz dzenie, prosimy nie u ywa
zwyk ych pojemników na mieci!
Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny nale y usuwa  oddzielnie, 
zgodnie z wymogami prawa dotycz cymi odpowiedniego przetwarzania, 
odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.
Po wdro eniu przepisów unijnych w Pa stwach Cz onkowskich prywatne 
gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mog  bezp atnie* zwraca
zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów 
zbiórki odpadów.
W niektórych krajach* mo na bezp atnie zwróci  stary produkt do 
lokalnych punktów sprzeda y detalicznej pod warunkiem, e zakupi
Pa stwo podobny nowy produkt. 
*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat nale y skontaktowa
si  z lokalnymi w adzami.
Je li zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny jest wyposa ony w baterie 
lub akumulatory, nale y je usun  oddzielnie, zgodnie z wymogami 
lokalnych przepisów.
Je li ten produkt zostanie usuni ty we w a ciwy sposób, pomog  Pa stwo
zapewni , e odpady zostan  poddane przetworzeniu, odzyskowi i 
recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom 
dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie 
mog yby mie  miejsce na skutek niew a ciwej obróbki odpadów.

2. Kraje pozaunijne 

Je li chc  Pa stwo pozby  si  produktu, nale y skontaktowa  si  z 
w adzami lokalnymi i uzyska  informacje na temat prawid owej metody 
usuni cia produktu.

B. Informacje dla u ytkowników biznesowych
dotycz ce usuwania odpadów

1.  W krajach Unii Europejskiej

W przypadku gdy produkt u ywany jest do celów handlowych i zamierzaj
go Pa stwo usun :
Nale y skontaktowa  si  z dealerem firmy SHARP, który poinformuje 
o mo liwo ci zwrotu wyrobu. By  mo e b d  Pa stwo musieli ponie
koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w 
ma ych ilo ciach) mo na zwróci  do lokalnych punktów zbiórki odpadów.
2. Kraje pozaunijne 
Je li chc  Pa stwo usun  ten produkt, nale y skontaktowa  si  z 
w adzami lokalnymi i uzyska  informacje na temat prawid owej metody 
jego usuni cia.

PL

Uwaga:
Pa stwa produkt
oznaczony jest
tym symbolem.
Oznacza to, e

zu ytego sprz tu
elektrycznego i
elektronicznego
nie nale y czy

z odpadami z
gospodarstw
domowych.

Dla tego typu
produktów

istnieje odr bny
system zbiórki

odpadów.
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 KUCHENKA I AKCESORIA

KUCHENKA
1.  O wietlenie wn trza
2. Pulpit sterowania 
3. Przycisk do otwierania drzwi
4.  Pokrywka falowodu (NIE USUWAJ) 
5.  Wn trze kuchenki 
6. Gniazdo nap dowe
7. Zabezpieczenia drzwiczek
8.  Zawiasy drzwiczek 
9.  Uszczelki drzwiczek oraz powierzchnie 

przylegaj ce do uszczelek 
10. Przewód zasilania 
11. Otwory wentylacyjne
12. Obudowa zewn trzna

1

9

8

7 6 4

2

3

5 7

12

10 11

AKCESORIA:
Sprawd , czy w wyposa eniu kuchenki znajduj
si  nast puj ce akcesoria:

(13) Talerz obrotowy (14) Wspornik talerza obrotowego 

W ó  wspornik talerza obrotowego do gniazda 
nap dowego na dole przedzia u kuchenki. 
Po ó  talerz obrotowy na wsporniku talerza 
obrotowego.
Aby un ikn  uszkodzen ia , upewn ia j s i
czy naczynia lub pojemniki s  odpowiednio 
podnoszone podczas wyjmowania z kuchenki.

UWAGA: Aby zamówi  akcesoria, nale y zg osi
si  do dealera SHARP i poda  nazw  cz ci i 
model kuchni mikrofalowej.

UWAGA: 
• Pokrywka falowodu jest delikatna. Zachowaj ostro no  podczas czyszczenia wn trza kuchenki, aby 

jej nie uszkodzi .
• Obs uguj kuchenk  tylko wtedy, gdy talerz obrotowy i wspornik s  poprawnie umocowane. To sprzyja 

dog bnemu, równomiernemu gotowaniu. le umocowany talerz obrotowy mo e stukota , nie 
obraca  si  w a ciwie i spowodowa  uszkodzenie kuchenki.

• Talerz obrotowy mo e obraca  si  zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwn  stron .
Kierunek obracania si  mo e si  zmienia  za ka dym razem, kiedy w czasz kuchenk . Nie wp ywa
to na wydajno  gotowania.

13

14
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 PANEL STEROWANIA

AUTO COOK DEFROST
 & COOK 

1

3

4

5

7 6

1. PANEL STEROWANIA 

2. Przyciski CZAS

3. Przyciski ROZMRA ANIE I GOTOWANIE 

 SZYBKIE ROZMRA ANIE

 AUTO WAGA - ROZMRA ANIE

 AUTO WAGA - GOTOWANIE 

4. Przyciski MNIEJ/WI CEJ CZASU

5. Przycisk POZIOM MOCY 

6. Przycisk START/+ 1 min

7. Przycisk STOP 

8. Przycisk MINUTNIK KUCHENNY 

9. Przyciski WAGA 

10. Przyciski AUTO GOTOWANIE 

 Ziemniaki w mundurkach 

 Podgrzej herbat /kaw

 Ry , makaron 

 Popcorn 

 Mro one warzywa 

 Pizza 

wie e warzywa 

 Mro ony posi ek

2

8

9

10
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W kuchence nie przechowuj ywno ci ani 
jakichkolwiek innych rzeczy.
Po uruchomieniu kuchenki sprawd  jej ustawienia, aby si
upewni , czy b dzie funkcjonowa a tak jak sobie yczysz.
Aby unikn  przegrzania i zap onu, nale y zachowa
szczególn  ostro no  podczas gotowania lub 
odgrzewania ywno ci o wysokiej zawarto ci cukru i/
lub t uszczu, np. kie basek, pasztecików lub puddingu.
Patrz odpowiednie wskazówki w instrukcji obs ugi
oraz rozdzia  zawieraj cy przepisy kulinarne.
Unikanie mo liwo ci odniesienia zranie .

OSTRZE ENIE:
Nie korzystaj z kuchenki, je eli jest uszkodzona, albo 
nieprawid owo funkcjonuje. Przed skorzystaniem z 
kuchenki sprawd  nast puj ce pozycje:

 a) Drzwiczki: upewnij si , czy zamykaj  si  prawid owo,
czy nie s  zniekszta cone ani skr cone.

 b) Zawiasy i zatrzaski drzwiczek: sprawd , czy 
nie s  z amane lub obluzowane.

 c) Uszczelki drzwiczek oraz powierzchnie przylegaj ce 
do uszczelek; upewnij si  czy nie zosta y uszkodzone.

 d) Wn trze kuchenki, albo drzwiczki: upewnij 
si , czy nie ma wgniece .

 e) Przewód zasilania i wtyczka: sprawd , czy nie 
s  uszkodzone.

Je li drzwiczki lub ich uszczelki s  uszkodzone, 
nie wolno korzysta  z kuchenki dopóki nie zostanie 
naprawiona przez odpowiednio wykwalifikowan  osob .
Nigdy sam nie dokonuj korygowania, naprawiania 
ani modyfikowania kuchenki. Dla ka dej osoby, poza 
kompetentnym technikiem serwisu, wykonywanie 
dowolnego serwisu czy napraw wi cych si
ze zdejmowaniem os ony, która chroni przed 
nara eniem na energi  mikrofal, s  niebezpieczne.

Nie w czaj kuchenki przy otwartych drzwiczkach 
ani nie zmieniaj w aden sposób zatrzasków 
zabezpieczaj cych.
Nie w czaj kuchenki, je eli pomi dzy uszczelkami 
drzwiczek oraz powierzchniami przylegaj cymi do 
uszczelek znajduje si  jaki  przedmiot.

Nie dopu  do gromadzenia si  t uszczu 
ani brudu na uszczelkach drzwiczek i na 
s siednich cz ciach. Przestrzegaj instrukcji 
w zakresie rozdzia u „Piel gnowanie i 
czyszczenie” , s t rona PL-19 . Ut rzymuj 
kuchenk  w czysto ci . W przeciwnym 
wypadku mo e do j  do uszkodzen ia 
jej powierzchni podczas pracy, co mo e
negatywnie wp yn  na trwa o  urz dzenia i 
potencjalnie spowodowa  niebezpiecze stwo.

Osoby z ROZRUSZNIKAMI SERCA powinny 
s k o n s u l t o w a  z e s w o i m l e k a r z e m , a l b o 
producentem rozrusznika, jakie rodki ostro no ci
nale y podj  w przypadku kuchenki mikrofalowej.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA: PRZECZYTAJ UWA NIE ORAZ ZACHOWAJ DLA PRZYSZ YCH POTRZEB

Unikanie zagro enia po arowego.

Kuchenka mikrofalowa nie powinna by
pozostawiona w czona bez opieki. Zbyt 
wysoki poziom mocy, albo za d ugi czas 
gotowania mog  przegrza ywno ,
wysuszy  j  i spowodowa  po ar.

Ta kuchenka jest przeznaczona jedynie do u ytku wolno 
stoj cego. Kuchenka nie jest przeznaczona do zabudowy. 
Nie zabudowuj kuchenki, ani nie stawiaj jej w szafce.
Gniazdko sieciowe musi by atwo dost pne tak, aby kuchenk
mo na by o atwo wy czy  z sieci w przypadku zagro enia.
Sie  elektryczna musi posiada  napi cie 230 V, cz stotliwo
50 Hz, przy bezpieczniku linii rozdzielczej minimum 10 A, jak 
równie  10 A bezpiecznika przerywania zasilania.
Zaleca sie, aby to urz dzenie obs ugiwa  odr bny
obwód zasilania.
Nie umieszczaj kuchenki w rejonie wytwarzania 
ciep a. Dla przyk adu, nie ustawiaj jej w pobli u
konwencjonalnego pieca.
Nie ustawiaj te  kuchenki w strefie o wysokiej wilgotno ci,
ani tam gdzie mo e si  zbiera  zawilgocenie.
Nie przechowuj ani nie u ywaj kuchenki na dworze.

