
Zachowaj tę instrukcję do użytku w 
przyszłości.  Jeśli kuchenka będzie 
zmieniać właściciela, pamiętaj o 
dołączeniu do urządzenia niniejszej 
instrukcji.  Przed przystąpieniem do 
użytkowania urządzenia zapoznaj się z 
INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA, która 
zawiera ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi
KOMERCYJNA, WYSOKOWYTRZYMAŁA KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA 

[17 litrów (0,6 stopy sześciennej)]

Niniejszy dokument odnosi się do modeli HDC*, HDC*-Y*, MDC*, MDC*Y*, DEC* i MCHDC*
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Identyfikacja modelu

W przypadku pytań lub w celu lokalizacji autoryzowanego 
punktu serwisowego ACP należy zadzwonić do działu pomocy 
technicznej ACP ComServ.
• W Stanach Zjednoczonej lub Kanadzie należy dzwonić pod 

bezpłatny numer 866-426-2621.
• Poza Stanami Zjednoczone i Kanadą prosimy dzwonić 

pod numer 319-368-8195.
• E-mail: commercialservice@acpsolutions.com 

Naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane w 
autoryzowanym punkcie serwisowym ACP. ACP zaleca 
także, aby w przypadku konieczności przeprowadzenia 
pogwarancyjnej skontaktować się z autoryzowanym punktem 
serwisowym ACP lub działem pomocy technicznej ACP 
ComServ.

Kontaktując się z ACP, podaj dane produktu. Informacje o 
produkcie znajdują się na tabliczce znamionowej kuchenki. 
Zapisz następujące informacje:

Numer modelu: _________________________________
Numer fabryczny: _______________________________
Numer seryjny lub S/N: ___________________________
Data zakupu: ___________________________________
Nazwa i adres dealera: ___________________________
______________________________________________  
______________________________________________

Zachowaj kopię paragonu sprzedaży do przyszłego użytku lub 
na wypadek, gdy będzie potrzebny serwis gwarancyjny.

Materiały online dotyczące kuchenki
APLIKACJA DO PROGRAMOWANIA ACP

Pobierz i zainstaluj aplikację do ACP Programming, która umożliwia tworzenie, edycję i dostosowywanie 
ustawień menu i wyświetlania kuchenki przy użyciu komputera stacjonarnego lub tabletu.  
Aby pobrać najnowszą i najlepszą wersję aplikacji ACP, odwiedź stronę acpsolutions.com/oven-
programming/

Przed użyciem kuchenki poświęć trochę czasu na zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa dostarczoną  
z kuchenką. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy podlegają korekcie.  
Jeśli chcesz zapoznać się z najnowszą literaturą dotyczącą produktów, odwiedź stronę acpsolutions.com/
product-literature/ 

ACP udziela gwarancji na ten produkt tylko jeśli pierwotny nabywca używa kuchenki do komercyjnego 
przygotowywania posiłków. Szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie gwarancyjnym. Kartę 
gwarancyjną tego produktu można znaleźć na stronie internetowej ACP, Inc. acpsolutions.com/warranty
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ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO 
NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

A� NIE próbuj używać kuchenki, jeśli jej drzwiczki są otwarte, ponieważ mogłoby to spowodować narażenie na działanie 
szkodliwej energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie omijać blokad bezpieczeństwa, ani nimi nie manipulować.

B. NIE umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki a drzwiczkami, może to bowiem prowadzić do 
gromadzenia się brudu i resztek środków czyszczących na powierzchni uszczelek.

C� NIE należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby prawidłowo zamykały się drzwiczki kuchenki i 
nie doszło do uszkodzenia:
1� drzwiczek (wygięcia)
2. zawiasów i zamków (zerwania lub poluzowania)
3� uszczelki drzwiczek i powierzchni uszczelniających.

D. Kuchenka może być regulowana i naprawiana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników serwisowych.

1� Przed pierwszym użyciem urządzenia PRZECZYTAĆ całą 
instrukcję.

2. PRZECZYTAĆ I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE 
szczegółowymi WSKAZÓWKAMI „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, 
ZAPOBIEGAJĄCE NARAŻENIU NA NADMIERNĄ ENERGIĘ 
PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO" na tej stronie.

3� Urządzenie MUSI BYĆ UZIEMIONE. Podłączaj tylko do 
prawidłowo UZIEMIONEGO gniazdka. Patrz „INSTRUKCJA 
UZIEMIANIA".

4� Instaluj lub umieszczaj to urządzenie ZAWSZE zgodnie z 
instrukcją instalacji zamieszczoną w niniejszej instrukcji 
obsługi.

5� W kuchence NIE wolno PODGRZEWAĆ płynów lub 
innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem. 

6� W kuchence NIE należy PODGRZEWAĆ jaj w skorupce ani 
całych jaj na twardo, ponieważ mogą one wybuchnąć nawet po 
zakończeniu cyklu podgrzewania.

7� Urządzenia należy używać WYŁĄCZNIE zgodnie z 
przeznaczeniem, tak, jak opisano w niniejszej instrukcji. NIE 
należy używać w tym urządzeniu substancji o właściwościach 
żrących (lub których opary są żrące). Kuchenka tego typu jest 
specjalnie zaprojektowana do podgrzewania, gotowania lub 
podsuszania produktów żywnościowych. Nie jest przeznaczona 
do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.

8� Urządzenie NIE jest przeznaczone do użytku przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo niemające 
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod 
opieką osoby za nie odpowiedzialnej albo otrzymały od niej 
odpowiednie instrukcje

9. NALEŻY DOPILNOWAĆ, ABY DZIECI NIE bawiły się 
urządzeniem

10� Niedostateczne dbanie o czystość kuchenki może 
doprowadzić do pogorszenia się stanu powierzchni 
urządzenia i mieć niekorzystny wpływ na jego trwałość, może 
też doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji;

11� Zob. instrukcja czyszczenia drzwiczek na stronie 22- stronie 
23 tej instrukcji bezpieczeństwa produktu.

12. NIE podgrzewaj w kuchence butelek dla niemowląt. Słoiki 
z produktami żywnościowymi dla niemowląt w czasie 
podgrzewania powinny być otwarte, a ich zawartość należy 
przed spożyciem wymieszać lub wstrząsnąć, aby zapobiec 
oparzeniom.

13� NIE NALEŻY korzystać z urządzenia w przypadku 
uszkodzenia przewodu lub wtyczki, jeśli działa nieprawidłowo 
lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.

14� Urządzenie, w tym przewód zasilania mogą byc naprawiane 
WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowany personel serwisowy. Do 
serwisowania urządzenia potrzebne są specjalne narzędzia. 
W sprawach zbadania, naprawy lub regulacji urządzenia 
należy kontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
punktem serwisowym.

15� NIE zakrywaj ani nie blokuj żaluzji ani innych otworów w 
urządzeniu.

16� NIE przechowuj urządzenia na zewnątrz. NIE używaj tego 
produktu w pobliżu wody – na przykład w pobliżu zlewu 
kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu lub w 
podobnym miejscu.

17� NIE zanurzaj przewodu w wodzie ani nie podłączaj go w 
wodzie.

18� Przechowuj przewód z dala od PODGRZEWANYCH 
powierzchni.

19. NIE dopuść do zwisania przewodu z krawędzi stołu lub blatu.
20. Wyłącznie do użytku komercyjnego.
21. Urządzenia NIE należy czyścić strumieniem wody ani 

parownicą.

Podczas korzystania ze sprzętu elektrycznego należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, pozwoli to zmniejszyć ryzyko 
poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub wystąpienia obrażeń. Należy zatem zrobić co następuje. 

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 ⚠ SYMBOL TEN OZNACZA INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA

 ⚠ OSTRZEŻENIE
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A� NIE gotuj potraw zbyt długo. Jeśli w kuchence znajdują 
się papier, plastik lub inne materiały palne. należy ją 
uważnie obserwować ze względu na możliwość zapłonu. 

B. Przed umieszczeniem w kuchence torebek z produktem, 
należy usunąć z nich druciane skrętki.

C� Jeśli materiały wewnątrz kuchenki zapalą się, NIE 
OTWIERAJ drzwiczek kuchenki, wyłącz ją i odłącz 
przewód zasilający lub wyłącz zasilanie na panelu 
bezpieczników lub wyłączników.

D. NIE używaj kuchenki do przechowywania produktów. 
NIE pozostawiaj produktów papierowych, przyborów 
kuchennych ani żywności wewnątrz kuchenki, gdy nie 
jest ona używana.

 

Aby uniknąć ryzyka pożaru we wnętrzu kuchenki:
 
Ciecze, takie jak woda, kawa lub herbata, mogą zostać 
przegrzane powyżej temperatury wrzenia, a przy tym nie 
wyglądać na wrzące z powodu napięcia powierzchniowego 
cieczy. Po wyjęciu płynu z kuchenki nie zawsze widać 
bulgotanie będące oznaką wrzenia. BARDZO GORĄCE 
PŁYNY MOGĄ NAGLE SIĘ ZAGOTOWAĆ PO WŁOŻENIU 
DO NICH ŁYŻECZKI LUB INNEGO PRZYBORU 
KUCHENNEGO. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób:
i� NIE przegrzewaj cieczy.

ii� Wymieszaj płyn zarówno przed podgrzaniem, jak i w jego 
trakcie.

iii� NIE używaj pojemników o prostych ścinakach i z wąskimi 
szyjkami.

iv. Zanim po podgrzaniu wyjmiesz z kuchenki pojemnik, 
odczekaj chwilę.

v. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wkładania do 
pojemnika łyżki lub innego przyboru kuchennego.

1� NIE smaż w kuchence w głębokim tłuszczu. Tłuszcz może 
się przegrzać i stwarzać zagrożenie.

2. NIE gotuj ani nie podgrzewaj przy użyciu energii 
mikrofalowej jaj w skorupkach lub z nienaruszonym 
żółtkiem. Może dojść do wzrostu ciśnienia i wybuchu. 
Przed gotowaniem przebij żółtko widelcem lub nożem.

3� Przed gotowaniem przy wykorzystaniu energii mikrofalowej 
przebijaj skórki ziemniaków, pomidorów i podobnych 
produktów żywnościowych. Po przebiciu skórki para 
ulatnia się równomiernie. 

4� NIE uruchamiaj urządzenia bez obciążenia lub produktów 
żywnościowych wewnątrz. 

5� Używaj tylko popcornu w opakowaniach zaprojektowanych 
i oznakowanych do użytku w kuchence mikrofalowej. Czas 
przygotowywania popcornu różni się w zależności od 
mocy kuchenki. NIE kontynuuj podgrzewania po ustania 
trzaskania popcornu. Popcorn przypali się wtedy lub spali. 
NIE pozostawiaj kuchenki bez nadzoru. 

6� Do gotowania w kuchence NIE używaj zwykłych 
termometrów. Większość termometrów do gotowania 
zawiera rtęć i może spowodować powstanie łuku 
elektrycznego, nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie 
kuchenki.

7� NIE używaj w kuchence metalowych przyborów 
kuchennych.

8� NIE używaj w kuchence folii aluminiowej

9. Nigdy nie używaj papieru, plastiku lub innych materiałów 
palnych, które nie są przeznaczone do gotowania. 

10� Podczas gotowania w obecności papieru, plastiku lub 
innych materiałów palnych należy postępować zgodnie 
z zaleceniami producenta dotyczącymi użytkowania 
urządzenia.

11� NIE używaj ręczników papierowych zawierających nylon 
lub inne włókna syntetyczne. Podgrzane tworzywa 
sztuczne mogą się stopić i spowodować zapalenie się 
papieru.

12. NIE podgrzewaj w kuchence szczelnie zamkniętych 
pojemników ani plastikowych toreb. Produkty 
żywnościowe lub płyn mogą szybko rozszerzać się 
i spowodować pęknięcie pojemnika lub torby. Przed 
podgrzaniem przekłuj lub otwórz pojemnik lub torbę. 

