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Zasady bezpieczeństwa 

 

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie 
przeczytaj instrukcję obsługi i zastosuj się przede 
wszystkim do zawartych w niej zasad bezpieczeństwa! 
Wszystkie czynności wykonywane przy tym urządzeniu 
oraz podczas jego używania wolno wykonywać tylko w 
sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi i w podanym tu 
zakresie. 
Przechowuj instrukcję obsługi do późniejszego użytku. 
Przekazując kuchenkę mikrofalową innej osobie, dołącz 
instrukcję obsługi. 

Zakres zastosowań i zgodne z przeznaczeniem 
użytkowanie 
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w 

gospodarstwie domowym. Wolno go używać tylko do podgrzewania 
nadających się do tego artykułów spożywczych w odpowiednich 
pojemnikach i naczyniach. 

• Przy podgrzewaniu potraw w pojemnikach plastikowych i papierowych 
należy często kontrolować naczynie ze względu na możliwość 
zapalenia. 

• Kuchenka nie nadaje się do smażenia potraw na głębokim tłuszczu. 
Urządzenie nie nadaje się także do suszenia przedmiotów. Uwaga 
niebezpieczeństwo pożaru! 

• Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z 
dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy 
psychicznych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub 
wiedzy, chyba że ma to miejsce pod nadzorem osoby odpowiedzialnej 
za ich bezpieczeństwo lub po poinstruowaniu przez nią w zakresie 
obsługi urządzenia. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru, aby mieć 
pewność, że nie bawią się one urządzeniem. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Ze względu na wysokie temperatury w trybie kombinowanym oraz w 
trybie grillowania, dzieciom wolno używać urządzenia tylko pod 
nadzorem dorosłych. 
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Ustawianie i podłączanie do źródła zasilania  
• Kuchenkę mikrofalową wolno podłączać tylko do sprawnego gniazdka 

elektrycznego 230V ~50Hz z zestykiem uziemiającym, 
zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości co najmniej 16 amperów. 
Nie używać przedłużaczy. 

• Sprawdź, czy kabel sieciowy nie jest uszkodzony i czy nie leży pod 
urządzeniem lub nad gorącymi powierzchniami albo nad ostrymi 
krawędziami. 

• Kuchenka mikrofalowa musi być ustawiona na równej, stabilnej 
powierzchni, która jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia wraz z 
maksymalną wagą przygotowywanej w nim żywności. Ustawiaj 
kuchenkę mikrofalową tylko w chronionym i suchym pomieszczeniu.  

• Kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem wolnostojącym. Nie jest ona 
przystosowana do wbudowywania w inne elementy kuchenne. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Zachowuj minimalne odległości i nigdy nie blokuj szczelin 
wentylacyjnych. 

 
• Nie stawiaj na kuchence mikrofalowej żadnych 

przedmiotów, ponieważ nagrzewa się ona 
podczas pracy. W celu zapewnienia 
odpowiedniego dopływu powietrza zachowaj 
następujące odsętpy: od góry 20 cm, z tyłu 10 
cm i po obu stronach po 10 cm. Otwory w 
urządzeniu nie mogą być zakryte ani zatkane.  

 
• Chroń urządzenie przed kapiącą i pryskającą wodą. Jeżeli urządzenie 

zetknie się z wodą, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego. 

 

h !

OSTRZEŻENIE! 

Podczas pracy dotykalne powierzchnie urządzenia mogą być 
bardzo gorące. 
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Nazwy części 

 
 
1. Okienko 
2. Obrotowy talerz szkalny 
3. Grzałka górna 
4. Pokrywa magnetronu 

(nie zdejmować!) 
5. Oświetlenie 
6. Kabel siecieowy 
7. Panel obsługi 
8. Blokada drzwiczek 
9. Grzałka dolna 
10. Oś napędowa i gwiazda rolkowa 
11. Ruszt 
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Elementy obsługi 
1. Wyświetlacz 

Wskazanie czasu gotowania/pieczenia, 
mocy, trybu pracy i godziny 

2. POWER: Ustawianie mocy kuchenki 
mikrofalowej 

3. GRILL: Wybór trybu grillowania 
4. Combi. Wybór trybu kombinowanego 1 i 2 
5. WEIGHT: Wybór wagi lub ilości w 

programie automatycznym 
6. DEFROST: Wybór programu do 

rozmrażania 
7. KITCHEN TIMER: Ustawianie timera 
8. CLOCK: Ustawianie godziny 
9. STOP/CANCEL: Usuwanie wpisu lub 

zerowanie urządzenia. Jedno naciśnięcie 
podczas gotowania: przerwanie 
gotowania; dwa naciśnięcia: zakończenie 
gotowania. Przytrzymanie przycisku przez 
ok. 3 sekundy: włączenie/wyłączenie 
zabezpieczenia przed dziećmi 

10. MENU/TIME: Przycisk szybkiego startu; 
nacisnąć przycisk: rozpocząć gotowanie. 
Przekręcić: ustawienia godziny, wagi lub 
czasu gotowania; włączanie programów 
automatycznych 

11. Programy automatyczne 
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Wyświetlacz 

 
1. AUTO: Symbole programów automatycznych 
2. ZEGAR PROGRAMOWY: pracuje wyłącznie talerz obrotowy oraz 

wentylator (brak podgrzewania) 
3. STAN GOTOWOŚCI: Miga, jeżeli cykl nie został rozpoczęty lub został 

przerwany. 
4. GRILLOWANIE: Świeci się podczas trybu grillującego oraz gdy funkcja 

grilla jest włączona. 
5. ZEGAR: Pojawia się, gdy urządzenie nie pracuje. 
6. ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI aktywne (przyciski są 

nieaktywne) 
7. MOC: Dane o mocy kuchenki mikrofalowej w procentach 
8. g: Waga podana w gramach 
9. NISKI POZIOM MOCY: Pojawia się w cyklach operujących mocą 

poniżej 60%. 
10. COMB2 – Tryb kombinowany 2: 55% energii mikrofal / 45% grill 
11. WYSOKI POZIOM MOCY: Pojawia się w cyklach operujących mocą o 

wartości 80% lub 100%. 
12. COMB1 – Tryb kombinowany 1: 30% energii mikrofal / 70% grill 
13. Energia mikrofal 
14. Rozmrażanie 
15. Wyświetlacz cyfrowy 
 
