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1. Індикатор тиску
2. Отвір виходу пари
3. Клапан виходу пари
4. Ручка кришки
5. Кришка
6. Внутрішня захисна кришка
7. Ущільнювальне кільце
8. Чаша для приготування їжі
9. Ручки для переміщення приладу
10. Корпус
11. Панель управління
12. Нагрівальний елемент
13. Гніздо для кабелю живлення
14. Ложка
15. Мірний стакан
16. Навісна пароварка
17. Контейнер для збору конденсату
18. Кабель живлення
19. Стаканчики для йогурту
20. Фритюрниця
21.  Рукавиця

ПРИСТРІЙ І КОМПЛЕКТАЦІЯ
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СМАЖЕННЯ ДЖЕМ

ВИПІЧКА

ПЕРШІ СТРАВИ
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ШЕФ
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НАЛАШТУВАННЯ

ПІДІГРІВ / ВІДМІНИТИ СТАРТМЕНЮ

МУЛЬТИКУХАР

ТУШКУВАННЯ
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1. Кнопка «Старт» - запуск обраної
програми, відключення функції
«Підігрів» під час роботи програми
2.Кнопка «Меню» для вибору
автоматичних програм
3. Кнопка програми «Мультикухар» для
вибору програми «Мультикухар»
4. Кнопка налаштування часу і температури
«Налаштування» для початку
коригування часу і температури
приготування. Кнопка функції
«Відкладенній старт»
5. Кнопки установки часу і температури
6. Кнопка «Підігрів / Відмінити», скасування
обраної програми і налаштувань
7. Індикатори програм приготування
8. Дисплей
9. Кнопка програми «ШЕФ-КУХАР» - можливість
ручної установки часу приготування
під тиском
10. Кнопка програми «Джем»
11. Кнопка програми «Йогурт / Тісто»
12. Кнопка програми «Смаження»
13. Кнопка програми «Випічка»
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МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА SATELIT PRO COOKER SPC-600

 ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ

Мультиварка-скороварка SATELIT - це високотехнологічна кухонна техніка для легкого приготування всіляких страв зі збереженням усіх поживних властиво-
стей продуктів. Головною особливістю моделі SATELIT PRO COOKER SPC-600 є те, що це універсальний пристрій, який поєднує функції мультиварки і скоро-
варки. У ній є програми, які використовують технологію приготування їжі під тиском і програми, властиві Мультиварці, в яких приготування відбувається без 
тиску.

Програми для мультиварок-скороварок - це зручно, швидко і дуже смачно! Перейдіть на новий рівень володіння кулінарним мистецтвом за допомогою гото-
вих програм SATELIT! Програми приготування дозволяють приготувати страви з м’яса, птиці, риби, морепродуктів, гарніри, десерти і напої, готувати на пару, 
тушкувати, випікати, варити каші, супи і багато іншого.
Для кожної автоматичної програми підібрані оптимальні значення часу і температури приготування (для приготування без тиску) і значення часу (для приго-
тування під тиском), що завантажуються за замовчуванням при запуску програми.

№ Програма Технологія приготування / 
Вибір продукту Рекомендації

Час приго-
тування

(за замов-
чуванням)

Коментарі

Програми приготування без тиску

1. Смаження Без тиску Рекомендується для приготування смажених овочів, м’яса, 
птиці, риби з додаванням олії 30 хвилин Приготування з відкритою кришкою.

Клапан виходу пари знятий

2. Випічка Без тиску
Рекомендується для випічки виробів з бісквітного,
дріжджового, листкового тіста, запіканок, а також для
запікання м’ясних, рибних і овочевих страв

40 хвилин Приготування з відкритою кришкою.
Клапан виходу пари знятий

3. Джем Без тиску Рекомендується для приготування варення і джемів 1 година Клапан виходу пари знятий

4. Йогурт/Тісто Без тиску Рекомендується для приготування йогурту і вистоювання 
тіста 6 годин Приготування з відкритою кришкою.

Клапан виходу пари знятий

5. Мультикухар Без тиску Рекомендується для приготування різних (складних) страв з 
Вашими налаштуваннями часу і температури 10 хвилин Клапан виходу пари знятий

Програми приготування під тиском

6. Перші страви Приготування під тиском Рекомендується для приготування багатокомпонентних 
супів, супів-пюре 30 хвилин Приготування із закритою кришкою,

клапан виходу пари закритий

7. Молочна каша Приготування під тиском Рекомендується для приготування молочних каш 5 хвилин Приготування із закритою кришкою,
клапан виходу пари закритий

8. Тушкування Приготування під тиском
Рекомендується для приготування багатокомпонентних 
тушкованих страв, а також для тушкування м’яса, птиці, риби 
і овочів.

30 хвилин Приготування із закритою кришкою,
клапан виходу пари закритий
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9. Бульйон Приготування під тиском Рекомендується для приготування прозорих і
насичених бульйонів. 25 хвилин Приготування із закритою кришкою,

клапан виходу пари закритий

10. Плов Приготування під тиском Рекомендується для приготування плову 30 хвилин Приготування із закритою кришкою,
клапан виходу пари закритий

11. Холодець Приготування під тиском Рекомендується для приготування холодцю, сальтисону і 
заливного 60 хвилин Приготування із закритою кришкою,

клапан виходу пари закритий

12.  Рис/Крупи Приготування під тиском Рекомендується для приготування рису і різних
розсипчастих каш з круп-ядриць на воді 8 хвилин Приготування із закритою кришкою,

клапан виходу пари закритий

13. На пару Приготування під тиском

Рекомендується для приготування відварних м’ясних,
овочевих страв.
Рекомендується для приготування різних страв і
напівфабрикатів, а також для приготування м’яса, птиці, риби, 
овочів, дієтичних, вегетаріанських страв і страв дитячого 
меню на пару.

10 хвилин Приготування із закритою кришкою,
клапан виходу пари закритий

14. Шеф кухар Приготування під тиском Рекомендується для приготування під тиском будь-яких 
страв з Вашими налаштуваннями часу 3 години Приготування із закритою кришкою,

клапан виходу пари закритий

Час за замовчуванням в кожній з автоматичних програм встановлено з розрахунку мінімального часу приготування страв і продуктів. Час приготування страв 
і продуктів може змінюватися як в більшу, так і в меншу сторону в залежності від продукту.

