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ÌÓËÜÒÈÏÎÂÀÐ: Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìóëüòèâàðêà MUC-2130
Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: Ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïåðâûõ, âòîðûõ áëþä è äåñåðòîâ â 

àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. 
Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè:
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220 Â, ~ 50 Ãö.
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 640 Âò.
Êîëè÷åñòâî àâòîìàòè÷åñêèõ ïðîãðàìì ïðèãîòîâëåíèÿ: 5.
Ìàòåðèàë êîðïóñà: ïëàñòèê.
Ìàòåðèàë ÷àøè: àíòèïðèãàðíîå êåðàìè÷åñêîå ïîêðûòèå.
Îáú¸ì: 3 ë.
Ïðîäóêò ñåðòèôèöèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòîì. 
Ïðîèçâîäèòåëü íà ñâîå óñìîòðåíèå è áåç äîïîëíèòåëüíûõ óâåäîìëåíèé ìîæåò ìåíÿòü êîìïëåêòàöèþ, 

âíåøíèé âèä, ñòðàíó ïðîèçâîäñòâà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè. 

ÏÐÀÂÈËÀ È ÓÑËÎÂÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ 
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì   íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð, âèëêó èëè 
ýëåêòðè÷åñêèé øíóð â âîäó èëè äðóãèå æèäêîñòè. Ñòàâüòå ïðèáîð â òàêèå ìåñòà, 
ãäå îí íå ìîæåò óïàñòü â âîäó èëè äðóãèå æèäêîñòè. Ïðè ïîïàäàíèè âîäû íà ïðèáîð, íå-
ìåäëåííî îòêëþ÷èòå åãî îò ñåòè. Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, óïàâøèì â âîäó. Îòíåñèòå 
åãî â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð.

Íå äîïóñêàéòå äåòåé ê ðàáîòå ñ ïðèáîðîì áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ. 
Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè èëè óìñòâåííû- 
ìè ñïîñîáíîñòÿìè; òàêæå çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðèáîð áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ 
èíñòðóêöèåé.
Åñëè øòåïñåëüíàÿ âèëêà ïðèáîðà íå ñîâïàäàåò ïî êîíñòðóêöèè ñ Âàøåé ðîçåòêîé, îáðàòèòåñü çà ïî- 
ìîùüþ ê ñïåöèàëèñòó. 
Ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ ïåðåõîäíèêîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå ïðèáîðà è ïðåêðàùåíèþ ãàðàíòèé- 
íûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Íå îñòàâëÿéòå âêëþ÷åííûé â ñåòü ïðèáîð áåç âíèìàíèÿ. 
Îòñîåäèíÿéòå ïðèáîð îò ñåòè ïåðåä ïåðåìåùåíèåì ñ îäíîãî ìåñòà íà äðóãîå è ïåðåä ÷èñòêîé è õðà- 
íåíèåì.
Íèêîãäà íå òÿíèòå çà øíóð ïðè îòêëþ÷åíèè ïðèáîðà îò ñåòè; âîçüìèòåñü çà øòåïñåëüíóþ âèëêó è âûíüòå  
åå èç ðîçåòêè.
Íå äîïóñêàéòå ñîïðèêîñíîâåíèÿ øíóðà èëè ñàìîãî ïðèáîðà ñ íàãðåòûìè ïîâåðõíîñòÿìè.  
Ðàñïîëàãàéòå ïðèáîð è øíóð òàê, ÷òîáû íèêòî íå ñìîã ñëó÷àéíî çàäåòü øíóð è îïðîêèíóòü ïðèáîð. 
Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì ñ ïîâðåæäåííûì ýëåêòðè÷åñêèì øíóðîì èëè øòåïñåëüíîé âèëêîé. Íå ïû- 
òàéòåñü îòðåìîíòèðîâàòü ïðèáîð ñàìîñòîÿòåëüíî. Çàìåíà ýëåêòðè÷åñêîãî øíóðà è øòåïñåëüíîé âèëêè 
äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî â óïîëíîìî÷åííîì ñåðâèñíîì öåíòðå.
Íèêîãäà íå ðàçáèðàéòå ïðèáîð ñàìîñòîÿòåëüíî; íåïðàâèëüíàÿ ñáîðêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ  
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì âî âðåìÿ ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà. 
Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð.   
Ýòîò ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîììåð÷å- 
ñêîãî è ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Âûïîëíÿéòå âñå òðåáîâàíèÿ èíñòðóêöèè. 
Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, èìåþùèì ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ (âìÿòèíû, òðåùèíû è ò.ï.), ïðîâåðüòå  
åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü â áëèæàéøåì óïîëíîìî÷åííîì ñåðâèñíîì öåíòðå.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè òðàíñïîðòèðîâêè ïðèáîðà ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü äëÿ ñîõðàíåíèÿ öåëîñòíîñòè  
è ôóíêöèîíàëüíûõ ñâîéñòâ. 
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Íå èñïîëüçóéòå â ðàáîòå ñ ïðèáîðîì ïðèíàäëåæíîñòè, íå âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîñòàâêè  
èëè íå ðåêîìåíäîâàííûå ïðîèçâîäèòåëåì.
Íàä ïðèáîðîì äîëæíî áûòü ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî íå ìåíåå 30 ñì.  
Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð â ìåñòàõ, ãäå îí ïîäâåðãàåòñÿ âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ  
ëó÷åé.
Íå ïðåïÿòñòâóéòå ñâîáîäíîìó òåïëîîáìåíó, íå íàêðûâàéòå ïðèáîð ïîëîòåíöåì èëè  

äðóãèìè ìàòåðèàëàìè — ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðåâó ïðèáîðà è ïîæàðó!
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå óñòðîéñòâî áåç íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ èíãðåäèåíòîâ âíóòðè ëîòêà  
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
Íå ïîäîãðåâàéòå íà îãíå ëîòîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ. 
Íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð â âîäó, íå îïîëàñêèâàéòå åãî èëè îòñåê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.  
Äàéòå ïðèáîðó îñòûòü ïðåæäå, ÷åì èñïîëüçîâàòü åãî ïîâòîðíî. 
Íå ïîäíèìàéòå ïðèáîð âî âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ âî èçáåæàíèè îæîãîâ ãîðÿ÷èì ïàðîì. 
Äåðæèòå ëèöî è ðóêè ïîäàëüøå îò ïàðà âî èçáåæàíèå îæîãîâ. 
Íåëüçÿ ïîìåùàòü ìåòàëëè÷åñêóþ ôîëüãó è äðóãèå ìàòåðèàëû âíóòðü ïðèáîðà: ýòî ìîæåò ïîâëå÷ü çà  
ñîáîé êîðîòêîå çàìûêàíèå èëè ïîæàð.
Âî èçáåæàíèå çàñîðåíèé, ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå îòâåðñòèÿ âûïóñêà ïàðà.  
Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð äëÿ äðóãèõ öåëåé, êðîìå òåõ, äëÿ êîòîðûõ îí ïðåäíàçíà÷åí. 
Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð íà óëèöå. 
Íà ïîâåðõíîñòü ëîòêà íàíåñåíî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîå àíòèïðèãàðíîå êåðàìè÷åñêîå ïîêðûòèå.  
Áåðåãèòå ïîêðûòèå îò öàðàïèí è âìÿòèí. 

 ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÄÅÒÀËÅÉ ÏÐÈÁÎÐÀ

Ðèñóíîê À:
Êîðïóñ1. 
Êðûøêà2. 
Óïëîòíÿþùåå êîëüöî êðûøêè3. 
Êíîïêà äëÿ îòêðûâàíèÿ êðûøêè 4. 
Êëàïàí îòâîäà ïàðà (5. Ðèñóíîê Ñ)
Çàãëóøêà êëàïàíà îòâîäà ïàðà6. 
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (7. Ðèñóíîê Â)
Ëîòîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ8. 
Ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñêè9. 
Êîðçèíà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íà ïàðó 10. 
Ìåðíûé ñòàêàí11. 
Ëîæêà12. 

Ïðîãðàììû ïàíåëè óïðàâëåíèÿ (Ðèñóíîê Â):

Ïðîãðàììà Äèàïàçîí âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ 

Ìÿñî 35 ìèí – 1 ÷ 20 ìèí

Ðèñ, ñóøè 20-45 ìèí

Ñóï 2 ÷ 

Êðóïû 55 ìèí – 1 ÷ 10 ìèí

Òóøåíèå 1 ÷ 15 ìèí – 2 ÷
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ÏÅÐÅÄ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
Ðàñïàêóéòå ïðèáîð, âûíüòå âñå àêñåññóàðû. 
Ïðîâåðüòå íàëè÷èå âñåõ ÷àñòåé è äåòàëåé. 
Óáåäèòåñü â öåëîñòíîñòè óïëîòíÿþùåãî êîëüöà êðûøêè (  3) è çàãëóøêè êëàïàíà îò-
âîäà ïàðà (6). 
Âûìîéòå ëîòîê, ìåðíûé ñòàêàí÷èê, ëîæêó è êîðçèíó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íà ïàðó. 
Ïåðåä ïåðâûì ïðèãîòîâëåíèåì ïðî÷òèòå âíèìàòåëüíî ðàçäåë «  ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå
Ïîäêëþ÷èòå ñåòåâîé øíóð ê ïðèáîðó, âñòàâüòå âèëêó â ðîçåòêó. Ïîñëå ïîäêëþ÷å- 
íèÿ íà÷í¸ò ìèãàòü èíäèêàòîð ïðîãðàììû «Ìÿñî» – ïðèáîð íàõîäèòñÿ â ðåæèìå 
îæèäàíèÿ. 

Çàêëàäêà ïðîäóêòîâ
Ïîëîæèòå ÷èñòûå èíãðåäèåíòû â ëîòîê (8) è äîáàâüòå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî âîäû è ñïåöèé. Ñóì-

ìàðíûé îáúåì âîäû è ïðîäóêòîâ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 2/3 îò ïîëíîé âìåñòèìîñòè ëîòêà (ñì. ìàðêèðîâêó 
íà ëîòêå).

Âíèìàíèå: Íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü âîäû.
Äëÿ ïðîäóêòîâ, óâåëè÷èâàþùèõñÿ â îáúåìå â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ, ñóììàðíûé îáúåì äîëæåí áûòü 

íå áîëüøå 1/2 îáúåìà ëîòêà.
Âíåøíÿÿ ïîâåðõíîñòü ëîòêà (8) äîëæíà áûòü ñóõîé. Âûòðèòå åå è óñòàíîâèòå ëîòîê â îòñåê äëÿ ïðèãîòîâëå-

íèÿ.
Çàêðîéòå êðûøêó ïðèáîðà. 
Íàæìèòå êíîïêó âûáðàííîãî ðåæèìà ïðèãîòîâëåíèÿ. Çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð âûáðàííîé Âàìè ïðîãðàì- 
ìû, íà÷í¸òñÿ ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ.

