
Kuchenka mikrofalowa
(DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH)

Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw

CM1929/CM1929* (1850 W)
CM1529/CM1529* (1500 W)
CM1329/CM1329* (1300 W)

wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. 
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PANEL STEROWANIA

1. WYŚWIETLACZ

2. PRZYCISK PROGRAMU

3. PRZYCISKI CYFR (programowanie czasu, 
pamięci)

4. PRZYCISK BLOKADY PROGRAMU

5. PRZYCISK WYBORU POZIOMU MOCY

6. PRZYCISK ROZMRAŻANIA

7. PRZYCISK PODWÓJNEJ ILOŚCI

8. PRZYCISK +20sec 
(przycisk natychmiastowego włączania 
podgrzewania)

9. PRZYCISK ANULOWANIA

10. PRZYCISK START

WYŚWIETLACZ

1. WSKAŹNIK PROGRAMU

2. WYŚWIETLACZ CZASU

3. WSKAŹNIK CZASU SPRAWDZANIA 
FILTRA POWIETRZA

4. WSKAŹNIK NUMERU PRZYCISKU 
PAMIĘCI

5. WSKAŹNIK KONTROLI ŹRÓDŁA 
ZASILANIA (jego wyświetlenie oznacza, że 
podgrzewanie nie działa)

6. WSKAŹNIKI POZIOMU MOCY

7. WSKAŹNIKI ROZMRAŻANIA

8. WSKAŹNIK PODWÓJNEJ ILOŚCI

9. WSKAŹNIK KONTROLI DANYCH

JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi zawiera wiele cennych 
informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej, które obejmują:

• Zasady bezpieczeństwa
• Właściwe akcesoria i przybory kuchenne
• Pomocne wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

• Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UŻYCIA W 
PRZYSZŁOŚCI.
Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

• Z urządzenia należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do instrukcji. Ostrzeżenia i 
ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich 
warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i 
obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.

• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej kuchenki 
mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. 
W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać 
pomoc i informacje na stronie www.samsung.com.

• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Urządzenie jest 
przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać taśm materiałowych 
ani poduszek wypełnionych ziarnem, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń lub pożaru. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem 
urządzenia.

• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć 
negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych 
sytuacji.

LEGENDA SYMBOLI I IKON

OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego 
kalectwa lub śmierci.

PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do drobnych 
obrażeń lub uszkodzenia mienia.
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Ostrzeżenie — zagrożenie pożarem Ostrzeżenie — gorąca powierzchnia

Ostrzeżenie — prąd Ostrzeżenie — materiał wybuchowy

NIE próbować. Postępować zgodnie z instrukcjami.

NIE rozmontowywać. Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda 
sieci.

NIE dotykać. Sprawdzić, czy urządzenie jest uziemione, 
aby zapobiec porażeniu prądem.

Skontaktować się z centrum 
serwisowym. Uwaga

Ważne

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE 
PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO.
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie 
promieniowania mikrofalowego.

(a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami, 
manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek) ani wkładać przedmiotów 
do otworów blokad.

(b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani 
dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach 
uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć 
najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.

(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona 
przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz 
uszkodzenie następujących elementów:
(1) drzwiczki (nie mogą być wygięte),
(2) zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane),
(3) uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.

(d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych 
pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.

Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których 
przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub wykorzystywana w formie 
promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali podłączonych 
bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków wykorzystywanych w celach 
mieszkaniowych.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Niniejszych instrukcji należy przestrzegać przez cały czas korzystania z kuchenki.

 OSTRZEŻENIE
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie przez 
wykwalifikowanych pracowników.

Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych 
pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.

Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek 
wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i materiałów 
łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, 
zatłuszczonych lub zakurzonych i w miejscach wystawionym na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy wody oraz narażonych na 
wyciek gazu. Kuchenkę należy ustawić równo względem ziemi.

Urządzenie należy właściwie uziemić zgodnie z przepisami lokalnymi i 
krajowymi.

Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą 
szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy wodę.

Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać 
na nim ciężkich przedmiotów.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast 
przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy 
urządzenie pracuje.

Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia 
dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast 
odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.

Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani uderzać go.

Nie należy umieszczać urządzenia nad delikatnymi przedmiotami, takimi jak 
zlewy czy wyroby szklane. (Dotyczy tylko modelu podwieszanego)

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, 
alkoholu, myjki parowej ani myjki wysokociśnieniowej.

Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie 
same, jak w specyfikacji produktu.

Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno 
korzystać z rozgałęźników, przedłużaczy ani transformatorów prądu.
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OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia 
wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym 
przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.

OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, 
przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania.

OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się 
nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może 
w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego 
należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE 
po wyłączeniu kuchenki odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się 
ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, 
natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami 
PIERWSZEJ POMOCY.

• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca żadnym kremem, tłuszczem ani płynem.

Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie 
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi 
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z 
jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić 
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, 
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci), nie powinny 
korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi 
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na odpowiedniej wysokości, 
aby zapewnić dostęp do komory kuchenki i przycisków sterowania.

Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na 10 minut z 
umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą. 

Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z 
niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym 
punktem serwisowym.
Podczas samoczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż 
zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości 
(tylko model z funkcją czyszczenia).
W przypadku rozlania się większych ilości płynu należy usunąć je przed 
samoczyszczeniem, a w czasie samoczyszczenia w kuchence mogą 
znajdować się wyłącznie przybory kuchenne opisane w instrukcji obsługi 
(tylko model z funkcją czyszczenia).

Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, 
kłaść przewód zasilający między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub 
poluzowanych gniazd. Gdy wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, 
należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z 
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem 
zdalnego sterowania.

Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w urządzeniu, na nim ani na 
jego drzwiczkach.

Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak 
środek owadobójczy.

Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie powinny 
przebywać w pobliżu piekarnika podczas otwierania i zamykania drzwiczek, 
gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.

Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych, 
przyczepach itp.

Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Należy 
zachować szczególną ostrożność podczas podgrzewania potraw lub 
napojów zawierających alkohol, ponieważ opary alkoholu mogą się zetknąć 
z gorącymi częściami kuchenki.
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o pracy 
na blacie. Nie należy umieszczać jej w szafkach. (Dotyczy tylko modelu 
podwieszanego)
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części 
nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu 
uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8. roku życia 
powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej 
bez nadzoru dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie 
obsługiwać to urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym 
użytkowaniem.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, 
sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu 
i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po 
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie 
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i 
konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich 
uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać naprawione 
przez wykwalifikowaną osobę.
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Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania po montażu. 
Możliwość odłączenia można zapewnić poprzez umieszczenie wtyczki w 
dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu zgodnie 
z odpowiednimi zasadami (tylko model do zabudowy).
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać 
wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez 
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: dzieci mogą korzystać z trybu łączonego wyłącznie pod 
nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę 
gotowania.

Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy urządzenia.

W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą się 
nagrzewać.

 PRZESTROGA
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w 
kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych 
pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców, 
widelców itp.
Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Przyczyna: mogą one powodować występowanie wyładowań elektrycznych 
lub iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach 
powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu 
na ryzyko zapłonu.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru ani 
odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, mniejsze 
ilości jedzenia należy podgrzewać lub gotować przez krótszy czas.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz 
odłączyć od źródła zasilania, a drzwiczki kuchenki pozostawić zamknięte 
w celu zduszenia płomienia.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości 
jedzenia.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie. Należy 
unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać 
w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować 
nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać 
szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i 
innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą 
się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. 
Może to też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne 
wyłączenie. Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu ostygnięcia.