 МУЛЬТИКУХАР
У наших Мультиварах-скороварках передбачена програма «МУЛЬТИКУХАР», яка дозволяє встановлювати будь-які налаштування часу і температури для 
приготування Ваших улюблених страв. Діапазон установки температури - від 30 до 160 ° С з кроком в 1 ° С. Діапазон установки часу - від 1 хвилини до 24 
годин з кроком в 1 хвилину і 1 годину. З «МУЛЬТИКУХАР» Ви нічим не обмежені. Будь-який рецепт, розказаний по секрету старими друзями або
знайдений у вицвілих рядках забутої на полиці кулінарної книги, тепер може знайти нове життя і порадувати не тільки Вас, але і Ваших близьких! Але найго-
ловніше, «МУЛЬТИКУХАР» допоможе Вам придумати свій найкращий рецепт!

 ШЕФКУХАР
У наших мультиварках-скороварках передбачена програма «ШЕФКУХАР», яка працює під тиском і дозволяє встановлювати будь-які налаштування часу для 
приготування Ваших улюблених страв. Діапазон установки часу - від 1 хвилини до 24 годин із кроком збільшення 1 хвилину і 1 годину.

 ПІДІГРІВ (ПІДТРИМКА ТЕМПЕРАТУРИ ГОТОВИХ СТРАВ)
Мультиварки-скороварки обладнані функцією «Підігрів», яка запускається автоматично після закінчення програми приготування і підтримує страву в гарячо-
му стані протягом 24 годин. Функція доступна у всіх програмах (крім програм «Смаження», «Йогурт / Тісто»).

 ПІДІГРІВ / ВІДМІНИТИ  
З мультиваркою-скороваркою SATELIT Ви можете розігріти готову страву. Вона буде такою ж ароматною, як відразу після приготування!

 ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ (КНОПКА «НАЛАШТУВАННЯ»)  
Функція «Відкладений старт» дозволяє відкласти час початку приготування їжі на термін до 24 годин. Приготуйте свій сніданок ввечері!
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 ВИСОКОЯКІСНЕ ПОКРИТТЯ ЧАШ
Модель SATELIT PRO COOKER SPC-600 комплектується чашею з японським антипригарним покриттям DAIKIN, яке допомагає зберегти справжній смак і
корисні властивості продуктів. Покриття має гарні антипригарні якості. Також, воно має антибактеріальні властивості, що не окислюється і не виділяє шкідливі 
домішки при нагріванні.

 ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
• Пастеризація - новий рівень здоров’я задають нові можливості. Ваші продукти можуть зберігатися довше без ризику зіпсуватися.
• Підігрів дитячого харчування - мультиварка-скороварка - найкраща няня!
• Стерилізація - відмінний спосіб знищення всіх видів бактерій. Дитячий посуд, банки для заготовок та інше - без зайвого клопоту!
Детальний опис додаткових можливостей Ви можете знайти в розділі «Додаткові можливості» даної інструкції.

В мультиварках SATELIT Є ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ І НЕМАЄ нічого зайвого!
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ І СМАЧНОГО!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно ознайомтеся з даною інструкцією до початку експлуатації приладу і збережіть її для довідок надалі.
•  Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені в маркуванні, електроживлення у Вашій мережі.
• Використовуйте тільки в побутових цілях згідно з цим керівництвом по експлуатації. Прилад не призначений для промислового застосування.
• Не використовуйте поза приміщеннями.
• Не використовуйте прилад з пошкодженим мережевим шнуром або іншими ушкодженнями.
• Слідкуйте, щоб мережевий шнур не торкався гострих кромок і гарячих поверхонь.
• Не тягніть, не перекручуйте і не намотуйте шнур живлення на корпус приладу.
• При відключенні приладу від мережі живлення не тягніть за шнур живлення, беріться тільки за вилку.
• Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого сервісного центру.
• Використання не рекомендованих додаткових аксесуарів може бути небезпечним або призвести до руйнування приладу.
• Завжди відключайте прилад від електромережі перед чищенням, або, якщо Ви ним не користуєтесь.
•  Щоб уникнути ураження електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Якщо це сталося, негайно вимкніть його від елек-