Informacja: Uwaga: na wyświetlaczu może pojawiać się jednocześnie klika 
symboli. 
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Zawartość Opakowania 
Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, cyz opakowanie zawiera 
następujące części: 
• Kuchenka mikrofalowa 
• Gwiazda rolkowa 
• Talerz szkalny 
• Ruszt 
• Instrukcja obsługi z’dokumentami gwarancyjnymi 

Uruchamianie i użytkowanie 

Ważne wskazówki 
• Nigdy nie uruchamiaj pustej kuchenki mikrofalowej, tzn. kuchenki bez 

znajdujących się w komorze artykułów spożywczych. 
• Używaj wyłącznie dołączonych przystawek lub przystawek 

wymienionych jako odpowiednie w tej instrukcji obsługi. 
• Przy podgrzewaniu pożywienia przy użyciu mikrofal nigdy nie używaj 

naczyń z ozdobami metalowymi, naczyń metalowych ani rusztu do 
pieczenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenia urządzenia. 

• Po pieczeniu na ruszcie talerz obrotowy jest bardzo gorący! W związku 
z tym wyjmując talerz obrotowy z kuchenki mikrofalowej zawsze używaj 
ściereczek do naczyń lub żaroodpornych rękawic. 

• Używaj tylko naczyń przystosowanych do kuchenek mikrofalowych. 
Kupując naczynia zwracaj uwagę na takie oznaczenia jak 
„przystosowane do kuchenek mikrofalowych“ albo „dla kuchenek 
mikrofalowych“ itp. 

• Przy podgrzewaniu lub gotowaniu potraw w pojemnikach wykonanych 
z materiałów łatwopalnych takich jak plastik lub papier należy często 
kontrolować urządzenie ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia. 

• Nie zdejmuj żadnych pokryw we wnętrzu kuchenki mikrofalowej ani 
wewnętrznej folii z okienka, w przeciwnym razie z urządzenia może być 
wydzielane promieniowanie mikrofalowe. 

• Nigdy nie pozostawiaj pracującej kuchenki mikrofalowej bez nadzoru. 
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OSTRZEŻENIE! Opóźnienie wrzenia! 

Przy podgrzewaniu płynów w kuchence mikrofalowej może wystąpić 
tzw. opóźnienie wrzenia, tzn. sytuacja, w której płyn ma już 
temperaturę wrzenia, ale nie powstają w nim typowe dla gotowania 
bąbelki pary. 

Przy wstrząsach, spowodowanych np. wyjmowaniem naczynia, 
dochodzi do nagłego wykipienia płynu. Przy manipulowaniu 
pojemnikami z płynem należy więc zachować ostrożność.  

Niebezpieczeństwo poparzenia! 

Przy podgrzewaniu płynów zawsze wstawiaj do naczynia pręt szklany 
lub ceramiczny. Opóźni to zagotowanie płynu. 

 
• Nigdy nie podgrzewaj artykułów spożywczych w zamkniętych 

pojemnikach, mogą one wybuchnąć. Koniecznie zdejmuj zamknięcie z 
butelek i zamykanych pojemników, np. butelek z pokarmem dla 
niemowląt. 

• Jeżeli gotowana potrawa ma twardą skórkę, jak np. kiełbaski lub 
pomidory, przed jej podgrzaniem przebij skórkę w kilku miejscach, aby 
zapobiec rozerwaniu potrawy. 

• Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej jaj w skorupkach czy całych 
jaj ugotowanych na twardo, albo rób to w specjalnych naczyniach dla 
kuchenek mikrofalowych. 

 

 

UWAGA 

Ugotowane jaja mogą pękać po wyjęciu z kuchenki mikrofalowej. 

 

• Aby zapewnić równomierny rozkład temperatury w razie możliwości 
zamieszaj gotowaną potrawę po podgrzaniu, lub pozostaw potrawę w 
kuchence na dodatkowy czas w celu dogotowania. 

• Przed spożyciem sprawdzaj temperaturę potraw podgrzanych w 
kuchence mikrofalowej. W przypadku pokarmu dla niemowląt i butelek 
dla niemowląt musisz zachować szczególną staranność; przed 
sprawdzeniem temperatury zawsze zamieszaj lub wstrząśnij pokarm, 
aby zapobiec oparzeniu niemowlęcia. 
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Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo 
• Chroń urządzenie oraz kabel sieciowy przed uszkodzeniami. 
• Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie i kabel sieciowy nie 

są uszkodzone. 
• Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie, nigdy nie włączaj urządzenia. 

Natychmiast wyjmij kabel z gniazdka, chwytając za wtyczkę. 
• Niezwłocznie zleć naprawę uszkodzonego urządzenia i wymianę 

uszkodzonego kabla sieciowego specjalistycznemu warsztatowi albo 
zwróć się do serwisu firmy Medion. Unikniesz w ten sposób 
niebezpieczeństw. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych wymagających 
zdjęcia pokrywy chroniącej przed działaniem promieniowania 
mikrofalowego jest niebezpieczne dla wszystkich z wyjątkiem 
odpowiednio wykwalifikowanych osób. 

 
• W przypadku pojawienia się dymu należy bezwzględnie trzymać 

drzwiczki zamknięte, aby uniknąć powstania płomieni ew. zgasić już 
powstałe płomienie i natychmiast wyłączyć urządzenie przyciskiem 
Stop/Cancel . 

• Następnie natychmiast wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka 
sieciowego. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

W razie uszkodzeń obudowy, pokryw, drzwiczek lub zamka drzwiczek 
urządzenia nie wolno uruchamiać. Zleć naprawę urządzenia 
specjalistycznemu warsztatowi lub zwróć się do serwisu firmy Medion. 