Îòëîæåííûé ñòàðò
Åñëè Âû õîòèòå, ÷òîáû ïðèáîð âêëþ÷èëñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïî ïðîøåñòâèè îïðåäåëåííîãî âðåìåíè, âîñ-

ïîëüçóéòåñü ôóíêöèåé «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÉ ÑÒÀÐÒ», íàæèìàÿ íà êíîïêó «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÉ ÑÒÀÐÒ» âû-
áåðèòå îäíî èç çíà÷åíèé, ÷åðåç êîòîðîå áóäåò ãîòîâî áëþäî: 2, 4, 6, 8, 10 èëè 12 ÷àñîâ. Óñòàíîâëåííîå 
âðåìÿ âêëþ÷àåò äëèòåëüíîñòü ðàáîòû ïðîãðàììû. 

Íàïðèìåð, ñåé÷àñ 10:30 âå÷åðà. Âû õîòèòå, ÷òîáû ðèñ áûë ãîòîâ ê 8:30 óòðà íà ïðîãðàììå «Ðèñ, ñóøè». 
Âðåìåííîé èíòåðâàë ñîñòàâëÿåò 10 ÷àñîâ. Íàæèìàéòå íà êíîïêó «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÉ ÑÒÀÐÒ», ïîêà èíäè-
êàòîð íå çàãîðèòñÿ íà çíà÷åíèè 10, äàëåå âûáåðèòå ïðîãðàììó «Ðèñ, ñóøè». 

Âíèìàíèå: íå èñïîëüçóéòå äëÿ ôóíêöèè «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÉ ÑÒÀÐÒ» íèêàêèõ 
ñêîðîïîðòÿùèõñÿ ïðîäóêòîâ, òàêèõ êàê ÿéöà, ìîëîêî, ëóê, ôðóêòû è ïð.

Ýòîò øàã ìîæåò áûòü ïðîïóùåí, åñëè Âû õîòèòå ñðàçó âêëþ÷èòü ïðèáîð.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ, ïðèáîð ïåðåéäåò â ðåæèì ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû – çàãîðèòñÿ èíäè-

êàòîð «Ïîäîãðåâ/Îòìåíà». Äëÿ âûõîäà èç ýòîãî ðåæèìà íàæìèòå êíîïêó «Ïîäîãðåâ/Îòìåíà».
Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå âðåìÿ ðåæèìà àâòîìàòè÷åñêîãî ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû ñîñòàâëÿåò 12 ÷àñîâ. 

Ïîñëå ýòîãî ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè ïåðåéäåò â ðåæèì îæèäàíèÿ.

Ðàçîãðåâ ïðîäóêòîâ
Âû ìîæåòå ðàçîãðåòü îñòûâøåå áëþäî â ìóëüòèâàðêå, äëÿ ýòîãî íàæìèòå êíîïêó «Ïîäîãðåâ/Îòìåíà» 

â ðåæèìå îæèäàíèÿ. 

Âíèì
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Âíèìàíèå: Åñëè íàæàòü êíîïêó «Ïîäîãðåâ/Îòìåíà» â ïðîöåññå âûáîðà ðå-
æèìà ïðèãîòîâëåíèÿ èëè â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ, âñå óñòàíîâêè áóäóò 
îòìåíåíû è ïðèáîð âåðíåòñÿ â ðåæèì îæèäàíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ïðèãîòîâëåíèÿ «Âûïå÷êà», «Ïîäæàðè-
âàíèå», «Ïàðîâàðêà»

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèè «Âûïå÷êà» ïîëîæèòå â ëîòîê (8) íåîáõîäèìûå èíãðåäèåíòû â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ðåöåïòîì (ñì. êíèãó ðåöåïòîâ) è âûáåðèòå ðåæèì «Ìÿñî».

Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè «Ïîäæàðèâàíèå» ìîæíî ãîòîâèòü áëþäà ñ êîðî÷êîé íà ïðîãðàììå «Ðèñ, 
ñóøè» (ñì. êíèãó ðåöåïòîâ).

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòîâ íà ïàðó, âñòàâüòå â ëîòîê (8) ïàðîâóþ êîðçèíó (10), çàòåì íàëåéòå âîäó 
íèæå óðîâíÿ ïàðîâîé êîðçèíû è ïîëîæèòå íà íå¸ íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû, âûáåðèòå ðåæèì «Ðèñ, ñóøè».

Ïðèìå÷àíèå: Ïðè íåîáõîäèìîñòè, íàïðèìåð, ïðè ïðèãîòîâëåíèè îâîùåé è 
ôðóêòîâ íà ïàðó, Âû ìîæåòå îòêëþ÷èòü ïðîãðàììó äî çàâåðøåíèÿ å¸ 
ðàáîòû (ñì. êíèãó ðåöåïòîâ). 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Ïåðåä î÷èñòêîé îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ñåòè è ïîëíîñòüþ îõëàäèòå ïðèáîð. 
Íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð â âîäó è íå ìîéòå îòñåê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïîä ïðîòî÷íîé  
âîäîé.
Íå èñïîëüçóéòå æåñòêèå ìî÷àëêè è àáðàçèâíûå ñðåäñòâà, ò.ê. îíè ìîãóò ïîâðåäèòü  
ïîâåðõíîñòü ïðèáîðà.

1. Î÷èñòêà êëàïàíà îòâîäà ïàðà. 
Îòêðîéòå êðûøêó (2), íàæìèòå íà êëàïàí îòâîäà ïàðà (5) ñ îáðàòíîé ñòîðîíû êðûøêè (2) òàê, ÷òîáû îí 

âûïàë. Îòêðîéòå êëàïàí, ïîâåðíóâ åãî íèæíþþ ÷àñòü âëåâî (ïîëîæåíèå «OPEN», ñì. ðèñ. Ñ), çàòåì ïðîìîéòå 
ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì ïîä ñòðóåé âîäû. Ïî ìåðå çàãðÿçíåíèÿ çàãëóøêè êëàïàíà îòâîäà ïàðà (6), ìîæåòå âû-
òàñêèâàòü êëàïàí è òàêæå ïðîìûâàòü åãî. Âûñóøèòå ÷àñòè êëàïàíà, çàêðîéòå åãî è âñòàâüòå íà ìåñòî. 

Âíèìàíèå: Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð áåç êëàïàíà îòâîäà ïàðà!

2. Î÷èñòêà óïëîòíÿþùåãî êîëüöà êðûøêè.

Âíèìàíèå: Óïëîòíÿþùåå êîëüöî (3) íåëüçÿ ñíèìàòü ñ êðûøêè (2).
Óäàëèòå çàãðÿçíåíèÿ è êîíäåíñàò íà óïëîòíÿþùåì êîëüöå êðûøêè (3) ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ. Äëÿ ýòîãî 

íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âîäó è íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ìÿãêîãî ÷èñòÿùåãî ñðåäñòâà äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû. 
Ïîñëå î÷èñòêè ïðîòðèòå óïëîòíÿþùåå êîëüöî ìÿãêîé ÷èñòîé òêàíüþ íàñóõî. 

3. Î÷èñòêà ëîòêà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
Âûìîéòå ëîòîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ (8), èñïîëüçóÿ ìÿãêîå ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû. Ïðî-

ñóøèòå åãî. 

Âíèìàíèå: Íå èñïîëüçóéòå øëèôóþùèå ãóáêè è àáðàçèâíûå ñðåäñòâà.

Âíèìàíèå: Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ïîêðûòèÿ, ëîòîê íåëüçÿ ìûòü â ïîñóäî-
ìîå÷íîé ìàøèíå.

4. Î÷èñòêà ðàáî÷åãî îòñåêà è íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
Âî èçáåæàíèå âûõîäà ïðèáîðà èç ñòðîÿ, íåîáõîäèìî î÷èùàòü íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò è ðàáî÷èé 

îòñåê. Èñïîëüçóéòå äëÿ ýòîãî ìÿãêóþ è ÷èñòóþ òêàíü. 
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Âíèìàíèå: Íå èñïîëüçóéòå äëÿ î÷èñòêè îñòðûå è êîëþùèå ïðèñïîñîáëåíèÿ, 
êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü ïîâåðõíîñòü ðàáî÷åãî îòñåêà è íàãðåâàòåëüíûé 
ýëåìåíò. 

Õðàíèòå ïðèáîð â âåíòèëèðóåìîì è ñóõîì ìåñòå. Ïåðåä òåì, êàê óáðàòü ïðèáîð íà õðàíåíèå, óáåäè-
òåñü, ÷òî îí ïîëíîñòüþ îñòûë, ÷òî îí âûìûò è âûñóøåí, è ÷òî êðûøêà çàêðûòà. Ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà 
õðàíåíèÿ îò +5 °Ñ äî + 35 °Ñ.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Ïðèìåð ïðèãîòîâëåíèÿ
Ïîøàãîâàÿ èíñòðóêöèÿ ïî ïðèãîòîâëåíèþ ïøåííîé êàøè ñ èñïîëüçîâàíèåì ôóíêöèè 

ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ðåæèìå «Êðóïû» (îáùåå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 55 ìèí).
1. Îòìåðüòå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ïøåíà, ïðîìîéòå åãî è ïîëîæèòå â ëîòîê (8).
Ê ïðèìåðó, â îäíó ìåðíóþ ÷àøêó âõîäèò 160 ã êðóïû. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ äîáàâüòå æèäêîñòü â 
ïðîïîðöèè 1:1,6 (ñîîòíîøåíèå ìîæåò êîëåáàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò Âàøèõ ïðåäïî÷òåíèé). 

Âíèìàíèå: Íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü âîäû.
2. Äîáàâüòå ñîëü, ñàõàð, ìîëîêî, öóêàòû (ñì. êíèãó ðåöåïòîâ)
3. Çàêðîéòå êðûøêó.
4. Íàæìèòå êíîïêó «Êðóïû» (ñì. ðèñ. Â).

Ñïèñîê âîçìîæíûõ ïðîáëåì:

Ïðîáëåìà Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà Ðåøåíèå
Îòñóòñòâóåò èíäèêàöèÿ 
ïðè âêëþ÷åíèè â ñåòü.

- Ñåòåâîé øíóð íå ïîäñîåäèíåí èëè 
ïîäñîåäèíåí íåïðàâèëüíî.
- Íåèñïðàâíà ðîçåòêà.

- Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå ñåòåâîãî 
øíóðà è åãî ïîäêëþ÷åíèå. 
- Óáåäèòåñü â èñïðàâíîñòè ðî-
çåòêè.

Ïðèáîð íåèñïðàâåí. - Îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé öåíòð 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ðåìîíòà.

Åäà ïðèãîðåëà èëè íåïðà-
âèëüíî ïðèãîòîâëåíà.

- Íå ñîáëþäåíî ñîîòíîøåíèå òâ¸ð-
äûõ èíãðåäèåíòîâ è æèäêîñòè.

- Ïîäáåðèòå ïðàâèëüíîå ñîîò-
íîøåíèå òâ¸ðäûõ èíãðåäèåíòîâ è 
æèäêîñòè.