тромережі та зверніться до сервісного центру для перевірки.
• Прилад не призначений для використання людьми з фізичними та психічними обмеженнями, а також людьми, які не мають досвіду роботи з цим приладом 
(в тому числі дітьми). У таких випадках користувач повинен бути попередньо проінструктований людиною, що відповідає за його безпеку.
• Встановлюйте мультиварку-скороварку на рівну стійку поверхню.
• Не встановлюйте прилад на гарячих газових і електричних плитах, в духовках, не ставте його поблизу будь-яких джерел тепла.
• Переконайтеся в тому, що навколо пристрою є досить вільного місця. Мультиварка-скороварка повинна бути встановлена на відстані не менше 15 см від 
потенційно вогненебезпечних об’єктів, таких як меблі, штори та ін.
• Не вмикайте прилад в безпосередній близькості від вибухових і легкозаймистих матеріалів.
• Не піднімайте і не пересувайте прилад, поки він підключений до електромережі.
• Не залишайте продукти або воду в мультиварці-скороварці на тривалий час.
• Не накривайте прилад під час работи. Це може стати причиною несправності приладу.
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• Ніколи не включайте мультиварку-скороварку з порожньою чашею.
• Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу мультиварки-скороварки. Наливайте воду тільки в чашу для приготування.
• Уникайте потрапляння сторонніх предметів і рідин в простір між дном чаші і нагрівальним елементом! Недотримання цього правила може призвести до поя-
ви запаху гару, неприродних звуків і до руйнування приладу.
• При виникненні незвичайних для нормальної роботи мультиварки-скороварки шумів, запахів, диму або інших явних порушень роботи приладу, необхідно 
негайно відключити його від мережі. Переконайтеся в тому, що між чашею і нагрівальним елементом немає сторонніх предметів або рідин. Якщо причину 
несправності не виявлено, слід звернутися в сервісний центр. Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно.
• Не блокуйте отвір виходу пари.
• Під час експлуатації приладу не накривайте індикатор тиску і клапан виходу пари сторонніми предметами.
• Категорично забороняється натискати на індикатор тиску, коли прилад знаходиться під тиском.
• Категорично забороняється експлуатація приладу, якщо кільце ущільнювача на внутрішній захисній кришці відсутнє або має будь-які пошкодження. Вико-
ристовуйте кільце ущільнювача, що йде в комплекті.
• Перед початком приготування під тиском переконайтеся, що чаша містить рідину (воду або бульйон). Приготування під тиском завжди вимагає рідини для 
утворення пари.
• Під час роботи приладу під тиском повітря або пар не повинні виходити в місці з’єднання кришки з корпусом.
• Знімати кришку з приладу дозволяється тільки тоді, коли індикатор тиску знаходиться в нижньому положенні, тобто коли значення тиску всередині мульти-
варки-скороварки досягло безпечного значення.
• Не тримайте обличчя і руки близько до отвору виходу пари і індикатору тиску - Ви можете обпектися парою!
• Будьте обережні з кришкою приладу - під час роботи мультиварки-скороварки центральна частина кришки приладу сильно нагрівається і може 
викликати опіки. Завжди беріться тільки за ручку кришки.
• Перед початком експлуатації приладу завжди перевіряйте, чи не засмічений отвір виходу пари.
• He допускайте забруднення індикатора тиску. Регулярно очищайте індикатор тиску від забруднень.
• По завершенню роботи з приладом не кладіть чашу для приготування відразу під холодну воду. Дайте чаші охолонути.
• Внутрішня поверхня чаші має покриття, яке вимагає акуратного і дбайливого ставлення. Щоб не пошкодити покриття чаші, виробник рекомендує викори-
стовувати аксесуари, що йдуть в комплекті з мультиваркою-скороваркою. Можна, також, використовувати дерев’яні, пластикові або силіконові приладдя.
УВАГА:
• Мультиварка-скороварка створює підвищений тиск, а тому є приладом підвищеної небезпеки і при неправильному використанні може призвести до опіків 
гарячою парою або рідиною.
• Ніколи не прикладайте силу, щоб відкрити мультиварку-скороварку. Перед відкриттям мультиварки-скороварки внутрішній тиск в чаші має повністю вирів-
нятися з тиском навколишнього середовища.
• Завжди відключайте прилад від електромережі після закінчення процесу приготування, а також перед діставанням з нього готової страви.
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СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Кришка приладу сконструйована таким чином, щоб забезпечити максимальний захист навіть при дуже високому тиску всередині приладу.
• Пристрій блокування кришки є дуже важливим елементом Вашої безпеки. Ви не зможете відкрити кришку приладу, якщо всередині високий тиск.
•  Якщо значення тиску всередині приладу перевищить значення, необхідне для приготування страви, спрацює пристрій скидання надлишкового внутрішньо-

го тиску. При цьому з приладу буде випущено повітря і тиск знизиться.
• Мультиварка-скороварка оснащена датчиком контролю температури, який спрацьовує при перевищенні заданої температури всередині приладу.
• Датчик автоматичного відключення спрацьовує при перегріві приладу.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

• Розпакуйте прилад і видаліть всі етикетки.
• Перевірте наявність всіх компонентів приладу і відсутність пошкоджень.
• Очистіть всі компоненти згідно з розділом «Чистка і догляд».
• Протріть насухо всі деталі і встановіть їх так, щоб прилад був готовий до роботи.
•  Перед першим застосуванням приладу необхідно включити програму «На пару» на 30 хвилин з чашею, заповненої водою на 70% і закритим клапаном 

виходу пари.

ДИСПЛЕЙ

На дисплеї відображається наступна індикація:

Індикація часу і температури програми. Індикація часу в функції «Відкладений старт» (кнопка «НАЛАШТУВАННЯ») 
. У режимі виконання програми на дисплеї відображається загальний час її виконання і здійснюється зворотний відлік часу 
приготування.
Зворотний відлік часу в більшості програм починається після досягнення робочої температури. За винятком
програм «МУЛЬТИКУХАР», «ВИПІЧКА», «ЙОГУРТ / ТІСТО», «ДЖЕМ». У цих програмах зворотний відлік
починається з моменту запуску програми приготування.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

• Відкрийте кришку, для чого візьміться за ручку кришки і поверніть її за годинниковою стрілкою до позиції відкриття кришки, а потім підніміть вгору. Див. мал. 
1 і 2.

• Вийміть чашу для приготування з мультиварки-скороварки. Внутрішня чаша має шкалу рівнів, розмічену:
- в частках - 1/5, 2/5, 3/5, 4/5;
- в чашках (CUP) – 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- а також, FULL (повна чаша).
• Наповніть чашу заздалегідь підготовленими продуктами і водою так, щоб рівень вмісту розташовувався між відмітками 1/5 і 4/5 (відмітка мінімального рівня 
- 1/5, відмітка максимального рівня - 4/5). Для продуктів, які сильно збільшуються в обсязі в процесі приготування (наприклад, бобових або круп), відмітка 
максимального рівня не повинна перевищувати позначку 3/5. Див. мал. 3.

УВАГА: У програмах, що працюють під тиском, НЕ намагайтеся готувати без води або будь-якої іншої рідини - це може серйозно пошкодити при-
лад. Обсяг рідини повинен становити мінімум 100 мл.
• Витріть насухо зовнішню поверхню чаші і встановіть її в корпус мультиварки-скороварки. Попередньо переконайтеся, що між внутрішньою чашею і на-
грівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
• Підключіть мультиварку-скороварку до електромережі.
• Далі дотримуйтесь наших рекомендацій в залежності від технології приготування - приготування без тиску або приготування під тиском.

М. 3

М. 1 М. 2
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 ПРИГОТУВАННЯ БЕЗ ТИСКУ
Для приготування без тиску використовуються програми «СМАЖЕННЯ», «ВИПІЧКА», «ДЖЕМ», «ЙОГУРТ / ТІСТО», «МУЛЬТИКУХАР».
• Залиште кришку мультиварки-скороварки відкритою або закрийте згідно мал. 4 і 5 (в залежності від використовуваної програми і рецепта).
Для закриття:
   - перевірте наявність і правильне положення ущільнювального кільця на внутрішній пластині кришки. Забороняється використання приладу без ущільню-
вального кільця.
   - візьміть кришку за ручку, розташовану на ній, і накрийте прилад.
   - поверніть кришку проти годинникової стрілки до упору. Див. мал. 4, 5.