Je li zauwa ysz dym, wy cz kuchenk
lub od cz j  od zasilania i nie otwieraj 
drzwiczek, aby zdusi  wszelkie p omienie.
Stosuj jedynie pojemniki, naczynia i przybory 
przeznaczone do u ytku w kuchenkach 
mikrofalowych. Patrz strona PL-21. Nale y
sprawdza  wszystkie przybory kuchenne, 
aby upewni  si , e s  przeznaczone do 
u ytkowania w kuchenkach mikrofalowych.
W przypadku podgrzewania ywno ci w 
pojemnikach plastikowych lub papierowych, 
nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru, z 
uwagi na mo liwo  zap onu.
Oczy  pokryw  mikrofal, wn trze kuchenki 
oraz talerz obrotowy i jego podstawk  po 
ka dym korzystaniu z urz dzenia. Musz  one 
by  czyste i wolne od t uszczu. Gromadzenie 
si  t uszczu mo e spowodowa  przegrzanie, 
wytwarzanie dymu lub powstanie po aru.

W pobli u kuchenki lub otworów wentylacyjnych 
nie umieszczaj atwopalnych materia ów. Nie 
zastawiaj otworów wentylacyjnych. 
Z opakowa ywno ci oraz z samej ywno ci 
zdejmuj wszystkie metalowe uszczelnienia, zaciski 
druciane itp. Wy adowanie ukowe powierzchni 
metalowych mo e spowodowa  po ar.
Nie wykorzystuj kuchenki mikrofalowej do podgrzewania 
oleju w celu g bokiego sma enia. Temperatury nie 
mo na kontrolowa  i olej mo e si  zapali .
Do wytwarzania pra onej kukurydzy korzystaj 
tylko ze specjalnych naczy  przeznaczonych do 
kuchni mikrofalowych.

 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA
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 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA

4. Odczekaj oko o 20 sekund po zako czeniu 
czasu gotowania, zanim otworzysz drzwiczki, 
aby unikn  opó nionego nag ego zakipienia. 

Nie gotuj ja jek w skorupkach; równie  n ie 
wolno podgrzewa  w kuchence mikrofalowej 
jajek ugotowanych na twardo, poniewa  mog
eksplodowa  nawet po zako czeniu gotowania w 
kuchence mikrofalowej. Aby ugotowa  lub podgrza
jaja, które nie zosta y rozmieszane, przek uj ó tko 
oraz bia ko, gdy  mog  wybuchn . Jaja ugotowane 
na twardo nale y obra  i pokroi  przed ich 
podgrzewaniem w kuchence mikrofalowej.

Przed w o eniem do kuchenki nale y nak uwa
takie rodki ywno ciowe jak ziemniaki, parówki 
oraz owoce, poniewa  mog  wybuchn .
Unikanie mo liwo ci poparzenia 

OSTRZE ENIE: zawarto  butelek do karmienia 
dzieci i s oiczków z jedzeniem dla dzieci musi zosta
pomieszana lub wstrz ni ta, a jej temperatur  nale y
sprawdzi  przed spo yciem, w celu unikni cia poparze .

Podczas wyjmowania potrawy z kuchenki mikrofalowej, aby 
unikn  oparze , korzystaj z uchwytów, albo na ó  r kawice.
Zawsze otwieraj pojemniki, naczynia do kukurydzy 
pra onej itp. z dala od twarzy i r k, aby unikn
poparzenia par  lub wybuchowym wrzeniem potrawy.

Aby un ikn  oparze , zawsze sprawdza j 
temperatur  pokarmów i napojów przeznaczonych 
dla niemowl t, dzieci, czy dla osób starszych.

Temperatura pojemnika nie jest prawdziwym 
wskazaniem temperatury ywno ci czy napoju, 
nale y zawsze sprawdza  temperatur  potrawy.
Podczas otwierania drzwiczek kuchenki stawaj zawsze 
dalej, aby unikn  oparzenia przez wylatuj c  par .
Nadziewane pokarmy pokrój po ogrzaniu, aby 
wypu ci  par  oraz unikn  poparzenia. 
Dz iec i n ie dopuszczaj w pobl i e drzwiczek 
kuchenki, aby nie poparzy y si .
Unikanie nieprawid owego wykorzystywania 
kuchenki przez dzieci

OSTRZE ENIE: Dz iec iom mo na pozwol i  na 
korzystanie z kuchenki bez nadzoru doros ych, je eli si
je adekwatnie pouczy tak, aby mog y z niej korzysta
w bezpieczny sposób oraz aby rozumia y zagro enia w 
przypadku nieprawid owego post powania.
To urz dzenie nie jest przeznaczone do u ytku 
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
zdolno ciach f izycznych, czuciowych lub 
umys owych lub nie posiadaj ce wystarczaj cej
wiedzy lub do wiadczenia, chyba e zosta y
one poinstruowane w zakresie u ytkowania 
urz dzenia przez osob  odpowiadaj c  za ich 
bezpiecze stwo lub pozostaj  pod jej nadzorem. 
Dzieci musz  pozostawa  pod opiek , aby 
nie bawi y si  urz dzeniem.

Unikanie mo liwo ci pora enia pr dem elektrycznym
W adnych okoliczno ciach nie powiniene
zdejmowa  obudowy zewn trznej.
Nie wolno rozlewa  p ynów ani wk ada adnych 
przedmiotów w otwory zatrzasków drzwiczek czy w otwory 
wentylacyjne. W przypadku rozlania p ynu, natychmiast 
wy cz kuchenk  i wyjmij wtyczk  z gniazdka oraz wezwij 
autoryzowanego przedstawiciela serwisu firmy SHARP.
Nigdy nie wk adaj przewodu zasilania ani wtyczki 
do wody ani do adnych innych p ynów.
Nie dopuszczaj do tego, aby przewód zasilania zwisa
przez kraw d  sto u czy powierzchni  robocz .
Przewód zasilania nale y trzyma  z dala od powierzchni 
ogrzewanych w cznie z tyln ciank  kuchenki.
Nie podejmuj próby wymiany lamki o wietlaj cej 
wn trze kuchenki samemu, ani nie pozwalaj czyni  tego 
innej osobie, która nie jest elektrykiem uprawnionym 
do tego przez firm  SHARP. Je eli lampka kuchenki 
przepali si , prosimy o skonsultowanie si  ze swoim 
dealerem, albo z autoryzowanym przedstawicielem 
serwisu firmy SHARP.
Je eli kabel zasilania urz dzenia jest uszkodzony, 
nale y go wymieni  na nowy, odpowiedni kabel. 
Wymiany nale y dokona  u upowa nionego 
przedstawiciela sprzeda y SHARP.
Unikanie mo liwo ci wybuchu oraz gwa townego
zagotowania:

OSTRZE ENIE: Nie wolno podgrzewa adnych p ynów
ani innych rodków ywno ciowych w szczelnych 
pojemnikach, poniewa  grozi to wybuchem.
Ogrzewanie napojów w po jemnikach w 
kuchence mikrofalowej mo e prowadzi  do ich 
opó nionego wybuchowego zagotowania po 
otwarciu, dlatego nale y zachowa  ostro no
podczas obchodzenia si  z takimi pojemnikami.

Nigdy nie stosuj zamkni tych pojemników. Przed 
u yciem zdejmij z nich uszczelnienia i wieczka. 
Zamkni te pojemniki mog  eksplodowa  ze wzgl du 
na narastanie ci nienia nawet po wy czeniu kuchenki.
Podczas podgrzewania p ynów zachowaj szczególn
ostro no . Korzystaj tylko z pojemników o szerokich 
otworach, aby umo liwi  wydostawanie si  p cherzyków.

Nigdy nie podgrzewaj p ynów w pojemnikach 
o w skich szyjkach, takich jak butelki do 
karmienia dzieci, poniewa  mog oby to 
spowodowa  wybuch zawarto ci podczas 
podgrzewania i spowodowa  poparzenia.

Zapobieganie nag emu wykipieniu gotuj cego si
p ynu oraz mo liwym oparzeniom:
1. Nie w czaj kuchenki na d ugi czas.
2. Zamieszaj p ynn  potraw  przed oraz podczas 

podgrzewania/odgrzewania.
3. Zaleca si  w o y  do podgrzewanej p ynnej potrawy 

szklan  rurk  (nie metalow ) lub podobny przyrz d.
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 INSTALACJA

 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA

3.  Ustaw kuchenk  na p askiej i równej powierzchni 
wystarczaj cej do uniesienia jej wraz z 
najbardziej ci kim daniem, jakie mo e by  w 
niej przygotowywane. Nie stawiaj kuchenki w 
szafce. Kuchenka nie nadaje si  do zabudowy.

4.  Nad kuchenk  zapewnij woln  przestrze
minimum 20 cm. Zostaw 10 cm miejsca z ty u i 
5 cm z obu stron.

5.  Poprawnie pod cz wtyczk  do standardowego 
uziemionego gniazdka elektrycznego.

2.  Dok adnie sprawd  czy kuchenka nie posiada 
adnych oznak uszkodzenia.

1. Z wn trza kuchenki wyjmij wszystkie materialy 
opakowaniowe. Zdejmij nalepk , je eli jest 
przyczepiona na zewn trznej stronie drzwiczek.

NIE USUWAJ

Korzystaj wy cznie z talerza obrotowego i kó ek 
znajduj cych si  w wyposa eniu tej kuchenki. Nie 
w czaj urz dzenia bez talerza obrotowego w rodku.
Aby zapobiec st uczenia si  talerza:
(a) Przed przyst pieniem do czyszczenia go, 

poczekaj a  ostygnie.
(b) Nie k ad  gor cych potraw ani narz dzi 

bezpo rednio na zimnym talerzu.
(c) Nie k ad  z imnych potraw ani narz dzi 

bezpo rednio na gor cym talerzu.
Podczas funkcjonowania kuchenki nie k ad
niczego na jej obudowie.

