Мікрохвильова піч
MW-2500 B/W

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо Вам за придбання мікрохвильової печі Mirta!
Щоб забезпечити її ефективне та тривале використання,
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.
Реальне зображення товару може відрізнятися від візуалізації в друкованих матеріалах

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Важливі правила безпеки! Уважно прочитайте та зберігайте для подальшого використання!
• Цим приладом можуть користуватися діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними
можливостями, з браком досвіду та знань тільки якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особою
чи було їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють всі можливі небезпеки неправильного
його використання.
• Чищення та обслуговування приладу можливо для дітей старше за 8 років під наглядом.
• Тримайте прилад та його мережевий шнур в недоступному для дітей місці.
• Діти мають перебувати під наглядом, щоб унеможливити їх гру з приладом. Діти не мають гратися з приладом.
• Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше
ніж 2 години перед увімкненням.
• Цей прилад призначено тільки для побутового використання в приміщенні. Не використовуйте хімічні речовини або пари в
цьому приладі. Заборонене використання приладу на відкритому повітрі. Існує небезпека виникнення несправностей через потрапляння вологи всередину.
• Цей тип печі спеціально розроблений для розморожування та нагрівання харчових продуктів. Сушіння харчових продуктів чи
одягу та опалення колодок, тапочок, тварин, губок, вологих серветок тощо може призвести до ризику отримання травм, загоряння або пожежі. Він не призначений для промислового або використання в лабораторіях. Не використовуйте виріб, якщо
всередині немає продуктів.
• Не використовуйте металевий посуд та посуд з металевими елементами в печі, оскільки цей посуд може викликати появу
дугового розряду, іскор, що може призвести до пошкодження приладу та посуду.
• Для зниження ризику пожежі всередині печі:
• Під час нагрівання їжі в пластиковій або паперовій ємності не залишайте піч без нагляду, часто перевіряйте піч та стан тари в
середині, існує ймовірність загоряння.
• Зніміть дротяні стяжки з паперових або поліетиленових ємностей, перш ніж розмістити ємність у піч.
• Своєчасно та регулярно очищуйте камеру печі та ущільнювач дверцят, залишки жиру та їжі можуть зайнятись чи викликати
дим та іскріння внаслідок перегрівання.
• Якщо спостерігається дим, негайно вимкніть та відключіть прилад від електромережі і тримайте двері закритими, щоб заглушити займання.
• Не використовуйте піч для зберігання. Не залишайте паперові вироби, посуд для приготування їжі або їжу в печі, якщо вона не
використовуються.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідина або інша їжа не повинна нагріватися в герметичних контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.
• Мікрохвильове нагрівання напою може призвести до затриманого бурхливого кипіння та википання рідини та виплескуванням
кип’ятку, тому треба бути дуже обережним під час витягування контейнера.
• Не смажте їжу в печі. Розігріте масло може пошкодити деталі та посуд, а також призвести до опіків шкіри та займання.
• Яйця в оболонці і цілі тверді яйця не слід нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення нагрівання мікрохвильової печі.
• Перед приготуванням проколюйте продукти з товстими оболонками, такими як картопля, цілі кабачки, яблука і каштани.
• Вміст пляшок для годування та дитячих банок слід перемішувати або струшувати, і температуру їжі слід перевірити перед
подачею, щоб уникнути опіків.
• Ємності для приготування нагріваються під час приготування, завжди використовуйте прихватки.
• Під час відкриття ємностей з розігритими продуктами будьте обережні, може бути виток пари.
• Попередньо посуд слід перевірити, щоб переконатися, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не видаляйте будь-яке покриття, яке забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії. Технічне обслуговування виробу може проводити тільки кваліфікована особа.
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Цей виріб є обладнанням яке належить до Group 2 Class B ISM діапазону виділених радіочастот. До групи 2, відносять все обладнання ISM (промислове, наукове та медичне), в якому радіочастотна енергія навмисно генерується та / або використовується у
вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалу та обладнання для іскрової ерозії. Для обладнання класу B
застосовується обладнання, придатне для використання у вітчизняних установах і в установах, безпосередньо підключених до
мережі електроживлення низької напруги, яка постачає приміщення, що використовуються для побутових цілей.
