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KUCHENKA MIKROFALOWA Z FUNKCJĄ GRILLA
l MICROWAVE OVEN WITH GRILL

INSTRUKCJA l INSTRUCTION MANUAL
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KUCHENKA MIKROFALOWA Z FUNKCJĄ GRILLA
MODEL: D70H20EL-HZB(E17)

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.
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1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania oraz instrukcją czyszczenia i przechowywania. Prosimy zachować tę 
instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

•	 Kuchenka mikrofalowa służy wyłącznie do rozmrażania, podgrzewania, grillowania 
i gotowania na parze produktów spożywczych.

•	 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz 
pomieszczenia i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne 
zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.

•	 Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego 
użytkowania urządzenia.

3. DANE TECHNICZNE

Model: D70H20EL-HZB(E17)
Nr partii: 360/19
Zasilanie: 230-240 V ~, 50 Hz,  
1200 W (mikrofalówka), 900 W (grill)
Moc wyjściowa: 700 W
Częstotliwość działania: 2450 MHz
Pojemność: 20 litrów

Wymiary: 45,3 cm × 36 cm × 26,5 cm
Waga netto: 11,3 kg
Waga brutto: 12,3 kg
Długość przewodu zasilającego  
(bez wtyczki): 1,05 m
Średnica talerza: 24,5 cm

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle 
przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej informacji. Proszę 
zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera 
ważne informacje. Korzystając z urządzenia elektrycznego, 
zachowaj ostrożność, stosując w szczególności poniższe środki 
ostrożności:

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO 
PRZYSZŁEGO WGLĄDU.
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•	 OSTRZEŻENIE! W przypadku uszkodzenia 
drzwiczek lub uszczelek drzwiczek nie 
wolno korzystać z kuchenki do czasu jej 
naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.

•	 OSTRZEŻENIE: Prace konserwacyjne  
i naprawy związane z usunięciem obudowy 
zapobiegającej możliwej ekspozycji na 
źródło promieniowania mikrofalowego 
przeprowadzać może wyłącznie 
wykwalifikowany personel techniczny.

•	 OSTRZEŻENIE: Nie podgrzewaj płynów 
i pozostałej żywności w zamkniętych 
pojemnikach, ponieważ mogą wybuchnąć.

•	 Urządzenie może być używane przez dzieci 
starsze niż 8 lat i osoby o  ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej lub osoby o braku 
doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one 
pod nadzorem lub korzystają z urządzenia 
bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi 
oraz rozumieją zagrożenia. Dzieci nie 
mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie 
i konserwacja urządzenia nie mogą być 
wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby 
dorosłej.

•	 Trzymaj urządzenie i jego przewód 
w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku 
poniżej 8 lat

•	 Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do 
użytku domowego.

•	 Minimalna wysokość wolnego miejsca 
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powyżej górnej powierzchni kuchenki 
powinna wynosić 20 cm.

•	 Należy używać tylko naczyń, które 
nadają się do stosowania w kuchenkach 
mikrofalowych.

•	 Podgrzewając żywność w plastikowym lub 
papierowym pojemniku, często sprawdzaj, 
czy materiał nie zapalił się.

•	 Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona 
do podgrzewania żywności i napojów. 
Suszenie żywności, odzieży oraz ogrzewanie 
kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek i innych 
podobnych produktów może spowodować 
ryzyko obrażeń lub pożaru.

•	 Temperatura dostępnych powierzchni może 
być wysoka podczas pracy urządzenia.

•	 Jeśli podczas użytkowania pojawi się dym, 
należy wyłączyć lub odłączyć urządzenie  
i trzymać drzwi zamknięte w celu zduszenia 
płomienia.

•	 Podgrzewanie napojów może prowadzić do 
gwałtownego zagotowania, dlatego należy 
zachować szczególną ostrożność podczas 
wyjmowania pojemnika.

•	 Zawartość butelek do karmienia i słoiczków 
z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać 
lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę 
przed spożyciem, aby uniknąć poparzenia.

•	 Nie podgrzewaj w kuchence jajek  
w skorupkach i jajek ugotowanych na 
twardo, ponieważ mogą eksplodować 
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nawet po zakończeniu podgrzewania.
•	 Uszczelki drzwi, wnęki i sąsiednie części 

należy czyścić zgodnie z wytycznymi,  
o których mowa w rozdziale 8.

•	 OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć 
ryzyko poparzenia, porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru, urazu i narażenia 
na nadmierne działanie promieniowania 
mikrofalowego:

•	 Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie 
z przeznaczeniem opisanym w niniejszej 
instrukcji. Nie używaj do czyszczenia 
kuchenki substancji żrących. Kuchenka 
ta służy do podgrzewania, gotowania 
i grillowania żywności. Nie jest ona 
przeznaczona do użytku przemysłowego 
lub laboratoryjnego.

•	 Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
•	 Nie uruchamiaj kuchenki, jeśli uszkodzona 

została wtyczka lub przewód, kuchenka nie 
działa prawidłowo, została uszkodzona lub 
upuszczona.

•	 Aby ograniczyć ryzyko pożaru we wnętrzu 
kuchenki:

o przed umieszczeniem torebki papierowej 
lub plastikowej w kuchence usuń drucik 
do zamykania opakowań,

o w przypadku gdy zauważysz dym, 
wyłącz urządzenie, nie otwierając 
drzwiczek, aby zdławić ewentualny 
ogień,
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o nie używaj wnętrza kuchenki do 
przechowywania produktów. Nie 
pozostawiaj produktów papierowych, 
naczyń ani żywności w środku, gdy nie 
korzystasz z kuchenki.

•	 Podgrzewanie napojów może prowadzić do 
gwałtownego zagotowania, dlatego należy 
zachować szczególną ostrożność podczas 
wyjmowania pojemnika.

•	 Nie używaj kuchenki do smażenia. 
Gorący tłuszcz może uszkodzić kuchenkę  
i naczynie, a także spowodować oparzenia 
skóry.

•	 Artykuły z twardą skórką, takie jak ziemniaki, 
dynie, jabłka czy kasztany, przekłuj przed 
gotowaniem.

•	 Naczynia mogą ulec nagrzaniu ze względu 
na temperaturę podgrzewanej żywności. 
Dlatego konieczne może być użycie 
rękawicy kuchennej.

•	 Upewnij się, że naczynia nadają się do 
kuchenek mikrofalowych.

•	 Niniejszy produkt jest urządzeniem 
ISM grupy 2 klasy B. Grupa 2 obejmuje 
wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, 
naukowe i medyczne), w których 
energia o częstotliwości radiowej 
generowana jest w sposób zamierzony 
lub jest ona wykorzystywana w formie 
promieniowania elektromagnetycznego 
do obróbki materiałów, a także urządzenia 
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elektroiskrowe. Urządzenia klasy B to 
urządzenia przystosowane do użytku  
w gospodarstwach domowych i lokalach 
podłączonych bezpośrednio do sieci 
niskiego napięcia doprowadzającej energię 
elektryczną do budynków mieszkalnych.

