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Please read this user manual first!
Dear Valued Customer,

Thank you for preferring this Beko appliance. We hope that you get the best results 
from your appliance which has been manufactured with high quality and state-of-
the-art technology. For this reason, please read this entire user manual and all other 
accompanying documents carefully before using the appliance and keep it as a 
reference for future use. If you handover the appliance to someone else, give the user 
manual as well. Follow the instructions by paying attention to all the information and 
warnings in the user manual.

Remember that this user manual may also apply to other models. Differences between 
models are explicitly described in the manual.

Meanings of the Symbols
Following symbols are used in various sections of this user manual:

C Important information and useful 
hints about usage.

A
Warnings for dangerous situations 
concerning the safety of life and 
property.

B Warning for electric shock.

Warning for hot surfaces.

This appliance has been produced in environmentally friendly facilities without harming the nature.
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1 Important safety and environmental  
instructions

Important Safety Instructions 
Read Carefully And Keep For 
Future Reference

1.1 Safety warnings
This section contains safety in-
structions that will help protect 
from risk of fire, electric shock, 
exposure to leak microwave en-
ergy, personal injury or property 
damage. Failure to follow these in-
structions shall void any warranty.
 • Beko Microwave Ovens com-
ply with the applicable safety 
standards; therefore, in case of 
any damage on the appliance 
or power cable, it should be re-
paired or replaced by the dealer, 
service center or a specialist and 
authorized service alike to avoid 
any danger. Faulty or unqualified 
repair work may be dangerous 
and cause risk to the user.

 • This appliance is intended to be 
used in household and similar 
applications such as:
– Staff kitchen areas in shops, 

offices and other working en-
vironments;

– Farm houses

– By clients in hotels, and other 
residential type environments;

– Bed and Breakfast type envi-
ronments.

 • It is not intended for industrial or 
laboratory use.

 • Do not attempt to start the oven 
when its door is open; otherwise 
you may be exposed to harmful 
microwave energy. Safety locks 
should not be disabled or tam-
pered with.

 • The microwave oven is intended 
for heating food and beverages. 
Drying of food or clothing and 
heating of warming pads, slip-
pers, sponges, damp cloth and 
similar may lead to risk of injury, 
ignition or fire.

 • Do not place any object between 
the front side and the door of the 
oven. Do not allow dirt or clean-
ing agent remnants to build up 
on the closure surfaces.
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1 Important safety and environmental  
instructions

 • Any service works involving re-
moval of the cover that provides 
protection against exposure to 
microwave energy must be per-
formed by authorized persons/
service. Any other approach is 
dangerous.

 • Your product is intended for 
cooking, heating and defrost 
food at home. It must not be 
used for commercial purposes.

 • Your oven is not designed to dry 
any living being.

 • Do not use your appliance to dry 
clothes or kitchen towels.

 • Do not use this appliance out-
doors, bathrooms, humid envi-
ronments or in places where the 
it can get wet.

 • No responsibility or warranty 
claim shall be assumed for dam-
ages arising from misuse or im-
proper handling of the appliance.

 • Never attempt to dismantle the 
appliance. No warranty claims 
are accepted for damage caused 
by improper handling.

 • Only use the original parts or 
parts recommended by the man-
ufacturer.

 • Do not leave this appliance unat-
tended while it is in use.

 • Always use the appliance on a 
stable, flat, clean dry, and non-
slip surface.

 • The appliance should not be 
operated with an external clock 
timer or separate remote control 
system.

 • Before using the appliance for 
the first time, clean all parts. 
Please see the details given in 
the “Cleaning and Maintenance” 
section.

 • Operate the appliance for its 
intended purpose only as de-
scribed in this manual. 

 • Appliance becomes very hot 
while it is in use. Pay attention 
not to touch the hot parts inside 
the oven.

 • Do not operate the oven empty.
 • Cooking utensil may get hot due 
to the heat transferred from the 
heated food to the utensil. You 
may need oven gloves to hold 
the utensil.

 • Utensils shall be checked to en-
sure that they are suitable for 
use in microwave ovens.
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 • Do not place the oven on stoves 
or other heat generating ap-
pliances. Otherwise, it may be 
damaged and the warranty be-
comes void.

 • Steam may come out while 
opening the covers or the foil 
after cooking the food.

 • The appliance and its accessible 
surfaces may be very hot when 
the appliance is in use.

 • Door and outer glass may be 
very hot when the appliance is 
in use.

 • Make sure that your mains 
power supply complies with the 
information supplied on the rat-
ing plate of the appliance.

 • The only way to disconnect the 
appliance from the power supply 
is to remove the power plug from 
the power outlet.

 • Use the appliance with a 
grounded outlet only.

 • Never use the appliance if the 
power cable or the appliance it-
self is damaged.

 • Do not use this appliance with an 
extension cord.

 • Never touch the appliance or its 
plug with damp or wet hands.

 • Place the appliance in a way so 
that the plug is always accessible.

 • Prevent damage to the power 
cable by not squeezing, bend-
ing, or rubbing it on sharp edges. 
Keep the power cable away from 
hot surfaces and naked flame.

 • Make sure that there is no dan-
ger that the power cable could 
be accidentally pulled or that 
someone could trip over it when 
the appliance is in use.

 • Unplug the appliance before 
each cleaning and when the ap-
pliance is not in use.

 • Do not pull the power cable of 
the appliance to disconnect it 
from its power supply and never 
wrap its power cable around the 
appliance.

 • Do not immerse the appliance, 
power cable, or power plug in 
water or any other liquids. Do not 
hold it under running water. 

 • When heating food in plastic or 
paper containers,  keep an eye 
on the oven due to the possibility 
of ignition. 

1 Important safety and environmental  
instructions
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 • Remove the wire strings and/or 
metal handles of paper or plastic 
bags before placing bags to the 
oven.

 • If smoke is observed, switch off 
or unplug the appliance if safe to 
do so and keep the door closed 
in order to stifle any flames.

 • Do not use microwave oven 
for storage. Do not leave paper 
items, cooking material or food 
inside the oven when it is not 
being used.

 • The contents of feeding bot-
tles and baby food jars should 
be stirred or shaken and the 
temperature checked before 
consumption, in order to avoid 
burns.

 • This appliance is a Group 2 Class 
B ISM equipment. Group 2 con-
tains all ISM (Industrial, Scien-
tific and Medical) equipment in 
which radio-frequency energy 
is intentionally generated and/or 
used in the form of electromag-
netic radiation for the treatment 
of material, and spark erosion 
equipment. 

 • Class B equipment is suitable for 
use in domestic establishments 
and establishments directly con-
nected to a low voltage power 
supply network.

 • Do not use cooking oil in the 
oven. Hot oil may damage the 
components and materials of the 
oven, and it may even cause skin 
burns.

 • Pierce food with thick crust such 
as potatoes, courgettes, apples 
and chestnuts.

 • Appliance must be placed so that 
the rear side is facing the wall.

 • Before moving the appliance, 
please secure the turntable to 
prevent damage. 

 • Eggs in their shell and whole 
hard-boiled eggs must not be 
heated in microwave ovens since 
they may explode, even after mi-
crowave heating has ended.

WARNING: If the door or door 
seals are damaged, the oven must 
not be operated until it has been 
repaired by a competent person.

1 Important safety and environmental  
instructions
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WARNING: It is hazardous for 
anyone other than a competent 
person to carry out any service 
or repair operation which involves 
the removal of a cover which gives 
protection against exposure to mi-
crowave energy.
WARNING: Liquids and other 
foods must not be heated in sealed 
containers since they are liable to 
explode.
 • The oven should be cleaned 
regularly and any food deposits 
removed.

 • There should be min 20 cm free 
space above the top surface of 
the oven.

 • Do not over-cook foods; other-
wise, you may cause a fire.

 • Do not use chemicals and steam 
assisted cleaners to clean the 
appliance.

 • Extreme caution is advised when 
being used near children and 
persons who are restricted in 
their physical, sensory or mental 
abilities.

 • This appliance can be used 
by the children who are at the 
age of 8 or over and by the 
people who have limited physi-
cal, sensory or mental capacity 
or who do not have knowledge 
and experience, as long as they 
are supervised with regard to 
safe use of the product or they 
are instructed accordingly or 
understand the risks of using 
the product. Children should 
not play with the appliance.  
Cleaning and user maintenance 
procedures should not be per-
formed by children unless they 
are controlled by their elders.

 • Danger of choking! Keep all the 
packaging materials away from 
children.