• Мікрохвильова піч має використовується тільки в як окремо стояче обладнання.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте піч над варильною поверхнею або іншим приладом, що виробляє тепло. якщо виріб буде
пошкоджено, виріб буде позбавлений гарантійного обслуговування.
• Під час роботи доступні поверхні можуть нагріватись.
• Мікрохвильова піч не повинна розміщуватися в шафі та інших нішах.
• Дверцята або зовнішня поверхня можуть нагріватися під час роботи приладу.
• Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою.
• Прилад повинен бути встановлений поряд зі стіною. Мінімальна відстань між виробом та іншими предметами має становити
щонайменше 10 см, та 20 см зверху для вільного циркуляції повітря.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо двері або ущільнювач дверей пошкоджені, піч не повинна використовуватись, поки вона не буде відремонтована компетентною особою.
• Завжди виймайте тарілку, що обертається, під час переміщення виробу.
• Застереження: Ремонт або технічне обслуговування приладу небезпечно, в жодному випадку не знімайте кришки, що забезпечують захист від мікрохвильового випромінювання. Це стосується також зміни кабелю живлення або лампу освітлення. У цих
випадках зверніться до Авторизованого сервісного центру.
• Перед підключення приладу переконайтесь, що параметри Вашої електромережі відповідають параметрам, зазначеним на
приладі.
• Не вмикайте прилад якщо шнур живлення або вилка пошкоджена, для уникнення небезпеки, його необхідно замінити в Авторизованому сервісному центрі.
• Якщо прилад впав, зазнав механічного впливу чи пошкоджень, в середину потрапила рідина або він працює не правильно слід
звернутись до Авторизованого сервісного центру. В жодному разі не намагайтесь самостійно відремонтувати його.
• Цей прилад не можна підключати через зовнішній вимикач, таймер або реле часу або до кола, яке постійно вмикається та
вимикається.
• Підключайте прилад тільки до заземлених належним чином розеток.
• Використовуючи подовжувач, переконайтеся, що він також має заземлення та розрахований на споживану потужність приладу.
• Увага! Пристрій обладнано внутрішнім захисним запобіжником на 250 В/ 8А.
• Встановлюйте прилад тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні. Мережевий шнур не має звисати з краю поверхні.
• Прилад та його мережевий шнур не має торкатись гострих кутів, гарячих поверхонь та поверхонь що нагріваються. Уникайте
згинів та заломлення шнура, не розміщуйте на шнурі сторонні предмети. Не використовуйте мережевий шнур як ручку для
переносу приладу.
• Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Після використання обов’язково вимикайте його з електромережі.
• Не використовуйте прилад біля води та ємностей які її містять.
• Не торкайтесь вилки та мережевого шнура вологими руками.
• При відключенні приладу тримайтесь за вилку, не тягніть за шнур.
• В жодному разі не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
• Уникайте контакту з рухомими частинами, тримайте руки, волосся, одяг та інші предмети подалі від приладу коли він працює.
Не підставляйте обличчя та чутливі ділянки тіла під час роботи приладу на потік повітря.
• Не встромляйте будь-які сторонні предмети в отворі на приладі.
• Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задухи!
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ОПИС ПРИЛАДУ

1. Система блокування дверей
2. Вікно печі
3. Обертальна основа
4. Панель управління
5. Слюдяна пластина (УВАГА! Не видаляти!)
6. Скляна тарілка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
Панель управління складається з двох функціональних ручок. Одним з них є ручка регулювання
режимів/потужності, а інша –ручка таймера.
ВИБІР ПОТУЖНОСТІ /ДІЇ
Використовуйте цю ручку керування для вибору рівня потужності приготування. Це перший крок
до початку приготування.
РУЧКА ТАЙМЕР
Таймер забезпечує налаштування часу одним рухом, щоб вибрати бажаний час приготування до
30 хвилин на сеанс приготування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Споживча потужність: 1200 Вт
Напруга: 220-230 В
Частота: 50 Гц
Потужність мікрохвиль: 800 Вт
Робоча частота мікрохвиль: 2450 МГц
Внутрішня підсвітка лампа 20 Вт
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Об’єм камери: 20 л.
