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CONTROL PANEL

DESCRIPTION
1 Steam basket
2 Graduation for water and rice
3 Removable bowl
4 Measuring cup
5 Rice spoon
6 Lid
7 Removable inner lid
8 Micro pressure valve
9 Lid opening button
10 Housing
11 Power cord
12 Control Panel

a “Cancel / Keep warm” indicator
b “Cancel / Keep warm” key
c “Timer / Delayed start” key
d “+” key
e “-” key
f “Start” indicator
g “Start” key
h “Menu” key
i “Temperature” key
j “DIY” key

13 Function indicators
a Baking (meat, veg..) function
b Soup function
c Steam function
d Rice function
e Yogurt function
f Dessert (Baking) function
g Reheat function
h Stew Cook function
i Pilaf/Risotto function
j Porridge function
k Frying function
l Pasta function
m Jam function
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ENIMPORTANT SAFEGUARDS
SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow the instructions for use. Keep 
them safe.
• This appliance is not intended to be operated by

means of an external timer or a separate remote-
control system.

• This appliance can be used by children aged
from 8  years and above if they have been
given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children
unless they are older than 8 years and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.

• Appliances can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• This appliance is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical, sensory 
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or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.

• As this appliance is for household use only, it is 
not intended for use in the following applications 
and the guarantee will not apply for:

 – Staff kitchen areas in shops, offices and other 
working environments
 – Farm houses
 – By clients in hotels, motels and other residential 
type environments
 – Bed and breakfast type environments

• If your appliance is fitted with a removable 
power cord: if the power cord is damaged, it must 
be replaced by a special cord or unit available 
from a authorised service centre.

• If your appliance is fitted with fixed power 
cord: if the power supply cord is damage, it 
must be replaced by the manufacturer, the 
manufacturer’s after-sales service department 
or similarly qualified person in order to avoid any 
danger.
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EN• The appliance must not be immersed in water or 
any other liquid.

• Use a damp cloth or sponge with diswashing liquid 
to clean the accessories and parts in contact with 
foodstuff. Rince with a damp cloth or sponge. 
Drying accessories and parts in contact with food 
with a dry cloth.

•  If the symbol  is marked on the appliance, this 
symbol means “ Caution: surfaces may become 
hot during use ”.

• Caution: the surface of heating element is subject 
to residual heat after use.

• Caution: risk of injury due to improper use of the 
appliance.

• Caution: if your appliance has a removable power 
cord, do not spill liquid on the connector.

• Always unplug the appliance:
 – immediately after use
 – when moving it
 – prior to any cleaning or maintenance
 – if it fails to function correctly

• Burns can occur by touching the hot surface of 
the appliance, the hot water, steam or the food.

•  During cooking, the appliance gives out heat and 
steam. Keep face and hands away.
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• Do not get face and hands close to the steam 
outlet. Do not obstruct the steam outlet.

• For any problems or queries please contact our 
Customer Relations Team or consult our web site.

• The appliance can be used up to an altitude of 
2000 m.

• For your safety, this appliance complies with the safety regulations and 
directives in effect at the time of manufacture (Low-voltage Directive, 
Electromagnetic Compatibility, Food Contact Materials Regulations, 
Environment…).

• Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the 
appliance (alternating current).

• Given the diverse standards in effect, if the appliance is used in a country 
other than that in which it is purchased, have it checked by an approved 
service centre.

CONNECTING TO THE POWER SUPPLY

• Do not use the appliance if:
 – the appliance or the cord is damaged
 – the appliance has fallen or shows visible damage or does not work 
properly
 – In the event of the above, the appliance must be sent to an approved 
Service Centre. Do not take the appliance apart yourself.

• Do not leave the cord hanging
• Always plug the appliance into an earthed socket.
• Do not use an extension lead. If you accept liability for doing so, only 

use an extension lead which is in good condition, has an earthed plug 
and is suited to the power of the appliance.

•  Do not unplug the appliance by pulling on the cord.

USING

•  Use a flat, stable, heat-resistant work surface away from any water 
splashes.
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PROTECT THE ENVIRONMENT

• Your appliance has been designed to run for many years. However, 
when you decide to replace it, remember to think about how you can 
contribute to protecting the environment.

• Before discarding your appliance you should remove the battery from 
the timer and dispose of it at a local civic waste collection centre 
(according to model).

Environment protection first!
  Your appliance contains valuable materials which can be 

recovered or recycled.
 Leave it at a local civic waste collection point.

• Do not allow the base of the appliance to come into contact with water
• Never try to operate the appliance when the bowl is empty or without 

the bowl.
• The cooking function/knob must be allowed to operate freely. Do not 

prevent or obstruct the function from automatically changing to the 
keep warm function.

• Do not remove the bowl while the appliance is working.
• Do not put the appliance directly onto a hot surface, or any other source 

of heat or flame, as it will cause a failure or danger.
• The bowl and the heating plate should be in direct contact. Any object or 

food inserted between these two parts would with the correct operation.
• Do not place the appliance near a heat source or in a hot oven, as 

serious damage could result.
• Do not put any food or water into the appliance until the bowl is in 

place.
• Respect the levels indicated in the recipes.
• Should any part of your appliance catch fire, do not attempt to put it 

out with water. To smother the flames use a damp tea towel.
• Any intervention should only be made by a service centre with original 

spare parts.
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BEFORE THE FIRST USE

Unpack the appliance
• Remove the appliance from the packaging and unpack all the accessories 

and printed documents.
• Open the lid by pushing the opening button on the housing – fig.1.

Read the Instructions and carefully follow the operation method.

Clean the appliance
• Remove the bowl – fig.2, the inner lid and the pressure valve – fig.3a

and 3b.
• Clean the bowl, the valve and the inner lid with a sponge and dish

washing liquid.
• Wipe the outside of the appliance and the lid with a damp cloth.
• Dry off carefully.
• Put all the elements back in their original position. Install the inner lid

in the right positions on the top lid of machine. Then, put the inner
lid behind the 2 ribs and push it on the top until it’s fixed. Install the
detachable cord into the socket on the cooker base.

FOR THE APPLIANCE AND ALL FUNCTIONS

• Carefully wipe the outside of the bowl (especially the bottom). Make
sure that there are no foreign residues or liquid underneath the bowl
and on the heating element – fig.5.

• Place the bowl into the appliance, making sure that it is correctly
positioned – fig.6.

• Make sure that the inner lid is correctly in position – fig.3a.
• Close the lid in place so you hear a “click”.
• Install the power cord into the socket of the multicooker base and then 

plug into the power outlet. The appliance will ring a long sound «Beep», 
all the indicators on the control box will light up for an instant.
Then the screen display will show «----», and all the indicators will
switch off. The appliance enters into standby mode, you can select the
menu functions as you wish.

• Do not touch the heating element when the product is plugged in or
after cooking. Do not carry the product in use or just after cooking.

• This appliance is only intended for indoor use.
Never place your hand on the steam vent during cooking, as there is a 
danger of burns – fig.10.
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ENAfter start the cooking, if you wish to change the selected cooking 
menu because of an error, press «KEEP WARM/CANCEL» key and re-
choose the menu you want.
Only use the inner bowl provided with the appliance.
Do not pour water or put ingredients in the appliance without the 
bowl inside.
The maximum quantity of water + ingredient should not exceed the 
highest mark inside the bowl - fig.7.

Programs
Cooking Time Temperature Default Start Keep 

warmDefault Adjustable Range Default Range Range Adjustable
Baking (meat, veg..) 45 min 5 min 30m-1h30m 160°C 140/150/160°C up to 24h 5 min •

Soup 1h 5 min 10m - 2h 100°C 90/100/110°C up to 24h 5 min •

Steam 40 min 5 min 15m - 2h 100°C - up to 24h 5 min •

Rice Automatic - Automatic Automatic - up to 24h 5 min •

Yogurt 8h 15  min 1h - 12h 40°C - - - -

Dessert (Baking) 45 min 5 min 30m - 1h30m 160°C 140/150/160°C up to 24h 5 min -

Reheat 25 min 1 min 5m - 1h 100°C 100°C - - •

Stew 1h 5 min 20m - 8h 100°C 80/90/100/110°C up to 24h 5 min •

Pilaf/Risotto Automatic - Automatic Automatic - up to 24h 5 min •

Porridge 20 min 1 min 5m - 2h 100°C 90/95/100°C up to 24h 5 min •

Frying 20 min 1 min 5m - 1h30m 160°C 120/140/160°C - - •

Pasta 10 min 1 min 3m - 3h 100°C - up to 24h 5 min -

Jam 1h 5 min 5m - 3h 105°C - up to 24h 5 min -

DIY 30 min 5 min 5m - 9h 100°C
"40-160°C 

(10°C interval)"
up to 24h 5 min -

Keep warm - 75°C

COOKING PROGRAM TABLE
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CONTROL PANEL

1. START KEY
• Press to start the cooking process.
2. MENU KEY
• Under standby status, press the <Menu> key to cycle through the 

following functions: Baking  Soup  Steam  Rice  Yogurt   
Dessert  Reheat  Stew  Pilaf/Risotto  Porridge  Crust Fry   
Pasta  Jam.

• The screen displays the default cooking time of each function (except 
Rice, Pilaf/Risotto). “Start” button light flashes and the linked function 
lights up.

Note: 
You can long press the “Menu” key to cancel the “beep” sound if needed 
(until the long beep sound). If you want to start the beep sound again, 
press the “Menu” key for a second time.
3. “Preset/ Timer” KEY
• Timer: You can adjust the cooking time (except Rice, Pilaf/Risotto), when 

you select a cooking mode, the default cooking time will be shown on 
the digital display. Press the “Preset/Timer” key once (the timer indicator 
will turn on), and then use the +/- buttons to adjust the cooking time.

• Preset: The preset time corresponds to the time for end of cooking, 
except Crust/Fry, Yogurt, Reheat. After selecting the desired cooking 
mode, press the “Preset/Timer” key button twice (the preset indicator 
will turn on), and then use the +/- button to set the timer. Cooking will 
begin after the preset time has elapsed.

• When you have chosen the required preset time, press the “Start” key to 
enter cooking status, “start” indicator will light up the screen will display 
the desired cooking time and the preset pictogram will light up.

• When the Multicooker begins the cooking mode, the preset pictogram 
light will turn off and the timer pictogram will light up.

• The maximum start delay is 24 hours. If the preset time is shorter than 
the cooking time, cooking will start immediately.

4. “+/-” KEYS
• Use these buttons to adjust the cooking time (+/- 1, 5 or 15 mins) and 

preset time (+/- 5 mins). You cannot adjust the cooking time in “Rice, 
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ENPilaf/Risotto” mode and cannot adjust the preset time in “Crust/Fry, 
Yogurt, Reheat” mode.

5. “Keep Warm/Cancel” KEY
• In standby mode, press the keep warm/cancel key to heat your food and 

keep it warm. 
• Press the keep warm/cancel key to stop the cooking process or cancel all 

settings. The Multicooker will return to standby mode.
• See details in KEEP WARM/CANCEL function description.
6. “Temperature” KEY
• To use the Temperature function, choose a cooking program and cooking 

time first (only available for Baking, Crust/Fry, Stew, Dessert and DIY). 
Then, press the “Temperature” key and select the temperature. The 
default cooking temperature will change depending on the selected 
cooking program. Each press of “+” and “-” key can increase or decrease 
the temperature.

• When you have chosen the required temperature, press the “Start” key 
to start the cooking process, the “Start” indicator will remain on.

• You can modify the temperature during the cooking by pressing the 
“Temperature” key. After selected the choose temperature and without 
action during 5 seconds, the multicooker will resume the cooking with 
the new setting.

PORRIDGE FUNCTION

• Press “Menu” key to select function “Porridge”. The screen displays the 
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset / Timer” key first 
and then press “+” and “−” keys.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Porridge” cooking 
program and the “Start” light will come on. The screen will display the 
remaining cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin 
the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and 
the screen will display the time for which the keep warm function has 
been active. 
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STEAM FUNCTION

• Press “Menu” key to select function “Steam”. The screen displays the 
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset / Timer” key first 
and then press “+” and “−” keys.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Steam” cooking program 
and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining 
cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin 
the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and 
the screen will display the time for which the keep warm function has 
been active. 

SOUP FUNCTION

• Press “Menu” key to select function “Soup”. The screen displays the 
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset / Timer” key first 
and then press “+” and “−” keys.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Soup” cooking program 
and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining 
cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin 
the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and 
the screen will display the time for which the keep warm function has 
been active. 
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ENBAKING FUNCTION

JAM FUNCTION

• Press <Menu> key to select function <Baking>. The screen displays the 
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset/Timer” key first 
and then press “+” and “-” keys. Press “Temperature” key to select the 
temperature.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Baking” cooking 
program and the “Start” light will come on. The screen will display the 
remaining cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin 
the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and 
the screen will display the time for which the keep warm function has 
been active. 

• Press <Menu> key to select function <Jam>. The screen displays the 
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset/Timer” key first 
and then press “+” and “-” keys.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Jam” cooking program 
and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining 
cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.
Note: No keep warm function for this function
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CRUST/FRY FUNCTION

STEW FUNCTION

• Press <Menu> key to select function <Crust/Fry>. The screen displays the 
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset/Timer” key first
and then press “+” and “-” keys. Press “Temperature” key to select the
temperature.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Crust/Fry” cooking
program and the “Start” light will come on. The screen will display the
remaining cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin 
the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and
the screen will display the time for which the keep warm function has
been active.