 • Due to excessive heat that arises 
in grill and combination modes, 
children should only be allowed 
to use these modes under su-
pervision of an adult.

 • Keep the product and its power 
cable so that they are inaccessi-
ble by children under 8 years old.

1 Important safety and environmental  
instructions
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 • Do not cook food directly on the 
glass tray. Put the food in / on 
appropriate kitchen utensils be-
fore placing them in the oven.

 • Metallic containers for food and 
beverages are not allowed dur-
ing microwave cooking. Other-
wise, sparking may occur.

 • Microwave oven must not be 
placed in a cabinet that is not in 
compliance with the installation 
instructions.

 • Microwave oven is intended for 
built-in use only.

 • If built-in appliances being used 
equal or higher than 900 mm 
above the floor, care should be 
taken not to displace the turn-
table when removing containers 
from the appliance. 

 • If the built-in product is in a cabi-
net with a door, the product must 
be operated with the cabinet 
door open.

1.2 Compliance with the WEEE 
Directive and Disposing of the 
Waste Product: 
This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU). This product bears a classification 
symbol for waste electrical and electronic equip-
ment (WEEE).

This symbol indicates that this product 
shall not be disposed with other 
household wastes at the end of its ser-
vice life. Used device must be returned 
to offical collection point for recycling 

of electrical and electronic devices. To find these 
collection systems please contact to your local au-
thorities or retailer where the product was pu-
chased. Each household performs important role 
in recovering and recycling of old appliance. 
Appropriate disposal of used appliance helps pre-
vent potential negative consequences for the envi-
ronment and human health.

1.3 Compliance with RoHS 
Directive
The product you have purchased complies with EU 
RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials specified in the 
Directive.

1.4 Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materi-
als in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dis-

pose of the packaging materials together with the 
domestic or other wastes. Take them to the pack-
aging material collection points designated by the 
local authorities.

1 Important safety and environmental  
instructions
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Markings on the appliance or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory 
conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions. 
Power values are tested at 240 V.

2 Your microwave oven

2.1 Overview

Controls and parts
1. Door safety interlock system
2. Oven window
3. Turntable shaft
4. Turntable support
5. Door opening key 
6. Control panel
7. Glass tray
8.  Grill rack ( Can not be used in microwave 

function and must be placed on the glass 
tray )

2.2. Technical data
Power consumption 230-240 V~50 Hz, 

1400 W (Microwave) 
1000 W (Grill)

Output 900 W

Operating frequency 2450 MHz

External dimensions 
(H*W*D)

390*595*365 mm

Oven capacity 23 Litres

Net weight 14.1 kg

Technical and design modification rights are  
reserved.
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3 Installation

3.1 Installation
 • Installation should be performed by authorised 
service personnel.

 • Make sure that all packing materials inside the 
door are removed.

 • This appliance should be placed on a level sur-
face that could bear the weight of the oven and 
the heaviest food that may be cooked inside the 
oven. 

 • Do not put the appliance in places with moisture 
or high humidity or near inflammable materials.

 • Do not operate the oven without placing the 
turntable support to the correct position.

 • Make sure that power cable is not damaged and 
not passed under the appliance or over any hot 
or sharp surfaces.

 • Power outlet should be on an easily accessible 
position, so you can unplug the appliance easily 
in case of an emergency.

 • Do not use the appliance outdoors.

3.1.1 Installation kit

1

23

4

1. Cabinet
2. Microwave oven
3.  4x16 Screws (4 pcs.)
4. Cabinet connection bracket
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3.1.2 Microwave oven cabinet

mi n410 600

36
5

560

mi n330

80

Çerçevenin 
braketlerini 
kabinin içine 
hizalayın.

Braketleri 4 vida ile 
(Ø 4x16) sabitleyin.

Çerçevenin 
braketlerini 
kabinin içine 
hizalayın.

Braketleri 4 vida ile 
(Ø 4x16) sabitleyin.

Cihazı kaldırın ve kabinin 
içine yerleștirin.

After locating the appliance inside the cabinet, 
press the 4 corners of the frame to have the tabs 
on the brackets seated on the frame.

Merkezlenmeli

3.2 Radio interference
Operation of the microwave oven may cause in-
terference on radios, TVs and similar appliances.

In case of any interference, it may be reduced or 
eliminated by taking the precautions given below:

 • Clean the door and sealing surface of the ap-
pliance.

 • Set the antenna direction of the radio or TV 
again.

 • Reposition the appliance based on the location 
of the receiver.

 • Place the appliance away from the receiver.
 • Plug the appliance in another outlet; thus, the 
microwave oven and the receiver will be on dif-
ferent lines.

3 Installation
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3.3 Microwave cooking principles
 • Prepare the food carefully. Place the thick parts 
towards the outside of the dish.

 • Pay attention to the cooking duration. Cook the 
meal with the shortest time specified and add 
some more time if required. Overcooked food 
may cause smoke or catch fire.

 • Cover the food while cooking. Covering the food 
prevents any splashing and helps ensure that 
the food is cooked evenly.

 • Turn over food such as poultry and hamburgers 
once while cooking them in a microwave oven 
in order to accelerate the cooking processes of 
these kinds of food. Larger food such as roast 
must be turned over at least once.

 • Turn food such as meatballs upside down in the 
middle of the cooking process and change their 
places from the centre of the dish towards the 
outside. 

3.4 Grounding instructions
This appliance should certainly be grounded. This 
appliance has a grounding cable with a grounded 
plug. The appliance must be plugged into a wall 
outlet installed and grounded correctly. 

Grounding system allows a leak wire for the elec-
trical current in case of a short circuit and reduces 
the risk of electric shock. It is recommended to 
use an electrical circuit dedicated to this appli-
ance. Operating with high voltage is dangerous 
and may cause fire or other accidents that would 
cause damage to the appliance.

B WARNING: Misuse of grounding 
plug may cause electric shock.

C
If you have any questions regarding 
the grounding and electrical instruc-
tions, please consult a qualified 
electric technician or service per-
sonnel.

3 Installation

C
Manufacturer and/or dealer would 
not accept any responsibility for in-
juries or damages on the oven that 
may occur when electrical connec-
tion procedures are not followed.

Cores inside the power cable are colour-coded as 
follows:

Green and Yellow = GROUND 

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

3.5 Oven wares 
 • Ideal material for the microwave oven wares are 
materials that conduct microwave, these mate-
rials allows energy to get through the oven ware 
and allows the food to be heated.

 • Microwave cannot penetrate through metals; 
therefore, metal or metal ornamented oven 
wares must not be used.

 • Do not use recycled paper products for micro-
wave cooking as they may include small metallic 
parts that may cause sparks and/or fire.

 • It is recommended to use round/oval dishes in-
stead of square/rectangular dishes as the food 
on the edges may be overheated.

 • You may use narrow aluminium foil straps in 
order to prevent the exposed pieces from being 
overcooked. However, please be careful! Do not 
use it excessively and keep a distance of 2.5 cm  
(1 inch) between the foil and inner surface of 
the appliance.
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Following list is a general guide that would help 
you select the right ware.

Cookware Microwave Grill Combination

Heat-resistant glass Yes Yes Yes

Non-heat-resistant glass No No No

Heat-resistant ceramics Yes Yes Yes

Plastic dish suitable for microwave oven Yes No No

Paper kitchenware Yes No No

Metal tray No Yes No

Metal rack No Yes No

Aluminium foil and foil wares No Yes No

3 Installation
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4 Operation

4.1 Control panel  • Microwave 

Press this key a few times to set the level of mi-
crowave cooking.

 • Grill

Press this key to select the grilling programme.
 • Microwave + Grill

Press this key to select one of the combi cooking 
programmes.

 • Defrosting 

Press this key to defrost the food as per its weight.
 • Date / Time 

Press this key to set the time.
 • Weight selection

Press this key to select the weight for programmes 
requiring weight selection.

 • Adjustment knob

Rotate this knob in order to set the time, cooking 
time, menu or weight.

Automatic cooking function is selected by turning 
the adjustment knob anti-clockwise.

 • Stop/cancel 

Press this key to cancel a setting or to reset the 
oven before setting a cooking program.

Press the key once to stop cooking temporarily or 
twice to cancel it completely.

It is also used to set the child lock.
 • Start key 

Press the key to start a cooking programme.

If this key is pressed a couple of times, the oven 
will operate with full power.

30 seconds for each press.
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4.2 Setting the oven controls
Appliance gives an audible signal during the ad-
justments.