•	 OSTRZEŻENIE! Nie umieszczaj kuchenki 
w pobliżu pieca kuchennego i innych 
urządzeń generujących ciepło, gdyż grozi to 
uszkodzeniem kuchenki i będzie skutkowało 
unieważnieniem gwarancji.

•	 Podczas pracy kuchenki powierzchnia 
urządzenia może się nagrzewać.

•	 Podczas pracy kuchenki drzwiczki i zewnętrzne 
elementy urządzenia mogą się nagrzewać.

•	 Kuchenka mikrofalowa musi być używana 
wyłącznie jako wolnostojąca.

•	 Produkt nie był testowany pod kątem 
umieszczenia w szafce, dlatego nie można 
go umieszczać w szafce.

•	 Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, 
zachowując odległość 20 cm nad kuchenką, 
10 cm za kuchenką i 5 cm po obu stronach 
kuchenki. Pracy urządzenia nie należy 
kontrolować zewnętrznym minutnikiem ani 
oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

•	 Aby uniknąć uszkodzeń, zabezpiecz talerz 
obrotowy, zanim przeniesiesz urządzenie.

•	 UWAGA! Wykonywanie prac konserwacyjnych 
i napraw przez osobę bez odpowiednich 
kwalifikacji jest niebezpieczne ze względu 
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na konieczność zdjęcia osłony chroniącej 
przed działaniem promieniowania mikrofalowego. 
Dotyczy to także wymiany przewodu 
zasilającego i żarówki. Wówczas 
oddaj urządzenie do naszego punktu 
serwisowego.

•	 Kuchenka mikrofalowa służy wyłącznie 
do rozmrażania, podgrzewania, grillowania 
i gotowania na parze produktów 
spożywczych.

•	 Podgrzaną żywność wyjmuj, korzystając  
z rękawic kuchennych.

•	 Uwaga! Przy zdejmowaniu pokrywki  
i rozwijaniu folii dojdzie do uwolnienia pary.

•	 Nie należy stosować żadnych zewnętrznych 
zegarów ani systemów zdalnego sterowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE 
MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE 
DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA 
MIKROFALOWEGO:
•	 Nie uruchamiaj kuchenki z otwartymi 

drzwiczkami, ponieważ wówczas możesz 
być narażony na szkodliwe działanie 
promieniowania mikrofalowego. Nie 
zdejmuj ani nie zmieniaj ustawienia blokad 
bezpieczeństwa.

•	 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między 
drzwiczkami kuchenki a płytą czołową. 
Nie dopuść do gromadzenia się zabrudzeń 
ani resztek środków czyszczących na 
powierzchniach uszczelniających.
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•	 W przypadku uszkodzenia kuchenki nie 
uruchamiaj jej. Zwróć szczególną uwagę, 
czy drzwiczki zamykają się prawidłowo,  
a następujące elementy nie są uszkodzone:

o drzwiczki (nie mogą być wygięte),
o zawiasy i zatrzaski (nie mogą być 

uszkodzone lub poluzowane),
o uszczelki drzwiczek i inne powierzchnie 

uszczelniające.
•	 Wszelkie naprawy i modyfikacje powinien 

wykonywać wyłącznie wykwalifikowany 
personel techniczny.

Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty 
elektronicznej: info@joinco.com.pl

5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się  
w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie. 

1 x kuchenka mikrofalowa, 
talerz do podgrzewania 

potraw
1 x metalowy ruszt 1 x instrukcja obsługi

W przypadku, gdy brakuje jakiejkolwiek części, skontaktuj się ze sprzedawcą.
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6. BUDOWA

1. System blokady drzwiczek
2. Okno kuchenki
3. Wał
4. Pierścień rolki
5. Panel sterowania
6. Falowód (nie należy zdejmować płytki
    mikowej zakrywającej falowód)
7. Szklany talerz
8. Grzałka opiekacza
9. Metalowy ruszt
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PANEL STEROWANIA
EKRAN MENU
Wyświetlane są następujące informacje: czas gotowania, 
moc oraz wykonywane czynności.  

POZIOM MOCY 
Nacisnąć ten przycisk kilka razy, aby ustawić poziom mocy 
gotowania mikrofalami.

CZAS/ZEGAR 
Nacisnąć, aby ustawić zegar oraz czas i funkcję.

GRILL 
Nacisnąć, aby ustawić program grilla. 

PROGRAM MIESZANY 
Nacisnąć, aby ustawić program mieszany.

ROZMRAŻANIE 
Nacisnąć, aby zaprogramować program rozmrażania.

STOP 
Nacisnąć, aby anulować ustawienie lub zresetować 
kuchenkę przed ustawieniem programu gotowania.  
Nacisnąć jeden raz, aby na chwilę zatrzymać gotowanie lub 
dwukrotnie, aby całkowicie anulować gotowanie. 

POKRĘTŁO TIME/MENU/WEIGHT (CZAS/MENU/WAGA) 
Przekręcić pokrętło, aby wprowadzić czas, wagę. 
Przekręcić pokrętło, aby wybrać menu automatycznego 
gotowania. 

START/SZYBKI START 
Nacisnąć jeden raz, aby uruchomić program gotowania. 
Wystarczy nacisnąć kilka razy, aby ustawić czas gotowania 
i rozpocząć od razu gotowanie z pełną mocą.Pokrętło służy 
także jako przycisk potwierdzający
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7. UŻYTKOWANIE

INSTALACJA:

1. Wyjmij wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza kuchenki.

2. OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy kuchenka nie ma żadnych uszkodzeń, takich 
jak: nieprawidłowa pozycja lub wgniecenie drzwiczek, uszkodzone uszczelki  
i powierzchnie uszczelniające, pęknięte lub obluzowane zawiasy i zatrzaski, wgniecenia 
wewnątrz kuchenki lub na drzwiczkach. W razie jakichkolwiek uszkodzeń nie uruchamiaj 
kuchenki i skontaktuj się z serwisem. 

3. Umieść kuchenkę na płaskiej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej ciężar oraz 
ciężar żywności gotowanej w kuchence. 

4. Nie umieszczaj kuchenki w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci lub materiałów palnych.

5. Do prawidłowej pracy kuchenki niezbędny jest odpowiedni przepływ powietrza. 
Zachowaj odległość 20 cm nad kuchenką, 10 cm za kuchenką i 5 cm po obu stronach 
kuchenki. Nie zasłaniaj i zastawiaj żadnych otworów urządzenia. Nie demontuj nóżek.

6. Nie uruchamiaj kuchenki bez szklanego talerza lub pierścienia obrotowego 
umieszczonego w odpowiednim miejscu.

7. Upewnij się, że przewód zasilający nie został uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką, 
przez powierzchnie gorące lub ostre.

8. Zapewnij dostęp do wtyczki, aby można ją było wyjąć z gniazda w nagłych wypadkach.

9. Nie używaj kuchenki poza pomieszczeniami zamkniętymi.

ZASADY KORZYSTANIA Z KUCHENKI

1. Starannie rozłóż żywność. Najgrubsze fragmenty ułóż bliżej krawędzi talerza.

2. Kontroluj czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy zalecany czas, w razie konieczności 
możesz go wydłużyć. Żywność gotowana zbyt długo może się dymić lub zapalić.