- Íåèñïðàâíîñòü äàò÷èêîâ òåìïå-
ðàòóðû.

- Îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé ñåð-
âèñíûé öåíòð äëÿ ðåìîíòà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðè-
ãîòîâëåíèÿ íå âêëþ÷àåòñÿ 
ðåæèì «Ïîäîãðåâ».

- Ïðåâûøåíî êîëè÷åñòâî æèäêîñòè;
- Íåèñïðàâåí ïëàòà óïðàâëåíèÿ.

- Äîáàâëÿéòå æèäêîñòü ñîãëàñíî 
ðåöåïòà;
- Îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé ñåð-
âèñíûé öåíòð.

Åäà îñòàåòñÿ õîëîäíîé, 
òåìïåðàòóðà â ðàáî÷åì 
îòñåêå íå ïîâûøàåòñÿ.

- Íåèñïðàâíà ïëàòà óïðàâëåíèÿ. - Îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé ñåð-
âèñíûé öåíòð.

Â ïðîöåññå ðàáîòû íà 
ïîâåðõíîñòè ïðèáîðà îá-
ðàçóåòñÿ êîíäåíñàò.

Îáðàçîâàíèå êîíäåíñàòà – íîðìàëüíîå ÿâëåíèå.

Ñîõðà
âû

3.  Ãà
óä

4.  Ãà
– óï

ñòà
– ìå
– äå

ñòå
òóð
ñëó

– ïî
íå 
èñ 
ïî 
íå 
íà
ïî 

5.  Ïî
èç

Äàòà è
Óñëîâí
RU XX Y
XX – ãî
YY – ìå
ZZZ- íî
Îñíîâ
ïðîåçä
Èçãîòî
Èíäàñò
Wharf, 
Ñäåëàí
Ãàðàí
Ñðîê ñ
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.
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ãî 

-

òð 
ùåãî 

-
îâ è 

ð-

íî 

ð-

ð-

ÐÅÌÎÍÒ È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò íåíàäëåæàùèì îáðàçîì, îáðàòèòåñü 

â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð çà êîíñóëüòàöèåé èëè ðåìîíòîì.

Óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
1.  Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò äâà ãîäà, íà÷èíàÿ ñ ìîìåíòà ïðîäàæè èçäåëèÿ.
2.  Ãàðàíòèÿ äåéñòâèòåëüíà ïðè ïðàâèëüíî çàïîëíåííîì ãàðàíòèéíîì òàëîíå: èìååòñÿ 

äàòà ïðîäàæè, ïîäïèñü ïðîäàâöà, ñåðèéíûé íîìåð àïïàðàòà.
Ñîõðàíÿéòå â òå÷åíèå ñðîêà ñëóæáû äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê òîâàðó ïðè åãî ïðîäàæå (òîâàðíûé è êàññî-

âûå ÷åêè, èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè).
3.  Ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà, åñëè èçìåíåí, ñòåðò, óäàëåí èëè íåðàçáîð÷èâ ñåðèéíûé íîìåð, à òàêæå 

óäàëåíà èëè ïîâðåæäåíà çàâîäñêàÿ ïëîìáà.
4.  Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå ñëó÷àè:
– óïàêîâêó èçäåëèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (ëîòêè, óïëîòíÿþùèå êîëüöà, ìåðíûå ëîæêè è 

ñòàêàíû, ýëåìåíòû ïèòàíèÿ è ò.ï.); 
– ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è åñòåñòâåííûé èçíîñ èçäåëèÿ;
– äåôåêòû, âûçâàííûå ïåðåãðóçêîé, íåïðàâèëüíîé èëè íåáðåæíîé ýêñïëóàòàöèåé, ïîïàäàíèåì æèäêî-

ñòåé, ïûëè, íàñåêîìûõ è äð. ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ âíóòðü èçäåëèÿ, âîçäåéñòâèåì âûñîêèõ òåìïåðà-
òóð íà ïëàñòìàññîâûå è äðóãèå íå òåðìîñòîéêèå ÷àñòè, äåéñòâèåì íåïðåîäîëèìîé ñèëû (íåñ÷àñòíûé 
ñëó÷àé, ïîæàð, íàâîäíåíèå, íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, óäàð ìîëíèè è äð.);

– ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå:
íåñîáëþäåíèåì îïèñàííûõ âûøå ìåð áåçîïàñíîñòè è èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè. 
èñïîëüçîâàíèåì â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ (èñïîëüçîâàíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ëè÷íûõ áûòîâûõ íóæä). 
ïîäêëþ÷åíèåì â ñåòü ñ íàïðÿæåíèåì, îòëè÷íûì îò óêàçàííîãî íà ïðèáîðå. 
íåñàíêöèîíèðîâàííûì ðåìîíòîì èëè çàìåíîé ÷àñòåé ïðèáîðà, îñóùåñòâëåííûõ íå óïîëíîìî÷åííûì  
íà òî ëèöîì èëè ñåðâèñíûì öåíòðîì.
ïîâðåæäåíèåì ýëåêòðè÷åñêèõ øíóðîâ. 

5.  Ïîä äåéñòâèå ãàðàíòèè íå ïîäïàäàþò ðàáîòû ïî íàñòðîéêå, óñòàíîâêå, ïåðèîäè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ 
èçäåëèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß
Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ îêðó-

æàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ â Âàøåì ðåãèîíå. Äëÿ 
ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè ïðèáîðà äîñòàòî÷íî îòíåñòè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïåðåðàáîòêè 
âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. 

Äëÿ óïàêîâêè ïðîèçâîäèìûõ íàìè ïðèáîðîâ èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå 
ìàòåðèàëû. Ïîýòîìó êàðòîí è áóìàãó ìîæíî óòèëèçèðîâàòü âìåñòå ñ áóìàæíûìè îòõîäàìè.

Êëàññ çàùèòû  I

Äàòà èçãîòîâëåíèÿ ïðèáîðà: ñì.òîðãîâóþ ìàðêèðîâêó íà ïðèáîðå.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 
RU XX YY ZZZ, ãäå
XX – ãîä âûïóñêà
YY – ìåñÿö âûïóñêà
ZZZ- íîìåð ïàðòèè
Îñíîâíîé èìïîðòåð òîâàðà Binatone™ â Ðîññèè: ÇÀÎ «Èíòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñ: 123007, ã. Ìîñêâà, 2é Õîðîøåâñêèé 
ïðîåçä, äîì 7, êîðï.1.
Èçãîòîâèòåëü: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 10 0ER.(Áèíàòîí 
Èíäàñòðèç Ëòä, Âåëèêîáðèòàíèÿ).
Wharf, Greenwich, London, SE 10 9PS (Áèíàòîí Èíäàñòðèç Ëòä, Âåëèêîáðèòàíèÿ).
Ñäåëàíî â ÊÍÐ äëÿ Binatone Industries Ltd, Âåëèêîáðèòàíèÿ.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê: 2 ãîäà.
Ñðîê ñëóæáû: 3 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè.
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Ó æ 
ëî
Íå 
Íå 
Äà 
Íå 
Òð 
Íå 
çà
Ù 
Íå 
Íå 
Íà 
ïî

Ìàëþ
Êî1. 
Êð2. 
Óù3. 
Êí4. 
Êë5. 
Çà6. 
Ïà7. 
Ëî8. 
Ðó9. 
Êî10. 
Ì³11. 
Ëî12. 

Ïðîã

Ïðîã

Ìÿñî

Ðèñ, 

Ñóï 

Êðóï

Òóøå

Ìóëüòèêóõàð: åëåêòðè÷íà ìóëüòèâàðêà MUC-2130
Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: Ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ïåðøèõ, äðóãèõ ñòðàâ ³ äåñåðò³â â 

àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ â äîìàøí³õ óìîâàõ. 
Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè:

Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220 Â, ~ 50 Ãö.
Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 640 Âò.
Ê³ëüê³ñòü àâòîìàòè÷íèõ ïðîãðàì ãîòóâàííÿ: 5.
Ìàòåð³àë êîðïóñà: ïëàñòèê.
Ìàòåð³àë ÷àø³: àíòèïðèãàðíå êåðàì³÷íå ïîêðèòòÿ.
Îá’ºì: 3 ë.
Ïðîäóêò ñåðòèô³êîâàíèé â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî òåõí³÷íîãî ðåãëàìåíòó. 
Âèðîáíèê íà ñâ³é ðîçñóä ³ áåç äîäàòêîâèõ ïîâ³äîìëåíü ìîæå ì³íÿòè êîìïëåêòàö³þ, çîâí³øí³é âèãëÿä, 

êðà¿íó âèðîáíèöòâà ³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ìîäåë³. 

ÏÐÀÂÈËÀ ÒÀ ÓÌÎÂÈ ÁÅÇÏÅ×ÍÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ
Ùîá óíèêíóòè óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì,   íå çàíóðþéòå ïðèëàä, âèëêó àáî 
åëåêòðè÷íèé øíóð ó âîäó àáî ³íø³ ð³äèíè. Ñòàâòå ïðèëàä ó òàê³ ì³ñöÿ, äå â³í íå 
ìîæå âïàñòè ó âîäó àáî ³íø³ ð³äèíè. Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì, ùî âïàâ ó âîäó. Â³äíåñ³òü 
éîãî äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó.
Íå äîïóñêàéòå ä³òåé äî ðîáîòè ³ç ïðèëàäîì áåç íàãëÿäó äîðîñëèõ. 