Note: Always use this function with oil and food. With oil only, it may 
cause a failure or danger.

• Press <Menu> key to select function <Stew>. The screen displays the
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset/Timer” key first
and then press “+” and “-” keys. Press “Temperature” key to select the
temperature.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Stew” cooking program
and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining
cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin 
the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and
the screen will display the time for which the keep warm function has
been active.
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ENYOGURT FUNCTION

• Press <Menu> key to select function <Yogurt>. The screen displays the
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset/Timer” key first
and then press “+” and “-” keys.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Yogurt” cooking program 
and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining
cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.
Note: There is no keep warm at the end of cooking. Use for making yogurt 
in oven-proof glass containers.

CHOICE OF INGREDIENTS FOR YOGURT
Milk
What milk should you use?
All our recipes (unless otherwise stipulated) are prepared using cow’s 
milk. You can use plant milk such as soya milk for example as well as 
sheep or goat’s milk but, in this case, the firmness of the yogurt may vary 
depending on the milk used. Raw milk or long-life milks and all the milks 
described below are suitable for your appliance:
• Long-life sterilised milk: UHT whole milk results in firmer yogurt. Using 

semi-skimmed milk will result in less firm yogurt. However, you can use 
semi-skimmed milk and add one or two bowls of powdered milk.

• Pasteurised milk: this milk gives a more creamy yogurt with a little bit
of skin on the top.

• Raw milk (farm milk): this must be boiled. It is also recommended to
let it boil for a long time. It would be dangerous to use this milk without 
boiling it. You must then leave it to cool before using it in your appliance. 
Culturing using yogurt prepared with raw milk is not recommended.

• Powdered milk: using powdered milk will result in very creamy yogurt.
Follow the instructions on the manufacturer’s box.

Choose a whole milk, preferably long-life UHT.
Raw (fresh) or pasteurised milk must be boiled then cooled and needs 
the skin removing.
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DESSERT FUNCTION

RICE FUNCTION

• Press <Menu> key to select function <Dessert>. The screen displays the 
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset/Timer” key first 
and then press “+” and “-” keys. Press “Temperature” key to select the 
temperature.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Dessert” cooking 
program and the “Start” light will come on. The screen will display the 
remaining cooking time.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.
Note: No keep warm function for this function

• Pour the required quantity of rice into the bowl using the measuring 
cup provided – fig.8. Then fill with cold water up to the corresponding 
«CUP» mark printed in the bowl – fig.9.

• Close the lid.
Note: Always add the rice first otherwise you will have too much water.
Press «Menu» key to select function «Rice». The screen displays «   », 
the “Start” light will flash, then press «Start» key. The mulitcooker will 
start the “rice” cooking program and the “Start” light will come on. The 
screen will flash«  ». Time is not displayed as the multicooker do it 
automatically and it can vary during cooking.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and 
begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on 
and the screen will display the time for which the keep warm function 
has been active. 

PILAF/RISOTTO FUNCTION

• Press «Menu» key to select function «Pilaf/Risotto». The screen displays 
«   », the “Start” light will flash, then press «Start» key. The mulitcooker 
will start the “Pilaf/Risotto” cooking program and the “Start” light will 
come on. The screen will flash «  ». Time is not displayed as the 
multicooker do it automatically and it can vary during cooking.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and 
begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on 
and the screen will display the time for which the keep warm function 
has been active. 
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ENRECOMMENDATIONS FOR BEST RICE COOKING (Rice 
and Pilaf/Risotto functions)
• Before cooking, measure the rice with the measuring cup and rinse it 

(do not rinse risotto rice).

1 cup =

~150g raw rice

1 cup

~150g raw rice

• Put the rinsed rice well distributed around the whole surface of the bowl. 
Fill it with water to the corresponding water level (The graduations in cups).

• When the rice is ready, when the “Keep Warm” indicator light is on, stir 
the rice and then leave it in the multicooker for a few minutes longer in 
order to get perfect rice with separated grains.

This table below gives a guide to cook rice:

COOKING GUIDE FOR WHITE RICE – 10 cups

Measuring cups Weight of rice Water level in the bowl (+ rice) Serves

2 300 g 2 cup mark 3per. – 4per.

4 600 g 4 cup mark 5per. – 6per.

6 900 g 6 cup mark 8per. – 10per.

8 1200 g 8 cup mark 13per. – 14per.

10 1500 g 10 cup mark 16per. – 18per.

The time and temperature are automatic for rice cooking.
Please note that there are 7 steps:
Preheat => Water absorb => Temperature quick rise => Keep boiling => 
Water evaporation => Braise rice => Keep warm.
The cooking time depends on the quantity and type of rice.
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PASTA FUNCTION

REHEAT FUNCTION

• To cook pasta it is important to wait until the water reaches good
temperature before adding pasta.

• Press <Menu> key to select function <Pasta>. The screen displays the
default cooking time, the “Start” light will flash red.

• You can change the cooking time by pressing “Preset/Timer” key first
and then press “+” and “-” keys.

• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “Pasta” cooking program 
and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining
cooking time.

• The multicooker will beep when the water is at the ideal temperature.
Put the pasta into the water and press the start key again to begin the
cooking process. The lid must remain open while the pasta is cooking.

• At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.
Note: No keep warm function for this function

• This function is intended to reheat only cooked food.
• Press <Menu> key to select function <Reheat>. The screen displays the

default cooking time, the “Start” light will flash red.
• You can change the cooking time by pressing “Preset/Timer” key first

and then press “+” and “-” keys.
• Press “Start” key. The mulitcooker will start the “reheat” cooking program 

and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining
cooking time.

• At the end of cooking, multicooker will “beep” three times and begin
the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and
the screen will display the time for which the keep warm function has
been active.

CAUTION:
The cold food should not exceed ½ of the cooker’s volume. Too much 
food cannot be thoroughly heated. Repeated use of “Reheat” or too little 
food will lead to burnt food and hard layer at the bottom.
It is recommend not to reheat thick porridge, or it may become pasty.
Do not heat long-stored cold food to avoid smell.
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DIY FUNCTION

• “Do It Yourself” function is to memorise your favourite cooking choices. 
• Press “DIY” key when the multicooker is in standby mode to start the 

DIY setting. The screen will display the default cooking time, and the 
“Start” light will flash.

• If you want to choose a temperature and time for your program, press 
“Preset/Timer” and “Temperature” key to defined your setting. 

• At the end of cooking, the multicooker will beep three times.
Note: 
The multicooker memorises the last temperature and cooking time DIY 
setting for your next use. 

• Press the “Keep Warm / Cancel key when the multicooker is in standby 
mode to begin the keep warm program. The “Keep Warm / Cancel” light 
will flash and the screen will display the time for which the keep warm 
function has been active. 

• The remaining heat time will be indicated on the display and the keep 
warm indicator will turn on.

• Press the “Keep warm / Cancel” key when the multicooker is in a program 
to reset the settings and go back to Standby mode.

• You can remove the automatic keep warm function for the next cooking 
program by pressing the “Keep warm / Cancel” key for 5 seconds and the 
“Keep warm / Cancel” light will go off. To set the automatic keep warm 
function again, press the “Keep warm / Cancel” key again for 5 seconds.

• The maximum keep warm time is 24 hours.
Recommendation: in order to keep the food in good taste, please limit 
the holding time within 12h.

KEEP WARM/CANCEL FUNCTION
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• Open the lid – fig.1.
• Glove must be used when manipulating the cooking bowl and steam 

basket – fig.11.
• Serve the food using the spoon provided with your appliance and reclose 

the lid.
• 24 hours is the maximum keeping warm time.
• Press “Keep warm / Cancel“ to stop the keep warm status.
• Unplug the appliance.

ON COMPLETION OF COOKING

• Ensure that the mutlicooker  is unplugged and completely cooled down 
before cleaning and maintenance.

• It is strongly advised to clean the appliance after each use with a 
sponge – fig.12.

• The bowl, the cup and the rice spoon are dishwasher safe - fig.13.

Bowl, steam basket
• Scouring powders and metal sponges are not recommended.
• If food has stuck to the bottom, you may put water in the bowl to soak 

for a while before washing.
• Dry the bowl carefully.

Taking care of the bowl
For the bowl, carefully follow the instructions below:
• To ensure the maintenance of bowl quality, it is recommended not to 

cut food in it.
• Make sure you put the bowl back into the multicooker.
• Use the plastic spoon provided or a wooden spoon and not a metal type 

so as to avoid damaging the bowl surface – fig.14.
• To avoid any risk of corrosion, do not pour vinegar into the bowl.
• The color of the bowl surface may change after using for the first time or 

after longer use. This change in color is due to the action of steam and 
water and does not have any effect on the use of the multicooker, nor is it 
dangerous for your health. It is perfectly safe to continue using it.

CLEANING AND MAINTENANCE
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ENCleaning the micro pressure valve
• When clean the micro-pressure valve, please remove it from the lid – 

fig.15 and open it by rotating in the direction of “open” – fig.16a and 
16b. After cleaning it, please wipe dry it and meet the two triangle in 
the two parts together and rotate it in the direction of “close”, then put 
it back to the lid of the multicooker – fig.18a and 18b.

Cleaning the inner lid
• Remove the inner lid by pushing outwards with both hands. Clean it with 

a sponge and dish washing liquid (fig.17). Then wipe dry and put it back 
behind the 2 ribs and push it on the top until it’s fixed.

Cleaning and care of the other parts of the appliance
• Clean the outside of the multicooker – fig.19, the inside of the lid and 

the cord with a damp cloth and wipe dry. Do not use abrasive products.
• Do not use water to clean the interior of the appliance body as it could 

damage the heat sensor.
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Malfunction 
description

Causes Solutions

Any indicator 
lights off and no 

heating.

Appliance not  
plugged in.

Check the appliance is 
plugged in the socket, 

and is switched on.

Any indicator 
lights off and 

heating.

Problem of the 
connection of the 
indicator light or 
indicator light is 

damaged.

Send to authorized 
service center for repair.

Steam leakage 
during using

Lid is badly closed. Open and close the lid 
again.

Micro pressure valve 
not well positioned or 
assembled incorrectly.

Stop the cooking (unplug 
the product) and check 

the valve is correctly 
assembled (2 parts 

locked together) and well 
positioned.

Lid or micro pressure 
valve gasket is 

damaged.

Send to authorized 
service center for repair.

Rice 
undercooked or 

overcooked.

Too much or not 
enough water 

compared to rice 
quantity.

Refer to table for water 
quantity.

TECHNICAL TROUBLESHOOTING GUIDE
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ENMalfunction 
description

Causes Solutions

Riceundercooked 
or overcooked.

Insufficiently 
simmered.

Send to the authorized 
service center for repair.

Automatic keep 
warm function 
fails (appliance 

stays on cooking 
programe or 

does not heat 
on keep warm).

The keep warm 
function has been 
cancelled by user 

during the setting. 
See keep warm 

function paragraph.

E0
The sensor on the top 
open circuit or short 

circuit.

E1
The sensor on the 

bottom open or short 
circuit.

Stop the appliance and 
restart the program. If the 

problem repeats, please 
send to the authorized 

service center for repair.E3 High temperature 
detected.

Remark: If inner bowl is deformed, do not use it anymore and get a 
replacement from the authorized service center for repair.
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TEFAL/T-FAL * INTERNATIONAL LIMITED GUARANTEE
� : www.tefal.com 

This product is repairable by TEFAL/T-FAL *, during and after the guarantee period. 
Accessories, consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described on the TEFAL/T-FAL 

internet site www.tefal.com
The Guarantee**
TEFAL/T-FAL guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during the guarantee period 
within those countries*** as stated in the attached country list, starting from the initial date of purchase or delivery date. The 
international manufacturer’s guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its 
original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At TEFAL/T-FAL’s choice, 
a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. TEFAL/T-FAL’s sole obligation and your exclusive 
resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement.

Conditions & Exclusions
TEFAL/T-FAL shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. The 
product can be taken directly in person or must be adequately packaged and returned, by recorded delivery (or equivalent method 
of postage), to a TEFAL/T-FAL authorised service centre. Full address details for each country’s authorised service centres are listed 
on TEFAL/T-FAL website (www.tefal.com) or by calling the appropriate consumer Service centre set out in the attached country 
list. In order to offer the best possible after-sales service and constantly improve customer satisfaction, TEFAL/T-FAL may send a 
satisfaction survey to all customers who have had their product repaired or exchanged in a TEFAL/T-FAL authorised service centre.
This guarantee applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which occurs 
as a result of misuse, negligence, failure to follow TEFAL/T-FAL instructions, or a
modification or unauthorised repair of the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not 
cover normal wear and tear, maintenance or replacement of consumable parts, or the following:

− using the wrong type of water or consumable 
− ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects)
− scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)
− damage to any glass or porcelain ware in the product
− mechanical damages, overloading
− damage as a result of lightning or power surges
− accidents including fire, flood, etc
− professional or commercial use
−  damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification

Consumer Statutory Rights
This international TEFAL/T-FAL guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may have or those rights that cannot 
be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This guarantee gives a 
consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from State to State or Country to 
Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion.
***Where a product purchased in a listed country and then used in another listed country, the international TEFAL/T-FAL guarantee 
duration is the one in the country of usage, even if the product was purchased in a listed country with different guarantee 
duration. The repair process may require a longer time if the product is not locally sold by TEFAL/T-FAL. If the product is not 
repairable in the new country, the international TEFAL/T-FAL guarantee is limited to a replacement by a similar or alternative 
product at similar cost, where possible.
*TEFAL household appliances appear under the T-FAL brand in some territories like America and Japan. TEFAL/T-FAL are registered 
trademarks of Groupe SEB.
Please keep this document for your reference should you wish to make a claim under the guarantee.

