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Печь

Принадлежности

В зависимости от модели купленной вами печи, в ее комплект входят 
несколько принадлежностей, которые могут использоваться различным 
образом.

� НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ микроволновой печью без установки в нее 
роликовой подставки и вращающегося поднос.

Панель управления

1. Муфта, уже закрепленная на валу электродвигателя в 
основании печи. 
Назначение : Муфта вращает поднос.

2. Роликовая подставка, предназначенная для 
установки в центр внутренней камеры печи.
Назначение : Роликовая подставка поддерживает 

вращающийся поднос.

3. Вращающийся поднос, предназначенный для 
установки на роликовую подставку, при этом его центр 
садится на муфту.
Назначение : Вращающийся поднос служит в качестве 

основной поверхности для 
приготовления; он легко вынимается из 
печи для чистки. .

4. Емкость для приготовления на пару, см. стр. 10.
Назначение : Назначение:Пластиковый емкость, 

применяемый при использовании 
режима "Пароварка".

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ

ДВЕРЦА 

ВРАЩАЮЩИЙСЯ 
ПОДНОС

МУФТА

РОЛИКОВАЯ 
ПОДСТАВКА

ОТВЕРСТИЯ 
БЛОКИРОВОЧНЫХ 
КОНТАКТОВ 

ДИСПЛЕЙ

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

РУЧКА ДВЕРЦЫ ОСВЕЩЕНИЕ

1. ДИСПЛЕЙ 

2. ВЫБОР РЕЖИМА 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА 

3. КНОПКА РЕЖИМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

4. КНОПКА "УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ"

5. ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ

6. КНОПКА “СТОП/ОТМЕНА”

7. ВЫБОР ПАРОВАРКИ
8. УСТАНОВКА УРОВНЯ 

МОЩНОСТИ

9. КНОПКА “ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ” 

10. УСТАНОВКА ЧАСОВ

11. РУЧКА КРУГОВОЙ ШКАЛЫ 
(время приготовления, вес и порции)

12. КНОПКА СТАРТ
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Использование данной инструкции

Вами приобретена микроволновая печь SAMSUNG. Данное 
"Руководство пользователя" содержит разнообразные полезные 
сведения о том, как пользоваться этой микроволновой печью.

• Меры предосторожности
• Принадлежности и посуда, подходящие для 
применения

• Полезные советы по приготовлению пищи 

В начале инструкции имеются иллюстрации печи и, что более 
важно, элементов панели управления. Они помогут легко найти 
необходимые кнопки.
В качестве иллюстраций к пошаговым операциям используются 
три значка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО 
ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ
Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному 
воздействию микроволнового излучения на ваш организм.
(a) Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться пользоваться печью при 

открытой дверце, портить блокировочные контакты (защелки дверцы) 
или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов.

(b) Не допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и 
передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка 
очистителя на уплотняющих поверхностях. Поддерживайте дверцу и ее 
уплотняющие поверхности в чистоте, протирая их после использования 
печи сначала влажной, а затем мягкой сухой тряпкой.

(c) Не используйте неисправную печь, пока ее не отремонтирует 
квалифицированный специалист по микроволновым печам, 
подготовленный фирмой-изготовителем. Особенно важно, чтобы 
дверца печи правильно закрывалась и чтобы были исправны 
следующие детали:
(1) дверца (не должна быть погнутой);
(2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
(3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности. 

(d) Настройка или ремонт печи должны выполняться только 
квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых 
печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Меры предосторожности 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
Перед приготовлением пищи или нагреванием жидкостей в 
микроволновой печи убедитесь, что соблюдены следующие меры 
предосторожности.

• Используйте только подходящую для использования в микроволновых печах 
посуду. 
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ никакими металлическими сосудами, столовой 
посудой с золотой или серебряной отделкой, вертелами, вилками и т.п.
Удаляйте перекрученные проволочные завязки с бумажных или 
пластиковых пакетов.

Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет 
к повреждению печи.

• Когда пища разогревается в одноразовой посуде из пластика или бумаги, 
необходимо время от времени заглядывать в печь, так как посуда может 
воспламениться. 
Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.

• Для маленького количества пищи требуется меньшее время приготовления 
или разогрева. Если в таких случаях применять обычное время 
приготовления, это может привести к перегреву или воспламенению.

• Если появится дым, выключите устройство или отключите его от источника 
питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя. 

• При нагревании напитков в микроволновой печи существует опасность 
внезапного бурного вскипания жидкости, поэтому необходимо осторожно 
обращаться с содержащим жидкость сосудом. 
Для предотвращения такой ситуации ВСЕГДА давайте печи остыть по 
меньшей мере в течение 20 секунд после ее выключения, чтобы 
температура печи сравнялась с окружающей.
Перемешивайте жидкость при нагревании при необходимости и ВСЕГДА 
после нагревания.
При ожоге следуйте этим инструкциям ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
* Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 

10 минут.
* Наложите на обожженное место чистую сухую повязку.
* Не смазывайте обожженную кожу никакими кремами, маслами или 

лосьонами.
• НИКОГДА не наполняйте емкость до краев и используйте такую емкость, у 

которой верхняя часть шире нижней, во избежание переливания жидкости 
через край при ее вскипании. Кроме того, бутылки с узким горлышком могут 
взорваться при перегреве. НИКОГДА не нагревайте бутылочку детского 
питания с надетой на нее соской, поскольку она может лопнуть при 
перегреве.

• Чтобы избежать ожогов, необходимо перемешивать или встряхивать 
содержимое бутылочек с молоком и баночек с детским питанием и 
тщательно проверять температуру перед тем, как кормить ребенка. 

• Яйца в скорлупе и неочищенные сваренные вкрутую яйца не должны 
нагреваться в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже по 
окончании нагрева. Также нельзя нагревать бутылки, банки, сосуды в 
герметичной или вакуумной упаковке, орехи в скорлупе, томаты и т.п.

• Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи. 

� �
Важно Примечание Повернуть
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Меры предосторожности (продолжение)
• Если не поддерживать печь в чистом состоянии, может произойти 

повреждение покрытия, в результате чего уменьшится срок службы печи и 
может возникнуть опасная ситуация. 

• НЕ закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти 
материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим 
из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Она будет 
находиться в нерабочем состоянии, пока достаточно не охладится.

• ВСЕГДА используйте толстые рукавицы-прихватки, когда вынимаете посуду 
из печи, чтобы избежать случайного ожога.

• НЕ прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним стенкам 
печи до тех пор, пока печь не остынет. 

• Не допускайте попадания воды на сетевой шнур и вилку и держите сетевой 
шнур вдали от нагретых поверхностей.
Не пользуйтесь печью, если сетевой шнур или вилка повреждены.

• Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу.
Причина: выпускаемый горячий воздух или пар могут вызвать ожог.
• Во время работы микроволновой печи (особенно в режиме размораживания) 

могут быть слышны звуки типа "пощелкивания".
Причина: это нормальный звук при автоматическом изменении выходной 

мощности.
• НЕ включайте микроволновую печь, если она пуста. В целях обеспечения 

безопасности ее электропитание будет автоматически отключено. По 
истечении 30 минут можно вновь использовать печь обычным образом. 
Рекомендуется всегда держать в печи стакан с водой. Вода будет 
поглощать энергию микроволн в случае случайного запуска печи.

• Микроволновую печь нельзя помещать в шкафу.

ВАЖНО
• НИКОГДА не разрешайте маленьким детям пользоваться или играть с 

микроволновой печью. Не оставляйте их без присмотра рядом с 
микроволновой печью во время ее использования. Не храните и не прячьте 
предметы, вызывающие интерес у детей, непосредственно над печью.

• Это устройство не предназначено для использования людьми (включая 
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их 
действия не контролируются или если они не проинструктированы 
относительно использования устройства лицом, отвечающим за 
безопасность. 

• Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если повреждена дверца или уплотнители дверцы, печь не должна использоваться 
до того, как она будет отремонтирована квалифицированным специалистом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии микроволн, очень 
опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием 
корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых 
контейнерах, так как они могут взорваться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если 
они получили соответствующие инструкции, могут пользоваться печью с 
осторожностью и осознают опасность неправильного обращения с ней.

Установка вашей микроволновой печи

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 
примерно 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно 
прочной для того, чтобы безопасно выдержать вес печи.

� Если электрический кабель поврежден, его необходимо 
заменить на специальный кабель или комплект для 
подключения к электросети, которые можно приобрести у 
изготовителя или его авторизованного агента по 
обслуживанию.
Для обеспечения вашей безопасности подключите вилку 
электрического кабеля к 3-контактной заземленной розетке 
сети переменного тока 230 В, 50 Гц. 

� Не устанавливайте микроволновую печь в жаркое или 
сырое место, например, рядом с обычной кухонной плитой 
или радиатором отопления. Нужно учитывать потребляемую 
печью мощность и любой используемый удлинитель должен 
соответствовать такому же стандарту, что и сетевой шнур, 
поставляемый с печью. Перед первым использованием 
вашей микроволновой печи протрите внутренние 
поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой.

1. Для нормальной вентиляции обеспечьте при установке 
печи зазор между печью и другими предметами 
величиной не менее 10 см для задней и боковых стенок 
печи и 20 см для верхней крышки печи.

2. Выньте из печи все упаковочные материалы. 
Установите роликовую подставку и вращающийся 
поднос.
Проверьте, свободно ли вращается поднос.

3. Эта микроволновая печь должна быть расположена 
так, чтобы имелся свободный доступ к сетевой вилке.