Ïðèëàä íå ïðèçíà÷åíî äëÿ âèêîðèñòàííÿ ëþäüìè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè àáî ðîçóìîâèìè çä³áíîñòÿìè;  
òàêîæ çàáîðîíÿºòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ïðèëàäîì áåç ïîïåðåäíüîãî îçíàéîìëåííÿ ç ³íñòðóêö³ºþ.
ßêùî øòåïñåëüíà âèëêà ïðèëàäó íå çá³ãàºòüñÿ çà êîíñòðóêö³ºþ ç Âàøîþ ðîçåòêîþ, çâåðí³òüñÿ ïî äî- 
ïîìîãó äî ôàõ³âöÿ. 
Çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ ïåðåõ³äíèê³â ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîëîìêè ïðèëàäó é ïðèïèíåííÿ ãàðàíò³éíèõ  
çîáîâ'ÿçàíü.
Íå çàëèøàéòå ââ³ìêíåíèé ó ìåðåæó ïðèëàä áåç íàãëÿäó. 
Âèìèêàéòå ïðèëàä ç ìåðåæ³ ïåðåä ïåðåì³ùåííÿì ç îäíîãî ì³ñöÿ íà ³íøå é ïåðåä ÷èùåííÿì ³  
çáåð³ãàííÿì.
Í³êîëè íå òÿãí³òü çà øíóð ïðè âèìèêàíí³ ïðèëàäó ç ìåðåæ³; â³çüì³òüñÿ çà øòåïñåëüíó âèëêó é âèòÿãí³òü  
¿¿ ç ðîçåòêè.
Íå äîïóñêàéòå ç³òêíåííÿ øíóðà àáî ñàìîãî ïðèëàäó ç íàãð³òèìè ïîâåðõíÿìè.  
Ðîçòàøîâóéòå ïðèëàä ³ øíóð òàê, ùîá í³õòî íå çì³ã âèïàäêîâî çà÷åïèòè øíóð ³ ïåðåêèíóòè ïðèëàä. 
Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ç óøêîäæåíèì åëåêòðè÷íèì øíóðîì àáî øòåïñåëüíîþ âèëêîþ. Íå íàìà- 
ãàéòåñÿ â³äðåìîíòóâàòè ïðèëàä ñàìîñò³éíî. Çàì³íà åëåêòðè÷íîãî øíóðà é øòåïñåëüíî¿ âèëêè ïîâèííà 
âèêîíóâàòèñÿ ò³ëüêè â óïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³.
Í³êîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåê- 
òðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. 
Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó.   
Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ é íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ êîìåðö³éíîãî é  
ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ.
Âèêîíóéòå âñ³ âèìîãè ³íñòðóêö³¿. 
Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì, ùî ìàº ìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ (âì'ÿòèíè, òð³ùèíè òîùî), ïåðåâ³ðòå éîãî  
ïðàöåçäàòí³ñòü ó íàéáëèæ÷îìó âïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³.
Çà íåîáõ³äíîñò³ òðàíñïîðòóâàííÿ ïðèñòðîþ áóäüòå îáåðåæí³ äëÿ çáåðåæåííÿ ö³ë³ñíîñò³ òà  
ôóíêö³îíàëüíèõ ÿêîñòåé. 
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ÑÏÅÖ²ÀËÜÍ² ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ
Íå âèêîðèñòîâóéòå â ðîáîò³ ç ïðèëàäîì îáëàäíàííÿ, ùî íå âõîäèòü äî êîìïëåêòó ïî- 
ñòà÷àííÿ àáî íå ðåêîìåíäîâàíå âèðîáíèêîì.
Íàä ïðèëàäîì ìàº áóòè â³ëüíèé ïðîñò³ð íå ìåíøå 30 ñì.  
Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä ó ì³ñöÿõ, äå â³í ï³ääàºòüñÿ âïëèâó ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ  
ïðîìåí³â.
Íå ïåðåøêîäæàéòå â³ëüíîìó òåïëîîáì³íó, íå íàêðèâàéòå ïðèëàä ðóøíèêîì àáî ³íøèìè  
ìàòåð³àëàìè - öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïåðåãð³âàííÿ ïðèëàäó ³ ïîæåæ³!

Ó æîäíîìó ðàç³ íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèñòð³é áåç íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ³íãðåä³ºíò³â óñåðåäèí³  
ëîòêà äëÿ ïðèãîòóâàííÿ.
Íå ï³ä³ãð³âàéòå íà âîãí³ ëîòîê äëÿ ïðèãîòóâàííÿ. 
Íå çàíóðþéòå ïðèëàä ó âîäó, íå îáïîë³ñêóéòå éîãî àáî â³äñ³ê äëÿ ïðèãîòóâàííÿ.  
Äàéòå ïðèëàäó îõîëîíóòè, ïåðø í³æ âèêîðèñòîâóâàòè éîãî ïîâòîðíî. 
Íå ï³äí³ìàéòå ïðèëàä ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ äëÿ óíèêíåííÿ îï³ê³â ãàðÿ÷îþ ïàðîþ. 
Òðèìàéòå îáëè÷÷ÿ ³ ðóêè äàë³ â³ä ïàðè, ùîá óíèêíóòè îï³ê³â. 
Íå ìîæíà ïîì³ùàòè ìåòàëåâó ôîëüãó é ³íø³ ìàòåð³àëè âñåðåäèíó ïðèëàäó: öå ìîæå ñïðè÷èíèòè êîðîòêå  
çàìèêàííÿ àáî ïîæåæó.
Ùîá óíèêíóòè çàñì³÷åíü, ðåãóëÿðíî ïåðåâ³ðÿéòå îòâîðè âèïóñêó ïàðè.  
Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä äëÿ ³íøèõ ö³ëåé, îêð³ì òèõ, äëÿ ÿêèõ â³í ïðèçíà÷åíèé. 
Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä íà âóëèö³. 
Íà ïîâåðõíþ ëîòêà íàíåñåíå ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíå àíòèïðèãàðíå êåðàì³÷íå ïîêðèòòÿ. Áåðåæ³òü  
ïîêðèòòÿ â³ä ïîäðÿïèí ³ âì'ÿòèí. 

 ÎÏÈÑ ÄÅÒÀËÅÉ ÏÐÈËÀÄÓ

Ìàëþíîê À:
Êîðïóñ1. 
Êðèøêà2. 
Óù³ëüíþþ÷å ê³ëüöå êðèøêè3. 
Êíîïêà äëÿ â³äêðèâàííÿ êðèøêè 4. 
Êëàïàí â³äâîäó ïàðè (5. Ìàëþíîê Ñ)
Çàãëóøêà êëàïàíà â³äâîäó ïàðè6. 
Ïàíåëü êåðóâàííÿ (7. Ìàëþíîê Â)
Ëîòîê äëÿ ãîòóâàííÿ8. 
Ðó÷êà äëÿ ïåðåíåñåííÿ9. 
Êîøèê äëÿ ãîòóâàííÿ íà ïàð³ 10. 
Ì³ðíà ñêëÿíêà11. 
Ëîæêà12. 

Ïðîãðàìè ïàíåë³ êåðóâàííÿ (Ìàëþíîê Â):

Ïðîãðàìà Ä³àïàçîí ÷àñó ãîòóâàííÿ 

Ìÿñî (Ì'ÿñî) 35 õâ. – 1 ãîä. 20 õâ. 

Ðèñ, ñóøè (Ðèñ, ñóø³) 20-45 õâ.

Ñóï (Ñóï)  2 ãîä.

Êðóïû (Êðóïè) 55 õâ. - 1 ãîä. 10 õâ.

Òóøåíèå (Òóøêóâàííÿ) 1 ãîä. 15 õâ. – 2 ãîä.

åðò³â â 

èãëÿä, 

Ö²¯

ó àáî 
â³í íå 
íåñ³òü 

ñòÿìè; 

ïî äî-

ò³éíèõ 

ííÿì ³ 

òÿãí³òü 

àä.
íàìà-
âèííà 

åëåê-

íîãî é 

å éîãî 

ñò³ òà 
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ÏÅÐÅÄ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ
Ðîçïàêóéòå ïðèëàä, âèéì³òü âñ³ àêñåñóàðè. 
Ïåðåâ³ðòå íàÿâí³ñòü âñ³õ ÷àñòèí ³ äåòàëåé. 
Ïåðåêîíàéòåñÿ â ö³ë³ñíîñò³ óù³ëüíþþ÷îãî ê³ëüöÿ êðèøêè   (3) ³ çàãëóøêè êëàïàíà 
â³äâîäó ïàðè.
Âèìèéòå ëîòîê, ì³ðíó ñêëÿíêó, ëîæêó òà êîøèê äëÿ ãîòóâàííÿ íà ïàð³. 
Ïåðåä ïåðøèì ïðèãîòóâàííÿì ïðî÷èòàéòå óâàæíî ðîçä³ë «  ÑÏÅÖ²ÀËÜÍ² ÏÐÀÂÈËÀ 
ÁÅÇÏÅÊÈ».

²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯

Ï³äãîòîâêà äî ðîáîòè
Ï³äêëþ÷³òü ìåðåæíèé øíóð äî ïðèëàäó, âñòàâòå âèëêó â ðîçåòêó. Ï³ñëÿ ï³äêëþ÷åííÿ 

ïî÷íå ìèãàòè ³íäèêàòîð ïðîãðàìè «Ì'ÿñî»– ïðèëàä ïåðåáóâàº â ðåæèì³ î÷³êóâàííÿ. 

Çàêëàäêà ïðîäóêò³â
Ïîêëàä³òü ÷èñò³ ³íãðåä³ºíòè â ëîòîê (8) ³ äîäàéòå íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü âîäè òà ñïåö³é. 

Ñóìàðíèé îá’ºì âîäè òà ïðîäóêò³â íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 2/3 â³ä ïîâíî¿ ì³ñòêîñò³ 
ëîòêà (äèâ. ìàðêóâàííÿ íà ëîòêó).

Óâàãà: Íå ïåðåâèùóéòå ìàêñèìàëüíî ïðèïóñòèìèé ð³âåíü âîäè.
Äëÿ ïðîäóêò³â, ùî çá³ëüøóþòüñÿ â îá’ºì³ â ïðîöåñ³ ãîòóâàííÿ, ñóìàðíèé îá’ºì ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå 

1/2 îáñÿãó ëîòêà.
Çîâí³øíÿ ïîâåðõíÿ ëîòêà (8) ïîâèííà áóòè ñóõîþ. Âèòð³òü ¿¿ òà óñòàíîâ³òü ëîòîê ó â³äñ³ê äëÿ ãîòóâàííÿ.
Çàêðèéòå êðèøêó ïðèëàäó. 
Íàòèñí³òü êíîïêó îáðàíîãî ðåæèìó ãîòóâàííÿ. Ñïàëàõíå ³íäèêàòîð îáðàíî¿ Âàìè ïðîãðàìè, ïî÷íåòüñÿ  
ïðîöåñ ïðèãîòóâàííÿ.

Â³äêëàäåíèé ñòàðò
ßêùî Âè õî÷åòå, ùîá ïðèëàä óâ³ìêíóâñÿ àâòîìàòè÷íî ïî çàê³í÷åíí³ ïåâíîãî ÷àñó, ñêîðèñòàéòåñÿ 

ôóíêö³ºþ «Â²ÄÊËÀÄÅÍÈÉ ÑÒÀÐÒ», íàòèñêàþ÷è íà êíîïêó «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÉ ÑÒÀÐÒ», îáåð³òü îäíå 
ç³ çíà÷åíü ÷àñó, ÷åðåç ÿêèé áóäå ãîòîâà ñòðàâà: 2, 4, 6, 8, 10 àáî 12 ãîäèí. Óñòàíîâëåíèé ÷àñ âêëþ÷àº 
òðèâàë³ñòü ðîáîòè ïðîãðàìè. 

Íàïðèêëàä, çàðàç 10:30 âå÷îðà. Âè õî÷åòå, ùîá ðèñ áóâ ãîòîâèé äî 8:30 ðàíêó íà ïðîãðàì³ «Ðèñ, 
ñóø³». ×àñîâèé ³íòåðâàë ñêëàäàº 10 ãîäèí. Íàòèñêàéòå íà êíîïêó «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÉ ÑÒÀÐÒ», ïîêè 
³íäèêàòîð íå ñïàëàõíå íà çíà÷åíí³ 10 ãîäèí, äàë³ îáåð³òü ïðîãðàìó «Ðèñ, ñóø³». 