13� Aby uniknąć zaburzeń działania rozrusznika serca, 
porozmawiaj z lekarzem lub producentem rozrusznika 
serca na temat wpływu energii mikrofalowej na to 
urządzenie. 

14� Sprzęt MUSI być co roku sprawdzany w autoryzowanym 
punkcie serwisowym. Rejestruj wszystkie przeglądy i 
naprawy, taki rejestr może się przydać w przyszłości.

Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód majątkowych, należy przestrzegać następujących zasad:

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

 ⚠ PRZESTROGA

 ⚠ OSTRZEŻENIE  ⚠ OSTRZEŻENIE
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Instrukcja uziemiania
Kuchenka MUSI być uziemiona. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem dzięki 
obecności przewodu odprowadzającego prąd w przypadku wystąpienia zwarcia elektrycznego. Kuchenka 

jest wyposażona w kabel z żyłą uziemiającą i wtyczką z uziemieniem. Wtyczka musi być 
podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione. 

Jeśli instrukcja uziemienia nie jest w pełni zrozumiałe lub jeśli masz wątpliwości co do 
prawidłowości uziemienia, zwróć się do wykwalifikowanego elektryka lub pracownika 
serwisu.
 

NIE używaj przedłużacza.  
Jeśli przewód zasilający urządzenia jest zbyt krótki, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi instalację 
gniazda z uziemieniem. Kuchenkę należy podłączać do oddzielnego obwodu o parametrach zgodnych ze 
specyfikacją urządzenia (dostępną na stronie www.acpsolutions.com) i podanych na tabliczce znamionowej 
kuchenki. Jeśli kuchenka zostanie podłączona do tego samego obwodu co inne urządzenia,  
czas gotowania być dłuższy i może dojść do otwarcia obwodu przez bezpiecznik.

ZEWNĘTRZNE POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE  
uziemiające (tylko eksport)
Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy zacisk uziemienia. Zacisk umożliwia zastosowanie oprócz  
uziemienia we wtyczce zewnętrznego połączenia uziemiającego. Znajdujący się z tyłu urządzenia zacisk  
jest oznaczony symbolem pokazanym po prawej stronie

Instalacja
Rozpakowanie kuchenki
• Sprawdź, czy w kuchence nie ma uszkodzeń, takich jak wgniecenia jej 

drzwiczek lub wnętrza. 
• Wszelkie wgniecenia lub pęknięcia należy niezwłocznie zgłaszać w miejscu 

zakupu.  
Nie próbuj używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona.

• Wyjmij wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza kuchenki.
• Jeśli kuchenka była przechowywana w bardzo zimnym miejscu, przed 

podłączeniem zasilania odczekaj kilka godzin.

Zakłócenia radiowe
Działająca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia w działaniu 
odbiorników radiowych i telewizyjnych. Zakłócenia można ograniczyć lub 
wyeliminować, wykonując następujące czynności:
• Oczyść drzwiczki i powierzchnie uszczelniające kuchenki zgodnie z instrukcją 

w części „Konserwacja i czyszczenie".

Umieszczenie kuchenki
• Nie instaluj kuchenki obok lub nad źródłem ciepła, takim jak piec do pizzy 

lub frytkownica. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie kuchenki i 
skrócić żywotność części elektrycznych. 

• Nie blokuj ani nie zasłaniaj filtrów kuchenki. Zapewnij dostęp do czyszczenia.
• Umieść kuchenkę na równej powierzchni blatu.

Zainstaluj filtry powietrza  
(modele Style 4)
Kuchenka jest dostarczana z dwoma (2) filtrami powietrza przyklejonymi do dna 
we wnętrzu kuchenki. 

 ⚠ NIE należy używać kuchenki bez zainstalowanych filtrów powietrza. 

1� Usuń i wyrzuć taśmę.
2. Odszukaj filtr powietrza we wpuszczonych kratkach wlotu powietrza z lewej i 

prawej strony kuchenki u dołu.
3� Pochyl filtr powietrza z dolną krawędzią umieszczoną w dnie wpuszczonej 

kratki wlotu powietrza.
4� Obróć górną część filtra powietrza, aby zatrzasnął się we właściwym miejscu.
5� Powtórz kroki 2-4 z drugiej strony. 

 ⚠ OSTRZEŻENIE
Zagrożenie związane z dużą masą 
urządzenia
Kuchenkę powinny przenosić i instalować 
co najmniej dwie osoby. Niezastosowanie 
się do tego zalecenie może być przyczyną 
urazów pleców lub innych

 ⚠ OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub 
śmierci, kuchenka musi być uziemiona, a 
wtyczki nie wolno modyfikować.

Uziemienie i instalacja
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PRZEŚWITY WOKÓŁ KUCHENKI
A� Pozostaw co najmniej 5 cm (2") prześwitu nad górną powierzchnią 

kuchenki. Prawidłowy przepływ powietrza wokół kuchenki chłodzi 
elementy elektryczne. 
Przy ograniczonym przepływie powietrza piec może nie działać 
prawidłowo, a żywotność części elektrycznych być zmniejszona.

B. Ogólnodostępne modele rynkowe: Nie jest wymagane zachowanie 
przy instalacji określonego prześwitu z tyłu urządzenia. 
Tylko HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ: należy pozostawić co 
najmniej 2,54 cm (1”) luzu za tylna powierzchnią urządzenia.

C� Pozostaw co najmniej 2,54 cm (1”) prześwit po bokach kuchenki.
D. Zainstaluj kuchenkę tak, aby jej dno było co najmniej 90 cm (3 stopy) 

nad podłogą. 

2 3Filtry powietrza 4
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 STYLE 1 I 4   Panel sterowania i funkcje
Uwaga:  Istnieją cztery style mechanizmów, Styl 1, Styl 2, Styl 3 i Styl 4. Wybierz mechanizmy sterowania pasujące do 
urządzenia.  
Kolorystyka panelu sterowania może się różnić w zależności od modelu. 

Funkcje Panelu 
sterowania
(A) PORT USB (WYBRANE MODELE)

Kompatybilny ze standardowym 
dyskiem flash USB. Umożliwia import/
eksport zaprogramowanych ustawień 
i opcji użytkownika oraz aktualizację 
oprogramowania fabrycznego.

(B) WYŚWIETLACZ
2,8-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

(C) KLAWISZE NUMERYCZNE
Służą do obsługi zaprogramowanych 
programów gotowania; wprowadzania 
ustawień; poruszania się po wyświetlaczu; i/
lub aktywowania dodatkowe funkcji klawiszy. 

(D) KLAWISZ START/OK
Rozpoczyna gotowanie w trybie ręcznego 
wprowadzania czasu. Ponownie uruchamia 
przerwany cykl gotowania. Służy do 
zapisywania ustawień i wprowadzania 
poleceń. Przełącza strony w trybach 
programowania i opcji użytkownika. 

(E) KLAWISZ STOP/RESET
Przerywa działanie urządzenia i/lub zamyka 
tryby i menu

(F) KLAWISZE FUNKCJI DODATKOWYCH
W celu aktywacji, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny przez 0,75 sekundy.
Uwaga:  Czas przytrzymania po naciśnięciu może być fabrycznie ustawiony w przedziale od 0,75 do 2 sekund.

(i) Tryb ręcznego wprowadzania czasu (klawisz „1")
Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień klawiszy programowych. 

(ii) Poziom mocy (klawisz „2”)
Użyj do ustawienia poziomu mocy promieniowania mikrofalowego od 0% do 100%, co 10% (1 = 10% mocy, 2 = 20%, 3 = 30% itp.) w trybie ręcznego 
wprowadzania czasu. Służy do edycji CZYNNIKA GOTOWANIA w trybie programowania.

(iii) Tryb programowania (klawisz „3")
Edytuj wstępnie ustawione programy i/lub twórz nowe programy do niestandardowego gotowania.

(iv) Opcje użytkownika (klawisz „4")
Umożliwia użytkownikowi modyfikację różnych ustawień kuchenki.

(v) X2 - Gotowanie podwójnej ilości (klawisz „5")
Zwiększa zaprogramowany czas gotowania o określony procent pierwotnego czasu gotowania (tzw. CZYNNIK GOTOWANIA). Jest używany do gotowania 
wielu porcji.

(vi) Menu A/B (klawisz „6")
Przełącza wybór menu między dwoma zestawami zaprogramowanych ustawień gotowania. Funkcja „Menu A/B" jest dostępna tylko jeśli jest włączona 
fabryczna opcja ZEZWÓL NA MENU AB

• Menu A otwarte
• Ilość X2 włączona

• Menu A/B wyłączone
• Ilość X2 wyłączona

EKRAN GOTOWOŚCI
EKRAN OTWARTYCH  

DRZWICZEK

Ekrany na wyświetlaczu
EKRAN READY (GOTOWY)
Wskazuje, że kuchenka jest gotowa do pracy. Użytkownik może naciskać 
klawisze, aby uruchomić zaprogramowane programy lub aktywować dodatkowe 
funkcje klawiszy.

(C)

(F)

(i)

(A) (B) (D) (E)

(ii) ( iii) ( iv) (v) (vi)

ST
YL

 1
ST

YL
 4 (C)

(F)

(i)

(B) (D) (E)

(ii) ( iii) ( iv) (v) (vi)

(A)
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 STYLE 1 I 4   Funkcje gotowania i programowania
Funkcje programowania
GOTOWANIE ETAPOWE
Umożliwia operatorowi korzystanie z maksymalnie czterech różnych cykli gotowania lub etapów 
kolejno, bez wielokrotnego wprowadzania parametrów. Na przykład gotowanie etapowe można 
ustawić tak, aby początkowo rozmrozić produkty, następnie ugotować je, a później utrzymywać 
odpowiednią temperaturę do czasu podania.

ZAPROGRAMOWANE KLAWISZE PROGRAMOWE
Kuchenka może przechowywać w pamięci od 10 do 200 programów gotowania. Dostępna liczba 
programów różni się w zależności od opcji użytkownika „Wprowadzanie cyfrowe" i ustawień 
fabrycznych „Menu A/B"
Uwaga:  Jeśli chcesz zmienić opcje „Wprowadzanie przy użyciu klawiszy numerycznych", zapoznaj się z 
częścią „Opcje użytkownika" w niniejszej instrukcji. 
„Menu A/B" jest dostępne tylko, jeśli włączona opcja fabryczna ZEZWÓL NA MENU AB

WPROWADZANIE 
PRZY UŻYCIU 
KLAWISZY 
NUMERYCZNYCH 
OPCJA 
UŻYTKOWNIKA

DOSTĘPNE PROGRAMY GOTOWANIA

JEŚLI „MENU A/B" JEST 
WYŁĄCZONE JEŚLI „MENU A/B" JEST WŁĄCZONE

Jedna cyfra 10 programów (0-9)
(10 programów gotowania)

2 sekcje menu (A lub B)
 � 10 programów na menu 

(0-9) i (0-9)
(20 programów gotowania)

Dwie cyfry 100 programów (00-99)
(łącznie 100 programów 
gotowania)

2 sekcje menu (A lub B)
 � 50 programów na menu 

(00-49) i (00-49)
(łącznie 100 programów gotowania)

Foldery
10 folderów (0-9)

 � 10 programów na folder (0-9)
(łącznie 100 programów 
gotowania)

2 sekcje menu (A lub B)
 � 10 folderów na menu (0-9) i (0-9)

 � 10 programów na folder 
(0-9) i (0-9)

(łącznie 200 programów gotowania)

INFORMACJA O ILOŚCI (WYBRANE MODELE)
Uwaga:  Dostępne tylko jeśli jest włączona opcja fabryczna ZEZWALAJ NA ILOŚĆ oraz  w „Opcjach 
użytkownika” jest włączona „Informacja o ilości”
Umożliwia operatorowi wybranie zaprogramowanych klawiszy programowych odpowiednio do 
pozycji menu, a następnie ilości produktów do podgrzania. Czas gotowania i ustawienia można 
dostosować do ilości 1-9.