• Для приготування без тиску клапан виходу пари має бути повністю знятий.
УВАГА: в поданій книзі рецептів у всіх рецептах з приготуванням без тиску, де написано «Клапан не закривати», необхідно повністю знімати кла-
пан виходу пари, як на малюнку вище.

•  Натисніть на кнопку відповідної програми на панелі управління для вибору програми:«СМАЖЕННЯ»   для вибору програми«ВИПІЧКА»  для 
вибору програми «ДЖЕМ»  для вибору програми «ЙОГУРТ / ТІСТО»   для вибору програми «МУЛЬТИКУХАР» .

• Підсвічування кнопки відповідної програми загориться. На дисплеї з’явиться значення часу обраної програми.
• Якщо Ви не хочете змінювати задані за замовчуванням, натисніть на кнопку «Старт». Почнеться процес приготування їжі. Зворотний відлік часу в більшості 
програм починається після досягнення робочої температури. За винятком програм «МУЛЬТИКУХАР», «ВИПІЧКА», «ЙОГУРТ / ТІСТО», «ДЖЕМ». У цих 
програмах зворотний відлік починається з моменту запуску програми.
• Поки відбувається нагрів до робочої температури, на дисплеї відображається динамічний індикатор «змійка» в індикації часу і температури. З досягненням 
робочої температури почнеться процес приготування і на дисплеї Ви побачите зворотний відлік часу.
• По завершенні програми прозвучить звуковий сигнал і мультиварка-скороварка автоматично перейде в стан підігріву (за винятком програм 
«СМАЖЕННЯ», «ЙОГУРТ / ТІСТО», де підігрів не передбачений). На панелі управління засвітиться індикація кнопки.
• Після закінчення приготування відключіть мультиварку-скороварку від мережі.

 ПРИГОТУВАННЯ ПІД ТИСКОМ
Технологію приготування під тиском використовують такі програми:«ПЕРШІ СТРАВИ», «ПЛОВ», «МОЛОЧНА КАША», «ХОЛОДЕЦЬ», «ТУШКУВАННЯ», 
«РИС/КРУПИ», «БУЛЬЙОН», «НА ПАРУ», «ШЕФКУХАР».

М. 4 М. 5
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•   Закрийте кришку мультиварки-скороварки. Для цього: 
-  перевірте наявність і правильне положення ущільнювального кільця на внутрішній пластині кришки. Забороняється використання приладу без 

ущільнювального кільця.
- візьміть кришку за ручку, розташовану на ній, і накрийте прилад.
- Поверніть кришку проти годинникової стрілки до упору. Див. Мал. 4, 5.

• Закрийте клапан виходу пари. Див. Мал. 6.

• На дисплеї з’явиться значення часу обраної програми.
• Якщо Ви не хочете змінювати задані за замовчуванням часу, натисніть на кнопку «СТАРТ»   і почнеться процес приготування їжі.
• Поки відбувається нагрів до робочої температури, в індикації часу відображається динамічний індикатор «змійка».
•  По завершенні програми прозвучить звуковий сигнал і мультиварка-скороварка автоматично перейде в стан підігріву. На панелі управління засвітиться 

індикація кнопки «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»  
• Після закінчення приготування відключіть прилад від електромережі. Знизьте тиск в чаші. Для цього відкрийте клапан виходу пари. Гарячий пар почне вихо-
дити назовні, тим самим стабілізуючи тиск всередині приладу. Див. Мал. 7.

•  Натискайте на кнопку «МЕНЮ»   для вибору програми, до тих пір, поки не загориться індикація необхідної програми. Для вибору програми 
«ШЕФКУХАР» натисніть кнопку«ШЕФ КУХАР» .

ЗАКРИТО

ВІДКРИТО

ЗАКРИТО

ВІДКРИТО

М. 4 М. 5

М. 6

М. 7
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УВАГА: Будьте особливо обережні, вихідна пара дуже гаряча! Коли тиск усередині приладу стабілізується, тобто з отвору виходу пари не буде 
виходити пар і індикатор тиску опуститься в нижнє положення, тільки тоді Ви можете відкрити кришку. Ніколи не намагайтеся відкрити кришку 
силою!
УВАГА: Шукайте рецепти з використанням програм приготування в нашій книзі рецептів і готуйте незабутні страви разом з мультиваркою-
скороваркою SATELIT.

Рекомендації і вимоги до процесу приготування
У книзі рецептів вказана вага продуктів повністю підготовлених для теплової обробки - вимитих, очищених, розморожених, нарізаних. При будь-яких змінах 
рецептури, важливо дотримуватися пропорції закладки продуктів, інакше Ви зіткнетеся з такими неприємними явищами, як підгоряння або википання. У разі 
зміни рецепта необхідно коригувати час або програму приготування. На ступінь готовності страви може впливати регіон Вашого проживання, географічна 
зона походження продукту, термін його виробництва і ступінь охолодження.
Все це об’єктивні фактори, через які страва може не приготуватися за вказаний в рецепті час. Книга рецептів не є керівництвом до дії - це поради та рекомен-
дації щодо приготування страв.

  ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ ЧАСУ І ТЕМПЕРАТУРИ ПРИГОТУВАННЯ ВРУЧНУ (В ПРОГРАМАХ «МУЛЬТИКУХАР», «ШЕФ КУХАР» І В 
ОБРАНІЙ АВТОМАТИЧНІЙ ПРОГРАМІ)

ПРИГОТУВАННЯ БЕЗ ТИСКУ
У програмах приготування без тиску, таких як «СМАЖЕННЯ», «ВИПІЧКА», «ДЖЕМ», «ЙОГУРТ/ТІСТО» Ви можете
коригувати налаштування часу і температури як до початку роботи програми, так і в процесі роботи. Також, Ви можете виставляти свої
налаштування часу і температури в програмі «МУЛЬТИКУХАР».