Óâàãà: íå âèêîðèñòîâóéòå äëÿ ôóíêö³¿ «Â²ÄÊËÀÄÅÍÈÉ ÑÒÀÐÒ» æîäíèõ 
øâèäêîïñóâíèõ ïðîäóêò³â, òàêèõ ÿê ÿéöÿ, ìîëîêî, ëóê, ôðóêòè òîùî.

Öåé êðîê ìîæå áóòè ïðîïóùåíèé, ÿêùî Âè õî÷åòå â³äðàçó ââ³ìêíóòè ïðèëàä.
Ïî çàâåðøåíí³ ïðèãîòóâàííÿ ïðèëàä ïåðåéäå â ðåæèì ï³äòðèìêè òåìïåðàòóðè – ñïàëàõíå ³íäèêàòîð 

«Ïîäîãðåâ/Îòìåíà». Äëÿ âèõîäó ³ç öüîãî ðåæèìó íàòèñí³òü êíîïêó «Ïîäîãðåâ/Îòìåíà».
Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ÷àñ ðåæèìó àâòîìàòè÷íî¿ ï³äòðèìêè òåìïåðàòóðè ñòàíîâèòü 12 ãîäèí. Ï³ñëÿ 

öüîãî ïðèëàä àâòîìàòè÷íî ïåðåéäå â ðåæèì î÷³êóâàííÿ.

Розігрівання продуктів
Âè ìîæåòå ðîç³ãð³òè îñòèãëó ñòðàâó â ìóëüòèâàðö³, äëÿ öüîãî íàòèñí³òü êíîïêó «Ïîäîãðåâ/Îòìåíà» 

ó ðåæèì³ î÷³êóâàííÿ. 

Óâàãà: ßêùî íàòèñíóòè êíîïêó «Ïîäîãðåâ/Îòìåíà» ó ïðîöåñ³ âèáîðó ðåæèìó 
ãîòóâàííÿ àáî â ïðîöåñ³ ïðèãîòóâàííÿ, âñ³ óñòàíîâêè áóäóòü ñêàñîâàí³ ³ 
ïðèëàä ïîâåðíåòüñÿ â ðåæèì î÷³êóâàííÿ.
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Äîäàòêîâ³ ôóíêö³¿ ãîòóâàííÿ «Âèï³÷êà», «Ï³äñìàæóâàííÿ», 
«Ïàðîâàðêà»

Äëÿ âèêîðèñòàííÿ ôóíêö³¿ «Âèï³÷êà» ïîêëàä³òü ó ëîòîê (8) íåîáõ³äí³ ³íãðåä³ºíòè â³äïîâ³äíî äî ðåöåïòó 
(äèâ. êíèãó ðåöåïò³â) ³ îáåð³òü ðåæèì «Ì'ÿñî».

Çà äîïîìîãîþ ôóíêö³¿ «Ï³äñìàæóâàííÿ» ìîæíà ãîòóâàòè ñòðàâè ç³ ñêîðèíêîþ íà ïðîãðàì³ «Ðèñ, 
ñóø³» (äèâ. êíèãó ðåöåïò³â).

Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ïðîäóêò³â íà ïàð³ âñòàâòå â ëîòîê (8) ïàðîâèé êîøèê (10), ïîò³ì íàëèéòå âîäó 
íèæ÷å ð³âíÿ ïàðîâîãî êîøèêà òà ïîêëàä³òü íà íå¿ íåîáõ³äí³ ïðîäóêòè, îáåð³òü ðåæèì «Ðèñ, ñóø³».

Ïðèì³òêà: Çà íåîáõ³äíîñò³, íàïðèêëàä, ïðè ãîòóâàíí³ îâî÷³â ³ ôðóêò³â íà ïàð³, Âè 
ìîæåòå âèìêíóòè ïðîãðàìó äî çàâåðøåííÿ ¿¿ ðîáîòè (äèâ. êíèãó ðåöåïò³â). 

ÒÅÕÍ²×ÍÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
Ïåðåä ÷èùåííÿì âèìêí³òü ïðèëàä ç ìåðåæ³ òà ïîâí³ñòþ îñòóä³òü ïðèëàä. 
Íå çàíóðþéòå ïðèëàä ó âîäó òà íå ìèéòå â³äñ³ê äëÿ ãîòóâàííÿ ï³ä ïðîòî÷íîþ âîäîþ. 
Íå âèêîðèñòîâóéòå òâåðä³ ìî÷àëêè òà àáðàçèâí³ çàñîáè, òîìó ùî âîíè ìîæóòü óøêî- 
äèòè ïîâåðõíþ ïðèëàäó.

1. Î÷èùåííÿ êëàïàíà â³äâîäó ïàðè. 
Â³äêðèéòå êðèøêó (2), íàòèñí³òü íà êëàïàí â³äâîäó ïàðè (5) ç³ çâîðîòíîãî áîêó êðèøêè 

(2) òàê, ùîá â³í âèïàâ. Â³äêðèéòå êëàïàí, ïîâåðíóâøè éîãî íèæíþ ÷àñòèíó âë³âî (ïîëî-
æåííÿ «OPEN», äèâ. ìàë. C), ïîò³ì ïðîìèéòå ç ìèéíèì çàñîáîì ï³ä ñòðóìåíåì âîäè. Ïî ì³ð³ çàáðóäíåííÿ 
çàãëóøêè êëàïàíà â³äâîäó ïàðè (6), ìîæåòå âèòÿãóâàòè çàãëóøêó êëàïàíà ³ òàêîæ ïðîìèâàòè ¿¿. Âèñóø³òü 
÷àñòèíè êëàïàíà, çàêðèéòå éîãî òà âñòàâòå íà ì³ñöå. 

Óâàãà: Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä áåç êëàïàíó â³äâåäåííÿ ïàðè!

2. Î÷èùåííÿ óù³ëüíþþ÷îãî ê³ëüöÿ êðèøêè.

Óâàãà: Óù³ëüíþþ÷å ê³ëüöå (3) íå ìîæíà çí³ìàòè ³ç êðèøêè (2).
Âèäàë³òü çàáðóäíåííÿ òà êîíäåíñàò íà óù³ëüíþþ÷îìó ê³ëüö³ êðèøêè (3) ï³ñëÿ ãîòóâàííÿ. Äëÿ öüîãî ìîæíà 

âèêîðèñòîâóâàòè íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ì'ÿêîãî çàñîáó äëÿ ÷èùåííÿ òà ìèòòÿ ïîñóäó. Ïðîòð³òü óù³ëüíþþ÷å 
ê³ëüöå ì'ÿêîþ ÷èñòîþ òêàíèíîþ íàñóõî. 

3. Î÷èùåííÿ ëîòêà äëÿ ãîòóâàííÿ 
Âèìèéòå ëîòîê äëÿ ãîòóâàííÿ (8), âèêîðèñòîâóþ÷è ìèéíèé çàñ³á äëÿ ìèòòÿ ïîñóäó. Ïðîñóø³òü éîãî. 

Óâàãà: Íå âèêîðèñòîâóéòå øë³ôóâàëüí³ ãóáêè ³ àáðàçèâí³ çàñîáè.

Óâàãà: Ùîá óíèêíóòè óøêîäæåíü ïîêðèòòÿ, ëîòîê íå ìîæíà ìèòè â 
ïîñóäîìèéí³é ìàøèí³.

4. ×èùåííÿ ðîáî÷îãî â³äñ³êó òà íàãð³âàëüíèõ åëåìåíò³â
Ùîá óíèêíóòè âèõîäó ïðèëàäó ç ëàäó, íåîáõ³äíî ÷èñòèòè íàãð³âàëüíèé åëåìåíò ³ ðîáî÷èé â³äñ³ê. Âèêî-

ðèñòîâóéòå äëÿ öüîãî ì'ÿêó òà ÷èñòó òêàíèíó. 

Óâàãà: Íå âèêîðèñòîâóéòå äëÿ ÷èùåííÿ ãîñòð³ òà êîëþ÷³ ïðèñòðî¿, ÿê³ ìîæóòü 
óøêîäèòè ïîâåðõíþ ðîáî÷îãî â³äñ³êó òà íàãð³âàëüíèé åëåìåíò. 

Çáåð³ãàéòå ïðèëàä ó âåíòèëüîâàíîìó òà ñóõîìó ì³ñö³. Ïåðåä òèì, ÿê çàáðàòè ïðèëàä íà çáåð³ãàííÿ, 
ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â³í ïîâí³ñòþ îõîëîâ, ùî â³í âèìèòèé ³ âèñóøåíèé, ³ ùî êðèøêà çàêðèòà. Ðåêîìåíäîâàíà 
òåìïåðàòóðà çáåð³ãàííÿ - â³ä +5 °Ñ äî + 35 °Ñ.

àïàíà 

ÂÈËÀ 

÷åííÿ 
íÿ. 

ïåö³é. 
òêîñò³ 

á³ëüøå 

ííÿ.

íåòüñÿ 

àéòåñÿ 
ü îäíå 
ëþ÷àº 

«Ðèñ, 
 ïîêè 

êàòîð 

Ï³ñëÿ 

ìåíà» 

èìó 
³ 



14

3.  Ãà
âè

4.  Ãà
óï –
àê
ìå –
äå –
ð³ä
ïë
íå
óø –
íå 
âè 
òð
ï³ä 
íå 
áî
óø 

5.  Ï³ä
â³ä

ÊÎÐÈÑÍ² ÏÎÐÀÄÈ

Ïðèêëàä ïðèãîòóâàííÿ
Ïîêðîêîâà ³íñòðóêö³ÿ ç ïðèãîòóâàííÿ ïøîíÿíî¿ êàø³ ç âèêîðèñòàííÿì ôóíêö³¿ ïðîãðà-

ìóâàííÿ â ðåæèì³ «Êðóïè» (çàãàëüíèé ÷àñ ãîòóâàííÿ 55 õâ.).
1. Â³äì³ðÿéòå íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ïøîíà, ïðîìèéòå éîãî òà ïîêëàä³òü ó ëîòîê (8).
Íàïðèêëàä, îäíà ì³ðíà ÷àøêà âì³ùóº 160 ã êðóïè. Äëÿ ãîòóâàííÿ äîäàéòå ð³äèíó â ïðîïîðö³¿ 
1:1,6 (ñï³ââ³äíîøåííÿ ìîæå êîëèâàòèñÿ çàëåæíî â³ä Âàøèõ óïîäîáàíü). 

Óâàãà: Íå ïåðåâèùóéòå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü âîäè.
2.  Äîäàéòå ñ³ëü, öóêîð, ìîëîêî, öóêàòè (äèâ. êíèãó ðåöåïò³â)
3.  Çàêðèéòå êðèøêó.
4.  Íàòèñí³òü êíîïêó «Êðóïû» (äèâ. ìàë. Â).

Ñïèñîê ìîæëèâèõ ïðîáëåì:

Ïðîáëåìà Ìîæëèâà ïðè÷èíà Ð³øåííÿ

Â³äñóòíÿ ³íäèêàö³ÿ ïðè 
âìèêàíí³ äî ìåðåæ³.