**For Australia only:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement 
or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have 
the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

**For India only: The guarantee length depends on the product and the State in India. Full guarantee terms must be checked at 
the point of sale. Products purchased outside and used in India benefit from a 2 year guarantee.

The guarantee covers exclusively the repair of a defective product, but at TEFAL’s choice, a replacement product may be provided 
instead of repairing a defective product. It is mandatory that the consumer, to have his product repaired, has to log a service 
request on the dedicated Smartphone application TEFAL SERVICE APP or by calling TEFAL Consumer Care Center at 1860-200-
1232, Opening hours Mon-Sat 09 AM to 06 PM. Products returned by Post will not be covered by the guarantee. As a proof of 
purchase consumer needs to provide both this stamped guarantee card and cash memo.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

12a

12b

12c
12d

12e

13b 13d 13f
13a 13c

13h

13i

13e 13g

12f
12g

12h

12j

12i

13k

13l

13m13j

ОПИСАНИЕ

1 Паровая корзина
2 Мерная шкала для воды и 

риса
3 Съемная чаша
4 Мерный стакан
5 Ложка для риса
6 Крышка
7 Съемная внутренняя крышка
8 Микроклапан давления
9 Кнопка открытия крышки
10 Корпус
11 Шнур питания
12 Панель управления

a Индикатор «Отмена / 
Подогрев»

b Клавиша «Отмена / 
Подогрев»

c Клавиша «Таймер / 
Отложенный запуск»

d Клавиша «+»
e Клавиша «–»

f Индикатор «Запуск»
g Клавиша «Запуск»
h Клавиша «Меню»
i Клавиша «Температура»
j Клавиша «Ручной режим»

13 Индикаторы функций
a Функция «Запекание» 

(мясо, овощи...)
b Функция «Суп»
c Функция «Пароварка»
d Функция «Рис»
e Функция «Йогурт»
f Функция «Десерт» 

(выпечка)
g Функция «Разогрев»
h Функция «Тушение»
i Функция «Плов/ризотто»
j Функция «Каша»
k Функция «Жарка»
l Функция «Паста»
m Функция «Варенье»
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ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте инструкции по эксплуатации и 
следуйте им. Сохраните инструкции.
• Устройство не предназначено для использования

с внешним таймером или отдельной системой
дистанционного управления.

• Устройство может использоваться детьми старше
8 лет, если они находятся под присмотром
либо были обучены правилам безопасной
эксплуатации устройства и понимают связанные
с этим опасности. Очистка и обслуживание
устройства могут выполняться детьми старше
8 лет под присмотром взрослых. Устройство и
его шнур питания должны быть недоступны для
детей младше 8 лет.

• Устройство может использоваться лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или с недостатком
опыта и знаний только под присмотром или
если они были проинструктированы касательно
безопасной эксплуатации устройства и поняли
связанные с этим опасности.

• Не позволяйте детям играть с устройством.
• Устройство не предназначено для использования 

лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
возможностями либо недостатком опыта и
знаний, кроме случаев, когда они находятся под
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присмотром или были проинструктированы 
относительно эксплуатации устройства лицом, 
ответственным за их безопасность.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с 
устройством.

• Так как устройство предназначено исключительно 
для бытового применения, его не следует 
использовать в следующих целях, на которые не 
распространяется гарантия:

 – в кухонных помещениях, предназначенных 
для персонала магазинов, в офисах и в других 
рабочих помещениях;
 – на фермах;
 – клиентами отелей, мотелей и других подобных 
мест проживания;
 – в мини-гостиницах.

• Если устройство оснащено съемным шнуром: 
в случае повреждения электрического шнура он 
должен быть заменен на новый шнур или новую 
запчасть в авторизованном сервисном центре.

• Если устройство оснащено несъемным 
шнуром: в случае повреждения электрического 
шнура во избежание несчастных случаев он 
должен быть заменен производителем, его 
гарантийными службами или специалистом 
соответствующей квалификации.

• Не погружайте устройство в воду или иную 
жидкость.

• Очистите принадлежности и детали, 
контактирующие с продуктами питания, 
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с помощью влажной ткани или губки и 
моющего средства. Смойте моющее средство с 
помощью влажной ткани или губки. Протрите 
принадлежности и детали, контактирующие с 
продуктами питания, сухой тканью.

•  Если на устройстве нанесен символ , это 
означает: «Осторожно! Во время работы 
поверхность может нагреваться».

• Осторожно! После завершения работы 
поверхность нагревательного элемента долго 
остается горячей.

• Осторожно! Угроза травмирования из-за 
неправильного использования устройства.

• Осторожно! Если устройство оснащено съемным 
шнуром питания, следите за тем, чтобы в разъем 
не попадала вода.

• Отключайте устройство от сети в следующих 
случаях:

 – сразу после завершения применения
 – при перемещении
 – перед выполнением чистки или обслуживания
 – при неисправностях в работе

• При касании поверхности устройства, горячей 
воды, пара или пищи можно получить ожоги.

•  Во время приготовления устройство 
вырабатывает тепло и пар. Держите лицо и руки 
на безопасном расстоянии.

• Не подносите лицо и руки близко к выпускному 
отверстию для пара. Не закрывайте выпускное 
отверстие для пара.
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• С проблемами и вопросами обращайтесь в отдел 
по работе с клиентами или посетите наш веб-сайт.

• Устройство может использоваться на высоте до 
2000 м.

• В целях обеспечения безопасности устройство соответствует нормам 
и директивам по безопасности, действующим на момент производства 
(Директива по низковольтному оборудованию, Директива об 
электромагнитной совместимости, Директива о материалах, 
непосредственно контактирующих с продуктами питания, Директива об 
охране окружающей среды и т. д.).

• Убедитесь, что источник питания соответствует указанному на 
устройстве (переменный ток).

• Принимая во внимание различные действующие стандарты, при 
использовании данного устройства в стране, отличной от страны 
приобретения, проверьте его в авторизованном сервисном центре.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

• Не используйте устройство в следующих случаях:
 – устройство или шнур повреждены
 – устройство упало, имеет явные признаки повреждений или 
работает неправильно
 – В любом из этих случаев устройство следует отправить в 
авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь разбирать 
устройство.

• Шнур не должен свисать.
• Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
• Не используйте удлинители. Если вы согласны взять на себя 

ответственность за использование удлинителей, то выбирайте 
только те, которые находятся в хорошем состоянии, имеют вилку с 
заземлением и соответствуют номинальной мощности устройства.

•  Не тяните за шнур, чтобы отключить устройство от электросети.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

•  Используйте плоскую, устойчивую, жаропрочную рабочую 
поверхность вдали от возможных брызг воды.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• Устройство рассчитано на многолетний срок службы. Тем не менее 
при замене устройства на новое следует помнить о том, как можно 
способствовать защите окружающей среды.

• Перед утилизацией устройства следует вынуть батарейку из 
таймера (имеется не во всех моделях) и передать ее в местный 
центр по сбору отходов.

Защита окружающей среды превыше всего!
  Устройство содержит материалы, пригодные для переработки и 

вторичного использования.
 Сдайте устройство в ближайший пункт сбора отходов.

• Следите за тем, чтобы основание устройства не контактировало с водой.
• Не включайте устройство с пустой чашей или без чаши.
• Программа приготовления должна выполняться без помех. Не 

пытайтесь помешать автоматическому переходу из какого-либо 
режима в режим подогрева.

• Не вынимайте чашу во время работы устройства.
• Не ставьте устройство непосредственно на горячую поверхность 

или какой-либо источник тепла или огня, так как это приведет к 
возникновению неисправности или опасной ситуации.

• Чаша должна располагаться непосредственно на нагревательной 
пластине. Любой предмет или продукт питания, помещенный между 
этими двумя элементами, помешает правильной работе устройства.

• Во избежание серьезных повреждений не ставьте устройство рядом 
с источником тепла или горячей плитой.

• Не помещайте продукты питания или воду в устройство, пока в него 
не установлена чаша.

• Соблюдайте уровни, указываемые в рецептах.
• В случае возгорания какой-либо детали устройства не пытайтесь 

потушить ее водой. Для гашения пламени используйте влажное 
полотенце.

• Любые работы по ремонту должны выполняться исключительно в 
сервисном центре с использованием оригинальных запчастей.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Распаковка устройства
• Извлеките устройство из упаковки и распакуйте все принадлежности 

и прилагаемые документы.
• Откройте крышку, нажав на кнопку фиксации, расположенную на 

корпусе — рис. 1.
Внимательно прочтите инструкции и следуйте им при работе с 
устройством.

Очистка устройства
• Вытащите чашу — рис.  2, внутреннюю крышку и клапан давления 

— рис. 3a и 3b.
• Очистите чашу, клапан и внутреннюю крышку при помощи губки и 

средства для мытья посуды.
• Протрите наружную часть устройства и крышки влажной тканью.
• Тщательно вытрите насухо.
• Поместите все элементы обратно в исходное положение. Правильно 

установите внутреннюю крышку на верхнюю крышку устройства. 
Вставьте внутреннюю крышку между 2 выступами и надавите в 
направлении верхней крышки до фиксации. Подключите шнур к 
разъему на основании устройства.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ И ВСЕМИ ЕГО ФУНКЦИЯМИ

• Тщательно протрите наружную часть чаши (особенно основание). 
Убедитесь в отсутствии постороннего осадка или жидкости под 
чашей и на нагревательном элементе — рис. 5.

• Поместите чашу в устройство. Убедитесь, что она установлена 
правильно — рис. 6.

• Убедитесь в правильности установки внутренней крышки — рис. 3a.
• Закройте крышку до щелчка.
• Подключите шнур питания к разъему в основании мультиварки, а 

затем — к сетевой розетке. Устройство издаст продолжительный 
звуковой сигнал, и на короткое время на панели управления 
загорятся все индикаторы. Затем на дисплее появится знак «----», 
все индикаторы погаснут. Устройство перейдет в режим ожидания. 
Теперь можно выбрать одну из функций меню.

• Не дотрагивайтесь до нагревательного элемента, когда устройство 
включено в розетку, а также после приготовления пищи. Не 
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переносите устройство в процессе работы и непосредственно после 
приготовления пищи.

• Устройство предназначено исключительно для использования в
помещении.

Не кладите руку на выпускное отверстие для пара в процессе 
приготовления пищи, поскольку существует опасность получения 
ожога — рис. 10.
Если после начала процесса приготовления пищи необходимо 
поменять ошибочно установленную программу, нажмите на 
клавишу KEEP WARM/CANCEL (ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА) и выберите 
необходимую функцию.
Используйте только прилагаемую к устройству внутреннюю чашу.
Не наливайте в устройство воду и не кладите ингредиенты, пока 
не установлена чаша.
Максимальное количество воды и ингредиентов не должно 
превышать верхнюю отметку внутри чаши — рис. 7.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Программа
Время приготовления Температура Запуск по умолчанию

Автопо-
догревПо 

умолчанию Шаг Диапазон По 
умолчанию Диапазон Диапазон Шаг

Запекание 
(мясо, овощи...) 45 мин. 5 мин. 30 мин. – 1 ч. 30 мин. 160°C 140/150/160°C до 24 ч. 5 мин. •

Суп 1 ч. 5 мин. 10 мин. – 2 ч. 100°C 90/100/110°C до 24 ч. 5 мин. •

Пароварка 40 мин. 5 мин. 15 мин. – 2 ч. 100°C – до 24 ч. 5 мин. •

Рис Автомати-
чески – Автоматически Автомати-

чески – до 24 ч. 5 мин. •

Йогурт 8 ч. 15 мин. 1 ч. – 12 ч. 40°C – – – –
Десерт (выпечка) 45 мин. 5 мин. 30 мин. – 1 ч. 30 мин. 160°C 140/150/160°C до 24 ч. 5 мин. –

Разогрев 25 мин. 1 мин. 5 мин. – 1 ч. 100°C 100°C – – •
Тушение 1 ч. 5 мин. 20 мин. – 8 ч. 100°C 80/90/100/110°C до 24 ч. 5 мин. •

Плов/Ризотто Автомати-
чески – Автоматически Автомати-

чески – до 24 ч. 5 мин. •

Каша 20 мин. 1 мин. 5 мин. – 2 ч. 100°C 90/95/100°C до 24 ч. 5 мин. •
Жарка 20 мин. 1 мин. 5 мин. – 1 ч. 30 мин. 160°C 120/140/160°C – – •
Паста 10 мин. 1 мин. 3 мин. – 3 ч. 100°C – до 24 ч. 5 мин. –

Варенье 1 ч. 5 мин. 5 мин. – 3 ч. 105°C – до 24 ч. 5 мин. –
Ручной режим 
приготовления 30 мин. 5 мин. 5 мин. – 9 ч. 100°C 40 – 160°C 

(шаг 10°C) до 24 ч. 5 мин. –

Автоподогрев – 75°C



35

RU

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. КЛАВИША START (ЗАПУСК)
• Нажмите клавишу для запуска процесса приготовления.
2. КЛАВИША MENU (МЕНЮ)
• Запекание  Суп  Пароварка  Рис  Йогурт  Десерт   

Разогрев  Тушение  Плов/ризотто  Каша  Корочка жарка   
Паста  Варенье.