3. Żywność przykryj na czas gotowania. Chroni to przed rozpryskami i ułatwia 
równomierne gotowanie.

Aby przyspieszyć gotowanie takich dań, jak kurczak czy hamburger, podczas gotowania 
przewróć je na drugą stronę. Duże potrawy, takie jak pieczeń, przewróć na drugą stronę 
przynajmniej raz w trakcie gotowania. Dania, takie jak pulpety, w połowie gotowania 
przełóż ze spodu do góry i ze środka na krawędź talerza.
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UZIEMIENIE

Urządzenie należy uziemić. Kuchenka wyposażona jest w kabel z przewodem 
uziemiającym i wtyczką uziemiającą, który należy podłączyć do odpowiednio 
zamocowanego i uziemionego gniazda ściennego. W wypadku zwarcia uziemienie 
ogranicza ryzyko porażenia prądem, umożliwiając odprowadzenie prądu. Zalecamy 
podłączenie kuchenki do obwodu przeznaczonego wyłącznie do jej zasilania. Stosowanie 
wysokiego napięcia jest niebezpieczne i może prowadzić do pożaru lub innych wypadków 
powodujących uszkodzenie kuchenki.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe zastosowanie wtyczki uziemiającej może prowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym.

WAŻNE:

1. W razie pytań związanych z uziemieniem lub podłączeniem urządzenia skontaktuj się 
z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisem technicznym.

2. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia kuchenki lub 
urazy wynikające z nieprzestrzegania procedur związanych z podłączeniem urządzenia 
do zasilania.

Przewody znajdujące się w kablu zasilającym oznaczone są w następujący sposób:

Przewód żółto-zielony = UZIEMIENIE 

Przewód niebieski = ZEROWY

Przewód brązowy = ROBOCZY

WYBÓR NACZYŃ

1. Idealnym materiałem, z którego powinny być wykonane naczynia do kuchenki 
mikrofalowej, jest materiał przezroczysty, przepuszczający mikrofale i umożliwiający 
przepływ energii przez pojemnik i ogrzewanie żywności.

2. Mikrofale nie są w stanie przeniknąć przez metal, dlatego nie należy używać naczyń  
z wykończeniem metalowym.

3. Nie używaj również produktów z makulatury, ponieważ mogą one zawierać drobiny 
metalu, które z kolei mogą spowodować iskrzenie lub zapalenie materiału.

4. Zalecamy stosowanie naczyń okrągłych lub owalnych zamiast kwadratowych lub 
prostokątnych, ponieważ żywność znajdująca się w narożnikach z reguły podgrzewana 
jest nadmiernie.

5. Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu, można zastosować cienkie paski folii 
aluminiowej, jednak nie w nadmiernej ilości, zachowując odstęp około 2,5 cm między folią 
a wnętrzem kuchenki. 
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Poniższa lista zawiera ogólne wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich naczyń:

Naczynia kuchenne Mikrofale Grill Program 
mieszany

Szkło żaroodporne Tak Tak Tak

Szkło nieżaroodporne Nie Nie Nie

Ceramika żaroodporna Tak Tak Tak

Talerz z tworzywa sztucznego  
do stosowania w kuchence mikrofalowej Tak Nie Nie

Ręcznik papierowy Tak Nie Nie

Metalowa taca Nie Tak Nie

Metalowy ruszt Nie Tak Nie

Folia aluminiowa i pojemnik foliowy Nie Tak Nie

ROZPOCZĘCIE PRACY

• Po podłączeniu kuchenki po raz pierwszy do gniazdka zasilania, na wyświetlaczu 
pojawi się „1:01”.

• Jeżeli podczas gotowania przycisk STOP zostanie naciśnięty jeden raz lub jeżeli 
otwarte zostaną drzwiczki, program zostanie zatrzymany, następnie naciśnij przycisk 
START/SZYBKI START, aby przywrócić działanie, a jeżeli przycisk STOP zostanie 
naciśnięty dwukrotnie, program zostanie anulowany.

• Po zakończeniu gotowania na ekranie pojawi się napis End (koniec) i co dwie minuty 
emitowany będzie sygnał dźwiękowy do momentu naciśnięcia przez użytkownika 
przycisku STOP lub otwarcia drzwiczek.

• W trybie oczekiwania lub po zakończeniu pracy, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie 
wykonana żadna operacja, podświetlenie stanie się słabo jasne. Należy wtedy 
nacisnąć dowolny przycisk, aby podświetlić ekran.

• Każde naciśnięcie przycisku zostanie potwierdzone emitowanym sygnałem 
dźwiękowym.

• System kuchenki mikrofalowej ma funkcję chłodzenia. W przypadku każdego trybu, 
w którym czas działania przekracza 2 minuty, a drzwiczki piekarnika nie są otwarte, 
wentylator kuchenki włączy się automatycznie na około 3 minuty, aby schłodzić 
urządzenie i przedłużyć żywotność piekarnika. 

USTAWIENIA ZEGARA  

Dostępny jest zegar 12- lub 24-godzinny. Po naciśnięciu klawisza z zegarem podczas 
pracy kuchenki, można ustawić czas, po którym mikrofalówka wyda sygnał dźwiękowy 
(przypomnienie).
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Po dłuższym przyciśnięciu przycisku CZAS/ZEGAR, zmianę systemu 12/24 dokonuje się 
pokrętłem i potwierdza jego wciśnięciem.

NA PRZYKŁAD: Aby ustawić godzinę 8:30, należy:
1. Nacisnąć przycisk CZAS/ZEGAR przez dłuższy czas, aby wybrać zegar 12- lub 

24-godzinny.
2. Przekręcić pokrętło CZAS/MENU/WAGA, aby ustawić cyfry godziny na 8.
3. Nacisnąć przycisk START/SZYBKI START jeden raz, aby potwierdzić ustawioną 

godzinę.
4. Przekręcić pokrętło CZAS/MENU/WAGA, aby ustawić cyfry minut na 30.
5. Nacisnąć przycisk START/SZYBKI START jeden raz, aby potwierdzić ustawienie.

SZYBKI START 

Kuchenka będzie podgrzewać żywność szybko z DUŻĄ mocą (100% mocy wyjściowej) 
podczas programu gotowania z szybkim startem.

Wystarczy nacisnąć przycisk START/SZYBKI START kilka razy, aby ustawić czas 
gotowania. Kuchenka zacznie pracować automatycznie z pełną mocą. Każde wciśnięcie 
przycisku START/SZYBKI START powoduje wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund. 
Maksymalny czas gotowania, jaki można wprowadzić, to 12 minut. 

GOTOWANIE MIKROFALAMI

Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut. Aby gotować mikrofalami, wystarczy 
nacisnąć przycisk POZIOM MOCY kilka razy w celu wybrania poziomu mocy gotowania, 
następnie za pomocą pokrętła CZAS/MENU/WAGA ustawić żądany czas gotowania 
(przekręcając pokrętło w prawo). Aby potwierdzić naciśnij przycisk START/SZYBKI START. 
Podczas gotowania można sprawdzać poziom mocy poprzez naciśnięcie przycisku 
POZIOM MOCY.