Зміна налаштувань перед запуском програми приготування (без тиску)  
• Натисніть на кнопку відповідної програми на панелі управління для вибору програми: «СМАЖЕННЯ»   для вибору програми «ВИПІЧКА»  для 
вибору програми«ДЖЕМ»  ДЛЯ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «ЙОГУРТ / ТІСТО»   для вибору програми «МУЛЬТИКУХАР» .
• На дисплеї з’являться встановлені установки часу (для «МУЛЬТИКУХАР» це 10 хвилин).
• Натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ»   . Ви побачите миготливе значення годин на дисплеї  . У цей момент Ви можете встановити годинник 
приготування за допомогою кнопок   (для збільшення годин) і   (для зменшення годин). Діапазон установки годин від 0 до 24 годин. Крок 1 годину. 
Якщо Ви утримуєте кнопку    або   утримуючи, то годинник буде прокручуватися в прискореному режимі.
•  Для налаштування хвилин знову коротко натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ»    . Ви побачите миготливе значення хвилин на дисплеї  . У цей 

момент Ви можете встановити хвилини приготування за допомогою кнопок   (для збільшення хвилин) і   (для зменшення хвилин). Діапазон уста-
новки хвилин від 0 до 59 хвилин. Крок 1 хвилина. Якщо Ви утримуєте кнопку   або   утримуючи, то хвилини будуть прокручуватися в прискореному 
режимі.

•  Для налаштування температури знову коротко натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ»    . Ви побачите миготливі градуси на дисплеї   (для 
програми «МУЛЬТИКУХАР» це 30°С) . У цей момент Ви можете встановити температуру приготування за допомогою кнопок   (для збільшення 
градусів) і   (для зменшення градусів). Діапазон установки градусів від 30 °С до 160 °C. Крок 1 °C. Якщо Ви утримуєте кнопку   або    утримуючи, 
то °C будуть прокручуватися в прискореному режимі.

• Коли Ви задали необхідні значення часу і температури, натисніть «СТАРТ»  для початку виконання програми.
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Зміна налаштувань в процесі приготування (без тиску)
•  Якщо Вам необхідно змінити час і температуру в процесі приготування, натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ»    . Ви побачите миготливе значення 

годин на дисплеї   (Поточне значення часу). У цей момент Ви можете змінити час приготування за допомогою кнопок   (Для збільшення годин) 
і   (Для зменшення годин). Діапазон установки годин від 0 до 24 годин. Крок 1 годину. Якщо Ви утримуєте кнопку    або   утримуючи, то час буде 
прокручуватися в прискореному режимі.

•  Для налаштування хвилин знову коротко натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ»    . Ви побачите миготливе значення хвилин на дисплеї                            
(Поточне значення часу приготування). У цей момент Ви можете змінити хвилини приготування за допомогою кнопок   (для збільшення хвилин) і  
(для зменшення хвилин). Діапазон установки хвилин від 0 до 59 хвилин. Крок 1 хвилина. Якщо Ви утримуєте кнопку    або    утримуючи, то хвилини 
будуть прокручуватися в прискореному режимі.

• Для налаштування температури знову коротко натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ»    . Ви побачите миготливі градуси на дисплеї                            
(Для програми «МУЛЬТИКУХАР» це 30 °С). У цей момент Ви можете змінити температуру приготування за допомогою кнопок   (для збільшення гра-
дусів) і    (для зменшення градусів). Діапазон установки градусів від 30 °С до 160 °C. Крок 1 °C. Якщо Ви утримуєте кнопку   або   утримуючи, то °C 
будуть прокручуватися в прискореному режимі.
•  Коли Ви задали необхідні значення часу і температури, натисніть «СТАРТ»  для збереження налаштувань і продовження роботи програми 

приготування.

ПРИГОТУВАННЯ ПІД ТИСКОМ
У програмах приготування під тиском, таких як «ПЕРШІ СТРАВИ», «ПЛОВ», «МОЛОЧНА КАША», «ХОЛОДЕЦЬ», «ТУШКУВАННЯ», «РИС/КРУПИ», 
«БУЛЬЙОН», «НА ПАРУ», «ШЕФКУХАР», Ви можете коректувати налаштування часу. Також, Ви можете
виставляти свої налаштування часу в програмі «ШЕФКУХАР».

Зміна налаштувань перед запуском програми приготування (під тиском)
• Виберіть програму кнопкою «МЕНЮ» . Якщо Вам необхідна програма «ШЕФКУХАР», то виберіть її за допомогою кнопки «ШЕФ КУХАР» .
•  На дисплеї з’являться встановлені установки часу (для програми «ШЕФКУХАР» це 3 години).
• Натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ»    .Ви побачите миготливе значення годин на дисплеї  . У цей момент Ви можете встановити годинник 
приготування за допомогою кнопок   (для збільшення годин) і   (Для зменшення годин). Діапазон установки годин від 0 до 24 годин. Крок 1 годину. 
Якщо Ви утримуєте кнопку    або    утримуючи, то годинник буде прокручуватися в прискореному режимі.
• Для налаштування хвилин знову коротко натисніть кнопку «НАЛАШТУВАННЯ»    . Ви побачите миготливе значення хвилин на дисплеї . У цей 
момент Ви можете встановити хвилини приготування за допомогою кнопок   (Для збільшення хвилин) і   (Для зменшення хвилин). Діапазон установки 
хвилин від 0 до 59 хвилин. Крок 1 хвилина. Якщо Ви утримуєте кнопку  або  утримуючи, то хвилини будуть прокручуватися в прискореному режимі.
•  Коли Ви задали необхідні значення часу, натисніть «СТАРТ»  і почнеться виконання програми.

14



 ФУНКЦІЯ ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ
Функція «Відкладений старт» дозволяє задати час, через який почне роботу обрана програма приготування. Час функції «Відкладений старт» може бути 
встановлено до 24 годин з інтервалом 5 хвилин.
    •Виберіть програму кнопкою «МЕНЮ»   або за допомогою кнопки необхідної програми.

•  Якщо необхідно, змініть налаштування програми за допомогою кнопки «НАЛАШТУВАННЯ»     згідно з розділом інструкції «Установка і зміна часу і 
температури приготування вручну».

•  Для установки функції «Відкладений старт» натисніть тривало на кнопку«НАЛАШТУВАННЯ»    . Загориться індикація кнопки «НАЛАШТУВАННЯ»   
. Встановіть необхідне значення часу відкладеного старту за допомогою кнопок    (для збільшення) та   (для зменшення). Крок 5 хвилин. Якщо 

тримати кнопки    и    натисненими, то час прокручується швидше.
• Натисніть на кнопку «СТАРТ»  .
•   На дисплеї почнеться зворотний відлік часу відкладеного старту. Індикація кнопки «НАЛАШТУВАННЯ»    горить протягом всього часу роботи 

функції «Відкладений старт». Індикація подальшої програми приготування не горить під час роботи функції «Відкладений старт». Як тільки час функції 
«Відкладений старт» завершиться, індикація функції «НАЛАШТУВАННЯ»    згасне.