20cm
сверху

10cm
сзади

10cm
сбоку

�������	�
����������������������"��
��������� �!������"��������#$"�%�



5 

RU

Установка времени
В вашей микроволновой печи имеются встроенные часы. При 
включении питания на дисплее автоматически появится 
индикация “:0”, “88:88” или “12:00”. Установите текущее 
время.Они могут показывать время в 24-часовом или 12-часовом 
формате. Вы должны установить часы:

• Когда вы в первый раз устанавливаете вашу 
микроволновую печь

• После сбоя электропитания в сети переменного тока

� Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на 
зимнее, и наоборот.

Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо, 
или возникла проблема
Если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем, 
попробуйте применить следующие решения.

� Это нормально.
• Конденсация влаги внутри печи.
• Воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха.
• Световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха.
• Пар, выходящий по периметру дверцы или из вентиляционных 

отверстий

� Когда вы нажимаете кнопку CTAPT, печь не начинает работать.
• Полностью ли закрыта дверца печи?

� Пища совсем не готовится
• Правильно ли вы установили время и/или нажали ли кнопку CTAPT?
• Закрыта ли дверца?
• Не перегрузили ли вы электрическую сеть, что привело к сгоранию 

плавкого предохранителя или срабатыванию автомата защиты?

� Пища пережарена или недожарена
• Правильное ли было выбрано время приготовления для данного 

типа пищи?
• Был ли выбран надлежащий уровень мощности?

� В печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга)
• Не пользовались ли вы посудой с металлической отделкой?
• Не оставили ли вы в печи вилку или другой металлический предмет?
• Не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним 

стенкам?

� Печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров
• Слабые помехи работе телевизора или радиоприемника могут 

наблюдаться во время работы печи. Это нормально. Чтобы решить 
эту проблему, устанавливайте печь подальше от телевизоров, 
радиоприемников или антенн.

• Если микропроцессор печи реагирует на помехи, то могут быть 
сброшены показания дисплея. Чтобы решить эту проблему, 
отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вставьте ее 
обратно. Вновь установите время..

� Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения 
приведенных выше инструкций, обратитесь в магазин, в котором 
вы покупали печь или в ближайший сервисный центр компании 
SAMSUNG.

1. Чтобы время  Нажмите кнопку (Часы) ...
показывалось…
В 24-часовой системе Один раз
В 12-часовой системе  Два раза

2. Установите значение часов поворотом ручки 
круговой шкалы.

3. Нажмите кнопку Часы. 

4. Установите значение минут поворотом ручки 
круговой шкалы.

5. Нажмите кнопку Часы.
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Приготовление / Разогрев пищи
Следующая процедура объясняет, как приготовить или разогреть 
пищу.
ВСЕГДА проверяйте установленные вами режимы приготовления 
пищи перед тем, как оставить печь без присмотра.
Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса. Затем 
закройте дверцу.

� Никогда не включайте микроволновую печь, если она пуста.

� Если вы хотите нагревать пищу в течение короткого времени на 
максимальной мощности (850 Вт), нажмите кнопку +30 сек по 
одному разу для каждых 30 секунд времени приготовления. Печь 
начинает работать сразу же.

Уровни мощности
Вы можете выбрать один из уровней мощности, приведенных 
ниже.

� Если вы выберете более высокий уровень мощности, то время 
приготовления должно быть уменьшено.

� Если вы выберете более низкий уровень мощности, то время 
приготовления должно быть увеличено.

Если вы хотите добавить время приготовления поворотом ручки 
круговой шкалы..

1. Нажмите кнопку СВЧ. 
Результат: Дисплей показывает сообщение 850 Вт 

(максимальная мощность приготовления).  
Выберите подходящий уровень мощности, 
вновь нажимая кнопку СВЧ, пока на 
дисплее не появится нужный уровень 
мощности в ваттах. Смотрите таблицу 
уровней мощности.

2. Установите нужное время приготовления поворотом 
ручки круговой шкалы. 

3. Нажмите кнопку CTAPT .
Результат: Включается свет внутри печи и поднос 

начинает вращаться: 
1) Начинается приготовление пищи и когда 

оно заканчивается, печь подает четыре 
звуковых сигнала. 

2) Звуковой сигнал, напоминающий об 
окончании приготовления, будет подан 3 
раза (с промежутком в одну минуту).

3)  Дисплей вновь показывает текущее 
время.

Уровень мощности Выходная мощность

850 Вт
600 Вт
450 Вт
300 Вт
180 Вт
100 Вт

ВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ
РАЗМОРАЖИВАНИЕ
НИЗКИЙ / ПОДОГРЕВ

Время Увеличение времени

до 1 мин. 
1-3 мин. 

3-10 мин.
10-20 мин. 
20-40 мин. 
40-99 мин.

с шагом 5 сек. 
с шагом 10 сек. 
с шагом 30 сек.
с шагом 1 мин. 
с шагом 2 мин. 
с шагом 5 мин.
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Остановка приготовления пищи
Вы можете остановить приготовление в любое время для того, 
чтобы проконтролировать приготовление пищи. 

� Вы можете отменить любые заданные параметры режимов 
приготовления до начала приготовления простым нажатием 
кнопки СТОП ( ). 

Корректировка времени приготовления
Вы можете увеличить остающееся время приготовления пищи 
нажатием кнопки +30s сек по одному разу для каждых 30 секунд, 
которые вы хотите добавить. 1. Чтобы остановить приготовление временно: 

Откройте дверцу.
Результат: Приготовление пищи останавливается. 

Чтобы возобновить приготовление, 
закройте дверцу и вновь нажмите кнопку 
CTAPT. 

2. тобы остановить приготовление полностью:;
Нажмите кнопку СТОП  
Результат: Приготовление прекращается. Если вы 

хотите отменить заданные параметры 
режима приготовления, вновь нажмите 
кнопку СТОП ( ).

Нажмите кнопку +30 сек по одному разу для каждых 30 
секунд, которые вы хотите добавить. 

Для увеличения или уменьшения времени приготовления 
во время приготовления пищи поворачивайте ручку 
круговой шкалы вправо или влево.
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Использование режима Автоматического 
разогрева

В режиме Автоматического разогрева имеется четыре 
запрограммированных по времени рецепта приготовления. Вам не 
требуется вводить ни время приготовления, ни уровень мощности. 
Вы можете задать количество разогреваемых порций поворотом 
ручки круговой шкалы. Сначала поместите пищу в центр 
вращающегося подноса и закройте дверцу.

� Применяйте только посуду, безопасную для использования в 
микроволновой печи.

Параметры режима Автоматического 
разогрева

В следующей таблице представлены различные программы режима 
Автоматического разогрева, вес продуктов, времена выдержки и 
соответствующие рекомендации.

1. Выберите тип блюда, которое хотите разогреть, нажав 
на кнопку разогрев ( ) один или несколько раз. 

2. Задайте размер порции поворотом ручки круговой 
шкалы (см. таблицу справа). 

3. Нажмите кнопку CTAPT.
Результат: Начинается приготовление пищи. Когда оно 

заканчивается: 
1) Печь подает четыре звуковых сигнала. 
2) Звуковой сигнал, напоминающий об 

окончании приготовления, будет подан 3 
раза (с промежутком в одну минуту). 

3) Дисплей вновь показывает текущее 
время.

Код / Продукты Размер 
порции

Время 
выдержки

Рекомендации

1. Готовое блюдо
(из холодильника)

300-350 г 
400-450 г 

3 мин. Положите блюдо на 
керамическую тарелку и 
обтяните его пленкой для 
микроволновой печи. Эта 
программа пригодна для блюд, 
состоящих из 3 компонентов 
(например, куска мяса с соусом, 
готовыми овощами и гарниром в 
виде картофеля, риса или 
макарон). 

2. Готовое блюдо

(Замороженное)

300 - 350 мл 
400 - 450 мл

4 мин. Возьмите замороженное готовое 
блюдо и проверьте, годится ли 
его упаковка для приготовления 
в микроволновой печи. 
Проколите пленку, 
обтягивающую блюдо. 
Поставьте блюдо в середину 
вращающегося подноса.
Эта программа пригодна для 
замороженных готовых блюд, 
состоящих из 3 компонентов 
(например, куска мяса с соусом, 
готовыми овощами и гарниром в 
виде картофеля, риса или 
макарон).

3. Напитки 

(комнатной 

температуры)

150 мл 
(1 чашка)

250 мл
(1 чашка)

1-2 мин. Налейте жидкость в 
керамическую чашку (150 мл) 
или кружку (250 мл) и поместите 
в центр вращающегося подноса. 
Разогревайте, не накрывая.
Тщательно перемешайте до и 
после времени выдержки. 
Будьте осторожны, вынимая 
напитки из печи (см. меры 
предосторожности при 
разогреве жидкостей).
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Использование функции автоматического 
размораживания продуктов
Режим автоматической размораживания продуктов позволяет 
вам размораживать мясо, птицу, рыбу, хлеб и выпечку. Время 
размораживания и уровень мощности устанавливаются 
автоматически. Вам достаточно просто выбрать программу и вес 
продуктов.

� Применяйте только посуду, безопасную для использования в 
микроволновой печи.

Сначала поместите замороженные продукты в центр 
вращающегося подноса и закройте дверцу. 

� Вы также можете размораживать продукты и в ручном режиме. 
Чтобы сделать это, выберите функцию “Приготовление/ разогрев 
пищи” с уровнем мощности 180 Вт. Более подробные сведения 
смотрите в разделе “Приготовление/ разогрев пищи” на стр. 6.