Діаметр поворотного столу: 245 мм.
Таймер: до 30 хв.
Клас енергозахисту: І
Габарити: 26,2 см*45,2 см*34,5 см

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• Перед використанням, переконайтеся, що виріб був позбавлений від усіх пакувальних матеріалів.
• Перед першим використанням внутрішню поверхню печі та ущільнювач дверцят потрібно протерти вологою серветкою.
• Увага! Перевірте мікрохвильову піч на наявність пошкоджень, таких як зігнуте покриття, пошкоджені ущільнення, дверні петлі
та засувки, вм’ятини всередині виробу або на дверях. У разі пошкодження не використовуйте мікрохвильову піч і зверніться до
Авторизованого сервісного центру.
• Встановлюйте мікрохвильову піч на плоскій, стійкій, сухій поверхні.
• Не розміщуйте піч поблизу інших джерел тепла, біля вологих предметів або поблизу легкозаймистих матеріалів та речовин.
• Для правильної роботи виріб повинен мати достатньо простору для циркуляції повітря. Забезпечте простір зверху 20 см, 10 см
позаду і 10 см з обох боків. Не закривайте і не блокуйте жодні отвори на приладі.
• Не використовуйте піч без скляного піддону та роликів опору
• Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений і не знаходиться під виробом або над будь-якою гарячою поверхнею.
• Розетка повинна знаходитись в легкодоступному місці, щоб її можна було легко відключити у разі замикання електроенергії
• Не використовуйте виріб на відкритому повітрі.
РАДІОПЕРЕШКОДИ
Робота мікрохвильової печі може спричинити радіоперешкоди для радіо, телевізора або подібного обладнання.
Якщо є перешкоди, вони можуть бути зменшені або усунені шляхом вжиття таких заходів:
1. Очистіть дверцята і ущільнювальні поверхні печі.
2. Переорієнтуйте приймальну антену радіо чи телебачення.
3. Перемістіть мікрохвильову піч відносно приймача.
4. Підключіть мікрохвильову піч до іншої розетки, щоб мікрохвильова піч і приймач знаходилися на різних ланцюгах живлення.
МІКРОХВИЛЬОВІ ПРИНЦИПИ ПРИГОТУВАННЯ
- Підготуйте продукти та помістіть їх у відповідну посудину
- Перевірте належний час для приготування. Готуйте протягом найменшого часу, зазначеного на упаковці продукту, за необхідності збільшіть.
- Накривайте продукти під час приготування їжі. Кришка допоможе запобігти розбризкуванню їжі та сприяють рівномірному
підігріванню.
- Змінюйте положення продуктів один раз під час приготування у мікрохвильовій печі, щоб прискорити приготування таких
продуктів, як курка та гамбургери. Продукти великі за розміром, наприклад, печеня, потрібно повернути хоча б один раз.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ПРИЛАД СЛІД ПІДКЛЮЧАТИ ТІЛЬКИ ДО ЗАЗЕМЛЕНОЇ РОЗЕТКИ!
• Цей прилад повинен бути заземлений. Ця піч обладнана шнуром із заземлюючим проводом із заземлюючою вилкою. Він
повинен бути підключений до розетки, яка належним чином встановлена і заземлена. У разі короткого замикання заземлення
зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи провід для електричного струму. Рекомендується встановлювати окремий контур, що обслуговує тільки піч. Високе навантаження на електромережу є небезпечним і може призвести до
пожежі або іншої аварії, що призведе до пошкодження печі та майна.
• До розетки має бути забезпечено вільний доступ.
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОСУД
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Увага! Не готуйте на скляному поворотному столі. Завжди використовуйте відповідний посуд.
Використовуйте жаростійкий посуд зі скла, склокераміки, порцеляни, кераміки або термостійкої пластмаси. Ці матеріали пропускають мікрохвилі.