ONE BEEP: Oven accepts the input.

TWO BEEPS: Oven rejects the input. Check and 
try again. 

4.3 Setting the digital clock
If you want to set the appliance time to 08:30:
1. In stand-by mode, press the TIME/CLOCK 

key for 3 seconds. "Hr 12" will appear on the 
display. To use the 24-hour clock, press the 
TIME/CLOCK key again.

2. Turn the ADJUSTMENT knob and set the hour 
section to 8.

3. Press the “DURATION/TIME” key once.
4. Turn the ADJUSTMENT knob and set the minute 

section to 8:30.
5. Press the DURATION/TIME key once to approve 

the setting. 

C
You can check the time setting while 
cooking by pressing the DURATION/
TIME key once.

4.4 Microwave cooking
The longest cooking duration for microwave is 95 
minutes. You can set the power level by pressing 
the MICROWAVE key repeatedly.

For example: If you want to cook for 5 minutes 
with 60% microwave power:
1. Press the STOP/CANCEL key. 
2. Press the POWER LEVEL key repeatedly to se-

lect the power level.
3. Turn the ADJUSTMENT knob until 5:00 is dis-

played on the screen.
4. Press the START key.

Display Cooking Power

P100 100%

P80 80%

P60 60%

P40 40%

P20 20%

P00 00%

C
You can check the cooking power 
while cooking by pressing the 
MICROWAVE key.

C

Oven gives a signal sound when 
cooking/defrosting time is complet-
ed and "End" message is displayed 
on the display; clear the display by 
pressing the STOP/CANCEL key 
or opening the door before setting 
another function. (It can be used for 
the following cooking functions.) 

4.5 Quick start
This feature is used for operating the oven quickly. 
The longest cooking duration is 10 minutes.

To set the cooking duration while in the standby 
mode, press the START key repeatedly in a quick 
manner; the appliance will immediately start oper-
ating with full power. 

4.6 Defrosting by weight 
The appliance can defrost food depending on 
the weight you enter. After the weight has been 
set, duration and defrosting power are automati-
cally set. Food weight varies between 100 g and  
1,800 g.

If you want to defrost 600 g of shrimp:
1. Place the shrimps to be defrosted into the 

appliance and close the door.
2. Press the STOP/CANCEL key. 
3. Press the DEFROST key once.

4 Operation
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4. Press the WEIGHT SELECTION key repeatedly 
until 600 gr is displayed.

5. Press the START key.

C
During the defrosting process, the 
system pauses and gives an audible 
signal to remind you to turn over the 
food; press the START key in order 
to continue.

4.7 Queued cooking 
(Multipurpose cooking)
You can programme 3 automatic cooking queues 
on your appliance.

Let's assume that you want to set the following 
cooking programme:

1 min. cooking at 60% power level, and 2 min. 
cooking at 100% power level.
1. Press the STOP/CANCEL key. 
2. Press the MICROWAVE key repeatedly until P60 

code is displayed on the screen.
3. Turn the ADJUSTMENT knob until 1 min. is dis-

played on the screen.
4. Press the MICROWAVE key repeatedly until 

P100 code is displayed on the screen.
5. Turn the ADJUSTMENT knob until 2 min. is dis-

played on the screen.
6. Press the START key.

C
Quick Start, Menu and Defrosting by 
Weight cannot be set in multi-step 
cooking mode.

Relevant lights are illuminated in or-
der to indicate the operating stage of 
the oven.

4.8 Automatic cooking
For foods and following cooking mode, setting the 
duration or cooking power is not necessary. You 
may just enter the type of the food and the weight 
of that food. You may have to turn over the food in 
the middle of cooking period in order to achieve 
an even cooking.

Example: Cooking 400 g. of fish
1. Press the STOP/CANCEL key. 
2. Rotate the ADJUSTMENT knob anti-clockwise to 

select the food code. Selected symbol on the 
screen will be illuminated.

3. Press the WEIGHT SELECTION key repeatedly to 
enter 400 gr for weight.

4. Press the START key.
Automatic Cooking Menu

Code Food/cooking 
mode

For milk/coffee and 
potatoes, number 
of the servings 
should be en-
tered; not the food 
weight.
There is only one 
option for pop-
corn.
The result of au-
tomatic cooking 
depends on fac-
tors such as volt-
age fluctuation, 
shape and size 
of the food, your 
personal choice on 
the cooking level of 
specific food, and 
even how well you 
have placed the 
food in the appli-
ance. If you have 
not found the result 
satisfactory, please 
set the cooking 
time more appro-
priately for your 
choice.

A-1 Popcorn

A-2 Milk/Coffee (200 ml/
cup)

A-3 Vegetable

A-4 Potatoes (230 g/
piece)

A-5 Pizza

A-6 Automatic Re-Heat-
ing (g)

A-7 Grilled Chicken

A-8 Grilled Steak

4 Operation
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C

For Grilled Chicken and Grilled Steak 
options, the programme will give a 
signal and then pause to remind you 
that the food needs to be turned. 
Once you have turned the food, you 
can press the START key to let the 
programme continue.

4.9 Grill
The longest cooking duration is 95 minutes for 
grill cooking. 

For example: Let's assume that you want to cook 
for 5 minutes in grill mode.
1. Press the STOP/CANCEL key.
2. Select the grill mode by pressing the Grill key 

once.
3. Turn the ADJUSTMENT knob until 5:00 is dis-

played on the screen.
4. Press the START key.

C
You should pause the programme 
and turn the food over in order that 
both sides of the food are cooked 
evenly in the Grill/Combination 
cooking modes.

410 Combination
The longest cooking duration is 95 minutes for 
combination cooking. 

For example: Let's assume that you want to cook 
for 12 minutes in Combination mode.
1. Press the STOP/CANCEL key.
2. Select one of the combination modes in the ta-

ble below by pressing the Microwave+Grill key 
twice or three times.

3. Turn the ADJUSTMENT knob until 12:00 is dis-
played on the screen.

4. Press the START key.

4 Operation

Number of 
pressings for 
the Microwa-
ve+ 
Grill key 

Combina-
tion

Cooking 
duration

Microwave Grill

2X Co-1 30% 70%

3X Co-2 55% 45%

4.11 Child lock
Use this feature to prevent unattended children 
from operating the appliance. Child lock symbol 
is displayed and the appliance cannot be operated 
while the Child Lock is set.

To set: When the oven is in the standby or pre-
setting mode, press and hold the STOP/CANCEL 
key for 3 seconds; a beep is heard and the lock 
symbol is illuminated. All keys are deactivated in 
the lock mode.

To cancel: Press and hold the STOP/CANCEL key 
for 3 seconds until the lock symbol on the display 
goes off.
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5.1 Cleaning

A
WARNING: Never use gasoline, 
solvent, abrasive cleaning agents, 
metal objects or hard brushes to 
clean the appliance.

B
WARNING: Never immerse the ap-
pliance or its power cable in water 
or in any other liquid.

1. Switch off and unplug the appliance.
2. Wait for the appliance to cool completely.
3. Keep the inside of the oven clean. Wipe with a 

damp cloth when splashed food or spilled liq-
uids stick on the walls of the appliance. A mild 
detergent may be used if the appliance gets 
very dirty. Avoid using sprays and other harsh 
cleaning agents as they may cause stains, 
marks, and opaqueness on the door surface.

4. Outer surfaces of the appliance must be cleaned 
with a damp cloth. Do not allow water ingress 
from ventilation openings to prevent damage to 
the operating parts in the appliance.

5. Wipe both sides of the door and the glass, door 
gaskets and parts near the gaskets frequently 
with a damp cloth in order to remove the over-
flowing and splashing stains. Do not use abra-
sive cleaning agents.

6. Do not allow control panel to get wet. Clean with 
a soft damp cloth. Leave the door of the ap-
pliance open to prevent inadvertent operation 
while cleaning the control panel.

7. If mist accumulates inside or around the appli-
ance door, wipe with a soft cloth. This may oc-
cur when the microwave oven is operated under 
high humidity conditions. This is normal.

8. In some cases, you may need to remove the 
glass tray for cleaning. Wash the tray in warm 
soapy water or in a dishwasher.

5 Cleaning and maintenance

9. The roller ring and appliance floor should be 
cleaned regularly to avoid excessive noise. It 
would be sufficient to wipe the lower surface 
of the appliance with a mild detergent. Roller 
ring may be washed in warm soapy water or in 
a dishwasher. When you remove the roller ring 
from the appliance internal floor for cleaning, 
ensure that you install it in the correct position 
while replacing it.