 
• Uważaj też, by urządzenie nie stało w pobliżu źródła ciepła albo w 

otoczeniu, w którym mogłoby się zetknąć z wodą. 
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O mikrofalach 
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, 
powodujące nagrzewanie potraw wewnątrz kuchenki mikrofalowej. 
Mikrofale nagrzewają wszystkie niemetaliczne przedmioty. Nie używaj w 
kuchence mikrofalowej żadnych metalowych przedmiotów. Potrawę 
podgrzejesz tym skuteczniej, im więcej wody znajduje się w potrawie. 
Aby zapewnić optymalne rozprowadzenie temperatury, pozostaw 
podgrzaną potrawę na minutę lub dwie w kuchence mikrofalowej, żeby ją 
dogotować. 

Działanie mikrofal na artykuły spożywcze 
• Mikrofale wnikają w potrawy na głębokość ok. 3cm. 
• Nagrzewają one cząsteczki wody, tłuszczów i cukrów (potrawy 

zawierające dużo wody nagrzewają się najlepiej). 
• Ciepło przenika - powoli - całą potrawę i powoduje jej odmrożenie, 

podgrzanie czy ugotowanie. 
• Wnętrze kuchenki mikrofalowej i znajdujące się w nim powietrze nie są 

nagrzewane (pojemnik jest nagrzewany głównie przez gorącą 
potrawę). 

• Każda potrawa wymaga do ugotowania lub odmrożenia określonej 
energii - według wzoru: duża moc - krótki czas lub mała moc – długi 
czas. 

Kuchenka mikrofalowa 
• Generator promieniowania mikrofalowego, tak zwany magnetron, 

wytwarza mikrofale i kieruje je do komory kuchenki mikrofalowej. 
• Ścianki komory i tarcza odbijają mikrofale, nie pozwalając im na 

opuszczenie komory. 
• Moc mikrofal i czas gotowania można ustawiać na kilku poziomach. 
• Po upływie ustawionego czasu lub po otwarciu drzwiczek kuchenki 

mikrofalowej magnetron jest natychmiast wyłączany. 
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Gotowanie przy użyciu kuchenek 
mikrofalowych 

Informacje ogólne 
• Aby prawidłowo rozmieścić przeznaczone do ugotowania potrawy, 

umieść najgrubsze kawałki przy zewnętrznej krawędzi. 
• Dokładnie zachowaj wymagany czas gotowania. 
• Wybierz najkrótszy podany czas gotowania i przedłużaj go dopiero w 

razie potrzeby. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 

Silnie przegotowane potrawy mogą zacząć dymić lub stanąć w 
płomieniach. 

 
• Podczas gotowania przykryj potrawy pokrywką przystosowaną do 

kuchenek mikrofalowych. Przykrycie potraw zapobiegnie pryskaniu i 
umożliwi bardziej równomierne ugotowanie potrawy. 

• Takie potrawy jak kawałki kurczaka czy hamburgery należy obrócić 
podczas przygotowywania w kuchence mikrofalowej, aby przyspieszyć 
gotowanie. Większe kawałki, takie jak np. pieczeń czy pieczone 
kurczaki, należy obrócić co najmniej raz. 

• Ważne jest także przełożenie potrawy, np. klopsów mięsnych. Po 
upływie połowy czasu gotowania potrawy z góry należy przełożyć na 
dół, a potrawy z wewnątrz – do zewnątrz. 
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Materiały przystosowane do kuchenek 
mikrofalowych  
W sklepach dostępne są specjalne naczynia i przystawki do kuchenek 
mikrofalowych. Zwracaj uwagę na oznaczenie „przystosowane do 
kuchenek mikrofalowych“ albo „dla kuchenek mikrofalowych“. Możesz też 
korzystać z posiadanych już naczyń – jeżeli ich materiał jest do tego 
przydatny. 

Odpowiednie materiały 
• Porcelana, ceramika i szkło żaroodporne 
• Tworzywo sztuczne, żaroodporne i nadające się do kuchenek 

mikrofalowych (uwaga: tworzywo sztuczne może się odbarwić wskutek 
kontaktu z potrawą lub odkształcić) 

• Papier do pieczenia. 
 

 

Uwaga 

W trybie grillowania lub trybie kombinowanym z grillowaniem nie 
używaj naczyń porcelanowych, ceramicznych, plastikowych oraz folii. 
Wskutek silnego gorąca materiały te mogą pęknąć, odkształcić się lub 
ulec stopieniu. 

Odpowiednie materiały z ograniczeniami 
• Kamionka i ceramika. Naczyń kamionkowych używaj tylko do 

odmrażania i przy krótkim czasie gotowania, w przeciwnym razie 
kamionka może popękać ze względu na zawarte w niej powietrze czy 
wodę. 

• Naczynia z ozdobami złotymi i srebrnymi tylko jeżeli są według 
producenta „przystosowane do kuchenek mikrofalowych“. 

• Folia aluminiowa. Nie używaj folii aluminiowej w dużych ilościach. 
Możesz jej jednak używać np. w małych kawałkach do przykrywania 
wrażliwych części. Przykrywaj też krawędzie naczyń, aby zapobiec 
przegotowaniu, ponieważ energia promieniowania mikrofalowego 
skupia się przeważnie przy krawędziach. Zachowuj odległość 2,5cm 
między folią i wewnętrzną ścianą kuchenki. 
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• Tacki aluminiowe (np. gotowych potraw) nadają się warunkowo do 
kuchenki mikrofalowej, muszą mieć jednak w tym celu wysokość co 
najmniej 3cm. 

Nieodpowiednie materiały 
• Metale, także stare garnki, patelnie i pokrywki metalowe. 
 

 

Uwaga 

Metal we wnętrzu kuchenki mikrofalowej powoduje iskrzenie! Może to 
zniszczyć urządzenie lub jego okienko! Używaj dołączonego rusztu 
tylko do grillowania lub w trybie kombinowanych z grillowaniem. 

 
• Naczynia z elementami metalowymi (uchwyty, ozdoby czy denka) albo 

ozdobami złotymi lub srebrnymi mogą również iskrzyć w kuchence 
mikrofalowej. 

• Szkło kryształowe lub ołowiane może pękać, szkło kolorowe może się 
odbarwić.  

