Мультиварка-скороварка
MC-2252

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо, що обрали мультиварку Mirta!
Щоб забезпечити її тривале та ефективне використання, уважно прочитайте цю інструкцію.

Реальне зображення товару може відрізнятися від візуалізації в друкованих матеріалах

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням пристрою, та збережіть її для подальшого використання. Недбале ставлення до рекомендацій цієї інструкції може привести до нещасного випадку.
• Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.
• Під час роботи з електроприладом завжди дотримуйтесь основних правил безпеки, а саме:
• Перед першим підключенням пристрою до електромережі переконайтесь у тому, що технічні характеристики виробу, зазначені
на ньому, відповідають параметрам Вашої мережі.
• Цей пристрій не призначений для користування особами з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу,
або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування пристроєм і розуміють
можливі небезпеки.
• Пристроєм не повинні користуватися діти. Пристрій та його шнур необхідно тримати недосяжним для дітей.
• Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру
з пристроєм.
• Уважно стежте за дітьми та вразливими особами, якщо використовуєте пристрій поряд з ними.
• Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!
• Забороняється підключати пристрій до мережі за допомогою реле часу або систем дистанційного керування.
• Підключайте пристрій тільки до заземлених належним чином розеток.
• Використовуючи подовжувач, переконайтеся, що він також має заземлення та розрахований на споживану потужність пристрою.
• Не беріть пристрій або шнур живлення вологими руками. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій,
шнур або вилку у воду або в іншу рідину. Не розміщуйте сторонні предмети на шнурі живлення та уникайте згинання шнура.
• Перед підключенням пристрою переконайтеся, що нагрівальний елемент, датчик температури і зовнішня поверхня внутрішньої
чаші чисті та сухі, а в середині скороварки немає сторонніх предметів.
• Завжди підключайте шнур до пристрою, а потім приєднуйте шнур до розетки. Для відключення від мережі спочатку необхідно
вимкнути програму кнопкою «Скасування» та вимкнути прилад від мережі. Не виймайте штекер з розетки під час роботи пристрою.
• Встановлюйте прилад лише на рівну та стійку поверхню, мережевий шнур не повинен звисати з краю поверхні.
• Не використовуйте прилад біля води та ємностей які її містять.
• Коли прилад увімкнений, під час роботи або після його використання не торкайтесь корпусу, оскільки під час використання він
нагрівається.
• Відстань між приладом та іншими предметами під час його роботи повинна бути не менше 10 см.
• Прилад призначений тільки для побутового використання. Не використовуйте прилад за межами приміщення або в комерційних цілях. Не використовуйте прилад для інших цілей, окрім тих, що зазначені в цій інструкції.
• При відключенні приладу від електромережі тримайтесь рукою за вилку, не тягніть за шнур. Не використовуйте шнур живлення
як ручку для пристрою, не обмотуйте його навколо гострих поверхонь або кутів.
• Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь або поверхонь, що нагріваються.
• Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також після потрапляння рідин всередину виробу,
падіння або будь-яких інших пошкоджень. Щоб уникнути удару електричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати або
ремонтувати прилад. У разі потреби зверніться до Авторизованого сервісного центру.
• Якщо шнур живлення пошкоджений його заміну, для уникнення небезпеки, має проводити Авторизований сервісний центр.
• Не використовуйте прилад, якщо внутрішню чашу пошкоджено, це може призвести до перегріву та виходу пристрою з ладу.
• Під час роботи виробу з клапана контролю тиску виходить пара. Щоб уникнути опіків тримайте руки та обличчя подалі від
клапану контролю тиску.
• Не блокуйте отвори під час роботи пристрою та не встромляйте сторонні предмети в них.
• Будьте особливо обережні, коли відкриваєте кришку приладу, особливо під час його роботи. Завжди відкривайте кришку так,
щоб пара не потрапила Вам в обличчя.
• При переміщенні пустого приладу беріться тільки за ручки на корпусі. Під час переміщення приладу, що містить гарячу олію або
інші гарячі рідини, необхідно дотримуватися особливої обережності.
• Щоб уникнути опіків дайте страві охолонути перед її вживанням. Температура страви, приготованої у мультиварці-скороварці,
буде значно вищою, ніж при традиційному приготуванні.
• Використовуйте рукавиці-прихватки, коли відкриваєте кришку або берете гарячу чашу.
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• УВАГА! Щоб уникнути пожежі, удару електричним струмом та нанесення іншої шкоди здоров’ю, не занурюйте прилад, шнур
живлення або вилку у воду або в іншу рідину.
• Не пересувайте прилад під час його роботи та не залишайте його без нагляду.
• Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він не використовується, а також перед його очищенням.
• Переконайтесь у тому, що прилад повністю охолонув перед тим, як починати очищення.
• Щоб уникнути виходу приладу з ладу використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари та інструменти.
• Для уникнення перегрівання приладу, стежте за тим, щоб у з’ємній чаші завжди була вода або продукти в необхідній кількості,
вище мінімальної позначки у з’ємній чаші.
• Не наповнюйче з’ємну чашу виробу продуктами більше верхньої позначки. Зверніть увагу, об’єм продукту під час приготування
може змінюватись. Уникайте викіпання під час приготування їжі, це може пошкодити прилад.
• Не використовуйте прилад для кислот та речовин, що містять луги.
• Не використовуйте аксесуари даного приладу у мікрохвильових печах або у будь-яких інших електроприладах.
• Використовуйте тільки оригінальні аксесуари.
• Не кладіть гострі предмети у з’ємну чашу, оскільки вони можуть пошкодити її антипригарне покриття. Використовуйте тільки
дерев’яну лопатку або ложку, яка входить до комплекту виробу. Не розрізайте страву всередині чаші.
• Не готуйте у скороварці без з’ємної чаші. Перед приготуванням їжі завжди перевіряйте наявність внутрішньої чаші всередині
мультиварки і правильність її встановлення.
• Встановлюйте прилад таким чином, щоб сторонні предмети не перешкоджали виходу гарячої пари з приладу під час його
роботи.
• Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих матеріалів і речовин та у приміщеннях, де вони зберігаються або утворюються.
• Забороняється використовувати прилад поблизу поверхонь, що нагріваються, та розміщувати його під час роботи на інших
побутових приладах.
• Регулярно перевіряйте та очищуйте клапани регулювання тиску, щоб переконатися, що їх не заблоковано жиром та залишками
їжі.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ
БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до
відповідного пункту збору відходів.
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ОПИС ПРИСТРОЮ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