10. In order to remove the bad odours in your 
appliance, put a glass of water and juice and 
rind of a lemon into a deep bowl suitable for 
use in microwave and operate the appliance 
for 5 minutes in the microwave mode. Wipe 
thoroughly and dry with a soft cloth.

11. Please contact the authorized service when 
the appliance lamp needs to be replaced.

12. The appliance should be cleaned regularly and 
any food deposits should be removed. If the 
appliance is not kept clean, this may cause 
surface defects that would affect the life-cycle 
of the appliance negatively and that would 
possibly cause risks.

13. Please do not dispose this appliance with 
household waste; old ovens shall be disposed 
to special waste centres provided by the 
municipalities.

14. When the appliance is used in grill function, a 
small amount of smoke and odour may occur 
which will disappear after a certain time of 
usage.

5.2 Storage
 • If you do not intend to use the appliance for a 
long time, please store it carefully.

 • Please make sure that the appliance is un-
plugged, cooled and totally dry.

 • Store the appliance in a cool and dry place.
 • Keep the appliance out of the reach of children.
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5.3 Handling and transportation 
 • During handling and transportation, carry the 
appliance in its original packaging. 

 • The packaging of the appliance protects it 
against physical damages. 

 • Do not place heavy loads on the appliance or 
on the packaging. The appliance may get dam-
aged.

5 Cleaning and maintenance



Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybranie urządzenia marki Beko. Mamy nadzieję, że zakupione urządzenie, 
wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, 
okaże się w pełni zadowalające. W tym celu przed użyciem urządzenia należy uważnie 
przeczytać całą instrukcję obsługi oraz dołączone dokumenty i zachować je do wglądu 
na przyszłość. Przekazując urządzenie innemu użytkownikowi, należy dołączyć również 
niniejszą instrukcję. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, zwracając uwagę na 
wszystkie informacje i ostrzeżenia zamieszczone w niniejszym dokumencie.

Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja może odnosić się także do innych modeli. 
Różnice pomiędzy modelami są wyraźnie opisane w instrukcji.

Znaczenie symboli
W różnych częściach niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:

C Ważne informacje i przydatne wska-
zówki dotyczące użytkowania.

A
Ostrzeżenia dotyczące sytuacji za-
grażających bezpieczeństwu, życiu i 
mieniu.

Ostrzeżenie przed gorącymi po-
wierzchniami.

B Ostrzeżenie przed porażeniem elek-
trycznym.

Urządzenie zostało wyprodukowane w przyjaznych środowisku, nowoczesnych zakładach bez 
negatywnego wpływu na przyrodę.
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Ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa Przeczytaj 
uważnie i zachowaj na 
przyszłość

1.1 Ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa
Rozdział ten zawiera instrukcje 
bezpieczeństwa, które pomogą 
w uniknięciu pożaru, porażenia 
prądem, narażenia na wyciek 
energii mikrofalowej, obrażeń 
ciała lub uszkodzenia mienia. 
Nieprzestrzeganie tych instrukcji 
unieważnia udzielone gwarancje.
 • Kuchenka mikrofalowa firmy 
Beko spełnia wszystkie wymogi 
stosownych norm bezpieczeń-
stwa. W przypadku jakiegokol-
wiek uszkodzenia urządzenia 
lub przewodu zasilającego, aby 
uniknąć wszelkich zagrożeń na-
leży oddać je do naprawy lub wy-
miany przez sprzedawcę, punkt 
serwisowy lub specjalistę albo 
autoryzowany serwis. Niewła-
ściwa lub niewykwalifikowana 
naprawa może spowodować nie-
bezpieczeństwo i zagrożenie dla 
użytkownika.

 • Urządzenie to jest przeznaczone 
do użytku domowego lub w po-
dobnych miejscach, np.:
– w kuchniach personelu 

sklepu, biur i innych środow-
isk pracy;

– w zabudowaniach gosp-
odarczych

– hotelach i innych obiektach 
mieszkalnych;

– w obiektach typu nocleg ze 
śniadaniem (B&B).

 • Nie nadaje się on do użytku prze-
mysłowego lub laboratoryjnego.

 • Nie uruchamiaj mikrofali, gdy 
drzwiczki są otwarte; w przeciw-
nym razie możesz być narażony 
na działanie szkodliwej energii 
mikrofal. Nie należy wyłączać ani 
modyfikować zamków bezpie-
czeństwa.

 • Kuchenka mikrofalowa jest 
przeznaczona do podgrzewania 
potraw i napojów. Suszenie żyw-
ności lub odzieży oraz ogrzewa-
nie poduszek rozgrzewających, 
kapci, gąbek, wilgotnej szmatki 
itp. może prowadzić do obrażeń, 
zapalenia lub pożaru.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego
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 • Nie umieszczaj żadnych przed-
miotów między przednią częścią 
a drzwiczkami. Nie dopuszczaj 
do gromadzenia się brudu lub 
resztek środka czyszczącego na 
powierzchniach zamknięcia.

 • Wszelkie prace serwisowe po-
legające na zdjęciu osłony chro-
niącej przed promieniowaniem 
mikrofal muszą być wykony-
wane przez upoważnione osoby/
serwis. Każde inne prace są nie-
bezpieczne.

 • Produkt jest przeznaczony do 
gotowania, podgrzewania i roz-
mrażania żywności w domu. 
Nie może być używany do celów 
handlowych.

 • Kuchenka mikrofalowa nie jest 
przeznaczona do suszenia ja-
kichkolwiek żywych istot.

 • Nie używaj urządzenia do susze-
nia ubrań ani ręczników kuchen-
nych.

 • Nie używaj urządzenia na ze-
wnątrz, w łazienkach, w wil-
gotnym środowisku lub w 
miejscach, w których może ulec 
zamoczeniu.

 • Firma nie ponosi odpowiedzial-
ności ani nie zapewnia gwarancji 
za szkody wynikające z niewła-
ściwego użytkowania lub niewła-
ściwej obsługi urządzenia.

 • Nie należy próbować rozkładać 
tego urządzenia na części. Za 
szkody spowodowane nieprawi-
dłową obsługą nie przysługują 
żadne roszczenia gwarancyjne.

 • Należy stosować wyłącznie ory-
ginalne lub zalecane przez pro-
ducenta części zamienne.

 • Nie pozostawiaj urządzenia bez 
nadzoru, gdy jest podłączone.

 • Zawsze używaj urządzenia na 
stabilnej, płaskiej, czystej, suchej 
i antypoślizgowej powierzchni.

 • Urządzenie nie powinno być uży-
wane w połączeniu z zewnętrz-
nym wyłącznikiem czasowym 
lub osobnym urządzeniem ste-
rującym.

 • Przed pierwszym użyciem wy-
czyść wszystkie części. Szczegó-
łowe informacje można znaleźć 
w rozdziale “Czyszczenie i kon-
serwacja”.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego
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 • To urządzenie należy używać 
tylko zgodnie z jego przeznacze-
niem, w sposób opisany w niniej-
szej instrukcji. 

 • Podczas pracy urządzenie bar-
dzo się nagrzewa. Uważaj, aby 
nie dotknąć gorących części we-
wnątrz mikrofalówki.

 • Nie włączaj kuchenki, gdy jest 
pusta.

 • Naczynie do gotowania może się 
nagrzewać na skutek przenosze-
nia ciepła z podgrzanej żywności 
do naczynia. Możesz potrzebo-
wać rękawic kuchennych do 
przytrzymania naczynia.

 • Naczynia należy sprawdzić, aby 
upewnić się, że nadają się do 
użytku w kuchenkach mikrofa-
lowych.

 • Nie umieszczaj mikrofali na ku-
chence ani innych urządzeniach 
wytwarzających ciepło. W prze-
ciwnym razie urządzenie może 
ulec uszkodzeniu, a gwarancja 
straci ważność.

 • Podczas podnoszenia pokryw 
lub folii po gotowaniu może wy-
dostawać się para.

 • Urządzenie i jego powierzchnie 
mogą być bardzo gorące pod-
czas pracy.

 • Drzwiczki i szyba zewnętrzna 
mogą być bardzo gorące pod-
czas pracy.

 • Upewnij się, że zasilanie z domo-
wej sieci elektrycznej jest zgodne 
z informacjami podanymi na ta-
bliczce znamionowej urządzenia.

 • Jedynym sposobem odłączenia 
urządzenia od zasilania jest wy-
jęcie wtyczki z gniazdka.