•   Після закінчення часу відкладеного старту почнеться процес приготування їжі.

ОПИС ФУНКЦІЙ

УВАГА:
• Час функції «Відкладений старт» не включає в себе час приготування.
• Функція «Відкладений старт» не працює в програмах приготування«СМАЖЕННЯ», «ВИПІЧКА».
•  Не рекомендується використовувати функцію «Відкладений старт», якщо в рецепті в якості інгредієнтів використовуються швидкопсувні продукти (яйця, 

молоко, вершки, м’ясо, риба, сир тощо).
•  Слід враховувати, що після закінчення часу відкладеного старту, початок зворотного відліку часу приготування почнеться тільки після виходу приладу на 

робочі параметри  тобто з моменту досягнення необхідного значення температури або тиску.

 ФУНКЦІЯ ПІДІГРІВ
Функція «Підігрів» служить для підтримки готової страви в підігрітому стані. Максимальний час підтримки їжі в підігрітому стані - 24 години. Функція під-
тримки їжі в підігрітому стані включається автоматично після закінчення роботи програми приготування. Функція «Підігрів» не працює в програмах «СМА-
ЖЕННЯ» і «ЙОГУРТ / ТІСТО».
• Якщо за програмою приготування слідує підігрів, то в момент виконання програми горить індикація кнопки «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»  . Після закінчен-
ня програми приготування мультиварка-скороварка автоматично перейде в стан підігріву. При цьому на екрані з’явиться символ «bb».
• Якщо індикація функції «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»   неактивна, програма приготування завершиться без подальшого підігріву готової страви.
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Відключення функції «Підігрів»
•   Під час роботи програми приготування
 Ви можете відключити функцію «Підігрів» під час роботи програми приготування. Для цього під час роботи програми натисніть кнопку «СТАРТ»  . 
Підігрів, наступний за програмою приготування, буде відключений, індикація функції «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»    згасне. Відновити функцію «Підігрів» в 
момент роботи програми приготування Ви можете, також, за допомогою натискання кнопки «СТАРТ» . Індикація функції «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»   
знову загориться.
• Після закінчення програми приготування
 Для відключення функції «Підігрів» після закінчення програми приготування натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»  . Індикація «ПІДІГРІВ/ 
ВІДМІНИТИ»    згасне і підігрів припиниться. Для відновлення функції «Підігрів» знову натисніть на кнопку «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»  . Індикація 
функції «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»   знову загоряться. На дисплеї відобразиться символ «bb».

УВАГА: Не дивлячись на те, що функція «Підігрів» розрахована на час до 24 годин, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це 
може призвести до пересушування продукту.

 ФУНКЦІЯ ПІДІГРІВ
Якщо необхідно розігріти готову страву, натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»   без вибору програми приготування. Загориться індикація функції 
«ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»  . Прилад перейде в режим розігріву готової страви. На дисплеї відобразиться символ «bb». Для відключення розігріву натисніть 
повторно кнопку «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»  . 

 СКАСУВАННЯ ДІЙ
Скасувати обрану програму Ви можете за допомогою кнопки «ПІДІГРІВ/ ВІДМІНИТИ»  .
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• Перед чищенням вимкніть прилад від електромережі.
• Дайте приладу повністю охолонути.
• Вимийте чашу для приготування їжі з миючим засобом, сполосніть водою і висушіть за допомогою м’якої тканини.
• Не використовуйте для чищення приладу і аксесуарів абразивні матеріали і агресивні миючі речовини.
• Ні в якому разі не допускайте попадання води всередину приладу.
• Контейнер для збору конденсату призначений для збору крапель конденсату, знімайте і промивайте його після кожного використання.
• Зніміть внутрішню захисну кришку мультиварки-скороварки. Ретельно промийте її.

•  Зніміть кільце ущільнювача. Затисніть руками краю кільця ущільнювача і потягніть вгору. Промийте внутрішнє кільце ущільнювача водою, витріть насухо (в 
процесі чистки може бути використано трохи миючого засобу). На завершення поверніть кільце ущільнювача на місце.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

•  Очищення клапана виходу пари необхідно проводити кожен раз після використання приладу. Акуратно зніміть клапан, не докладаючи значного зусилля. 
Ретельно промийте його під проточною водою, ретельно просушіть і встановіть на місце.
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ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

• Встановіть внутрішню захисну кришку мультиварки-скороварки на місце.

• Протріть корпус приладу і кришку вологою тканиною, а потім висушіть чистою сухою тканиною.

 ПІДІГРІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Завдяки ефекту водяній лазні Ви можете підігріти молочну суміш або баночки з дитячим харчуванням до комфортної для дитини температури.
• Залийте в чашу 1-2 літри води, розмістіть в чаші ємності з продуктом.
• Закрийте кришку. Клапан виходу пари повністю зніміть.
• Виберіть програму «МУЛЬТИКУХАР».
• Встановіть температуру 60 ° С протягом 20 хвилин.
• Натисніть кнопку «Старт» і готуйте до закінчення програми.

 ПАСТЕРИЗАЦІЯ
Це процес нагрівання рідких продуктів. Застосовується для знезараження продуктів, а також для продовження терміну їх зберігання. Харчова цінність про-
дуктів при пастеризації практично не змінюється, зберігаються всі смакові якості і цінні компоненти (вітаміни, ферменти).
• Залийте продукт в чашу не вище максимальної позначки шкали на внутрішній поверхні чаші.
• Закрийте кришку. Клапан виходу пари повністю зніміть.
• Виберіть програму «МУЛЬТИКУХАР».
• Встановіть температуру 75 ° С.
• Встановіть час відповідно до вказівок по тривалості пастеризації залежно від об’єму рідини:
 - 500 мл / 1 година 5 хвилин
 - 1000 мл / 1 година 10 хвилин
 - 1500 мл / 1 година 15 хвилин   
• Натисніть кнопку «Старт» і готуйте до закінчення програми.
• Після закінчення пастеризації вийміть готовий продукт з мультиварки-скороварки, остудіть і зберігайте в холодному місці.
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 СТЕРИЛІЗАЦІЯ
Стерилізація може бути здійснена двома способами: занурювальним і на пару.
Для банок і великих предметів використовуйте занурювальний спосіб:
• Банки наповніть водою і розмістіть в чаші. Наповніть чашу водою до горловини банок.
• Закрийте кришку. Закрийте клапан виходу пари.
• Виберіть програму «НА ПАРУ».
• Встановіть час стерилізації 10 хвилин.
• Натисніть кнопку «Старт» і стерилізують до закінчення програми.
• Після закінчення програми відкрийте клапан і випустіть пар.

