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www.brandt.sk 

Szanowny Kliencie, 

BRANDT produkt. 

BRANDT - szeroki wybór lodówek, 
p i e k a r n i k ó w ,  

i w ten sposób dosk

Absolutne zadowolenie klienta to nasza zasada i priorytet. Dlatego w razie jakichkolwiek 

BRANDT 

www.brandt.sk, gdzie znajdziesz nie tylko 

zmiany parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych produktu. 

Ostrze enie: 

http://www.brandt.sk/
http://www.brandt.sk/
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INSTRUKCJE 

 Uwaga: Po otrzymaniu 

wady/uszkodzenia na dowodzie dostawy, 

bezpiecznym miejscu, aby móc z niej 

spr

niniejsza instrukcja. 

naj

w  
zadaszonych, ogrzewanych pomieszczeniach, 
takich jak kuchnie i podobne pomieszczenia. 

OSÓB W 
NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI 

osoby (w tym dzieci po

osoby bez odpowiedniej wiedzy o 

gdy 

bez nadzoru w 
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INSTALACJA 

zawartych w niniejszej instrukcji, patrz 

instrukcjami zawartymi w rozdziale 

instrukcji. 

zabudowy w szafce górnej, która ma 
odpowiednie wymiary i nie utrudnia 

sieci poprzez jednobiegunowy 

najmniej 3 mm. 

SERWIS 

w mikrofalówce 
napojów ani innych potraw i 

szczelnym 

przeciwnym razie istnieje ryzyko 
rozerwania/wybuchu pojemnika. 

nadzorem osoby odpowiedzialnej lub 

u

kombinowanym (mikrofala + grill), ze 

pod nadzorem odpowiedzialnej osoby 
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Nie zalecamy podgrzewania w 

W przypadku stosowania w trybie 
"podgrzewania w mikrofalach" lub 

stosowania 
pojemniki z metalowymi uchwytami, 

torebek przed umieszczeniem ich w 
piekarniku. 

pojemnikach papierowych/plastikowych 

Podczas gotowania w kuchence 

folii aluminiowej (folii cynowej) do 

Do przygotowania potraw w mikrofalach 

akcesoriów przeznaczonych do stosowania w 

nie zalecane przez producenta 

mienia. 

podgrzewania koców, poduszek lub butów 
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do przechowywania/przechowywania 
itp.). 

ustawionego gramofonu). 

wody 

wybranego trybu pracy 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

ane 

pracy generuje fale elektromagnetyczne. 

zatem bardzo niebezpieczne i 

promieniowania mikrofalowego, nawet po 

 Uwaga: Przed 

 Uwaga: Sprawdzaj regularnie drzwi 

dopiero po naprawieniu drzwi i 

dzieciom bez nadzoru. 
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u

Podczas konserwacji i czyszczenia 
li drzwi 

zenia powierzchni, co 

gniazdka. 

autoryzowanego pracownika producenta 
lub dostawcy albo przez 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 

zawartymi w  niniejszej instrukcji obs
instalacji. 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej 
instalacji. 

w i jest 

domowych lub podobnych: 
kuchenki w sklepach, biurach i podobnych 

miejscach pracy, 
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motelach, gospodarstwach 
agroturystycznych i innych obiektach 
noclegowych, np. obiektach typu "bed 
and breakfast". 

niedopuszczalne. 

OCHRONA 

recyklingu, dlatego nie wyrzucaj po prostu 

odpowiednich pojemników w celu 
ponownego wykorzystania. 

Ten symbol na produkcie lub jego 

Po jego 

zg

tego 

w którym zakupiono produkt. 

wykwalifikowanemu technikowi. 

i (CE) z: 

2006/95/WE. 

elektromagnetycznej 93/68/WE (wraz z 

93/68/WE). 
04 Rady 

Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w 
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INSTALACJA 

SIECI 
ELEKTRYCZNEJ 

oznak uszkodzenia, np. deformacji drzwi lub 

uszkodzony 

wymieniany/naprawiany 
autoryzowanego pracownika producenta lub 
dostawcy albo przez wykwalifikowanego 

: 
parametry sieci domowej 

informacjom na tabliczce znamionowej 

-210 V), instalacja 

wykwalifikowanego elektryka. 
stanie 

technicznym. 
przekrój przewodów odpowiada 
przepisom instalacyjnym. 

termiczny. 

przewód ochronny 
jest 

-

do przewod

energetycznej domu. 
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SIECI ELEKTRYCZNEJ 

 Uwaga: Podczas instalacji i w trakcie 

za

elektrycznego H05RN-F 
3G o przekroju 1 mm2 (1 F+1 Neutralny+1 

220-
w zestawie. 