Zawsze podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic 
kuchennych w celu uniknięcia oparzeń.
Do czasu ostygnięcia kuchenki nie wolno dotykać jej elementów 
grzejnych ani wewnętrznych ścianek.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po 
zakończeniu podgrzewania należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby 
uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej 
odległość wyciągniętej ręki w celu uniknięcia poparzenia gorącym 
powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa 
zostanie automatycznie wyłączona na 30 minut ze względów 
bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej szklanki z wodą. 
Woda pochłonie mikrofale w razie przypadkowego włączenia kuchenki.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać 
środków zawierających składniki ścierne ani ostrych szczotek 
metalowych, ponieważ mogą zarysować powierzchnię, co może 
doprowadzić do pęknięcia szyby.
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w 
niniejszej instrukcji obsługi (patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej).
Należy zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń 
elektrycznych w pobliżu kuchenki.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY 
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu 
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, 
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego 
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy 
o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie 
ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych 
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży 
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. 
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków 
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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USTAWIANIE CZASU
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie włączone 
zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”, „88:88” lub „12:00”.
Ustaw aktualny czas. Czas może być wyświetlany w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar 
należy ustawić w następujących przypadkach:

• Przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej;
• Po awarii zasilania.
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.

Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień lub gdy urządzenie działa w trybie tymczasowego 
zatrzymania, nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po 
25 minutach wyświetli się zegar.
Lampka kuchenki wyłączy się po 5 minutach, jeśli drzwiczki są otwarte.

1. Aby wyświetlić czas w formacie... Następnie naciśnij przycisk z oznaczeniem  
„+20sec (+ 20 s)”.

24-godzinnym
12-godzinnym

Jednokrotnie
Dwukrotnie

2. Za pomocą PRZYCISKÓW CYFR wprowadź aktualny czas. 
Musisz nacisnąć co najmniej trzy cyfry, aby ustawić zegar.  Jeśli 
aktualny czas to 5:00, naciśnij przyciski cyfr 5, 0, 0.

3. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij PRYCISK START, 
aby uruchomić zegar. Zegar zostanie ustawiony w ciągu 10 
sekund.

Jeżeli nie chcesz ustawiać czasu, przed rozpoczęciem gotowania naciśnij PRZYCISK 
ANULUJ.

Jeśli chcesz zmienić lub wyzerować ustawienie czasu, odłącz i ponownie podłącz 
kuchenkę.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE GOTOWANIA
Znamionowa moc wyjściowa IEC jest ustandardyzowana międzynarodowo, więc wszyscy producenci 
kuchenek mikrofalowych korzystają obecnie z tej samej metody pomiaru mocy wyjściowej.
Jeżeli na opakowaniu produktu spożywczego znajdują się instrukcje dotyczące gotowania oparte na 
znamionowej mocy wyjściowej IEC, czas gotowania należy ustawiać zgodnie z mocą IEC posiadanej 
kuchenki.
Na przykład:
jeśli instrukcje gotowania dotyczą kuchenki o mocy 650 W,
w przypadku modelu MW87L (850 W) należy skrócić czas gotowania. Gotowe posiłki są bardzo 
wygodne i obecnie cieszą się dużą popularnością. Posiłki te są już przyrządzone i ugotowane przez 
producenta żywności, a następnie zamrożone, schłodzone lub zapakowane próżniowo w celu 
zapewnienia długiego okresu przydatności do spożycia.
Coraz częściej czas podgrzewania takich gotowych dań opiera się na kategoriach grzewczych A, B, 
C, D i E.
W związku z tym wystarczy dopasować kategorię grzewczą kuchenki do instrukcji na opakowaniu i 
odpowiednio ustawić zegar.
Na przykład: jeśli wg. instrukcji należy podgrzewać produkt przez 3 minuty z zastosowaniem 
wysokiego poziomu mocy, w przypadku kuchenki CM1929/CM1929* (kategoria E) należy ustawić 
zegar na mniej niż 3 minuty i wybrać wysoki poziom mocy.

Zawsze należy pamiętać, że instrukcje dotyczące gotowania mają jedynie charakter 
wskazówek. Jeśli pomimo przestrzegania instrukcji jedzenie wciąż nie jest ciepłe, 
wystarczy ponownie umieścić je w kuchence i gotować do skutku.
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GOTOWANIE/PODGRZEWANIE
1-etapowy proces gotowania
Upewnij się, że kuchenka jest podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego,
a na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat ON (WŁ.).
Otwórz drzwiczki kuchenki (lampka się zaświeci).
Włóż jedzenie do odpowiedniego pojemnika, umieść je pośrodku kuchenki i dokładnie zamknij 
drzwiczki (lampka zgaśnie).

1. Wybierz żądany poziom mocy, naciskając WYBÓR POZIOMU 
MOCY.
Efekt: Wybrany poziom mocy pojawi się na 

wyświetlaczu. 

2. Ustaw żądany czas podgrzewania poprzez naciśnięcie 
przycisków CYFR.

Efekt: Wybrany czas pojawi się na wyświetlaczu. 

Maksymalny czas gotowania powiązany z poszczególnymi poziomami mocy gotowania podano 
w części „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski CYFR nie 
działają ani nie reagują w przypadku wybrania czasu gotowania przekraczającego wartość 
maksymalną. Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas, 
na jaki zezwala wybrany program. Zaleca się naciśnięcie przycisku ANULUJ i wprowadzenie 
nowego poziomu mocy oraz czasu gotowania.

3. Naciśnij przycisk .
Efekt: Włączy się lampka kuchenki oraz wentylator. 

Rozpocznie się podgrzewanie jedzenia. Na 
wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu 
pozostałego do zakończenia gotowania. 

Po upływie zaprogramowanego czasu 4 razy rozlegnie się sygnał dźwiękowy oznaczający 
zakończenie cyklu, a podgrzewanie jedzenia zakończy się. 
Lampka kuchenki zgaśnie. Jeszcze przez 1 minutę będzie działał wentylator, aby schłodzić 
wewnętrzne części kuchenki. W tym czasie wentylator nie wyłączy się nawet po otwarciu 
drzwiczek. Po upływie 1 minuty wentylator się wyłączy. Jedzenie można wyjąć z kuchenki 
pomimo włączonego wentylatora. 
W tym czasie wentylator nie wyłączy się nawet po otwarciu drzwiczek. Po upływie 1 minuty 
wentylator się wyłączy, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się komunikat ON (WŁ.). Jedzenie 
można wyjąć z kuchenki pomimo włączonego wentylatora.

4. Otwórz drzwiczki i wyjmij jedzenie.  
Zamknij drzwiczki. Lampka kuchenki zgaśnie.

W trakcie cyklu podgrzewania jedno naciśnięcie przycisku (  ) powoduje zatrzymanie 
pracy kuchenki. W tym czasie wskaźnik kontroli zasilania ON (WŁ.) zacznie migać; wyłączy 
się po ponownym naciśnięciu przycisku (  ) lub (  ). 
Ponowne uruchomienie jest możliwe po naciśnięciu przycisku (  ), natomiast drugie 
naciśnięcie przycisku (  ) powoduje anulowanie wybranego programu. Gdy cykl 
podgrzewania NIE jest włączony, jedno dotknięcie przycisku (  ) powoduje anulowanie 
wybranego programu. 
Możesz nacisnąć jeden raz lub kilkakrotnie przycisk +20sec (+20 s), aby za każdym 
naciśnięciem wydłużyć czas gotowania o 20 sekund. Nie możesz jednak przekroczyć 
maksymalnego czasu dozwolonego dla wybranego poziomu mocy.