Для дрібних предметів використовуйте паровий спосіб:
• Дрібні предмети розмістіть на паровій тарілці.
• Залийте в чашу 500 мл води, встановіть в чашу підставку для приготування на пару.
• Закрийте кришку. Закрийте клапан виходу пари.
• Виберіть програму «НА ПАРУ».
• Встановіть час стерилізації 10 хвилин.
• Натисніть кнопку «Старт» і стерилізують до закінчення програми.
• Після закінчення програми відкрийте клапан і випустіть пар.

 ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ (В РЕЖИМІ МУЛЬТИВАРКИ) І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ПОРАДИ З ПРИГОТУВАННЯ

Можливі причини Способи вирішення

Страва не приготувалося до кінця

Ви забули закрити кришку приладу або закрили її не щільно, тому температура при-
готування була недостатньо висока.

Під час приготування не відчиняйте кришку приладу без необхідності. Закривайте 
кришку до клацання. Переконайтеся, що ніщо не заважає щільному закриттю криш-
ки приладу і кільце ущільнювача на внутрішній кришці не деформовані.

Чаша і нагрівальний елемент погано контактують, тому температура приготування 
була недостатньо висока.

Чаша повинна бути встановлена в корпус приладу рівно, щільно прилягаючи дном до
нагрівального елементу. Переконайтеся, що в мультиварці-скороварці немає сто-
ронніх предметів. Не допускайте забруднення нагрівального диска.
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Невдалий підбір інгредієнтів страви. Дані інгредієнти не підходять для приготування 
обраним Вами способом або Ви вибрали невірну програму приготування.
Інгредієнти нарізані занадто крупно, порушені загальні пропорції закладки продуктів.
Ви невірно встановили (не розрахували) час приготування.
Обраний Вами варіант рецепта непридатний для приготування в даній мультивар-
ці-скороварці.

Бажано використовувати перевірені (адаптовані для даної моделі
приладу) рецепти. Використовуйте рецепти, яким можете дійсно довіряти.
Підбір інгредієнтів, спосіб їх нарізки, пропорції закладки, вибір програми і часу при-
готування повинні відповідати обраному рецептом.

При приготуванні на пару: в чаші занадто мало води, щоб забезпечити
достатню щільність пари. Наливайте в чашу воду обов’язково в рекомендованому рецептом обсязі.

При смаженні

Ви залили в чашу занадто багато
рослинної олії.

При звичайному смаженні досить, щоб масло покривало дно чаші тонким шаром. 
При смаженні у фритюрі дотримуйтесь вказівок відповідного рецепту.

Надлишок вологи в чаші.
Не закривайте кришку приладу при смаженні, якщо це не прописано в рецепті. За-
морожені продукти перед смаженням обов’язково необхідно розморозити і злийте з 
них воду

При варінні: википання бульйону при варінні продуктів з підвищеною кислотністю. Деякі продукти вимагають спеціальної обробки перед варінням: промивання, пасе-
рування тощо. Дотримуйтесь рекомендацій обраного Вами рецепта.

При випічці тісто не пропеклося

У процесі вистоювання тісто пристало до
внутрішньої кришки і перекрило клапан
виходу пари.

Закладайте в чашу тісто в меншому обсязі.

Ви заклали в чашу занадто багато тіста.
Вийміть випічку з чаші, переверніть і знову помістіть в чашу, після чого продовжте 
приготування до готовності. Надалі при випічці закладайте в чашу тісто в меншому 
обсязі.

Продукт переварився

Ви помилилися у виборі типу продукту або при установці (розрахунку) часу приготу-
вання.
Занадто малі розміри інгредієнтів

Зверніться до перевіреного (адаптованому для даної моделі приладу) рецепту.  
Підбір інгредієнтів, спосіб їх нарізки, пропорції закладки, вибір програми і часу  
приготування повинні відповідати його рекомендацій.

Після приготування готова страва занадто довго стояла на підігріві. Тривале використання функції «Підігрів» небажано.

При варінні продукт википає

При варінні молочної каші википає молоко.
Якість і властивості молока можуть залежати від місця і умов його виробництва. 
Рекомендуємо використовувати тільки ультрапастеризоване молоко з жирністю до 
2,5%. При необхідності молоко можна трохи розбавити питною водою.

Інгредієнти перед варінням були оброблені, або оброблені неправильно (погано 
промиті тощо).

Не дотримано пропорції інгредієнтів або невірно обраний тип продукту.

Зверніться до перевіреного (адаптованому для даної моделі приладу) рецепту. 
Підбір інгредієнтів, спосіб їх попередньої обробки, пропорції закладки повинні від-
повідати його рекомендацій.
Цільнозернові крупи, м’ясо, рибу і морепродукти ретельно промивайте до чистої 
води.
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Страва пригорає

Чаша була погано очищена після попереднього приготування їжі.
Покриття чаші пошкоджено.

Перш ніж почати готувати, переконайтеся, що чаша добре промита та покриття чаші 
немає пошкоджень.

Загальний обсяг закладки продукту менше рекомендованого в рецепті. Зверніться до перевіреного (адаптованому для даної моделі приладу) рецептом

Ви встановили занадто великий час приготування. Скоротіть час приготування або дотримуйтесь вказівок рецепта, адаптованого для 
даної моделі приладу.

При смаженні: Ви забули налити в чашу масло, не перемішували чи пізно
перевертали продукти.

При звичайній смаженні налийте в чашу трохи рослинного масла так, щоб воно 
покривало дно чаші тонким шаром. Для рівномірного обжарювання продукти в чаші 
слід періодично помішувати або перевертати через певний час.