1. Nacisnąć przycisk POZOM MOCY kilka razy, aby ustawić:

Nacisnąć przycisk POZIOM MOCY  MOC GOTOWANIA

jeden raz 100%
dwa razy 90%

3 razy 80%
4 razy 70%
5 razy 60%
6 razy 50%
7 razy 40%
8 razy 30%
9 razy 20%

10 razy 10%
11 razy 0%
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GRILL 

1. W trybie gotowości naciśnij raz klawisz GRILL.
2. Przekręć pokrętło CZAS/MENU/WAGA, aby wprowadzić czas gotowania. Najdłuższy 

czas to 95 minut.
3. Naciśnij START/SZYBKI START, aby potwierdzić.

ROZMRAŻANIE 
Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie po zaprogramowaniu 
wagi żywności. Masa zamrożonej żywności waha się od 100 g do 1800 g.
1. Naciśnij ROZMRAŻANIE.
2. Przekręć pokrętło CZAS/MENU/WAGA, aby ustawić wagę żywności.
3. Naciśnij START/SZYBKI START, aby potwierdzić.
UWAGA: Podczas programu rozmrażania system zatrzyma się i wyemituje dźwięk, aby 
przypomnieć użytkownikowi o przekręceniu jedzenia, a następnie naciśnij START/SZYBKI 
START, aby wznowić program rozmrażania.

PROGRAM MIESZANY 
Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut. Funkcja ta umożliwia połączenia grilla i 
gotowania mikrofalami w dwóch różnych ustawieniach: COMB-1 lub COMB-2. 
Program mieszany 1 (COMB-1): 30% czasu – gotowanie mikrofalami, 70% – grill. 
Stosowany do gotowania ryb, ziemniaków lub zapiekania. 
Program mieszany 2 (COMB-2): 55% czasu – gotowanie mikrofalami, 45% – grill. 
Stosowany do omletów, pieczonych ziemniaków i drobiu. 

1. Naciśnij COMB. raz lub dwa razy, aby wybrać program COMB-1 lub COMB-2.
2. Przekręć pokrętło CZAS/MENU/WAGA, aby wprowadzić czas gotowania. Najdłuższy 

czas to 95 minut.
3. Naciśnij przycisk START/SZYBKI START, aby potwierdzić.
UWAGA: Podczas gotowania można nacisnąć COMB. aby sprawdzić tryb kombinacji.

GOTOWANIE AUTOMATYCZNE 

Dla następujących potraw lub trybów gotowania nie trzeba wprowadzać mocy gotowania 
i czasu. Wystarczy wprowadzić rodzaj produktu, który będzie gotowany i jego masę. 
Kuchenka uruchomi się po naciśnięciu przycisku START/SZYBKI START.
Można obrócić potrawę (produkt) w połowie czasu gotowania, aby zapewnić równomierne 
ugotowanie.
Przykład:
1. W trybie oczekiwania, przekręcić pokrętło CZAS/MENU/WAGA w lewo, aby wybrać 

kod produktu i określić produkt, który będzie gotowany.
2. Naciśnij START/SZYBKI START, aby potwierdzić.
3. Obróć pokrętło CZAS/MENU/WAGA, aby wybrać wagę żywności.
4. Naciśnij przycisk START/SZYBKI START, aby potwierdzić.
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Menu automatycznego gotowania

Kod Produkt

A-01 Spaghetti (g)
1. W przypadku kurczaka, wołowiny/ba-

raniny i szaszłyka, podczas gotowania 
kuchenka zatrzyma się, aby przypo-
mnieć użytkownikowi, aby obrócił jedze-
nie. Następnie należy nacisnąć START/
SZYBKI START, aby wznowić gotowanie.

2. Wynik automatycznego gotowania zależy 
od takich czynników, jak kształt i wiel-
kość żywności, osobiste preferencje co 
do smaku niektórych potraw, a nawet od 
tego, jak  zostanie umieszczone jedzenie 
w kuchence mikrofalowej. Jeśli rezultat 
gotowania nie jest satysfakcjonujący, na-
leży odpowiednio dostosować czas goto-
wania.

A-02 RYBA (g)

A-03 RYŻ (g)

A-04 KURCZAK (g)

A-05 AUTOMATYCZNE 
PODGRZEWANIE (g)

A-06 ZIEMNIAKI (g)

A-07 WOŁOWINA/BARANINA (g)

A-08 SZASZŁYK MIĘSNY

A-09 MLEKO/KAWA (200 ml/kubek)

OPÓŹNIENIE STARTU
Ta funkcja umożliwia ustawienie kuchenki w taki sposób, aby program gotowania rozpoczął 
się o późniejszej godzinie. Nie dotyczy to programu automatycznego podgrzewania (A-05) 
oraz funkcji szybkiego gotowania, rozmrażania i podgrzewania.
Aby ustawić funkcję późniejszego startu, należy kierować się poniższymi punktami:
1. Przekręć pokrętło CZAS/MENU/WAGA w lewo i wybierz dowolny program (oprócz 

automatycznego podgrzewania A-05).
2. Naciśnij START/SZYBKI START, aby potwierdzić. 
3. Wybierz odpowiednią wagę produktu, przekręcając pokrętło CZAS/MENU/WAGA 

w prawą lub lewą stronę (wagi produktu są zaprogramowane - nie ma możliwości 
wpisania własnej wagi).

4. Naciśnij CZAS/ZEGAR.
5. Przekręć pokrętło CZAS/MENU/WAGA, aby wprowadzić godzinę. 
6. Naciśnij START/SZYBKI START, aby potwierdzić.
7. Przekręć pokrętło CZAS/MENU/WAGA, aby wprowadzić minuty.
8. Naciśnij START/SZYBKI START, aby potwierdzić.
UWAGA: Po ustawieniu funkcji można sprawdzić ustawiony czas, naciskając dowolny 
przycisk (z wyjątkiem STOP), a następnie można nacisnąć przycisk STOP, aby anulować 
program. Po ustawieniu czasu słychać sygnały dźwiękowe sygnalizujące rozpoczęcie 
zaprogramowanego trybu gotowania.
Aby podgrzewanie w późniejszym czasie włączyło się o konkretnej godzinie, musi być 
ustawiona poprawna godzina na panelu kuchenki mikrofalowej.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI
Stosować, aby zapobiec obsłudze kuchenki przez małe dzieci bez nadzoru. Zabezpieczenie 



19

przed dziećmi włączy się automatycznie w ciągu jednej minuty, gdy kuchenka jest 
nieużywana. O włączeniu blokady poinformuje świecąca kontrolka blokady. Podczas 
działania blokady wszystkie funkcje kuchenki są wyłączone. Aby anulować zabezpieczenie 
przed dziećmi wystarczy otworzyć lub zamknąć drzwiczki kuchenki.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE
Praca kuchenki mikrofalowej może zakłócać pracę odbiorników radiowych, telewizyjnych 
i podobnych urządzeń. W wypadku wystąpienia zakłóceń można je ograniczyć lub usunąć 
w następujący sposób:
1. Wyczyść drzwiczki i powierzchnie uszczelniające kuchenki.
2. Zmień ustawienie anteny radiowej lub telewizyjnej.
3. Zmień położenie kuchenki mikrofalowej względem odbiornika.
4. Odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika.
5. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazda, aby kuchenka mikrofalowa  

i odbiornik zasilane były z innych obwodów.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyciągnij kabel zasilający z gniazda 
ściennego.