Ця мультиварка-скороварка є новим видом мультиварки, який застосовує новітні технології. Вона використовує переваги скороварки, рисоварки та повільноварки, виключаючи їх недоліки. Вона набагато безпечніше, надійніше і простіше в експлуатації для
приготування їжі, та зберігає набагато більше корисних речовин та оригінальний аромат їжі, а також заощаджує електроенергію
та час, порівняно з кухонними плитами.
1.Розширений дизайн конструкції мультиварки робить її набагато безпечнішою у використанні.
• Захисний пристрій для відкриття та закриття кришки. Коли внутрішній тиск зросте, Ви не зможе відкрити кришку.
• Пристрій захисту від надмірного тиску. Якщо внутрішній тиск перевищує максимальний тиск, пристрій вимкнеться автоматично.
• Пристрій стравлювання тиску. Якщо пристрій захисту від надмірного тиску не працює, а тиск перевищує значення безпеки, тиск
виходить через ущільнююче кільце на кришці.
• Автовідключення при порожньому ввімкненні. Якщо під час пристрою у внутрішній чаші немає нічого, температура швидко
зростє, пристрій вимкниться автоматично.
2. Багатофункціональність; пристрій може виконувати багато функцій, серед них приготування гарячої, тушкованої, вареної і т.д.
їжі. Пристрій також має цілодобове налаштування температури, функцію підтримки тиску.
3. Швидке приготування їжі під тиском заощаджує електроенергію та час для приготування їжі.
4. Збережіть користні властивості їжі, готуйте їжу здоровою і смачною. Повністю запечатані страви зберігають багато корисні
речовини і оригінальний смак їжі. Під час варіння температура в горщику може досягати 150 градусів, а внутрішній тиск може
досягати 80 кПа, при цих умовах приготування, їжа буде повністю стерилізована і швидко приготовлена.
5. Легкість в експлуатації. Просто оберіть программу відповідно до продуктів, та залиште їх всередині.
Це дійсно нове покоління мультиварок-скороварок для сучасного життя.
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ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Ручка
2. Кришка
3. Клапан тиску
5. Плаваючий клапан
6. Чаша
7. Відсік для чаші
9. Панель керування
10. Нагрівальний елемент
11. Датчик
12. Водозбирач
13. Бічна ручка
14. Корпус
15. Шнур живлення
16. Ущільнювальна резинка
клапаману
17. Фільтр
18. Ущільнююче кільце
кришки