При тушкуванні: в чаші недостатньо вологи Додавайте в чашу більше рідини.

При варінні: в чаші занадто мало рідини - не дотримано пропорції
інгредієнтів. Дотримуйтесь правильного співвідношення рідини і твердих інгредієнтів.

При випічці: Ви не змазали внутрішню поверхню чаші маслом перед
приготуванням.

Перед закладанням тіста змащуйте дно і стінки чаші вершковим або рослинним мас-
лом, не наливаючи масло в чашу.

Продукт втратив форму нарізки

Ви занадто часто перемішували продукт в чаші. При звичайній смаженні перемішуйте страву не частіше, ніж кожні 5-7 хвилин.

Ви встановили занадто великий час приготування. Скоротіть час приготування або дотримуйтесь вказівок рецепта, адаптованого для 
даної моделі приладу.

Випічка вийшла вологою

Були використані невідповідні інгредієнти, що дають надлишок вологи (соковиті 
овочі або фрукти, заморожені ягоди, сметана тощо.)

Вибирайте інгредієнти відповідно до рецепту випічки. намагайтеся не
вибирати в якості інгредієнтів продукти, що містять занадто багато вологи або 
використовуйте їх по можливості в мінімальних кількостях.

Ви претримали готову випічку в закритій мультиварці-скороварці.

Намагайтеся виймати випічку з мультиварки-скороварки відразу після
приготування. При необхідності Ви можете залишити продукт
в мультиварці-скороварці на невеликий час при включеній
функції «Підігрів».

Випічка не піднялася

Яйця з цукром були погано збиті.

Зверніться до перевіреного (адаптованому для даної моделі приладу) рецепту. 
Підбір інгредієнтів, спосіб їх попередньої обробки, пропорції закладки повинні від-
повідати рекомендаціям.

Ви не просіяли борошно або погано вимісили тісто.

Допущені помилки при закладці інгредієнтів.

Обраний Вами рецепт не підходить для випічки в даній моделі
  мультиварки-скороварки
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Продукт Вага (г) Кількість води (мл) Час приготування (хвилини)
Філе свинини / яловичини (кубиками 1,5 х 1,5 см) 500 500 15
Філе баранини (кубиками 1,5 х 1,5 см) 500 500 20
Філе курки (кубиками 1,5 х 1,5 см) 500 500 15

Фрикадельки / котлети 180 / 450 500 10 / 15
Риба (філе) 500 500 10
Креветки салатні, очищені, варено-морожені 500 500 5
Манти / хінкалі 300 500 15
Картопля (кубиками 1,5 х 1,5 см) 500 500 15

Морква (кубиками 1,5 х 1,5 см) 500 500 15
Буряк (кубиками 1,5 х 1,5 см) 500 500 25
Овочі (заморозка) 500 500 10
Куряче яйце 150 / 3 шт 500 10

 РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЧАС ПРИГОТУВАННЯ РІЗНИХ ПРОДУКТІВ НА ПАРУ (ПІД ТИСКОМ)

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ У ПРОГРАМІ «МУЛЬТИПОВАР»
Робоча температура (°C) Рекомендації по використанню

35-40 Розстойка тіста, приготування йогурту, оцту

45-50 Закваска, бродіння

55-60 Приготування помадки, зеленого чаю, підігрів дитячого харчування

65-70 Варка м’яса у вакуумній упаковці, приготування пуншу

75-80 Пастеризація, приготування білого чаю, глінтвейну

85-90 Приготування сиру, страв, що вимагають тривалого часу приготування, приготування червоного чаю

95-100 Приготування молочних каш, варення, джемів

105-110 Стерилізація, приготування холодців, заливних

115-120 Приготування рульки, цукрового сиропу

125-130 Приготування тушкованого м’яса, запіканок

135-140 Обсмажування готових страв для додання їм хрусткої скоринки, копчення

145-150 Запікання овочів, риби і м’яса у фользі

155 Смаження овочів, риби

160 Смаження м’яса, птиці
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Можлива причина Усунення

Кришка погано закривається Кільце ущільнювача погано встановлено Перевірте правильність установки ущільнювального кільця

Внутрішня кришка неправильно встановлена Перевірте правильність установки внутрішньої кришки

Індикатор тиску заблокований в верхньому 
положенні

Звільніть індикатор тиску від предмету, який його заблокував

Кришка погано відкривається Індикатор тиску не опустився вниз Якщо клапан виходу пари відкритий і з нього не виходить пар, а індикатор тиску не 
опустився вниз, то злегка натисніть на нього дерев’яною паличкою

При приготуванні виділяється
пар з-під кришки

У кришці немає кільця ущільнювача Вставте кільце ущільнювача в кришку

На ущільнювальному кільці є забруднення Очистіть кільце ущільнювача

Кільце ущільнювача пошкоджено Зверніться в сервісний центр

Кришка погано закрита Закрийте кришку, як описано в розділі «Використання приладу»

На дисплеї відображається E1-E5 Системна помилка Вимкніть прилад від мережі, дайте йому охолонути. Якщо це не дає бажаного, звер-
ніться в авторизований сервісний центр

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення 220-240 В 50 Гц

Потужність 1000 Вт

Об’єм чаші 6 літрів

Гарантійний термін на мультиварку-скороварку - 2 роки. Мультиварка-скороварка призначена тільки для побутового використання. Неправильне викори-
стання або використання для промислових або будь-яких інших непобутових цілей зроблять не гарантійний ремонт. Інші деталі гарантійного обслуговування 
вказані в гарантійному талоні, який додається.Нормальний знос внутрішньої і зовнішньої поверхні дна чаші, що контактує з нагрівальним елементом - не є 
гарантійним випадком.

Виготовлено в КНР 
Виробник: ZHONGSHAN HUICHU ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
Address: Western Donghai road, Anle Village, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China,  
ЖОНГШАН ХУІЧУ ЕЛЕКТРІКАЛ ЄПЛАІНС КО ЛТД.  
Адреса: Вестерн Донгхаі роуд, Анле Виледж, Донгфенг Тоун, Жонгшан, Гуангдонг, Китай

Виріб відповідає вимогам:
ДСТУ EN 60335-2-13:2014; ДСТУ EN 60335-2-15:2015; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; 
ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2015
Термін експлуатації виробу - 2 роки з дня продажу
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