Po pierwszym podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego kuchenka 
wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawią się wszystkie wskaźniki i 
będą wyświetlane przez 5 sekund.

Po zakończeniu cyklu podgrzewania i otworzeniu drzwiczek lampka kuchenki 
automatycznie się włączy, a po upływie 5 minut zgaśnie.

Po otworzeniu drzwiczek w trakcie cyklu podgrzewania kuchenka przerwie pracę, 
a lampka automatycznie się zaświeci na 5 minut, po czym zgaśnie. W przypadku 
pozostawienia otwartych drzwiczek kuchenki na ponad 1 minutę urządzenie będzie co 
minutę emitować sygnał dźwiękowy, a po upływie 5 minut na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat ON (WŁ.) wskaźnika kontroli źródła zasilania.
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Wieloetapowy proces gotowania

1. Wybierz żądany poziom mocy, naciskając przycisku WYBÓR 
POZIOMU MOCY lub przycisku WYBÓR POZIOMU 
ROZMRAŻANIA.
Efekt: Wybrany poziom mocy pojawi się na 

wyświetlaczu. 

2. Ustaw żądany czas podgrzewania poprzez naciśnięcie 
przycisków CYFR.

Efekt: Wybrany czas pojawi się na wyświetlaczu. 

Maksymalny czas gotowania powiązany z poszczególnymi poziomami mocy gotowania podano 
w części „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski CYFR nie 
działają ani nie reagują w przypadku wybrania czasu gotowania przekraczającego wartość 
maksymalną. Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas, 
na jaki zezwala wybrany program. Zaleca się naciśnięcie przycisku ANULUJ i wprowadzenie 
nowego poziomu mocy oraz czasu gotowania.

3. Powtórz kroki 1 i 2 dla II lub III etapu programowania pamięci.

4. Naciśnij przycisk .

Efekt: Włączy się lampka kuchenki oraz wentylatora. 
Automatycznie rozpocznie się podgrzewanie 
według zaprogramowanego czasu gotowania 
i z zastosowaniem odpowiedniego poziomu 
mocy. (I etap g II etap g III etap). 
Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do 
zakończenia gotowania. 

Nie można skonfigurować tej samej opcji POZIOMU MOCY ani ROZMRAŻANIA.
Działa to jak sekwencja ustawień.

POZIOMY MOCY I CZAS PRZYGOTOWYWANIA POTRAW
Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii, a w 
rezultacie czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w zależności od 
jego rodzaju i ilości. Do wyboru są wymienione niżej poziomy mocy.

Poziom mocy
CM1929/CM1929* CM1529/CM1529* CM1329/CM1329*

Wartość 
procentowa Moc Wartość 

procentowa Moc Wartość 
procentowa Moc

WYSOKA ( ) 100 % 1850 W 100 % 1500 W 100 % 1300 W

ŚREDNIA ( ) 70 % 1295 W 70 % 1050 W 70 % 910 W

NISKA ( ) 50 % 925 W 50 % 750 W 50 % 650 W

WYSOKA —  
ROZMRAŻANIE ( ) 20 % 370 W 25 % 375 W 30 % 390 W

NISKA — 
ROZMRAŻANIE ( ) 10 % 185 W 13 % 195 W 15 % 195 W

Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji odpowiadają
określonym dla nich poziomom mocy.

Poziom mocy Maks. czas

WYSOKA ( ) 25 min

ŚREDNIA ( ) 40 min

NISKA ( ) 40 min

WYSOKA — ROZMRAŻANIE ( ) 50 min

NISKA — ROZMRAŻANIE ( ) 50 min
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ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI
Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:

• Sprawdzić stan jedzenia
• Obrócić lub zamieszać jedzenie
• Odstawić jedzenie do ostygnięcia.

Aby zatrzymać pracę kuchenki... W tym celu...

Na chwilę

Otwórz drzwi lub jeden raz naciśnij przycisk (  ).

Efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane.

Aby wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i 
ponownie naciśnij przycisk (  ).

Całkowicie
Naciśnij dwukrotnie przycisk (  ).

Efekt: Ustawienia gotowania zostaną 
anulowane.

Aby anulować ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania, wystarczy jeden raz 
nacisnąć przycisk ANULUJ(  ).

FUNKCJA POWTARZANIA

1. Możesz powtórzyć poprzednie ustawienie gotowania 
(niezależnie od ręcznego lub automatycznego wprowadzania 
ustawień podgrzewania do pamięci) poprzez naciśnięcie 
przycisku START (  ). Kuchenka rozpocznie gotowanie z 
takimi samymi ustawieniami czasu podgrzewania i poziomu 
mocy, jakich użyto podczas ostatniego użycia.

2. Funkcja powtarzania zostanie anulowania po odłączeniu od źródła zasilania.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU +20 S
Jest to przycisk NATYCHMIASTOWEGO WŁĄCZANIA PODGRZEWANIA.
Dotykając tego przycisku jeden raz, można natychmiast włączyć podgrzewanie.
Czas gotowania można wydłużyć, naciskając przycisk +20sec (+20 s) podczas podgrzewania.
Po każdym naciśnięciu przycisku +20sec (+20 s) czas gotowania wydłuża się o 20 sekund.
Czas ten jednak nie może przekroczyć czasu maksymalnego.
Podobnie jak w przypadku gotowania tradycyjnego, należy odpowiednio dostosować czas 
gotowania w zależności od rodzaju jedzenia i gustu. W tym celu można:

• W dowolnej chwili sprawdzić postęp gotowania, otwierając drzwiczki
• Otworzyć drzwiczki
• Zamknąć drzwiczki
• Wydłużyć pozostały czas gotowania.

Przed rozpoczęciem korzystania z kuchenki można wydłużyć/
skrócić czas podgrzewania za pomocą przycisków ustawiania 
czasu lub przycisku +20sec (+20 s). W czasie pracy urządzenia 
czas można wydłużać jedynie przez naciskanie przycisku +20sec 
(+20 s).
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KORZYSTANIE Z FUNKCJI ROZMRAŻANIA
Funkcja rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb.

Używaj tylko pojemników, które nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie pośrodku talerza. 
Zamknij drzwiczki.

1. Naciśnij przycisk rozmrażania, aby ustawić opcję ROZMRAŻANIA Z 
WYSOKĄ MOCĄ (  ) lub ROZMRAŻANIA Z NISKĄ MOCĄ (  ).

Efekt: Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 
ROZMRAŻANIA.

2. Naciskaj przyciski CYFR, aby ustawić czas rozmrażania 
(maks. 50 min).

3. Naciśnij przycisk .

Efekt: Rozpocznie się rozmrażanie.

Nie jest możliwe ustawienie czasu rozmrażania dłuższego niż 50 minut. Wskaźnik 
rozmrażania zacznie migać. Zaleca się naciśnięcie przycisku ANULUJ (  ) i 
wprowadzenie nowego poziomu i czasu rozmrażania.

Gdy kuchenka działała dłużej niż przez 25 minut w cyklu rozmrażania, NIE można zmienić 
poziomu mocy z trybu rozmrażania na tryb podgrzewania (gotowania/odgrzewania).

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW PAMIĘCI

Jednoetapowo

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLOKADA PROGRAMU (  ), 
a następnie naciśnij przycisk PROGRAM (  ). Przytrzymaj oba 
przyciski przez 2 sekundy.

Przyciski muszą być mocno dociśnięte.

Efekt: Wskaźnik PROGRAM pojawi się na cyfrowym wyświetlaczu. 

2. Naciśnij odpowiedni przycisk CYFR w celu wybrania żądanego 
numeru pamięci.

Efekt: Wybrany kod programu pamięci pojawi się 
poniżej wskaźnika PROGRAM. 

3. Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk WYBÓR 
POZIOMU MOCY lub WYBÓR POZIOMU ROZMRAŻANIA.

Efekt: Domyślny HIGH (WYSOKI) poziom mocy pojawia 
się na wyświetlaczu po pierwszym naciśnięciu 
przycisku WYBÓR POZIOMU MOCY.

Naciśnij raz lub kilka razy przycisk WYBÓR POZIOMU MOCY lub WYBÓR POZIOMU 
ROZMRAŻANIA aż do uzyskania żądanego poziomu mocy.

4. Naciśnij przycisk CYFR, aby ustawić czas gotowania.

Maksymalny czas gotowania powiązany z poszczególnymi 
poziomami mocy gotowania podano w części „Poziomy mocy 
i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski CYFR 
nie działają ani nie reagują, jeżeli użytkownik wybiera czas 
gotowania przekraczający wartość maksymalną.
Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas, na jaki 
zezwala wybrany program. Zaleca się naciśnięcie przycisku ANULUJ i wprowadzenie nowego 
poziomu mocy oraz czasu gotowania.
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5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLOKADA PROGRAMU (  ), a następnie naciśnij 

przycisk PROGRAM (  ). Jeszcze raz naciśnij oba przyciski i przytrzymaj je przez  
2 sekundy.
Efekt: Wskaźnik PROGRAM i wskaźnik numeru pamięci migają 3 razy na 

wyświetlaczu cyfrowym, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Następnie 
wyświetlacz staje się pusty.

Przestroga: Należy pamiętać, aby mocno nacisnąć przycisk we właściwej pozycji.

6. Aby kontynuować programowanie, powtórz powyższą procedurę.

W pamięci można zapisać do 30 pozycji.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zaprogramowane.
Po zakończeniu programowania wystarczy nacisnąć przycisk CYFR, aby rozpocząć 
gotowanie z użyciem pamięci. Wybrany program pamięci automatycznie się włączy i 
rozpocznie się gotowanie.

Wieloetapowo

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLOKADA PROGRAMU  
(  ), a następnie naciśnij przycisk PROGRAM (  ). 
Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.

Przyciski muszą być mocno dociśnięte.

Efekt: Wskaźnik PROGRAM pojawi się na cyfrowym wyświetlaczu. 

2. Naciśnij odpowiedni przycisk CYFR w celu wybrania żądanego 
numeru pamięci.

Efekt: Wybrany kod programu pamięci pojawi się 
poniżej wskaźnika PROGRAM. 

3. Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk WYBÓR 
POZIOMU MOCY lub WYBÓR POZIOMU ROZMRAŻANIA.

Efekt: Domyślny HIGH (WYSOKI) poziom mocy pojawia 
się na wyświetlaczu po pierwszym naciśnięciu 
przycisku WYBÓR POZIOMU MOCY.

Naciśnij raz lub kilka razy przycisk WYBÓR POZIOMU MOCY albo WYBÓR POZIOMU 
ROZMRAŻANIA, aż do uzyskania żądanego poziomu mocy.

4. Naciśnij przycisk CYFR, aby ustawić czas gotowania.

Maksymalny czas gotowania powiązany z poszczególnymi 
poziomami mocy gotowania podano w części „Poziomy mocy 
i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski CYFR 
nie działają ani nie reagują, jeżeli użytkownik wybiera czas gotowania przekraczający 
wartość maksymalną.
Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas, na jaki 
zezwala wybrany program. Zaleca się naciśnięcie przycisku ANULUJ i wprowadzenie nowego 
poziomu mocy oraz czasu gotowania.
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5. Powtórz kroki 3 i 4 dla II lub III etapu programowania pamięci.

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLOKADA PROGRAMU (  ), a 
następnie naciśnij przycisk PROGRAM (  ). Jeszcze raz naciśnij 
oba przyciski i przytrzymaj je przez 2 sekundy.

Efekt: Wskaźnik PROGRAM i wskaźnik numeru 
pamięci migają 3 razy na wyświetlaczu 
cyfrowym, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz 
staje się pusty.

Przestroga: Należy pamiętać, aby mocno nacisnąć przycisk we właściwej pozycji. 

7. Aby kontynuować programowanie, powtórz powyższą procedurę.

W pamięci można zapisać do 30 pozycji.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zaprogramowane.
Po zakończeniu programowania wystarczy nacisnąć przycisk CYFR, aby rozpocząć 
gotowanie z użyciem pamięci. Wybrany program pamięci automatycznie się włączy i 
rozpocznie się gotowanie.

Nie można skonfigurować tej samej opcji POZIOMU MOCY ani ROZMRAŻANIA.

Działa to jak sekwencja ustawień.

GOTOWANIE Z UŻYCIEM PAMIĘCI URZĄDZENIA
Po zakończeniu programowania wystarczy nacisnąć przycisk CYFR odpowiadający 
numerowi zapisanego programu, który chcesz wybrać. Kuchenka automatycznie rozpocznie 
podgrzewanie w oparciu o zaprogramowany czas i poziom mocy.

1. Upewnij się, że kuchenka jest podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda 
elektrycznego, a komunikat ON (WŁ.) wyświetlany jest na wyświetlaczu.

2. Otwórz drzwiczki. 
Włączy się lampka kuchenki.

3. Włóż jedzenie do odpowiedniego pojemnika, umieść je pośrodku kuchenki i dokładnie 
zamknij drzwiczki.
Efekt: Lampka kuchenki zgaśnie.

4. Naciśnij przycisk CYFR.
Efekt: Wybrany program pamięci automatycznie 

uruchomi podgrzewanie. Jednak przyciski 
CYFR 1, 2, 3 zaczynają działać po 2 
sekundach.

OBSŁUGA PRZYCISKU PODWÓJNEJ ILOŚCI

1. Naciśnij przycisk PODWÓJNA ILOŚĆ.

2. Naciśnij żądany przycisk CYFR odpowiadający zapamiętanemu 
ustawieniu.

Efekt: Czas gotowania przedłużony o wstępnie 
ustawiony współczynnik pojawi się na 
wyświetlaczu, rozpocznie się gotowanie oraz 
będzie odliczany czas pozostały do końca 
gotowania.

Nie trzeba naciskać przycisku (  ) w celu włączenia podgrzewania.
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PROGRAMOWANIE PRZYCISKU PODWÓJNEJ ILOŚCI

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (  ), a następnie przycisk  
(  ). Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.

2. Wybierz żądany kod programu za pomocą przycisków CYFR.

3. Naciśnij przycisk CYFR, aby ustawić współczynnik wydłużenia 
czasu w zakresie od 1,00 do 9,99.

Domyślny współczynnik wynosi 1,65 i jest zaprogramowany 
przez producenta w celu wydłużenia czasu gotowania.
Sprawdź, czy ustawiono odpowiedni współczynnik z zakresu od 1,00 do 9,99 dla każdego 
zapamiętanego kodu.

4. Naciśnij przycisk (  ).

Naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu programowania.
Co prawda istnieje możliwość pomyślnego ustawienia współczynnika podwójnej ilości, 
które mogłoby skutkować przekroczeniem maksymalnego czasu dozwolonego dla 
każdego poziomu mocy, ale kuchenka nie będzie działać po przekroczeniu tego czasu.

Edycja współczynnika podwójnej ilości

Funkcja Przycisk Wyświetlacz Komentarz

Edycja 
współczynnika 
podwójnej 
ilości

Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk ANULUJ (  ), a 
następnie przycisk (  ).

Przytrzymaj przez 2 sekundy.

Kod
Po upływie 1 sekundy na 
wyświetlaczu pojawi się wartość 
domyślna.

