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Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки «Saturn». Уверены, что наши
изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

230 В
900 Вт
Сила тока: 4 А

Комплектность
Мультиварка
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка
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Безопасное для окружающей среды удаление
Вы можете помочь в охране окружающей среды!
Будьте любезны, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее
электрическое оборудование в соответствующий центр удаления отходов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
характеристики и дизайн изделий.

Мультиварка побутова електрична
Шановний покупець! Поздоровляємо Вас із придбанням виробу торговельної
марки «Saturn». Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними і надійними
помічниками у Вашому домашньому господарстві.
Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте дану інструкцію, в
якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також
рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.
Збережіть інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по
можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.
Зміст
Загальні вказівки з безпеки
Спеціальні вказівки з безпеки даного приладу
Сфера використання
Опис приладу
Комплектація
Використання приладу
Опис функцій
Чищення і догляд
Технічні характеристики
Інформація про сертифікацію
Загальні вказівки з безпеки
Прилад призначений виключно для використання в побуті.
• Прилад повинен використовуватись лише за призначенням.
• Перед введенням в експлуатацію цього приладу ретельно прочитайте
інструкцію з експлуатації.
• Кожного разу перед вмиканням приладу огляньте його. При наявності
ушкоджень приладу і мережевого шнура в жодному разі не вмикайте прилад у
розетку.
Прилад і мережевий шнур повинні зберігатися так, щоб вони не потрапляли
під вплив спеки, прямих сонячних променів і вологи.
• Не залишайте працюючий прилад без нагляду! Якщо Ви не користуєтеся
більше приладом, то завжди вимикайте його. Зберігайте прилад у
недоступному для дітей місці.
• Використання приладу дітьми та людьми з обмеженими здібностями
можливе лише під безпосереднім наглядом і контролем
• Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших
ємностей, заповнених водою.

• Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не торкайтеся
до приладу вологими руками. При намоканні приладу відразу відключіть його
від мережі.
• У випадку падіння приладу у воду негайно вимкніть з від мережі. При цьому
ні в якому разі не опускайте руки у воду. Перед повторним використанням
прилад повинен бути перевірений кваліфікованим фахівцем.
• Вмикайте прилад лише в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням
переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в
мережі.
• Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне
обслуговування.
• Прилад може бути увімкнений лише у мережу із заземленням. Для
забезпечення Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим
електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами
живлення або пристроями підключення.
• Перед увімкненням приладу в електромережу переконайтесь, що він
знаходиться у вимкненому стані.
• Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Захищайте прилад від ударів
об гострих кутів. Після закінчення експлуатації, чищенні або поломки
приладу завжди відключайте його від мережі.
Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур. Забороняється також
вимикати прилад від мережі, тримаючи його за шнур. При вимиканні приладу
від мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
• Використання додаткових аксесуарів, що не входять в комплектацію,
позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
• Після використання ніколи не обмотуйте провід навколо приладу, так як з
часом це може призвести до поламки шнура. Завжди рівно розправляйте
провід на час зберігання.
• Заміну шнура можуть здійснювати лише кваліфіковані фахівці співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт представляє
пряму небезпеку для користувача.
• Не ремонтуйте приладу самостійно. Ремонт повинен проводитися лише
кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
• Для ремонту приладу можуть бути використані лише оригінальні запасні
частини.
Спеціальні вказівки з безпеки даного приладу
• При використанні приладу переконайтесь в тому, що навколо нього є
достатньо вільного місця. Не менш 15 см від вогненебезпечних об'єктів, таких
як меблі, штори та ін.
• При використанні приладу встановлюйте його на сухій рівній термостійкої
поверхні.
• Щоб уникнути опіків не торкайтеся працюючого обладнання. Після

1

закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, в іншому випадку існує
ризик отримання опіків.
• Перевірте напругу, перш ніж увімкнути прилад у мережу.
• Не залишайте електроприлад увімкненим в мережу, якщо не готуєте їжу,
• Завжди вимикайте прилад перед тим, як від'єднати його від мережі.
• Ніколи не піднімайте/переміщуйте прилад, поки він увімкнений у
електромережу.
• Не торкайтеся до внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
• Не використовуйте для чищення приладу абразивні очищувачі та агресивні
миючі речовини.
• Не залишайте продукти або воду в мультиварці на тривалий час.
• Між внутрішньою каструлею і зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких
сторонніх предметів.
• Під час приготування рису, стежте за рівнем води в каструлі.
• Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли в результаті
неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