• На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления 
для каждой функции (за исключением «Рис», «Плов/Ризотто»). Клавиша 
Start (Запуск) начинает мигать и загорается индикатор соответствующей 
функции.

Примечание. 
При необходимости долгим нажатием (до момента длинного звукового 
сигнала) клавиши Menu (Меню) можно отключить звуковой сигнал. Если 
необходимо снова включить звуковой сигнал, повторно нажмите на 
клавишу Menu (Меню).
3. КЛАВИША Preset / Timer (Время/Отложенный старт)
• Время: Можно регулировать время приготовления (кроме режимов 

«Рис», «Плов/Ризотто») при выборе режима приготовления. Время 
приготовления по умолчанию будет отображаться на цифровом 
дисплее. Нажмите один раз клавишу Preset / Timer (Время/Отложенный 
старт) — включится индикатор времени. С помощью клавиши «+/-» 
установите время приготовления.

• Отложенный старт: Время задержки соответствует времени 
окончания процесса приготовления, кроме режимов «Жарка», 
«Йогурт», «Разогрев». После выбора требуемого режима приготовления 
нажмите дважды клавишу Preset / Timer (Время/Отложенный старт) — 
включится индикатор отложенного старта. С помощью клавиши «+/-» 
установите время таймера. Приготовление начнется по истечении 
времени задержки.

• После выбора необходимого отложенного времени нажмите 
на клавишу Start (Запуск), чтобы войти в режим приготовления 
— загорится индикатор Start (Запуск), а на экране отобразится 
количество выбранного времени и значок программы.

• Когда включается необходимая программа приготовления, индикатор 
отложенного старта отключается.
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• Максимальное время отложенного старта составляет 24 часа. Если время 
отложенного старта меньше времени приготовления, приготовление 
начнется незамедлительно.

4. КЛАВИШИ «+/-»
• С помощью этих клавиш можно регулировать время приготовления 

(+/- 1, 5 или 15  мин.) и время отложенного старта (+/- 5  мин.). Время 
приготовления нельзя регулировать в режимах «Рис», «Плов/Ризотто», 
а время отложенного старта нельзя регулировать в режимах «Жарка», 
«Йогурт», «Разогрев».

5. Клавиша Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена)
• В режиме ожидания нажмите клавишу Keep warm/Cancel (Подогрев/

Отмена) для подогрева пищи и поддержания ее в теплом виде. 
• Нажмите клавишу Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена) для 

прекращения приготовления или отмены всех настроек. Мультиварка 
вернется в режим ожидания.

• Подробную информацию см. описании функции «ПОДОГРЕВА/ОТМЕНА»
6. КЛАВИША Temperature (Температура)
• Чтобы воспользоваться функцией температуры, сначала выберите 

программу и время приготовления (доступно только для режимов 
«Запекание», «Жарка», «Тушение», «Десерт» и «Ручной режим»). Затем 
нажмите на клавишу Temperature (Температура) и выберите температуру. 
Заданная по умолчанию температура приготовления изменится в 
зависимости от выбранной программы. С каждым нажатием клавиш «+» 
и «-» температура будет увеличиваться или уменьшаться.

• После выбора необходимой температуры нажмите на клавишу Start 
(Запуск), чтобы войти в режим приготовления, индикатор Start (Запуск) 
останется включенным.

• Можно изменить температуру приготовления в процессе готовки 
с помощью клавиши Temperature (Температура). После выбора 
температуры, если в течение 5 секунд не предпринимаются никакие 
действия, мультиварка возобновит процесс приготовления с новыми 
настройками.
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ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПА

• Для выбора функции Soup (Приготовление супа) используйте 
клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по 
умолчанию время приготовления, и подсветка клавиши Start 
(Запуск) начнет мигать красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу 
Preset/Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с 
помощью клавиш «+» и «–».

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим 
Soup (Приготовление супа), загорится подсветка клавиши Start 
(Запуск), и на экране отобразится оставшееся время.

• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой 
сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент 
включится индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется 
отсчет времени, в течение которого пища будет поддерживаться 
теплой.

• Для выбора функции Porridge (Каша) используйте клавишу Menu 
(Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время 
приготовления, и подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать 
красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу 
Preset/Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с 
помощью клавиш «+» и «–».

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим 
Porridge (Каша), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на 
экране отобразится оставшееся время приготовления.

• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой 
сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент 
включится индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется 
отсчет времени, в течение которого пища будет поддерживаться 
теплой.

ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАШИ
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ФУНКЦИЯ ЗАПЕКАНИЯ

• Для выбора функции Baking (Запекание) нажмите на клавишу Menu 
(Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время 
приготовления, и подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать 
красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу Preset/
Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с помощью 
клавиш «+» и «-». Нажмите клавишу Temperature (Температура), чтобы 
настроить температуру приготовления.

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим 
Baking (Выпечка), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на 
экране отобразится оставшееся время.

• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой сигнал, и 
мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент включится 
индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется отсчет 
времени, в течение которого пища будет поддерживаться теплой.

• Для выбора функции Steam (Приготовление на пару) используйте 
клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по 
умолчанию время приготовления, и подсветка клавиши Start 
(Запуск) начнет мигать красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу 
Preset/Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с 
помощью клавиш «+» и «–».

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим 
Steam (Приготовление на пару), загорится подсветка клавиши Start 
(Запуск), и на экране отобразится оставшееся время.

• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой 
сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент 
включится индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется 
отсчет времени, в течение которого пища будет поддерживаться 
теплой.

ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ
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ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВАРЕНЬЯ

• Для выбора функции Jam (Варенье) нажмите на клавишу Menu (Меню). 
На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления,
и подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу Preset/
Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с помощью
клавиш «+» и «-».

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим
Jam (Варенье), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на
экране отобразится оставшееся время.

• По окончании приготовления трижды раздастся звуковой сигнал.
Примечание. Для этого режима не предусмотрена функция подогрева

ФУНКЦИЯ ЖАРКИ

• Для выбора функции Crust/Fry (Жарка) нажмите на клавишу Menu
(Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время
приготовления, и подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать
красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу Preset/
Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с помощью 
клавиш «+» и «-». Нажмите клавишу Temperature (Температура), чтобы
настроить температуру приготовления.

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим
Crust/Fry (Жарка), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на
экране отобразится оставшееся время.

• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой сигнал, и 
мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент включится
индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется отсчет
времени, в течение которого пища будет поддерживаться теплой.

Примечание. При приготовлении пищи в данном режиме в 
мультиварке всегда должны быть продукты и масло. Если в мультиварке 
находится только масло, это может привести к возникновению 
неисправностей и опасной ситуации.
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ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЙОГУРТА

• Для выбора функции Yogurt (Йогурт) нажмите на клавишу Menu
(Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время
приготовления, и подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать
красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу
Preset/Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с
помощью клавиш «+» и «-».

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим
Yogurt (Йогурт), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на
экране отобразится оставшееся время.

• По окончании приготовления трижды раздастся звуковой сигнал.
Примечание. По окончании процесса приготовления функция 
подогрева не включается. Для приготовления йогурта используйте 
емкости из жаропрочного стекла.

ФУНКЦИЯ ТУШЕНИЯ 

• Для выбора функции Stew (Тушение) нажмите на клавишу Menu (Меню). 
На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, и 
подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу Preset/
Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с помощью
клавиш «+» и «-». Нажмите клавишу Temperature (Температура), чтобы
настроить температуру приготовления.

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим
Stew (Тушение), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на экране
отобразится оставшееся время.

• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой сигнал,
и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент включится
индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется отсчет времени, 
в течение которого пища будет поддерживаться теплой.
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ВЫБОР ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЙОГУРТА
Молоко
Какое молоко использовать?
Все наши рецепты (за исключением отдельно обозначенных 
случаев) подразумевают использование коровьего молока. Можно  
использовать растительное молоко, например соевое, а также овечье 
или козье, но в этом случае плотность йогурта может измениться в 
зависимости от используемого молока. Непастеризованное молоко, 
молоко с длительным сроком хранения, а также все вышеуказанные 
виды молока подходят для использования в данном устройстве:
• Стерилизованное молоко с длительным сроком хранения:

Ультрапастеризованное цельное молоко обеспечит приготовление 
густого йогурта. Полуобезжиренное молоко сделает йогурт менее 
густым. Однако можно использовать полуобезжиренное молоко и 
добавить в него одну или две чашки сухого молока.

• Пастеризованное молоко: при использовании этого молока
йогурт получается более кремообразным, с небольшой пленкой 
сверху.

• Непастеризованное молоко (фермерское молоко): его следует
прокипятить. Также рекомендуется кипятить его продолжительное 
время. Опасно использовать такое молоко без кипячения. Затем 
такое молоко необходимо охладить, прежде чем использовать 
в устройстве. Не рекомендуется выполнять культивирование, 
используя йогурт, приготовленный на непастеризованном молоке.

• Сухое молоко: при использовании сухого молока йогурт
получится гораздо более кремообразным. Следуйте инструкциям, 
приведенным на упаковке производителя молока.

Выбирайте цельное молоко, лучше ультрапастеризованное 
молоко с длительным сроком хранения.
Непастеризованное (свежее) и пастеризованное молоко следует 
прокипятить, а затем охладить и удалить пенку.
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ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕСЕРТА

ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РИСА

• Для выбора функции Dessert (Десерт) нажмите на клавишу Menu
(Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время
приготовления, и подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать
красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу Preset/
Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с помощью 
клавиш «+» и «-». Нажмите клавишу Temperature (Температура),
чтобы настроить температуру приготовления.

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим
Dessert (Десерт), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на
экране отобразится оставшееся время.

• По окончании приготовления трижды раздастся звуковой сигнал.
Примечание. Для этого режима не предусмотрена функция 
подогрева

• Поместите необходимое количество риса в чашу, используя
прилагаемый мерный стакан — рис.  8. Наполните чашу холодной
водой до соответствующей отметки CUP (СТАКАН), нанесенной на
чашу — рис. 9.

• Закройте крышку.
Примечание. Всегда сначала засыпайте рис — в противном
случае будет слишком много воды.
Для выбора функции Rice (Рис) нажмите на клавишу Menu (Меню).
На экране отобразится , подсветка клавиши Start (Запуск) начнет
мигать. Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет
в режим Rice (Рис), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и
на экране начнет мигать знак «  ». Время не отображается, т.к.
прибор определяет его автоматически и может изменить в процессе 
приготовления.

• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой
сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент
включится индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется
отсчет времени, в течение которого пища будет поддерживаться
теплой.
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ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЛОВА/РИЗОТТО

• Для выбора функции Pilaf/Risotto (Плов/Ризотто) нажмите на 
клавишу Menu (Меню). На экране отобразится , подсветка 
клавиши Start (Запуск) начнет мигать. Нажмите на клавишу Start 
(Запуск). Мультиварка перейдет в режим Pilaf/Risotto (Плов/Ризотто), 
загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на экране начнет 
мигать знак «  ». Время не отображается, т.к. прибор определяет 
его автоматически и может изменить в процессе приготовления.

• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой 
сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент 
включится индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется 
отсчет времени, в течение которого пища будет поддерживаться 
теплой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РИСА (функции «Рис» и «Плов/
Ризотто»)
• Перед приготовлением отмерьте рис при помощи мерного стакана 

и промойте его (за исключением риса для ризотто).

1 чашка =

~150г риса 

• Поместите промытый рис в чашу и хорошо распределите его по всей 
поверхности чаши. Заполните чашу водой до соответствующего 
уровня (деления в стаканах).

• По окончании процесса приготовления риса, когда загорится 
индикатор Keep Warm (Подогрев), помешайте рис и оставьте его 
в мультиварке на несколько минут, чтобы получить идеальный 
рассыпчатый рис.
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В таблице ниже приводятся инструкции по приготовлению риса:

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЕЛОГО РИСА — 10 стаканов

Мерные стаканы Масса риса
Уровень воды в 

чаше (+ рис)
Количество порций

2 300 г
Отметка  

«2 стакана»
3 чел. – 4 чел.

4 600 г
Отметка  

«4 стакана»
5 чел. – 6 чел.

6 900 г
Отметка  

«6 стаканов»
8 чел. – 10 чел.

8 1200 г
Отметка  

«8 стаканов»
13 чел. – 14 чел.

10 1500 г
Отметка  

«10 стаканов»
16 чел. – 18 чел.

Время и температура для приготовления риса выставляются 
автоматически.
Обратите внимание на наличие 7 шагов:
Прогрев => Впитывание воды => Быстрый подъем температуры => 
Продолжение кипячения => Выпаривание воды => Тушение риса => 
Подогрев.
Время приготовления зависит от количества и вида риса.
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ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТЫ

ФУНКЦИЯ РАЗОГРЕВА

• Для приготовления пасты важно дождаться, когда вода достигнет 
нужной температуры, прежде чем добавлять пасту.