 • Używaj urządzenia tylko z uzie-
mionym gniazdem.

 • Nie używaj urządzenia, jeśli kabel 
zasilania lub wtyczka są uszko-
dzone.

 • Z urządzeniem nie należy uży-
wać przedłużaczy.

 • Nigdy nie dotykaj urządzenia ani 
wtyczki wilgotnymi lub mokrymi 
rękami.

 • Ustaw urządzenie w taki sposób, 
aby wtyczka była zawsze do-
stępna.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego
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 • Aby zapobiec uszkodzeniu prze-
wodu zasilającego, nie wolno 
dopuścić do jego ściskania, zgi-
nania lub ocierania o ostre kra-
wędzie. Trzymaj kabel zasilania 
dala od gorących powierzchni i 
otwartego ognia.

 • Upewnij się, że nie ma niebezpie-
czeństwa przypadkowego pocią-
gnięcia przewodu zasilającego 
lub potknięcia się o niego pod-
czas użytkowania urządzenia.

 • Przed każdym czyszczeniem oraz 
gdy urządzenie nie jest używane 
należy odłączyć je od zasilania.

 • Nie ciągnąć za kabel zasilający 
urządzenia w celu odłączenia 
go od źródła zasilania i nigdy nie 
owijać go wokół urządzenia.

 • Nie zanurzaj urządzenia, prze-
wodu zasilającego ani wtyczki w 
wodzie ani w innych cieczach. 
Nie myć pod bieżącą wodą. 

 • Podczas odgrzewania jedzenia 
w plastikowych lub papiero-
wych pojemnikach, zwracaj na 
urządzenie szczególną uwagę 
ze względu na możliwy samoza-
płon.

 • Przed umieszczeniem pożywie-
nia w kuchence usuń z niego 
druciki i/lub metalowe uchwyty 
z papierowych lub plastikowych 
torebek.

 • Jeśli z urządzenia wydostaje 
się dym, wyłącz je lub wyjmij 
wtyczkę z kontaktu, jeśli jest to 
bezpieczne, i nie otwieraj drzwi-
czek, aby zdusić ewentualne pło-
mienie.

 • Nie używaj wnętrza kuchenki do 
przechowywania rzeczy. Jeśli 
kuchenka nie jest używana nie 
należy zostawiać w niej papiero-
wych przedmiotów, materiałów 
do gotowania ani żywności, gdy 
nie jest używana.

 • Aby uniknąć poparzeń, zawar-
tość butelek do karmienia nie-
mowląt i słoiczków z jedzeniem 
powinna zostać wymieszana lub 
wstrząśnięta, a temperatura po-
żywienia sprawdzona przed je-
dzeniem.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego
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 • Niniejsze urządzenie należy do 
grupy 2 klasy B ISM. Grupa 2 
obejmuje cały sprzęt ISM (prze-
mysłowy, naukowy i medyczny), 
w którym energia o częstotli-
wości radiowej jest celowo ge-
nerowana i/lub wykorzystywana 
w postaci promieniowania elek-
tromagnetycznego do obróbki 
materiałów oraz sprzęt do erozji 
iskrowej. 

 • Sprzęt klasy B nadaje się do 
użytku w domach i zakładach 
podłączonych bezpośrednio do 
sieci niskiego napięcia.

 • Nie używaj oleju do gotowania 
w kuchence. Gorący olej może 
uszkodzić elementy i materiały 
piekarnika, a nawet spowodo-
wać oparzenia skóry.

 • Potrawy z grubą skórką, np. 
ziemniaki, cukinie, jabłka i kasz-
tany należy nakłuć.

 • Urządzenie należy ustawić tak, 
aby tylna strona była skierowana 
w stronę ściany.

 • Przed przenoszeniem urządzenia 
należy zabezpieczyć talerz obro-
towy, aby zapobiec uszkodzeniu. 

 • Jajka w skorupkach i jajka goto-
wane na twardo nie powinny być 
podgrzewane w mikrofalówkach, 
gdyż mogą one eksplodować, 
nawet po skończeniu podgrze-
wania.

OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwiczki 
lub uszczelki są uszkodzone, ku-
chenka nie może być używana, 
aż do czasu jej naprawienia przez 
fachowca.
OSTRZEŻENIE: Serwisowanie i 
naprawy urządzenia, polegające 
na zdejmowaniu przez osoby nie-
kompetentne osłony chroniącej 
przed energią mikrofalową, jest 
niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i inne je-
dzenie nie mogą być podgrzewa-
ne w zamkniętych pojemnikach, 
gdyż mogą one eksplodować.
 • Wnętrze mikrofalówki powinno 
być regularnie czyszczone, a ja-
kiekolwiek pozostałości jedzenia 
usuwane.

 • Nad górną powierzchnią ku-
chenki powinno być co najmniej 
20 cm wolnej przestrzeni.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego
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 • Nie przegrzewaj potraw; w prze-
ciwnym razie możesz spowodo-
wać pożar.

 • Nie używaj środków chemicz-
nych ani środków czyszczących 
wspomaganych parą do czysz-
czenia urządzenia .

 • Zaleca się szczególną ostrożność 
podczas używania urządzenia w 
pobliżu dzieci i osób o ograniczo-
nych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych.

 • Urządzenie może być używane 
przez dzieci w wieku 8 lat lub 
starsze oraz przez osoby o ogra-
niczonej sprawności fizycznej, 
sensorycznej lub umysłowej 
lub nieposiadające wiedzy i do-
świadczenia, pod warunkiem, że 
są one nadzorowane w zakresie 
bezpiecznego użytkowania pro-
duktu lub zostały odpowiednio 
poinstruowani lub rozumieją ry-
zyko związane z używaniem pro-
duktu. Dzieci nie mogą bawić się 
tym urządzeniem. Czyszczenie i 
konserwacja nie mogą być wy-
konywane przez dzieci bez nad-
zoru.

 • Niebezpieczeństwo zadła-
wienia! Wszystkie opakowania 
należy przechowywać poza za-
sięgiem dzieci.

 • Ze względu na nadmierne ciepło 
powstające podczas grillowania 
i trybu kombinowanego, dzieci 
powinny mieć możliwość korzy-
stania z tych trybów wyłącznie 
pod nadzorem osoby dorosłej.

 • Przechowuj urządzenie i kabel 
zasilający tak, aby były niedo-
stępne dla dzieci poniżej 8 roku 
życia.

 • Nie gotuj potraw bezpośrednio 
na szklanej podstawce. Umieść 
jedzenie w/na odpowiednich na-
czyniach kuchennych przed wło-
żeniem ich do kuchenki.

 • Podczas gotowania w kuchence 
mikrofalowej nie wolno używać 
metalowych pojemników na 
żywność i napoje. W przeciwnym 
razie może wystąpić iskrzenie.

 • Produkt nie jest przeznaczony do 
obudowy. Nie należy umieszczać 
produktu w szafce lub pudełku, 
gdy jest używany.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego
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 • Kuchenki mikrofalowej nie wolno 
umieszczać w szafce, która nie 
jest zgodna z instrukcją montażu.

 • Kuchenka mikrofalowa jest prze-
znaczona wyłącznie do zabu-
dowy.

 • Jeśli urządzenia do zabudowy są 
używane na wysokości 900mm 
nad podłogą lub wyżej, należy 
uważać, aby nie przemieszczać 
talerza obrotowego podczas wyj-
mowania pojemników z urządze-
nia. 

 • Jeśli produkt do zabudowy znaj-
duje się w szafce z drzwiami, 
należy go obsługiwać przy otwar-
tych drzwiach szafki.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i 
usuwanie odpadów: 
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE).  
Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
(WEEE).

Ten symbol oznacza, że sprzęt nie 
może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami gospodarstwa domowe-
go po okresie jego użytkowania. Zużyte 
urządzenie należy oddać do specjalne-

go punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w celu utylizacji. 

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego

Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swo-
jej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi 
władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. 

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w 
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku 
zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze 
zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym nega-
tywnym konsekwencjom dla środowiska natural-
nego i ludzkiego zdrowia.

1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS:
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia 
substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie 
zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, po-
danych w tej dyrektywie.

1.4 Informacje o opakowaniu
Opakowanie tego wyrobu wykonano z 
materiałów nadających się do recyklin-
gu, zgodnie z naszym ustawodawstwem 
krajowym. Nie wyrzucaj materiałów 

opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpad-
kami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczo-
nych przez władze lokalne punktów zbiórki mate-
riałów opakowaniowych.
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Wartości oznaczone na kuchence i podane w innych dokumentach dostarczonych wraz z produktem uzyskano w warunkach 
laboratoryjnych, według stosownych norm. Wartości te mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania urządzenia i 
warunków w jego otoczeniu. Wartości mocy są testowane przy 240 V.