Параметры режима автоматического 
размораживания

В приведенной ниже таблице Указана программа 
автоматического размораживания, вес продуктов, времена 
выдержки и соответствующие рекомендации.
Перед размораживанием продуктов освободите их от всех 
упаковочных материалов. Выложите замороженные мясо, 
птицу, рыбу, хлеб или выпечку на керамическое блюдо.

1. Нажмите кнопку Быстрая  разморозка ( ).
Результат:на дисплее появится символ 

2. Задайте вес продуктов поворотом ручки круговой 
шкалы. 
Вы можете задать вес максимум 1500 г.

3. Нажмите кнопку CTAPT.
Результат:

� Начинается размораживание 
продуктов.

� Печь подает звуковые сигналы по 
окончании первой половины 
размораживания, напоминая вам о том, 
что нужно перевернуть продукты.

� Вновь нажмите кнопку CTAPT, 
чтобы закончить размораживание.

Продукты Размер 
порции

Время 
выдержки

Рекомендации

Мясо
Птица
Рыба

200 -1500 г 15-60 мин. Прикройте края продуктов 
алюминиевой фольгой. Переверните 
куски, когда печь подаст звуковые 
сигналы. Эта программа подходит 
для размораживания мяса, 
например, антрекотов, отбивных и 
фарша, а также кусков курицы, целой 
курицы или рыбного филе.
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Использование функции пароваркa

При использовании функции пароваркa время приготовления 
устанавливается автоматически.
Количество порций можно настроить, повернув круговой 
переключатель.
Пластиковую пароварку можно использовать, когда выбрана 
функция обработки паром.
Сначала поместите пластиковую пароварку в центр 
вращающегося подноса и закройте дверцу. 

� Советы по приготовлению пищи на пару

Использование руководства по 
автоматическому приготовлению пищи на пару 

В следующей таблице представлены 5 автоматических программ 
для функции пароварки, указано количество продуктов, время 
выдержки и приведены соответствующие рекомендации. При 
использовании функции пароварки всегда используйте паровую 
установку и добавляйте воду в соответствии с инструкциями в 
таблице. Пища будет готовиться с помощью микроволн и пара.

1. Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку 
Пароварка ( ) однократно или несколько раз.

2. Установите время приготовления, повернув 
круговой переключатель.
(См. таблицу сбоку.) 

3. Нажмите кнопку CTAPT.
Результат. Начнется приготовление пищи. 

По его окончании:
1) Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
2) Последний напоминающий сигнал 

прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
3) Вновь отобразится текущее время. 

Компоненты пароварки

Чаша Корзина Крышка

Обращение с пароваркой

(Чаша + крышка) (Чаша + корзина + крышка)

+

Код/
продукты

Размер 
порции

Время 
выдержки

Обращен
ие

Рекомендации

1. Белый 
рис

150-200 г
250-300 г
350-400 г

4-5 мин. Чаша + 
крышка

Используйте пропаренный белый рис. 
Поместите рис в чашу пароварки. 
Добавьте холодную воду (150-200 г - 450 
гр. воды, 250-300 г - 370 гр. воды, 350-400 
г - 870 гр. воды). Закройте крышкой.
После приготовления перемешайте и 
дайте постоять. После приготовления 
удалите влагу внутри печи с помощью 
кухонной бумаги.

2. 
Гречнева
я крупа

125 г
250 г

2-5 мин. Чаша + 
крышка

Поместите гречневую крупу в чашу 
пароварки.
Добавьте 250 мл холодной воды для 125 
г и 500 мл воды - для 250 г гречневой 
крупы. Добавьте специи, щепотку соли и 
немного масла. Готовьте с закрытой 
крышкой. После приготовления 
тщательно перемешайте и оставьте 
настаиваться без крышки. Удалите влагу 
внутри печи с помощью кухонной бумаги.

3. 
Очищенн
ый 
картофе
ль

100-150 г
200-250 г
300-350 г
400-450 г
500-550 г
600-650 г

2-3 мин. Чаша + 
крышка

Взвесьте картофель после того, как 
промоете, почистите его и разрежете на 
куски примерно одинакового размера. 
Рекомендуется выбирать картофель 
среднего размера и разрезать его на 6 
частей. Поместите нарезанный 
картофель в пароварку. Добавьте 15-30 
мл 
(1-2 столовые ложки) воды к 100-350 г, 
45-60 мл (3-4 столовые ложки) 400-650 г 
картофеля. Закройте крышкой.

4. 
Свежие 
овощи 

100-150 г
200-250 г
300-350 г
400-450 г
500-550 г

1-2 мин. Варить в 
корзине 
под 
крышкой

Взвесьте овощи после того, как 
промоете их, почистите и разрежете на 
кусочки примерно одинакового размера. 
Вставьте корзину в чашу пароварки. 
Распределите овощи на лотке. Добавьте 
30 мл (2 столовые ложки) воды к 100-350 
г, 45 мл (3 столовые ложки) к 400-550 г 
овощей. Закройте крышкой. 

5.  
Овсяная 
каша на 
молоке 

50 г
100 г

1-2 мин. Чаша + 
крышка

Поместите овсяные хлопья в чашу 
пароварки, добавьте немного масла и 
щепотку соли. Добавьте 300 мл 
охлажденного молока к 50 г (1 стакан) 
овсяных хлопьев и 525 мл к 100 г 
(2 стакана). Закройте крышку пароварки. 
Тщательно перемешайте после 
приготовления. Удалите влагу внутри 
печи с помощью кухонной бумаги.
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Использование руководства по обработке паром вручную

Продукты Размер 
порции

Мощнос
ть

Врем
я 
(мин.)

Время 
выдерж
ки 
(мин.)

Обраще
ние

Инструкции

Артишоки 300 г
(1-2 шт.)

850 Вт 5-6 1-2 Чаша + 
крышка

Промойте и почистите 
артишоки. Поместите их 
в чашу. Добавьте 
столовую ложку 
лимонного сока. 
Закройте крышкой.

Свежие 
овощи

300 г 850 Вт 4-5 1-2 Чаша + 
корзина + 
крышка

Взвесьте овощи 
(например, брокколи, 
цветную капусту, 
морковь, перец) после 
того, как промоете их, 
почистите и разрежете 
на кусочки примерно 
одинакового размера. 
Поместите корзину в 
чашу. Распределите 
овощи по корзине. 
Добавьте 2 столовые 
ложки воды. Закройте 
крышкой.

Замороже
нные 
овощи.

300 г 600 Вт 7-8 2-3 Чаша + 
корзина + 
крышка

Поместите 
замороженные овощи в 
чашу пароварки. 
Добавьте 1 столовую 
ложку воды. 
Закройте крышкой. 
Тщательно 
перемешайте после 
приготовления и 
выдерживания.

Свежее 
рыбное 
филе

300 г 1. уровень: 
850 Вт

2. уровень: 
450 Вт

1-2

5-6

1-2 Чаша + 
корзина + 
крышка

Промойте и подготовьте 
филе рыбы, например 
филе сайды, морского 
окуня или семги. 
Сбрызните лимонным 
соком. Поместите 
корзину в чашу. 
Поместите кусочки 
филе, прижав их друг к 
другу. Добавьте 
100 мл холодной воды. 
Закройте крышкой.

Куриная 
грудка

300 г 1.уровень: 
850 Вт

2. уровень: 
600 Вт

1-2

7-8

1-2 Чаша + 
корзина + 
крышка

Промойте куриные 
грудки. Надрежьте их 
ножом в 2-3 местах. 
Поместите корзину в 
чашу. Поместите 
куриные грудки, прижав 
их друг к другу. 
Добавьте 100 мл 
холодной воды. 
Закройте крышкой.

Рис 250 г 850 Вт 15-18 5-10 Чаша + 
крышка

Поместите пропаренный 
рис в чашу. Добавьте 
500 мл холодной воды. 
Закройте крышкой. 
После приготовления 
оставьте белый рис 
потомиться в течение 5 
минут, а коричневый рис 
- в течение 10 минут.

Картофел
ь в 
мундире

500 г 850 Вт 7-8 2-3 Чаша + 
крышка

Взвесьте и промойте 
картофель и положите 
его в чашу. Добавьте 
3 столовые ложки воды.
Закройте крышкой.

Тушеное 
мясо или 
рыба 
(из 
холодиль
ника)

400 г 600 Вт 5-6 1-2 Чаша + 
крышка

Поместите мясо в чашу. 
Закройте крышкой. 
Тщательно 
перемешайте перед 
выдерживанием.

Замороже
нные 
вареники 
с 
начинкой 
из джема

150 г 600 Вт 1-2 2-3 Чаша + 
корзина + 
крышка

Смочите верхнюю часть 
вареников с начинкой 
холодной водой. 
Положите 
1-2 замороженных 
вареника рядом в 
корзину. Вставьте 
корзину в чашу. 
Закройте крышкой. 

фруктовы
й компот

250 г 850 Вт 3-4 2-3 Чаша + 
крышка

Взвесьте свежие 
фрукты (например, 
яблоки, груши, сливы, 
абрикосы, манго или 
ананас) после очистки, 
промывки и нарезки 
одинаковыми кубиками. 
Поместите их в чашу.
Добавьте 1-2 столовые 
ложки воды и 1-2 ч.л. 
сахара. Закройте 
крышкой.
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Использование функции удаления запаха
Используйте эту функцию по окончании приготовления продуктов 
с сильным запахом или при сильной задымленности во внутренней 
камере печи.
Сначала почистите внутреннюю камеру печи.