(wprowadź 
żądaną wartość 
współczynnika).

Dostępne są wartości z zakresu 
1,00 ~ 9,99 (w razie potrzeby zmień 
współczynnik).

START (  )
Jeżeli nie chcesz wprowadzać więcej 
zmian, naciśnij przycisk ANULUJ, aby 
wyjść z trybu edycji.

Nowy kod Pomiń ten krok, jeżeli nie jest 
niezbędny.

(wprowadź 
żądaną wartość 
współczynnika).

Pomiń ten krok, jeżeli nie jest 
niezbędny.

START (  ) Pomiń ten krok, jeżeli nie jest 
niezbędny.

ANULUJ (  ) (anulowanie trybu) To powoduje opuszczenie trybu 
edycji.

STEROWANIE SYGNAŁEM DŹWIĘKOWYM
Użytkownik ma możliwość wyboru sygnału dźwiękowego. Istnieją  
4 dostępne poziomy dźwięku.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ANULUJ (  ), a następnie naciśnij 
przycisk CYFR 0. Przytrzymaj oba przyciski przez 2 minuty.

Efekt: Głośność sygnału dźwiękowego zostanie 
zmieniona na wyższą o jeden poziom w 
stosunku do bieżącej głośności.

Ton 0 nie generuje żadnego dźwięku.

Ustawienia zmieniają się po kolei po naciśnięciu ukrytych klawiszy w podanej poniżej 
kolejności.
Dźwięk 0 g Dźwięk 1 g Dźwięk 2 g Dźwięk 3 g Dźwięk 0 (Brak dźwięku)

Tonem domyślnym jest Dźwięk 2.
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PROGRAMOWANIE CZASU CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA
Gdy po pewnym czasie użytkowania kuchenki na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik kontroli 
filtra powietrza (FILTER), należy wyczyścić filtr powietrza zgodnie z instrukcją „Czyszczenie 
filtra powietrza” na stronie 17 niniejszej broszury. Następnie, chcąc zmienić czas, jaki powinien 
upłynąć do kolejnego czyszczenia filtra powietrza, należy wykonać przedstawioną poniżej 
procedurę.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLOKADA PROGRAMU (  ), 
po czym naciśnij przycisk CYFR 3. Przytrzymaj oba przyciski 
przez 2 sekundy.

Efekt: Na wyświetlaczu pojawi się wyrażony w 
godzinach czas, jaki powinien upłynąć 
pomiędzy zaprogramowanymi czyszczeniami 
filtra powietrza lub oryginalny czas ustawiony fabrycznie.

Domyślny czas, po jakim należy wyczyścić filtr, to 500 godzin (chodzi o czas oscylacji, a 
nie ogólny czas posiadania kuchenki).

2. Naciskaj przyciski CYFR, aby ustawić żądany czas, po jakim 
należy wyczyścić filtr.

Można ustawić maksymalnie 999 godzin.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLOKADA PROGRAMU (  ), 
a następnie naciśnij przycisk CYFR 3. 
Przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy, aby zapisać nową 
wartość. 
Ta czynność kończy programowanie czasu, po jakim należy 
wyczyścić filtr.

4. Naciśnij przycisk ANULUJ (  ), aby powrócić do trybu 
gotowania.

Po czasie, jaki powinien upłynąć do czyszczenia filtra, wyczyść filtr powietrza. Patrz strona 
17.

KODY BŁĘDÓW

Błędy Kod Sygnał 
dźwiękowy 

błędu

Przyczyna Rozwiązanie

Błąd 
częstotliwości 
napięcia  
(50/60 Hz)

E1 — Częstotliwość 
zasilania jest inna 
niż 50 Hz.

Odłącz wtyczkę przewodu 
zasilającego i sprawdź, czy 
częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz.
Podłącz przewód zasilania do źródła 
zasilania o częstotliwości 50 Hz i 
sprawdź, czy pojawia się komunikat 
„E1”. Jeżeli kod błędu wyświetla się 
nawet po podłączeniu do właściwego 
źródła zasilania, skontaktuj się z 
najbliższym punktem serwisowym.

Błąd 
zasilania 
HVT-I

E41 Jeden 
długi 
sygnał 
dźwiękowy 
emitowany 
przez 2 
sekundy

Układ wewnątrz 
kuchenki 
nie działa 
prawidłowo.

Odłącz przewód zasilający i poczekaj 
10 sekund.
Podłącz przewód zasilający 
ponownie i sprawdź, czy pojawia 
się kod błędu „E41”. Jeżeli problem 
nadal występuje, skontaktuj się z 
najbliższym punktem serwisowym.

Błąd 
zasilania 
iHVT-II

E42 Jeden 
długi 
sygnał 
dźwiękowy 
emitowany 
przez 2 
sekundy

Układ wewnątrz 
kuchenki 
nie działa 
prawidłowo.

Odłącz przewód zasilający i poczekaj 
10 sekund.
Podłącz przewód zasilający 
ponownie i sprawdź, czy pojawia 
się kod błędu „E42”. Jeżeli problem 
nadal występuje, skontaktuj się z 
najbliższym punktem serwisowym.

Błąd 
EEPROM

E5 Jeden 
długi 
sygnał 
dźwiękowy 
emitowany 
przez 2 
sekundy

Układ scalony 
pamięci 
EEPROM 
(IC) nie działa 
prawidłowo.
W tym przypadku 
inne funkcje 
(poza funkcją 
pamięci) działają 
prawidłowo
(można 
obsługiwać 
kuchenkę 
ręcznie).

Naciśnij przycisk ANULUJ jeden 
lub kilka razy i spróbuj włączyć 
podgrzewanie z użyciem pamięci 
urządzenia. Jeśli kod błędu „E5” 
nadal występuje, skontaktuj się z 
najbliższym punktem serwisowym.
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UKRYTE PRZYCISKI
Uwaga: naciśnij przycisk 1, a następnie kolejny. Przytrzymaj przez 2 sekundy.

Funkcja
Przycisk

Wyświetlacz Komentarz
Przycisk 1 Następny

Czas ciągły
ANULUJ  

(  )
1

Przytrzymaj oba przyciski przez 
2 sekundy.
Jednostka: 10 godz.

Łączny czas 
oscylacji 
magnetronu

ANULUJ  
(  ) 2

Przytrzymaj oba przyciski 
przez 2 sekundy.
Jednostka: 1 godz.

Liczba razy 
użytkowania przez 
zaprogramowany 
kod

ANULUJ  
(  )

START Przytrzymaj oba przyciski 
przez 2 sekundy.

Kod

(Wyświetlanie danych po 
2 sekundach) 739 razy użytkowania

(Nowy kod może być 
wygenerowany po 
wyświetleniu danych)

ANULUJ (  ) (anulowanie trybu)

Czas ogrzewania 
wg kodu programu 
(automatyczne 
sekwencyjne 
wyświetlanie)

ANULUJ  
(  ) (  ) Przytrzymaj oba przyciski 

przez 2 sekundy.

(Wyświetlanie 
sekwencyjne przez 
3 sek. od 1 do 30)

ANULUJ (  ) (anulowanie trybu)

KONSERWACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

1. Przed czyszczeniem odłącz kuchenkę od gniazdka elektrycznego.

2. Wyczyść wnętrze kuchenki. Rozlane płyny zetrzyj wilgotną ściereczką. W przypadku 
silnego zanieczyszczenia kuchenki można użyć detergentu używanego w kuchni. Nie 
używaj silnych detergentów ani środków o właściwościach ściernych.