2 Kuchenka mikrofalowa

2.1 Opis ogólny

Elementy sterujące i części 

1. System blokady zabezpieczającej drzwiczki
2. Okno kuchenki
3. Trzpień talerza obrotowego
4. Podpora talerza obrotowego
5. Przycisk otwarcia drzwi 
6. Panel sterowania
7. Tacka szklana
8. Grill

2.2. Dane techniczne
Zużycie energii 230-240 V ~50 Hz, 

1400 W (mikrofale) 
1000 W (grill)

Moc wyjściowa 900 W

Częstotliwość robocza 2450 MHz

Wymiary zewnętrzne 
(wys.* szer.* gł.)

390*595*365 mm

Pojemność kuchenki 23 litry

Masa netto 14,1 kg

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji 
technicznych oraz modyfikacji konstrukcji.
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3 Instalacja

3.1 Instalacja
 • Instalacja powinna być wykonana przez wykwa-
lifikowanych pracowników serwisowych.

 • Należy upewnić się, że wszystkie materiały opa-
kowaniowe wewnątrz drzwiczek zostały usu-
nięte.

 • Urządzenie należy ustawić na poziomej po-
wierzchni, która wytrzyma jego ciężar wraz z 
najcięższą żywnością, jaka może być przygoto-
wywana w kuchence. 

 • Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wy-
sokiej wilgotności lub w pobliżu materiałów ła-
twopalnych.

 • Nie używać kuchenki bez umieszczonej w po-
prawnej pozycji podpory talerza obrotowego.

 • Upewnić się, że kabel zasilający nie jest uszko-
dzony i nie znajduje się pod urządzeniem lub na 
innych gorących bądź ostrych powierzchniach.

 • Gniazdko, do którego podłączone jest urządze-
nie, powinno znajdować się w łatwo dostępnym 
miejscu, aby w razie niebezpieczeństwa szybko 
odłączyć urządzenie.

 • Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

3.1.1 Zestaw do instalacji

1

23

4

1. Szafka
2. Kuchenka mikrofalowa
3.  4 śruby rozm. 16 (4 szt.)
4. Uchwyt mocujący do szafki
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3.1.2 Szafka na kuchenkę mikrofalową

mi n410 600

36
5

560

mi n330

80

Çerçevenin 
braketlerini 
kabinin içine 
hizalayın.

Braketleri 4 vida ile 
(Ø 4x16) sabitleyin.

Çerçevenin 
braketlerini 
kabinin içine 
hizalayın.

Braketleri 4 vida ile 
(Ø 4x16) sabitleyin.

Cihazı kaldırın ve kabinin 
içine yerleștirin.

Po włożeniu urządzenia do obudowy docisnąć 4 
narożniki ramy, aby zaczepy na uchwytach zatrza-
snęły się na ramie.

Merkezlenmeli

3.2 Zakłócenia radiowe
Działanie kuchenki mikrofalowej może spowodo-
wać zakłócenia w odbiorze radia, telewizji i podob-
nych urządzeń.

W przypadku zakłóceń można je zmniejszyć lub 
wyeliminować, stosując opisane poniżej środki:

 • Wyczyścić drzwiczki i powierzchnie uszczelnia-
jące urządzenia.

 • Ponownie ustawić kierunek anteny radia lub 
telewizora.

 • Przestawić urządzenie uwzględniając lokalizację 
odbiornika.

 • Ustawić urządzenie z dala od odbiornika.
 • Podłączyć urządzenie do innego gniazda, aby 
kuchenka i odbiornik były podłączone do innych 
linii.

3 Instalacja
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3.3 Zasady gotowania w 
kuchence mikrofalowej

 • Starannie przygotować żywność. Większe części 
umieścić bliżej brzegów naczynia.

 • Zwracać uwagę na czas gotowania. Gotować w 
najkrótszym podanym czasie; w razie potrzeby 
wydłużyć trochę gotowanie. Przegotowana żyw-
ność może dymić lub spalić się.

 • Przykryć żywność podczas gotowania. Przykry-
cie potrawy zapobiega pryskaniu i pomaga w 
równomiernym jej ugotowaniu.

 • W trakcie gotowania w kuchence mikrofalowej 
należy odwracać na drugą stronę potrawy takie 
jak drób czy hamburgery, aby przyspieszyć ich 
gotowanie. Większa żywność, np. pieczeń, musi 
zostać co najmniej raz odwrócona.

 • W połowie procesu gotowania żywność taką 
jak klopsiki należy odwrócić i przemieszać, aby 
klopsiki znajdujące się w środku naczynia były 
przy brzegach. 

3.4 Instrukcje uziemiania
Urządzenie bezwarunkowo powinno być uziemio-
ne. Urządzenie ma kabel uziemiający z uziemio-
ną wtyczką. Urządzenie musi być podłączone do 
gniazdka w ścianie, prawidłowo zainstalowanego 
i uziemionego. 

System uziemienia ma przewód odprowadzający 
prąd elektryczny w przypadku zwarcia i zmniej-
sza ryzyko porażenia prądem. Zaleca się użycie 
obwodu elektrycznego dedykowanego dla tego 
urządzenia. Działanie pod wysokim napięciem jest 
niebezpieczne i może spowodować pożar lub inny 
wypadek, który może uszkodzić urządzenie.

B
OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe uży-
cie wtyczki uziemiającej może być 
przyczyną porażenia prądem.

C
W przypadku dodatkowych pytań 
dotyczących instrukcji uziemienia 
i połączeń elektrycznych, należy 
skonsultować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem lub pracownikami 
serwisowymi.

C
Producent i/lub sprzedawca nie 
przyjmują żadnej odpowiedzialności 
za obrażenia lub uszkodzenia ku-
chenki, które mogą wystąpić w przy-
padku nieprzestrzegania procedur 
połączenia elektrycznego.

Rdzenie wewnątrz kabla zasilającego mają nastę-
pujące oznaczenia kolorystyczne:

Zielony i żółty = UZIEMIENIE 

Niebieski = NEUTRALNY

Brązowy = NAPIĘCIE

3.5 Naczynia do kuchenki 
 • Najlepsze do kuchenki mikrofalowej są naczy-
nia wyprodukowane z materiału przewodzącego 
mikrofale, który  pozwala na przepływ energii 
przez naczynie i dzięki temu na podgrzewanie 
żywności.

 • Mikrofale nie mogą przenikać przez metal, w 
związku z tym naczynia metalowe lub z metalo-
wymi zdobieniami nie mogą być używane.

 • Nie wolno używać do gotowania produktów z 
makulatury, gdyż mogą zawierać ścinki metalu, 
wywołujące iskrzenie i/lub pożar.

 • Zaleca się używanie okrągłych/owalnych naczyń 
zamiast kadratowych/prostokątnych, w których 
żywność na brzegach może zostać przegrzana.

 • Aby zapobiec przegotowaniu kawałków żyw-
ności znajdujących się na wierzchu naczynia, 
można użyć wąskich pasków folii aluminiowej. 
Jednak należy zachować ostrożność! Nie uży-
wać ich w nadmiarze i zachować odstęp 2,5 cm 
(1 cal) między folią a wewnętrzną powierzchnią 
urządzenia.

3 Instalacja
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Poniższa lista jest ogólnym przewodnikiem poma-
gającym wybrać właściwe naczynie.

Naczynia kuchenne Mikrofala Grill Tryb mieszany

Szkło żaroodporne Tak Tak Tak

Zwykłe szkło Nie Nie Nie

Ceramika żaroodporna Tak Tak Tak

Plastikowe naczynia odpowiednie do kuchenki 
mikrofalowej

Tak Nie Nie

Papierowe naczynia kuchenne Tak Nie Nie

Metalowa tacka Nie Tak Nie

Metalowa kratka Nie Tak Nie

Folia aluminiowa i naczynia foliowe Nie Tak Nie

3 Instalacja
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4 Obsługa

4.1 Panel sterowania  • Mikrofala 

Nacisnąć kilka razy ten przycisk, aby ustawić po-
ziom gotowania przy pomocy mikrofal.

 • Grill

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać program gril-
lowania.

 • Mikrofala + Grill

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jeden z miesza-
nych programów gotowania.