� На заводе-изготовителе запрограммировано время удаления 
запахов, равное 5 минутам. Оно увеличивается на 30 секунд при 
каждом нажатии кнопки +30 сек.

� Время удаления запахов также можно изменять поворотом ручки 
круговой шкалы вправо или влево.

� Максимальное время удаления запахов равняется 15 минутам.

Задание времени выдержки

Для автоматического задания времени выдержки может 
использоваться таймер задержки (без использования микроволн).

Использование функции любимый рецепт
Если вы часто готовите или разогреваете одни и те же типы блюд, 
вы можете сохранить в памяти печи время приготовления и 
уровень мощности, чтобы вам не пришлось устанавливать их вновь 
каждый раз. 
Вы можете сохранить параметры для двух разных блюд.

Занесение параметров в память

Использование запомненной программы
Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и 
закройте дверцу. 

1. Почистив внутреннюю камеру печи, нажмите кнопку 
Удаление запахов. По окончании удаления запахов 
вы услышите четыре звуковых сигнала.

1. Нажмите кнопку выдержка.

2. Задайте время выдержки поворотом ручки 

круговой шкалы.

3. Нажмите кнопку CTAPT.
Результат:Начинается отсчет времени выдержки. 

Когда он закончится.
1) Печь подает четыре звуковых сигнала.
2) Дисплей вновь показывает текущее 

время.

1. Чтобы                               Нажмите кнопку  Любимый
запрограммировать…       рецепт
Первую программу          Один раз (дисплейпокажет        
                                           сообщение P1)
Вторую программу          Два раза (дисплей покажет 
                                           сообщение P2)

2. Установите параметры вашей программы 
приготовления (время приготовления и уровень 
мощности) как обычно. См. соответствующий раздел 
при необходимости.

3. Нажмите кнопку CTAPT.
Результат:Установленные вами параметры 

приготовления теперь сохранены в памяти 
печи.

1. Чтобы выбрать...            Нажмите кнопку �Любимый                
                                                рецепт

Первую программу       Один раз (дисплейпокажет        
                                         сообщение P1)
Вторую программу        Два раза (дисплей покажет 
                                         сообщение P2)

2. Нажмите кнопку CTAPT.
Результат: Блюдо готовится в соответствии с вашими 

пожеланиями.

�������	�
��������������������������
��������� �!������"��������#$"�%�



13 

RU

Отключение звукового сигнала
При желании, вы в любое время можете отключить звуковой 
сигнал.

Блокировка вашей микроволновой печи для 
безопасности

В вашу микроволновую печь встроена специальная программа для 
обеспечения безопасности детей, которая позволяет вам 
“запереть” печь для того, чтобы ее не могли случайно включить 
дети и лица, не знающие как пользоваться печью. 
Печь может быть “заперта” в любое время.

1. Одновременно нажмите кнопки СТОП ( ) и CTAPT.
Результат:

� На дисплее появляется сообщение.

чь не подает звуковой сигнал при нажатии 
вами какой-либо кнопки..

2. Чтобы вновь включить звуковой сигнал, еще раз 
одновременно нажмите кнопки СТОП ( ) и CTAPT.
Результат:

� На дисплее появляется сообщение.

� Печь вновь работает с подачей 
звукового сигнала.

1. Одновременно нажмите кнопки СТОП ( ) и Часы .
Результат:

� Печь блокируется (невозможно 
выбрать никакие функции).

� На дисплее появляется сообщение "L”.

2. тобы разблокировать вашу печь, еще раз 
одновременно нажмите кнопки СТОП ( ) и Часы .
Результат: Печью можно нормально пользоваться.

�������	�
�������������������������
��������� �!������"��������#$"�%�



14 

RU

Руководство по выбору посуды

Чтобы готовить пищу в микроволновой печи, микроволны должны 
быть способны проникать в пищу, поэтому используемая посуда не 
должна их отражать или поглощать. 
Следовательно, вы должны внимательно выбирать посуду для 
микроволновой печи. Если посуда имеет маркировку “Безопасна для 
микроволновой печи”, то вам не о чем беспокоиться.
В следующей таблице перечислены различные типы кухонных 
принадлежностей и указано, можно ли их использовать в 
микроволновой печи и каким образом это делать.

� :Рекомендуется
��:Использовать с осторожностью
� :Использование небезопасно

Кухонные принадлежности Безопасны 
для микро-
волновой 
печи

Комментарии

Алюминиевая фольга � � Может использоваться в небольших 
количествах для защиты отдельных 
участков пищи от подгорания. Может 
возникнуть электрическая дуга, если 
фольга расположена слишком 
близко к стенке печи или если 
используется слишком много фольги.

Блюдо для 
подрумянивания

� Не разогревайте предварительно 
более восьми минут

Фарфор и глиняные 
изделия

� Фарфор, керамика, керамика с 
глазурью и китайский фарфор 
обычно подходят, если на них нет 
металлической отделки.

Одноразовые 
пластиковые корытца

� Некоторые замороженные продукты 
упаковываются в такие пластиковые 
корытца.

Упаковка продуктов 
быстрого приготовления

• Полистироловые 
стаканчики и 
контейнеры  

• Бумажные пакеты 
или газеты 

• Переработанная 
из вторсырья 
бумага или 
металлическая 
отделка

�

�

�

Могут быть использованы для 
подогрева пищи. Перегрев может 
привести к плавлению полистирола. 
Могут загореться.  

Может вызвать электрическую дугу.

Стеклянная посуда
• Посуда из 

закаленного 
стекла 

• Тонкая 
стеклянная 
посуда    

• Стеклянные банки

�

�

�

Может использоваться, если не 
имеет металлической отделки.

Может использоваться для разогрева 
пищи или жидкостей. Тонкое стекло 
может разбиться или лопнуть при 
резком нагревании.
Надо снять крышку. Пригодны только 
для разогрева..

Металл
• Блюда 
• Перекрученные 

проволочки для 
завязки пакетов

�
�

Могут вызвать электрическую дугу 
или возгорание.

Бумага
• Тарелки, 

стаканчики, 
салфетки и 
кухонная бумага 

• Переработанная 
из вторсырья 
бумага

�

�

Для кратковременного 
приготовления и разогрева. Также 
для поглощения избыточной влаги.

Может вызвать электрическую дугу.

Пластик
• Контейнеры     

• Покрывающая 
пленка

• Пакеты для 
заморозки

�

�

� �

Особенно, если это жароустойчивый 
термопластик. Некоторые другие 
пластики могут покоробиться или 
обесцветиться от высокой 
температуры. Не используйте 
меламиновый пластик. 
Может быть использована для 
удержания влаги. Не должна 
прикасаться к пище. Будьте 
осторожны, снимая пленку, так как 
горячий пар вырвется наружу. Только 
если их можно кипятить или если они 
пригодны для использования в печи.
Не должны быть закупорены 
герметично. В случае необходимости 
проколите их вилкой.

Парафинированная или 
жиронепроницаемая 
бумага

� Может быть использована для 
удержания влаги и предупреждения 
разбрызгивания.
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Чистка вашей микроволновой печи
Следующие части вашей микроволновой печи подлежат регулярной 
чистке для предотвращения скопления на них жирной грязи и 
частиц пищи:

• Внутренние и наружные поверхности
• Дверца и уплотнители дверцы
• Вращающийся поднос и роликовая подставка

� ВСЕГДА поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и 
следите за тем, чтобы дверца надежно закрывалась.

� Печь должна содержаться в чистоте, наличие грязи может 
привести к повреждению ее поверхности, что, в свою очередь, 
может привести к возникновению опасной ситуации.

1. Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой и теплой мыльной водой. 
Смойте мыло и вытрите насухо.

2. Удалите намыленной тряпкой все брызги и пятна на внутренних 
поверхностях или на роликовой подставке. Смойте мыло и протрите 
насухо.

3. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, поместите 
чашку разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и 
нагревайте ее в течение десяти минут на максимальном уровне 
мощности.

4. Мойте по мере необходимости вращающийся поднос (можно в 
посудомоечной машине).

� НЕ допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. 
НИКОГДА не используйте абразивные материалы и химические 
растворители. При очистке уплотнителей дверцы особое 
внимание уделите тому, чтобы частицы пищи на них:
• Не накапливались 

• Не мешали нормальному закрытию дверцы

Хранение и ремонт вашей микроволновой печи
При установке вашей микроволновой печи и ее обслуживании 
должны быть приняты несколько простых мер 
предосторожности. Печь нельзя использовать, если повреждены 
дверца или уплотнители дверцы:

• Сломаны петли
• Износился уплотнитель
• Деформировался или погнулся кожух

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный 
специалист по микроволновой технике

� НИКОГДА не снимайте наружный кожух с печи. Если печь 
неисправна и требует ремонта или если вы сомневаетесь в ее 
состоянии: 
• Отключите ее от сетевой розетки

• Обратитесь в ближайший сервисный центр. 

� Если вы желаете поместить вашу печь на временное хранение, 
выберите сухое, свободное от пыли место.
Причина: Пыль и влага могут оказать вредное действие на 
рабочие части печи.