• Для выбора функции Pasta (Паста) нажмите на клавишу Menu 
(Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время 
приготовления, и подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать 
красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу 
Preset/Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с 
помощью клавиш «+» и «-».

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим 
Pasta (Паста), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на 
экране отобразится оставшееся время.

• Когда вода достигнет нужной температуры, мультиварка издаст 
звуковой сигнал. Положите пасту в воду и снова нажмите Start 
(Запуск), чтобы запустить таймер. Пока вы не нажмете на клавишу 
запуска, отсчет времени готовки не начнется, и мультиварка 
будет поддерживать необходимую температуру воды. В процессе 
приготовления пасты крышка должна быть открыта.

• По окончании приготовления трижды раздастся звуковой сигнал.
Примечание. Для этого режима не предусмотрена функция 
подогрева

• Этот режим предназначен для разогрева приготовленной пищи.
• Для выбора функции Reheat (Разогрев) нажмите на клавишу Menu 

(Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время 
приготовления, и подсветка клавиши Start (Запуск) начнет мигать 
красным.

• Время приготовления можно изменить нажатием на клавишу 
Preset/Timer (Время/Отложенный старт) и изменением значения с 
помощью клавиш «+» и «-». 

• Нажмите на клавишу Start (Запуск). Мультиварка перейдет в режим 
Reheat (Разогрев), загорится подсветка клавиши Start (Запуск), и на 
экране отобразится оставшееся время.
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• По окончании процесса готовки трижды раздастся звуковой 
сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент 
включится индикатор Keep Warm (Подогрев), и на экране начнется 
отсчет времени, в течение которого пища будет поддерживаться 
теплой.

ВНИМАНИЕ!
Количество холодной пищи не должно превышать ½ объема 
мультиварки. Слишком большое количество пищи не удастся 
разогреть равномерно. Повторное использование функции 
«Разогрев» или слишком маленькое количество пищи приведет к 
подгоранию пищи и к появлению затвердевшего слоя на дне.
Не рекомендуется разогревать плотную кашу, иначе она может стать 
тестообразной.
Во избежание появления неприятного запаха не разогревайте долго 
хранившуюся холодную пищу.

• Нажмите клавишу Keep warm/ Cancel (Подогрев / Отмена) в 
режиме ожидания, замигает подсветка клавиши Keep warm/ Cancel 
(Подогрев / Отмена), на дисплее отобразится надпись «00:00» и 
начнется отсчет времени подогрева.

• Оставшееся время подогрева будет отображаться на дисплее, а 
индикатор подогрева будет гореть. 

• Нажмите на клавишу Keep warm / Cancel (Подогрев / Отмена) при 
настройке функции или в ходе приготовления, чтобы сбросить все 
настройки и вернуться в режим ожидания.

• Автоматическое включение подогрева для следующего цикла 
приготовления можно отменить удержанием клавиши Keep warm 
/ Cancel (Подогрев / Отмена) длинным нажатием перед запуском 
программы приготовления в течение 5 секунд. Индикатор Keep 
warm / Cancel (Подогрев / Отмена) погаснет. Если необходимо 
включить автоматический подогрев, нажмите клавишу еще раз и 
удерживайте ее в течение 5 секунд.

• Максимальное время подогрева составляет 24 часа.
Рекомендация: чтобы не испортить вкус пищи, ограничьте время 
подогрева 12 часами.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА/ОТМЕНА
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• Откройте крышку – рис.1.
• При обращении с чашей и паровой корзиной следует использовать 

перчатку — рис. 11.
• Подайте еду, используя прилагаемую в комплекте с устройством

ложку, и снова закройте крышку.
• Максимальное время поддержания тепла составляет 24 часа.
• Чтобы выключить функцию подогрева, нажмите клавишу Keep warm 

/ Cancel (Подогрев / Отмена).
• Отключите устройство от сети.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Перед проведением очистки и технического обслуживания
убедитесь, что мультиварка отключена от сети и полностью остыла.

• Настоятельно рекомендуется очищать устройство после каждого
использования при помощи губки — рис. 12.

• Чашу, стакан и ложку для риса можно мыть в посудомоечной
машине — рис. 13.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ФУНКЦИЯ DIY (РУЧНОЙ РЕЖИМ)

• Функция Do It Yourself (Сделай сам) предназначена для записи 
ваших любимых рецептов. 

• В режиме ожидания нажмите на клавишу DIY (Ручной режим),
чтобы выбрать функцию DIY. Сначала мультиварка войдет в
режим настройки функции, а на экране отобразится заданное по
умолчанию время приготовления, при этом подсветка клавиши
Start (Запуск) будет мигать.

• Если вы хотите задать постоянную температуру и время для
программы, используйте клавиши Preset/Time (Время/Отложенный
старт) и Temperature (Температура) для подтверждения настройки. 

• По окончании приготовления трижды раздастся звуковой сигнал.
Примечание. 
Мультиварка запоминает последнюю настройку температуры и 
времени приготовления. 
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Чаша, паровая корзина
• Не рекомендуется использование чистящих порошков и

металлических губок.
• Если пища пристала к дну, прежде чем мыть чашу, можно налить в

нее воду, чтобы она отмокла.
• Насухо вытрите чашу.

Уход за чашей
Для ухода за чашей следуйте инструкциям ниже:
• Для поддержания качества чаши не рекомендуется нарезать в ней

продукты.
• Не забывайте помещать чашу обратно в мультиварку.
• Чтобы не повредить поверхность чаши, используйте прилагаемые

пластиковые или деревянные лопатки вместо металлических — рис. 14.
• Во избежание риска образования коррозии не наливайте в чашу уксус.
• Цвет поверхности чаши может измениться после первого или

длительного использования. Такие изменения цвета происходят из-
за воздействия пара и воды. Они не оказывают влияния на рабочие 
характеристики устройства и не опасны для здоровья. Дальнейшее
использование устройства абсолютно безопасно.

Чистка микроклапана давления
• Для чистки микроклапана выньте его из крышки — рис.  15 и

откройте, повернув в положение «открыто» — рис. 16a и 16b. После 
чистки вытрите клапан насухо, совместите два треугольника и 
поверните клапан в направлении «закрыто», а затем вставьте его 
обратно в крышку мультиварки — рис. 18a и 18b).

Очистка внутренней крышки
• Извлеките внутреннюю крышку, потянув ее к себе обеими руками.

Очистите ее с помощью губки и средства для мытья посуды (fig.17). 
Протрите крышку насухо, вставьте ее между 2 выступами и надавите 
в направлении верхней крышки до фиксации.

Чистка и обслуживание других частей устройства
• Очищайте внешнюю поверхность мультиварки — рис. 19, внутреннюю 

часть крышки и шнур при помощи влажной тряпки. Затем вытирайте 
насухо. Не используйте абразивные чистящие средства.

• Не используйте воду для очистки корпуса устройства изнутри — это 
может привести к повреждению термодатчика.
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RUОписание 
неисправности Причина Решение

Лампочка 
какого-либо 

индикатора не 
горит, нагрев не 
осуществляется.

Устройство не 
подключено к сети 

питания.

Проверьте, включен ли 
шнур питания в розетку 

и в сеть.

Лампочка 
любого 

индикатора не 
горит, но нагрев 
осуществляется.

Проблема с 
соединением 

лампочки индикатора 
или индикатор 

поврежден.

Отнесите устройство 
в авторизованный 

сервисный центр для 
ремонта.

В процессе 
использования 

выделяется 
пар.

Плохо закрыта 
крышка.

Откройте и вновь 
закройте крышку.

Микроклапан 
давления вставлен 
неправильно или 

собран не полностью.

Прекратите процесс 
готовки (отключите 
устройство от сети 

питания) и проверьте 
комплектность клапана 

(2 части соединены 
друг с другом) и его 

правильную установку.

Повреждена 
уплотнительная 

прокладка крышки 
или микроклапана 

давления.

Отнесите устройство 
в авторизованный 

сервисный центр для 
ремонта.

Рис 
приготовлен 
наполовину 

или превышено 
положенное 

время 
приготовления.

Слишком много 
или недостаточно 

воды относительно 
количества риса.

Обратитесь к таблице 
количества воды.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Описание 
неисправности Причина Решение

Рис 
приготовлен 
наполовину 

или превышено 
положенное 

время 
приготовления.

Недостаточное 
закипание.

Отнесите устройство 
в авторизованный 

сервисный центр для 
ремонта.

Сбой в режиме 
автоматического 

поддержания 
тепла 

(устройство 
остается в 

режиме готовки 
или нагрева).

Функция 
поддержания 

тепла отключена 
пользователем в 

процессе настройки. 
См. раздел о 

поддержании тепла.

E0

Цепь 
расположенного 
сверху сенсора 
разомкнута или 

замкнута накоротко.

E1

Цепь 
расположенного 

снизу сенсора 
разомкнута или 

замкнута накоротко.

Остановите устройство 
и перезапустите 
программу. Если 

проблема не исчезает, 
отнесите устройство 

в авторизованный 
сервисный центр для 

ремонта.
E3 Обнаружена высокая 

температура.

Примечание: Если внутренняя чаша деформирована, не 
используйте ее. Замените чашу на новую в авторизованном 
сервисном центре.
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TEFAL/T-FAL*  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

� : www.tefal.com 
Данное изделие ремонтируется TEFAL/T-FAL в течение и после окончания гарантийного срока

Информация о порядке приобретения аксессуаров и расходных материалов доступна на интернет-сайте TEFAL/T-FAL

Гарантия
TEFAL/T-FAL гарантирует устранение любого производственного дефекта, связанного с недостатком материалов или сборки, 
в течение гарантийного срока, указанного в приложенном списке стран ***, начиная с даты продажи. Гарантийный срок 
указан для каждой страны.
Международная Гарантия производителя покрывает все расходы, связанные с восстановлением дефектного изделия 
до его первоначального технического состояния путем ремонта или замены неисправных деталей, включая стоимость 
необходимой работы по устранению выявленных недостатков. По выбору TEFAL/T-FAL вместо ремонта неисправного 
изделия может быть произведена его замена. Обязательства TEFAL/T-FAL и Ваш выбор в рамках данной гарантии 
ограничены ремонтом изделия или его заменой.

Условия гарантии и исключения
TEFAL/T-FAL не несет обязательства по гарантийному ремонту или замене любого изделия в случае отсутствия документа, 
подтверждающего дату продажи. Изделие должно быть передано в авторизованный сервисный центр TEFAL/T-FAL. 
Адреса авторизованных сервисных центров для каждой страны можно узнать на веб-сайте TEFAL/T-FAL либо позвонив 
по соответствующему телефону, указанному в списке стран. Для обеспечения наилучшего послепродажного сервиса 
и постоянного улучшения качества обслуживания клиентов, TEFAL/T-FAL может проводить опрос всех клиентов, 
обращавшихся в авторизованные сервисные центры TEFAL/T-FAL для ремонта или замены какого-либо изделия, с целью 
выявления степени удовлетворенности качеством обслуживания.
Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные и используемые исключительно в личных бытовых 
целях и не распространяется на какие-либо неисправности, которые могли возникнуть в результате неправильного 
или небрежного использования; невыполнения инструкций по эксплуатации TEFAL/T-FAL; самостоятельного изменения 
владельцем конструкции изделия или его ремонта где-либо, кроме как в авторизованных сервисных центрах TEFAL/T-FAL, 
а также на любые неисправности, вызванные неправильной упаковкой изделия владельцем, или небрежной доставкой 
изделия любым перевозчиком. Данная гарантия не распространяется также на случаи нормального износа изделия; его 
обслуживание или замену расходных материалов либо аксессуаров; а также на неисправности, вызванные:

− использованием воды или расходных материалов неподходящего типа
−  попаданием жидкости, пыли или насекомых внутрь изделия (исключая приборы, специально разработанные для борьбы 

с насекомыми) 
−  повреждения или неудовлетворительную работу изделия, вызванные несоответствием напряжения или частоты тока, 

указанными на изделии или в  спецификации
− действиями непреодолимой силы (несчастный случай, пожар,  наводнение, т.д.)
− профессиональным использованием или использованием в  коммерческих целях
− накипью (очистка от накипи должна проводиться в соотвествии с инструкцией по эксплуатации)
− механическими повреждениями или перегрузкой изделия
− повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия
−  повреждения, вызванные ударом молнии или скачками питающего напряжения.

Права потребителя, предусмотренные законодательством
Данная Международная гарантия TEFAL/T-FAL не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные 
законодательством страны о защите прав потребителей, включая права в отношении торговой организации, в которой 
изделие было приобретено. Данная гарантия предоставляет потребителю специфические законные права, однако 
потребитель может также обладать другими законными правами, которые варьируются от страны к стране или от региона к 
региону. Потребитель может отстаивать любые законные права по своему собственному выбору.
Дополнительная информация

Срок службы изделия, установленный производителем в соответствии с законом «О защите прав потребителей», составляет 
два года с даты розничной продажи изделия или с даты производства, если дату пр одажи установить невозможно. Дата 
производства определяется четырьмя последними цифрами полного артикула изделия, указанного на его корпусе. Две 
первые цифры соответствуют номеру недели прои зводства, две последние цифры- последним цифрам года производства 
изделия.