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:
Потужність
1000 Вт
Мережа
220-230 Вт, 50 Гц
Ємність
5л
Робочій тиск
40-70 кПа
Максимальний тиск
90 кПа
Підтримка температури
70-80˚С

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
1. Електрична мультиварка-скороварка 1шт.
2. Шнур живлення 1 шт.
3. Чаша 1 шт.
4. Кришка для чаші 1шт.
5. Щипці для чаші 1шт.
6. Гарантійний талон 1 шт.
7. Мірний стакан 1 шт.
8. Ложка 1 шт.
9. Пароварка 1шт.
10. Стаканчики для йогурту 6 шт.
11. Книга рецептів 1шт.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

1. Меню – натисніть для вибору однієї з наступних програм:
томління/бобові, плов/ризото, випічка/десерт, йогурт, рис/крупи, м’ясо, джем, смаження/м’ясо на кістці, соте/овочі, печеня,
риба, птиця, каша/дитяче меню, холодець/дичина.
2. Суп/борщ – натисніть програму «Суп/борщ» на панелі для вибору цієї програми приготування.
3. Бренд шеф – натисніть для приготування страви за власним бажанням. Натисніть 1 раз для вибору температури приготування
за допомогою «+» та «-» встановіть час приготування Вашої страви, натисніть «Бренд шеф» 2 раз для вибору температури приготування, натисніть «+»,або «-» для підвищення та пониження температури приготування. Підтримка температури/скасувати
4. Таймер - допоможе Вам відкласти час приготування страви до 24 годин.
5. Ступінь приготування – натисніть «Ступінь приготування» , щоб обрати один з декількох ступенів приготування страви.
6. Старт – натисніть «Старт» після обраної програми, та обраного часу приготування, щоб почати приготування. У разі потреби
відкладіть старт за допомогою функції «Таймер».
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ
• Вийміть внутрішню чашу для приготування та парову чашу, вимийте й витріть їх насухо м’якою тканиною.
• Протріть корпус приладу вологою тканиною. Забороняється мити корпус та кришку водою, а також занурювати їх у воду.
• Щоб уникнути пошкоджень антипригарного покриття чаші для приготування, не використовуйте під час очищення її внутрішньої поверхні щітки та абразивні миючі засоби.
• Під час очищення прилад має бути відключений від електромережі.
• Встановіть прилад на рівній сухій поверхні, подалі від краю. Не ставте прилад на підлогу. Під час нагрівання мультиварки, а іноді
в процесі приготування з отвору виходу пари може виходити пар. Це нормальне явище. У зв’язку з цим, не ставте мультиварку
безпосередньо під полицями або іншими предметами меблів під час її експлуатації.
ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ:
1.Відкрийте кришку; міцно тримайте ручку, поверніть кришку за годинниковою стрілкою до її послаблення.