Metody gotowania i programowania
GOTOWANIE PRZY UŻYCIU ZAPROGRAMOWANYCH KLAWISZY PROGRAMOWYCH
Umożliwia operatorowi szybkie uruchomienie zapisanych sekwencji gotowania za pomocą 1-2 naciśnięć klawiszy

GOTOWANIE Z RĘCZNYM WPROWADZANIEM CZASU
Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień klawiszy programowych

RĘCZNE PROGRAMOWANIE KLAWISZY
Umożliwia operatorowi używanie klawiszy do edycji zaprogramowanych programów i/lub tworzenia nowych programów do 
gotowania niestandardowego.

PRZESYŁANIE PROGRAMÓW PRZEZ USB
Umożliwia operatorowi załadowanie ustawień programu i opcji użytkownika ze standardowego dysku flash USB

APLIKACJA DO PROGRAMOWANIA ACP
Umożliwia operatorowi tworzenie i edytowanie ustawień programu i opcji użytkownika przy użyciu komputera.  
Szczegółowe instrukcje zamieszczono na stronie: www.acpsolutions.com/oven-programming
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 STYLE 1 I 4   Obsługa
Przerywanie działania kuchenki
Otwórz drzwiczki lub naciśnij klawisz STOP/RESET, aby przerwać działanie 
urządzenia. Na wyświetlaczu nadal widoczne jest odliczanie czasu. Zamknij drzwiczki 
i naciśnij klawisz START/OK, aby wznowić pracę kuchenki.

Anulowanie błędów
Jeśli kuchenka nie gotuje, naciśnij klawisz STOP/RESET, aby wyczyścić wyświetlacz.  
Jeśli kuchenka gotuje, naciśnij raz klawisz STOP/RESET, aby ją wyłączyć, a następnie 
naciśnij go ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz.  
Jeśli drzwiczki kuchenki są otwarte, a na wyświetlaczu widoczny jest czas, zamknij drzwiczki i 
naciśnij klawisz STOP/RESET, aby wyczyścić wyświetlacz.

Obsługa predefiniowanych klawiszy programowych
Kuchenka fabrycznie zaprogramowana, jej pamięć zawiera klika sekwencji gotowania. Aby podgrzać 
potrawę przy wykorzystaniu predefiniowanego programu, należy nacisnąć klawisz(e) numeryczny(e). 
Kuchenka zacznie się automatycznie nagrzewać. 

1� Otwórz drzwiczki kuchenki, umieść w niej produkty i zamknij drzwiczki. 
• Widoczny będzie ekran READY (GOTOWE)
• Jeśli klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ponownie otwórz i zamknij drzwiczki 

kuchenki.

2. Naciśnij odpowiedni(e) klawisz(e) numeryczny(e) 
• Gotowanie przy użyciu jednego klawisza numerycznego: naciśnij jeden klawisz (0-9)
• Gotowanie przy użyciu dwóch klawiszy numerycznych: naciśnij po kolei dwa klawisze 

odpowiadające dwucyfrowemu numerowi pożądanej sekwencji gotowania (00-99)
• Foldery: naciśnij jeden klawisz, aby otworzyć folder (0-9), a następnie klawisz dla żądanej 

sekwencji gotowania (0-9)
Uwaga:   Jeśli chcesz zmienić opcję Wprowadzanie cyfr, zob. część Opcje użytkownika w 
niniejszej instrukcji

3� Kuchenka działa i trwa odliczanie.
• Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa programu i odliczany czas. 
• Jeśli wymagany jest dodatkowy czas gotowania, należy przed zakończeniem cyklu gotowania 

lub po jego zakończeniu nacisnąć predefiniowane klawisze.

4� Pod koniec cyklu gotowania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy. Ostrożnie wyjmij potrawę z 
kuchenki.

X2 - GOTOWANIE PODWÓJNEJ ILOŚCI (OPCJONALNIE)
Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „5”/ X2, aby włączyć funkcję podwójnej ilości.
• Po włączeniu tej funkcji w górnej środkowej części ekranu widoczny jest symbol „X2”.
Naciśnij pożądany(e) klawisz(e) numeryczny(e).
• Na ekranie wyświetlana jest nazwa programu oraz odliczanie czasu gotowania dwóch 

ilości.

MENU A/B (WYBRANE MODELE)
W celu przełączenia między menu a menu B należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 
numeryczny „6". 

Informacja o ilości (wybrane modele)
1� Naciśnij odpowiedni(e) klawisz(e) numeryczny(e) 

• Pojawia się ekran ENTER QUANTITY (WPROWADŹ ILOŚĆ)

2. Wprowadź żądaną ilość, używając do tego celu klawiszy1-9
• Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa programu i odliczany czas. 

Ilość jest wyświetlana w górnym lewym rogu.

PROGRAMY USTAWIONE 
FABRYCZNIE

Menu A
KLAWISZ CZAS MOC

1 10 sek.

:100%

2 20 sek.

3 30 sek.

4 45 sek.

5 1:00 min.

6 1:30 min.

7 2:00 min.

8 3:00 min.

9 4:00 min.

0 5:00 min.

Ustawienia fabryczne mogą się różnić w 
zależności od modelu

4

1

3

21
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Tryb ręcznego wprowadzania czasu
Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień predefiniowanych klawiszy 
programowych.
Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN ( OTWARTE DRZWICZKI):

1� Otwórz drzwiczki kuchenki, włóż do kuchenki i zamknij drzwiczki
• Zostanie wyświetlony ekran READY (GOTOWE). Obsługa wentylatora i oświetlenia
• Jeśli klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ponownie otwórz i zamknij 

drzwiczki kuchenki

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „1”/ TIME ENTRY (WPROWADZANIE CZASU)
• Wyświetlany jest ekran MANUAL COOK (GOTOWANIE RĘCZNE)

3� Naciśnij odpowiednie klawisze numeryczne, aby wprowadzić pożądany czas gotowania

4� Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2”/ POWER LEVEL (POZIOM MOCY), aby 
zmienić poziom mocy.
• Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić % mocy promieniowania mikrofalowego 

(1 = 10%, 2 = 20% itp.) 
Aby uzyskać 100% poziom mocy, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2"/ 
POWER LEVEL (POZIOM MOCY)

5� Naciśnij przycisk START/OK, aby rozpocząć gotowanie
• Kuchenka działa, a wyświetlacz odlicza czas gotowania

6� Pod koniec cyklu gotowania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy. Ostrożnie wyjmij 
potrawę z kuchenki.

Ręczne wprowadzanie czasu przy wielu etapach 
Gotowanie etapowe umożliwia gotowania w kolejnych cyklach  
(etapach) bez przerw.  
Można wprowadzić do czterech różnych cykli gotowania.

1� W celu wprowadzenia ustawień pierwszego etapu należy przeprowadzić opisaną powyżej 
procedurę „Ręczne wprowadzanie czasu. 

2. Aby przejść do dodatkowych etapów gotowania: naciśnij i przytrzymaj klawisz 
numeryczny „1”/ TIME ENTRY (WPROWADZANIE CZASU)
• Wyświetlany jest ekran początkowy ETAP GOTOWANIA RĘCZNEGO

3� Aby wprowadzić czas gotowania na etapie drugim: naciśnij klawisz numeryczny „2”
• Naciśnij klawisz(e) numeryczny(e), aby wprowadzić czas gotowania
• Naciśnij klawisz START/OK

4� Aby wprowadzićpoziom mocy na etapie drugim: naciśnij klawisz numeryczny „6”
• Naciśnij klawisz(e) numeryczny(e), aby wprowadzić % mocy promieniowania 

mikrofalowego („1” = 10%, „2”" = 20% itp.) 
Aby uzyskać 100% poziom mocy, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2"/ 
POWER LEVEL (POZIOM MOCY)

• Naciśnij klawisz START/OK

5� Aby przejść do dodatkowych etapów gotowania: powtórz czynności 3-4 dla każdego 
dodatkowego etapu, zastępując na poszczególnych etapach odpowiednie klawisze 
numeryczne. 
Przykład:  w przypadku etapu trzeciego naciśnij klawisz numeryczny „3”, aby ustawić czas gotowania, 
a następnie naciśnij klawisz numeryczny „7”, aby ustawić poziom mocy.

6� Naciśnij przycisk START/OK, aby rozpocząć gotowanie

 STYLE 1 I 4   Obsługa

5

2

4
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 STYLE 1 I 4   Programowanie ekranów wyświetlaczy

Funkcje klawisza „Wprowadzanie programu”
KLAWISZ FUNKCJA

1 Edytuj czas gotowania - Etap 1
2 Edytuj czas gotowania - Etap 2
3 Edytuj czas gotowania - Etap 3
4 Edytuj czas gotowania - Etap 4
5 Edytuj poziom mocy - Etap 1
6 Edytuj poziom mocy - Etap 2
7 Edytuj poziom mocy - Etap 3
8 Edytuj poziom mocy - Etap 4
9 Usuń program
0 Edytuj nazwę programu

START Zapisz
STOP Wyjście

Funkcje klawisza „:Edytuj nazwę”
KLAWISZ FUNKCJA TEKSTOWA

1 1234567890
2 .,&!?’()/~@#$%^*-+
3 QRSTqrst
4 ABCDabcd
5 IJLKijlk
6 UVWuvw
7 EFGHefgh
8 MNOPmnop
9 XYZxyz
0 (spacja)

START (zapisz i wyjdź)
STOP (backspace)

• Wpisz cyfry folderu
• Menu A/B wyłączone
• Pokazano stronę 1 z 2
• „4” to pierwsza dostępna 

lokalizacja

• Wpis dwucyfrowy 
• Pokazano Menu A
• Strona 10 z 10 pokazanych

Ekran trybu programowania
Wskazuje, że kuchenka jest w trybie programowania. Operator 
może naciskać klawisze, aby otworzyć program oraz/lub 
lokalizacje folderów.
Uwaga:  Ekrany mogą się różnić w zależności od opcji użytkownika 
„Digit Entry” (Wprowadzanie cyfrowe) i ustawień fabrycznych „Menu 
A/B”

(A) PROGRAM/LOKALIZACJE FOLDERÓW
Liczby określają zaprogramowane sekwencje gotowania i 
dostępne lokalizacje pamięci. Nieużywane lokalizacje są 
oznaczone jako „- Available.” („- Dostępne”). Pierwsza dostępna 
lokalizacja jest podświetlona. Operator może naciskać klawisze, 
aby wyświetlić i modyfikować lokalizacje.

(B) ODDZIELENIE MENU A/B (WYBRANE MODELE)
Wyświetlana jest część aktywnego menu. Operator może 
naciskać i przytrzymywać klawisz numeryczny „6”, aby przełączać 
między menu A i B. 

(C) WIELE STRON
Ikony przycisków radiowych wskazują numer strony. Wyświetlacz 
automatycznie przełącza się na następną stronę co 2 sekundy. 
Operator może nacisnąć przycisk START/OK, aby ręcznie 
przełączyć ze strony na stronę. 

Ekran wprowadzania programu
Wyświetla się, gdy jest otwarta lokalizacja programu lub 
folderu.
Przechowywana lokalizacja jest oznaczona liczbą w prawym 
górnym rogu ekranu

• Wpis jednocyfrowy
• Pokazano Menu A
• Pokazano stronę 1 z 2 
• „3” to pierwsza dostępna 

lokalizacja

Ekran Edytuj nazwę
Wyświetla się podczas edycji nazwy programu lub 
folderu. Operator może nacisnąć klawisz numeryczny 
i wprowadzić nazwę. Aby przełączyć między 
dostępnymi znakami, należy nacisnąć ten sam 
klawisz w ciągu 1 sekundy.