- Ìåðåæíèé øíóð íå ïðèºäíàíèé 
àáî ïðèºäíàíèé íåïðàâèëüíî.
- Íåñïðàâíà ðîçåòêà.

- Ïåðåâ³ðòå ñòàí ìåðåæíîãî øíóðà ³ 
éîãî ï³äêëþ÷åííÿ. 
- Ïåðåêîíàéòåñÿ ó ñïðàâíîñò³ ðîçåòêè.

Ïðèëàä íåñïðàâíèé. - Çâåðí³òüñÿ äî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó äëÿ 
ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðåìîíòó.

¯æà ïðèãîð³ëà àáî íåïðà-
âèëüíî ïðèãîòîâàíà.

- Íå äîòðèìàíî ñï³ââ³äíîøåííÿ 
òâåðäèõ ³íãðåä³ºíò³â ³ ð³äèíè.

- Ï³äáåð³òü ïðàâèëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ 
òâåðäèõ ³íãðåä³ºíò³â ³ ð³äèíè.

- Íåñïðàâí³ñòü äàò÷èê³â òåìïå-
ðàòóðè.

- Çâåðí³òüñÿ äî íàéáëèæ÷îãî 
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó äëÿ ðåìîíòó.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãîòóâàí-
íÿ íå âìèêàºòüñÿ ðåæèì 
«Ï³ä³ãð³â».

- Íàäëèøîê ð³äèíè;

- Íåñïðàâíà ïëàòà êåðóâàííÿ.

- Ïåðåâ³ðòå ðåöåïò, çìåíøòå ê³ëüê³ñòü 
ð³äèíè; 
- Çâåðí³òüñÿ äî íàéáëèæ÷îãî 
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó.

¯æà çàëèøàºòüñÿ õî-
ëîäíîþ, òåìïåðàòóðà 
â ðîáî÷îìó â³äñ³êó íå 
ï³äâèùóºòüñÿ.

- Íåñïðàâíà ïëàòà êåðóâàííÿ. - Çâåðí³òüñÿ äî íàéáëèæ÷îãî 
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó.

Ó ïðîöåñ³ ðîáîòè íà 
ïîâåðõí³ ïðèëàäó óòâî-
ðèòüñÿ êîíäåíñàò.

Óòâîðåííÿ êîíäåíñàòó – íîðìàëüíå ÿâèùå.

ÐÅÌÎÍÒ ² Â²ÄÍÎÂËÅÍÍß
ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî ïðàöþº íåíàëåæíèì ÷èíîì, çâåðí³òüñÿ äî óïî-

âíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì.

Óìîâè ãàðàíò³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
1.  Ãàðàíò³ÿ ä³º äâà ðîêè, ïî÷èíàþ÷è ç ìîìåíòó ïðîäàæó âèðîáó.
2.  Ãàðàíò³ÿ ä³éñíà, ÿêùî ïðàâèëüíî çàïîâíåíî ãàðàíò³éíèé òàëîí: º äàòà ïðîäàæó, 

ï³äïèñ ïðîäàâöÿ, ñåð³éíèé íîìåð àïàðàòó.
Çáåð³ãàéòå ïðîòÿãîì âñüîãî òåðì³íó ñëóæáè äîêóìåíòè, äîäàí³ äî òîâàðó ï³ä ÷àñ éîãî ïðîäàæó (òîâàðíèé 

³ êàñîâ³ ÷åêè, ³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿).

Äàòà
Óìîâ
RU XX
XX – ð
YY – ì
ZZZ- í
Îñíî

Ìî
Âèðî

10
Âèãîòî
Ãàðà
Òåðì
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ÐÀ

¯Í
Ñ

ÜÊ
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3.  Ãàðàíò³ÿ íåä³éñíà, ÿêùî çì³íåíèé, ñòåðòèé, âèëó÷åíèé àáî íåðîçá³ðëèâèé ñåð³éíèé íîìåð, à òàêîæ 
âèëó÷åíà àáî óøêîäæåíà çàâîäñüêà ïëîìáà.

4.  Ãàðàíò³ÿ íå ïîøèðþºòüñÿ íà íàñòóïí³ âèïàäêè:
óïàêóâàííÿ âèðîáó, âèäàòêîâ³ ìàòåð³àëè òà àêñåñóàðè (íàñàäêè, êðèøêè, ÷àø³, íîæ³, ô³ëüòðè, ñ³òêè,  –
àêóìóëÿòîðí³ äæåðåëà æèâëåííÿ, áàòàðå¿ æèâëåííÿ òîùî);
ìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ òà ïðèðîäíå çíîøóâàííÿ âèðîáó; –
äåôåêòè, âèêëèêàí³ ïåðåâàíòàæåííÿì, íåïðàâèëüíîþ àáî íåäáàëîþ åêñïëóàòàö³ºþ, ïîòðàïëÿííÿì  –
ð³äèí, ïèëó, êîìàõ òà ³íøèõ ñòîðîíí³õ ïðåäìåò³â óñåðåäèíó âèðîáó, âïëèâîì âèñîêèõ òåìïåðàòóð íà 
ïëàñòìàñîâ³ òà ³íø³ íå òåðìîñò³éê³ ÷àñòèíè, ä³ºþ íåïåðåáîðíî¿ ñèëè (íåùàñíèé âèïàäîê, ïîæåæà, ïîâ³íü, 
íåñïðàâí³ñòü åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³, óäàð áëèñêàâêè òîùî);
óøêîäæåííÿ, âèêëèêàí³: –
íåäîòðèìàííÿì îïèñàíèõ âèùå çàõîä³â áåçïåêè òà ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿. 
âèêîðèñòàííÿì ó êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ (âèêîðèñòàííÿ, ùî âèõîäèòü çà ðàìêè îñîáèñòèõ ïîáóòîâèõ ïî- 
òðåá).
ï³äêëþ÷åííÿì äî ìåðåæ³ ç íàïðóãîþ, â³äì³ííîþ â³ä çàçíà÷åíî¿ íà ïðèëàä³. 
íåñàíêö³îíîâàíèì ðåìîíòîì àáî çàì³íîþ ÷àñòèí ïðèëàäó, çä³éñíåíèõ íå óïîâíîâàæåíîþ íà öå îñî- 
áîþ àáî ñåðâ³ñíèì öåíòðîì.
óøêîäæåííÿì åëåêòðè÷íèõ øíóð³â. 

5.  Ï³ä ä³þ ãàðàíò³¿ íå ï³äïàäàþòü ðîáîòè ç íàñòðîþâàííÿ, óñòàíîâêè, ïåð³îäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáó 
â³äïîâ³äíî äî ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿.

ÓÒÈË²ÇÀÖ²ß
Åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä ìàº áóòè óòèë³çîâàíèé ç íàéìåíøîþ øêîäîþ äëÿ íàâêîëèø-

íüîãî ñåðåäîâèùà òà çã³äíî ç ïðàâèëàìè óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ó Âàøîìó ðåã³îí³. 
Äëÿ ïðàâèëüíî¿ óòèë³çàö³¿ ïðèëàäó äîñèòü â³äíåñòè éîãî â ì³ñöåâèé öåíòð ïåðåðîáêè 

âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. 
Äëÿ óïàêóâàííÿ âèðîáëåíèõ íàìè ïðèëàä³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ ò³ëüêè åêîëîã³÷íî ÷èñò³ 

ìàòåð³àëè. Òîìó êàðòîí ³ ïàï³ð ìîæíà óòèë³çóâàòè ðàçîì ç ïàïåðîâèìè â³äõîäàìè.

ðîãðà-

ïîðö³¿ 

ðà ³ 

åòêè.

äëÿ 
.

åííÿ 

ê³ñòü 

î óïî-

äàæó, 

àðíèé 

Äàòà âèãîòîâëåííÿ ïðèëàäó: äèâ. òîðãîâåëüíå ìàðêóâàííÿ íà ïðèëàä³.
Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: 
RU XX YY ZZZ, äå
XX – ð³ê âèïóñêó
YY – ì³ñÿöü âûïóñêó
ZZZ- íîìåð ïàðò³¿
Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone™ ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ «²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñà: 123007, ì. 

Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñüêèé ïðî¿çä, áóä. 7, êîðï.1.
Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 

10 0ER (Á³íàòîí ²íäàñòð³ç Ëòä, Âåëèêîáðèòàí³ÿ).
Âèãîòîâëåíî ó ÊÍÐ äëÿ Binatone Industries Ltd, Âåëèêîáðèòàí³ÿ.
Ãàðàíò³éíèé òåðì³í 2 ðîêè.
Òåðì³í ïðèäàòíîñò³: 3 ðîêè â³ä äíÿ êóï³âë³.

Êëàññ çàùèòû  I



16

Еш 
қо

Да 
Құ 
Құ 
Ыс 
Кү 
Ме 
тұ

Біт 
от

Құ 
Құ 
На 
жә

 Қ
Суре

Ко1. 

Қа2. 

Қа3. 

Қа4. 

Бу5. 

Бу6. 

Ба7. 

Пі8. 

Та9. 

Бу10. 

Өл11. 

Қа12. 

Басқ
Бағд

Мясо

Рис, 

Суп (

Круп

Туше

Мультиаспаз: MUC-2130 электрлік мультипісіргіші 
Құралдың арналуы: Құрал үй жағдайында автоматты режимде бірінші, екінші тағамдарды және 

десерттерді дайындау үшін арналған. 

Негізгі тұтынушылық қасиеттері мен сипаттамалары:

Қуат кернеуі: 220 В, ~ 50 Гц.

Тұтынылатын қуаты: 640 Вт.

Дайындаудың автоматты бағдарламаларының саны: 5.

Корпус материалы: пластик.

Тостаған материалы: күюге қарсы керамикалық жабын.

Көлемі: 3 л.

Өнім қолданыстағы техникалық регламентке сәйкес сертификатталған.

Өндіруші өз қалауымен және қосымша хабарламаларсыз жиынтықты, сыртқы түрін, өндіріс елін және 

модельдердің техникалық сипаттамаларын өзгерте алады. 

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ 
ТАЛАПТАРЫ
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр тоғына түсіп қалуды болдырмас үшін   құралды, оның ашасын немесе электр 

сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз. Құралды ол суға немесе басқа 

сұйықтықтарға түсіп кетпейтіндей жерге қойыңыз. Құралға су тиіп кеткен жағдайда, оны 

тез арада желіден ажыратыңыз. Суға түсіп кеткен құралды қолданбаңыз. Оны уәкілетті 

қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

Балалардың ересек адамдардың қарауынсыз құралмен жұмыс істеуіне жол бермеңіз. 
Құрал мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолдануына арналмаған. Сонымен бірге құралды, осы  
нұсқаумен таныспай, қолдануына тиым салынады.

Егер құралдың штепсельдік ашасы құрылысы жағынан Сіздің розеткаға сай келмесе, маманнан көмек  
сұраңыз. 