Jeżeli resztki jedzenia lub rozlane płyny przywrą do ścianek kuchenki lub do miejsc 
pomiędzy uszczelką drzwiczek a ich powierzchnią, będą pochłaniać mikrofale, co może 
powodować iskrzenie lub wyładowania elektryczne.

3. Wyczyść kuchenkę z zewnątrz wodą z mydłem, a następnie osusz miękką ściereczką.

Przestroga: Upewnij się, aby woda nie dostała się do wnętrza kuchenki przez tylne 
otwory wentylacyjne lub otwór panelu sterowania.

4. Podczas czyszczenia okna w drzwiczkach pamiętaj, aby po jego umyciu posługiwać się 
miękką ściereczką i wodą z bardzo łagodnym mydłem. Nie stosuj preparatów do mycia 
okien, ponieważ drzwiczki przednie mogą ulec zarysowaniu przez silnie działające środki 
czyszczące.

CM1529A_XEU_DE68-04030B-04_EN+FR+NL+DE+IT+PL+ES+PT.indb   16 5/11/2018   5:59:29 PM



17

P
O

LS
K

I

CZYSZCZENIE GÓRNEJ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ

1. Obiema rękami przytrzymaj ograniczniki boczne górnej osłony wewnętrznej i pociągnij je ku 
dołowi. Następnie wyjmij osłonę z kuchenki.

2. Wypłucz górną osłonę wewnętrzną w wodzie z mydłem lub roztworze środka 
odkażającego do żywności.

3. Przed ponownym przystąpieniem do korzystania z kuchenki pamiętaj, aby zamontować 
górną osłonę wewnętrzną.

PRZESTROGA: Podczas użytkowania 
kuchenki górna osłona wewnętrzna 
musi być dobrze zamocowana. Po 
wyjęciu górnej osłony wewnętrznej do 
czyszczenia należy postępować bardzo 
ostrożnie z odsłoniętymi wewnętrznymi 
częściami w górnej części komory 
kuchenki. W przypadku odkształcenia 
któregokolwiek z nich podczas pracy 
urządzenia mogą występować nietypowe objawy, takie jak wyładowania elektryczne lub 
iskrzenie. W razie takiego problemu należy zwrócić się do najbliższego serwisu.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
Filtr powietrza wymaga regularnego czyszczenia zgodnie z poniższą instrukcją.
Kuchenka może nie działać prawidłowo, gdy filtr powietrza jest zatkany kurzem.

1. Wykręć śruby po obu stronach filtra 
powietrza.

2. Ostrożnie podnieś filtr powietrza.

3. Umyj filtr w ciepłej wodzie z mydłem.

4. Przed ponownym korzystaniem z 
kuchenki pamiętaj o założeniu filtra 
powietrza.

 Zatkanie filtra powietrza przez zanieczyszczenia powoduje przegrzewanie się kuchenki.

Jeżeli chcesz zmienić czas, po upływie którego należy wyczyścić filtr powietrza, przejdź do 
części „Programowanie czasu czyszczenia filtra powietrza” na stronie 15.

INSTRUKCJE INSTALACYJNE DOTYCZĄCE 
USTAWIANIA URZĄDZEŃ JEDNO NA DRUGIM

Ważne

1. Przed przystąpieniem do instalacji odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

2. Aby zainstalować urządzenia jedno na drugim, należy użyć płytki wspornika dostarczonego 
wraz z kuchenką.

3. Maksymalnie można umieścić dwa urządzenia jedno na drugim.

Można to zrobić jedynie w przypadku następujących modeli.

PRZESTROGA: należy się upewnić, że komora kuchenki jest pusta.

Instalacja

1. Ustaw dwie kuchenki jedna na drugiej.

2. Wykręć 6 śrub, jak pokazano na rysunku.

3. Umieść płytkę wspornika w taki sposób, aby połączyć dwa urządzenia.

4. Przymocuj i dokręć 6 śrub, jak pokazano na rysunku.

5. Upewnij się, że górna kuchenka znajduje się na bezpiecznej wysokości umożliwiającej 
obsługę urządzenia.

Screw

Bracket-PlatePłytka wspornika

Śruba

BoltSWORZEŃ

Ceiling CoverGórna osłona wewnętrzna
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WYMIANA LAMPKI

Ważne

1. Wykręć śrubę zabezpieczającą osłonę lampki.

Do wymiany lampki nie trzeba demontować panelu zewnętrznego. 

2. Wymontuj lampkę, obracając ją w prawo.

3. Zamontuj nową lampkę, obracając ją w lewo.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać 
przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne 
oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej 
tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i 
sposób użycia w kuchence mikrofalowej.

Przybory kuchenne Możliwość użycia 
w kuchence 
mikrofalowej

Komentarz

Folia aluminiowa ✓ ✗ Może być używana w niewielkich ilościach 
w celu zabezpieczenia jedzenia przed 
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się 
zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej 
zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku 
elektrycznego lub iskrzenia.

Naczynia porcelanowe i 
gliniane

✓ Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby 
gliniane i wyroby z kości mogą być 
używane pod warunkiem, że nie mają 
metalowych elementów ozdobnych.

Plastikowe naczynia 
jednorazowe
Tacki tekturowe

✓ Niektóre produkty mrożone są pakowane 
przy użyciu takich materiałów.

Opakowania żywności typu 
fast food
• Kubki i pojemniki z 

polistyrenu
✓ Mogą być używane do podgrzewania jedzenia. 

Przegrzanie może spowodować stopienie się 
materiałów wykonanych z polistyrenu.

• Papierowe torebki lub 
gazety

✗ Mogą ulec zapłonowi.

• Papier makulaturowy i 
metalowe elementy ozdobne

✗ Mogą powodować iskrzenie.

Wyroby szklane

• Naczynia żaroodporne ✓ Mogą być używane, jeśli nie mają 
metalowych elementów.

• Delikatne naczynie 
szklane

✓ Mogą być używane do podgrzewania 
jedzenia lub płynów. Delikatne szkło może 
pękać w wyniku gwałtownego podgrzania.

• Słoiki szklane ✓ Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko 
do podgrzewania.

Outer
Panel

Lamp
Cover Lamp Holder

Lamp
(230V 25W)

Osłona  
lampy Uchwyt lampy

Lampa  
(230 V 25 W)Panel 

zewnętrzny
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Przybory kuchenne Możliwość użycia 
w kuchence 
mikrofalowej

Komentarz

Wyroby metalowe
• Naczynia ✗ Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia torebek do 

zamrażania
✗

Wyroby papierowe
• Talerze, kubki, serwetki i 

papier kuchenny
✓ Odpowiednie do krótkiego gotowania lub 

podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar 
wilgoci.

• Papier makulaturowy ✗ Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby plastikowe
• Pojemniki ✓ Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku 

odpornego na wysokie temperatury. 
Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich 
temperaturach ulegać odkształceniom 
lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z 
melaminy.

• Folia kuchenna ✓ Mogą być używane do zatrzymywania 
wilgoci. Nie powinny dotykać jedzenia. 
Podczas zdejmowania folii należy zachować 
ostrożność, ponieważ z potrawy będzie 
wydobywała się gorąca para.

• Torebki do zamrażania ✓ ✗ Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do 
gotowania lub użycia w kuchence. Nie 
powinny być szczelnie zamknięte. W razie 
potrzeby należy je przedziurawić widelcem.

Papier woskowany lub 
tłuszczoodporny

✓ Może być używany do zatrzymywania 
wilgoci i zapobiegania rozpryskiwaniu się 
tłuszczu.