1. -zielony) jest 

przewodu uziemienia sieci domowej. 
2. 

sieci. 
3. Przewód fazowy (czerwony, czarny lub 

przewodu fazowego w sieci. 

zimowych lub podczas transportu z zimnego 

najmniej 1 lub 2 godziny. Dopiero potem 

o producent jak i 

niewykwalifikowanego lub 

elektrykiem. 
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ZABUDOWA - WYMIARY SZAFY 
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A 

A
B
C 

A 

3 

C B 

OSADZANIE - 
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OPIS 

A - Panel sterowania 
B - talerza obrotowego 

otworze pod 
nim. 

C - Podpora obrotnicy z 
D - Gramofon 

mieszania lub obracania garnka. 
gotowania, 

kierunkach, 
, 

jej wspornika. 
E - Przezroczyste okno drzwiowe 
F - Drzwi 
G - System bezpiecznego blokowania drzwi 
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PANEL KONTROLNY 

A - panelu sterowania 

wprowadzonej (ustawionej) wagi gotowanej potrawy 

aktualny czas (zegar). 

B - Przycisk do regulacji mocy grzewczej 
C - Przycisk funkcji wagi 
D - Przycisk funkcji odszraniania czasowego 
E - do regulacji 
F - Przycisk do ustawiania funkcji Minuta/Zegar 
G - Przycisk Stop/Anuluj 
H - Przycisk Start 
I - Przycisk otwierania drzwi piekarnika 

przygotowanie. 
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- 
obrotowym podczas edycji parametru, 
- , 
- koniec przygotowania. 
Otwarcie drzwi spowoduje zawieszenie 

Start. 

na przyciskach 

aktualnego czasu. 

USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU 

czas 
panelu sterowania. 

Minuta/Godzina
jednostki godziny (aktualny czas) wskazuje 

Minuta/Godzina. Po tym potwierdzeniu na 

wybierakiem obrotowym i 
Minuta/Godzina, aby 

Po tym kroku ustawiona jest aktualna 

minut miga dwukropek. 

OGRZEWANIE MIKROFALOWE 

przycisk (B
 mocy maksymalnej: P100. 

Wy wietl P100 P80 P50 P30 P10 

Power Max ~550 W ~350 W ~200 W ~70 W 

Start, 
ustawienie mocy mikrofal. 

(w zakresie od min. 5 sekund do maks. 95 
. Proporcjonalnie do 

ustawionej 

parametr. Do ogrzewania mikrofalowego o 

- 

- sekund. 
- od 5 do 10 minut po 30 sekundach. 
-
- od 30 do 95 minut po 5 minutach. 

Start, 

mikrofal i czasu trwania. 

NATYCHMIASTOWY START 

zenie posiada kilka przydatnych funkcji 

programowanie jego pracy. 

Natychmiastowy start 

aktualny czas) 

Start 
powoduje natychmiastowe 

P100) z czasem cyklu 30 sekund. 
Start, aby 
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sekund. 
Maksymalny regulowany czas cyklu 
wynosi 95 minut. 
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Regulacja czasu przygotowania 

gdy tryb 

przycisk Start

sekund. 
Maksymalny regulowany czas cyklu wynosi 95 
minut. 

Automatyczne przygotowanie i 
. 

Szybkie programowanie 
panelu sterowania musi pokazyw
aktualny czas) 

Start, 

(P100) 

PROGRAM AUTOMATYCZNY 

zarówno dla trybu odszraniania jak i 
odgrzewania. 