Сервірувальний посуд також підходить для приготування у мікрохвильовому режимі. Таким чином, не потрібно перекладати
страви з одного посуду в інший.
Посуд із золотим або срібним розписом можна використовувати тільки, якщо виробник посуду гарантує його придатність для
мікрохвильового режиму.
НЕВІДПОВІДНИЙ ПОСУД
Металевий посуд не підходить для мікрохвильового режиму, бо метал не пропускає мікрохвилі. В закритому металевому посуді
страви не нагріваються.
Увага! Стежте за тим, щоб металічні предмети, наприклад ложка, були на відстані не менш, ніж 2 см від стінок печі та внутрішнього боку дверцят. Іскрові розряди можуть пошкодити скло дверцят.
ПЕРЕВІРКА ПРИДАТНОСТІ ПОСУДУ
Включати мікрохвильовий режим з порожнім посудом забороняється. Єдине виключення становить описаний нижче випадок.
Якщо Ви не впевнені, що посуд підходить для мікрохвильової печі, зробіть наступну перевірку: поставте порожній посуд на
0,5- 1 хв. у прилад при максимальній потужності. Після цього перевірте температуру. Посуд має бути холодним або нагрітися до
температури, що допустима для дотику рукою.
Якщо посуд сильно нагрівається або відбувається іскріння, він вважається непридатним.
ГОТУВАННЯ
Для приготування в мікрохвильовій печі існує шість рівнів потужності, з яких можна вибрати один, який найкраще підходить.
Рівень потужності збільшується, коли ручка повертається за годинниковою стрілкою. Рівні потужності можна класифікувати
як такі:
ВИКОРИСТАННЯ
РЕЖИМ
Високий
Помірно високий
Середній
Помірно низький
Низький
Розморожування
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ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
100%
85%
66%
48%
17%
40%

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Щоб розпочати приготування:
1. Покладіть продукти у мікрохвильову піч і закрийте дверцята.
2. Поверніть перемикач, щоб вибрати рівень потужності.
3. Використовуйте ручку таймера, щоб встановити час приготування.
ПРИМІТКА:
Як тільки таймер починає повертатися, піч починає готувати.
Якщо ви встановлюєте обмеження часу до 2 хвилини, поверніть таймер на відмітку трохи більше ніж 2 хвилини і після цього
поверніть до необхідної відмітки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ ВІДКЛЮЧАЙТЕ ТАЙМЕР НАЗАД ДО ПОЗИЦІЇ 0, якщо мікрохвильова піч звільнена від продуктів до закінчення
обраного часу на таймері або ж коли мікрохвильова піч не використовується. Для того, щоб зупинити приготування відкрийте
дверцята за ручку.
Увага! ЗАВЖДИ ВІДКЛЮЧАЙТЕ ТАЙМЕР НАЗАД В ПОЗИЦІЮ НУЛЬ, якщо їжа виймається з печі до завершення встановленого часу приготування або коли піч не використовується. Щоб зупинити піч під час процесу приготування, відкрийте дверцята за ручку.
РОЗМОРОЖУВАННЯ
Мікрохвилі дуже зручні для розморожування продуктів. Мікрохвилі обережно розморожують продукти за короткий проміжок
часу. Це особливо зручно, коли до Вас завітали несподівані гості.
Птицю треба повністю розморозити перед готуванням. Зніміть будь-які металеві застібки, дістаньте її з упаковки, так щоб тала
води могла стекти. Покладіть заморожений продукт у посуд, не накриваючи його кришкою. Коли птиця буде наполовину розморожена, перегорніть її і вилийте воду, що стекла, видаліть нутрощі як можна скоріше.
Час від часу перевіряйте птицю, щоб вона не нагрілася.
Якщо маленькі або тонші частини замороженої птиці почали нагріватися, до повного завершення розморожування їх можна
огорнути невеликими клаптиками алюмінієвої фольги.
Якщо Ви відчули, що тушка стала теплою, зупиніть процес розморожування і залиште її приблизно на 20 хвилин, після чого
процес розморожування можна продовжити.
ПОРАДА: Більш пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а меншій кількості продуктів треба менше часу, ніж великій.