2. Витягніть внутрішню чашу і покладіть в неї їжу та воду. Їжа і вода повинні бути не вище 4/5 і не нижче 1/5 висоти внутрішньої
чаші, а для харчових продуктів, що розширюються, не вище 3/5.

3. Закрийте кришку.
Перевірте ущільнююче кільце - переконайтеся, що вони були встановлені на внутрішню сторони кришки вірно. Поверевіряйте
ущільнювальне кільце перед кожним готуванням, щоб переконатися, що воно прилягає до кришки пристрою та не містить
залишків їжі а фільтр клапану не заблоковано.
Накрийте кришку і поверніть її проти годинникової стрілки, доки вона не закриється з характерним звуком (див. Малюнок 4)
4. Потягніть клапан обмеження тиску, поверніть його в герметичне положення, переконайтеся, що плаваючий клапан знаходиться в необхідному положенні.(див. Малюнок 5)
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ
1) Встановіть час відкладення приготування (якщо це не потрібно, пропустіть цей крок), натиснувши функцію «Відкладений
старт» натискайте “-”, щоб зменшити або “+”, щоб збільшити час, максимальний період відкладення становить 24 години. Час,
який ви встановили (відображається на екрані), показує через який час почнеться приготування.
2) Оберіть необхідну програму натиснувши одну із кнопок на панелі програм.
3) Встановіть час приготування: після вибору програми натисніть кнопку «Встановлення часу», щоб обрати час приготування
страви.
4) Після вибору часу приготування, пристрій ввімкнеться автоматично, через декілька секунд.
5) Щоб скасувати приготування натисніть кнопку «Підтримка тепла/скасувати».
6) Щоб їжа залишалася теплою після приготування натисніть кнопку «Підтримка тепла ,
після приготування».
7) Після приготування пристрій подасть звуковий сигнал и почне стравлювати тиск, якщо
готування проходило під тиском.
8) Зачекайте доки тиск в середині пристрою зменшиться, повернувши клапан для скидання тиску у відкрите положення. (див. Малюнок 6)
Ні в якому разі не намагайтеся відкрити кришку одразу після приготування.
9) Відкрийте кришку і візьміть Вашу їжу.
• Коли готують рідкі продукти харчування, такі як борщ. Клапан скидання тиску не може бути переведений у відкрите положення
відразу після того, як приготування їжі завершено. Зачекайте, поки плаваючий клапан не перестане стравлювати тиск. Від’єднайте штепсель від електро мережі.
• Тримайте міцно ручку, поверніть кришку за годинниковою стрілкою, щоб вона відкрилася, а потім підніміть кришку (див. Малюнок 1-2).
• Увага! Пристрій обладнано захистом від перегріву. У разі перегріву програма буде відмінена та перестане виконуватись.
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РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ
165˚C~145-155˚C
165˚C~145-155˚C

ОПТИМАЛЬНИЙ ЧАС
ПРИГОТУВАННЯ
20 хв.
60 хв.

ЧАС ПРИГОТУВАННЯМ ЗА
ЗАМОВЧУВАННЯМ
15-20-35 хв.
40-60-90 хв.

ПРИГОТУВАННЯ
ПІД ТИСКОМ
+
+

Плов/Ризото

165˚C~135˚C~120˚C~110˚C

13 хв.

10-13-18 хв.

+

Випічка/Десерт
Йогурт
Рис/крупи
М`ясо
Джем

130-140˚C
36-38˚C
165˚C~135˚C~120˚C~110˚C
165˚C~145-155˚C
165˚C~145-155˚C

40 хв.
8 год.
12 хв.
20 хв.
22 хв.

20-40-60 хв.
6-8-10 год.
10-12-15 хв.
15-20-30 хв.
16-22-30 хв.

170-178˚C

25 хв.

165˚C~145-155˚C

15 хв.

165˚C~145-155˚C
За власним вибором
165˚C~145-155˚C
165˚C~145-155˚C
165˚C~145-155˚C
165˚C~145-155˚C

25 хв.
За власним вибором
5 хв.
90 хв.
25 хв.
90 хв.