• Wpis dwucyfrowy
• Lokalizacja „12”

• Wpis jednocyfrowy
• Lokalizacja „3”
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 STYLE 1 I 4   Programowanie
Tryb programowania ręcznego
Umożliwia operatorowi edycję predefiniowanych programów i/lub tworzenie 
nowych programów gotowania niestandardowego. 
Uwaga:  w opcjach użytkownika musi być włączone Programowanie ręczne

 
Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN ( OTWARTE DRZWICZKI):

1� Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „3"/ PROGRAM
• Kuchenka wyświetli listę predefiniowanych programów i dostępnych lokalizacji
• Pierwsza dostępna lokalizacja zostanie podświetlona. Jeśli nie są dostępne 

żadne lokalizacje, pierwszy predefiniowany program na pierwszej stronie 
będzie podświetlony.

• Wyświetlacz automatycznie przełącza się na następną stronę lokalizacji 
programu co 2 sekundy. Naciśnij klawisz START, aby ręcznie przełączyć na 
następną stronę.

2. Naciśnij klawisz numeryczny, aby otworzyć pożądaną lokalizację programu
• Zostanie wyświetlony ekran WPROWADZANIE PROGRAMU.

3� W celu edycji nazwy: naciśnij klawisz numeryczny „0”
• Zostanie wyświetlony ekran EDIT NAME (EDYTUJ NAZWĘ)
• Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić nazwę programu. 
• Naciśnij przycisk START/OK, aby zapisać i powrócić do ekranu wprowadzania 

programu.

4� Aby edytować czas gotowania na etapie pierwszym: naciśnij klawisz 
numeryczny „1”
• Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić czas gotowania
• Naciśnij klawisz START/OK, aby zapisać i powrócić do ekranu wprowadzania 

programu

5� Aby edytować poziom mocy na pierwszym etapie: Naciśnij klawisz 
numeryczny „5” 
• Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić % mocy promieniowania 

mikrofalowego (1 = 10%, 2 = 20% itp.) 
Aby uzyskać 100% poziom mocy, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny 
„2"/ POWER LEVEL (POZIOM MOCY) 

• Naciśnij klawisz START/OK, aby zapisać i powrócić do ekranu wprowadzania 
programu

6� Aby zapisać i wyjść z trybu programowania: Naciśnij przycisk START/OK

Ręczne programowanie wielu etapów
Gotowanie etapowe umożliwia gotowania w kolejnych cyklach (etapach) bez przerw.  
Można zaprogramować do czterech różnych cykli gotowania 

1� Wykonaj czynności 1-5 opisanej powyżej procedury „Tryb programowania 
ręcznego". 

2. Powtórz czynności 4-5 dla każdego dodatkowego etapu, zastępując 
odpowiednie klawisze numeryczne dla każdego stopnia. 
Przykład:  w przypadku etapu drugiego naciśnij klawisz numeryczny „2", aby edytować 
czas gotowania, a następnie naciśnij klawisz numeryczny „6", aby ustawić poziom mocy.

3� Aby zapisać i wyjść z trybu programowania: Naciśnij klawisz START/OK 

3

1

2

5

4
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 STYLE 1 I 4   Programowanie
Programowanie ilości X2 
Ta funkcja umożliwia dodanie do sekwencji gotowania zaprogramowanego 
procentu pierwotnego czasu (tzw. czynnik gotowania). Domyślny 
współczynnik gotowania wynosi 80%, chyba że zaznaczono inaczej. 

EDYCJA WSPÓŁCZYNNIKA GOTOWANIA
Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN ( OTWARTE DRZWICZKI):

1� Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „3"/ PROGRAM

2. Naciśnij klawisz numeryczny, aby otworzyć pożądaną lokalizację programu
• Wyświetlany jest ekran WPROWADZANIE PROGRAMU

3� Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „2” / POZIOM ENERGII
• Wyświetlany jest ekran EDIT COOK FACTOR (EDYTUJ CZYNNIK GOTOWANIA)
• Naciskając klawisze numeryczne wprowadź współczynnik gotowania między 10 a 

100%
• Naciśnij klawisz START/OK, aby zapisać i powrócić do ekranu  

wprowadzania programu 
 

Programowanie folderów (opcjonalnie)
Uwaga:  Foldery trzeba najpierw włączyć w Opcje użytkownika> DIGIT ENTRY  
(WPROWADZANIE CYFRY).

NAWIGACJA PO FOLDERACH 
• Aby otworzyć folder: Otwórz pożądany folder, naciskając odpowiedni klawisz 

numeryczny
• Aby wyjść z folderu: Naciśnij STOP/RESET

TWORZENIE FOLDERÓW
Uwaga:  Przed utworzeniem folderu pożądana lokalizacja klawisza musi być pusta „- Dostępna”u. 
Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN ( OTWARTE DRZWICZKI):

1� Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „3"/ PROGRAM
• Kuchenka wyświetli listę predefiniowanych programów i dostępnych lokalizacji
• Pierwsza dostępna lokalizacja zostanie podświetlona. Jeśli nie są dostępne 

żadne lokalizacje, pierwszy predefiniowany program na pierwszej stronie będzie 
podświetlony.

• Wyświetlacz automatycznie przełącza się na następną stronę lokalizacji programu co 
2 sekundy. Naciśnij klawisz START, aby ręcznie przełączyć na następną stronę.

2. Naciśnij klawisz od 0 do 9 „Dostępna”. 
• Wyświetlany jest ekran WPROWADZANIE PROGRAMU

3� W celu edycji nazwy: naciśnij klawisz z numerem „0”. Wprowadź nazwę, naciskając 
klawisze numeryczne. Zapisz nazwę, naciskając przycisk START/OK. 

4� Aby zapisać folder: naciśnij przycisk START/OK. 

USUWANIE FOLDERÓW
Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN ( OTWARTE DRZWICZKI):

1� Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny „3”/ PROGRAM i przejdź do trybu 
programowania. 

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny odpowiadającą folderowi do usunięcia.
• Zawartość usuniętego folderu zostanie przeniesiona na najwyższy poziom

3

3

1

4
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 STYLE 1 I 4   Pamięć flash USB
Menu eksportu za pomocą pamięci flash USB
Uwaga:   przed rozpoczęciem trzeba włączyć w Opcjach użytkownika „Kod PIN” 
Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN ( OTWARTE DRZWICZKI):

1� Włóż dysk flash do portu USB

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „4”/ OPCJE UŻYTKOWNIKA
• Pojawi się monit o kod PIN

3� Naciśnij 1-3-5-7-9, aby przejść do TRYBU SERWISOWEGO

4� Wybierz „Eksport do USB", naciskając odpowiedni klawisz numeryczny
• POJAWI SIĘ EKRAN EKSPORTOWANIE .... Po zakończeniu eksportu 

kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy
• Ustawienia, pozycje menu i dane dotyczące korzystania z kuchenki zostaną 

załadowane na dysk flash USB

5� Wyjdź z trybu SERVICE MODE (TRYB SERWISOWY), naciskając klawisz 
STOP/RESET. Wyjmij dysk flash USB

Importuj menu przy użyciu dysku flash USB
Uwaga:   Plik menu musi być w formacie .xml; musi być jedynym plikiem .xml na dysku flash. 
Plik menu musi być zapisany na najwyższym poziomie (w katalogu głównym) dysku flash i nie 
może znajdować się wewnątrz folderu.
Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR OPEN ( OTWARTE DRZWICZKI):

1� Włóż dysk flash do portu USB

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „4”/ OPCJE UŻYTKOWNIKA
• Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz  

START/OK

3� Naciśnij przycisk START/OK, aby przewijać strony opcji użytkownika, dopóki nie 
pojawi się pojawi się komunikat „Load File” (Załaduj plik)

4� Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny, aby wybrać „Load File” (Załaduj plik). 
Przestroga:  Załadowanie nowego pliku spowoduje zastąpienie istniejących elementów 
dotyczących kuchenki. Aby uniknąć utraty elementów, należy wcześniej utworzyć kopię 
zapasową plików, eksportując je na dysk USB.

• POJAWI SIĘ EKRAN IMPORTOWANIE..... 
• Po zakończeniu importu pojawi się ekran IMPORT COMPLETE (IMPORT 

ZAKOŃCZONY)
• Ustawienia i pozycje menu zostaną teraz załadowane do kuchenki i będą 

gotowe do użycia

5� Wyjdź z opcji USER OPTIONS (OPCJE UŻYTKOWNIKA), naciskając STOP/
RESET. Wyjmij dysk flash USB

Aplikacja do programowania ACP
Większe i bardziej złożone menu łatwiej tworzyć i edytować za pomocą 
aplikacji do programowania ACP.  
Szczegółowe instrukcje zamieszczono na stronie:  
www.acpsolutions.com/oven-programming/

Otwórz menu w aplikacji do programowania ACP
Uwaga:  Więcej informacji zamieszczono w Instrukcji online użytkownika aplikacji do 
programowania ACP

1� Włóż dysk flash do portu USB w komputerze.

2. Otwórz aplikację do programowania ACP. 

3� Wybierz „Plik”, a następnie „Otwórz”. Przejdź do dysku flash.  
Wybierz i otwórz plik menu (format .xml)

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KODU 
PIN
Z ekranu READY (GOTOWE) lub DOOR 
OPEN ( OTWARTE DRZWICZKI):

1� Naciśnij i przytrzymaj klawisz „4”/ 
OPCJE UŻYTKOWNIKA
• Jeśli zostanie wyświetlony monit, 

wprowadź kod PIN i naciśnij 
klawisz START/OK

2. Naciskając klawisz START/OK 
przewijaj strony opcji użytkownika, 
dopóki nie pojawi się „Kod PIN”.

3� Naciśnij odpowiedni klawisz 
numeryczny, aby otworzyć opcje 
„Kod PIN"

4� W celu zmiany ustawienia, należy 
nacisnąć odpowiedni klawisz 
numeryczny

5� Naciśnij klawisz STOP/RESET, aby 
zamknąć menu opcji użytkownika

Aktualizacja 
oprogramowania 
wbudowanego
Uwaga:   Pliki oprogramowania 
wbudowanego muszą być 
załadowane na dysk flash USB. 
Muszą być zapisane w katalogu 
głównym dysku flash i nie mogą 
znaleźć się w żadnych folderach.

1� Na ekranie READY (GOTOWE) 
naciśnij i przytrzymaj klawisz „7”.
• Pojawi się monit o kod PIN

2. Naciśnij 1-3-5-7-9, aby przejść do 
TRYBU SERWISOWEGO

3� Naciśnij i przytrzymaj klawisz „7”.
• Pojawi się ekran aktualizacji 

oprogramowania

4� Włóż dysk flash do portu USB

5� Naciśnij klawisz START/OK, aby 
rozpocząć aktualizację

Rozwiązywanie problemów:
Jeśli oprogramowanie sprzętowe 
nie zostanie załadowane: naciśnij i 
przytrzymaj klawisz STOP/RESET 
podczas podłączania kuchenki.
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 STYLE 1 I 4   Opcje użytkownika
Istnieje kilka opcji, które można zmieniać, aby dostosować działanie kuchenki do swoich celów. 
Poniżej przedstawiono poniżej dostępne możliwości.  Ustawienie wbudowane jest wyświetlane 
pogrubioną czcionką.