� Эта печь не предназначена для использования в коммерческих 
целях. 
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Технические характеристики
Компания SAMSUNG постоянно стремится улучшать свои 
изделия. Как технические характеристики, так и эта Инструкция 
для пользователя могут изменяться без предварительного 
уведомления. 
Модель MW872PR

Источник электропитания 230 В ~ 50 Гц 

Потребляемая мощность
Микроволны 1250 Вт

Выходная мощность 100 Вт/850 Вт (стандарт IEC-705)

Рабочая частота 2450 МГц

Магнетрон OM75P(31)

Способ охлаждения Охлаждающий электрический вентилятор

Размеры (Ш х В х Г)
Габаритные  
Внутренняя камера печи

489 x 275 x 395мм
330 x 211 x 329 мм

Объем камеры 23 литра

Масса 
 Нетто Приблизительно 13,5 кг
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На продукте присутствует наклейка с информацией о его 
энергетической эффективности
※ оборудование класса I 

                                  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Коэффициент полезного действия,  %  57 %

Адрес и наименование лаборатории Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
 Республика Корея, 416 Маетан-3 
 Донг, Ыеонгтонг-Гу, Сувон, Кюнгки-До
Характеристики энергетической эффективности определены согласно 
Приказу Министерства промышленности и торговли 
РФ от 29 апреля 2010 г. № 357



Код №: DE68-03250R-03

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ
Посібник користувача

MW872PR Піч....................................................................................................2
Приладдя........................................................................................2
Панель керування .........................................................................2
Користування цією інструкцією....................................................3
Правила техніки безпеки..............................................................3
Встановлення мікрохвильової печі ..............................................4
Встановлення часу ........................................................................5
Що робити в разі виникнення питань або сумнівів ....................5
Приготування/Підігрівання ...........................................................6
Рівні потужності .............................................................................6
Зупинка приготування їжі .............................................................7
Регулювання часу приготування .................................................7
Використання режиму автоматичного розігрівання ..................8
Параметри режиму автоматичного розігрівання .......................8
Використання режиму автоматичного швидкого 
розмороження................................................................................9
Параметри автоматичного швидкого розмороження................9
Використання режиму приготування на парі ...........................10
Використання посібника з автоматичного режиму 
приготування на парі...................................................................10
Використання посібника з приготування на парі вручну ........11
Використання функції видалення запахів ................................12
Налаштування часу витримки....................................................12
Використання функції улюблений рецепт ................................12
Вимкнення звукового сигналу....................................................13
Блокування мікрохвильової печі з міркувань безпеки ............13
Посібник із вибору посуду ..........................................................14
Чищення мікрохвильової печі .....................................................15
Зберігання і ремонт мікрохвильової печі...................................15

Технічні характеристики.............................................................16

�������	�
����������������������������������� !"�!������������#$���



2 

UK

Піч

Приладдя

Залежно від придбаної моделі, в комплекті постачаються декілька 
приладь, які можна використовувати в різний спосіб. 

� НЕ можна користуватися мікрохвильовою піччю, якщо не 
встановлено роликову опору і скляну тарілку.

Панель керування

1. Муфта, яка вже закріплена на валу мотора в основі 
печі.
Призначення: Муфта обертає скляну тарілку.

2. Роликова опора, яка кріпиться в центрі печі.
Призначення: Роликова опора підтримує скляну тарілку.

3. Скляна тарілка, яку ставлять на роликову опору так, щоб 
центр був з'єднаний із муфтою.
Призначення: Скляна тарілка служить як поверхня для 

приготування; її можна легко вийняти і 
почистити.

4. Посудина для приготування на парі, див. стор. 10.
Призначення: Використовуйте для цього режиму 

пластикову посудину для приготування на 
парі.

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ

ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ

ДВЕРЦЯТА

СКЛЯНА ТАРІЛКА

МУФТА

РОЛИКОВА ОПОРА

ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ 
КОНТАКТІВ

ОСВІТЛЕННЯРУЧКА ДВЕРЦЯТ

ДИСПЛЕЙ

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

1. ДИСПЛЕЙ
2. ВИБІР РЕЖИМУ 

АВТОМАТИЧНОГО РОЗІГРІВАННЯ
3. КНОПКА ШВИДКОГО 

АВТОМАТИЧНОГО 
РОЗМОРОЖЕННЯ 

4. КНОПКА ВИДАЛЕННЯ ЗАПАХІВ
5. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ 

ВИТРИМКИ

6. КНОПКА ЗУПИНКИ/СКАСУВАННЯ
7. ВИБІР РЕЖИМУ ПРИГОТУВАННЯ 

НА ПАРІ
8. ВИБІР РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ
9. КНОПКА УЛЮБЛЕНОГО РЕЦЕПТУ
10. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
11. КРУГЛИЙ РЕГУЛЯТОР (час 

приготування, вага, розмір порції)
12. КНОПКА ПУСКУ

1

2

3 7

4 8

9

6

10

12

5

11
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Користування цією інструкцією

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції 
користувача міститься багато корисної інформації щодо 
приготування їжі в цій мікрохвильовій печі

• Правила техніки безпеки
• Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
• Корисні поради щодо приготування

Далі в інструкції подано ілюстрації печі і, що більш важливо, панелі 
керування, щоб можна було швидко знайти відповідні кнопки.
У покрокових описах використовуються два різних символи.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО 
НАДМІРНОГО МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливої дії 
мікрохвильового випромінювання на організм.
(a) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими 

дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або 
вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.

(b) Не вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не 
допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на 
ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі 
поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку 
вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.

(c) Не використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований 
спеціаліст з мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку 
в компанії-виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно 
закривались і не було жодних пошкоджень:
(1) самих дверцят (погнуті)
(2) завіс дверцят (зламані або ослаблені)
(3) ущільнювачів дверцят та ущільнюючих поверхонь 

(d) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із 
мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-
виробника.

Правила техніки безпеки 

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ В 
МАЙБУТНЬОМУ.
Перш ніж починати готувати їжу або підігрівати продукти в 
мікрохвильовій печі, перевірте дотримання правил безпеки, що 
викладені нижче.

• Використовуйте лише посуд і приладдя, призначені для використання в 
мікрохвильовій печі. 
НЕ використовуйте жодних металевих ємностей, столового посуду із 
золотою чи срібною оправою, шампурів, виделок тощо.
Знімайте дротові зав’язки з паперових чи пластикових пакетів.

Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що спричинить 
пошкодження печі.

• Під час нагрівання їжі у пластиковому чи паперовому посуді необхідно час від 
часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.
Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.

• Для приготування чи розігрівання малої кількості продуктів необхідно менше 
часу.
Якщо для їх приготування встановити звичний час, їх можна перегріти або 
вони підгорять.

• Якщо побачите чи почуєте дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки. 
Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню. 

• Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, 
тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Щоб 
запобігти такій ситуації, ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу витримки після 
вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому 
об’єму рідини.
Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ помішуйте 
після підігрівання.
У разі опіку дотримуйтеся поданих далі інструкцій ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.
* Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин.
* Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов’язку.
* Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.

• НЕ наповнюйте посудину до країв і вибирайте посудину, яка є зверху 
ширшою, аніж знизу, щоб під час кипіння запобігти виливанню рідини 
назовні. Крім того, пляшки з вузьким горлом можуть вибухнути внаслідок 
перегрівання.
НЕ нагрівайте дитячу пляшечку зі смоктунцем, оскільки пляшечка може 
вибухнути від перегрівання.

• Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим 
харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти 
його температуру перед годуванням дитини. 

• Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені 
круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення 
підігрівання. 
Також не можна нагрівати герметично закриті пляшки та банки, посуд у 
вакуумній упаковці, горіхи в шкаралупі, помідори тощо.

• Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів. 

� �
Важлива 

інформація
Примітка Повернути
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Правила техніки безпеки (продовження)

• Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, 
що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною 
виникнення небезпечних ситуацій. 

• НЕ накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Тканина або 
папір можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить з печі.
Піч може перегрітись і вимкнутись автоматично. Її не можна буде увімкнути, 
поки вона достатньо не охолоне.

•  ЗАВЖДИ використовуйте спеціальні рукавиці, коли виймаєте посуд із печі, 
щоб уникнути випадкових опіків.

• НЕ торкайтеся нагрівальних елементів або внутрішніх стінок печі, доки піч не 
охолоне. 

• Не допускайте потрапляння води на кабель живлення або штепсельну 
вилку, а також контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями.
Не використовуйте піч, якщо пошкоджено кабель живлення або штепсель.

• Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі.
Причина: Гаряче повітря або пара з печі може спричинити опік.
• Під час роботи печі (особливо в режимі розмороження) можливе легке 

клацання.
Причина: Це нормальний звук, що видається під час зміни потужності 

нагрівання.
• НЕ вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. З міркувань безпеки її 

живлення буде автоматично вимкнено. Після цього піч можна буде ввімкнути 
тільки через 30 хвилин.
Рекомендуємо постійно тримати в печі склянку з водою. Вода поглинатиме 
мікрохвилі, якщо піч буде випадково ввімкнено.

• Мікрохвильову піч не можна тримати в шафі.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
• НІКОЛИ не дозволяйте малим дітям користуватися чи гратися з 

мікрохвильовою піччю. Не залишайте їх без нагляду біля ввімкненої 
мікрохвильової печі. Не зберігайте і не ховайте предмети, які викликають 
інтерес у дітей, безпосередньо над піччю.

• Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з 
обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або 
особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають 
без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно 
користуватися піччю. 

• За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна 
використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та 
ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від дії енергії мікрохвиль.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, 
оскільки вони можуть вибухнути.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише за умови 
отримання відповідних інструкцій, щоб дитина вміла безпечно користуватися 
піччю і усвідомлювала небезпеку від неправильного користування.

Встановлення мікрохвильової печі

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см 
від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб 
витримати вагу печі. 