•	 Utrzymuj czystość wewnątrz kuchenki. Resztki jedzenia lub napojów przylegające 
do ścian kuchenki usuń wilgotną szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń 
możesz użyć łagodnego środka czyszczącego. Nie używaj środków czyszczących  
w aerozolu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one pozostawić 
plamy, smugi lub zmatowienia na powierzchni drzwiczek.

•	 Powierzchnie zewnętrzne czyść wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzeń 
elementów wewnątrz kuchenki, chroń otwory wentylacyjne przed wodą.

•	 Często przecieraj wilgotną szmatką z obu stron drzwiczki i okno, uszczelki  
i przylegające elementy, aby usunąć pozostałości jedzenia i napojów. Nie używaj 
detergentów z dodatkiem środków ściernych.

•	 Chroń panel sterowania przed wodą. Czyść miękką, nawilżoną szmatką. Czyszcząc 
panel sterowania, drzwiczki pozostaw otwarte, aby zapobiec przypadkowemu 
włączeniu kuchenki.

•	 Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz kuchenki zgromadzi się para, przetrzyj kuchenkę 
miękką szmatką. Do zaparowania może dojść podczas użytkowania kuchenki  
w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Jest to normalne.

•	 Co pewien czas wyjmij szklany talerz obrotowy i wyczyść go. Talerz myj  w ciepłej 
wodzie z płynem do naczyń lub w zmywarce do naczyń.

•	 Pierścień i dno kuchenki czyść regularnie, aby uniknąć nadmiernego hałasu 
podczas pracy kuchenki. Spodnią powierzchnię kuchenki przemyj łagodnym 
środkiem czyszczącym. Pierścień można czyścić w ciepłej wodzie z mydłem lub 
w zmywarce do naczyń. Po wyczyszczeniu pierścień umieść w pierwotnej pozycji.

•	 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu wewnątrz kuchenki, wstaw do kuchenki 
głęboką miskę żaroodporną z wodą i skórką cytryny, a następnie podgrzewaj 
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ją przez 5 minut, po czym dokładnie wytrzyj wnętrze kuchenki do sucha miękką 
szmatką.

•	 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj wszelkie resztki jedzenia. Nadmierne 
zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i negatywnie 
wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

•	 Gdy kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla jest używana po raz pierwszy, może 
emitować niewielkie ilości dymu i nieprzyjemnego zapachu. To jest normalne 
zjawisko, ponieważ kuchenka jest wykonana z płyty stalowej pokrytej olejem 
smarowym i w nowej kuchence będą tworzyć się opary i nieprzyjemne zapachy 
w wyniku spalania oleju smarowego. To zjawisko zniknie po pewnym okresie 
użytkowania

9. NAPRAWA
 
W przypadku gdy kuchenka nie działa: 

1. Upewnij się, czy jest prawidłowo podłączona do sieci. Jeśli nie, wyjmij wtyczkę  
z gniazda, odczekaj 10 sekund, a następnie włóż wtyczkę do gniazda ponownie.

2. Upewnij się, czy nie doszło do przepalenia bezpiecznika lub uruchomienia wyłącznika 
automatycznego. Jeśli nie, sprawdź gniazdo, podłączając do niego inne urządzenie.

3. Upewnij się, czy panel sterowania jest zaprogramowany prawidłowo, a zegar został 
nastawiony.

4. Upewnij się, czy drzwiczki zostały zamknięte, a blokada bezpieczeństwa została 
uruchomiona. W przeciwnym razie prąd nie będzie dopływał do kuchenki.

JEŚLI ŻADNA Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, SKONTAKTUJ 
SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM. NIE REGULUJ I NIE NAPRAWIAJ KUCHENKI 
SAMODZIELNIE.

10. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie 
wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ 
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego  
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska 
naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do 
punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń 
elektrycznych.



21

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/EU) 
i niskonapięciowej LVD (2014/35/EU), dlatego został na 
nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności z normami nowego podejścia.

12. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, 
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę  
i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi  
z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU – 
zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie 
ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia 
stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi  
i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dyrektywa RoHS obowiązuje od 3 stycznia 2013 roku. Nowy 
sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie 
zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, 
polibromowego difenylu lub polibromowego eteru fenylowego.
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Urządzenie przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego 
wewnątrz pomieszczeń.

Produkt powinien być trzymany do góry – zgodnie z oznaczeniem.

Symbol oznaczający konieczność ochrony produktu przed 
wilgocią.

Produkt może zostać uszkodzony – proszę zachować ostrożność 
i nie rzucać.

Jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres 
jego użytkowania się zakończył, wówczas należy umieścić produkt 
i jego akcesoria we właściwym punkcie recyklingu. Wyrzucając 
opakowanie i plastikowe elementy, rób to w miejscach do tego 
przeznaczonych, mając na uwadze dobro środowiska.

13. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu,  
w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt 
powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

14. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w Chinach
Nr partii: 360/19
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MICROWAVE OVEN WITH GRILL
MODEL: D70H20EL-HZB(E17)

Colors may differ from those shown in the illustrations.
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1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product! We believe that it will satisfy your needs.  
Before using the product, please read carefully this manual, with special attention to the 
safety rules, as well as cleaning and storage instructions. 
Please keep this manual for future reference.

2. INTENDED USE

•	 The microwave oven should be used only for defrosting, heating, grilling and steaming 
foods.

•	 The appliance is intended exclusively for domestic and indoor use, and cannot be 
used for professional purposes. Any other use is considered improper and therefore 
dangerous. 

•	 The manufacturer shall assume no liability for injuries resulting from improper use of 
the appliance.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: D70H20EL-HZB(E17)
Batch numbr: 360/19
Supply voltage: 230-240 V ~, 50 Hz,  
1200 W (microvawe), 900 W (grill)
Output power: 700 W
Operating frequency: 2450 MHz
Capacity: 20 litres

Dimensions: 45.3 cm × 36 cm × 26.5 cm 
Net weight: 11,3 kg 
Gross weight: 12,3 kg
Power cable length: 1.05 m
Plate diameter: 24,5 cm

4. SAFETY RULES 

Read carefully the user manual before use. During operation, 
strictly follow the instructions contained in this manual. 
Please keep the manual and packaging for future reference 
as they contain important information. Be careful when using 
the electrical appliance, and in particular follow the below 
precautions:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. 
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE.

•	 WARNING! In case of damaging the door 
or door seals, do not use the oven until it is 
repaired by a qualified person.
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•	 WARNING! Any maintenance and repair work 
associated with the removal of the housing, 
which prevents the possible exposure to 
the source of microwave radiation, can 
be carried out only by qualified technical 
personnel.

•	 WARNING! Do not heat liquids or other foods 
in closed containers as they may explode.