UWAGA:
Je eli nie jeste  pewien, jak pod czy  swoj
kuchenk  mik ro fa low , zas i gn i j porady 
wykwalifikowanego elektryka.

aden producent ani dealer nie akceptuje 
ponoszenia odpowiedzialno ci za uszkodzenie 
kuchenki czy uszkodzenie zdrowia spowodowane 
nieprzestrzeganiem prawid owego pod czenia 
elektrycznego.
Para wodna lub krople mog  si  od czasu do 
czasu pojawi  na ciankach kuchenki lub dooko a
uszczelek drzwiczek lub na powierzchniach 
przylegaj cych do uszczelek.
Jest to normalne zjawisko i nie wskazuje na 
nieszczelno  kuchenki ani jej usterki.

Nie opieraj si  ani nie hu taj na drzwiczkach kuchenki. Nie 
baw si  kuchenk  ani nie wykorzystuj jej jako zabawki. 
Dzieci nale y nauczy  wszystkich zasad zachowania 
b e z p i e c z e s t w a :  k o r z y s t a n i a  z  u c h w y t ó w , 
dok adnego usuwania pokrywek ywno ci, zwracania 
szczególnej uwagi na opakowania (np. materia ów 
samoogrzewaj cych si ) przeznaczonych dla zapewnienia 
krucho ci potrawy, gdy  mog  sta  si  bardzo gor ce.
Pozosta e ostrze enia
Nigdy nie dokonuj adnych przeróbek kuchenki.
Nie przesuwaj jej, gdy pracuje.
Jest ona przeznaczona jedynie dla przygotowywania 
jedzen ia w domu. N ie jes t odpowiedn ia do 
wykorzystania przemys owego ani laboratoryjnego.
Promowanie bezproblemowego wykorzystywania 
kuchenki mikrofalowej jako metoda unikania uszkodze .
Nigdy nie w czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Podczas korzystania z naczynia do przypiekania lub z 
materia u samo nagrzewaj cego si , zawsze wstawiaj 
izolator ciep a pod spód, np. talerz porcelanowy, aby 
zapobiec uszkodzeniu talerza obrotowego lub kó ek z 
powodu du ego ciep a. Nie wolno przekracza  czasu 
wst pnego podgrzewania okre lonego w przepisach. 
Nie u ywaj metalowych przyborów kuchennych 
odbijaj cych mikrofale, które mog  doprowadzi
do powstania uku elektrycznego. Do kuchenki nie 
wk adaj puszek.

20cm

Nie usuwaj folii ochronnej znajduj cej si  na 
wewn trznej cz ci drzwiczek.
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 POZIOM MOCY KUCHENKI MIKROFALOWEJ

 PRZED ROZPOCZ CIEM PRACY

Twoja kuchenka jest fabrycznie ustawiona do 
pracy w trybie oszcz dzania energii. Ta funkcja 
oszcz dza pr d, k iedy kuchenka n ie jest 
u ywana. Kiedy po raz pierwszy pod czysz j  do 
kontaktu, na cyfrowym wy wietlaczu nic si  nie 
pojawi.

Obs uga kuchenki w Trybie oszcz dzania energii:

1. Pod cz kuchenk  do kontaktu. Na wy wietlaczu
w tym momencie nie pojawi si  nic.

Zas tosowan ie ma j  nas t pu j ce ogó lne 
zalecenia:

P100/90 - (WYSOKI Wyj cie = 800/720W) 
stosowane jest przy szybkim gotowaniu lub 
odgrzewaniu np. zapiekanek, gor cych napojów, 
warzyw, ryb itp. 

P80 /70 - ( REDNIOWYSOKI Wy j c i e = 
640/560W) stosowane jest podczas d u szego 
gotowania g stych potraw takich jak piecze ,
p aty mi sa, czy potrawy na talerzach, jak 
równie  delikatne potrawy takie jak mi kkie 
ciasta. Przy tym zredukowanym ustawieniu 
jedzenie b dzie podgrzewa  si  równomiernie, 
bez przypalania przy brzegach.

P60/50 - ( REDNI Wyj cie =480/400W) dla 
g stych potraw wymagaj cych d ugiego czasu 
gotowania w przypadku gotowania tradycyjnego, 
np. dania z wo owiny; zaleca si  stosowanie tego 
ustawienia mocy, aby zapewni , e mi so b dzie
mi kkie.

P40/30 - ( REDNIONISKI Wyj cie = 320/240W 
Rozmra anie) do rozmra ania – wybierz to 
ustawienie, aby zapewni , e potrawa b dzie 
rozmro ona równomiernie. Ustawienie to jest 
idealne dla gotowanego ry u, makaronu, klusek, 
czy gotowania kremu z jajek. 

P20/10 - (NISKI Wyj cie = 160/80W) dla delikatnego 
rozmra ania np. tortów lub ciastek z kremem.

2. Otwórz i zamknij drzwiczki. Wy wietlacz 
kuchenki poka e „ : ”.

 W Trybie oszcz dzania energii, je li nie 
u ywasz kuchenki przez 3 minuty lub d u ej 
(od zamkni cia drzwiczek, wci ni cia przycisku 
STOP lub po zako czeniu gotowania), nie 
b dziesz w stanie jej u y  przed otworzeniem i 
zamkni ciem drzwiczek.

UWAGA: Prosz  zauwa y , e ten model NIE ma funkcji zegara.

UWAGA:  Poz iom mocy m ik ro fa l  b dz ie 
domy lnie ustawiony na P100, je li nie wci niesz
przycisku POZIOM MOCY.

• Twoja kuchenka ma 10 poziomów mocy, jak 
pokazano.

• eby zmieni  poziom mocy do gotowania, 
wci nij przycisk POZIOM MOCY i przytrzymaj 
a  wy wiet lacz wska e dany poziom, 
a nast pnie wprowad  wymagany czas. 
Wci nij przycisk START/+ 1 min, aby w czy
kuchenk .

• Poziom mocy
 Poziom mocy mikrofal zmienia si  w zale no ci

od w czaj cej si  i wy czaj cej si  energii 
mikrofal. U ywaj c innych poziomów mocy ni
P100, b dziesz w stanie us ysze  pulsuj c
energi  mikrofal podczas gotowania lub 
rozmra ania jedzenia.

• Sprawdzanie poziomu mocy 
 Aby sp rawdz i  poz i om mocy podczas 

gotowania, naci nij przycisk POZIOM MOCY.
Tak d ugo jak dotykasz przycisku POZIOM 
MOCY, na wy wietlaczu b dzie widoczny 
poziom mocy. Kuchenka dalej odlicza czas, 
mimo tego e na wy wietlaczu pokazywany jest 
poziom mocy.

Poziom mocy
Naci nij przycisk 
POZIOM MOCY Procent

WYSOKI
X1 P100
X2 P90

REDNIOWYSOKI
X3 P80
X4 P70

REDNI
X5 P60
X6 P50

REDNIONISKI
(Rozmra anie)

X7 P40
X8 P30

NISKI
(Rozmra anie)

X9 P20
X10 P10
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 GOTOWANIE MIKROFALAMI

 OBS UGA R CZNA

Przyk ad:
Gotowanie przez 2 minuty i 30 sekund z poziomem mocy P70.

1. Wprowad  poziom 
mocy wciskaj c przycisk 
POZIOM MOCY 4 razy 
(dla P70).

2. Wprowad  czas gotowania 
wciskaj c przycisk 1 MIN 2 
razy, a nast pnie przycisk 
10 SEK 3 razy.

Kuchenk  mo na zaprogramowa  na prac  do 99 minut 50 sekund (99.50).

R CZNE USTAWIENIE PROCESU GOTOWANIA 
• Wprowad  czas gotowania i u yj poziomów mocy mikrofal od P10 do P100, aby gotowa  (patrz str. PL-9).
• Je li to mo liwe, mieszaj lub obracaj jedzenie 2-3 razy podczas gotowania.
• Po ugotowaniu, przykryj jedzenie i odstaw, je li jest to zalecane.

3. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min,

aby w czy  zegar.

x4

Otwieranie drzwiczek: 

eby otworzy  drzwiczki kuchenki, naci nij przycisk otwierania drzwiczek.

W czanie kuchenki:
Przygotuj i umie  jedzenie w odpowiednim pojemniku na talerzu 
obrotowym lub po ó  bezpo rednio na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki 
i wci nij przycisk START/+ 1 min po wybraniu danego trybu gotowania.

U ywaj przycisku STOP w celu: 

1. Anulowania pomy ek podczas programowania. 
2. Czasowego zatrzymania pracy kuchenki podczas gotowania. 
3. Anulowania programu podczas gotowania (wci nij klawisz przycisk STOP dwa razy). 
4. Ustawienia i anulowania blokady rodzicielskiej (patrz str. PL-14).

Wy wietlacz b dzie odlicza
ustawiony czas gotowania.

x2 x1x3
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 ROZMRA ANIE

UWAGA: 
Kiedy kuchenka zacznie prac , zapali si  lampa kuchenki, a talerz obrotowy b dzie si  obraca  zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwn  stron .

Je li podczas gotowania zostan  otwarte drzwiczki, czas gotowania na wy wietlaczu zostanie 
zatrzymany. Czas gotowania b dzie odliczany dalej po zamkni ciu drzwiczek i naci ni ciu przycisku 
START/+ 1 min.

Je li podczas gotowania chcesz sprawdzi , jaki jest poziom mocy, naci nij przycisk POZIOM MOCY.
Tak d ugo jak dotykasz przycisku POZIOM MOCY, na wy wietlaczu b dzie widoczny poziom mocy.

Przyk ad:
Rozmra anie przez 10 minut z poziomem mocy P30.

ROZMRA ANIE R CZNE

• Wprowad  czas rozmra ania i u yj poziomu mocy mikrofal P10 lub P30, aby rozmra a  (patrz str. PL-9).
• Je li to mo liwe, mieszaj lub obracaj jedzenie 2-3 razy podczas rozmra ania.
• Po rozmro eniu przykryj jedzenie foli  i odstaw a  do ca kowitego rozmro enia.

1. Wprowad  poziom 
mocy wciskaj c przycisk 
POZIOM MOCY 8 razy.

2. Wprowad  czas 
rozmra ania wciskaj c
przycisk 10 MIN jeden raz.

3. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min,

aby w czy  zegar.

x8

Wy wietlacz b dzie odlicza
ustawiony czas gotowania.

x1 x1
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1. PROGRAMOWANIE PROCESU SK ADAJ CEGO SI  Z KILKU SEKWENCJI
Mo na wprowadzi  do 2 sekwencji, sk adaj cych si  z wybranych czasu gotowania r cznego i trybu gotowania.