 • Rozmrażanie 

Nacisnąć ten przycisk, aby rozmrozić żywność we-
dług jej ciężaru .

 • Data / Czas 

Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić czas.
 • Wybór ciężaru

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać ciężar dla pro-
gramów wymagających wyboru ciężaru.

 • Pokrętło ustawień

Przez obrót pokrętła można ustawić czas, czas go-
towania, menu lub ciężar.

Funkcja automatycznego gotowania wybierana 
jest przez przekręcenie pokrętła ustawień prze-
ciwnie do ruchu wskazówek zegara.

 • Zatrzymanie/Anulowanie 

Nacisnąć ten przycisk, aby anulować ustawienie 
lub zresetować kuchenkę przed ustawieniem pro-
gramu gotowania.

Nacisnąć przycisk raz, aby wstrzymać gotowanie 
lub dwa razy, aby zatrzymać całkowicie.

Może być także użyty do ustawienia blokady za-
bezpieczającej przed dziećmi.

 • Przycisk rozpoczęcia 

Nacisnąć przycisk, aby rozpocząć program goto-
wania.

Kilkukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje dzia-
łanie kuchenki z najwyższą mocą.

Każde naciśnięcie trwa 30 sekund.



35 / PLKuchenka Mikrofalowa / Instrukcja Obsługi

4.2 Ustawianie elementów 
sterujących kuchenki
Urządzenie wydaje słyszalny dźwięk podczas re-
gulacji.

JEDEN DŹWIĘK: Kuchenka akceptuje wprowa-
dzone wartości.

DWA DŹWIĘKI: Kuchenka odrzuca wprowadzone 
wartości. Sprawdzić i spróbować ponownie. 

4.3 Ustawienie zegara cyfrowego
Aby ustawić czas urządzenia na 08:30:
1. W trybie gotowości nacisnąć przycisk CZAS/

ZEGAR przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu po-
jawi się “12-godz.”. Aby przestawić na 24-go-
dzinny format wyświetlania czasu, należy po-
nownie nacisnąć przycisk CZAS/ZEGAR.

2. Przekręcić pokrętło USTAWIENIA i ustawić sek-
cję godziny na 8.

3. Wcisnąć jednokrotnie przycisk “CZAS TRWANIA/
CZAS”

4. Przekręcić pokrętło USTAWIENIA i ustawić sek-
cję minut na 8:30.

5. Nacisnąć jednokrotnie przycisk CZAS TRWANIA/
CZAS, aby zatwierdzić ustawienie. 

C
Można sprawdzić ustawienie czasu 
podczas gotowania naciskając jed-
nokrotnie przycisk CZAS TRWANIA/
CZAS.

4.4 Gotowanie za pomocą 
mikrofali
Najdłuższy czas gotowania za pomocą mikrofali 
wynosi 95 minut. Można ustawić poziom mocy, 
naciskając wielokrotnie przycisk MIKROFALA.

Na przykład: Gotowanie przez 5 minut z mocą 
60%:
1. Nacisnąć przycisk ZATRZYMANIE/

ANULOWANIE. 
2. Wielokrotnie nacisnąć przycisk POZIOM MOCY, 

aby wybrać poziom mocy.

3. Przekręcać pokrętło USTAWIENIA, aż na ekranie 
wyświetli się 5:00.

4. Nacisnąć przycisk START.

Wyświetlacz Moc gotowania

P100 100%

P80 80%

P60 60%

P40 40%

P20 20%

P00 00%

C
Podczas gotowania można spraw-
dzić moc gotowania naciskając 
przycisk MIKROFALA.

C

Po zakończeniu gotowania/roz-
mrażania kuchenka wydaje sygnał 
dźwiękowy i na ekranie wyświe-
tla się wiadomość “Koniec”. Aby 
wyczyścić wyświetlacz należy na-
cisnąć przycisk ZATRZYMANIE/
ANULOWANIE lub otworzyć drzwicz-
ki przed ustawieniem innej funkcji. 
(Może być użyte dla następujących 
funkcji gotowania.) 

4.5 Szybkie uruchomienie
Ta funkcja służy do szybkiej obsługi kuchenki. 
Najdłuższy czas gotowania wynosi 10 minut.

Aby ustawić czas gotowania w trybie gotowości, 
należy nacisnąć szybko wielokrotnie przycisk 
START; urządzenie natychmiast zacznie działać z 
pełną mocą. 

4.6 Rozmrażanie według ciężaru 
Urządzenie może rozmrażać żywności w zależno-
ści od jej ciężaru. Czas trwania i moc rozmrażania 
ustawiane są automatycznie po ustawieniu cięża-
ru. Ciężar żywności może wynosić między 100 g 
a 1800 g.

4 Obsługa
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W przypadku rozmrażania 600 g krewetek:
1. Umieścić krewetki w urządzeniu i zamknąć 

drzwiczki.
2. Nacisnąć przycisk ZATRZYMANIE/

ANULOWANIE. 
3. Nacisnąć jednokrotnie przycisk ROZMRAŻANIE.
4. Nacisnąć wielokrotnie przycisk WYBÓR 

CIĘŻARU, aż wyświetli się 600 g.
5. Nacisnąć przycisk START.

C
Podczas procesu rozmrażania sys-
tem zatrzymuje się wydając sły-
szalny sygnał w celu przypomnienia 
o odwróceniu żywności; nacisnąć 
przycisk START, aby kontynuować.

4.7 Gotowanie w kolejności 
(Gotowanie wielofunkcyjne)
Na urządzeniu można zaprogramować 3 automa-
tyczne kolejności gotowania.

Założenie ustawienia następującego programu 
gotowania:

1 min. gotowania przy poziomie mocy 60% i 2 
min. gotowania przy pełnym poziomie mocy.
1. Nacisnąć przycisk ZATRZYMANIE/

ANULOWANIE. 
2. Wielokrotnie nacisnąć przycisk MIKROFALA, aż 

na ekranie wyświetli się kod P60.
3. Przekręcać pokrętło USTAWIENIA, aż na ekranie 

wyświetli się 1 min.
4. Wielokrotnie nacisnąć przycisk MIKROFALA, aż 

na ekranie wyświetli się kod P100.
5. Przekręcać pokrętło USTAWIENIA, aż na ekranie 

wyświetli się 2 min.
6. Nacisnąć przycisk START.

C
Szybki start, Menu i Rozmrażanie we-
dług ciężaru nie mogą być ustawiane 
w wieloetapowym trybie gotowania.

Odpowiednie lampki świecą się, 
wskazując etap działania kuchenki.

4.8 Gotowanie automatyczne
Dla żywności i następujących czasów gotowania 
ustawianie czasu trwania i mocy gotowania nie 
jest konieczne. Wystarczy tylko wybrać typ i ciężar 
żywności. W połowie czasu gotowania może być 
konieczne odwrócenie żywności na drugą stronę 
w celu równomiernego jej ugotowania.

Na przykład: Gotowanie 400-gramowej ryby
1. Nacisnąć przycisk ZATRZYMANIE/

ANULOWANIE. 
2. Przekręcać pokrętło USTAWIENIA odwrotnie do 

kierunku wskazówek zegara, aby wybrać kod 
żywności. Wybrany symbol będzie świecił na 
ekranie.

3. Nacisnąć wielokrotnie przycisk WYBÓR 
CIĘŻARU, aby wybrać ciężar 400 g.

4. Nacisnąć przycisk START.
Menu automatycznego gotowania

Kod Tryb żywności/
gotowania

W przypadku ml-
eka/kawy i ziem-
niaków należy 
podać liczbę porcji 
zamiast ciężaru ży-
wności.
W przypadku pop-
cornu jest tylko 
jedna opcja.
Wynik automatycz-
nego gotowania 
jest uzależniony od 
takich czynników 
jak wahania 
napięcia, kształt i 
rozmiar żywnoś-
ci, osobisty wybór 
poziomu gotowa-
nia poszczególnej 
żywności, a nawet 
od sposobu ułoże-
nia żywności w 
urządzeniu. Jeżeli 
wynik gotowania 
nie jest satysfak-
cjonujący, należy 
ustawić czas got-
owania według 
własnego uznania.

A-1 Popcorn

A-2 Mleko/kawa (200 
ml/filiżanka)

A-3 Warzywa

A-4 Ziemniaki (230 g/
sztuka)

A-5 Pizza

A-6 Automatyczne od-
grzewanie (g)

A-7 Grillowany kurczak

A-8 Grillowany stek
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C

W opcji Grillowany kurczak lub 
Grillowany stek program wyda sy-
gnał i zatrzyma się, aby przypo-
mnieć, że konieczne jest odwrócenie 
żywności. Po odwróceniu żywności 
nacisnąć przycisk START, aby kon-
tynuować.