•	 This appliance can only be operated 
by children of over 8 years of age, or 
persons with limited physical, sensory or 
mental capacities, or persons without the 
necessary experience and/or knowledge 
only when supervised or by following the 
rules for safe use in accordance with this 
User Manual, and only when they have 
been made aware of the related risks. This 
appliance is not a toy and children must not 
play with it. Children may clean and maintain 
the appliance under adult supervision only.

•	 Keep the device and its cord out of the reach 
of children under 8 years.

•	 This appliance is designed for domestic  
use only.

•	 The minimum space above the upper 
surface of the oven should be 20 cm.

•	 Use only dishes that are suitable for use in 
microwave ovens.

•	 In case of heating foods in plastic or paper 
containers, often check if the material has 
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not set on fire.
•	 The microwave oven is designed for heating 

foods and beverages. Drying foods, clothes, 
slippers, sponges, cleaning clothes or 
similar products may cause a risk of injury 
or fire.

•	 The temperature of accessible surfaces may 
be high when the appliance is operating.

•	 If smoke appears during use, turn off or 
unplug the appliance and keep the door 
closed in order to stifle any possible flames.

•	 Heating beverages can lead to rapid boiling. 
Be careful when removing the container.

•	 Before consumption, stir or shake the 
contents of feeding bottles and jars of baby 
food and check their temperature in order 
to avoid burns.

•	 Do not use the microwave oven to heat 
eggs in their shells and hard-boiled eggs as 
they may explode even after the heating is 
complete.

•	 Door seals, cavities and adjacent parts 
must be cleaned in accordance with the 
guidelines referred to in chapter 8 Cleaning 
and Maintenance.

WARNING! In order to reduce the risk of burns, 
electric shock, fire, injuries and exposure to 
excessive microwave radiation:
•	 Use the appliance only for the intended 

purpose described in this manual. Do 
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not clean the oven with any corrosive 
substances. The oven has been designed 
for heating, cooking and grilling foods. It is 
not intended for industrial or laboratory use.

•	 Do not start the oven if it is empty.
•	 Do not operate the oven if the cable or plug 

has been damaged, the microwave is not 
working properly, or has been damaged or 
dropped.

•	 In order to reduce the risk of fire inside the 
oven:

o Remove the sealing wire before placing 
a paper or plastic bag in the oven.

o If you notice smoke, turn off the 
appliance without opening the door in 
order to stifle any possible fire.

o Do not use the oven for storage 
purposes. When not using the oven, do 
not leave paper products, utensils or 
foods inside.

•	 Heating beverages can lead to rapid boiling. 
Be careful when removing the container.

•	 Do not use the oven for frying. Hot fat can 
damage the appliance and dish, and cause 
skin burns.

•	 Products with hard peel, such as potatoes, 
pumpkins, apples or chestnuts should be 
pierced before cooking.

•	 Dishes may become hot due to the 
temperature of the heated food. It may be 
necessary to use a kitchen glove.
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•	 Make sure that the dishes are suitable for 
microwave use.

•	 This product is a Group 2 Class B ISM 
equipment. Group 2 includes all ISM 
equipment (industrial, scientific and 
medical), in which the radio frequency 
energy is generated intentionally or used 
in the form of electromagnetic radiation 
for materials processing. Group 2 also 
includes EDM machines. Class B devices 
are designed for use in households and 
premises connected directly to low-voltage 
residential networks.

•	 WARNING! Do not place the microwave oven 
near the kitchen stove or other appliances 
that generate heat. This may cause damage 
to the oven and will void the warranty.

•	 The product has not been tested for 
placement in a cabinet, therefore it can not 
be placed in a cabinet.

•	 During operation, the surface of the 
appliance may become warm.

•	 When using the oven, the door and exterior 
parts of the appliance may become warm.

•	 The microwave oven must only be used as 
a free-standing one.

•	 Place the appliance on a flat surface, leaving 
20 cm of space above, 10 cm behind, and 
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5 cm on both sides. Do not control the 
appliance with an external time switch or 
separate remote control system.

•	 To avoid damage, secure the turntable plate 
before moving the appliance.

•	 WARNING! Performing maintenance and 
repair work by an unqualified person is 
dangerous due to the need of removal of the 
cover which is used for protection against 
the effects of microwave radiation. The 
same rule applies to the replacement of the 
power cable and bulb. In such case, take or 
send the product to our service point.

•	 The microwave oven should be used only 
for defrosting, heating and steaming foods.

•	 Remove the heated food using oven gloves.
•	 WARNING! Steam is released when 

removing the cover or unwrapping foil.
•	 Do not use any external timer or separate 

remote-control system.
SAFETY PRECAUTIONS ALLOWING TO 
AVOID THE POSSIBLE EXPOSURE TO 
EXCESSIVE MICROWAVE RADIATION:
•	 Do not operate the microwave oven with 

the door open. This may lead to dangerous 
exposure to microwave radiation. Do not 
remove the safety interlocks or change their 
settings.
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•	 Do not place any objects between the oven 
door and the front panel. Do not allow for 
accumulation of dirt or cleaner residues on 
sealing surfaces.

•	 Do not operate the microwave oven if it is 
damaged. Pay special attention to whether 
the door closes properly and the following 
elements are not damaged:

o Door (cannot be bent).
o Hinges and latches (cannot be damaged 

or loose).
o Door seals and other sealing surfaces.

•	 All repairs and modifications should be 
performed only by qualified technical 
personnel.

This manual is also available in electronic format at: info@joinco.com.pl

5. PACKAGING CONTENT

After unpacking, please check if all the listed items are included in the package.  
After unpacking the appliance, check if it is working properly. 

1 x Microwave oven, food 
heating plate 1 x Metal rack 1 x User manual

If any part is missing, please contact with the seller.
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6. DESIGN

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Shaft
4. Roller Ring
5. Control Panel
6. Wave Guide(Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray
8. Grill Heater 
9. Metal Rack
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CONTROL PANEL
MENU ACTION SCREEN
Cooking time, power, action indicators are displayed. 

POWER LEVEL 
Press to select power level.

TIMER/CLOCK 
Use to set clock time.
Use to set timer and preset function.

GRILL 
Press to set grill program.

COMBINATION 
Press to set combination program.

DEFROST 
Use to set defrost program.

STOP 
Press to cancel setting or reset the oven before setting a 
cooking program.
Press once to temporarily stop cooking, or twice to 
cancel cooking altogether. 

TIME/MENU/WEIGHT(knob) 
Turn the knob to enter time, food weight. 
Turn the knob to select an auto-cooking menu. 
The knob is also used as a confirmation button.

START/QUICK START 
Press to start the cooking program. 
Simply press it a number of times to set cooking time 
and cook immediately at full power level. 
It is also used for setting child lock.
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7. OPERATION

INSTALLATION:

1. Remove all packaging materials from the inside of the microwave oven.

2. WARNING! Make sure that the microwave oven is free from damage such as incorrectly 
positioned or dented door, damaged seals and sealing surfaces, broken or loose hinges 
and latches, or dents inside the oven or on the door. In case of any damage, do not use the 
appliance, and contact the service centre. 