• Wszystkie nieżaroodporne materiały mogą się odkształcić, a nawet 
zapalić. 

 

 
Wskazówka: 

Aby sprawdzić, czy dane naczynie nadaje się do użycia w kuchence 
mikrofalowej, wlej do niego nieco wody i włóż  je do kuchenki mikrofalowej. 
Naciśnij dwukrotnie przycisk . Teraz urządzenie będzie działać przez 
jedną minutę w trybie kuchenki mikrofalowej. Jeżeli po zakończeniu pracy 
okaże się, że naczynie ma wyższą temperaturę od zawartości, oznacza to, 
że nie nadaje się ono do używania w kuchence mikrofalowej. Naczynia 
przeznaczone do kuchenki mikrofalowej nagrzewają się tylko w wyniku 
kontaktu z gorącą potrawą. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Jeżeli zauważysz iskry, błyski czy płomienie, od razu wyłącz kuchenkę 

mikrofalową pokrętłem Stop/Cancel. 
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Przegląd odpowiednich materiałów 
Poniższa lista ułatwi Ci orientację i dobór odpowiednich naczyń do 
gotowania: 
 

Naczynie Kuchenka 
mikrofalowa

Tryb 
kombinowany Grill 

Szkło żaroodporne Tak Tak Tak 

Szkło nieżaroodporne Nie Nie Nie 

Ceramika żaroodporna Tak Tak Tak 

Naczynia plastikowe nadają 
się do kuchenek 
mikrofalowych 

Tak Nie Nie 

Papier kuchenny Tak Nie Nie 

Wkład metalowy Nie Nie Tak 

Kratka metalowa Nie Nie Tak 

Folia aluminiowa i pojemniki 
z folii Nie Nie Tak 

*Tryb kombinowany: Kuchenka mikrofalowa + Grill i Kuchenka mikrofalowa 
+ Pieczenie konwekcyjne 

Wielkość i kształt naczyń nadających się do kuchenek 
mikrofalowych 
Płaskie, szerokie naczynia nadają się lepiej niż wąskie i wysokie. „Płaskie“ 
potrawy lepiej się gotują. 
Okrągłe i owalne naczynia nadają się lepiej niż prostokątne. Na 
krawędziach może dojść do miejscowego przegrzania. 
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Przed pierwszym użyciem 

Ustawienia urządzenia 
• Upewnij się, że wszystkie części opakowania zostały usunięte z 

urządzenia i wewnętrznej strony drzwiczek. 
 

 

Uwaga 

Przykręcona śrubami pokrywa w komorze kuchenki nie jest częścią 
opakowania i nie wolno jej zdejmować! 

 

 
Informacja: 

Sprawdź, czy kuchenka mikrofalowa nie jest uszkodzona – na przykład czy 
drzwiczki nie są zsunięte albo zniekształcone, uszczelki drzwiczek i 
powierzchnie uszczelnień uszkodzone, zawiasy i zamek naruszone albo 
poluzowane, a także czy wewnątrz urządzenia lub na drzwiczkach nie ma 
wybrzuszeń lub wgnieceń. Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie, nie włączaj 
kuchenki mikrofalowej i zwróć się koniecznie do serwisu. 

 

 Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w mokrych czy mocno 
wilgotnych miejscach ani w pobliżu palnych materiałów. 

 Nie wolno usuwać śrubek urządzenia. 
 

 

Uwaga 

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do używania w domu i nie 
może być używana na dworze! 

 

• Podłącz kuchenkę mikrofalową do gniazdka elektrycznego o napięciu 
230V ~50Hz. 
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Nagrzewanie pustego urządzenia 
Przed użyciem kuchenki mikrofalowej należy ją najpierw nagrzać na pusto, 
aby umożliwić wyparowanie resztek substancji używanych podczas 
produkcji. Włącz puste urządzenie (bez potraw i akcesoriów) zgodnie z 
podanymi poniżej instrukcjami, w trybie grillowania: 
 

 Otwórz drzwiczki i wyjmij z komory kuchenki ewentualne elementy 
opakowania lub akcesoria. Ponownie zamknij drzwiczki. 

 Naciśnij jeden raz przycisk Gri l l .  W ten sposób wybrany zostanie tryb 
grillowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .  

 Obracaj pokrętło regulatora  w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aby ustawić czas gotowania w odstępach 10 
minutowych. 

 Naciśnij ponownie przycisk , aby rozpocząć nagrzewanie. 
 

 
Informacja: 

Po pierwszym nagrzaniu może powstać lekki, charakterystyczny zapach. 
Zniknie on po krótkim czasie. Zapewnij wystarczającą wentylację, np. 
otwierając okno. 

 
 Po 10 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie. Zaczekaj, aż 

kuchenka całkiem wystygnie. 
 Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i jeszcze raz przetrzyj 

urządzenie od wewnątrz wilgotną ściereczką i wytrzyj je. 

Zakładanie przystawek 
Po nagrzaniu pustej kuchenki mikrofalowej w opisany powyżej sposób nie 
można jej już uruchamiać bez prawidłowo założonej gwiazdy rolkowej i 
talerza obrotowego. 

 Ustaw talerz obrotowy z wałkami na środku komory kuchenki nad osią 
napędową w taki sposób, aby szczeliny w talerzu obrotowym 
zaskoczyły na osi napędowej.  
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Obsługa 
Za każdym razem, gdy naciśnięty zostaje jakikolwiek przycisk, rozlega się 
sygnał dźwiękowy potwierdzający naciśnięcie przycisku. 

Ustawianie zegara 
Gdy kuchenka mikrofalowa używana jest po raz pierwszy lub gdy w wyniku 
awarii zasilania został odcięty dopływ prądu, na wyświetlaczu pojawia się 
symbol „1 :0 1 “ i konieczne jest ustawienie zegara. 
Chcesz ustawić godzinę na 13:56. 

 Naciśnij przycisk Clock. Symbol zegara  na wyświetlaczu miga. 
 Przekręć regulator Menu/Time na godzinę 13. 
 Naciśnij przycisk Clock. 
 Przekręć regulator Menu/Time na 56 minut. 
 W celu zatwierdzenia godziny ponownie naciśnij przycisk Zegar; zegar 

ustawiony jest na godzinę 13:56, a symbol zegara   świeci się na 
stałe. 