� Якщо пошкоджено кабель живлення, його необхідно 
замінити на спеціальний кабель або кабель у зборі, який 
можна придбати в компанії-виробника або її агента з 
обслуговування. 
З міркувань особистої безпеки під'єднайте кабель до 
3-контактної заземленої розетки мережі змінного струму 
230 В, 50 Гц. Якщо кабель живлення пошкоджено, його слід 
замінити спеціальним кабелем.

� Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або 
вологому місці, наприклад поряд зі звичайною кухонною 
плитою або радіатором опалення. Необхідно враховувати 
характеристики живлення печі; будь-який подовжувач має 
відповідати тим самим вимогам, що й кабель живлення з 
комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової 
печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят 
вологою ганчіркою.

1. Під час встановлення печі для нормальної вентиляції 
забезпечте відстань між піччю та іншими 
предметами не менше 10 см для задніх і бокових 
стінок та 20 см для верхньої кришки печі.

2. Вийміть з печі всі пакувальні матеріали.
Встановіть роликову опору і скляну тарілку. 
Упевніться, що тарілка вільно обертається.

3. Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб був 
вільний доступ до розетки.

20 см
зверху

10 см
ззаду

10 см
збоку
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Встановлення часу

Придбана вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник. Після 
подачі живлення на дисплеї автоматично відображається “:0”, 
“88:88” або “12:00”. Налаштуйте поточний час. Він може 
показувати час як в 24-годинному так і в 12-годинному форматі. 
Необхідно налаштувати годинник:

• коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч
• після збою електроживлення

� Не забудьте перевести годинник при переході зі літнього 
часу на зимовий, і навпаки.

Що робити в разі виникнення питань або 
сумнівів

Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте 
подані вирішення.

� Це нормально.
• Конденсація вологи всередині печі.
• Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
• Світлові бліки навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
• Пара, яка виходить по периметру дверцят або з вентиляційних отворів.

� Після натиснення кнопки CTAPT піч не працює.
• Чи повністю закриті дверцята?

� Зовсім не відбувається приготування їжі
• Чи правильно встановлено час і/або натиснуто кнопку CTAPT?
• Чи закриті дверцята?
• Чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згоряння 

плавкого запобіжника або спрацювання автоматичного переривача?

� Їжа не готова або надто запечена
• Чи правильно вибрано час приготування для цього типу їжі?
• Чи вибрано правильний рівень потужності?

� Всередині печі помітні іскри і чути потріскування (іскріння)
• Чи не використовується посуд із металевим оздобленням?
• Чи не залишено в печі виделку або інший металевий предмет?
• Чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок?

� Піч створює перешкоди для радіоприймачів і телевізорів
• Під час роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди у роботі 

радіоприймачів чи телевізорів. Це нормально. Щоб вирішити цю проблему, 
встановлюйте піч подалі від телевізорів, радіоприймачів та антен.

• Якщо мікропроцесор мікрохвильової печі реагує на перешкоди, можна 
скинуті показники дисплея. Щоб вирішити цю проблему, від’єднайте вилку 
кабелю живлення від розетки і вставте її знову. Ще раз встановіть час.

� Якщо після прочитання вищенаведених інструкцій вам не 
вдається усунути проблему, зверніться до магазину, в якому 
придбано піч, або в найближчий сервісний центр компанії 
SAMSUNG.

1) Щоб показувати Натисніть кнопку
час у... Часы (Годинник)...
24-годинному форматі Один раз
12-годинному форматі Двічі

2. Щоб встановити годину, поверніть круглий регулятор. 

3. Натисніть кнопку Часы (Годинник). 

4. Щоб встановити хвилини, поверніть круглий регулятор.

5. Натисніть кнопку Часы (Годинник). 
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Приготування/Підігрівання

Подана далі процедура пояснює як правильно приготувати або 
розігріти їжу.
ЗАВЖДИ перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як 
залишити піч без нагляду.
Спершу помістіть їжу в центр скляної тарілки. Закрийте 
дверцята. 

� Ніколи не вмикайте порожню мікрохвильову піч.

� Якщо ви хочете нагрівати їжу протягом короткого часу на 
максимальній потужності (850 Вт), просто натисніть кнопку 
+30 сек по одному разу для кожних 30 секунд часу 
приготування. Піч відразу почне працювати.

Рівні потужності

Ви можете вибрати один із нижченаведених рівнів потужності. 

� Якщо вибрати більш високий рівень потужності, то час 
приготування необхідно зменшити.

� Якщо вибрати більш низький рівень потужності, то час 
приготування необхідно збільшити.

Щоб додати час приготування, поверніть круглий регулятор.

1. Натисніть кнопку СВЧ (Рівень потужності).
Результат На дисплеї відображається індикація 850 Вт 

(максимальна потужність приготування):
Виберіть відповідний рівень потужності ще 
раз натиснувши кнопку СВЧ (Рівень 
потужності), доки на дисплеї не з’явиться 
необхідний рівень потужності у ватах. Див. 
таблицю рівнів потужності. 

2. Встановіть час приготування, повертаючи 
круглий регулятор до потрібного положення.

3. Натисніть кнопку CTAPT.
Результат Всередині печі з’явиться світло і тарілка 

почне крутитися.
Починається приготування їжі, і коли воно 
закінчується, піч подає чотири звукових 
сигнали.

Рівень потужності Вихідна потужність

ВИСОКИЙ 
СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ 
СЕРЕДНІЙ
СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ 
РОЗМОРОЖУВАННЯ
НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ

850 Вт
600 Вт
450 Вт
300 Вт
180 Вт
100 Вт

Час Збільшення часу приготування

До 1 хв.
1-3 хв.

3-10 хв.
10-20 хв.
20-40 хв.
40-99 хв.

із кроком 5 сек. 
із кроком 10 сек. 
із кроком 30 сек. 
із кроком 1 хв. 
із кроком 2 хв. 
із кроком 5 хв. 
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Зупинка приготування їжі

Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб 
проконтролювати приготування їжі. 

� Щоб скасувати будь-які задані параметри до початку 
приготування, просто натисніть кнопку СТОП  

Регулювання часу приготування

Можна збільшити залишковий час приготування, натискаючи 
кнопку "+30 сек" по одному разу для кожних 30 секунд, які потрібно 
додати. 

1. Щоб призупинити тимчасово,
відкрийте дверцята.
Результат Приготування припиняється. Щоб 

продовжити приготування, закрийте 
дверцята і знову натисніть кнопку  .

2. Щоб зупинити повністю:
Натисніть кнопку СТОП .
Результат Приготування припиняється.

Щоб скасувати параметри приготування 
їжі, знову натисніть кнопку 
СТОП . 

Натисніть кнопку +30 сек по одному разу для кожних 
30 секунд, які потрібно додати.

Щоб зменшити або збільшити час під час приготування їжі, 
поверніть круглий регулятор праворуч або ліворуч.
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Використання режиму автоматичного 
розігрівання

Режим автоматичного розігрівання має три програми з різним 
часом підігрівання. Вам не потрібно вводити ані часу 
приготування, ані рівня потужності. Щоб задати кількість 
запланованих для приготування порцій, поверніть круглий 
регулятор. Насамперед, помістіть продукти на середину скляної 
тарілки і закрийте дверцята.

� Використовуйте лише безпечний для використання в 
мікрохвильовій печі посуд.

Параметри режиму автоматичного 
розігрівання

В поданій таблиці представлено різні програми режиму 
автоматичного розігрівання, вагу продуктів, час витримки та 
відповідні рекомендації. 

1. Виберіть тип продуктів, які ви збираєтесь готувати, 
натиснувши один або кілька разів кнопку 
Разогрев (Розігрівання) .

2. Виберіть розмір порції, повертаючи круглий регулятор. 
(Див. таблицю збоку).

3. Натисніть кнопку CTAPT .
Результат Почнеться приготування страви. Коли 

приготування завершиться
1) Піч подасть чотири звукові сигнали.
2) Перед цим тричі лунатиме звуковий 

сигнал, що нагадує про закінчення 
приготування (по одному з інтервалом в 
одну хвилину)

3) На дисплеї знову відобразиться 
поточний час.

Код/Продукти Розмір 
порції

Час 
витримки

Рекомендації

1. Готова 
страва
(охолоджена)

300-350 г
400-450 г

3 хв. Викладіть страву в керамічну тарілку і 
накрийте її плівкою для мікрохвильової 
печі. Ця програма підходить для страв 
із трьох компонентів (наприклад, м'яса 
із соусом, овочів і гарніру у вигляді 
картоплі, рису або макаронів).

2.  Готова 
страва
(заморожена)

300 - 350 г
400 - 450 г

4 хв. Візьміть готову заморожену страву і 
покладіть у посуд, придатний до 
використання у мікрохвильовій печі. 
Проколіть плівку, в яку загорнута 
страва. Помістіть заморожену готову 
страву на середину скляної тарілки.
Ця програма підходить для готових 
заморожених страв із трьох 
компонентів (наприклад, м'яса із 
соусом, овочів і гарніру у вигляді 
картоплі, рису або макаронів). 

3. Напої�Кава, 
молоко, чай, 
вода
(до кімнатної 
температури)

150 мл
(1 горня) 
250 мл
(1 горня)

1-2 хв. Вилийте у керамічну чашку (150 мл) або 
горнятко (250 мл) і поставте посередині 
скляної тарілки. 
Не накривайте кришечкою під час 
підігрівання. 
До і після приготування ретельно 
помішайте. 
Будьте обережні, виймаючи посуд 
(див. вказівки з безпеки для рідин).
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Використання режиму автоматичного 
швидкого розмороження

Режим автоматичного швидкого розмороження дає змогу швидко 
розморозити м'ясо, птицю та рибу. Час розмороження та рівень 
потужності задані автоматично у програмі.