✓ : Zalecane

✓✗ : Zachować ostrożność

✗ : Niebezpieczne

Zasady przygotowywania potraw

Z: Zamrożone S: Schłodzone

Przepis Sposób 
przyrządzania

Poziom 
mocy

Czas Czas 
oczekiwania1850 W 1500 W 1300 W

PIECZYWO I CIASTA
Rozmrażanie
Bagietka 
wiedeńska  
23-cm Z

ROZMRAŻANIE 1  
(  )

45 s 50 s 50 s 5 min

Bagietka 
wiedeńska  
23-cm x 2 Z

ROZMRAŻANIE 1  
(  )

1 min 
10 s

1 min 
15 s

1 min 
20 s

5 min

Tort, kawałek Z Położyć na talerzu ROZMRAŻANIE 2 
(  )

2 min 
30 s

2 min 
40 s

2 min 
50 s

5 min

Podgrzewanie
28-cm quiche w 
kawałkach (136 g)

Położyć na talerzu ROZMRAŻANIE 1 
(  )

3 min 3 min 3 min 1 min

WYSOKI 40 s 45 s 50 s 1 min

Paszteciki z 
mięsem x 2 Z

Wyjąć z folii 
aluminiowej; 
położyć na talerzu

WYSOKI 10 s 15 s 15 s 1 min

Ciasto z owocami Z Położyć na talerzu WYSOKI 40 s 45 s 45 s 1 min
Rogalik x 2 Z Położyć na talerzu WYSOKI 5 s 10 s 10 s 1 min
Ciasto, upieczone 
227 g S

Położyć na talerzu WYSOKI 45 s 55 s 1 min 1 min

Kurczak z 
grzybami w 
cieście x 2 S

Zdjąć folię. 
Położyć na talerzu

WYSOKI 45 s 55 s 1 min 1 min

Kurczak z 
grzybami w 
cieście S

Położyć na 
talerzu, zdjąć folię

WYSOKI 30 s 40 s 45 s 1 min
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Przepis Sposób 
przyrządzania

Poziom 
mocy

Czas Czas 
oczekiwania1850 W 1500 W 1300 W

PRZYSTAWKI I ZAKĄSKI
Gotowanie
Bekon, plaster S Umieścić na 

ruszcie.
WYSOKI 1 min 

30 s
1 min 
40 s

1 min 
50 s

1 min

Jaja, w 
koszulkach x 2 S

Umieścić w 
kokilkach

WYSOKI 30 s 40 s 45 s 1 min

Jaja, jajecznica 
x 2 S

Ubić jaja i 
umieścić w 
naczyniu

WYSOKI 25–30 s 30–40 s 35–45 s 1 min

Kiełbaski grube 
x 2 S

Ponakłuwać ŚREDNI 1 min 1 min 
10 s

1 min 
20 s

2 min

Odgrzewanie
Kiełbaski 
Cumberland Z

Położyć na talerzu ŚREDNI 2 min 2 min 
10 s

2 min 
20 s

2 min

Pełne śniadanie S Przykryć ŚREDNI 2 min 
30 s

2 min 
40 s

2 min 
50 s

1 min

Burgery wołowe Z WYSOKI 55 s 1 min 
05 s

1 min 
10 s

1 min

Chickenburger Z WYSOKI 55 s 1 min 
05 s

1 min 
10 s

1 min

Donner kebab 
162 g Z

WYSOKI 1 min 1 min 
10 s

1 min 
20 s

1 min

Hot dog Z WYSOKI 1 min 1 min 
10 s

1 min 
20 s

1 min

Pizza 190 g Z Położyć na talerzu NISKI 2 min 
30 s

2 min 
45 s

3 min 2 min

Żeberka z grilla 
200 g Z

Położyć na talerzu ŚREDNI 3 min 
30 s

3 min 
45 s

4 min 1 min

Skrzydełka na 
ostro x 6 Z

Ułożyć na talerzu, 
cieńsze części 
pośrodku

WYSOKI 2 min 2 min 
15 s

2 min 
30 s

1 min

Pieczona fasolka 
500 g

Przykryć, w 
połowie gotowania 
zamieszać

WYSOKI 2 min 2 min 
10 s

2 min 
20 s

2 min

Pieczona fasolka 
250 g

Przykryć, w 
połowie gotowania 
zamieszać

WYSOKI 1 min 1 min 
05 s

1 min 
10 s

2 min

Przepis Sposób 
przyrządzania

Poziom 
mocy

Czas Czas 
oczekiwania1850 W 1500 W 1300 W

DESERY
Podgrzewanie
Jabłecznik z 
kruszonką 200 
g Z

W naczyniu pod 
przykryciem

WYSOKI 1 min 
20 s

1 min 
30 s

1 min 
40 s

2 min

Świąteczny 
pudding 150 g S

Umieścić w 
naczyniu

WYSOKI 20 s 25 s 30 s 2 min

Rolada z dżemem 
80 g Z

Na talerzu WYSOKI 1 min 1 min 
05 s

1 min 
10 s

2 min

Naleśniki Suzette 
2 Z

Przebić folię WYSOKI 50 s 1 min 1 min 
10 s

1 min

Biszkopt na 
tłuszczu wołowym Z

x 2 WYSOKI 35 s 1 min 
05 s

1 min 
30 s

2 min

x 1 WYSOKI 40 s 50 s 1 min 2 min
Biszkopt Z x 2 WYSOKI 35 s 1 min 

05 s
1 min 
30 s

2 min

x 1 WYSOKI 40 s 45 s 45 s 2 min
DANIA — PRZYSTAWKI
Odgrzewanie
Zapiekanka z 
makaronu amorini 
i sera Stilton S

Umieścić 
w naczyniu 
przeznaczonym 
do kuchenki 
mikrofalowej

WYSOKI 3 min 
30 s

3 min 
40 s

3 min 
50 s

1 min

Kurczak Tikka 
masala Z

Przebić folię WYSOKI 3 min 
20 s

3 min 
30 s

3 min 
40 s

2 min

Tajskie zielone 
curry z 
kurczakiem Z

Przebić folię WYSOKI 3 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s

2 min

Chili con carne Z Przebić folię WYSOKI 3 min 
30 s

3 min 
45 s

4 min 2 min

Gotowany 
kurczak, 1/2, 
schłodzony

Umieścić w 
perforowanej 
torebce

ŚREDNI 4 min 
30 s

5 min 5 min 
30 s

2 min

Z: Zamrożone S: Schłodzone
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Przepis Sposób 
przyrządzania

Poziom 
mocy

Czas Czas 
oczekiwania1850 W 1500 W 1300 W

Lasagne 192g Umieścić 
w naczyniu 
przeznaczonym 
do kuchenki 
mikrofalowej

ŚREDNI 4 min 4 min 
15 s

4 min 
30 s

2 min

Małże morskie 
466 g Z

Perforowana 
torebka

WYSOKI 2 min 
30 s

2 min 
45 s

3 min 2 min

Roladki z łososiem 
i awokado S

Perforowana 
torebka

WYSOKI 2 min 
30 s

2 min 
45 s

3 min 2 min

Zapiekanka 
pasterska 300 g S

Umieścić w 
kuchence i 
przykryć

ŚREDNI 3 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s

2 min

Biszkopty 
na tłuszczu 
wołowym, 
schłodzone

Ustawić pionowo 
pod przykryciem 
na talerzu 
przeznaczonym 
do kuchenki 
mikrofalowej

NISKI 4 min 4 min 
20 s

4 min 
40 s

2 min

Filet z piersi 
kurczaka w 
czerwonym pesto 
312 g Z

Perforowana 
torebka, na talerzu

ROZMRAŻANIE 
1 (  )