Aby odczytać aktualną godzinę podczas pracy kuchenki mikrofalowej, 
należy nacisnąć przycisk Clock; godzina pojawi się na wyświetlaczu na 
czas 5 sekund. 

Timer 
Przy pomocy timera możesz ustawić czas. Po upłynięciu ustawionego 
czasu 
włącza się sygnał dźwiękowy. Funkcja ta jest niezależna od kuchenki 
mikrofalowej. 

 Naciśnij przycisk Timer. 
 Ustaw pokrętło Menu/Time na wybrany czas (maks. 95 minut). 
 Naciśnij przycisk Menu/Time. 

 

Zabezpieczenie przed dziećmi 
 Naciśnij przycisk Stop/Cancel  i przytrzymaj 

przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się 
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symbol kłódki. Teraz przyciski i pokrętło regulatora kuchenki są 
nieaktywne.  

 Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, naciśnij przycisk 
Stop/Cancel  i przytrzymaj przez 3 sekundy, dopóki ponownie nie 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a z wyświetlacza nie zniknie symbol 
zabezpieczenia przed dziećmi. 
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Gotowanie przy użyciu energii mikrofalowej 
Aby gotować tylko przy użyciu energii mikrofalowej, postępuj zgodnie z 
poniższymi wskazówkami: 

 Naciśnij jeden lub kilka razy przycisk Power, aby wybrać poziom 
energii zgodnie z poniższą tabelą: 

Nacisnąć przycisk 
„Power“ 

 
Wskazanie na wyświetlaczu Moc w watach 

 

1 x 

 

800 W 

2 x 

 

640 W 

3 x 

 

480 W 

4 x 

 

320 W 

5 x 

 

160 W 

6 x 

 

Brak mocy; zegar 
programowy, np. 

przy 
dogotowywaniu 
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 Obracaj pokrętło regulatora Menu/Time, aby ustawić żądany czas 
gotowania w następujących odstępach.  

Od 10 sekund do 5 minut w odstępach 10-sekundowych 

Od 5:30 do 10 min. w odstępach 30-sekundowych 

Od 11 do 30 min. w odstępach 1-minutowych 

Od 35 do 95 min. w odstępach 5-minutowych 
Maksymalny czas gotowania/pieczenia wynosi 95 minut.  

 Naciśnij przycisk . Gotowanie rozpocznie się. 

Koniec gotowania 
Po upływie czasu gotowania rozlegną się cztery 
sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się napis „end “. Gotowanie 
zostało zakończone. Aby wyzerować wskazanie wyświetlacza, naciśnij 
przycisk Stop/Cancel  lub otwórz drzwiczki. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 
Potrawy lub naczynia/pojemniki mogą być bardzo gorące, dlatego 
podczas ich wyjmowania z kuchenki mikrofalowej koniecznie używaj 
„łapki” do garnków lub rękawic odpornych na działanie wysokich 
temperatur. 

Przerwanie programu 
Aby obrócić lub wymieszać potrawę np. po upływie połowy czasu 
gotowania, często konieczne jest przerwanie programu. 

 Aby przerwać program, otwórz drzwiczki lub naciśnij przycisk 
Stop/Cancel . Na wyświetlaczu będzie nadal pokazywany pozostały 
czas programu.  

 Po ponownym zamknięciu drzwiczek naciśnij przycisk , aby wznowić 
program. 

 Aby całkowicie zakończyć program przed upływem przewidzianego 
czasu, naciśnij dwukrotnie przycisk Stop/Cancel . 

Zegar programowy (dogotowywanie) 
Kuchenka mikrofalowa wyposażona jest w zegar programowy, który wydaje 
sygnał dźwiękowy po upłynięciu ustawionego czasu. Przy poziomie energii 



 

26  

ustawionym na 00 zegar odmierza czas bez konieczności włączania 
działania mikrofal. 
Funkcja ta jest przydatna np. gdy chcesz dogotować rozgrzaną potrawę w 
kuchence mikrofalowej. 
przy pomocy talerza obrotowego. 
 
Chcesz ustawić zegar na 3 minuty. 

 Naciskaj przycisk Power do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się 
00. 

 Przekręć regulator Menu/Time w pozycję 3:00. 
 Naciśnij przycisk  Menu/Time. 

Szybki start 
Jeżeli przycisk  zostanie naciśnięty bez uprzedniego ustawienia poziomu 
mocy, program gotowania rozpocznie się na najwyższym poziomie energii 
(900 W) w trybie kuchenki mikrofalowej.  

 Aby wydłużyć czas gotowania, nacisnąć przycisk  odpowiednią liczbę 
razy: 
1 naciśnięcie: 0:30 minuty; 
2 naciśnięcia: 01:00 minuta; 
3 x naciśnięcia: 1:30 minut; 
4 naciśnięcia: 2:00 minut; 
5 naciśnięć: 2:30 minut; 
6 naciśnięć: 3:30 minut; 
7 naciśnięć: 4:30 minut; 
itd. W 60-sekundowych odstępach do maksymalnie 12 minut. 

Automatyczne rozmrażanie 
Możesz używać kuchenki mikrofalowej do rozmrażania np. mięsa, drobiu 
lub ryb. Czas rozmrażania i poziom energii zostają ustawione 
automatycznie po wprowadzeniu wagi rozmrażanej potrawy. Skala wagi 
zamrożonych potraw wynosi od 100 do 1800 gramów. 

 Naciśnij przycisk Rozmrażanie. 
 Ustaw przy pomocy regulatora Menu/Time 

wagę na 600g. 
 Naciśnij przycisk Menu/Time. Wyświetli się 

symbol rozmrażania oraz wskaźnik AUTO. 
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Grillowanie 
Maksymalny czas grillowania wynosi 95 minut. 
Funkcja grillowania jest szczególnie przydatna do przygotowywania 
cienkich plastrów mięsa, steków, mielonego mięsa, kebabu, kiełbasek lub 
kawałków kurczaka. Nadaje się ona także do zapiekania kanapek i 
zapiekanek. 
W trybie grilowania możesz używać dostarczonego rusztu, o ile pozwalają 
na to potrawy. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 

Przestrzegaj zaleceń dotyczących minimalnej odległości urządzenia 
od ściany i w żadnym wypadku nie zakrywaj szczelin wentylacyjnych.  