Przyk ad:

Aby gotowa : 5 minut z moc  P100 (Etap 1)
  16 minut z moc  P30 (Etap 2)

ETAP 1
1. Wprowad  poziom 

mocy wciskaj c przycisk 
POZIOM MOCY jeden raz.

2. Wprowad  czas 
rozmra ania wciskaj c
przycisk 10 MIN 5 razy. 

ETAP 2
3. Wprowad  poziom 

mocy wciskaj c przycisk 
POZIOM MOCY 8 razy.

4. Wprowad  czas gotowania 
wciskaj c przycisk 10 MIN
jeden raz, a nast pnie
przycisk 1 MIN 6 razy.

5. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min 

jeden raz, aby rozpocz
gotowanie.

Kuchenka rozpocznie gotowanie trwaj ce 5 minut z moc  P100, a nast pnie trwaj ce 16 minut z moc  P30.

2. FUNKCJA DODANIA MINUTY

Przycisk START/+ 1 min pozwala na obs ug  dwóch funkcji: 

a. Bezpo rednie uruchomienie 
   Naciskaj c przycisk START/+ 1 min mo na od razu bezpo rednio

rozpocz  gotowanie z poziomem mocy kuchenki P100 trwaj ce
minut .

UWAGA: Aby unikn  niedozwolonego u ycia przycisku START/+ 1 min przez dzieci, przycisku mo na
u ywa  dopiero po up ywie 3 minut od jakiego  wcze niejszego dzia ania, tzn., zamkni ciu drzwiczek, 
naci ni ciu przycisku STOP lub zako czeniu gotowania.

b.  Wyd u anie czasu gotowania
  Mo na przed u y  czas gotowania podczas r cznego gotowania o wielokrotno  1 minuty, poprzez 

naciskanie tego przycisku START/+ 1 min podczas pracy kuchenki. 

UWAGA: Czas gotowania mo e by  wyd u ony maksymalnie do 99 minut.

x1 x5

x8 x1 x1x6

 INNE WYGODNE FUNKCJE
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 INNE WYGODNE FUNKCJE

3. MNIEJ ( ) CZASU i WI CEJ ( ) CZASU: 

Przyciski MNIEJ ( ) CZASU i WI CEJ ( ) CZASU pozwalaj  na: 

• Skrócenie lub wyd u enie czasu gotowania/rozmra ania, podczas gdy kuchenka pracuje (dotyczy 
jedynie gotowania r cznego).

W CELU U YCIA PRZYCISKÓW MNIEJ I WI CEJ PODCZAS GOTOWANIA R CZNEGO

Wci nij przycisk MNIEJ ( ) lub WI CEJ ( ) CZASU, aby skróci  lub wyd u y  czas gotowania lub 
rozmra ania w wielokrotno ciach 1 minuty, podczas gdy kuchenka jest u ywana. Ca kowity czas 
gotowania mo e by  wyd u ony maksymalnie do 99 minut.

Przyk ad:
Gotowanie z poziomem mocy P50 przez 10 minut, a nast pnie skrócenie czasu gotowania o 2 minuty:

1. Wprowad  poziom 
mocy wciskaj c przycisk 
POZIOM MOCY 6 razy.

2. Wprowad  czas 
rozmra ania wciskaj c
przycisk 10 MIN jeden raz.

3. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min,

aby w czy  zegar.

4. Skró  czas gotowania 
wciskaj c przycisk MNIEJ
CZASU dwa razy.

Czas gotowania jest skrócony o 2 minuty i w 
dalszym ci gu jest odmierzany, na przyk ad:

x6 x1 x1

x2
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 INNE WYGODNE FUNKCJE

4. FUNKCJA MINUTNIKA KUCHENNEGO: 
Mo esz korzysta  z minutnika kuchennego do mierzenia czasu w sytuacjach, gdy kuchenka 
mikrofalowa nie jest u ywana, na przyk ad do mierzenia czasu gotowania jajek na standardowej p ycie
grzejnej lub do kontrolowania czasu odstawienia ugotowanych/rozmro onych potraw.

Mo esz wprowadzi  dowolny czas do maksymalnie 99 minut i 50 sekund. Aby anulowa  MINUTNIK 
KUCHENNY podczas odliczania, po prostu wci nij przycisk STOP.

UWAGA: Funkcja MINUTNIKA KUCHENNEGO nie mo e by  u ywana podczas gotowania.

5. BLOKADA RODZICIELSKA: 

U ywaj jej, aby zapobiec obs ugiwaniu kuchenki bez nadzoru przez ma e dziecko. Wska nik BLOKADA 
RODZICIELSKA pojawi si  na ekranie wy wietlacza, a kuchenka nie mo e by  obs ugiwana, gdy 
BLOKADA RODZICIELSKA jest w czona.

a. Aby w czy  BLOKAD  RODZICIELSK :
  Wci nij i przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy, rozlegnie si  krótki d wi k i zacznie wieci

wska nik blokady.

b. Aby usun  BLOKAD  RODZICIELSK :
  Wci nij i przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy, dopóki wska nik blokady na wy wietlaczu nie 

zga nie.

Przyk ad:
Ustawienie minutnika na 5 minut.

1. Wci nij przycisk 
MINUTNIK
KUCHENNY 
jeden raz.

2. Wprowad dany
czas wciskaj c
przycisk 1 MIN
5 razy.

3. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min,

aby w czy  zegar.

Sprawd  wy wietlacz

Wy wietlacz b dzie
odlicza  czas. Kiedy 
czas na wy wietlaczu
osi gnie zero, rozlegnie 
si  sygna  d wi kowy.

x1 x5 x1
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 DZIA ANIE AUTOMATYCZNE

Automatyczne gotowanie i rozmra anie pozwala gotowa  i rozmra a  z u yciem gotowych programów, 
w których czas zosta  wst pnie ustawiony, na przyk ad menu AUTO GOTOWANIE lub GOTOWANIE 
I ROZMRA ANIE (AUTO WAGA - GOTOWANIE, AUTO WAGA - ROZMRA ANIE i SZYBKIE 
ROZMRA ANIE).

AUTO WAGA - GOTOWANIE / ROZMRA ANIE pozwala gotowa  lub rozmra a  wcze niej 
zaprogramowane i umieszczone na li cie potrawy. Prze led  poni szy przyk ad, aby zobaczy  jak 
obs ugiwa  te funkcje.

AUTO WAGA - GOTOWANIE pozwala ugotowa  3 popularne menu.

Gotuj c wo owin , wci nij przycisk AUTO WAGA - GOTOWANIE jeden raz  pojawi si  na wy wietlaczu.

Gotuj c baranin , wci nij przycisk AUTO WAGA - GOTOWANIE dwa razy  pojawi si  na wy wietlaczu.

Gotuj c wieprzowin , wci nij przycisk AUTO WAGA GOTOWANIE trzy razy  pojawi si  na wy wietlaczu.

Przyk ad 1:
Gotowanie sch odzonej wo owiny wa cej 1,2 kg przy u yciu AUTO WAGA - GOTOWANIE.

1. Wprowad  poziom mocy 
wciskaj c przycisk AUTO 
WAGA - GOTOWANIE
jeden raz.

2. Wprowad  wag  wciskaj c
przyciski WAGA a  do 
wy wietlenia si danej
wagi.

3. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min 

jeden raz, aby rozpocz
gotowanie.

Wy wietlacz b dzie odlicza
ustawiony czas gotowania.

Przyk ad 2:
Rozmra anie pieczeni wa cej 1,2 kg przy u yciu AUTO WAGA - ROZMRA ANIE.

1. Wybierz dane menu 
wciskaj c przycisk AUTO 
WAGA - ROZMRA ANIE
jeden raz.

2. Wprowad  wag  wciskaj c
przyciski WAGA a  do 
wy wietlenia si danej
wagi.

3. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min 

jeden raz, aby rozpocz
gotowanie.

Wy wietlacz b dzie odlicza
czas rozmra ania.

x1 x12 x1

G

x1 x12 x1

G
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 GOTOWANIE Z AUTO WAG  - TABELA

 GOTOWANIE Z AUTO WAG  - UWAGI

ZAKRES WAGOWY: 
• Wag  potraw nale y zaokr gli  w gór  lub w dó  do dziesi tych cz ci kilograma, na przyk ad 0,65 kg 

do 0,7 kg lub 0,34 kg do 0,3 kg.
•  Wprowadzanie wagi jest ograniczone zakresem wagowym (patrz nast puj ce tabele).

UWAGA:
Kiedy wymagane jest dzia anie (przyk adowo, obrócenie potrawy), kuchenka zatrzymuje prac , rozlega 
si  sygna  d wi kowy, na wy wietlaczu b dzie miga  wska nik i pozostaj cy czas gotowania. Aby 
kontynuowa  gotowanie, wci nij przycisk START/+ 1 min.
Temperatura ko cowa b dzie si  ró ni  w zale no ci od temperatury pocz tkowej, tzn. czy potrawa by a
sch odzona, czy w temperaturze pokojowej. Sprawd , czy potrawa po gotowaniu jest bardzo gor ca.
Je li to konieczne, mo esz wyd u y  czas gotowania r cznie.

MENU ZAKRES WAGOWY COOKING PROCEDURA

Piecze  wo owa

0,1kg - 2,0kg

• Umie  mi so w naczyniu na talerzu obrotowym.
• Obró  mi so, gdy rozlegnie si  sygna  d wi kowy.
• Po go towan iu ods taw mi so zawin i te w 

aluminiow  foli  na 10 minut.

Piecze  barania

0,1kg - 2,0kg

• Umie  mi so w naczyniu na talerzu obrotowym.
• Obró  mi so, gdy rozlegnie si  sygna  d wi kowy.
• Po go towan iu ods taw mi so zawin i te w 

aluminiow  foli  na 10 minut.