Uzyskiwanie dostępu do opcji użytkownika i 
modyfikowanie ich
Z ekranu READY lub DOOR OPEN

1� Naciśnij i przytrzymaj przycisk „4”/ USER OPTIONS (OPCJE UŻYTKOWNIKA).  
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz START/OK 

• Wyświetlany jest ekran USER OPTIONS (OPCJE UŻYTKOWNIKA)

2. Przewijaj strony opcji użytkownika, naciskając klawisz START/OK

3� Naciskaj odpowiednie klawisze numeryczne, aby uzyskać dostęp do opcji dla poszczególnych 
użytkowników
• W celu zmiany ustawienia, należy nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny
• Aby powrócić do menu opcji użytkownika, naciśnij START lub STOP/RESET

4� Naciśnij klawisz STOP/RESET, aby zamknąć menu opcji użytkownika 

STANDARDOWE USTAWIENIA DOMYŚLNE DLA KAŻDEGO MODELU  
(USTAWIENIA FABRYCZNE ZAZNACZONO TŁUSTYM DRUKIEM)
Ustawienia fabryczne mogą się różnić w zależności od modelu
USTAWIENIE WYŚWIETLANE OPCJE OPIS
Sygnał dźwiękowy końca 
cyklu

3 sekundy
Ciągły
Gwałtownie narastający

3-sekundowy ciągły sygnał dźwiękowy
Ciągły sygnał dźwiękowy do czasu otwarcia drzwi
5 narastających sygnałów dźwiękowych do czasu otwarcia drzwiczek

Głośność głośnika Niska
Średnia
Wysoka

Ustawia głośność na niską
Ustawia głośność na średnią
Ustawia głośność na wysoką

Sygnał klucza Włącz.
Wył.

Włącza sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza 
Blokuje sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza

Resetowanie po otwarciu 
drzwiczek

Koniec cyklu gotowania 
Przerwa w cyklu gotowania

Anuluje odliczanie czasu nagrzewania po otwarciu drzwi w trakcie cyklu.
Umożliwia wznowienie odliczania czasu nagrzewania kuchenki po otwarciu drzwi podczas cyklu

Dane cyfrowe Jedna cyfra
Dwie cyfry
Foldery

Zezwala na 10 (0-9) wstępnie zaprogramowanych elementów
Zezwala na 100 (00-99) wstępnie zaprogramowanych elementów
Zezwala na 10 folderów (0-9), każdy z 10 wstępnie zaprogramowanymi elementami

Programowanie ręczne Włącz.
Wył.

Umożliwia ręczne wprowadzanie czasu i korzystanie z zaprogramowanych klawiszy
Zezwala na korzystanie tylko z zaprogramowanych klawiszy

Wprowadzanie godziny Włącz.
Wył.

Ręczne wprowadzanie czasu/gotowanie dozwolone 
Ręczne wprowadzanieczasu/gotowanie niedozwolone

Maksymalny czas 
gotowania

10 minut
60 minut

Pozwala na 10 minutowy czas podgrzewania
Pozwala na 60 minutowy czas podgrzewania

Okno uruchamiania 
klawiatury

15 sekundy
30 sekund
1 minuta
2 minuty

15 sekund od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona
30 sekund od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona
1 minuta od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona
2 minuty od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona

W locie Włączone 
wyłączone

Umożliwia naciśnięcie dodatkowych klawiszy w celu dodania lub zmiany czasu w trakcie cyklu 
gotowania
Uniemożliwia wciskanie dodatkowych klawiszy podczas cyklu gotowania

Monit o ilość* Włącz.
Wył.

Monituje użytkownika o podanie mnożnika wielkości porcji (1-9) po wybraniu predefiniowanego 
programu
Umożliwia użytkownikowi gotowanie pojedynczych porcji i/lub korzystanie z funkcji mnożnika 
ilości X2 

Domyślnie do Menu A 
lub B*

Menu A
Menu B

Menu A wyświetlane domyślnie
Menu B wyświetlane domyślnie

Kod PIN Wył.
Włącz. 
Ustaw kod PIN

Kod PIN niewymagany do uzyskania dostępu do opcji użytkownika
Kod PIN wymagany do uzyskania dostępu do opcji użytkownika
Wymagany kod PIN. Utwórz nowy, 4-cyfrowy kod PIN

Język bengalski, chiński (mandaryński), duński, holenderski, angielski, filipiński, francuski, niemiecki, grecki, hindi, włoski, japoński, koreański, 
laotański, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, tajski, ukraiński, wietnamski

Pobierz plik Nie dot. Wykrywa dysk flash USB i importuje plik menu w formacie .xml

* Dostępne tylko w wybranych modelach (wyświetlane w menu Opcje użytkownika tylko, jeśli jest włączona opcja fabryczna)
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 STYLE 2 I 3   Panel sterowania i funkcje
ST

YL
 2

(C)

(G)

(A) (B) (D) (E) (F)

Funkcje Panelu sterowania
(A) WYŚWIETLACZ (WYBRANE MODELE)

Niektóre elementy są widoczne na wyświetlaczu, ale nie są podświetlone.

(B) KLAWISZ WPROWADZANIA CZASU
Użyj do wprowadzenia czasu gotowania w przypadku ręcznego 
wprowadzania lub programowania. 

(C) KLAWISZE NUMERYCZNE
Użyj do rozpoczęcia programów gotowania lub wprowadzenia czasów i 
poziomów mocy przy gotowaniu w trybie „Ręczne wprowadzanie czasu” 

(D) KLAWISZ POWER LEVEL (POZIOM MOCY)
Użyj do ustawienia poziomu mocy promieniowania mikrofalowego od 
0% do 100%, co 10% (1 = 10% mocy, 2 = 20%, 3 = 30% itp.). Poziom 
mocy można zmniejszyć w przypadku produktów żywnościowych 
wymagających wolniejszego gotowania. Jeśli ustawiono czas gotowania 
i został naciśnięty przycisk START, kuchenka gotuje z mocą 100%. Aby 
zresetować poziom mocy do 100% podczas programowania, należy 
nacisnąć klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY).

(E) KLAWISZ START
Rozpoczyna gotowanie z ręcznym wprowadzaniem czasu 
lub ponownie uruchamia przerwany cykl gotowania. Podczas 
programowania używaj, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć poziom 
mocy oraz aby przejść do następnej opcji użytkownika.

(F) KLAWISZ ZATRZYMAJ/RESETUJ
Użyj, aby wyjść z trybu programowania i przerwać gotować podczas 
cyklu gotowania.

(G) KLAWISZ ILOŚCI X2
Służy do wydłużania zaprogramowanego czasu gotowania o procent 
pierwotnego czasu gotowania (tzw. czynnik gotowania). Jest używany 
do gotowania wielu porcji.

ST
YL

 3

(C)

(G)

(A) (B) (D) (E) (F)

Funkcje programowania
GOTOWANIE ETAPOWE
Umożliwia operatorowi korzystanie z maksymalnie czterech 
różnych cykli gotowania lub etapów kolejno, bez wielokrotnego 
wprowadzania parametrów. Na przykład gotowanie etapowe 
można ustawić tak, aby początkowo rozmrozić produkty, 
następnie ugotować je, a później utrzymywać odpowiednią 
temperaturę do czasu podania.

OPCJE UŻYTKOWNIKA
Umożliwia użytkownikowi modyfikację różnych ustawień 
kuchenki. Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji, w 
części „Opcje użytkownika”.

RĘCZNE WPROWADZANIE CZASU
Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień 
predefiniowanych klawiszy programowych. 

WSTĘPNIE USTAWIONE KLAWISZE PROGRAMÓW 
(WPROWADZANIE CYFR)
W pamięci kuchenki może być przechowywanych 10 lub 100 
programów gotowania. 

A. Wybór programu gotowania przy użyciu jednego klawisza 
(jednej cyfry) 

Kuchenka jest fabrycznie wyposażona w 10 programów gotowania. 
Każdy klawisz rozpoczyna program gotowania. 

B. Wybór programu gotowania przy użyciu dwóch klawiszy 
(dwóch cyfr)

Sposób sterowania kuchenką można zmienić tak, aby 
przechowywała do 100 programów gotowania. Każdemu 
programowi gotowania zostanie przypisany dwucyfrowy numer, 
na przykład 01, 05 lub 20. Przy programowaniu przy użyciu 
dwóch klawiszy cykl gotowania rozpoczyna się po naicśnięciu 
dwóch klawiszy. Jeśli chcesz korzystać nawet ze 100 programów 
gotowania, zapoznaj się z częścią „Opcje użytkownika” w niniejszej 
instrukcji. 
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Wyświetlacze używane w czasie gotowania
STYL 2 STYL 3 OPIS

GOTOWE GOTOWE Wyświetlane, kiedy możliwe jest wprowadzanie danych do kuchenki

00:00 00:00
Wyświetla czas gotowania. Jeśli zaprogramowano gotowanie etapowe, wyświetlany jest 
całkowity czas gotowania

% MOCY

POZIOM 

MOCY 

GOTOWANIA

Wyświetlane podczas pracy kuchenki, pokazuje poziom mocy promieniowania mikrofalowego.
• Styl 2: Wartość % mocy jest wyświetlana jako liczba 10-90, co 10. Jeśli nie jest wyświetlana 

żadna liczba, kuchenka gotuje z pełną mocą.
• Styl 3: Poziom gotowania jest wyświetlany powyżej jako liczba od 1 do 9. (1=10%, 2=20%, 

3=30% itp.) Jeśli nie jest wyświetlana żadna liczba, kuchenka gotuje z pełną mocą.

GOTOWANIE MOC Wyświetlane, gdy kuchenka wytwarza promieniowanie mikrofalowe podczas cyklu gotowania.

Programowanie wyświetlaczy
STYL 2 STYL 3 OPIS

PROGRAM PROGRAM Wyświetlane po wejściu w tryb programowania.

P0- P:0
Wyświetlane, gdy kuchenka przejdzie w tryb programowania przy użyciu pojedynczych 
klawiszy.

P-- P:
Wyświetlane, gdy kuchenka przejdzie w tryb programowania przy użyciu dwóch klawiszy. Aby 
można było zacząć programowanie, należy nacisnąć 2 klawisze. 

OPCJE OP:--
Wyświetlane, gdy kuchenka jest w trybie opcji użytkownika. Opcje użytkownika można wtedy 
ustawić lub uszczegółowić.

cf:0- CF:
Widoczne wraz z numerycznym współczynnikiem gotowania po naciśnięciu klawisza X2. 
Współczynnik gotowania to procent, o który wydłuża się czas gotowania, gdy używa się 
klawisza X2 przy gotowaniu więcej ni z jednej porcji. (1=10%, 2=20%, 3=30% itp.)

etap- P: --1
Liczba (od 1 do 4) wskazuje programowany etap.
• Styl 2: Nr etapu jest wyświetlany nad czasem gotowania.
• Styl 3: Nr etapu jest wyświetlany krótko podczas programowania danego etapu gotowania. 

Przerywanie pracy
Aby przerwać działanie kuchenki w czasie jej pracy, naciśnij 
klawisz STOP/RESET. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas 
gotowania. Jeśli chcesz wznowić działanie kuchenki, zamknij 
drzwiczki i naciśnij START. 

Anulowanie błędów
Jeśli kuchenka nie gotuje, naciśnij klawisz STOP/RESET w 
celu wygaszenia wyświetlacza. Jeśli kuchenka gotuje, naciśnij 
raz klawisz STOP/RESET, aby wyłączyć kuchenkę, a potem 
drugi raz, aby wygasić wyświetlacz. Jeśli drzwiczki kuchenki 
są otwarte, a na wyświetlaczu jest wyświetlany czas, zamknij 
drzwiczki kuchenki i naciśnij klawisz STOP/RESET, aby 
wygasić  wyświetlacz.

Programy ustawione fabrycznie 
Wszystkie predefiniowane klawisze są ustawione na pełną  
moc (100%).

KLAWISZ CZAS KLAWISZ CZAS
1 10 sek. 6 1:30 min.
2 20 sek. 7 2:00 min.
3 30 sek. 8 3:00 min.
4 45 sek. 9 4:00 min.
5 1:00 min. 0 5:00 min.