 
Chcesz grillować przez 8 minut. 

 Naciśnij przycisk Gri l l . 
 Przekręć regulator Menu/Time w pozycję 

08:00. 
 Naciśnij przycisk  Menu/Time, aby 

rozpocząć proces grillowania.  
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Tryb kombinowany 
Ten tryb kombinowany łączy w sobie działanie kuchenki mikrofalowej i 
grillowania. Do wyboru są cztery programy „kombi”. We wszystkich 
przypadkach maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut. 

Kombinacja 1 
Przy tym ustawieniu 30 % czasu używane jest do gotowania energią 
mikrofal, a 70 % czasu do gotowania przy użyciu grilla. 
Używaj tego ustawienia do przyrządzania ryb, ziemniaków lub zapiekanek. 
Chcesz ustawić opcję gotowania w kombinacji 1 na 25 minut. 

 Naciśnij przycisk Combi. 
 Ustaw regulator Menu/Time w pozycję 

25:00. 
 Naciśnij przycisk  Menu/Time. Na 

wyświetlaczu pokaże się komunikat COMB1 . 

Kombinacja 2 
Przy tym ustawieniu 55 % czasu używane jest do gotowania energią 
mikrofal, a 45 % czasu do gotowania przy użyciu grilla. 
Używaj tego ustawienia do przyrządzania puddingów, omletów, pieczonych 
ziemniaków oraz drobiu. 
Chcesz ustawić opcję gotowania w kombinacji 2 na 12 minut. 

 Naciśnij dwukrotnie przycisk Gr i l l . 
 Przekręć regulator Menu/Time w pozycję 

12:00. 
 Naciśnij przycisk  Menu/Time. Na 

wyświetlaczu pokaże się komunikat COMB2 .  
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Automatyczne gotowanie i pieczenie 
W przypadku automatycznych programów gotowania i pieczenia nie jest 
wymagane ustawianie czasu gotowania/pieczenia oraz poziomu energii.  
Kuchenka mikrofalowa automatycznie wylicza czas gotowania oraz poziom 
energii w stosunku do podanej wagi lub liczby porcji. 
W zależności od programu łączone są ze sobą poziomy energii mikrofal 
(M) oraz funkcja grillowania (G). In der folgenden Tabelle finden Sie eine 
Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten: 
 
Prog. AUTO- 

Program 
Mikrof. 
Grill 

Ustawienie wagi 
(Ustawianie przy pomocy regulatora „Czas/Waga”) 

1 Napoje M 1 
por. 

2 por. 3 por.       

2 Ryż M 100g 200g 400g 600g 800g 1000g    
3 Makaron M 100g 200g 300g       
4 Ziemniaki M 150g 300g 450g 600g      
5 Odgrzewanie M 100g 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g 1000g 
6 Ryba M 100g 200g 400g 600g 800g 1000g    
7 Kurczak M+G 800g 1000g 1200g 1300g 1400g     
8 Pieczeń M+G 300g 500g 800g 1000g 1200g 1300g    
9 Szaszłyk M+G 100g 200g 300g 400g 500g 600g 700g   
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Ustawianie autoprogramu 
 Przekręć stopniowo regulator Menu/Time w 

prawo. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra (np. 
„1” w przypadku autoprogramu 1) oraz 
komunikat „AUTO “. 
Wybierz autoprogram od 1 do 9. 

 Teraz naciśnij, lub ponownie naciśnij, przycisk 
Weight, aż do momentu uzyskania 
odpowiedniej wagi lub liczby porcji. Miga 
symbol gotowości do pracy. 

 Naciśnij przycisk Menu/Time, aby rozpocząć 
proces gotowania. 

Jeżeli potrawa nie jest dogotowana, wstaw ją ponownie na kilka minut 
używając funkcji szybkiego startu. W przypadku programów, które opierają 
się na funkcji grillowania, możesz dogotowywać potrawy przy pomocy 
funkcji grillowania. Przy dogotowywaniu potraw w trybie grillowania 
zwiększa się stopień przyrumienienia potraw. 
W celu uzyskania równomiernego efektu gotowania lub dogotowania, po 
upłynięciu połowy czasu gotowania, potrawę należy przewrócić na drugą 
stronę.  
 

 

UWAGA 

W przypadku programów z włączoną funkcją grillowania w żadnym 
wypadku nie wolno używać pokrywek lub naczyń nieżaroodpornych, 
ponieważ mogą się one stopić lub zapalić! 

 Po programie wykorzystującym grill talerz obrotowy jest bardzo 
gorący! Podczas wyjmowania potrawy z komory kuchenki należy 
bezwzględnie używać "łapki" do garnków lub rękawic odpornych na 
działanie wysokich temperatur. 

 

 
Wskazówka: 

Należy pamiętać, że na rezultat końcowy wpływają czynniki takie jak 
wielkość, kształt i rodzaj potrawy. 
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Program 1: Napoje 
W tym programie używana jest wyłącznie energia mikrofal.   
W zależności od ustawionej liczby porcji czas trwania programu wynosi od 
1:30 do  
3:50 minut. 

 Wstaw napój, który chcesz podgrzać na talerz obrotowy w komorze 
kuchenki. W przypadku, gdy do kuchenki mikrofalowej wstawiasz 
większą ilość szklanek lub kubków, zwróć uwagę na to, aby naczynia 
nie dotykały się.  Wstaw do naczynia pręt szklany lub ceramiczny. 

 Wybierz ustawienia 1, 2 lub 3 odpowiednio do ilości napojów i uruchom 
program przeznaczony do gotowania napojów.  W przypadku, gdy 
napój (napoje) po przyrządzeniu nie są wystarczająco gorące, uruchom 
dodatkowy cykl z ustawieniem mocy kuchenki mikrofalowej. 