Сфера використання
• Прилад призначений виключно для використання в побуті.
• Прилад повинен бути використаний лише за призначенням.
Панель керування і дисплей
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Комплектація
1. Прилад
2. Внутрішня чаша
3. Пароварка
4. Плоска ложка
5. Столова ложка
6. Мірна чашка
7. Шнур живлення
8. Книга рецептів
9. Інструкція користувача

Час

Використання приладу
1. Мультварка має кілька функцій: ви можете варити, готувати страви з
хрусткою скоринкою, підігрівати вже приготовлені страви, готувати на парі,
тушити.
2. Незалежно від вибору функції, після приготування страви ви можете
скористатися режимом підігріву (для всіх функцій, крім йогурту).
3. Уважно прочитайте інструкцію і дотримуйтесь даних в ній вказівок.
4. Відкрийте упаковку. Вийміть всі аксесуари і посібник з експлуатації.
Відкрийте верхню кришку, натиснувши на кнопку.
5.Внутрішні чаша (каструля), яка знаходиться в мультиварці, з антипригарним
покриттям допоможе уникнути пригорання страв.
6. Для чищення внутрішніх поверхонь приладу з антипригарним покриттям
використовуйте губку для посуду. Після миття ретельно протріть прилад.
7. Встановіть всі аксесуари на місце.
8. Перед приготуванням внутрішня і зовнішня частини мультиварки повинні
бути чистими, переконайтеся також, що між внутрішньою каструлею і
нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів
9. Вставте внутрішню чашу (каструлю) в мультиварку
10. Повертайте внутрішню чашу всередині мультиварки, поки дно каструлі і
нагрівальна поверхню з датчиками не стануть у потрібне положення.
11. Перевірте, щоб кришка була щільно закрита.
12. Увімкніть мультиварку в розетку. Не підключайте прилад до розетки,
якщо не виконані вищевказані рекомендації
Опис функцій
Варка в режимі «Турбо» \ «Звичайний» і «Смаження» (Скоринка)
- Натисніть кнопку «Програма» і оберіть один з режимів «Турбо» \
«Звичайний» \ «Смаження» (Скоринка), загориться відповідний світловий
індикатор;
- Натисніть кнопку «Старт», загориться індикатор і мультиварка почне
готувати страву в заданому режимі;
- Час приготування, встановлений за замовчуванням 1 година 30 хвилин.
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Натисніть кнопку «Настройка», щоб встановити час. Натисканням на кнопки
«+» і «-» ви можете встановити час готування. Кожне натискання дорівнює 0,1
години (тобто 6 хв), максимальний час - 2 години.
Функція
Звичаний
Турбо
Смажіння (Скоринка}
35 хвилин
50 хвилин
1-2 години
Випічка
- Натисніть кнопку «Програма» і оберіть режим «Випічка».
-Час приготування 50 хвилин;
-Натисніть кнопку «Старт», світловий індикатор загориться і мультиварка
починає приготування у заданому режимі.
-Після закінчення приготування функція підтримки температури включається
автоматично.
Тушіння
- Натисніть кнопку «Програма» і оберіть режим «Тушння».
- Час приготування за замовчуванням 2 години. Діапазон часу може
вар’юватися від 2 до 8 годин;
- Натисніть кнопку «Настройка», щоб встановити час. Натисканням на кнопку
«+» і «-» ви можете встановити час готування. Кожне натискання дорівнює 0,5
години (тобто 30 хв).
- Натисніть кнопку «Старт», індикатор загоряється і мультиварка починає
приготування в заданому режимі.
- По закінченню приготування функція підтримки температури вмикається
автоматично.
Супи та каші
- Натисніть кнопку «Програма» і jберіть режим «Суп» для приготування супів
і каш;
- Час приготування за замовчуванням 1 година. Час може вар’юватися від 1 до
4 годин;
- Натисніть кнопку «Настройка», щоб встановити час. Натисканням на кнопку
«+» і «-» ви можете встановити час готування. Кожне натискання дорівнює 10
хв.
- Натисніть кнопку «Старт», індикатор загоряється і мультиварка починає
приготування в заданому режимі.
-По закінченню приготування функція підтримки температури вмикається
автоматично.
Пароварка
- Натисніть кнопку «Програма» і оберіть режим «Пароварка».
- Час приготування за замовчуванням 5 хвилин. Час може вар’юватися від 5
до 50 хвилин. Натисніть кнопку «Настройка», щоб встановити час.
Натисканням на кнопку «+» і «-» ви можете встановити час готування. Кожне
натискання дорівнює 1 хв.
- Натисніть кнопку «Старт», індикатор загоряється і мультиварка починає
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приготування в заданому режимі.
-По закінченню приготування функція підтримки температури вмикається
автоматично.
Підігрів
- Натисніть кнопку «Програма» і оберіть режим «Підігрів»;
- Час підігріву за замовчуванням 20 хвилин;
- Натисніть кнопку «Старт», індикатор загоряється і мультиварка починає
приготування в заданому режимі.
- По закінченню приготування функція підтримки температури вмикається
автоматично.
Відкладений сгарт
Функцією «Відкладений старт» можна користуватися, як у прикладі з
приготування Каші \ Супу, зазначеному нижче.
- Натисніть кнопку «Програма» і оберіть режим «Суп» для приготування
супів і каш;
- Час приготування за замовчуванням 1 година. Ви також можете встановити
час готування, як зазначено в розділі «Супи і каші». Після завершення
установок натисніть кнопку «Відкладений старт», щоб встановити час.
Натисканням на кнопки «»+» і «-» ви можете встанови час відстрочки, одне
натискання 30 хвилин.
-Натисніть кнопку «Старт», індикатор загоряється і мультиварка починає
приготування в заданому режимі.
Зверніть увагу!
- Для режиму «Турбо» функція «Відкладений старт» не використовується.
- У випадку, якщо час, встановлене в режимі «Відкладений старт», менше
передбаченого часу, мультиварка не перейде в режим «Відкладений старт».
Функція