Piecze  wieprzowa

0,1kg - 2,0kg

• Umie  mi so w naczyniu na talerzu obrotowym.
• Obró  mi so, gdy rozlegnie si  sygna  d wi kowy.
• Po go towan iu ods taw mi so zawin i te w 

aluminiow  foli  na 10 minut.
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 OBS UGA AUTO GOTOWANIA

 OBS UGA SZYBKIEGO ROZMRA ANIA

Ta funkcja szybko rozmra a jedzenie, umo liwiaj c wybór odpowiedniego cyklu rozmra ania w 
zale no ci od rodzaju potrawy. Prze led  poni szy przyk ad, aby zobaczy  jak obs ugiwa  t  funkcj .

Przyk ad: Rozmra anie jedzenia przez 10 minut.

1. Wybierz dane menu 
wciskaj c przycisk SZYBKIE
ROZMRA ANIE jeden raz.

2. Wprowad  czas 
rozmra ania wciskaj c
przycisk 10 MIN jeden raz.

3. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min, aby 

w czy  zegar.

UWAGA: Podczas procesu rozmra ania system si  zatrzyma i krótkim sygna em przypomni, eby 
obróci  potraw  w celu równomiernego rozmro enia. Kiedy to zrobisz, wci nij przycisk START/+ 1 min,
aby powróci  do rozmra ania.

A U TO G O TO WA N I E u m o l i w i a  g o t o w a n i e  p o t r a w 
wymienionych na panelu kontrolnym i w tabeli na stronie PL-18. 
Prze led  poni szy przyk ad, aby zobaczy  jak obs ugiwa  t
funkcj .

Przyk ad: Gotowanie 0,3 kg ry u przy u yciu Auto Gotowanie RY  MAKARON.

1. Wybierz dane menu 
wciskaj c przycisk RY ,
MAKARON jeden raz.

2. Wprowad  wag  wciskaj c
przyciski WAGA a  do 
wy wietlenia si danej wagi.

3. Wci nij przycisk
(START)/+ 1 min 

jeden raz, aby rozpocz
gotowanie.

x1 x1 x1

G

x1 x2 x1

G

AUTO COOK

21

43

65

87
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WYBIERANIE MENU: Mo esz wybra  Menu bezpo rednio z Listy przycisków wciskaj c odpowiedni 
przycisk.

Menu Auto gotowania:

UWAGA:
1. Dla napojów i ziemniaków parametry na 

wy wietlaczu nie s  wag , lecz liczb  porcji. 
2. Dla popcornu, wci nij przycisk POPCORN 

jeden raz, aby ugotowa  100 g popcornu, 
i wc i n i j przyc isk START/+ 1 min , aby 
rozpocz ; je eli domy lny czas gotowania dla 
100 g popcornu nie jest odpowiedni, wci nij 
przycisk POPCORN  dwa razy i wprowad
odpowiedn i czas go towan ia do tyka j c
przycisków czasu, a nast pnie wci nij przycisk 
START/+ 1 min, aby rozpocz .

3. Dla ry u, makaronu i mro onych posi ków, 
podczas gotowania system si  zatrzyma i 
krótkim sygna em przypomni u ytkownikowi, 
aby podj  dzia anie; nast pnie wci nij przycisk 
START/+ 1 min, aby powróci  do gotowania.

ZAKRES WAGOWY: 

• Wag  potraw nale y zaokr gli  w gór  lub w dó  do dziesi tych cz ci kilograma, na przyk ad 0,65 kg 
do 0,7 kg lub 0,34 kg do 0,3 kg.

UWAGA: 
• Je li b dzie trzeba pomiesza  jedzenie podczas procesu auto gotowania, kuchenka zatrzyma prac  i 

rozlegnie si  sygna  d wi kowy, a w tym samym czasie na wy wietlaczu pojawi si  pozostaj cy czas 
gotowania. Aby kontynuowa  gotowanie po pomieszaniu jedzenia, wci nij przycisk START/+ 1 min.

• Temperatura ko cowa b dzie ró na w zale no ci od temperatury pocz tkowej jedzenia. Sprawd , czy 
potrawa po gotowaniu jest bardzo gor ca. Je li to konieczne, mo esz wyd u y  gotowanie r cznie.

• Rezultaty auto gotowania zale  od zmiennych, takich jak kszta t i rozmiar potrawy, oraz 
osobistych upodoba  odno nie rezultatów gotowania. Je li nie jeste  zadowolony z rezultatów 
zaprogramowanego gotowania, dopasuj czas gotowania do swoich wymaga .

Nr Potrawa Zakres Wagowy

1
Ziemniaki w mundurkach 

(ka dy 230 g)
1 - 3 sztuki

2
Podgrzej herbat /kaw

(200 ml/fl i anka)
1 - 3 fi li anki

3 Ry , makaron (g) 0,1 - 0,3kg

4
Popcorn

(domy lnie 100 g)
1

5 Mro one warzywa (g) 0,2 - 0,6kg

6 Pizza (g) 0,15 - 0,45kg

7 wie e warzywa (g) 0,2 - 0,7kg

8 Mro ony posi ek (g) 0,2 - 0,6kg
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 ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU

 PIEL GNOWANIE I CZYSZCZENIE

OSTRZE ENIE: N IE STOSOWA  DOST PNYCH W 
SPRZEDA Y RODKÓW DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW, 
ODKURZACZY PAROWYCH, TR CYCH I OSTRYCH 
PRZYRZ DÓW/ RODKÓW CZYSZCZ CYCH, RODKÓW 
ZAWIERAJ CYCH WODOROTLENEK SODU ANI G BEK DO 
SZOROWANIA DO CZYSZCZENIA ADNEJ Z CZ CI TEJ 
KUCHENKI MIKROFALOWEJ. 

REGULARNIE CZY  KUCHENK  I USUWAJ Z NIEJ 
RESZTKI JEDZENIA - Utrzymuj kuchenk  w czysto ci: w 
przeciwnym razie mo e pogorszy  si  stan powierzchni 
kuchenki, co mo e mie  wp yw na ywotno  urz dzenia i 
ewentualnie prowadzi  do niebezpiecznych sytuacji.

Zewn trzna powierzchnia obudowy
Zewn trzna powierzchnia obudowy kuchenki 
mo e by  z atwo ci  czyszczona delikatnym 
rodkiem i mi kka ciereczk . Upewnij si , czy 
rodek czyszcz cy zosta  dok adnie starty wilgotn
ciereczk  oraz osusz obudow  suchym r cznikiem.

Panel sterowania
Otwórz drzwi przed czyszczeniem wy czania 
panelu sterowania. Nale y zachowa  ostro no  w 
czyszczeniu  panelu sterowania. Przy pomocy wilgotnej 
ciereczki delikatnie przemyj panel a  stanie si  czysty. 

Unikaj stosowania nadmiernej ilo ci wody. Nie korzystaj 
z adnych rodków chemicznych ani ciernych.
Wn trze kuchenki 
1. Podczas czyszczenia, usu  wszelkie lady 

rozlanych resztek wilgotn ciereczk  lub g bk  po 
ka dym u yciu kuchenki, kiedy jest jeszcze ciep a.

Prosimy o sprawdzenie nast puj cych pozycji przed wezwaniem serwisu. 
1. Zasilanie.
 Sprawd , czy wtyczka jest prawid owo w o ona do gniazdka sieciowego. 
 Sprawd , czy bezpieczniki instalacji elektrycznej funkcjonuj  prawid owo.
2. Wstaw fili ank  wody (okolo. 150 ml) do kuchenki oraz dok adnie zamknij drzwiczki. 
 Zaprogramuj kuchenk  na minut  z moc  P100 i uruchom j .
 Czy w cza si  lampka kuchenki?  TAK  NIE 
 Czy talerz obrotowy obraca si ?  TAK  NIE 

UWAGA: Talerz obrotowy obraca si  w dowolnym kierunku. 
 Czy wentylacja funkcjonuje?  

(Ustaw r k  nad otworami wentylacyjnymi i sprawd  czy przep ywa powietrze.)  TAK  NIE 
 Czy po up ywie 1 minuty s ycha  d wi k?  TAK  NIE 
 Czy w cza si  wska nik informuj cy o rozpocz ciu gotowania?  TAK  NIE 
 Czy szklanka z wod  jest ciep a po wykonaniu powy szej czynno ci?  TAK  NIE 

Je eli udzielisz odpowiedzi „NIE” na dowolne z powy szych pyta , wezwij technika serwisu wyznaczonego przez firm
SHARP oraz przeka  informacje o rezultatach prób. Bli sze szczegó y i adresy serwisów  zna -jdziesz na ko cu instrukcji. 

UWAGA: Je li gotujesz jedzenie przez standardowy czas z moc  jedynie P100 (800W), moc kuchenki 
zostanie automatycznie obni ona, aby unikn  przegrzania. (Poziom mocy kuchenki zostanie zmniejszony). 

  Tryb gotowania

  Mikrofale P100

Standardowy czas

20 minut 

W przypadku wi kszych rozla , zastosuj delikatny 
rodek myj cy i kilka razy przetrzyj zabrudzone 

miejsce wilgotn  szmatk  a  do usuni cia resztek 
potrawy. Nie zdejmuj pokrywki falowodu.

2. Upewnij sie, czy delikatny rodek lub woda nie 
dostaj  si  przez ma e otwory do cianek, co 
mo e uszkodzi  kuchenk .

3. Nie stosuj rodków w sprayu do czyszczenia 
wn trza kuchenki. 

Utrzymuj pokrywk  falowodu w czysto ci przez ca y czas.
Pokrywka falowodu jest zbudowana z delikatnego 
materia u i powinna by  czyszczona ostro nie (prze led
powy sze wskazówki dotycz ce czyszczenia).
UWAGA: Nadmierne przemoczenie mo e
spowodowa  rozk ad pokrywki falowodu.
Pokrywka falowodu jest zu ywaln  cz ci  i bez 
regularnego czyszczenia b dzie musia a by  wymieniona.

Talerz obrotowy i wspornik talerza obrotowego 
Wyjmi j obrotowy talerz i wspornik ta lerza 
obrotowego  z kuchenki. Umyj je w wodzie 
zawieraj cej delikatny rodek czyszcz cy. Osusz 
miekk ciereczk . Zarówno talerz obrotowy jak i 
podstawk  mo na my  w zmywarkach. 
Drzwiczki
Aby usun  zabrudzenia z drzwiczek, regularnie czy
ich obydwie strony, zawiasy i powierzchni  mi kk ,
wilgotn  szmatk . Nie stosuj tr cych ani ciernych 
rodków czyszcz cych.