3. Place the microwave oven on a flat, stable surface which will hold its weight and the 
weight of the food. 

4. Do not place the oven near any flammable materials or sources of heat or moisture.

5. Adequate airflow is required for proper operation of the appliance. Leave 20 cm of free 
space above, 10 cm behind, and 5 cm on both sides of the oven. Do not cover or block any 
vents of the appliance. Do not disassemble the legs.

6. Do not operate the oven without the glass tray or turntable ring in place.

7. Make sure that the power cable is not damaged and does not run under the oven or 
through hot or sharp surfaces.

8. Provide access to the plug so that it can be removed from the socket in case of 
emergency.

9. Do not use the oven outdoors.

HOW TO USE THE MICROWAVE OVEN

1. Carefully spread the food. Place the thickest pieces closer to the edges of the plate.
2. Control the cooking time. Cook the food for the shortest recommended time. You can 
extend it if necessary. Food cooked for too long may emit smoke or catch fire.
3. Cover the foods before cooking. This protects against splashes and allows for more 
even cooking.
To speed up the cooking of foods such as chicken or hamburgers, flip them over during 
the process. Large dishes such as roast should be flipped at least once during cooking. 
Dishes such as meatballs should be moved from the bottom up and from the centre to the 
edge of the plate halfway through cooking.

EARTHING

The appliance must be earthed. The oven cable is equipped with a ground conductor 
and earthing plug which must be connected to a properly fitted and earthed wall socket. 
In the event of a short circuit, earthing reduces the risk of electric shock, allowing for 
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current discharge. We recommend connecting the oven to a circuit intended solely for this 

appliance. The use of high voltage is dangerous and may lead to a fire or other accident 

causing damage to the oven.

WARNING! Improper use of the earthing plug can result in electric shock.

IMPORTANT!

1. If you have any questions related to the earthing or connection of the appliance, please 

contact a qualified electrician or technical service centre.

2. The manufacturer and the seller shall not be liable for any microwave damage or injury 

resulting from failure to comply with the procedures applicable for connection of the 

appliance to the power source.

The wires in the power cable are marked as follows:

Yellow-green wire = earthing wire 

Blue wire = neutral wire

Brown wire = live wire

CHOICE OF DISHES

1. The ideal dish material for microwave use should be clear and microwave transparent, 

and should allow for the flow of energy through the container in order to heat the food.

2. Microwaves cannot penetrate metal, so do not use dishes with a metal finish.

3. Do not use products made of waste paper, as they may contain metal particles, which 

can cause arcing or ignition of the material.

4. We recommend the use of round or oval (rather than square or rectangular) dishes, 

because the food located in the corners can be heated excessively.

5. In order to prevent excessive heating, you can place strips of aluminium foil (but not in 

excessive amounts) at least 2,5 cm (1 inch) away from the inside of the oven.
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The following list contains general guidelines for choosing the appropriate dishes:

Cookware Microwave Grill Combination

Heat–Resistant Glass Yes Yes Yes

Non Heat–Resistant Glass No No No

Heat–Resistant Ceramics Yes Yes Yes

Microwave–Safe Plastic Dish Yes No No

Kitchen Paper Yes No No

Metal Tray No Yes No

Metal Rack No Yes No

Aluminum Foil & Foil Container No Yes No

HOW TO SET OVEN CONTROLS

• When the oven first plugged in, the display will show “1:01”.

• During cooking, if press STOP pad once or open the door, the program will be paused, 
then press START/QUCIK START pad to resume, but if press STOP pad twice, the 
program will be canceled.

• After ending cooking, the screen will display End with sound every two minutes until 
user press STOP pad or open the door.

• In standby mode or after the end of work, if no operation is performed within 5 
seconds, the backlight will be dim. Press any button then to highlight the screen.

• The microwave oven system has a cooling function. For any mode where the 
operating time exceeds 2 minutes and the oven door is not open, the oven fan will turn 
on automatically for about 3 minutes to cool the appliance and extend the life of the 
oven.

• Each time a button is pressed, a beep will sound to acknowledge the press. 

SETTING CLOCKTIME 

This is a 12 or 24 hour clock. After pressing the TIMER/CLOCK button while the oven 
is operating, you can set the time after which the microwave will issue a sound signal 
(reminder).

After a long press of the TIMER/CLOCK button, the 12/24 system change is made with the 
knob and confirmed by pressing the knob.

FOR EXAMPLE: Suppose you want to set the oven clock time to 8:30.
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1. Press longer TIMER/CLOCK button to select 12 or 24 hour clock cycle.
2. Turn TIME/MENU/WEIGHT knob to set hour digit 8.
3. Press START/QUICK START button once to confirm the hour setting.
4. Turn TIME/MENU/WEIGHT to set minute digit 30.
5. Press START/QUICK START button once to confirm the setting.

QUICK START 

The oven will cook food quickly at HIGH power (100% power output) for quick start cooking 
program. Just press the START/QUICK START a number of times to set cooking time, the 
oven starts working automatically at full power. Each press the START/QUICK START 
button increases the cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time you can 
enter is 12 minutes. 

MICROWAVE COOKING

The longest cooking time is 95 minutes. For microwave cooking, just press the POWER 
LEVEL button a number of times to select a cooking power level, and then use the TIME/
MENU/WEIGHT knob to set a desired cooking time (turning the knob to the right). To 
confirm, press START/QUICK START. During cooking, you can check the power level by 
touching POWER LEVEL pad.

1. Press POWER LEVEL button a number of times:

Press POWER LEVEL button  COOKING POWER

Once 100%(P100)
Twice 90%(P-90)

3 times 80%(P-80)
4 times 70%(P-70)
5 times 60%(P-60)
6 times 50%(P-50)
7 times 40%(P-40)
8 times 30%(P-30)
9 times 20%(P-20)

10 times 10%(P-10)
11 times 0%(P-00)

GRILL 
1. In standby mode, press GRILL pad once. 
2. Turn TIME/MENU/WEIGHT knob to enter cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START to confirm.
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COMBINATION  
The longest cooking time is 95 minutes. This function allows you to combine grill and 
microwave cooking in two different settings: COMB-1 or COMB-2.
Combination 1 (COMB-1): 30% of time for microwave cooking, 70% for grill cooking. 
Use for fish, potatoes or au gratin. 
Combination 2 (COMB-2): 55% of time for microwave cooking, 45% for grill cooking. 
Use for pudding, omelets, baked potatoes and poultry.
1. In standby mode, press COMB. pad once or twice e to select COMB-1 or COMB-2.
2. Turn TIME/MENU/WEIGHT knob to enter cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START pad to confirm.
NOTE: During cooking, you can press COMB. pad to check the combination mode.

DEFROST 
The defrosting time and power level are automatically set once the food weight is 
programmed. The frozen food weight ranges from 100g to 1800g.
1. Press DEFROST pad once.
2. Turn TIME/MENU/WEIGHT knob to select the weight of food. 
3. Press START/QUICK START to confirm.
NOTE: During defrosting program, the system will pause and sound to remind user to turn 
food over, and then press START/QUICK START to resume.

AUTO COOK
For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the time and the 
cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as 
the weight of this food. 
1. In standby mode, turn TIME/MENU/WEIGHT knob anti-clockwise to select food code. 
2. Press START/QUICK START once.
3. Turn the TIME/MENU/WEIGHT knob to select the food weight .
4. Press START/QUICK START pad to confirm.