Турбо

Час

1.5 г-24 г

Пароварка Смаження
(Скоринка)
I г-24 г
1,5 г-24 г

Тушіння

Суп і каша

2,5 г-24 г

1,5г —24г

Чищення і догляд
- При митті внутрішньої чаші (каструлі), пароварки і алюмінієвого покриття
мультиварки використовуйте тільки м'яку губку, теплу воду, неабразивної
миючий засіб.
Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинником для очищення
забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прилипли до каструлі, замочіть її перед миттям.
Протріть внутрішню чашу.
- Не опускайте корпус у воду і не готуйте без внутрішньої чаші.
- Внутрішню каструлю і пароварку можна мити у посудомийній машині.
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- При митті в посудомийній машині стежте, щоб внутрішня каструля не
пошкодилася об частини посудомийної машини.
- Не розрізайте страву всередині каструлі.
- Переконайтеся, що внутрішня чаша встановлена правильно.
- Внутрішня чаша мультиварки має антипригарне покриття, тому після
декількох днів експлуатації на ній може з'явитися коричневий наліт.
Заходи перестороги при використанні каструлі
- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну
пластмасову ложку.
- Не наливайте в каструлю оцет – це може пошкодити покриття.
- Через деякий час каструля може поміняти колір через те, що контактує з
водою та миючими засобами, це нормальне явище і мультиварка може без
побоювань експлуатуватися далі.
Для очищення поверхні корпусу, кришки, електропроводи мультиварки
використовуйте вологу ганчірку. Не використовуйте абразивні речовини.
Не мийте корпус мультиварки під проточною водою. Це може вивести з ладу
електроприлад.
Примітка: Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не
викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте в
офіційний пункт збору па утилізацію. Таким чином. Ви допоможете зберегти
навколишнє середовище.
Технічні характеристики
Напруга: 220-230 В
Частота: ~ 50 Гц
Потужність: 900 Вт
Сила струму: 4 А
Загальний об'єм чаші: 5 л
Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між
інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник
сподівається, що користувач зверне на це увагу.
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Комплектність
Мультиварка
Інструкція з експлуатації
Гарантійний талон
Упаковка
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Безпечне для навколишнього середовища видалення
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будьте люб'язні, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте
непрацююче електричне обладнання у відповідний центр
видалення відходів
Виробник залишає за собою право вносити зміни в
технічні характеристики і дизайн виробів.
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