UWAGA: Nie stosowa  odkurzacza parowego.
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 CZYM S  MIKROFALE

Mikrofale s  falami energii, podobnymi do fali 
u ywanych w sygnale telewizyjnym i radiowym. 

Energia elektryczna jest przekszta cana w 
energi  mikrofal , która jest k ierowana do 
komory kuchenki przez falowód. Aby zapobiec 
dostawaniu si  jedzenia i t uszczu do falowodu, 
jest on chroniony pokrywk .

Mikrofale nie przenikaj  przez metal, dlatego 
komora kuchenki jest wykonana z metalu, a 
na drzwiczkach znajduje si  drobna metalowa 
siateczka.

Podczas gotowania mikrofale swobodnie odbijaj
si  od cian komory kuchenki.

Mikrofale przenikaj  przez pewne materia y, takie 
jak szk o i plastik, by ogrza  jedzenie. (Patrz 
„Odpowiednie przybory kuchenne" na stronie 
PL-21).

Woda, cukier i t uszcz w potrawach poch aniaj
mikrofale, przez co s  wprawiane w drganie. 
To wytwarza ciep o poprzez tarcie, w ten sam 
sposób twoje r ce rozgrzewaj  si , kiedy nimi o 
siebie pocierasz.

Wierzchnie warstwy jedzenia s  ogrzewane przez 
energi  mikrofal, nast pnie ciep o przechodzi 
do rodka poprzez przewodnictwo, tak jak to si
dzieje podczas zwyk ego gotowania. Wa ne jest, 
aby obraca , przestawia  lub miesza  jedzenie w 
celu równomiernego podgrzania. 

Gdy gotowanie jest uko czone, kuchenka 
automatycznie przestaje wytwarza  mikrofale. 

Czas odstawienia po gotowaniu jest konieczny, 
poniewa  pozwala na równomierne rozproszenie 
ciep a w potrawie.
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 ODPOWIEDNIE NACZYNIA

NACZYNIE DO PRZYRUMIENIANIA
Specjalne naczynie do kuchenek mikrofalowych, 
wykonane ze szk a ceramicznego z dnem 
ze stopu metalu mo e by  stosowane do 
przyrumieniania potraw. 
Stosuj c to naczynie, nale y pami ta  o 
pod o eniu odpowiedniego izolatora, np. talerza 
porcelanowego mi dzy talerzem obrotowym i 
naczyniem do przyrumieniania. Dok adnie stosuj 
si  do czasu wst pnego podgrzewania zgodnie z 
instrukcjami producenta. 
Nadmierne wst pne podgrzewania mo e
uszkodzi  talerz obrotowy i jego podstawk
lub uruchomi  urz dzenie zabezpieczaj ce w 
kuchence, które j  wy czy. 

METAL
Ogólnie mówi c, nie nale y stosowa  metalu, 
poniewa  mikrofale nie przechodz  przez niego i 
dlatego nie docieraj  do potrawy. Istniej  jednak 
pewne wyj tki: ma e paski folii aluminiowej mog
by  stosowane do przykrywania niektórych cz ci
potraw tak, aby nie rozmra a y si  zbyt szybko 
i nie gotowa y si  (np. skrzyde ka kurczaka). 
Mog  by  równie  stosowane ma e metalowe 
szpikulce lub pojemniki aluminiowe (np. w 
gotowych potrawach). Musz  by  jednak ma e
w porównaniu do porcji dania, np. Pojemniki 
aluminiowe musz  by  wype nione po ywieniem 
przynajmniej w 2/3 lub 3/4. Zaleca si , aby 
prze o y  potraw  do naczynia odpowiedniego do 
kuchenki mikrofalowej. Korzystaj c z pojemników 
aluminiowych lub innych narz dzi metalowych, 
nale y zachowa  odleg o  przynajmniej 2 cm 
pomi dzy nimi i ciankami kuchenki, poniewa
cianki mog yby zosta  uszkodzone w wyniku 

wy adowania ukowego.

A D N E  N A C Z Y N I E  N I E  P O W I N N O 
ZAWIERA  METALOWEJ POKRYWY – 
cz ci takich jak ruby, obramowania, czy uchwyty. 

TEST PRZYDATNO CI URZ DZENIA
Je eli nie jeste  pewien, czy dane 
naczynie mo e by  stosowane w 
kuchence mikrofalowej, przeprowad
nast puj cy test: W ó  naczynie do 
kuchenki, wstaw szklany pojemnik 

wype niony 150 ml wody do rodka.
W cz kuchenk  na ok. 1 lub 2 minuty i ustaw 
moc 800 W. Je eli naczynie pozostanie zimne 
lub b dzie lekko rozgrzane, mo na je stosowa .
Nie przeprowadzaj tego testu na naczyniach 
plastikowych, poniewa   mog  si  roztopi .

NACZYNIA SZKLANE LUB CERAMICZNE
Bardzo przydatne s  szklane naczynia 
aroodporne. Proces gotowania mo na

obserwowa  ze wszystkich stron. 
Naczynia nie mog  jednak zawiera
adnych metalowych elementów (np. 

szk o o owiowe) ani powierzchni (np. z ote obwódki, 
kobaltowe, b kitne wyko czenie).

CERAMIKA
Ogólnie mówi c, bardzo odpowiednia. Ceramika 
mus i by  pokry ta szk l iwem, pon iewa  w 
przypadku ceramiki bez szkliwa mo liwe jest 
wnikanie wilgoci do rodka . Wilgo  powoduje 
rozgrzanie materia u i mo e spowodowa  jego 
st uczenie. Je eli nie jeste  pewien, czy twoje 
naczynia nadaj  si  do kuchenki mikrofalowej, 
przeprowad  odpowiedni test. 

PORCELANA
Bardzo odpowiednia. Upewnij si , czy naczynie z 
porcelany nie zawiera z otej ani srebrnej obwódki 
oraz elementów metalowych. 

NARZ DZIA PLASTIKOWE I PAPIEROWE
Narz dzie odporne na ciep o, które mog  by
wykorzystywane w kuchence mikrofalowej, 
mog  by  zastosowane równie  do rozmra ania,
podgrzewania i gotowania potraw. Stosuj si  do 
zalece  producenta opakowa  i naczy .
Papier odporny na ciep o równie  mo e by
stosowany w kuchenkach mikrofalowych. Stosuj 
si  do zalece  producenta. 

FOLIA DO KUCHENEK MIKROFALOWYCH
Folia ta lub folia odporna na wysokie temperatury 
jest bardzo odpowiednia do przykrywania lub 
zawijania. Stosuj si  do zalece  producenta. 

WORECZKI DO PIECZENIA
Mog  by  u ywane w kuchenkach. Nie nale y
stosowa  meta lowych zapinek, poniewa
woreczek do pieczenia mo e si  roztopi . Zamknij 
woreczek nitk  i kilka razy przedziuraw widelcem. 
Materia y nieodporne na ciep o nie s  zalecane do 
stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
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USTAWIENIA CZASU 
Ogólnie mówi c, czas rozmra ania, podgrzewania 
i gotowania jest znacznie krótszy ni  w przypadku 
stosowania konwencjonalnej kuchenki. Z tego 
te  powodu nale y przestrzega  zalecanych 
p r z e d z i a ó w c z a s u p o d a n y c h w k s i c e 
kucharskiej. Lepiej jest ustawi  czas zbyt krótki ni
zbyt d ugi. Sprawd  potraw  po ugotowaniu. Lepiej 
jest dogotowa  co  przez chwil  ni  przegotowa .

TEMPERATURY POCZ TKOWE
Czas rozmra ania, podgrzewania i gotowania zale y
od pocz tkowej temperatury potrawy. G boko 
zamro one artyku y oraz produkty przechowywane 
w lodówce wymagaj  d u szego czasu ni  potrawy 
przechowywane w temperaturze pokojowej. Dla 
podgrzewania i gotowania zak ada si  normalne 
temperatury przechowywania (temperatura w lodówce 
ok. 5° C, temperatury otoczenia ok. 20° C). Dla 
rozmra ania zak ada si  temperatur  g bokiego 
zamro enia w wysoko ci - 18° C. 

CZAS GOTOWANIA
Wszystkie czasy podane w ksi ce kucharskiej to 
wytyczne, które mog  si  ró ni  w zale no ci od 
pocz tkowej temperatury, masy i stanu ywno ci
(zawarto  wody lub t uszczu itp.). 

SÓL, PRZYPRAWY I ZIO A
Potrawy ugotowane w kuchence zachowuj
w a c i w y s m a k l e p i e j  n i  w p r z y p a d k u 
przygotowania konwencjonalnego. Dlatego 
te  nale y ostro nie soli  i najlepiej dodawa
sól po ugotowaniu dania. Sól absorbuje p yny i 
wysusza zewn trzn  powierzchni  potrawy. Zio a
i przyprawy mo na stosowa  jak zwykle. 

DODANIE WODY 
Warzywa i inne potrawy o wysokiej zawarto ci 
wody mog  by  gotowane we w asnym so si
lub w dodatkiem ma ej ilo ci wody. Zapewnia to 
zachowanie wielu witamin i minera ów.

POTRAWY W SKÓRACH LUB SKORUPACH. 
Potrawy takie jak kie baski, kurczak, udka z 
kurczaka, pieczone ziemniaki, pomidory, jab ka, 
ó tka jajek lub inne podobne powinny by  naci te

lub podziurawione widelcem lub ma ym drewnianym 
szpikulcem. Umo liwi to tworz cej si  parze 
uchodzenie bez rozrywania skóry lub skorupy. 

DU E I MA E ILO CI
Czas obróbki termicznej w kuchence mikrofalowej 
bezpo rednio zale y od ilo ci po ywienia, które ma by
rozmra ane, gotowane lub podgrzewane. Oznacza to, 
e ma e porcje gotuj  si  szybciej ni  du e.