Түрлі ауыстырғыштарды қолдану құралды бұзып, кепілдікті міндеттемелерді тоқтатуы мүмкін. 
Желіге қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз. 
Құралдың орнын ауыстырған жағдайда, оны тазалау, сақтау алдында желіден ажыратыңыз. 
Құралды ешуақытта электр сымынан тартып желіден ажыратпаңыз; штепсель ашасынан ұстап,  
розеткадан шығарыңыз.

Электр сымының немесе құралдың өзінің қыздырылған бұйымдарға тимеуін қадағалаңыз.  
Құралды және электр сымын ешкім де, абайсызда іліп кетіп, құралды құлатып алмайтындай  
орналастырыңыз.

Электр сымы немесе штепсель ашасы бұзылған құралды қолданбаңыз. Құралды өздігіңізбен жөндеуге  
тырыспаңыз.

Құралды ешуақытта өздігіңізбен бөлшектемеңіз; оны дұрыс жинамау құралды келесі қолдану кезінде  
электр тоғына түсіп қалу қаупін туғызуы мүмкін. 

Ақаулық анықталған жағдайда, уәкілетті сервис орталығына хабарласу қажет.   

Бұл құрал коммерциялық және өнеркәсіптік қолдануға емес, тек үй тұрмысында қолдануға  
арналған.

Осы нұсқаулықтағы барлық талаптарды орындаңыз. 
Механикалық ақаулары бар аспапты қолданбаңыз, оның жұмысқа жарамдылығын тек уәкілетті қызмет  
көрсету орталықтарында тексеріңіз.

Аспапты тасымалдау қажет болған жағдайда, бүтіндігін және функционалдық қасиеттерін сақтау  
үшін абай болыңыз. 
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АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
Құралмен жұмыс жасаған кезде жиынтық құрамына кірмейтін немесе өндірушімен  
ұсынылмаған жабдықтарды қолданбаңыз.

Құралдың үстінде 30 см кем емес бос кеңістік болу тиіс.  
Құралды ол тура күн сәулесінің әсеріне ұшырайтын орындарда қолданбаңыз. 
Еркін жылу алмасуға кедергі болмаңыз, құралды орамалмен немесе басқа да  
материалдармен жаппаңыз. Бұл құралдың қатты қызып кетуіне және өртке алып келеді!

Ешқашан құралды дайындау үшін арналған науа ішіне дайындауға қажет ингредиенттерсіз  
қолданбаңыз. 

Дайындау үшін арналған науаны отқа жақын ұстамаңыз. 
Құралды суға батырмаңыз, оны немесе дайындау үшін арналған бөлікті шайқамаңыз. 
Құралды қайтадан қолданар алдында ол салқындағанша күте тұрыңыз. 
Ыстық буға күйіп қалмау үшін тағамды дайындау кезінде құралды көтермеңіз. 
Күйіп қалмау үшін бетіңізді және қолдарыңызды будан қашық ұстаңыз. 
Металдық фольганы және басқа да материалдарды құралдың ішіне сауға болмайды: бұл қысқа  
тұйықталуға немесе өртке алып келуі мүмкін.

Бітеліп қалуды болдырмас үшін будың шығуына арналған саңылауларды уақтылы тексеріп  
отырыңыз. 

Құралды мақсатынан бөлек басқа мақсаттар үшін қолданбаңыз. 
Құралды аулада қолданбаңыз. 
Науаның бетіне арнайы әзірленген күюге қарсы керамикалық жабын жағылған. Жабынды сызаттардан  
және майыстырулардан қорғаңыз. 

 ҚҰРАЛ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 
Сурет А:

Корпус1. 

Қақпақ 2. 

Қақпақтың тығыздаушы сақинасы3. 

Қақпақты ашуға арналған батырма4. 

Буды шығару клапаны (5. Сурет С)

Буды шығару клапанының тығыны 6. 

Басқару тақтасы (7. Сурет В)

Пісіруге арналған астауша8. 

Тасымалдауға арналған тұтқа9. 

Буға пісіруге арналған себет 10. 

Өлшеуіш стақан11. 

Қасық12. 

Басқару тақтасының бағдарламалары (Сурет В):
Бағдарлама Дайындау уақытының аралығы 

Мясо (Ет) 35 мин – 1 сағ 20 мин

Рис, суши (Күріш, суши) 20-45 мин

Суп (Көже) 2 сағ 

Крупы (Жармалар) 55 мин – 1 сағ 10 мин

Тушение (Бұқтыру) 1 сағ 15 мин – 2 сағ
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ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА
Құралды қаптамасынан алыңыз, барлық керек-жарақтарын алыңыз.  
Барлық бөліктері мен бөлшектерінің бар екендігін тексеріңіз.  
Буды шығару клапаны қақпағының тығыздағыш сақинасының (  3) және тығынының 

(6) бүтіндігіне көз жеткізіңіз. 

Науаны, өлшеу стақанын, қасықты және буға пісіруге арналған себетті жуыңыз. 
Бірінші рет дайындау алдында «  АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ» бөлімін мұқият 

оқып шығыңыз.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР 
Жұмысқа дайындау 

Желілік баусымды құралға қосыңыз, ашасын розеткаға салыңыз. Қосқаннан 

кейін «Мясо» бағдарламасының индикаторы жыпылықтай бастайды – құрал күту 

режимінде.

Өнімдерді салу 
Таза ингредиенттерді астаушаға (8) салыңыз, судың және дәмдеуіштердің қажетті мөлшерін қосыңыз. 

Су мен өнімдердің жалпы көлемі астаушаның толық сыйымдылығының 2/3 бөлігінен аспауы тиіс 

(астаушадағы таңбалауды қараңыз).

Назар аударыңыз: Судың ең үлкен рұқсат етілген деңгейінен аспаңыз.
Дайындау процесі кезінде көлемі артатын өнімдер үшін жалпы көлем астауша көлемінің 1/2 бөлігінен  
аспауы тиіс. 

Астаушаның (  8) сыртқы беті құрғақ болуы тиіс. Оны сүртіп, астаушаны дайындауға арналған бөлікке 

орнатыңыз.

Аспаптың қақпағын жабыңыз.
Пісірудің таңдалған режим түймешігін басыңыз. Сіз таңдаған бағдарлама индикаторы жанады, пісіру 

процесі басталады.

Кейінге қалдырылған старт 
Егер Сіз белгілі уақыт өтуі бойынша аспаптың автоматты түрде қосылуын қаласаңыз, «КЕЙІНГЕ 

ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» функциясын қолданыңыз, «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» түймешігін баса отырып, тамақ 

дайын болатын мәндердің бірін таңдаңыз: 2, 4, 6, 8, 10 немесе 12 сағат. Белгіленген уақыт бағдарламаның 

жұмыс істеу ұзақтығын қосады. 

Мысалы, қазір сағат кешкі 10:30. Сіз күріштің «Күріш, суши» бағдарламасында таңғы 8:30-ға дайын 

болғанын қаладыңыз. Уақыт аралығы 10 сағатты құрайды. Индикатор 10 сағат мәнінде жанғанға дейін 

«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» түймешігін басыңыз, бұдан әрі «Күріш, суши» бағдарламасын таңдаңыз. 

Назар аударыңыз: «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» функциясы үшін 
жұмыртқа, сүт, пияз, жемістер және басқалары секілді тез бұзылатын 
өнімдердің ешқайсысын қолданбаңыз.

Егер Сіз аспапты бірден қосқыңыз келсе, бұл қадам қалдырылуы мүмкін.

Дайындауды аяқтағаннан кейін аспап температураны сақтау режиміне өтеді – «Подогрев/Отмена» 

индикаторы жанады. Бұл режимнен шығу үшін «Подогрев/Отмена» түймешігін басыңыз. 

Температураны автоматты түрде сақтау режимінің ең ұзақ ықтимал уақыты 12 сағатты құрайды. 

Осыдан кейін аспап күту режиміне автоматты түрде өтеді. 
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Тағамдарды жылыту 
Сіз суып қалған тамақты мультипісіргіште жылыта аласыз, бұл үшін күту режиміндегі «Подогрев/

Отмена» түймешігін басыңыз. 

Назар аударыңыз: Егер дайындау режимінде немесе дайындау процесінде 
«Подогрев/Отмена» батырмасын басса, барлық орнатулардан бас 
тартылады, құрал күту режиміне оралады. 

Дайындаудың «Пісіру», «Қуыру», «Буға пісіру» қосымша 
функциялары 

«Пісіру» функциясын қолдану үшін рецептке сәйкес (рецепттер кітабын қараңыз) қажетті 

ингредиенттерді науаға (8) салыңыз және «Ет» режимін таңдаңыз. 

«Қуыру» функциясының көмегімен «Күріш, суши» бағдарламасында қабығы бар тағамды дайындауға 

болады (рецепттер кітабын қараңыз). 

Тағамдарды буға пісіру үшін науаға (8) бу себетін (10) қойыңыз, содан кейін бу себетінің деңгейінен 

төмен су құйыңыз және оған қажетті өнімдерді салыңыз, «Күріш, суши» режимін таңдаңыз. 

Ескертпе: Қажеттілігіне қарай, мысалы, көкөністер мен жемістерді буға 
пісіру кезінде Сіз ол өз жұмысын тоқтатқанға дейін бағдарламаны 
сөндіріп қоюыңызға болады (рецепттер кітабын қараңыз). 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
Тазалау алдында құралды желіден ажыратыңыз, оны толық суытыңыз.  
Құралды суға салмаңыз, дайындауға арналған бөлікті ағынды су астында жумаңыз.  
Қатты жуғыштарды және абразивтік құралдарды қолданбаңыз, себебі олар құралдың  

бетін зақымдауы мүмкін. 

1. Буды шығару клапанын тазалау. 
Қақпақты (2) ашыңыз. Буды шығару клапаны (5) түсуі үшін қақпақтың (2) кері жағынан оған басыңыз. 

Клапанның төменгі бөлігін солға қарай бұрып, («OPEN» жағдайы, С суретті қараңыз) клапанды ашыңыз, 

содан кейін судың ағыны астында жуғыш құралмен жуыңыз. Буды шығару клапаны тығынының (6) ластану 

шамасына қарай клапанды шығарып және сондай-ақ оны жуа аласыз. Клапанның бөліктерін кептіріңіз, 

оны жабыңыз, орнына қойыңыз. 

Назар аударыңыз: Аспапты буды шығару клапанынсыз қолданбаңыз!

2. Қақпақтың тығыздаушы сақинасын тазалау

Назар аударыңыз: Тығыздаушы сақинаны (3) қақпақтан (2) алуға болмайды. 
Тағамды дайындап болғаннан кейін қақпақтың тығыздаушы сақинасындағы (3) ластануды және 

конденсатты кетіріңіз. Бұл үшін ыдыстарды жууға арналған жұмсақ тазартқыш құралдың біраз мөлшерін 

қолдануға болады. Тығыздаушы сақинаны жұмсақ таза шүберекпен құрғата сүртіңіз. 