*** В случае, если изделие было приобретено в одной из перечисленных стран и использовалось в какой-либо другой 
стране из приведенного списка, срок международной гарантии TEFAL/T-FAL соответствует гарантийному сроку страны 
использования изделия, даже если изделие было приобретено в одной из других перечисленных стран с иным 
гарантийным сроком. Ремонт изделий, приобретенных вне страны использования, может потребовать более длительного 
срока, если данные изделия не поставляются TEFAL/T-FAL в страну использования; Если изделие не может быть 
отремонтировано в стране использования, Международная Гарантия TEFAL/T-FAL ограничивается заменой на аналогичное 
изделие или изделие, аналогичное по стоимости, когда это возможно.

Пожалуйста, сохраняйте данный документ для Вашей информации и предъявления в авторизованный сервисный центр при 
возникновении жалоб, покрываемых данной гарантией.
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БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

12a

12b

12c
12d

12e

13b 13d 13f
13a 13c

13h

13i

13e 13g

12f
12g

12h

12j

12i

13k

13l

13m13j

1 Буға пісіру себеті
2 Су мен күрішке арналған 

шкала
3 Алынбалы табақ
4 Өлшеуге арналған стақан
5 Күріш қасығы
6 Қақпақ
7 Алынбалы ішкі қақпақ
8 Микро қысымды клапан
9 Қақпақты ашу түймесі
10 Корпус
11 Қуат сымы
12 Басқару тақтасы

a «Бас тарту / Жылы 
ұстау» индикаторы

b «Бас тарту / Жылы 
ұстау» пернесі

c «Таймер / Кешіктірілген 
бастау» пернесі

d «+» пернесі
e «-» пернесі
f «Іске қосу» индикаторы

g «Іске қосу» пернесі
h «Мәзір» пернесі
i «Температура» пернесі
j «DIY» (Аспаз режимі) 

пернесі
13 Функция индикаторлары

a Пісіру (ет, көкөніс) 
функциясы

b Сорпа функциясы
c Буға пісіру функциясы
d Күріш функциясы
e Йогурт функциясы
f Десерт (пісіру) 

функциясы
g Жылыту функциясы
h Бұқтыру әзірлеу 

функциясы
i Палау/Ризотто функциясы
j Ботқа функциясы
k Қуыру функциясы
l Макарон функциясы
m Тосап функциясы

СИПАТТАМАСЫ
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МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Пайдалану туралы нұсқауларды оқып 
шығып, орындаңыз. Оларды қауіпсіз жерде 
сақтаңыз.
• Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек

қашықтан басқару жүйесі арқылы пайдалануға
арналмаған.

• Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан
үлкен балалар қадағалау жасалған
немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану
нұсқаулары берілген және қауіптерді толық
түсінген жағдайда ғана пайдалана алады.
Тазалау және техникалық қызмет көрсету
процедураларын 8 жастан үлкен балалар
ересектің қадағалауымен ғана жүргізуі керек.
Құрылғыны және оның сымын 8 жастан кіші
балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

• Бұл құрылғыларды физикалық, сезу не ойлау
қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен
білімі аз адамдар қадағалау жасалған немесе
құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқаулары
берілген және қауіптерді толық түсінген
жағдайда ғана пайдалана алады.

• Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
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• Бұл құрылғыны дене, сезім немесе ақыл-ой
қабілеттері төмен (соның ішінде балалар), я
болмаса тәжірибесі және білімі жетіспейтін
адамдар тек олардың қауіпсіздігіне жауапты
адамның қадағалауымен немесе сол адамның
нұсқауларын алып қана пайдалана алады.

• Балалардың құрылғымен ойнамауын 
қадағалау керек.

• Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға
арналғандықтан, ол келесі жағдайларда
пайдалануға арналмаған және кепілдік
қолданылмайды:
 – Дүкендердегі, кеңселердегі және басқа
жұмыс орталарындағы қызметкерлердің 
асүй аумақтары
 – Фермалар
 – Қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа 
тұрғын үй түріне жататын орталардағы 
клиенттер
 – Төсек пен таңғы ас берілетін орындарда

• Құрылғы алынбалы қуат сымымен
жабдықталған болса: зақымдалған болса,
қуат сымын өкілетті сервистік орталықта
қолжетімді арнайы сыммен немесе бөлікпен
ауыстыру керек.
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• Құрылғы бекітілген қуат сымымен
жабдықталған болса: зақымдалса, кез келген
қауіпті болдырмау үшін қуатпен қамту сымын
өндіруші, өндірушінің сатудан кейін қызмет
көрсету бөлімі немесе сол сияқты білікті тұлға
ауыстыруы керек.

• Құрылғыны суға немесе ешбір басқа
сұйықтыққа батырмау керек.

• Элементтерге тиіп тұратын қосалқы
құралдарды және бөліктерді тазалау үшін
дымқыл шүберекті немесе сорғышты және
ыдыс жуу сұйықтығын пайдаланыңыз. Дымқыл
шүберекпен немесе губкамен шайыңыз.
Тамаққа тиетін қосалқы құралдарды және
бөліктерді құрғақ шүберекпен кептіру.

•  Егер таңба  құрылғыда көрінсе, бұл таңба
«Сақтық ескерту: пайдалану кезінде беттер
қызуы мүмкін» дегенді білдіреді.

• Сақтық ескерту: пайдаланудан кейін қыздыру
элементінің бетінде қалдық жылу болуы
мүмкін.

• Сақтық ескерту: құрылғыны дұрыс емес
пайдалану жарақатқа әкелуі мүмкін.

• Сақтық ескерту: құрылғыда алынбалы қуат
сымы бар болса, жалғағышқа сұйықтық төгіп
алмаңыз.
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• Мына жағдайларда құрылғыны әрқашан 
розеткадан ажыратыңыз:
 – пайдаланудан кейін бірден
 – жылжытқанда
 – кез келген тазалау немесе техникалық 
қызмет көрсету алдында
 – дұрыс жұмыс істемесе

• Құрылғының ыстық бетіне, ыстық суға, буға 
немесе тамаққа тию күйіктерге әкелуі мүмкін.

•  Әзірлеу кезінде құрылғы жылу және бу бөледі. 
Бет пен қолдарды аулақ ұстаңыз.

• Бетті және қолдарды бу шығатын жерге 
жақындатпаңыз. Бу шығатын жерді жаппаңыз.

• Кез келген мәселелер немесе сұраулар болса, 
тұтынушылармен қарым-қатынастар тобына 
хабарласыңыз немесе веб-сайтты қараңыз.

• Құрылғыны 2000 м-ге дейінгі биіктікте 
пайдалануға болады.

• Қауіпсіздік үшін бұл құрылғы өндіру кезінде күшінде болған 
қауіпсіздік ережелерінің және директиваларының талаптарына 
сай (төмен кернеу туралы директива, электрманиттік үйлесімділік, 
тамаққа тиетін материалдар туралы ережелер, қоршаған орта…).

• Қуат көзінің кернеуі құрылғыда көрсетілгенге сай екенін тексеріңіз 
(айнымалы тоқ).

• Әр түрлі стандарттар қолданылатындықтан, құрылғы сатып алынған 
елден басқа елде пайдаланылса, бекітілген сервистік орталықта 
тексертіңіз.
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ҚУАТ КӨЗІНЕ ҚОСУ

• Құрылғыны мына жағдайларда пайдаланбаңыз:
 – құрылғы немесе сым зақымдалған болса
 – құрылғы құласа, я болмаса көрінетін зақымы болса немесе 
тиісті түрде жұмыс істемесе
 – Жоғарыдағы жағдайда құрылғыны бекітілген сервистік 
орталыққа жіберу керек. Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз.

• Сымды ілінген күйде қалдырмаңыз
• Құрылғыны әрқашан жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
• Ұзартқыш сым қолдануға болмайды. Жауапкершілікті 

қабылдасаңыз, тек жақсы күйдегі, жерге тұйықталған ашасы 
бар және құрылғының қуатына қолайлы ұзартқыш сымды 
пайдаланыңыз.

•  Құрылғыны сымды тарту арқылы розеткадан ажыратуға 
болмайды.

ПАЙДАЛАНУ

•  Кез келген су шашырандыларынан аулақ тегіс, тұрақты, жылуға 
төзімді жұмыс бетін пайдаланыңыз.

• Құрылғы негізінің суға тиюіне жол бермеңіз.
• Табақ бос кезде немесе табақсыз құрылғыны пайдалануға 

ешқашан әрекеттенбеңіз.
• Әзірлеу функциясына/тұтқасына еркін жұмыс істеуге мүмкіндік 

беру керек. Функциның жылуды сақтау функциясына автоматты 
түрде өзгеруіне кедергі келтірмеңіз.

• Құрылғы жұмыс істеп жатқанда табақты алмаңыз.
• Құрылғыны тікелей ыстық бетке, я болмаса кез келген басқа 

жылу немесе жалын көзіне қоймаңыз, өйткені бұл істен шығуға 
немесе қауіпке әкеледі.

• Табақ пен жылыту тақтасы тікелей жанасуы керек. Бұл екі 
бөліктің арасына салынған кез келген зат немесе тамақ дұрыс 
жұмысқа кедергі келтіреді.

• Құрылғыны жылу көзінің жанына немесе ыстық духовкаға 
салмаңыз, өйткені ауыр зақым тиюі мүмкін.
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

• Құрылғыңыз көп жылдар бойы жұмыс істеуге арналған. 
Дегенмен, оны ауыстыру туралы шешім қабылдағанда қоршаған 
ортаны қорғауға қалай үлес қоса алатыныңыз туралы ойлауды 
ұмытпаңыз.

• Құрылғыны қоқысқа лақтыру алдында таймерден батареяны 
алып тастау және жергілікті тұрмыстық қоқысты жинау 
орталығына (үлгіге сай) қалдыру керек.

Қоршаған ортаны қорғау бірінші кезекте!
  Құрылғы қалпына келтіруге немесе өңдеуге болатын 

материалдарды қамтиды.
 Оны жергілікті тұрмыстық қоқысты жинау орнында қалдырыңыз.

• Табақ орнында болғанша құрылғыға тамақты немесе суды 
қоймаңыз.

• Рецепттерде көрсетілген деңгейлерді ескеріңіз.
• Құрылғының кез келген бөлігі жана бастаса, сумен сөндіруге 

әрекеттенбеңіз. Жалындарды сөндіру үшін дымқыл сүлгіні 
пайдаланыңыз.

• Кез келген жөндеуді тек сервистік орталық түпнұсқалық қосалқы 
бөлшектер арқылы орындауы керек.
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АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны қаптамасынан шығару
• Құрылғыны қаптамасынан шығарып, керек-жарақтар мен 

құжаттарды ашыңыз.
• Корпусындағы арнайы түймесінен басып қақпағын ашыңыз 

(1-сурет).
Нұсқаулықты оқып, онда берілген нұсқауларды мұқият 
орындаңыз.

Құрылғыны тазалау
• Тостағанды (2-сурет), ішкі қақпақты және қысым клапанын (3а 

және 3ә суреті) шығарыңыз.
• Тостаған, клапан мен ішкі қақпақты ысқышпен және ыдыс 

жуатын сұйықтықпен жуыңыз.
• Құрылғының сыртын, қақпағын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
• Жақсылап құрғатыңыз.
• Барлық бөлшектерін бастапқы орындарына салыңыз. Ішкі 

қақпақты құрылғының үстіңгі қақпағына дұрыстап орнатыңыз. 
Ішкі қақпақты 2 шығыңқы бөліктің артына қойып, орнына 
түскенше басыңыз. Қуат сымын пісіргіштің негізіндегі ұяға 
жалғаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МЕН БАРЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ

• Табақтың сыртын мұқият сүртіңіз (әсіресе, түбін). Тостағанның 
түбі мен қыздыру элементінде қалдықтар немесе сұйықтық жоқ 
екеніне көз жеткізіңіз (5-сурет).

• Тостағанды құрылғыға салып, дұрыс орналастырыңыз (6-сурет).
• Ішкі қақпақ дұрыс тұрғанын тексеріңіз (3a-сурет).
• Қақпақты орнына түсіріңіз, сырт еткен дыбыс шығуы керек.
• Қуат сымының бір ұшын мультипісіргіштің негізіне, содан кейін 

қуат көзіне жалғаңыз. Құрылғы "бип" еткен ұзақ сигнал шығарып, 
басқару панеліндегі барлық индикаторлар біз мезетке жанады. 
Экран дисплейінде "----" көрсетіліп, барлық индикаторлар өшеді. 
Құрылғы күту режиміне өтеді, енді мәзірден қажетті функцияны 
таңдауға болады.

• Өнім қуат көзіне қосылып тұрғанда және тамақ піскен кезде, 
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қыздыру элементін ұстауға болмайды. Жұмыс істеп тұрғанда 
және тамақ піскен кезде, өнімді көтеруге болмайды.