СТЕЖТЕ, ЩОБ У ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ НЕ ПОТРАПИЛА ВОДА. НІКОЛИ НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ АБРАЗИВНИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ АБО ХІМІЧНИМИ
РОЗЧИННИКАМИ. ПІД ЧАС ЧИЩЕННЯ БУДЬТЕ ОСОБЛИВО ОБЕРЕЖНІ ІЗ УЩІЛЬНЮВАЧАМИ ДВЕРЦЯТ, ЩОБ БУТИ УПЕВНЕНИМИ, ЩО ВОНИ АБСОЛЮТНО
ЧИСТІ І НЕ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ДВЕРЦЯТАМ ЩІЛЬНО ЗАКРИВАТИСЯ.
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ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
• Повністю вимкніть прилад та від’єднайте його від електромережі. Переконайтесь, що прилад охолонув.
• Внутрішні поверхні, дверцята, ущільнювачі та суміжні поверхні мають бути чистими та без залишків їжі. Якщо рідини прилипли до стінок печі, протріть їх вологою ганчіркою. Якщо мікрохвильова піч сильно забруднена, можна використовувати м’який
миючий засіб. Уникайте використання розпилювачів та інших жорстких засобів для чищення, оскільки вони можуть пошкодити
елементи виробу.
• Не дозволяйте панелі керування намокати. Очищайте її м’якою вологою ганчіркою. При чищенні панелі управління залиште
дверцята печі відкритими, щоб запобігти випадковому включенню печі.
• Слюдяна пластина має бути завжди чистою, будьте обережні під час очищення, вона дуже хрупка.
• Якщо всередині або навколо дверей печі накопичується конденсат, протріть м’якою тканиною. Таке явище можливе у випадку,
коли мікрохвильова піч працює в умовах підвищеної вологості. Це нормально.
• Для уникнення надмірного шуму необхідно регулярно чистити ролик та основу мікрохвильової печі. Просто протріть нижню
поверхню печі м’яким миючим засобом. Роликове кільце можна мити в посудомийній машині.
• Для того , щоб позбутись запаху харчових продуктів, змішайте воду з лимонним соком у посудині та ввімкніть нагрівання на 5
хвилин. Ретельно протріть внутрішні стінки і просушіть м’якою тканиною.
• В разі необхідності заміни лампи в середині печі, необхідно звернутись до Авторизованого сервісного центру.
• Мікрохвильову піч слід регулярно чистити, а будь-які залишки їжі видаляти. Неспроможність утримувати піч у чистому стані
може призвести до погіршення поверхні, що може негативно вплинути на термін служби виробу та спричинити виникнення
небезпечних ситуацій.
• Частини, які контактували з їжею необхідно мити теплою водою з використанням губки та рідкого миючого засобу для миття
посуду. Не використовуйте абразивні миючі засоби та жорсткі щітки.
• Ретельно очищайте прилад після кожного використання та видаляйте залишки їжі.
• Перед наступним використанням всі складові приладу мають бути сухими.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ
ПРОБЛЕМА
У печі утворюється конденсат
Піч не починає працювати після
повертання ручки таймеру
Їжа або переварена або недоварена.
Всередині печі виникають іскри і чутно
тріск (явище, яке має назву «електрична
дуга»)

СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ
Це цілком нормально . Навколо дверцят на зовнішньої частині корпусу
відчувається потік повітря. Навколо дверцят та зовнішньої частини корпусу
відбивається світло. Навколо дверцят та з вентиляційних отворів виходить пара.
Перевірте, чи щільно закриті дверцята? Їжа взагалі не готується. Чи правильно
ви встановили таймер? Чи закриті дверцята? Чи не перевантажили ви
електромережу, через що перегорів запобіжник, або перемикач вимкнений.
Ви обрали належний час для її готування? Ви обрали правильний рівень
потужності?
Чи не скористалися ви посудом з металевим оздобленням? Чи не забули ви
всередині виделку або інший металевий предмет? Чи не торкається алюмінієва
фольга внутрішніх стінок печі?

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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