Uwaga:  Ustawienia fabryczne mogą się różnić w zależności od 
modelu 

Obsługa predefiniowanych klawiszy 
programowych
Kuchenka jest fabrycznie zaprogramowana, jej pamięć 
zawiera klika sekwencji gotowania. 
Uwaga:  Aby zmienić opcję wprowadzania przy użyciu 
jednego albo dwóch klawiszy, zapoznaj się z częścią „Opcje 
użytkownika” niniejszej instrukcji.

1� Otwórz drzwiczki kuchenki i włóż produkty żywnościowe 
do kuchenki. Zamknij drzwiczki.
• Wyświetlacz pokazuje „GOTOWE”

2. Naciśnij klawisz (klawisze) dla wybranej predefiniowanej 
sekwencji gotowania.
• Gotowanie przy zastosowaniu jednocyfrowego 

programu gotowania: naciśnij klawisz (0-9)
• Gotowanie przy zastosowaniu dwucyfrowego 

programu gotowania: naciśnij kolejno dwa klawisze, 
odpowiadające numerowi wybranej sekwencji 
gotowania.( 00-99)

3� Kuchenka rozpoczyna gotowanie i wyświetla pozostały 
czas gotowania.

4� Jeśli potrzebny jest dodatkowy czas gotowania, naciśnij 
predefiniowany(-e) klawisz(e) programowy(-e) przed lub 
po zakończeniu cyklu gotowania.

5� Pod koniec cyklu gotowania kuchenka emituje sygnał 
dźwiękowy. Ostrożnie wyjmij potrawę z kuchenki. 

 STYLE 2 I 3   Obsługa i programowanie
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 STYLE 2 I 3   Obsługa i programowanie
Ręczne wprowadzanie czasu
Umożliwia operatorowi podgrzewanie bez zmiany ustawień 
predefiniowanych klawiszy programowych. 

1� Otwórz drzwiczki kuchenki i włóż produkty żywnościowe 
do kuchenki. Zamknij drzwiczki.
• Wyświetlacz pokazuje „GOTOWE”

2. Naciśnij klawisz TIME ENTRY (WPROWADZANIE 
CZASU)
• Wyświetlacz pokazuje „00:00” i „GOTOWE”

3� Klawiszami numerycznymi wprowadź pożądany czas 
gotowania.
• Jeśli klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, 

ponownie otwórz i zamknij drzwiczki kuchenki.

4� Naciśnij klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY), aby 
wybrać poziom mocy. Klawiszem numerycznym ustaw 
poziom mocy lub ponownie naciśnij klawisz POWER 
LEVEL (POZIOM MOCY), aby zresetować ten poziom do 
100%. 
• Styl 2: Wyświetlacz pokazuje „% MOCY” i aktualny 

poziom mocy, jeśli jest inny niż 100 procent. 
• Styl 3: Wyświetlacz pokazuje „POZIOM GOTOWANIA” i 

aktualny poziom mocy, jeśli jest inny niż 100 procent. 

5� Aby przejść do dodatkowych etapów gotowania: 
Powtórz czynności 2-4 dla każdego dodatkowego etapu 
gotowania.
• Można zaprogramować do czterech różnych etapów.

6� Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć gotowanie

Klawisz ilości X2
Służy do wydłużenia czasu gotowania podczas gotowania 
więcej niż jednej porcji.

1� Otwórz drzwiczki kuchenki i włóż produkty żywnościowe 
do kuchenki. Zamknij drzwiczki.
• Wyświetlacz pokazuje „GOTOWE”

2. Naciśnij klawisz X2.
• Dodatkowy czas jest wyrażany w procentach pierwotnie 

ustawionego czasu gotowania.
• Wartość procentową można zmienić. Zob. część 

Programowanie w niniejszej instrukcji.

3� Naciśnij pożądany predefiniowany klawisz.

4� Kuchenka rozpoczyna gotowanie i wyświetla pozostały 
czas gotowania.

Tryb programowania
Umożliwia operatorowi przypisanie czasów gotowania, poziomów 
mocy i gotowania etapowego do klawiszy numerycznych.

1� Otwórz drzwiczki kuchenki, a następnie naciśnij i przytrzymaj 
przez 5 sekund klawisz numeryczny „1”. Kuchenka wyemituje 
sygnał dźwiękowy.
• Styl 2: Wyświetlacz pokazuje „PROGRAM”
• Styl 3: Wyświetlacz pokazuje "P:0" 
Uwaga:   Jeśli klawisz STOP/RESET zostanie naciśnięty przed 
zakończeniem programowania, zmiany zostaną odrzucone, a 
kuchenka mikrofalowa opuści tryb programowania.

2. Aby zmienić lub sprawdzić zaprogramowaną sekwencję 
gotowania, naciśnij klawisz(e).
• Gotowanie przy zastosowaniu jednocyfrowego programu 

gotowania: naciśnij klawisz (0-9)
• Gotowanie przy zastosowaniu dwucyfrowego programu 

gotowania: naciśnij kolejno dwa klawisze, odpowiadające 
numerowi wybranej sekwencji gotowania.( 00-99)

3� Klawiszami numerycznymi wprowadź pożądany czas gotowania.

4� Naciśnij klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY), aby wybrać 
poziom mocy. Klawiszem numerycznym ustaw poziom mocy lub 
ponownie naciśnij klawisz POWER LEVEL (POZIOM MOCY), 
aby zresetować ten poziom do 100%. 
• Styl 2: Wyświetlacz pokazuje "% MOCY" i aktualny poziom 

mocy, jeśli jest inny niż 100 procent. 
• Styl 3: Wyświetlacz pokazuje „POZIOM GOTOWANIA” i 

aktualny poziom mocy, jeśli jest inny niż 100 procent. 

5� Aby dodać etapy gotowania: naciśnij klawisz TIME ENTRY 
(WPROWADZANIE CZASU). Następnie powtórz czynności 3-4 
dla każdego dodatkowego etapu gotowania.
• Można zaprogramować do czterech różnych etapów.

6� W celu zapisania programu gotowania: naciśnij klawisz START

7� Aby zamknąć tryb programowania: naciśnij STOP/RESET lub 
zamknij drzwiczki kuchenki.

Programowanie ilości X2
Ta funkcja umożliwia dodanie do sekwencji gotowania 
predefiniowanego procentu czasu gotowania (tzw. czynnika 
gotowania).

W CELU EDYCJI WSPÓŁCZYNNIK GOTOWANIA:

1� Otwórz drzwiczki kuchenki, a następnie naciśnij i przytrzymaj 
przez 5 sekund klawisz numeryczny „1”. Kuchenka wyemituje 
sygnał dźwiękowy. 

2. Wybierz klawisz(e) do przeprogramowania.

3� Naciśnij klawisz X2.

4� Naciśnij klawisz numeryczny, aby zmienić współczynnik 
gotowania. 
Przykłady:
• Klawisz 5 zmienia współczynnik gotowania na 50%.
• Klawisz 3 zmienia współczynnik gotowania na 30%.

5� Naciśnij przycisk START, aby zapisać zmiany.
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Zmiana opcji użytkownika
Pozwala to użytkownikowi dostosowywać różne ustawienia kuchenki. Opcje takie jak programowanie 
jednym lub dwoma klawiszami, głośność sygnału dźwiękowego i maksymalny czas gotowania można 
zmieniać, aby dostosować do własnych potrzeb.

1� Otwórz drzwiczki kuchenki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz numeryczny 
„2". Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy.
• Styl 2: Wyświetlacz pokazuje „OPCJE”
• Styl 3: Wyświetlacz pokazuje "OP:" 
Uwaga:   Jeśli klawisz STOP/RESET zostanie naciśnięty przed zakończeniem programowania, 
zmiany zostaną odrzucone, a kuchenka mikrofalowa opuści tryb programowania.

2. Naciśnij dowolny klawisz numeryczny, aby wprowadzić powiązane opcje, jak zaznaczono na 
poniższym wykresie.

3� W celu dokonania zmiany naciskaj klawisz numeryczny aż do uzyskania pożądanych ustawień.
• Za każdym naciśnięciem klawisza opcja ulegnie zmianie.
• Dopasuj wyświetlany kod do kodu pożądanej opcji.

4� Naciśnij przycisk START, aby zapisać wybrane ustawienie. 

5� Aby wyjść z trybu opcji użytkownika, należy nacisnąć klawisz STOP/RESET i zamknąć drzwiczki.

 STYLE 2 I 3   Opcje użytkownika

KLAWISZ WYŚWIETLACZ OPCJE (USTAWIENIA FABRYCZNE SĄ POGRUBIONE)

1
Sygnał dźwiękowy końca 
cyklu

OP:10
OP:11
OP:12

3-sekundowy ciągły sygnał dźwiękowy
Ciągły sygnał dźwiękowy do momentu otwarcia drzwiczek
5 narastających sygnałów dźwiękowych do czasu otwarcia drzwiczek

2
Głośność głośnika

OP:20
OP:21
OP:22
OP:23

Wyłącza sygnał dźwiękowy
Ustawia głośność na niską
Ustawia głośność na średnią
Ustawia głośność na wysoką

3
Sygnał klawisza

OP:30
OP:31

Wycisza sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza
Włącza sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza

4
Włączanie klawiatury 
Okno

OP:40
OP:41
OP:42
OP:43

15 sekund od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona
30 sekund od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona
1 minuta od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona
2 minuty od otwarcia drzwiczek kuchenki, klawiatura wyłączona

5
Wydłuż czas podczas 
podgrzewania

OP:50
OP:51

Zapobiega dodaniu czasu podgrzewania podczas pracy kuchenki
Gdy zostanie naciśnięty klawisz pamięci, możliwa jest zmiana czasu podgrzewania podczas pracy 
kuchenki

6*
Zresetuj otwarte drzwiczki

OP:60
OP:61

Umożliwia wznowienie odliczania czasu podgrzewania przez kuchenkę po otwarciu drzwiczek podczas cyklu
Anuluje odliczanie czasu nagrzewania po otwarciu drzwi w trakcie cyklu.

7*
Maksymalny czas 
podgrzewania

OP:70
OP:71

Umożliwia podgrzewanie przez 60 minut
Umożliwia podgrzewanie przez 10 minut

8
Obsługa ręczna

OP:80
OP:81

Umożliwia korzystanie wyłącznie z zaprogramowanych klawiszy
Umożliwia korzystanie z funkcji ręcznego wprowadzania czasu i zaprogramowanych klawiszy

9
Obsługa przy użyciu dwóch 
klawiszy

OP:90
OP:91

Umożliwia korzystanie z 10 (0-9) programów gotowania (wybór programu gotowania jednym 
klawiszem)
Umożliwia korzystanie ze 100 (00-99) programów gotowania (wybór programu gotowania dwoma klawiszami)

0
Komunikat Wyczyść filtr

OP:00
OP:01
OP:02
OP:03

Nie wyświetlaj komunikatu
Wyświetlaj komunikat przez 24 godziny co 7 dni
Wyświetlaj komunikat przez 24 godziny co 30 dni
Wyświetlaj komunikat przez 24 godziny co 90 dni

*Ustawienia fabryczne mogą różnić się w zależności od modelu
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Wskazówki dotyczące gotowania
Kuchenka mikrofalowa ACP może ułatwić Ci pracę. Będziesz 
gotować z wyprzedzeniem i częściej będziesz wstępnie 
porcjować. Będziesz także spędzać mniej czasu na 
przyrządzaniu dań na specjalne zamówienie.

Aby mieć pewność, że wyniki będą niezmiennie dobre, warto 
zapamiętać kilku prostych rad. 

Zmienne cechy produktów 
żywnościowych
Na gotowanie w kuchence mikrofalowej może mieć 
bezpośredni wpływ zróżnicowanie produktów żywnościowych.