� Використовуйте лише безпечний для використання в 
мікрохвильовій печі посуд.

Спершу покладіть заморожені продукти в центр скляної тарілки і 
закрийте дверцята.

� Розморозити продукти можна також у ручному режимі. 
Для цього виберіть функцію "приготування/підігрівання" з 
рівнем потужності 180 Вт. Більш детальну інформацію див. у 
розділі "Приготування/Підігрівання" на стор. 6.

Параметри автоматичного швидкого 
розмороження

В поданій таблиці представлено програму режиму швидкого 
розмороження, вагу продуктів, час витримки та відповідні 
рекомендації.
Перед розмороженням продуктів зніміть з них будь-який 
пакувальний матеріал. Покладіть м’ясо, птицю і рибу на пласку 
керамічну тарілку.

1. Натисніть кнопку Быстрая Разморозка 
(Швидке розмороження).
Результат На дисплеї з’явиться індикація:  

2. Виберіть масу продуктів, повертаючи круглий регулятор.
Максимальна вага становить 1500 г.

3. Натисніть кнопку CTAPT.
Результат

� Починається процес розмороження.
� Піч подає звукові сигнали після 

половини часу розмороження, 
нагадуючи про те, що необхідно 
перевернути продукти.

� Щоб завершити розмороження, ще раз 
натисніть кнопку CTAPT 

Продукти Порція Час 
витримки

Рекомендація

М’ясо

Птиця

Риба

200-1500 г 15-60 хв. Прикрийте краї алюмінієвою фольгою. 
Переверніть шматочки, коли піч подасть 
звукові сигнали. 
Цю програму можна застосовувати для 
розмороження відбивних, стейків, 
фаршу, шматків курятини та рибного 
філе.
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Використання режиму приготування на парі 

Час приготування в режимі приготування на парі встановлюється 
автоматично.
Щоб задати кількість запланованих для приготування порцій, 
поверніть круглий регулятор.
Використовуйте для цього режиму пластикову посудину для 
приготування на парі.
Насамперед, поставте пластикову посудину для приготування на 
парі на середину скляної тарілки і закрийте дверцята. 

� Підказки щодо приготування на парі.

Використання посібника з автоматичного 
режиму приготування на парі 

У поданій таблиці представлено 5 автоматичних програм 
приготування на парі, вагу продуктів, час витримки та відповідні 
рекомендації. Під час приготування на парі завжди 
використовуйте пароварку і додавайте воду відповідно до 
інструкцій в таблиці. Їжу буде приготовлено з використанням 
мікрохвиль і пари. 

1. Виберіть тип продуктів, які ви збираєтесь готувати, 
натиснувши один або кілька разів кнопку Пароварка 
(Приготування на парі)( ).

2. Встановіть час приготування, повертаючи 
круглий регулятор.
(Див. таблицю збоку). 

3. Натисніть кнопку CTAPT.
Результат Почнеться приготування страви. 

Коли приготування завершиться
1) Піч подасть чотири звукові сигнали.
2) Перед цим тричі пролунає звуковий 

сигнал, що нагадує про закінчення 
приготування (по одному з інтервалом в 
одну хвилину)

3) На дисплеї знову відобразиться 
поточний час. 

Компоненти посудини для приготування на парі

Миска Корзина Кришка
Поводження з посудом для приготування на парі

(Миска + кришка) (Миска з корзиною + кришка)

+

Код/
Продукти

Розмір 
порції

Час 
витри
мки

Застосув
ання

Рекомендації

1. Білий 
рис

150-200 г
250-300 г
350-400 г

4-5 хв. Миска + 
кришка

Використовуйте пропарений білий рис. 
Покладіть рис у миску пароварки. Додайте 
холодну воду (150-200 г - 450 г води, 250-300 г - 
370 г води, 350-400 г - 870 г води). Накрийте 
кришкою. Після приготування і перед 
витримкою ретельно перемішайте. Після 
приготування витріть конденсовану вологу в 
камері за допомогою паперового рушника.

2. Гречка 125 г
250 г

2-5 хв. Миска + 
кришка

Покладіть гречку у миску пароварки. Додайте 
250 мл холодної води для приготування 125 г 
або 500 мл води для приготування 250 г гречки. 
Додайте спеції, пучку солі і шматочок масла. 
Під час приготування посудина має бути 
накрита кришкою. Після приготування 
ретельно перемішайте і залиште на деякий час 
страву без кришки. Витріть конденсовану 
вологу в камері за допомогою паперового 
рушника.

3. 
Почищена 
картопля

100-150 г
200-250 г
300-350 г
400-450 г
500-550 г
600-650 г

2-3 хв. Миска + 
кришка

Попередньо почистивши, помивши і нарізавши 
на однакові шматки, зважте картоплю. Радимо 
вибирати картоплю середнього розміру і 
порізати кожну на 6 шматків. Покладіть їх у 
миску пароварки. Додайте 15-30 мл (1-2 ст. л.) 
води для приготування 100-350 г або 45-60 мл 
(3-4 ст. л.) для приготування 400-650 г картоплі. 
Накрийте кришкою.

4. Свіжі 
овочі 

100-150 г
200-250 г
300-350 г
400-450 г
500-550 г

1-2 хв. Миска з  
корзиною 
+ кришка

Попередньо помивши, почистивши і нарізавши 
на однакові шматки, зважте овочі. Покладіть 
корзину в миску пароварки. Розкладіть овочі 
на лотку. Додайте 30 мл (2 ст. л.) води, коли 
готуєте 100-350 г, або 45 мл (3 ст. л.), коли 
готуєте 400-550 г продуктів. Накрийте 
кришкою. 

5. 
Вівсянка 
на молоці 

50 г
100 г

1-2 хв. Миска + 
кришка

Покладіть вівсянку в миску пароварки і 
додайте шматочок масла та пучку солі. 
Додайте 300 мл охолодженого молока у 
випадку приготування 50 г (1 горня) або 525 мл 
охолодженого молока для 100 г (2 горнят) 
вівсянки. Накрийте кришкою для цієї посудини. 
Після завершення приготування страви добре 
перемішайте її. Витріть конденсовану вологу в 
камері за допомогою паперового рушника.
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Використання посібника з приготування на парі вручну

Продукти Порція Потуж
ність

Час 
пригот
ування 
(хв.)

Час 
витр
имки  
(хв.)

Застосув
ання

Вказівки

Артишок 300 г
(1-2 шт.)

850 Вт 5-6 1-2 Миска + 
кришка

Помийте та почистьте 
артишоки. Покладіть у 
миску. Додайте одну 
столову ложку 
лимонного соку. 
Накрийте кришкою.

Свіжі овочі 300 г 850 Вт 4-5 1-2 Миска з 
корзиною 
+ кришка

Попередньо 
почистивши, помивши і 
нарізавши на однакові 
шматки, зважте овочі 
(наприклад, брокколі, 
цвітну капусту, моркву, 
перець). Покладіть 
корзину в миску. 
Розкладіть овочі в 
корзині. Додайте 2 
столові ложки води. 
Накрийте кришкою.

Заморожені 
овочі

300 г 600 Вт 7-8 2-3 Миска з 
корзиною 
+ кришка

Покладіть заморожені 
овочі в корзину в мисці. 
Додайте 1 столову 
ложку води. 
Накрийте кришкою. 
Після приготування 
ретельно перемішайте.

Філе свіжої 
риби

300 г 1. крок: 
850 Вт
2. крок: 
450 Вт

1-2

5-6

1-2 Миска з 
корзиною 
+ кришка

Промийте і підготуйте 
філе риби, наприклад 
сайди, морського окуня 
або лосося. 
Побризкайте лимонним 
соком. Покладіть 
корзину в миску. 
Покладіть шматочки 
філе один за одним. 
Додайте 100 мл 
холодної води. 
Накрийте кришкою.

Куряча 
грудинка

300 г 1. крок: 
850 Вт
2. крок: 
600 Вт

1-2

7-8

1-2 Миска з 
корзиною 
+ кришка

Промийте курячу 
грудинку. За 
допомогою ножа 
розріжте її на 2-3 
шматки. Покладіть 
корзину в миску. 
Покладіть один за 
одним шматки курячої 
грудинки. 
Додайте 100 мл 
холодної води. 
Накрийте кришкою.

Рис 250 г 850 Вт 15-18 5-10 Миска + 
кришка

Покладіть пропалений 
рис у миску.  Додайте 
500 мл холодної води. 
Накрийте кришкою. 
Після приготування 
залиште білий рис на 
5 хвилин, коричневий 
рис на 10 хвилин.

Картопля 
"в 
мундирах"

500 г 850 Вт 7-8 2-3 Миска + 
кришка

Зважте та помийте 
картоплю, після чого 
покладіть її у миску. 
Додайте 3 столові 
ложки води.
Накрийте кришкою.

Рагу 
(охолодже
не)

400 г 600 Вт 5-6 1-2 Миска + 
кришка

Покладіть рагу в миску. 
Накрийте кришкою. 
Перед витримкою 
ретельно перемішайте.

Заморожені 
дріжджові 
пиріжки з 
варенням

150 г 600 Вт 1-2 2-3 Миска з 
корзиною 
+ кришка

Змочіть пиріжки з 
варенням холодною 
водою. Покладіть 
1-2 заморожені пиріжки 
один біля одного в 
корзину. Вставте 
корзину в миску. 
Накрийте кришкою. 