4.9 Grill
Najdłuższy czas grillowania wynosi 95 minut. 
1. Przykładowe założenie gotowania przez 5 minut 

w trybie grilla.
2. Nacisnąć przycisk ZATRZYMANIE/

ANULOWANIE.
3. Wybrać tryb grillowania przez jednokrotne naci-

śnięcie przycisku Grill.
4. Przekręcać pokrętło USTAWIENIA, aż na ekranie 

wyświetli się 5:00.
5. Nacisnąć przycisk START.

C
W trybach gotowania Grill/Tryb mie-
szany należy wstrzymać program i 
odwrócić żywność, aby obie strony 
ugotowały się równomiernie.

4.10 Tryb mieszany
Najdłuższy czas gotowania w trybie mieszanym 
wynosi 95 minut. 

Przykładowe założenie gotowania w trybie miesza-
nym przez 12 minut.
1. Nacisnąć przycisk ZATRZYMANIE/

ANULOWANIE.
2. Wybrać jeden z trybów mieszanych z poniższej 

tabeli naciskając dwu- lub trzykrotnie przycisk 
Mikrofala+Grill.

3. Przekręcać pokrętło USTAWIENIA, aż na ekranie 
wyświetli się 12:00.

4. Nacisnąć przycisk START.

4 Obsługa

Liczba 
naciśnięć 
przycisku 
Mikrofa-
la+Grill  

Tryb mies-
zany

Czas gotowania

Mikrofala Grill

2X Co-1 30% 70%

3X Co-2 55% 45%

4.11 Blokada zabezpieczająca 
przed dziećmi
Użyć tej funkcji, aby zapobiec uruchomieniu urzą-
dzenia przez dzieci bez nadzoru. Symbol blokady 
zabezpieczającej przed dziećmi jest wyświetlany i 
urządzenie nie będzie działać podczas tego usta-
wienia.

Ustawianie: Jeżeli kuchenka jest w trybie goto-
wości lub ustawiania, nacisnąć i przytrzymać przez 
3 sekundy przycisk ZATRZYMANIE/ANULOWANIE; 
urządzenie wyda słyszalny dźwięk i wyświetli się 
symbol blokady. W trybie blokady wszystkie przy-
ciski są nieaktywne.

Anulowanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
ZATRZYMANIE/ANULOWANIE przez 3 sekundy, aż 
symbol blokady zniknie z wyświetlacza.
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5.1 Czyszczenie

A
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia 
urządzenia nie wolno używać ben-
zyny, rozpuszczalnika, ściernych 
środków czyszczących, metalo-
wych przedmiotów ani twardych 
szczotek.

B
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wolno 
zanurzać urządzenia ani jego kabla 
zasilającego w wodzie ani w żad-
nym innym płynie.

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Poczekaj, aż urządzenie całkiem ostygnie.
3. Zadbaj, aby wnętrze kuchenki było czyste. 

Wycieraj wilgotną ściereczką ścianki kuchenki, 
jeśli zostaną zachlapane jedzeniem lub rozlany-
mi płynami. Jeśli kuchenka jest bardzo brud-
na, możesz użyć łagodnego detergentu. Unikaj 
używania sprayów i innych ostrych środków 
czyszczących, ponieważ mogą one spowodo-
wać powstanie plam, śladów i odbarwień na 
powierzchni drzwiczek.

4. Zewnętrzne powierzchnie kuchenki należy czy-
ścić wilgotną ściereczką. Dbaj, aby przez otwory 
wentylacyjne woda nie dostała się do wnętrza, 
aby zapobiec uszkodzeniu części eksploatacyj-
nych kuchenki.

5. Często przecieraj wilgotną ściereczką obydwie 
strony drzwiczek i szklaną tackę, uszczelki 
drzwiczek i części w pobliżu uszczelek, aby usu-
nąć ślady po rozlaniu i zachlapaniu. Nie używaj 
ściernych środków czyszczących.

6. Nie zamocz panelu sterowania. Urządzenie 
czyść wilgotną, miękką ściereczką. Czyszcząc 
panel sterowania, zostaw otwarte drzwiczki, aby 
zapobiec przypadkowemu włączeniu.

7. Jeśli od wewnętrznej strony drzwiczek lub w ich 
pobliżu zbierze się para, zetrzyj ją miękką ście-
reczką. Para może się pojawić, jeśli kuchenka 
mikrofalowa działa w warunkach dużej wilgot-
ności. Jest to normalne zjawisko.

5 Czyszczenie i konserwacja

8.  W niektórych przypadkach możesz musieć 
wyjąć szklaną tackę do czyszczenia. Umyj 
tackę w ciepłej wodzie z płynem lub w 
zmywarce.

9.  Należy regularnie czyścić pierścień 
obrotowy i spód kuchenki, aby zapobiec 
nadmiernemu hałasowi. Wystarczy przetrzeć 
dolną powierzchnię kuchenki łagodnym 
detergentem. Pierścień obrotowy można myć 
w ciepłej wodzie z płynem lub w zmywarce. 
Jeśli wyjmiesz pierścień obrotowy ze spodu 
kuchenki do czyszczenia, koniecznie zamontuj 
do z powrotem w odpowiednim położeniu.

10. Aby usunąć brzydkie zapachy z kuchenki, do 
głębokiej miski, odpowiedniej do używania w 
kuchence mikrofalowej, wlej szklankę wody, 
sok i skórkę z cytryny i włącz kuchenkę na 5 
minut w trybie mikrofal. Następnie dokładnie 
wytrzyj wnętrze do sucha miękką ściereczką.

11. Jeśli żarówka w kuchence wymaga wymiany, 
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

12. Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać 
wszelkie pozostałości po żywności. Jeśli 
kuchenka nie jest utrzymywana w czystości, 
mogą wystąpić uszkodzenia powierzchni, które 
negatywnie wpłyną na żywotność urządzenia i 
które mogą spowodować zagrożenia.

13. Nie wyrzucaj tego urządzenia z odpadami 
domowymi; stare kuchenki należy oddawać 
do specjalnych punktów zbiórki prowadzonych 
przez samorządy.

14. Jeśli kuchenka mikrofalowa jest używana w 
funkcji grillowania, może pojawić się niewielka 
ilość dymu i zapach, które znikną po pewnym 
czasie używania.
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5.2 Przechowywanie
 • Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez 
dłuższy czas, należy je starannie przechować.

 • Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od 
zasilania, ostygło i jest całkiem suche.

 • Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym 
miejscu.

 • Urządzenie należy chronić przed dostępem 
dzieci.

5.3 Przenoszenie i transport 
 • Urządzenie należy przenosić i transportować 
w oryginalnym opakowaniu. 

 • Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi 
uszkodzeniami. 

 • Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na 
urządzeniu ani opakowaniu. Może to spowodo-
wać uszkodzenie urządzenia.

5 Czyszczenie i konserwacja
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Drodzy Klienci, 
 
Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą 
służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji. 
 
Warunki gwarancji Beko S.A. (małe urządzenia AGD) 
 
BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 
0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone 
przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, 
które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach: 
 
I. ZAKRES OCHRONY. 
 
BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad 
produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: 
„Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków 
Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”). 
W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona 
usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie 
określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji. 
BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub 
wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków 
Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika. 
Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI. 
 
Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego 
Użytkownika. 
 
III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO. 
 
Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem 
przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego 
oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu). 
Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez 
Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po 
uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. 
Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na 
czas transportu do punktu serwisowego Beko. 
Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. 
Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych 
Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym 
mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc 
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odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych 
terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14. Po usunięciu 
Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO. 
 
IV. WYŁĄCZENIA. 
 
Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest: 
- użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego 
przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia; 
- użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest 
używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji 
masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów 
turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez 
producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak 
ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.  
 
Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje: 
- wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu; 
- normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, 
żarówki, szczotki, itp.; 
- czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest 
Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego 
obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia. 
- usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, 
niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub 
dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i 
które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych  
z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia; 
uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń 
spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek 
działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania 
atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał 
obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany 
zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze 
szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części; 
- usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, 
które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm;  
 
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. 
 
Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 
r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego. 
 



Arçelik A.Ş. 
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445, 
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