Na czas gotowania może istotnie wpływać  kształt 
produktów żywnościowych. Produkty, które są płaskie i 
cienkie ogrzewają się szybciej niż produkty masywne. Na 
przykład zapiekankę można przygotować łatwiej w płaskim 
naczyniu niż w małym. Produkty żywnościowe pokrojone 
na małe kawałki będzie gotować się szybciej niż produkty 
podzielone na większe fragmenty. Kawałki powinny mieć 
zbliżony rozmiar i kształt, pozwoli to ugotować całą porcję 
równomiernie, w przeciwnym razie mniejsze kawałki ugotują 
się szybciej. Najintensywniejsze gotowanie odbywa się 
na głębokości 1,9 cm (3/4 ") od powierzchni produktu. 
Wewnętrzne części dużych produktów spożywczych lub 
gęstych potraw są ogrzewane na zasadzie przewodzenia 
ciepła z zewnętrznej warstwy. Najbardziej jednolite gotowanie 
ma miejsce w przypadku potraw o płaskim kształcie. 
Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku gotowania razem 
produktów o podobnych rozmiarach i kształtach.

Ilość lub objętość produktu żywnościowego może 
wpływać na czas gotowania. Ze wzrostem objętości żywności 
czas potrzebny na ugotowanie lub podgrzanie przedmiotu 
wydłuża się prawie proporcjonalnie. Jeśli w kuchence 
zostanie umieszczona podwójna ilość jedzenia, gotowanie 
zajmie prawie dwa razy więcej czasu. Aby określić czas dla 
większych ilości, należy pomnożyć czas przygotowania jednej 
porcji przez liczbę porcji a następnie zmniejszyć całkowity 
czas gotowania o około 20%.

Na czas gotowania ma także wpływ gęstość potrawy. 
Porowate produkty żywnościowe, takie jak pieczywo, ciasta 
lub ciastka, nagrzewają się znacznie szybciej niż zbite mięso 
o tej samej objętości. Porowate pokarmy szybko pochłaniają 
promieniowanie mikrofalowe w całej objętości. Mięso 
pochłania mikrofale głównie na zewnętrznej powierzchni, 
a wnętrze jest ogrzewane na zasadzie przewodzenia, co 
wydłuża czas gotowania. Mięso można gotować w sosie. Ze 
względu na zawartość wody sos szybko się nagrzewa. Ciepło 
przeniesie się na mięso, a zatem mięso będzie ogrzewać się 
szybciej z powodu ciepła przewodzenia, a także ogrzewania 
przez mikrofale.

Na czas gotowania ma wpływ temperatura początkowa 
produktu żywnościowego. Podniesienie temperatury 
podgrzewanego produktu spożywczego o każdy stopień 
wymaga dostarczenia określonej ilości energii. Produkty o 
niższe temperaturze początkowej wymagają zatem więcej 
energii i więcej czasu na gotowanie. Dlatego produkty 
żywnościowe wyjęte z chłodziarki muszą być podgrzewane 
dłużej niż żywność przechowywana w temperaturze 
pokojowej. Produkty żywnościowe wkładane do kuchenki już 
lekko ciepłe podgrzewają się bardzo szybko.

Na czas podgrzewania wpływa zawartość wody w 
produkcie żywnościowym. Im wyższa zawartość wody w 
żywności, tym dłuższy czas gotowania.

Na czas gotowania wpływa także zawartość soli, tłuszczu 
i cukru. Żywność zawierająca dużą ilość soli, tłuszczu i 
cukru podgrzewa się bardzo szybko i może osiągać znacznie 
wyższą temperaturę niż produkty o niskim poziomie soli, 
tłuszczu i cukru. Produkty żywnościowe o niższej zawartości 
soli, tłuszczu i cukru wymagają dłuższego czasu gotowania.

Na sposób, w jaki gotuje się produkty żywnościowe ma 
wpływsposób ich rozmieszczenia we wnętrzu kuchenki 
mikrofalowej. Najlepsze jest ustawienie „koliste”. Zawsze, gdy 
jest to możliwe, używaj okrągłych przyborów. Produkty do 
gotowania, na przykład ziemniaki, układaj koiliście, a nie w 
rzędach. Gdy gotujesz tylko jeden produkt spożywczy, umieść 
go na środku szklanej tacki kuchenki.
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Wskazówki dotyczące gotowania (ciąg dalszy)
Zabiegi w czasie gotowania
W przepisach czasem znajdują się zalecenia, aby przeprowadzać 
określone zabiegi lub przenosić produkty żywnościowe podczas 
gotowania. Zaleca się stosowanie kilku zabiegów:

W przypadku gotowania w kuchence mikrofalowej 
mieszanie jest wymagane rzadziej niż w gotowaniu 
konwencjonalnym. W konwencjonalnym gotowaniu używa się łyżki, 
aby przenosić produkt żywnościowy z dna patelni, aby równomiernie 
rozprowadzać ciepło. W czasie gotowania niektórych produktów 
żywnościowych w kuchence mikrofalowej także należy mieszać, ale 
mieszanie w tym przypadku powinni odbywać się od zewnątrz potrawy 
w kierunku do jej wnętrza. Jeśli według przepisu należy zamieszać 
raz lub dwa razy podczas gotowania, mieszaj w mniej więcej równych 
odstępach czasu. Na przykład jeśli zgodnie z przepisem należy w 
czasie w 12-minutowego gotowania zamieszać dwukrotnie, zrób 
to po 4 minutach gotowania i ponownie, po 8 minutach. Nie trzeba 
jednak przestrzegać tych czasów bardzo precyzyjnie. Mieszaj tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku stosowania niższych 
poziomów mocy lub ustawień należy mniej mieszać. Do produktów 
żywnościowych wymagających mieszania należą budynie, niektóre 
zapiekanki, niektóre sosy, niektóre zupy i niektóre potrawy z jajek. 
Są produkty żywnościowe, których nie można mieszać. Te produkty 
należy przestawiać lub obracać.

Niektórych produktów żywnościowych nie powinno się mieszać, 
podczas gotowania należy je obracać lub przestawiać. Należą 
do nich pieczone ziemniaki, babeczki (w kubkach budyniowych), 
kawałki kurczaka i inne. Zmiana ustawienia umożliwia bardziej 
równomierne gotowanie potraw. Produkty żywnościowe, które są 
ugotowane, przykryte lub gotowana przy użyciu niższych poziomów 
mocy, zwykle wymagają niewielkiego przestawiania.

Można wyróżnić dwa rodzaje obracania. Produkty żywnościowe 
odwraca się, kiedy nie można ich mieszać. Produkty, które są 
gotowane pod przykryciem lub przy niskim poziomie mocy, zwykle 
wymagają niewiele obracania.

Odwracanie produktów żywnościowych: Produkty 
żywnościowe odwraca się na drugą stronę, aby zapewnić 
równomierne rozchodzenie się ciepła. Mięso i drób to dwa przykłady 
produktów żywnościowych, które czasami „odwraca się na drugą 
stronę". Może to być pieczeń, indyk i całe kurczaki. Małe kawałki 
mięsa, na przykład drobiu, mogą wymagać przewracania w brytfance 
lub w trakcie przyrumieniania.

Potrawy, które należy obracać: Jest kilka produktów 
spożywczych, których nie można mieszać, przestawiać ani odwracać 
na drugą stronę. Dlatego naczynie używane do ich gotowania jest 
obracane lub produkt jest obracany w naczyniu. Półobrót oznacza 
uchwycenie naczynia i obrócenie naczynia tak, że ta jego część 
która była skierowana w stronę drzwi kuchenki znajdzie się w głębi 
kuchenki. Przykładami produktów żywnościowych, która czasami są 
obracane razem z naczyniem lub w naczyniu, są ciasta, quiche lub 
suflety. Podczas gotowania przy niższym poziomie (ustawieniach) 
mocy obracanie może odbywać się rzadziej.

Przybory do gotowania w kuchence 
mikrofalowej
Nigdy nie używaj do gotowania naczyń ani pokryw zawierających 
metal. Dotyczy to wszystkich wyrobów metalowych i emaliowanych, 
folii i pojemników z metalowymi wykończeniami. Odpowiednie 
pojemniki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych są wykonane z 
papieru, szkła, porcelany, tkanin i wikliny.

ZALECANE  NIEZALECANE
Szkło/Ceramika Folia aluminiowa
Tkanina z włókna naturalnego Torby spożywcze
Papier niechodzący z recyklingu Pap[ier z recyklingu
Plastik Szkło ołowiowe
Drewno Gazety

Metal
Porcelana z dodatkiem metali

TEST SPRAWDZANIA PRZYBORÓW KUCHENNYCH
Sprawdź naczynia pod kątem bezpieczeństwa podczas gotowania w 
kuchence mikrofalowej, przeprowadzając poniższy test.
1� W kuchence mikrofalowej obok pustego naczynia do 

przetestowania postaw szklaną miarkę z wodą. 
2. Podgrzewaj przy pełnym poziomie mocy przez jedną minutę.
3� Sprawdź temperaturę naczynia i wody.

• Jeśli naczynie będzie chłodne, a woda gorąca, naczynie może 
być używane w kuchence mikrofalowej. 

• Jeśli naczynie będzie lekko ciepłe, używaj go do 
krótkotrwałego gotowania. 

• Jeśli naczynie jest gorące, a woda chłodna, nie używaj 
go. Naczynie pozostaje chłodne, jeśli nie pochłania 
promieniowania mikrofalowego, które jest pochłaniane przez 
wodę. Naczynie rozgrzewa się, jeśli pochłania promieniowanie 
mikrofalowe. 

Wskazówki dotyczące gotowania
Przykrywaj produkty żywnościowe, będą się wtedy 
szybciej i bardziej równomiernie gotować. Można stosować 
pokrywki szklane, folię plastikową, pokrywy lub inne produkty 
papierowe. Nie zamykaj szczelnie. Należy umożliwić ciągłe 
odprowadzanie pary.

Przebij torebki, plastikowe osłony i wszystkie produkty 
spożywcze o cienkiej skórce, takie jak ziemniaki, pomidory, jajka itp. 
Zapobiega to wybuchom w kuchence i pozwala na rozszerzanie się 
oraz/lub ucieczkę pary.

Żywność należy starannie ułożyć na talerzu. Najlepsze 
rezultaty uzyskuje się, układając takie produkty żywnościowe, jak 
warzywa lub produkty zapiekane równomiernie wzdłuż krawędzi 
naczynia, tak aby w środku grubość produktów była nieco mniejsza.. 
Krawędzie produktów żywnościowych nie powinny zachodzić na 
siebie ani zwisać znad krawędzi naczynia. Przykrywaj mięso sosem i 
zwilżaj wszystkie suche pokarmy oprócz chleba lub ciasta.

Nie układaj w kuchence wielu warstw jedzenia czy 
potraw na talerzach. Podczas gotowania więcej niż jednej porcji 
lub talerzy, wszystkie porcje należy umieszczać na jednym poziomie, 
przy zachowaniu przerw między wszystkimi pojemnikami.
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Instrukcja gotowania
Wskazówki dotyczące gotowania na parze
1� Naczynia do gotowania

a. Zawsze podgrzewaj lub gotuj produkty żywnościowe pod przykryciem, aby:
• zatrzymać parę w celu wydajniejszego gotowania i zachowania wilgotności produktów żywnościowych
• uzyskać równomierny rozkład temperatury i równomiernie ugotowane produkty
• wnętrze kuchenki było czystsze i nie dochodziło do rozpryskiwaniu się potraw

b� Do używania w kuchenkach mikrofalowych nadają się następujące materiały: ceramika, papier, porcelana, styropian, szkło 
i tworzywo sztuczne. 
Odporne na wysoką temperaturę naczynia typu „amber pan” są zalecane do WSZYSTKICH produktów, szczególnie tych o 
wysokiej zawartości tłuszczu lub cukru, ponieważ składniki te bardzo szybko się nagrzewają.