Фруктовий 
компот

250 г 850 Вт 3-4 2-3 Миска + 
кришка

Попередньо знявши 
шкірку, помивши та 
нарізавши на шматочки 
одного розміру чи 
кубики, зважте свіжі 
овочі (наприклад, 
яблука, груші, сливи, 
абрикоси, манго чи 
ананас). Покладіть у 
миску. Додайте 
1-2 столові ложки води 
та 1-2 столові ложки 
цукру. Накрийте 
кришкою.
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Використання функції видалення запахів

Використовуйте цю функцію після закінчення приготувань 
продуктів з різким запахом або при значному задимленні всередині 
печі.
Спочатку повитирайте внутрішню камеру печі. 

� Час видалення запахів запрограмований на заводі на 
5 хвилин. Збільшити його можна на 30 секунд при кожному 
натисканні кнопки +30 сек.

� Час видалення запахів можна також відрегулювати, 
повертаючи круглий регулятор праворуч або ліворуч.

� Максимальний час видалення запахів становить 15 хвилин.

Налаштування часу витримки

Для автоматичного встановлення часу витримки можна 
використати таймер затримки (без використання мікрохвиль). 

Використання функції улюблений рецепт

Якщо ви часто готуєте чи розігріваєте одинакові види страв, 
інформацію про час приготування та рівні потужності можна 
зберегти в пам’яті, щоб кожного разу не набирати її наново. 
Можна зберегти дві різні програми.

Збереження програм

Використання програми
Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і 
закрийте дверцята.

Після цього натисніть кнопку Удаление запахов 
(Видалення запахів). Після закінчення видалення запахів 
ви почуєте чотири звукових сигнали.

1. Натисніть кнопку Выдержка (Таймер витримки).

2. Виберіть час витримки, повертаючи круглий регулятор.

3. Натисніть кнопку CTAPT.
Результат Починається час витримки. Коли 

приготування завершиться
1) Піч подасть чотири звукові сигнали.
2) На дисплеї знову відобразиться 

поточний час. 

1. Щоб Натисніть кнопку
запрограмувати... "Любимый рецепт"

(Улюблений рецепт)
Перша програма Один раз (на дисплеї: Р1)
Друга програма Двічі (на дисплеї: Р2)

2. Встановіть програму приготування (час приготування та 
рівень потужності) як звичайно; в разі потреби див. таблицю.

3. Натисніть кнопку CTAPT.
Результат Вашу програму збережено в пам’яті печі.

1. Щоб Натисніть кнопку
вибрати... "Любимый рецепт" 

(Улюблений рецепт)
Перша програма Один раз (на дисплеї: Р1)
Друга програма Двічі (на дисплеї: Р2)

2. Натисніть кнопку CTAPT.
Результат Їжа готується за вибраною програмою.
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Вимкнення звукового сигналу

Вимкнути звуковий сигнал можна в будь-який момент. 

Блокування мікрохвильової печі з міркувань 
безпеки

Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою для 
безпеки дітей, яка дає змогу заблокувати піч, щоб її неможливо було 
ввімкнути дітям та особам, які не вміють нею користуватися.
Піч можна заблокувати в будь-який час.

1. Натисніть одночасно кнопки СТОП ( ) та CTAPT.
Результат

� На дисплеї з’являться такі символи: 

� Тепер піч не подаватиме звукових 
сигналів при натисканні кнопок.

2. Щоб знову ввімкнути звукові сигнали, ще раз одночасно 
натисніть кнопки СТОП ( ) та CTAPT.
Результат

� На дисплеї з’являться такі символи: 

� Піч знову працює зі звуковими 
сигналами.

1. Натисніть одночасно кнопки СТОП ( )  та Часы 
(Годинник).
Результат

� Піч заблоковано 
(неможливо вибрати жодну функцію).

� На дисплеї з’явиться повідомлення “L”.      

2. Щоб розблокувати піч, знову одночасно натисніть кнопки 
СТОП ( ) та Часы (Годинник).
Результат Піч знову нормально працює.
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Посібник із вибору посуду

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають 
проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх.
Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на 
посуді є маркування "Безпечний для мікрохвильової печі ", тоді все 
гаразд.
У поданій нижче таблиці перелічені різні види кухонних приладь і 
вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким 
чином це робити.

� :Рекомендовано
��:Використовувати з обережністю
� :Використання може бути небезпечним

Кухонні приладдя Безпечні для 
мікрохвильової 
печі

Коментарі

Алюмінієва фольга � � Можна використовувати в 
невеликих кількостях для захисту 
окремих ділянок їжі від 
підгоряння. Якщо фольга 
розташована надто близько до 
стінки печі або використовується 
надто багато фольги, тоді в печі 
можуть виникати електричні 
розряди.

Тарілка для 
підрум’янення

� Не розігрівайте більше восьми 
хвилин.

Порцеляна і глиняні 
вироби

� Порцеляну, кераміку, глазуровану 
кераміку і кісткову порцеляну 
можна використовувати, якщо на 
них немає металевого 
оздоблення.

Одноразова
пластикова та картонна 
тара

� Деякі заморожені продукти 
пакують у такій тарі.

Пакування продуктів 
швидкого приготування

• Полістиролові 
стаканчики та 
контейнери

• Паперові пакети чи 
газети

• Папір вторинної 
переробки або 
металеві затискачі

�

�

�

Можна використовувати для 
розігрівання їжі. Перегрівання 
може спричинити плавлення 
полістиролу.
Може спалахнути.

Може спричинити електричний 
розряд. 

Скляний посуд
• Посуд із 

загартованого скла
• Тонкий скляний 

посуд

• Скляні банки

�

�

�

Можна використовувати, якщо не 
декоровано металевою оправою.
Можна використовувати для 
розігрівання їжі та рідин. Тонке 
скло може розбитися або тріснути 
у разі раптового нагрівання.
Треба зняти кришку. Придатні 
тільки для розігрівання.

Метал
• Тарілки
• Дроти для 

зв’язування пакетів 
для замороження

�
�

Може спричинити електричний 
розряд або займання.

Папір
• Тарілки, 

стаканчики, 
серветки і кухонний 
папір

• Папір вторинної 
переробки

�

�

Для нетривалого приготування і 
розігрівання. Також для 
поглинання надлишку вологи.

Може спричинити електричний 
розряд.

Пластик
• Контейнери

• Плівка

• Пакети для 
замороження

�

�

� �

Особливо, якщо це вогнетривкий 
термопластик. Деякі інші пластики 
можуть деформуватися або 
втратити колір від високої 
температури. Не використовуйте 
меламінів пластик. 
Може використовуватися для 
утримання вологи. Не має 
торкатися їжі. Будьте обережні, 
коли знімаєте плівку, оскільки 
назовні виходить гаряча пара.
Лише, якщо можна кип'ятити або 
використовувати в печі. Не мають 
бути герметично закриті. Якщо 
необхідно, проколіть виделкою.

Парафінований папір або 
папір, який не пропускає 
жир

� Може використовуватися для 
утримання вологи та запобігання 
розбризкування.

�������	�
�����������������������$������������ !"�!������������#$���



15 

UK

Чищення мікрохвильової печі

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно 
мити такі деталі мікрохвильової печі:

• внутрішні і зовнішні поверхні
• дверцята і ущільнювачі дверцят
• скляна тарілка і роликова опора

� ЗАВЖДИ перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і 
дверцята закриваються належним чином.

� Недотримання цих вимог може призвести до пошкодження 
поверхні, що може негативно вплинути на пристрій і 
призвести до небезпечної ситуації.

1. Чистьте зовнішні поверхні м’якою ганчіркою і теплим мильним розчином. 
Сполосніть і висушіть.

2. Усуньте бризки і плями на внутрішніх поверхнях чи на підставці ганчіркою, 
змоченою у мильному розчині. Сполосніть і висушіть.

3. Щоб вимочити засохлі часточки їжі і усунути запах, поставте горнятко з 
розведеним лимонним соком на скляну тарілку і нагрівайте впродовж 10 хвилин 
за максимального рівня потужності.

4. Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така 
потреба.

� НЕ допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. 
НІКОЛИ не використовуйте абразивні засоби чи хімічні 
розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите 
ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:
• не накопичувались на них
• не заважали належному закриванню дверцят

Зберігання і ремонт мікрохвильової печі

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до 
уваги такі прості заходи безпеки.
Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята 
пошкоджено:

• зламана завіса
• зношені ущільнювачі

• деформовано або зігнувся кожух
Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з 
обслуговування мікрохвильових печей

� НІКОЛИ не знімайте зовнішній кожух з мікрохвильової печі. 
Якщо піч не працює належним чином або потребує 
обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:
• від’єднайте її від розетки;
• зверніться до найближчого центру післяпродажного 

обслуговування.

� Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, 
виберіть сухе місце без пилу.
Причина: пил і волога можуть негативно вплинути на деталі 
печі.

� Ця мікрохвильова піч не призначена для комерційного 
користування. 
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Технічні характеристики

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення 
своїх виробів. Характеристики дизайну і ці вказівки для 
користувача можуть бути змінені без попередження.

Модель MW872PR

Джерело живлення 230 В / 50 Гц

Споживання енергії
Мікрохвилі 1250 Вт

Вихідна потужність 100 Вт/850 Вт (IEC-705)

Робоча частота 2450 МГц

Магнетрон OM75P(31)

Спосіб охолодження Електричний вентилятор

Розміри (Ш х В х Г)
Габаритні 
Внутрішня камера

489 x 275 x 395 мм
330 x 211 x 329 мм

Об’єм 23 літри

Вага
Нетто близько 13,5 кг
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