W trybie Defrost z ustawieniem wagi potrawy 

parametry pracy (czas cyklu, moc) na podstawie 
podanej wagi potrawy (regulowanej w zakresie 
od 100 do 2000 g). W trybie Defrost z 

czas wynosi 95 minut. 

sterowania musi 

Odszranianie na podstawie wagi 

(C). 

dEF1. 

(od 100 do 2000 g). 
Start

automatyczny tryb pracy Weight Based 
Defrost, 

pracy. 

cyklu 

(D). 

dEF2. 

(maksymalny regulowany czas cyklu 
wynosi 95 minut). 

Start. Spowoduje to 
uruchomienie automatycznego trybu pracy 

a na 

Automatyczne ogrzewanie 

ustawia parametry przygotowania (moc, czas), a 

wagi. 

wybieraka obrotowego. 

odpowied
reprezentowane przez skróty od A-1 do A-
8. 

Start, 
wybrany "rodzaj potrawy". 

przygotowywanej potrawy. 
Start, 

tryb automatycznego przygotowania. Na 
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Tabela automatycznych presetów 
przygotowania 

Menu Dish Waga (g) Wy wi
etl 

A-1 Pizza 
200 200 

400 400 

A-2 
o 

250 250 

350 350 

450 450 

A-3 Warzywa 

200 200 

300 300 

400 400 

A-4 Makaron 
50 (z 450 ml zimnej wody) 50 

100 (z 800 ml zimnej wody) 100 

A-5 Ziemniaki 

200 200 

400 400 

600 600 

A-6 Ryby 

250 350 

350 350 

450 450 

A-7 Napoje 

1 ml) 1 

ml) 2 

ml) 3 

A-8 
kukurydza 
(popcorn) 

50 50 

100 100 

MINUTY 

Minuta, która 

Minuta/Godzina. 

. 

Start. 

PRZYGOTOWANIE SEKWENCYJNE 

sobie, np. 
podgrzewanie w mikrofalach. Trybu Auto reheat 

przygotowania sekwencyjnego. 

przy 80% mocy): 
unkcyjny 

(D). 

dEF2. 
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. 

mikrofal (B). 

P80). 
Start spowoduje 

sterowania. 
Po zako

przygotowania 
sekwencyjnego. 

ZAMEK DLA DZIECI 

niezamierzonemu uruchomieniu poprzez 
zablok

czas): 

Stop/Anuluj przez 3 sekundy. 

panelu sterowania informuje 

Stop/Anuluj przez 3 sekundy. 
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

konsekwentnie pozbawiane resztek jedzenia i  
napojów oraz ogólnie utrzymywane w dobrym 

o czasu naprawy przez 

ralnym 
(mydlanym) detergentem. 

agresywnych 

alkoholu lub rozpuszczalników. Wymienione 

uszkodzenie 

. 
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czyszczenia 

ia 

talerz). 
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PROBLEMÓW 

problemów eksploatacyjnych i komplikacji, przed wezwaniem serwisu 

Usterka/problem Jak 

potrawa nie jest 
ugotowana). 

Minuta . 

zmontowane. 

Zaparowanie wizjera drzwiowego. 

iskrzy. 

piekarnika. 

Gdy funkcja grilla jest aktywna, po 

modelu). 

. 

czy: 
drzwi 

do zasilania 

odbiór 
telewizji. 

kuchenki mikrofalowej, a 
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www.brandt.sk 

BMS5112X 
Service conso. - CS 69526 

F-95060 CERGY PONTOISE CEDEX 

Mikroproblemy/Mikrofale Model

230V 50Hz Max 1050W S/N

700W / 2450MHz Serwis 

AM717B7T 

xx xx xx 

xxxxx 

BMS5112X1 

PN:xxxxxxxxxxx 
3 660767 966864 

Dalsze informacje o 
www.brandt. sk, 

NAPRAWY 

samodzielnie, 

 na 

zasilania. 

, typ, numer seryjny), 

etykiety typu 

którym jest firma ELEKTRO STORE S.K., s.r.o. 
Centralna dyspozytorska: 
tel. +421 915 473 787 

www.brandt.sk, gdzie 

http://www.brandt.sk/
http://www.brandt.sk/
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UWAGI 
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