2. Temperatura żywności
a. Aby osiągnąć właściwą temperaturę podania, mrożonki wymagają dłuższego czasu gotowania niż produkty schłodzone.
b� Przedmioty schłodzone:

• Artykuły przechowywane w chłodziarce w temperaturze 40°F (4°C) należy podczas podgrzewania przykryć; wyjątkiem 
są pieczywo, ciasta oraz wszelkie produkty z panierką, które należy podgrzewać bez przykrycia, aby uniknąć ich 
zmiękczenia.

c. Produkty żywnościowe o temperaturze pokojowej:
• Żywność przechowywana w temperaturze pokojowej, np. konserwy lub warzywa, będzie wymagała mniej czasu na 

podgrzanie niż produkty schłodzone.
d. Konwencjonalnie przygotowana żywność powinna być lekko niedogotowana, aby nie uległa przegotowaniu podczas 

ponownego podgrzewania na parze w kuchence mikrofalowej.
e� Po zakończeniu cyklu gotowania na parze temperatura wewnątrz produktów żywnościowych będzie nadal nieznacznie 

wzrastać z powodu obecności pary.

3� Struktura żywności
a. Produkty spożywcze o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru, soli i wody szybko pochłaniają energię mikrofalową, co 

umożliwia skrócenie czasu gotowania.
b� Produkty bogate w białko lub błonnik wymagają dłuższego czasu gotowania ze względu na wolniejsze pochłanianie 

energii mikrofalowej.

4� Ilość
a. Wraz ze wzrostem masy jedzenia, wydłuża się niezbędny czas gotowania.

Zapoznaj się ze wszystkimi wytycznymi Kodeksu Żywnościowego USDA / FDA i stosuj się do nich podczas gotowania lub 
podgrzewania produktów żywnościowych.
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Pielęgnacja i czyszczenie
Energia mikrofalowa jest przyciągana do każdego produktu żywnościowego w kuchence. Rozpryski 
lub wycieki żywności mogą wpływać na wydajność podgrzewania, a także mogą być przyczyną 
uszkodzenie kuchenki. Aby zapobiec uszkodzeniu kuchenki, utrzymuj kuchenkę mikrofalową w 
czystości i usuwaj wszelkie resztki jedzenia.  
Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi prawidłowej konserwacji kuchenki. 

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE ZATWIERDZONEJ 
INSTRUKCJI CZYSZCZENIA KUCHENKI MOŻE BYĆ PRZYCZYNA 
UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI

 ⚠ NIE używaj ściernych środków czyszczących ani środków czyszczących zawierających 
amoniak, cytrusy, fosforany, chlor, wodorotlenek sodu lub potasu (ługu). Stosowanie żrących 
środków czyszczących lub środków zawierających amoniak, cytrusy, fosforany, chlor, wodorotlenek 
sodu lub potasu (ług) może spowodować uszkodzenie ważnych części kuchenki.  
Stosowanie niezatwierdzonych środków czyszczących spowoduje unieważnienie warunków gwarancji.

 ⚠ Nigdy nie wlewaj wody na dno kuchenki mikrofalowej.

 ⚠ NIE używaj systemów czyszczenia wodą pod ciśnieniem. 

 ⚠ NIE należy używać kuchenki bez osłony anteny i filtra powietrza. 

 ⚠ Nigdy nie włączaj ani nie uruchamiaj kuchenki podczas czyszczenia. Przed czyszczeniem 
zawsze odłączaj kuchenkę od sieci.

 ⚠ Urządzenia NIE należy czyścić strumieniem wody ani myjką parową.

 ⚠ OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć porażenia prądem, 
które może powodować 
poważne obrażenia ciała lub 
śmierć, przed czyszczeniem 
odłącz przewód zasilający lub 
wyłącz bezpiecznik. 

Podczas czyszczenia kuchenki 
należy nosić rękawice i okulary 
ochronne. 

Nieutrzymywanie kuchenki w 
czystości może prowadzić do 
pogorszenia stanu powierzchni, 
co może niekorzystnie wpływać 
na żywotność urządzenia i 
prowadzić do niebezpiecznych 
sytuacji.

Codzienna pielęgnacja i czyszczenie 
WNĘTRZE, POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE I DRZWICZKI
1� Odłącz kuchenki od sieci 
2. Usuń resztki produktów żywnościowych
3� Wyczyść kuchenkę mikrofalową łagodnym detergentem rozcieńczonym ciepłą wodą, 

używając do tego celu miękkiej gąbki lub szmatki. Wykręcanie gąbki lub szmatki przed 
wytarciem sprzętu w celu usunięcia nadmiaru wody. 

4� W razie potrzeby zagotuj szklankę wody w kuchence mikrofalowej, aby przed 
czyszczeniem zmiękczyć brud. 

PANEL STEROWANIA 
5� Otwórz drzwiczki kuchenki, aby wyłączyć zegar kuchenki. 
6� Czyść łagodnym detergentem rozcieńczonym ciepłą wodą, używając do tego celu miękkiej 

gąbki lub szmatki. 
Wykręcanie gąbki lub szmatki przed wytarciem sprzętu w celu usunięcia nadmiaru wody. 

OSŁONA ANTENA/OSŁONA ROZPRYSKOWA
Osłona anteny (lub osłona rozpryskowa/przeciwtłuszczowa) jest istotnym elementem 
konstrukcji kuchenki.  
Wyczyść osłonę na miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się rozprysków/resztek na suficie 
kuchenki

7� Odłącz kuchenkę 

8� Wyczyść osłonę anteny łagodnym detergentem rozcieńczonym ciepłą wodą, używając do tego celu 
miękkiej gąbki lub szmatki. Wykręcanie gąbki lub szmatki przed wytarciem sprzętu w celu usunięcia 
nadmiaru wody. 

9. W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA ZANIECZYSZCZEŃ może być konieczne wymontowanie osłony 
anteny w celu bardziej gruntownego czyszczenia. 

a. Odłącz kuchenkę od sieci , aby uniemożliwić obracanie się anteny
b� Zdejmij osłonę anteny

• Wciśnij 2 występy z przodu i pociągnij w dół
• Wyjmij osłonę, pochylając ją pod kątem 45 stopni

c. Oczyść osłonę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Przepłucz wodą. 
d. Dokładnie wysusz
e� Ponownie zamontuj osłonę

• Ustaw osłonę tak, aby napis „This Side Up” był skierowany do góry i czytelny
• Włóż pod kątem osłonę do wnęki
• Wsuń 2 tylne szpilki, a następnie popchnij przednią ściankę, aby osłona znalazła się na swoim 

miejscu
f. Sprawdź poprawność montażu

• Po montażu należy przełożyć przez otwory 4 szpilki.
• Pociągnij palcem osłonę w dół, aby sprawdzić czy wszystkie szpilki są wsunięte w otwory 

wewnątrz kuchenki, a osłona jest prawidłowo zamontowana.
g. Ponownie podłącz do kuchenki zasilanie. 

9c 9d

9b 9b
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3 3
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Szczegółowe zalecenia dotyczące codziennej pielęgnacji i czyszczenia 
przedstawiono na poprzedniej stronie.

Cotygodniowa pielęgnacja i czyszczenie 
FILTRY POWIETRZA 
Czyść wlot czystego powietrza co tydzień, pozwoli to zachować prawidłowy przepływ 
powietrza.

 ⚠ WAŻNE: Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia kuchenki, regularnie oczyszczaj 
filtr powietrze.

 ⚠ UWAGA: NIE należy użytkować kuchenki bez filtra.

1� Odszukaj filtr(y) powietrza:
 � Modele Style 1, Style 2 i Style 3:
W kuchence jest tylko jeden filtr powietrza. Filtr powietrza znajduje się poniżej 
drzwiczek kuchenki.

 � Model Style 4:
W kuchence są dwa (2) filtry powietrza.  Filtry powietrza znajdują się w dolnym 
prawym i dolnym lewym rogu kuchenki.

2. Odłącz kuchenkę od sieci. 

3� Chwyć wypustki filtrów i pociągnij do przodu. Filtr zostanie zwolniony z zacisków.

4� Umyj filtr w gorącej wodzie i łagodnym detergencie. Wypłucz i dokładnie wysusz. 

5� Montując filtr, umieść jego dolną część filtra w zaciskach i wciśnij górną część 
filtra na miejsce. 
 
 
 
 
 

Comiesięczna pielęgnacja i czyszczenie 
OTWORY WENTYLACYJNE WYLOTOWE 
Sprawdzaj co miesiąc, czy wzdłuż żaluzji wlotowych i wylotowych na dnie i z tyłu kuchenki nie 
gromadzą się osady kuchenne. Oczyść otwory wentylacyjne wilgotną szmatką, aby zapewnić 
prawidłowy przepływ powietrza. Dokładnie wysusz.

Pielęgnacja i czyszczenie (ciąg dalszy)

Otwory wentylacyjne wylotowe

(Modele Style 1-3) Wyjmij do 
czyszczenia filtr powietrza

(Styl 4) Wyjmij do czyszczenia 
oba filtry powietrza
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Zanim zadzwonisz do punktu serwisowego

OBJAW MOŻLIWA PRZYCZYNA

Po zakończeniu cyklu gotowania nadal 
działa wentylator kuchenki i pozostaje 
włączone światło

Wentylator chłodzi elementy kuchenki. Jeśli wentylator pracuje 60 sekund, jest to prawidłowe 
działanie

Wentylator kuchenki działa, gdy kuchenka 
nie gotuje

Prawidłowe działanie

Kuchenka nie działa Sprawdź, czy kuchenka jest podłączona do sieci.
Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.
Sprawdź, czy kuchenka jest podłączona do dedykowanego obwodu. 
Sprawdź, czy kuchenka jest podłączona do uziemionego i spolaryzowanego obwodu. Skontaktuj 
się z elektrykiem, aby potwierdzić stan obwodu.

Jeśli kuchenka nie przyjmuje poleceń po 
naciśnięciu klawisza

Otwórz i zamknij drzwiczki kuchenki. Naciśnij ponownie klawisz.

Jeśli kuchenka działa nieprawidłowo Odłącz kuchenkę, odczekaj 1 minutę i podłącz kuchenkę.

Kuchenka działa z przerwami Sprawdź czy filtry powietrza i obszar odprowadzania nie są blokowane

Kuchenka działa, ale nie podgrzewa 
produktów żywnościowych

Wstaw do kuchenki szklankę zimnej wody. Podgrzewaj przez minutę. Jeśli temperatura wody 
nie wzrośnie, kuchenka działa nieprawidłowo i należy wezwać pracownika serwisu.

Wyświetlany jest komunikat „Oczyść filtr” Jest to prawidłowy komunikat, będzie widoczny przez 24 godziny.

Zamrożony wyświetlacz kuchenki Wyświetlacz kuchenki musi się zresetować. Odłącz kuchenkę od sieci. Odczekaj 5 sekund. 
Podłącz ponownie.

Ostrzeżenie „NIEPRAWIDŁOWY WPIS” Czas gotowania wynosi zero lub jest nieustawiony. Wprowadź prawidłowy czas gotowania.

Ostrzeżenie „Przekracza maksymalny czas 
gotowania”

Całkowity czas gotowania przekracza czas maksymalny.  
Sprawdź czas gotowania na poszczególnych etapach.  
Sprawdź opcję użytkownika>Maksymalny czas gotowania

 ⚠ OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, nie należy w 
żadnym momencie usuwać zewnętrznej osłony. Zewnętrzną osłonę mogą zdejmować wyłącznie pracownicy 
autoryzowanego serwisu.

e-mail: commercialservice@acpsolutions.com

Pełna dokumentacja produktu na stronie:
www.acpsolutions.com

Kontakt

Zapisuj dokumentację wszystkich przeglądów i napraw do użytku w przyszłości.