3. Дайындауға арналған астаушаны тазалау 
Ыдыстарды жууға арналған тазартқыш құралды қолданып, дайындауға арналған астаушаны (8) 

жуыңыз. Оны кептіріңіз.

Назар аударыңыз: Жылтыратқыш жуғыштарды және абразивтік 
құралдарды қолданбаңыз.
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Назар аударыңыз: Жабынды зақымдап алмас үшін астаушаны ыдыс жуатын 
машинада жууға болмайды. 

4. Жұмысшы бөлікті және қыздырғыш элементтерді тазалау
Құралдың істен шығуын болдырмас үшін, қыздырғыш элементті және жұмысшы бөлікті тазалау қажет. 

Бұл үшін жұмсақ және таза матаны қолданыңыз.

Назар аударыңыз: Тазалау үшін жұмысшы бөлік пен қыздырғыш элементті 
зақымдауы мүмкін үшкір және тікенек аспаптарды қолданбаңыз.

Құралды желдетілетін және құрғақ жерде сақтаңыз. Құралды сақтауға қояр алдында оның толық 

суығанын, жуылып, кептірілгенін, қақпағы жабық екендігін тексеріңіз. Сақтаудың ұсынылған температурасы 

+5 °С-тан + 35 °С-қа дейін.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР 
Дайындау мысалы 

«Жарма» режимінде бағдарламалау қызметін қолданып, тары ботқасын дайындау 

жөніндегі қадамдық нұсқаулықтар (дайындаудың жалпы уақыты 55 мин).

1.  Тарының қажетті мөлшерін өлшеп алыңыз, оны жуып, астаушаға (8) салыңыз. Мысалы, 

бір өлшеуіш тостағанға 160 г тары келеді. Дайындау үшін 1:1,6 мөлшерімен сұйықтық 

қосыңыз (бұл қатынас Сіздің қалауларыңызға тәуелді өзгереді).

Назар аударыңыз: Судың ең жоғарғы рұқсат етілген деңгейінен асырмаңыз.
2.  Тұз, қант, сүт, цукаттарды қосыңыз (рецепттер кітабын қараңыз).

3.  Қақпақты жабыңыз. 

4.  «Крупы» батырмасын басыңыз (В суретті қараңыз).

Мүмкін болатын мәселелер тізімі:

Мәселе Мүмкін болатын себебі Шешімі 

Желіге қосқан кезде 

индикация жоқ.

- Желілік баусым жалғанбаған 

немесе дұрыс емес жалғанған. 

- Розеткада ақау бар.

- Желілік баусымның күйін және оны 

қосуды тексеріңіз.

- Розетканың дұрыстығын тексеріңіз. 

- Құрал бұзылған. - Тиісті жөндеу жұмыстарын 

жүргізу үшін сервис орталыққа 

хабарласыңыз.

Тағам күйіп кетті немесе 

дұрыс емес дайындалды.

- Қатты ингредиенттер мен сұйық- 

тықтың қатынасы орындалмаған. 

- Қатты ингредиенттер мен сұйық-

тықтың тиісті қатынасын таңдаңыз. 

- Температура датчиктерінің 

бұзылуы.

- Жөндету үшін жақын орналасқан 

сервис орталыққа хабарласыңыз.

Дайындауды аяқтағаннан 

кейін «Подогрев» режимі 

қосылмайды. 

- Сұйықтықтың мөлшері артық;

- Басқару платасы бұзылған. 

- Рецепті тексеріңіз, сұйықтықтың 

мөлшерін азайтыңыз;

- Жақын орналасқан сервис 

орталыққа хабарласыңыз.

Тағам салқын, жұмысшы 

бөліктегі температура 

жоғарламайды. 

- Басқару платасы бұзылған. - Жақын орналасқан сервис 

орталыққа хабарласыңыз.

Жұмыс процесі кезінде 

құралдың бетінде 

конденсат түзіледі. 

Конденсаттың түзілуі – қалыпты құбылыс.



21

 �
А

З
А

�

ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 
Егер Сіздің құралыңыз жұмыс істемесе немесе тиісті түрде жұмыс істемесе, кеңес 

алу немесе жөндеу үшін уәкілетті сервис орталығымен хабарласыңыз.

Кепілдемелік қызмет көрсетудің шарттары.
1.  Кепілдеме бұйымды сату күнінен бастап екі жыл ішінде күшінде болады. 

2.  Кепілдеме кепілдемелік талон дұрыс толтырылған жағдайда жарамды: сату күні, 

сатушының қолы, аппараттың сериялық нөмірі болады. 

 Қызмет ету мерзімі ішінде тауарды сату кезінде онымен бірге ұсынылатын құжаттарды (тауар немесе 

касса чектері, пайдалану жөніндегі нұсқаулық) сақтап қойыңыз.

3.  Егер сериялық нөмірі өзгертілген, өшірілген, алынған немесе оқылмайтын болса, сонымен қатар 

зауыттық пломбасы алынған немесе зақымдалған болса, кепілдеме жарамсыз. 

4.  Кепілдеме келесі жағдайларға таралмайды: 

бұйымның қаптамасына, шығыс материалдарына және керек-жарақтарға (саптамаларға, қақпақтарға,  –
тостағандарға, пышақтарға, сүзгілерге, торларға, аккумуляторлы қуаттандыру көздеріне, қуаттандыру 

батареяларына және т.б.);

бұйымның механикалық зақымдануларына және табиғи тозуына; –
артық жүктеу, дұрыс емес және ұқыпсыз пайдалану, бұйымның ішіне сұйықтықтың, шаңның,  –
жәндіктердің және басқа да бөгде заттардың түсуі, пластмасса және өзге де термотөзімді емес 

бөліктеріне жоғары температураның әсерінен, жеңе алмайтын күш (оқыс жағдай, өрт, топан су, электр 

желісінде бұзылу, найзағайдың түсуі және т.б.) әсерінен туындаған бұзылуларға;

келесі жағдайлармен туындаған зақымданулар: –
жоғарыда айтылған қауіпсіздік шараларын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды орындамау  
кезінде;

коммерциялық мақсатта қолдану (жеке тұрмыстық қажеттілік шеңберінен шығатын жағдайларда  
қолдану) кезінде;

құралда көрсетілген кернеуден өзгеше желі кернеуіне қосу кезінде; 
уәкілетті тұлға немесе сервис орталығы орындамаған рұқсатсыз жөндеу немесе құралдың бөліктерін  
ауыстыру кезінде;

судың сапасы және қақтың жиналуымен туындаған зақымданулар (қақтан тазалау кепілдемелік қызмет  
көрсетуге кірмейді және оны Сіз өздігінен орындауға тиіссіз).

сүзгілерді, шаңжинағыштарды және тұрақты тазалауды және ауыстыруды талап ететін керек- 
жарақтарды өз уақытында тазаламау кезінде;

электр баусымының зақымдануы. 
5.  Кепілдеме әрекетіне пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес бұйымды баптау, орнату, уақтылы 

қызмет көрсету бойынша жұмыстар кірмейді. 
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ПАЙДАҒА АСЫРУ
Электр тұрмыстық құрал қоршаған ортаға ең аз зиян келтіріп, өңіріңіздегі қалдықтарды 

пайдаға асыру жөніндегі ережелерге сәйкес пайдаға асырылуы тиіс. Құралды дұрыс 

пайдаға асыру үшін оны қайталама шикізат өңдейтін жергілікті орталыққа апару жеткілікті. 

Біз өндіретін құралдар экологиялық таза материалдармен ғана қапталады. Сондықтан да 

қатты қағаз бен қағазды қағаз қалдықтарымен бірге пайдаға асыруға болады.

Аспап

Шартт

RU XX

XX – ө

YY – ө

ZZZ- п

Binato

Мә

Өндір

10

Binato

Кепiлд

Қолда
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тарды 

дұрыс 

кілікті. 

тан да 

Êëàññ çàùèòû  I

Аспаптың өндірілген күні: аспаптағы саудалық таңбаламасын қараңыз. 

Шартты белгілер: 

RU XX YY ZZZ, мұндағы

XX – өндірілген жылы

YY – өндірілген айы

ZZZ- партия номері

Binatone™ тауарын Ресейдегі негізгі импорттаушы: «Интеруорлд Продактс» ЖАҚ. Мекен-жайы: 123007, 

Мәскеу қ. , 2-ші Хорошевский өткелі, 7-үй, 1-корпус.

Өндіруші: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 

10 0ER. (Бинатон Индастриз Лтд, Ұлыбритания).

Binatone Industries Ltd, Ұлыбритания, үшін ҚХР-да жасалған.

Кепiлдiк мерзiмi 2 жыл.

Қолдану мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл.
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Èíôîðìàöèþ îá àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ Âû ìîæåòå óçíàòü:
– íà web-ñàéòå www.binatone.ru â ðàçäåëå «ñåðâèñ»
– ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-03-23

Åñëè â Âàøåì ãîðîäå îòñóòñòâóåò àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð, Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ìàãàçèí, 
ãäå Âû ïðèîáðåëè íàø òîâàð, è îí îðãàíèçóåò ðåìîíò èëè çàìåíó. 

Ñâîè âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ Âû ìîæåòå îòïðàâëÿòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: info@binatone.ru, 
s@binatone.ru

²íôîðìàö³þ ïðî àâòîðèçîâàí³ ñåðâ³ñí³ öåíòðè Âè ìîæåòå îòðèìàòè:
– íà web-ñàéò³ www.binatone.ua àáî www.binatone.ru â ðîçä³ë³ «ñåðâ³ñ»
– çà òåëåôîíîì áåçêîøòîâíî¿ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿: 8-800-100-03-23
– çà òåëåôîíîì Ïðåäñòàâíèöòâà â ì. Êèºâ³: (044) 461-79-32

ßêùî ó âàøié ì³ñöåâîñò³ â³äñóòí³é àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð, Âàì ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî ìàãàçèíó, 
äå Âè ïðèäáàëè íàø òîâàð, ³ â³í îðãàí³çóº ðåìîíò àáî çàì³íó.

Ñâî¿ ïèòàííÿ òà ïðîïîçèö³¿ Âè ìîæåòå â³äïðàâèòè íà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè: info@binatone.ru, s@
binatone.ru

Сіз рұқсатты қызмет орталықтары туралы ақпаратты келесілерден біле аласыз:

– www.binatone.ru web-сайтындағы «сервис» бөлімінен

– тегін шұғыл желі телефоны арқылы: 8-727-397-73-44

Егер Сіздің қалада рұқсатты қызмет орталықтары жоқ болса, Сізге тауарды сатып алған дүкенге 

хабарласу керек, ол жөндеуді немесе ауыстыруды ұйымдастырады.

Өзіңіздің сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды келесі мекенжайлар бойынша электронды поштаға 

жібере аласыз: info@binatone.ru, s@binatone.ru
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