ПРОГРАМА
Суп/Борщ
Томління/Бобові

Смаження/м'ясо на
кістці
Соте/Овочі
Печеня
Бренд шеф
Риба
Птиця
Каша/Дитяче меню
Холодець/Дичина
Підтримка тепла/
скасувати

ТЕМПЕРАТУРА ПРИГОТУВАННЯ

60-68˚C

+
+
+
20-25-35 хв.
(з відкритою
кришкою)
10-15-25 хв.
(з відкритою
кришкою)
18-25-40 хв.
+
За власним вибором
+
3-5-8 хв.
+
25-90-120 хв.
+
18-25-35 хв.
+
60-90-120 хв.
+

до 24 годин

-
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ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ
ПРОБЛЕМИ

Проблеми з закриттям кришки

Проблеми з відкриттям кришки

Пара просочується крізь кришку

Плаваючий клапан не піднімається

Витік пару з клапану під час приготування
Індикатори не працюють
E1
E2
E3
E4
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ПРИЧИНИ

ВИРІШЕННЯ

Плаваючий клапан не опускається

Натисніть на плаваючий клапан
Встановіть ущільнююче кільце у коректне
положення
Натисніть на плаваючий клапан

Ущільнююче кільце не в коректному положенні
Плаваючий клапан не знаходиться в нижньому
положенні
Всередині пристрою зона високого тиску

Випустіть тиск та зачекайте

Ущільнююче кільце пошкоджено або деформовано

Замініть ущільнююче кільце

Кришка не закрита до кінця

Перезакрити кришку

Прокладка пошкоджена
Прокладка пошкоджена
Мала кількість їжі, або води у чаші пристрою
Клапан знаходиться не в коректному положенні
Система контролю тиску несправна
Пристрій не ввімкнений
Виникла несправність всередині пристрою
Датчик
Датчик короткого замикання
Перегрів
Датчик тиску несправний

Замініть її
Прочистіть її
Покладіть більше їжі, або води у чашу пристрою
Встановіть клапан у коректну позицію
Зверніться до авторизованого сервісного центру
Перевірте шнур живлення та джерело струму
Зверніться до авторизованого сервісного центру

Зверніться до авторизованого сервісного центру

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД
• Увага! Завжди відключайте прилад від електромережі перед його очищенням.
• Увага! Переконайтесь у тому, що прилад повністю охолонув.
• Під час очищення чаші для приготування, чаші для приготування на парі,
стаканчиків для йогурту використовуйте тільки м’яку губку, теплу воду та неабразивний миючий засіб. Не користуйтесь щітками з металевим дротом та
розчинниками для очищення забруднених частин мультиварки. Ці аксесуари
необхідно очищувати після кожного використання.
• Для того, щоб очистити поверхню корпусу та кришку, використовуйте тільки
вологу тканину. Не використовуйте абразивні миючі засоби.
• Якщо залишки страви прилипли до чаші, перед очищенням залийте у чашу
трохи води.
• Не занурюйте корпус приладу у воду та не мийте його під проточною водою.
• Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска)
можна очистити вологою (не мокрою!) губкою або серветкою
• Регулярно перевіряйте стан з’ємного випускного клапану та ущільнюючої
гуми. Під час роботи він не має бути заблокований сторонніми предметами,
залишками їжі чи жиру. Для того, щоб очистити клапан див. малюнок зліва.
• Під час приготування їжі можливе утворення конденсату, який скупчується
в спеціальній порожнині і стікає в спеціальний контейнер, розташований на
корпусі приладу. Щоб зняти контейнер, потягніть його на себе, вилийте конденсат і промийте контейнер, потім встановіть контейнер на місце.

ЗБЕРІГАННЯ
• Прилад та його аксесуари слід зберігати у сухому місці при кімнатній температурі, подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.
• Прилад під час зберігання повинен бути недоступним для дітей.
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