5 min 5 min 5 min 1 min

WYSOKI 3 min 
30 s

3 min 
45 s

4 min

Makaron 
tagliatelle w sosie 
carbonara S

Ponakłuwać 
folię, umieścić na 
talerzu

WYSOKI 1 min 
40 s

2 min 2 min 
20 s

1 min

Tortellini z serem S Umieścić w 
naczyniu i 
przykryć

WYSOKI 2 min 2 min 
15 s

2 min 
30 s

1 min

Wegetariańska 
zapiekanka 
Cumberland S

Umieścić 
w naczyniu 
przeznaczonym 
do kuchenki 
mikrofalowej

WYSOKI 3 min 
20 s

3 min 
35 s

3 min 
50 s

1 min

Pełne danie 
obiadowe 350 g S

Pod przykryciem WYSOKI 2 min 2 min 
15 s

2 min 
30 s

1 min

Pełne danie 
obiadowe 700 g S

Pod przykryciem WYSOKI 3 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s

1 min

Przepis Sposób 
przyrządzania

Poziom 
mocy

Czas Czas 
oczekiwania1850 W 1500 W 1300 W

ŚWIEŻE WARZYWA
Gotowanie 500 g
Fasolka 
szparagowa, 
krojona

60 ml / 4 łyżki wody, 
pod przykryciem

WYSOKI 3 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s

2 min

Brokuły, różyczki 60 ml / 4 łyżki wody, 
pod przykryciem

WYSOKI 3 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s

2 min

Kapusta, 
poszatkowana

10 łyżek wody, pod 
przykryciem

WYSOKI 5 min 5 min 
30 s

6 min 2 min

Marchewka, 
pokrojona

60 ml / 4 łyżki wody, 
pod przykryciem

WYSOKI 3 min 
30 s

3 min 
45 s

4 min 2 min

Kalafior, różyczki 60 ml / 4 łyżki wody, 
pod przykryciem

WYSOKI 3 min 
30 s

3 min 
45 s

4 min 2 min

Fasolka 
szparagowa, cała

60 ml / 4 łyżki wody, 
pod przykryciem

WYSOKI 3 min 
30 s

3 min 
45 s

4 min 2 min

Ziemniaki, w 
mundurkach

Obrócić w połowie 
gotowania

WYSOKI 10 min 11 min 12 min 5 min

Brukselka 60 ml / 4 łyżki wody, 
pod przykryciem

WYSOKI 4 min 
30 s

4 min 
45 s

5 min 2 min

Fasolka 
szparagowa, 
krojona

Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania

WYSOKI 3 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s

2 min

Fasola, cała Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania

WYSOKI 4 min 4 min 
15 s

4 min 
30 s

2 min

Brokuły, różyczki Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania

WYSOKI 4 min 4 min 
15 s

4 min 
30 s

2 min

Kapusta, 
poszatkowana

Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania

WYSOKI 4 min 4 min 
15 s

4 min 
30 s

2 min

Marchewka, 
słupki

Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania

WYSOKI 4 min 4 min 
15 s

4 min 
30 s

2 min

Kalafior, różyczki Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania

WYSOKI 4 min 4 min 
15 s

4 min 
30 s

2 min

Z: Zamrożone S: Schłodzone
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Przepis Sposób 
przyrządzania

Poziom 
mocy

Czas Czas 
oczekiwania1850 W 1500 W 1300 W

Kolba kukurydzy Przykryć WYSOKI 4 min 4 min 
30 s

5 min 2 min

Kukurydza typu 
„baby”, cała

Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania

WYSOKI 5 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s

2 min

Pieczarki, całe Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania

WYSOKI 3 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s

2 min

ŚWIEŻE WARZYWA
Gotowanie 500 g
Ziemniaki, w 
mundurkach 
230–290 g x 1

WYSOKI 3 min 4 min 4 min 
30 s

2 min

Ziemniaki, puree 
x 2 Ziemniaki, 
puree x 4

WYSOKI 6 min 6 min 
30 s

7 min 2 min

WYSOKI 10 min 11 min 
15 s

12 min 
30 s

2 min

Ratatouille 500 g WYSOKI 3 min 
30 s 4 min 4 min 

30 s 2 min

Brukselka Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania WYSOKI 3 min 3 min 

30 s 4 min 2 min

RYŻ, 500 g
Odgrzewanie
Ryż, gotowany Z Przykryć, zamieszać 

w połowie gotowania WYSOKI 3 min 3 min 
15 s

3 min 
30 s 2 min

Ryż, pilaw Z Przykryć, zamieszać 
w połowie gotowania WYSOKI 3 min 3 min 

15 s
3 min 
30 s 2 min

CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia tłuszczu i 
pozostałości jedzenia:

• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne;
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek;
• Talerz.
ZAWSZE należy sprawdzać, czy uszczelki drzwiczek są czyste, a same drzwiczki zamykają się 
szczelnie.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć 
negatywnie na działanie urządzenia, a nawet stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z 
dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.

2. Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu obrotowym należy 
usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z detergentem. Po umyciu spłukać i 
wysuszyć.

3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy 
umieścić na tacy obrotowej szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją przez 
dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.

NIE WOLNO wlewać wody do otworów wentylacyjnych. 

NIGDY nie należy używać produktów zawierających składniki ścierne ani rozpuszczalników.

Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:
• Gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• Uniemożliwienia prawidłowego zamykania drzwiczek w wyniku nagromadzenia się 

pozostałości jedzenia.
Wnętrze kuchenki należy wyczyścić po każdym użyciu za pomocą wodą z łagodnym 
detergentem. Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem, należy zaczekać, aż kuchenka 
ostygnie.
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PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do naprawy należy przestrzegać 
kilku prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie uległy uszkodzeniu; w tym m.in.:

• Zawias jest złamany,
• Uszczelnienie jest zużyte,
• Obudowa jest uszkodzona lub pogięta.

Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
NIGDY nie należy zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest uszkodzona i wymaga 
naprawy lub jeśli masz wątpliwości dotyczące jej stanu:
• Odłącz kuchenkę od sieci,
• Skontaktuj się z najbliższym serwisem.

Skontaktuj się z SAMSUNG WORLD WIDE.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania bądź uwagi na temat produktów firmy Samsung, skontaktuj się z 
działem obsługi klienta firmy SAMSUNG. Samsung Electronics U.K. Ltd. Unit C, Stafford Park 12 
Telford, Shropshire TF3 3BJ, Wielka Brytania.

Tel.: 0870 242 0303 Faks: 01952 297617

Witryna internetowa: www.samsung.com/uk

PARAMETRY TECHNICZNE
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno 
dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez 
powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenki 
(CM1929/CM1929*) (CM1529/CM1529*) (CM1329/CM1329*) firmy Samsung spełniają podane 
niżej parametry techniczne.

Model CM1929/CM1929* CM1529/CM1529* CM1329/CM1329*

Źródło zasilania 230 V ~ 50 Hz

Zużycie energii
Mikrofale

13 A 12,7 A 11 A

Moc wyjściowa
1850 W

(IEC-705)
1500 W

(IEC-705)
1300 W

(IEC-705)

Częstotliwość robocza 2450 MHz

Wymiary  
(szer. × wys. × gł.)

Obudowa
Wnętrze kuchenki

464 × 368 × 557 mm
370 × 190 × 370 mm

Pojemność 26 litrów

Waga
Netto

ok. 32 kg

Poziom hałasu 54,5 dB

514

1000

36
8

44410

464

486

530
43 26557
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If you have any problems with your machine please can you contact 
Samsung Customer Support Center

PO Box 479
Gateshead
NE9 9BJ

DE68-04030B-04

CM1529A_XEU_DE68-04030B-04_EN+FR+NL+DE+IT+PL+ES+PT.indb   24 5/11/2018   5:59:32 PM