Auto cook menus:

Code PRODUCT NOTES
A-01 Spaghetti (g) 1. For Chicken, Beef/Mutton and Skewered 

Meat, during cooking the oven will stop to 
remind user to turn the food over, after that, 
press START/QUICK START to resume.

2. The result of auto cooking depends on 
factors such as the shape and size of 
food, your personal preference as to the 
doneness of certain foods and even how 
well you happen to place food in the oven. 
If you find the result at any rate not quite 
satisfactory, please adjust the cooking 
time a little bit accordingly.

A-02 Fish (g)

A-03 Rice (g)

A-04 Chicken (g)

A-05 Reheat (g)

A-06 Potato (230g)

A-07 Beef/Mutton (g)

A-08 Skewered Meat (g)

A-09 Milk/Coffee (200ml/cup)
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START DELAY
Preset function allows the oven to start up in a later time. This does not apply to the 
reheat program (A-05) and the functions of quick cooking, defrosting and heating.
To set the later start function, follow these steps:
1. Turn the TIME/MENU/WEIGHT knob to the left and select program (except automatic 

heating A-05).
2. Press START/QUICK START to confirm.
3. Select the appropriate product weight by turning the TIME/MENU/WEIGHT knob 

to the right or left (product weights are programmed - you can not enter your own 
weight).

4. Press TIME/CLOCK.
5. Turn the TIME/MENU/WEIGHT knob to enter the time.
6. Press START/QUICK START to confirm.
7. Turn the TIME/MENU/WEIGHT knob to enter the minutes.
8. 8. Press START / QUICK START to confirm.
NOTE: After has been set the function, you can check the preset time by pressing any pad 
(except STOP), and you can press STOP pad to cancel the program. When it reaches the 
preset time, beeps can be heard to signal the preset cooking program begins.
For the program to start later at a specific time, the correct time must be set on the 
microwave panel.

CHILD LOCK
Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The CHILD LOCK 
indicator will show up on display screen, and the oven cannot be operated while the 
CHILD LOCK is set.
The CHILD LOCK will start automatically in one minute when the oven is unused. To 
cancel the CHILD LOCK, simply open or close the oven door.

RADIO INTERFERENCE
Operating the microwave oven can cause interference to radio and television receivers, as 
well as similar devices.

You can eliminate the interference by:
1. Cleaning the door and sealing surfaces of the microwave oven.
2. Changing the setting of the radio or TV antenna.
3. Repositioning the microwave oven in relation to the receiver.
4. Moving the microwave oven away from the receiver.
5. Plugging the microwave oven to a different socket so that the oven and receiver are 

powered from different circuits.
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8. CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, turn off the microwave oven and remove the power cable from the  
wall socket.

•	 Keep the microwave oven in a clean condition. Remove food and beverage residue 
adjacent to oven walls using a damp cloth. For stubborn dirt, you can use a mild 
detergent. Do not use aerosol cleaners or other strong cleaning agents, as they can 
leave stains, streaks or dulling on the door surface.

•	 Clean the external surfaces with a damp cloth. In order to avoid damage to 
components inside the oven, protect vents against water.

•	 Often use a damp cloth to wipe the door, windows, seals and adjacent elements in 
order to remove any food and beverage residue. Do not use abrasive detergents.

•	 Protect the control panel against water and clean it with a damp cloth. When 
cleaning the control panel, leave the door open in order to prevent accidental starting 
of the oven.

•	 If steam gathers inside or outside the oven, wipe it with a soft cloth. Condensation 
can occur when using the oven in high humidity areas. This is completely normal.

•	 From time to time, remove the glass turntable plate and clean it. Wash the plate in 
warm water with dishwashing liquid or in a dishwasher.

•	 Regularly clean the ring and the bottom of the oven in order to avoid excessive noise 
during operation. Wash the undersurface of the oven with a mild detergent. The ring 
can be cleaned in hot soapy water or in a dishwasher. After cleaning, place the ring 
in its original position.

•	 To get rid of odors inside the oven, place a deep heat-resistant bowl inside, filled 
with water with lemon peel, and heat it for five minutes. Then thoroughly wipe the 
inside of the oven dry with a soft cloth.

•	 Regularly clean the oven and remove any food residue. Excessive dirt in the oven 
can cause damage to its surface, adversely affect the operation of the appliance, or 
even pose a threat to the user.

•	 When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight 
smoke and smell. This is a normal phenomenon because the oven is made a steel 
plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor 
generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a 
period of using. 

9. REPAIRS
 
If the microwave oven does not work: 

1. Make sure that it is properly connected to electrical network. If not, remove the plug 
from the socket, wait ten seconds, and then plug it in again.

2. Make sure that the fuse is not blown or that the circuit breaker has not been activated. 
If not, check the socket by plugging in another device.

3. Make sure that the control panel is programmed correctly and the clock has been set.
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4. Check if the door is closed, and the safety lock has been activated. Otherwise the 
current will not flow to the microwave oven.

IF THE ABOVE STEPS DO NOT SOLVE THE PROBLEM, PLEASE CONTACT A QUALIFIED 
TECHNICIAN. DO NOT ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

10. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENTS

Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do 
not dispose of them with household waste as they may contain 
substances harmful to human health and the environment! Please 
actively support cost-effective management of natural resources 
and protect the environment by taking the waste appliance to 
a collection point for recyclable waste electrical and electronic 
equipment.

11. CE DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance meets the of the New Safty Approach Directive 
(2009/48/EC)  of the EMC Directive (2014/30/EU) and the 
New Low Voltage Directive (2014/35/EU). Therefore the 
appliance has been issued the CE mark and CE declaration of 
conformity. 

12. EXPLANATION OF SYMBOLS

This symbol indicates that the packaging includes a user manual, 
which should be read before use.

The “Green Point” trademark printed on the packaging means that 
the importer has made a financial contribution to the creation and 
operation of the national system for the recovery and recycling of 
packaging waste, in accordance with the regulations arising from 
Polish and European Union laws on packaging and packaging 
waste.

The product is intended for contact with food.
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Designation of the container material – cardboard.

This product meets the requirements of Directive 2011/65/EU, 
referred to as RoHS directive. The purpose of the Directive is 
the approximation of the laws of the member states concerning 
the restriction of use of hazardous substances in electrical and 
electronic equipment, and the contribution towards the protection 
of human health and the environmentally sound recovery and 
disposal of waste electrical and electronic equipment.
RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical 
and electronic equipment put on the market shall not contain 
lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.

The appliance is intended for domestic indoor use only.

Hold the product upright as shown.

Keep away from water and moisture.

Risk of product damage by mishandling or dropping from height.

If the product no longer meets your expectations or its lifetime 
has expired, place the product and its accessories in the relevant 
recycling facility. Dispose of the packaging and plastic parts in 
locations designated for that purpose, bearing the environment in 
mind. 
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13. WARRANTY

The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the product must 
be returned to the store where it was purchased, along with the proof of purchase. The 
product should be complete and placed in its original packaging.

14. MADE FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Poland
www.joinco.pt
Made in China
Batch number: 360/19
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