Zasada kciuka:
PODWÓJNA ILO  = PODWÓJNY CZAS
PO OWA ILO CI = PO OWA CZASU

POJEMNIKI G BOKIE I P YTKIE
Obydwa pojemniki maj  tak  sam  pojemno ,
lecz czas gotowania jest d u szy w przypadku 
g bszego naczynia. Dlatego nale y wybiera
pojemnik jak najbardziej p aski z jak najwi ksz
powierzchni . Stosuj g bokie naczynia wy cznie
w przypadku potraw, w których zachodzi ryzyko 
przegotowania, np. makaron, ry , mleko itp. 

POJEMNIKI OKR G E I OWALNE
Potrawy równiej gotuj  si  w okr g ych lub 
owalnych pojemnikach ni  w pojemnikach 
zawieraj cych rogi, poniewa  energia mikrofal 
koncentruje si  w rogach i potrawa znajduj ca si
w nich mo e ulec przegotowaniu.

PRZYKRYWANIE
Przyk rywan ie po t raw zachowu je w i l go
znajduj c  si  w nich i skraca czas gotowania. 
Zas tosu j p rzykrywk , fo l i  do kuchenek 
mikrofalowych lub inn  pokryw . Potrawy, które 
powinny by  chrupi ce, np. piecze  lub kurczak, 
nie powinny by  przykrywane.
Ogóln  zasad  jest to, e cokolwiek powinno by
przykrywane w konwencjonalnym piekarniku, 
powinno by  przykryte równie  i w kuchence 
mikrofalowej. Cokolwiek by oby odkryte w 
zwyk ym piekarniku, powinno by  odkryte równie
i w kuchence mikrofalowej. 

OBRACANIE
Potrawy redniej wielko ci, Np. Hamburgery lub 
steki powinny by  odwrócone podczas gotowania, 
aby skróci  czas obróbki termicznej. Du e
elementy, takie jak ca e pieczenie lub kurczaki 
musz  by  obracane kilka razy, poniewa  górna 
cz  otrzymuje wi cej energii mikrofal i mog aby
wysuszy  si , je eli nie zosta aby odwrócona. 

CZAS OCZEKIWANIA
Przestrzeganie czasu oczekiwania jest jedn
z na jwa n ie jszych zasad w kuchenkach 
mikrofalowych. Prawie wszystkie potrawy, które 
s  rozmra ane, podgrzewane, czy gotowane w 
kuchence mikrofalowej, wymagaj  odpowiedni 
czas oczekiwania, podczas którego nast puje 
wyrównanie temperatury i wilgoci w porcji. 

 WSKAZÓWKI I PORADY
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CZYNNIKI PRZYRUMIENIAJ CE
Po ponad 15 minutach gotowania potrawa 
zaczyna by  przyrumieniona, chocia  nie jest 
to porównywalne z g bokim przyrumienieniem 
i  c h r u p k o c i  u z y s k i w a n  w p r z y p a d k u 
konwencjonalnego gotowania. Dla  uzyskania 
ape tycznego b r zowego ko lo ru , mo esz 
zas tosowa  sk adn ik i p rzy rumien ia j ce . 
Wi kszo  z nich spe nia równie  rol  przypraw. 

W poni szej tabeli znajduj  si  pewne sugestie 
dotycz ce substancji, które mo esz zastosowa
do przyrumieniania potraw oraz przyk ady 
wykorzystania ich. 

Rozpuszczone mas o i sucha papryka

Sucha papryka

Sos sojowy
Sos do grilla i Worcestershire, Gravy

T uszcz z bekonu lub sucha cebula 

Kakao, p atki czekoladowe, br zowa
polewa, miód i marmolada

Drób

Potrawy pieczone w 
piekarniku „tosty serowe”
Mi so i drób
Piecze , zapiekanki, 
ma e porcje pieczone 
Potrawy z piekarnika, 
pieczone, zupy, potrawki 
Ciasta i desery

Pokryj drób mieszank
mas a/papryki
Posyp papryk

Posmaruj sosem 
Posmaruj sosem 

Posyp po wierzchu kawa kami
boczku lub such  cebul
Posyp wierzch ciasta lub 
deseru lub polej polew

CZYNNIKI PRZYRUMIENIAJ CE NACZYNIE METODY

PODGRZEWANIE
Gotowe potrawy w pojemnikach aluminiowych 
powinny by  z nich wyj te i podgrzewane na 
talerzu lub w innym naczyniu. 

 Usu  pokrywy ze szczelnie zamkni tych 
pojemników. 

 Potrawa powinna by  przykryta fol i  do 
kuchenek mikrofa lowych, ta lerzem lub 
pokryw  (mo na je zakupi  w sklepach) tak, 
aby powierzchnia nie wysycha a. Napojów nie 
trzeba przykrywa .

 Podczas gotowania p ynów takich jak woda, 
kawa, herbata, lub mleko, w ó  do naczynia 
szklane mieszad o.

 Je eli to mo liwe, zamieszaj od czasu do czasu 
du e ilo ci, aby zapewni  równ  temperatur .

 Czas obróbki termicznej podawany jest dla 
potrawy w temperaturze pokojowej 20°C. Czas 
podgrzewania potrawy przechowywanej w 
lodówce powinien by  nieznacznie zwi kszony.

 Po podgrzaniu odczekaj jeszcze 1-2 minuty 
tak, aby temperatura wewn trz potrawy 
wyrówna a si  (czas oczekiwania).

 Podane czasy gotowania s  tylko przybli one, 
poniewa  mog  ró ni  si  w zale no ci od 
temperatury pocz tkowej, masy, zawarto ci wody 
lub t uszczu, albo wyniku, który chcesz osi gn .

ROZMRA ANIE
Two ja kuchenka m ik ro fa lowa jes t i dea lna do 
rozmra ania. Czas rozmra ania jest zazwyczaj znacznie 

krótszy ni  w tradycyjnych metodach rozmra ania.
Oto kilka wskazówek. Wyjmij zamro ony artyku  z 
opakowania i umie  go na talerzu do rozmra ania.

PUDE KA I POJEMNIKI
Pude ka i pojemniki odpowiednie dla kuchenek 
m ik ro fa lowych s  szczegó ln ie dobre do 
rozmra ania i podgrzewania potraw, poniewa
mog  wytrzymywa  temperatury przy g bokim 
zamra aniu (do ok. –40°C) oraz s  odporne 
na ciep o (do ok. 220°C). Dlatego te  mo esz 
w y k o r z y s t y w a  t e n  s a m e p o j e m n i k  d o 
rozmra ania, podgrzewania, a nawet gotowania 
potrawy bez potrzeby przek adania jej. 

PRZYKRYWANIE
Przykryj cienkie elementy ma ymi paskami folii 
aluminiowej przed przyst pieniem do rozmra ania. 
Rozmro one lub ciep e cz ci równie  powinny by
przykryte paskami folii aluminiowej podczas dalszego 
rozmra ania. Zapobiega to ich przegrzaniu, gdy 
grubsze cz ci potrawy s  nadal zamarzni te.

PRAWID OWE USTAWIENIE
Lepiej jest wybra  zbyt niskie ustawienie ni
zbyt wysokie. Zapewniaj c to, potrawa b dzie 
rozmro ona równomiernie. 
Je eli ustawienie kuchenki mikrofalowej jest zbyt 
wysokie, powierzchnia potrawy zacznie si  gotowa ,
podczas gdy rodek pozostanie zamro ony. 
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ODWRACANIE/MIESZANIE
Prawie wszystkie potrawy powinny by  odwracane 
lub mieszane od czasu do czasu. Oddziel zlepione 
cz ci i zamieszaj je jak najszybciej to mo liwe.

MA E KAWA KI
Rozmrozisz je szybciej i bardziej równomiernie 
ni  du e kawa ki. Zalecamy zamra anie porcji 
jak najmniejszych. Dzi ki temu b dzie móg
przygotowywa  ca e zestawy da  szybko i atwo.

POTRAWY WYMAGAJ CE OSTRO NO CI
Potrawy takie jak torty, kremy, ser, czy pieczywo 
powinny by  odmra ane cz ciowo, a nast pnie
pozostawiane w temperaturze pokojowej do 
ostatecznego rozmro enia. Dzi ki temu unikniesz 
sytuacji, w której zewn trzna cz  jest zbyt 
gor ca, a rodek pozostaje zamro ony. 

CZAS OCZEKIWANIA
Jest to szczególnie wa ne po rozmro eniu 
potrawy, poniewa  proces rozmra ania trwa nadal 
przez ten czas. Tabela rozmra ania zawiera czasy 
oczekiwania w przypadku ró nych artyku ów. 
G ste potrawy wymagaj  d u szego czasu 
oczekiwania ni  cienkie lub artyku y o konsystencji 
porowatej. Je eli potrawa nie rozmrozi a si
wystarczaj co, mo esz kontynuowa  rozmra anie
w kuchence lub odpowiednio przed u y  czas 
oczekiwania. Po zako czeniu okresu oczekiwania 
nale y przetworzy  potrac  jak najszybciej to 
mo liwe i nie mo na jej ponownie zamrozi .

GOTOWANIE WIE YCH WARZYW
 Kupuj c warzywa nale y zwróci  uwag , o ile 

to mo liwe, aby by y podobnej wielko ci. Jest 
to szczególnie wa ne, gdy chcesz gotowa  je 
w ca o ci (np. ziemniaki).

 Umyj warzywa przed ich przygotowaniem, 
oczy  je i dopiero wtedy odmierz wymagan
ilo  wed ug przepisu i pokrój je.

 Przypraw je jak zazwyczaj, lecz zasad  jest 
dodawanie soli po zako czeniu gotowania. 

 Dodaj ok. 5 y ek wody na 500 g warzyw. 
Warzywa, które posiadaj  du  zawarto
w ókien, wymagaj  wi cej wody. Znajdziesz 
odpowiednie informacje w niniejszej tabeli.

 Warzywa gotuje si  zazwyczaj w naczyniu z 
przykrywk . Warzywa zawieraj ce du e ilo ci
wilgoci, np. cebule lub gotowane ziemniaki, 
mog  by  gotowane w foli i do kuchenek 
mikrofalowych, bez dodatku wody.

 W po owie czasu gotowania na le y je 
zamiesza  lub przewróci  na drug  stron .

 Po ugotowaniu, odczekaj jeszcze ok. 2 
minuty, aby temperatura mog a si  rozej
równomiernie (czas oczekiwania).