Program 2: Ryż 
W tym programie używana jest wyłącznie energia mikrofal.   W zależności 
od ustawionej wagi czas trwania programu wynosi od ok. 20 do 38 minut.  

 Do gotowania ryżu używaj wysokiego naczynia, ponieważ istnieje 
niebezpieczeństwo wykipienia. Na 250g ryżu użyj 500ml wody. 

 Wsyp ryż do naczynia, następnie napełnij je wodą i odstaw na 3 minuty, 
aby ryż spęczniał. 

 Następnie nakryj naczynie i uruchom program przeznaczony do 
gotowania ryżu.  

W przypadku, gdy ryż po przyrządzeniu nie jest dogotowany, uruchom 
dodatkowy cykl z ustawieniem mocy kuchenki mikrofalowej. 

Program 3: Makaron 
W tym programie używana jest wyłącznie energia mikrofal.   W zależności 
od ustawionej wagi czas trwania programu wynosi od ok. 25 do 35 minut.  

 Do gotowania makaronu używaj wysokiego naczynia, ponieważ istnieje 
niebezpieczeństwo wykipienia. Używaj takiej ilości wody jak przy 
konwencjonalnym gotowaniu. 

 Doprowadź wodę do wrzenia w pojemniku z przykrywką. Następnie 
wsyp makaron i rozpocznij program gotowania makaronu.  

 Na koniec odstaw makaron na ok. 3 minuty.  
W przypadku, gdy makaron po przyrządzeniu jest zbyt twardy, uruchom 
dodatkowy cykl z ustawieniem mocy kuchenki mikrofalowej. 
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Program 4: Ziemniaki 
W tym programie używana jest wyłącznie energia mikrofal.   W zależności 
od ustawionej wagi czas trwania programu wynosi od ok. 3:50 do 11 minut.  
Zaleca się gotowanie ziemniaków w łupinach. Łupiny ziemniaków należy 
uprzednio kilkakrotnie przekłuć. 

 Włóż ziemniaki do pojemnika lub na talerz nadający się do użycia w 
kuchence mikrofalowej. W miarę możliwości wybierz do gotowania 
ziemniaki tej samej wielkości. W miarę możliwości należy ziemniaki 
ułożyć tak, aby się nie dotykały. Rozpocznij program gotowania 
ziemniaków. 

W przypadku, gdy ziemniaki po przyrządzeniu nie są dogotowane, 
uruchom dodatkowy cykl z ustawieniem mocy kuchenki mikrofalowej. 

Program 5: Odgrzewanie 
W tym programie używana jest wyłącznie energia mikrofal.   W zależności 
od ustawionej wagi czas trwania programu wynosi od ok. 1:00 do 6:20 
minut.  

 –  Wstaw talerz z potrawą, którą chcesz odgrzać na talerz obrotowy w 
komorze kuchenki i rozpocznij program odgrzewania. 

W przypadku, gdy podgrzewana potrawa po przyrządzeniu nie jest 
wystarczająco gorąca, uruchom kolejny cykl z ustawieniem mocy kuchenki 
mikrofalowej. 

Program 6: Ryba 
W tym programie używana jest wyłącznie energia mikrofal.   W zależności 
od ustawionej wagi czas trwania programu wynosi od ok. 3:30 do 16 minut.  

 Ułóż kawałki ryby na talerzu nadającym się do użycia w kuchence 
mikrofalowej, dołóż odrobinę tłuszczu lub masła, dopraw według 
uznania i rozpocznij program gotowania ryby. 

W przypadku, gdy ryba po przyrządzeniu nie jest dogotowana, uruchom 
kolejny cykl z ustawieniem mocy kuchenki mikrofalowej. 

Program 7: Kurczak 
 Ułóż mięso na talerzu żaroodpornym. Dopraw kurczaka do smaku i 

uruchom program przeznaczony do pieczenia kurczaka.  
 Aby mięso upiekło się równomiernie, musisz je obrócić w trakcie 

pieczenia. Po upływie około 2/3 czasu pieczenia rozlegnie się sygnał 
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dźwiękowy, który ci o tym przypomni. Obróć mięso i naciśnij przycisk 
, aby wznowić program.  

Jeżeli po zakończeniu programu kurczak jest niedopieczony lub nie jest 
wystarczająco przyrumieniony, uruchom dodatkowy cykl z ustawieniem 
mocy grilla lub kuchenki mikrofalowej. 

Program 8: Pieczeń 
W tym wielostopniowym programie gotowania używana jest energia 
mikrofal oraz grill.   W zależności od ustawionej wagi czas trwania 
programu wynosi od ok. 16 do 60 minut.  
 

 
UWAGA 
Nie używaj żadnego nakrycia, ponieważ w tym programie używana 
jest również funkcja grillowania. 

 
 Połóż pieczeń na talerzu nadającym się do użycia w kuchence 

mikrofalowej. Przypraw mięso do smaku, a następnie uruchom program 
przeznaczony do przyrządzania pieczeni. 

 Całą pieczeń należy przewrócić na drugą stronę, ponieważ w 
przeciwnym wypadku mogłaby wyschnąć od góry. W tym celu program 
zatrzyma się automatycznie po upływie 2/3 czasu i rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy. Przewróć pieczeń i naciśnij przycisk Menu/Time, aby 
kontynuować program. 

W przypadku, gdy pieczeń po zakończeniu programu nie jest dogotowana 
lub wystarczająco zarumieniona, uruchom dodatkowy cykl z ustawieniem 
mocy grilla oraz kuchenki mikrofalowej. 
 

Program 9: Szaszłyk 
W tym wielostopniowym programie gotowania używana jest energia 
mikrofal oraz grill.   W zależności od ustawionej wagi czas trwania 
programu wynosi od ok. 9 do 27 minut.  
 

 
UWAGA 
Nie używaj żadnego nakrycia, ponieważ w tym programie używana 
jest również funkcja grillowania. 
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 Połóż szaszłyki na talerzu nadającym się do użycia w kuchence 
mikrofalowej. Przypraw mięso do smaku, a następnie uruchom program 
przeznaczony do przyrządzania szaszłyków. 