• Құрылғы іште пайдалануға ғана арналған.
Тамақ пісіп жатқанда, қолыңызды бу шығатын саңылауға 
жақындатпаңыз, күйіп қалуы мүмкін (10-сурет).
Тамақ пісіп жатқанда, қате шығып, таңдалған пісіру мәзірін 
өзгерту қажет болса, "KEEP WARM/CANCEL" (Жылуды 
сақтау/Бас тарту) түймесін басып, қажетті мәзірді таңдаңыз.
Тек құрылғымен бірге қамтамасыз етілген ішкі табақты 
пайдаланыңыз.
Ішінде табақ жоқ құрылғыға суды құймаңыз немесе 
ингредиенттерді салмаңыз.
Құйылған су мен салынған азыұ-түліктердің мөлшері 
тостағанның ішіндегі ең жоғары белгіден аспауы керек 
(7-сурет).

ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ

Бағдарламалар
Әзірлеу уақыты Температура Әдепкі іске қосу Жылуды 

сақтауӘдепкі Реттелетін Ауқым Әдепкі Ауқым Ауқым Реттелетін
Пісіру  

(ет, көкөніс) 45 мин. 5 мин. 30 мин. - 1 сағ. 30 мин. 160°C 140/150/160°C 24 сағ. дейін 5 мин. •

Сорпа 1 сағ. 5 мин. 10 мин. - 2 сағ. 100°C 90/100/110°C 24 сағ. дейін 5 мин. •

Буға пісіру 40 мин. 5 мин. 15 мин. - 2 сағ. 100°C - 24 сағ. дейін 5 мин. •
Күріш Автоматты - Автоматты Автоматты - 24 сағ. дейін 5 мин. •
Йогурт 8 сағ. 15 мин. 1 сағ. - 12 сағ. 40°C - - - -

Десерт (пісіру) 45 мин. 5 мин. 30 мин. - 1 сағ. 30 мин. 160°C 140/150/160°C 24 сағ. дейін 5 мин. -
Қайта жылыту 25 мин. 1 мин. 5 мин. - 1 сағ. 100°C 100°C - - •

Бұқтыру 1 сағ. 5 мин. 20 мин. - 8 сағ. 100°C 80/90/100/110°C 24 сағ. дейін 5 мин. •
Палау/ризотто Автоматты - Автоматты Автоматты - 24 сағ. дейін 5 мин. •

Ботқа 20 мин. 1 мин. 5 мин. - 2 сағ. 100°C 90/95/100°C 24 сағ. дейін 5 мин. •
Қуыру 20 мин. 1 мин. 5 мин - 1 сағ. 30 мин. 160°C 120/140/160°C - - •

Макарон 10 мин. 1 мин. 3 мин. - 3 сағ. 100°C - 24 сағ. дейін 5 мин. -
Тосап 1 сағ. 5 мин. 5 мин. - 3 сағ. 105°C - 24 сағ. дейін 5 мин. -

«DIY» (Аспаз 
режимі) 30 мин. 5 мин. 5 мин. - 9 сағ. 100°C «40-160°C 

(10°C аралық)» 24 сағ. дейін 5 мин. -

Жылуды сақтау - 75°C
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БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

1. START (ҚОСУ) ТҮЙМЕСІ
• Әзірлеу процесін бастау үшін басыңыз.
2. МӘЗІР ТҮЙМЕСІ
• Пісіру  Сорпа  Буға пісіру  Күріш  Йогурт  Десерт   

Жылыту  Бұқтыру  Палау/Ризотто  Ботқа  Қызарту қуыру   
Макарон  Тосап.

• Экранда әр функциядағы пісіру уақыты көрсетіледі (Rice (Күріш), 
Pilaf/Risotto (Палау/Ризотто) үшін көрсетілмейді). «Start» (Қосу) 
түймесінің шамы жыпылықтап, қосылған функция жанады.

Ескертпе: 
Қажет болса, «бип» дыбысынан «Menu» (Мәзір) басу арқылы бас 
тартуға болады (ұзақ бип дыбысына дейін). «Бип» сигналын қосу 
үшін «Menu» (Мәзір) түймесін қайта басыңыз.
3. «Preset/Timer» (Алдын-ала орнатылған параметр/Таймер) 

түймесі
• Таймер: Әзірлеу уақытын реттеуге болады (Rice (Күріш), Pilaf/

Risotto (Палау/Ризотто) функцияларын қоспағанда). Әзірлеу 
режимін таңдау кезінде цифрлық дисплейде әдепкі әзірлеу 
уақыты көрсетіледі. Әзірлеу уақытын реттеу үшін «Preset/Timer» 
(Алдын-ала орнатылған параметр/Таймер) түймесін бір рет 
басыңыз (таймер индикаторы бір рет басылады), содан кейін 
+/- түймелерін басыңыз.

• Алдын-ала орнатылған параметр: Алдын-ала орнатылған 
уақыт әзірлеуді аяқтау уақытына сай келеді, Crust/Fry (Қызарту/
қуыру), Yogurt (Йогурт), Reheat (Жылыту) функцияларын 
қоспағанда. Қажетті әзірлеу режимін таңдаудан кейін «Preset/
Timer» (Алдын-ала орнатылған параметр/Таймер) түймесін екі 
рет басыңыз (алдын-ала орнатылған параметр индикаторы 
қосылады), содан кейін +/- түймесін пайдаланыңыз. Әзірлеу 
алдын-ала орнатылған уақыт өткеннен кейін басталады.

• Қажетті алдын-ала орнатылған уақытты таңдағаннан кейін 
«Start» (Қосу) түймесін басып пісіру күйін енгізіңіз, «Start» (Қосу) 
шамы жанып, экранда таңдалған уақыт саны көрсетіледі және 
алдын-ала орнатылған параметр пиктограммасы жанады.

• Алдын-ала орнатылған параметр пиктограммасы кеткенде 
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мультипісіргеш әзірлеу күйіне кіреді және таймер пиктограммасы 
жанады.

• Қосудың максималды кешігуі — 24 сағат. Егер алдын-ала 
орнатылған уақыт әзірлеу уақытынан қысқарақ болса, әзірлеу 
бірден басталады.

4. «+/-» түймелері
• Бұл түймелерді әзірлеу уақытын (+/- 1, 5 немесе 15 минут) 

және алдын-ала орнатылған уақытты (+/- 5 минут) реттеу үшін 
пайдаланыңыз. «Rice, Pilaf/Risotto» (Күріш, Палау/Ризотто) 
режимінде әзірлеу уақытын реттеу мүмкін емес және «Crust/Fry, 
Yogurt, Reheat» (Қызарту/Қуыру, Йогурт, Жылыту) режимінде 
алдын-ала орнатылған уақытты реттеу мүмкін емес.

5. «Keep Warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесі
• Күту режимінде тамақты жылыту және жылы күйде сақтау үшін 

жылуды сақтау/бас тарту түймесін басыңыз. 
• Әзірлеу процесін тоқтату немесе барлық параметрлерден 

бас тарту үшін жылуды сақтау/бас тарту түймесін басыңыз. 
Мультипісіргіш күту режиміне оралады.

• Мәліметтерді ЖЫЛУДЫ САҚТАУ/БАС ТАРТУ функциясының 
сипаттамасында қараңыз.

6. «Temperature» (Температура) түймесі
• Temperature (Температура) функциясын пайдалану үшін 

алдымен әзірлеу бағдарламасын және әзірлеу уақытын 
таңдаңыз (тек Baking (Әзірлеу), Crust/Fry (Қызарту/Қуыру), 
Stew (Бұқтыру), Dessert (Десерт) және DIY (Аспаз режимі) 
функциялары үшін қолжетімді). Содан кейін «Temperature» 
(Температура) түймесін басып, температураны таңдаңыз. 
Әдепкі пісіру температурасы таңдалған пісіру бағдарламасына 
байланысты өзгереді. «+» және «-» түймелерін басқан сайын 
температура артады немесе азаяды.

• Қажетті температураны таңдағаннан кейін, «Start» (Қосу) 
түймесімен пісіру күйін енгізіңіз, «Start» (Қосу) индикаторы 
қосылған күйін қалады.

• Тамақ пісіп жатқанда, «Temperature» (Температура) түймесі 
арқылы температураны өзгертуге болады. Температура 
таңдалғаннан кейін 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, 
мультипісіргіш қалған уақытта жаңа параметрмен істейді.
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БОТҚА ФУНКЦИЯСЫ

• «Menu» (Мәзір) түймесін «Porridge» (Ботқа) функциясын таңдау 
үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, «Start» 
(Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Porridge» 
(Ботқа) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда 
қалған уақыт көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш 
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре 
бастайды.

СОРПА ФУНКЦИЯСЫ

• «Menu» (Мәзір) түймесін «Soup» (Сорпа) функциясын таңдау 
үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, «Start» 
(Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Soup» (Сорпа) 
күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда қалған 
уақыт көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш 
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре 
бастайды.
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БУҒА ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫ

• «Menu» (Мәзір) түймесін «Steam» (Буға пісіру) функциясын 
таңдау үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, 
«Start» (Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Steam» (Буға 
пісіру) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда 
қалған уақыт көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш 
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре 
бастайды.

НАН ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫ

• <Menu> (Мәзір) түймесін басып <Baking> (Нан пісіру) 
функциясын таңдау үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты 
көрсетіліп, «Start» (Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады. Температураны 
таңдау үшін «Temperature» (Температура) түймесін басыңыз.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Baking» (Нан 
пісіру) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда 
қалған әзірлеу уақыты көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш 
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре 
бастайды.
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JAM (ТОСАП) ФУНКЦИЯСЫ

• <Menu> (Мәзір) түймесін <Jam> (Тосап) функциясын таңдау
үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, «Start»
(Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Jam» (Тосап)
күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда қалған
уақыт көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, "бип" деген сигнал беріледі.
Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы істемейді.

ҚЫЗАРТУ/ҚУЫРУ ФУНКЦИЯСЫ

• <Menu> (Мәзір) түймесін <Crust/Fry> (Қызарту/Қуыру)
функциясын таңдау үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты
көрсетіліп, «Start» (Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады. Температураны
таңдау үшін «Temperature» (Температура) түймесін басыңыз.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Crust/Fry»
(Қызарту/Қуыру) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да,
экранда қалған әзірлеу уақыты көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау)
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре
бастайды.

Ескертпе: Бұл функцияны әрқашан маймен және тамақпен бірге 
пайдаланыңыз. Тек май бар болса, бұл істен шығуға немесе 
қауіпке әклуі мүмкін.
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БҰҚТЫРУ ФУНКЦИЯСЫ

• <Menu> (Мәзір) түймесін <Stew> (Бұқтыру) функциясын таңдау 
үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, «Start» 
(Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады. Температураны 
таңдау үшін «Temperature» (Температура) түймесін басыңыз.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Stew» 
(Бұқтыру) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда 
қалған әзірлеу уақыты көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш 
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре 
бастайды.

ЙОГУРТ ФУНКЦИЯСЫ

• <Menu> (Мәзір) түймесін <Yogurt> (Йогурт) функциясын таңдау 
үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, «Start» 
(Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Yogurt» 
(Йогурт) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда 
қалған әзірлеу уақыты көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, "бип" деген сигнал беріледі.
Ескертпе: Әзірлеудің соңында жылуды сақтау функциясы жоқ. 
Йогуртты ыстыққа төзімді шыны ыдыстарға салып дайындау 
қажет.

ЙОГУРТ ӘЗІРЛЕЙТІН АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ ТАҢДАУ
Сүт
Қандай сүт алған дұрыс?
Барлық рецептілерімізде (басқаша көрсетілмесе) сиыр сүті 
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қолданылады. Соя сүті сияқты жасанды сүт немесе қой не ешкі 
сүтін де пайдалануға болады, бірақ ондай жағдайда қолданылған 
сүтке байланысты йогурттың қоюлығы әрқалай болады. Шикі сүт 
немесе ұзақ сақталатын сүт және төменде сипатталған барлық 
сүт түрлері құрылғыда йогурт дайындауға жарайды:
• Ұзақ сақталатын стерильденген сүт: Жоғары температурамен 

өңделген сүттен қою йогурт дайындалады. Жартылай 
майсыздандырылған сүтті пайдалану жұмсағырақ йогуртқа 
әкеледі. Дегенмен, жартылай майсыздандырылған сүтті 
пайдалануға және ұнтақты сүттің бір немесе екі табағын қосуға 
болады.

• Пастерленген сүт: ондай сүттен бетінде қаймағы бар кілегейлі 
йогурт шығады.

• Шикі сүт (ферма сүті): қайнату қажет. Ұзақ қайнатқан жөн. 
Ондай сүтті қайнатпай пайдалану қауіпті болуы мүмкін. 
Құрылғыға құяр алдында қайнаған сүтті суыту қажет. Шикі 
сүттен дайындалған йогуртпен ұйытпаған дұрыс.

• Құрғақ сүт: құрғақ сүттен жасалған йогурт кілегейлі болады. 
Өндірушінің қорабындағы нұсқаулар бойынша дайындаңыз.

Қаймағы алынбаған, әсіресе ұзақ сақталатын жоғары 
температурамен өңделген сүтті алған дұрыс.
Шикі (жаңа сауылған) немесе пастерленген сүтті қайнатып, 
суытып, қаймағын алу қажет.