 Czas gotowania podany tutaj jest ty lko 
przybli ony, poniewa  zale y on od masy, 
temperatury pocz tkowej i stanu oraz rodzaju 
danych warzyw. Im wie sze warzywa, tym 
krócej si  gotuj .

GOTOWANIE MI SA, RYB I DROBIU
 Kupuj c artyku y spo ywcze nale y zwróci

uwag , o i le to mo liwe, aby by y podobnej 
wielko ci. Zapewni to ich odpowiednie ugotowanie.

 Przed przygotowaniem, dok adnie umyj 
mi so, ryb  i drób pod bie c  wod  i osusz 
je papierowym r cznik iem kuchennym. 
Nast pnie post puj jak zazwyczaj.

 Wo owina powinna by  dobrze skruszona i 
posiada  ma o chrz stek.

 Nawet je eli kawa ki b d  podobnej wielko ci,
wynik gotowania mo e by  ró ny. Zale y to 
m.in. od rodzaju produktu, ró nej zawarto ci 
t uszczu i wilgoci, jak równie  od temperatury 
przed gotowaniem. 

 Po 15 min. od rozpocz cia gotowania, potrawa 
nabiera br zowego koloru, który mo e by
dodatkowo wzmocniony przy pomocy substancji do 
przyrumieniania. Je eli chcesz, aby powierzchnia 
by a dodatkowo chrupi ca, nale y albo zastosowa
naczynie do przyrumieniania, albo podsma y
potraw  na zwyk ej kuchni, a nast pnie ko czy
gotowanie w kuchence mikrofalowej. W ten sposób 
otrzymasz jednocze nie br zow  podstaw  do 
wykonania sosu. 

 Odwró  du e kawa ki mi sa, ryby lub drobiu w 
po owie gotowania tak, aby równomiernie si
ugotowa y na wszystkich stronach. 

 Po ugotowaniu przykryj piecze  foli  aluminiow  i 
odstaw j  na ok. 10 minut (czas oczekiwania). W 
tym czasie proces gotowania pieczeni trwa nadal, 
a soki zostaj  równomiernie rozprowadzone tak, 
e w chwili krojenia traci si  minimaln  ilo  soku.

ROZMRA ANIE I GOTOWANIE 
G b o k o z a m r o o n e p o t r a w y m o g  b y
rozmro one i ugotowane jednocze nie podczas 
jednego procesu w kuchence mikrofalowej. W 
tabeli zamieszczono kilka przyk adów. Nie kieruj si
jednak ogólnymi wskazówkami przedstawionymi 
w punktach na temat podgrzewania i rozmra ania.
Podczas przygotowywania g boko zamro onych 
produktów post puj zgodnie z zaleceniami 
producenta, zamieszczonymi na opakowaniu. 
Zawieraj  one dok adne czasy gotowania i porady 
w sprawie przygotowania. 
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SPECYFIKACJE

W RAMACH POLITYKI STA EGO ULEPSZANIA PRODUKTÓW, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO 
ZMIANY PROJEKTU I SPECYFIKACJI BEZ UPRZEDZANIA. 

Napi cie zasilania
Bezpieczniki linii rozdzielczej/obwodu
Wymagana moc zasilania: Kuchenka 
Moc wyj ciowa : Kuchenka
 Tryb wy czony   
 (Tryb oszcz dzania energii)
Czestotliwosc mikrofal 
Wymiary zewn trzne
Wymiary wn ki
Pojemno  kuchenki 
Talerz obrotowy 
Ci ar

: 230 V, 50 Hz jedna faza 
: 10 A
: 1200 W
: 800 W (IEC 60705)

: poni ej  0,5 W
: 2450 MHz*(GRUPA 2 / KLASA B)
: 452 mm(szer.) x 262 mm(wys.) x 370 mm(gl.)
: 315 mm(szer.) x 210 mm(wys.) x 314 mm(gl.)**
: 20 litrów**
: ø 245 mm
: ok. 12 kg

PL PL

* Niniejszy produkt spe nia wymagania europejskiej normy EN55011. 
 Zgodnie z t  norm  niniejszy produkt zosta  zaklasyfikowany jako sprz t z grupy 2, klasy B. 
 Grupa 2 oznacza, e sprz t celowo wytwarza energi  o cz stotliwo ci radiowej w postaci 

promieniowania elektromagnetycznego w celu obróbki cieplnej ywno ci.
 Klasa B oznacza, e niniejszy sprz t jest odpowiedni do u ytku domowego. 
** Ca kowita pojemno  komory wewn trznej jest obliczana poprzez pomno enie maksymalnej 

szeroko ci, g boko ci i wysoko ci komory. 
 Rzeczywista pojemno  przeznaczona na ywno  jest mniejsza. 



USTAWIENIA CZASU 
Ogólnie mówi c, czas rozmra ania, podgrzewania 
i gotowania jest znacznie krótszy ni  w przypadku 
stosowania konwencjonalnej kuchenki. Z tego 
te  powodu nale y przestrzega  zalecanych 
p r z e d z i a ó w c z a s u p o d a n y c h w k s i c e 
kucharskiej. Lepiej jest ustawi  czas zbyt krótki ni
zbyt d ugi. Sprawd  potraw  po ugotowaniu. Lepiej 
jest dogotowa  co  przez chwil  ni  przegotowa .

TEMPERATURY POCZ TKOWE
Czas rozmra ania, podgrzewania i gotowania zale y
od pocz tkowej temperatury potrawy. G boko 
zamro one artyku y oraz produkty przechowywane 
w lodówce wymagaj  d u szego czasu ni  potrawy 
przechowywane w temperaturze pokojowej. Dla 
podgrzewania i gotowania zak ada si  normalne 
temperatury przechowywania (temperatura w lodówce 
ok. 5° C, temperatury otoczenia ok. 20° C). Dla 
rozmra ania zak ada si  temperatur  g bokiego 
zamro enia w wysoko ci - 18° C. 

CZAS GOTOWANIA
Wszystkie czasy podane w ksi ce kucharskiej to 
wytyczne, które mog  si  ró ni  w zale no ci od 
pocz tkowej temperatury, masy i stanu ywno ci
(zawarto  wody lub t uszczu itp.). 

SÓL, PRZYPRAWY I ZIO A
Potrawy ugotowane w kuchence zachowuj
w a c i w y s m a k l e p i e j  n i  w p r z y p a d k u 
przygotowania konwencjonalnego. Dlatego 
te  nale y ostro nie soli  i najlepiej dodawa
sól po ugotowaniu dania. Sól absorbuje p yny i 
wysusza zewn trzn  powierzchni  potrawy. Zio a
i przyprawy mo na stosowa  jak zwykle. 

DODANIE WODY 
Warzywa i inne potrawy o wysokiej zawarto ci 
wody mog  by  gotowane we w asnym so si
lub w dodatkiem ma ej ilo ci wody. Zapewnia to 
zachowanie wielu witamin i minera ów.

POTRAWY W SKÓRACH LUB SKORUPACH. 
Potrawy takie jak kie baski, kurczak, udka z 
kurczaka, pieczone ziemniaki, pomidory, jab ka, 
ó tka jajek lub inne podobne powinny by  naci te

lub podziurawione widelcem lub ma ym drewnianym 
szpikulcem. Umo liwi to tworz cej si  parze 
uchodzenie bez rozrywania skóry lub skorupy. 

DU E I MA E ILO CI
Czas obróbki termicznej w kuchence mikrofalowej 
bezpo rednio zale y od ilo ci po ywienia, które ma by
rozmra ane, gotowane lub podgrzewane. Oznacza to, 
e ma e porcje gotuj  si  szybciej ni  du e.

Zasada kciuka:
PODWÓJNA ILO  = PODWÓJNY CZAS
PO OWA ILO CI = PO OWA CZASU

POJEMNIKI G BOKIE I P YTKIE
Obydwa pojemniki maj  tak  sam  pojemno ,
lecz czas gotowania jest d u szy w przypadku 
g bszego naczynia. Dlatego nale y wybiera
pojemnik jak najbardziej p aski z jak najwi ksz
powierzchni . Stosuj g bokie naczynia wy cznie
w przypadku potraw, w których zachodzi ryzyko 
przegotowania, np. makaron, ry , mleko itp. 

POJEMNIKI OKR G E I OWALNE
Potrawy równiej gotuj  si  w okr g ych lub 
owalnych pojemnikach ni  w pojemnikach 
zawieraj cych rogi, poniewa  energia mikrofal 
koncentruje si  w rogach i potrawa znajduj ca si
w nich mo e ulec przegotowaniu.

PRZYKRYWANIE
Przyk rywan ie po t raw zachowu je w i l go
znajduj c  si  w nich i skraca czas gotowania. 
Zas tosu j p rzykrywk , fo l i  do kuchenek 
mikrofalowych lub inn  pokryw . Potrawy, które 
powinny by  chrupi ce, np. piecze  lub kurczak, 
nie powinny by  przykrywane.
Ogóln  zasad  jest to, e cokolwiek powinno by
przykrywane w konwencjonalnym piekarniku, 
powinno by  przykryte równie  i w kuchence 
mikrofalowej. Cokolwiek by oby odkryte w 
zwyk ym piekarniku, powinno by  odkryte równie
i w kuchence mikrofalowej. 

OBRACANIE
Potrawy redniej wielko ci, Np. Hamburgery lub 
steki powinny by  odwrócone podczas gotowania, 
aby skróci  czas obróbki termicznej. Du e
elementy, takie jak ca e pieczenie lub kurczaki 
musz  by  obracane kilka razy, poniewa  górna 
cz  otrzymuje wi cej energii mikrofal i mog aby
wysuszy  si , je eli nie zosta aby odwrócona. 

CZAS OCZEKIWANIA
Przestrzeganie czasu oczekiwania jest jedn
z na jwa n ie jszych zasad w kuchenkach 
mikrofalowych. Prawie wszystkie potrawy, które 
s  rozmra ane, podgrzewane, czy gotowane w 
kuchence mikrofalowej, wymagaj  odpowiedni 
czas oczekiwania, podczas którego nast puje 
wyrównanie temperatury i wilgoci w porcji. 

 WSKAZÓWKI I PORADY

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH.
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