 Szaszłyki należy przewracać, aby zapewnić równomierna dogotowanie. 
W tym celu program zatrzyma się automatycznie po upływie 2/3 czasu i 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Przewróć szaszłyki i naciśnij przycisk 
Menu/Time, aby kontynuować program. 

W przypadku, gdy szaszłyki po zakończeniu programu nie są dogotowane 
lub wystarczająco zarumienione, uruchom dodatkowy cykl z ustawieniem 
mocy grilla oraz kuchenki mikrofalowej. 
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Czyszczenie i pielęgnacja 
 Niewystarczająca czystość urządzenia może spowodować zniszczenie 

jego powierzchni, co ma wpływ na czas użytkowania i może mieć 
niebezpieczne następstwa. W związku z tym regularnie oczyszczaj 
kuchenkę mikrofalową i usuwaj z niej wszystkie pozostałości 
pożywienia. 

 Zanim rozpoczniesz oczyszczanie kuchenki mikrofalowej, wyłącz ją i 
wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. 

 Utrzymuj wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości. Wycieraj 
rozpryskane lub rozlane płyny, przylegające do ścianek kuchenki 
mikrofalowej, wilgotną ściereczką. Przy silnym zabrudzeniu możesz 
użyć łagodnego środka czyszczącego. Nie używaj sprayów i innych 
ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić,  
porysować lub zmatowić powierzchnię drzwiczek. 

 Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby 
zapobiec uszkodzeniu części wewnętrznych kuchenki mikrofalowej nie 
pozwalaj, by do otworów wentylacyjnych dostawała się woda. 

 Elementy drzwiczek i okienka, a szczególnie uszczelkę i mechanizm 
zamka, czyść ostrożnie łagodnym roztworem mydła w wodzie. Zwracaj 
szczególną uwagę na uszkodzenia tych części. 

 Panelu obsługi nie wolno moczyć. Oczyszczaj go miękką, wilgotną 
ściereczką. Podczas oczyszczania panelu obsługi drzwiczki kuchenki 
powinny być otwarte, co uniemożliwi jej przypadkowe włączenie. 

 Jeżeli wewnątrz urządzenia lub na powierzchniach zewnętrznych 
zbierze się para, wytrzyj ją miękką ściereczką. 

 Występowanie pary jest normalne, jeżeli kuchenka mikrofalowa jest 
używana w bardzo wilgotnych miejscach. 

 Od czasu do czasu należy wyjmować i oczyszczać szklany talerz 
obrotowy. Myj talerz obrotowy w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła albo 
w zmywarce do naczyń. 

 Następnie dokładnie wytrzyj talerz miękką ściereczką. Po wyjęciu 
talerza obrotowego z otworu dennego i jego wymyciu uważaj, żeby 
prawidłowo go założyć.  

 Gwiazdę rolkową i dno urządzenia należy oczyszczać regularnie, aby 
zapobiec głośnej pracy urządzenia. 

 Wycieraj dno kuchenki mikrofalowej ściereczką z łagodnym środkiem 
czyszczącym. Gwiazdę rolkową można myć w ciepłej wodzie z 
dodatkiem łagodnego środka pieniącego albo w zmywarce do naczyń. 
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 Aby usunąć z urządzenia nieprzyjemne zapachy, włóż szklankę wody z 
sokiem i skórką cytryny do głębokiego, nadającego się do kuchenek 
mikrofalowych pojemnika i ogrzewaj go w kuchence przez 5 minut. 
Dokładnie przetrzyj kuchenkę mikrofalową i wytrzyj ją do sucha miękką 
ściereczką. 

 W celu wymiany żarówki wewnątrz kuchenki mikrofalowej zwróć się do 
odpowiedniego warsztatu specjalistycznego lub serwisu firmy Medion. 

Wyłączenie z eksploatacji 
Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij jego wtyczkę z 
gniazdka sieciowego i schowaj urządzenie w suchym miejscu. 

Rozwiązywanie problemów 
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Wtyczka nie jest 
prawidłowo włożona 
do gniazdka. 

Wyjmij wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego i włóż ją 
ponownie po upływie ok. 10 
sekund. 

Przepalił się 
bezpiecznik albo jest 
aktywna blokada 
zasilania. 

Wymień bezpiecznik albo 
wyłącz blokadę zasilania 
(skontaktuj się w tym celu z 
naszym serwisem). 

Urządzenie nie 
daje się uruchomić. 

Uszkodzone gniazdko 
elektryczne. 

Sprawdź gniazdko 
podłączając do niego inne 
urządzenie. 

Urządzenie nie 
grzeje. 

Drzwiczki nie są 
domknięte. Zamknij drzwiczki. 

Talerz obrotowy 
wydaje głośne 
dźwięki przy 
obracaniu. 

Zabrudzona gwiazda 
rolkowa albo dno 
kuchenki mikrofalowej.

Oczyść urządzenie. 
Zobacz rozdział 
„Czyszczenie i pielęgnacja“. 
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Utylizacja 
Urządzenie 

Jeżeli urządzenie nie nadaje się do dalszego użycia, zapewnij 
jego zgodną z przepisami utylizację. Jest to możliwe np. w 
miejscowym punkcie zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. 
Spytaj w lokalnym urzędzie administracyjnym o możliwości 
utylizacji urządzenia.  
Przed przekazaniem do utylizacji odetnij kabel sieciowy 
urządzenia. 

Opakowanie 
Twoja kuchenka mikrofalowa jest zapakowana w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami transportowymi. 
Opakowania składają się z surowców wtórnych i nadają się do 
ponownej utylizacji albo do recyklingu. 
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Dane techniczne 
Napięcie sieciowe:   230V ~ 50Hz 
 
Moc znamionowa 
(Kuchenki mikrofalowej):   1200W 
Znamionowa moc wyjściowa 
(kuchenki mikrofalowej):   800W 
Moc znamionowa 
Podwójny grill:    1000W 
 
Pojemność komory:   20 litrów 
Częstotliwość mikrofal:    2450MHz 
 
 

   
 
Zmiany techniczne zastrzeżone!  
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