ДЕСЕРТ ФУНКЦИЯСЫ

• <Menu> (Мәзір) түймесін <Dessert> (Десерт) функциясын 
таңдау үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, 
«Start» (Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады. Температураны 
таңдау үшін «Temperature» (Температура) түймесін басыңыз.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Dessert» 
(Десерт) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда 
қалған уақыт көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, "бип" деген сигнал беріледі.
Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы істемейді.
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КҮРІШ ФУНКЦИЯСЫ

• Жинақтағы өлшейтін стақанның көмегімен өлшеп, күріштің 
қажетті мөлшерін тостағанға салыңыз (8-сурет). Содан кейін 
тостағанның ішіндегі тиісті стақан белгісіне дейін су толтырыңыз 
(9-сурет).

• Қақпақты жабыңыз.
Ескертпе: Әрқашан күрішті бірінші қосыңыз, әйтпесе тым 
көп су болады.
«Menu» (Мәзір) түймесімен «Rice» (Күріш) функциясын 
таңдаңыз. Экранда « » көрсетіліп, «Start» (Қосу) шамы 
жыпылықтайды, сонда «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. 
Мультипісіргіш «Rice» (Күріш) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы 
жанады да, экранда « » жыпылықтайды.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш 
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре 
бастайды.

ПАЛАУ/РИЗОТТО ФУНКЦИЯСЫ

• "Menu" (Мәзір) түймесімен "Pilaf/Risotto" (Палау/Ризотто) 
функциясын таңдаңыз. Экранда « » көрсетіліп, «Start» (Қосу) 
шамы жыпылықтайды, сонда «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. 
Мультипісіргіш "Pilaf/Risotto" (Палау/Ризотто) күйіне өтіп, "Start" 
(Қосу) шамы жанады да, экранда « » жыпылықтайды.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш 
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре 
бастайды.
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КҮРІШ ПІСІРУГЕ ҚАТЫСТЫ БЕРІЛГЕН КЕҢЕСТЕР 
(Күріш және Палау/Ризотто функциялары)
• Пісіру алдында күрішті өлшейтін стақанмен өлшеп, шайып 

алыңыз, ризотто үшін күрішті шаюдың қажеті жоқ.

1 стақан =

~150 г күріш

• Жуылған күрішті тостаған түбіне біркелкі жайыңыз. Тиісті 
көрсеткішке (стақан белгісімен көрсетілген) дейін су құйыңыз.

• Күріш дайын болғанда, яғни "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторлық шамы жанғанда, күріш бөлек-бөлек болып төгіліп 
тұруы үшін тамақты араластырып, күріш пісіргіштің ішінде тағы 
бірнеше минутқа қалдырыңыз.

Бұл кестеде күріш пісіру нұсқаулары берілген:

АҚ КҮРІШ ПІСІРУ НҰСҚАУЛЫҒЫ — 10 стақан

Өлшейтін 
стақандар Күріштің салмағы

Тостағандағы су 
деңгейі (күрішпен 

бірге)
Порция

2 300 г 2 стақан белгісі 3 адам - 4 адам

4 600 г 4 стақан белгісі 5 адам - 6 адам

6 900 г 6 стақан белгісі 8 адам - 10 адам

8 1200 г 8 стақан белгісі 13 адам - 14 
адам

10 1500 г 10 стақан белгісі 16 адам - 18 
адам

Күріш пісіргенде, уақыт пен температура автоматты түрде 
орнатылады.
Дайындау процесі 7 қадамнан тұрады:
Қыздыру => Суды сіңіру => Температураны тез көтеру => Қайнату 
=> Суды буландыру => Күрішті бұқтыру => Жылуды сақтау.
Пісіру уақыты күріштің мөлшері мен түріне байланысты.
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МАКАРОН ФУНКЦИЯСЫ

ЖЫЛЫТУ ФУНКЦИЯСЫ

• Макарон пісіргенде, оны салу үшін су қажетті температураға 
дейін жетуі керек.

• <Menu> (Мәзір) түймен <Pasta> (Макарон) функциясын таңдау 
үшін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, «Start» 
(Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады.

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Pasta» 
(Макарон) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда 
қалған әзірлеу уақыты көрсетіледі.

• Су қажетті температураға жеткенде, мультипісіргеш сигнал 
беріледі. Суға макаронды салып, "Start" (Қосу) түймесімен 
таймерді қосыңыз. "Start" (Қосу) түймесі басылмайынша, 
пісіру уақыты жүрмейді, бірақ мультипісіргіш судың қажетті 
температурасын сақтап тұрады. Макарон пісіренде, қақпақ 
ашық тұруы керек.

• Тамақ піскенде, "бип" деген сигнал беріледі.
Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы істемейді.

• Бұл функция дайын тамақты жылытуға ғана арналған.
• <Menu> (Мәзір) түймесімен <Reheat> (Жылыту) функциясын 

таңдаңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты көрсетіліп, «Start» 
(Қосу) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.

• Әзірлеу уақытын алдымен «Preset / Timer» (Алдын-ала 
орнатылған параметр/Таймер) түймесін, содан кейін «+» және 
«−» түймелерін басу арқылы өзгертуге болады. 

• «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультипісіргіш «Reheat» 
(Жылыту) күйіне өтіп, «Start» (Қосу) шамы жанады да, экранда 
қалған уақыт көрсетіледі.

• Тамақ піскенде, үш рет "бип" деген сигнал беріліп, мультипісіргіш 
жылуды сақтау күйіне өтеді, "Keep Warm" (Жылуды сақтау) 
индикаторы жанып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре 
бастайды.
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АСПАЗ РЕЖИМІ ФУНКЦИЯСЫ

• Аспаз режимі функциясы өзіңізге ұнайтын рецептілерді сақтап 
қояды. 

• Аспаз режимі функциясын таңдау үшін күту күйінде «DIY» 
(Аспаз режимі) түймесін басыңыз, мультипісіргіш алдымен 
«DIY» (Аспаз режимі) күйіне өтіп, экранда әдепкі пісіру уақыты 
көрсетіліп, «Start» (Қосу) шамы жыпылықтайды.

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ:
Суық тамақ мультипісіргіш көлемінің ½ бөлігінен аспауы керек. 
Тым көп тамақ дұрыс жылымайды. Жылыту функциясын қайта 
қосса немесе тамақ аз салынса, тамақ күйіп, асты қатып қалуы 
мүмкін.
Қою ботқаны жылытпау ұсынылады, өйткені жабысқақ болып 
кетуі ықтимал.
Иісі шығатындықтан, ұзақ сақталған тамақтарды жылытпаған 
жөн.

• Күту режимінде "Жылуды сақтау/Бас тарту" түймесін басыңыз, 
"Жылуды сақтау/Бас тарту" түймесінің шамы жымыңдап, 
экранда “00:00” жазуы көрсетіледі және экран жылуды сақтау 
уақытын санай бастайды.

• Дисплейде қалған жылыту уақыты көрсетіледі және жылуды 
сақтау индикаторы қосылады.

• Функция параметрі немесе пісіру күйі тұрғанда, «Жылуды 
сақтау/Бас тарту» түймесін басып тұрса, барлық дерек өшіп, 
құрылғы күту күйіне өтеді.

• Келесі әзірлеу үшін автоматты жылуды сақтауды «Keep warm/
Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесін 5 секунд бойы 
басу арқылы жоюға болады. «Keep warm/ Cancel» (Жылуды 
сақтау/Бас тарту) шамы өшеді. Автоматты жылуды сақтауды 
орнатқыңыз келсе, түймені 5 секунд бойы қайтадан басыңыз.

• Максималды жылуды сақтау уақыты — 24 сағат.
Ұсыныс: тамақтың жақсы дәмі сақталуы үшін кейін қосу 
уақыты 12 сағаттан аспауы тиіс.

ЖЫЛУДЫ САҚТАУ/БАС ТАРТУ ФУНКЦИЯСЫ
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• Қақпақты ашыңыз (1-сурет).
• Тостаған мен буға пісіру кәрзеңкесін қолғап киіп ұстау керек 

(11-сурет).
• Жинақтағы қасықпен тамақты алып, қақпақты жабыңыз.
• Жылуды сақтаудың максималды уақыты — 24 сағат.
• Жылуды сақтау күйін өшіру үшін «Keep warm / Cancel» (Жылуды 

сақтау/Бас тарту) түймесін басыңыз.
• Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

ПІСКЕНДЕ

• Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында 
мультипісіргішті тоқ көзінен ажыратып, толық суытып алу қажет.

• Қолданған сайын құрылғыны губкамен тазалап отырған жөн 
(12-сурет).

• Тостаған, стақан мен күріш қасығын ыдыс жуғыш машинаға 
салуға болады - 13-сурет.

Тостаған, бумен пісіру себеті
• Сыратын ұнтақ пен темір жөке қолданбаған жөн.
• Түбіне тамақ жабысып қалса, тостағанға су құйып, жібітіп қоюға 

болады.
• Тостағанды жақсылап кептіріңіз.

Тостағанды күтіп пайдалану
Тостаған үшін мына нұсқауларды мұқият орындаңыз:
• Сапасын сақтап қалу үшін тостағанның ішінде азық-түліктерді 

турамаған жөн.
• Тостағанды мультипісіргіштің ішінде сақтау қажет.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

• Бағдаламада температура мен уақыт тұрақты болуып қалуы 
үшін «Preset/Timer» (Алдын-ала орнатылған параметр/Таймер) 
түймесін басып параметрді анықтаңыз. 

• Тамақ піскенде, "бип" деген сигнал беріледі.
Ескертпе: 
Мультипісіргіш Аспаз режимі функциясының соңғы температурасы 
мен пісіру уақытын еске сақтай алады. 
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• Бетін сырып алмау үшін темір қасық емес, жинақтағы немесе 
ағаш қасықты қолданыңыз (14-сурет).

• Коррозияның кез келген қаупін болдырмау үшін табаққа сірке 
суын құймаңыз.

• Бірінші рет пайдаланудан кейін немесе ұзақ пайдаланудан 
кейін табақ бетінің түсі өзгеруі мүмкін. Бұл өзгеріс бу мен судың 
әрекетіне байланысты және мультиәзірлегішті пайдалануға 
ешбір әсері болмайды, әрі денсаулығыңызға қауіпті емес. Оны 
пайдалануды жалғастыру мүлде қауіпсіз.

Микро қысымды клапанды тазалау
• Микроқысымды клапанды тазалау үшін қақпақтан шешіп 

(15-сурет), «ашу» бағытына қарай бұрап ашыңыз (16а және 16ә 
суреті). Тазалаудан кейін оны сүртіп кептіріңіз және екі бөліктегі 
екі үшбұрышты бір біріне келтіріңіз және «жабық» бағытында 
айналдырыңыз – 18a және 18b суреттері.

Ішкі қақпақты тазалау
• Екі қолмен сыртқа итеру арқылы ішкі қақпақты алыңыз. 

Оны ысқышпен және ыдыс жуатын сұйықтықпен тазалаңыз 
(17-сурет). Содан кейін құрғатып сүртіп, 2 қабырғаның артына 
қойыңыз және оны бекітілгенше жоғарғы жақта итеріңіз.

Құрылғының басқа бөліктерін тазалау және күту
• Мультипісіргіштің сыртын (19-сурет), қақпақтың ішін және сымды 

дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатып кептіріңіз. Қажайтын 
өнімдерді қолдануға болмайды.

• Құрылғының ішін сумен тазалауға болмайды, қыздыру датчигі 
бұзылуы мүмкін.
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Ақаулық 
сипаттамасы Себептері Шешімдері

Индикатор 
шамдары 

қосылмайды 
және құрылғы 

қызбайды.

Құрылғы ток көзіне 
қосылмаған.

Қуат сымының 
құрылғыдағы ұясына 

және ток көзіне 
жалғанып тұрғанына 

көз жеткізіңіз.
Индикатор 
шамдары 

қосылмайды, 
бірақ құрылғы 

қызады.

Индикатор шамының 
қосылысында 

ақау бар немесе 
индикатор шамы 

бүлінген.

Өкілетті қызмет 
көрсету орталығына 
жіберіп, жөндетіңіз.

Істеп тұрғанда, 
бу сыртқа 
шығады.

Қақпағы дұрыс 
жабылмаған.

Қақпақты ашып, қайта 
жабыңыз.

Микроқысымды 
клапан дұрыс 

салынбаған немесе 
толық бекітілмеген.

Құрылғыны өшіріп (ток 
көзінен ажыратып), 
клапанның толық 

бекітілгенін (2 бөлшек 
бір-біріне кигізіліп 

тұрғанын) және дұрыс 
салынғанын тексеріңіз.

Қақпағы немесе 
микротолқынды 

клапан 
нығыздағышы 

бүлінген.

Өкілетті қызмет 
көрсету орталығына 
жіберіп, жөндетіңіз.

Күріш 
жартылай 
піспейді 

немесе езіліп 
пісіп кетеді.

Күріш мөлшерімен 
салыстырғанда су 

тым көп немесе тым 
аз.

Судың мөлшерін 
кестеден көріп 

алыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ
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Ақаулық 
сипаттамасы Себептері Шешімдері

Күріш 
жартылай 
піспейді 

немесе езіліп 
пісіп кетеді.

Дұрыс 
бұқтырылмайды.

Өкілетті қызмет көрсету 
орталығына жіберіп, 

жөндетіңіз.

Жылуды 
автоматты 

сақтау 
функциясы 

қосылмайды 
(құрылғы 

пісіру күйінде 
қалады 
немесе 

қызбайды).

Жылуды сақтау 
функциясын 

пайдаланушы 
өзі өшіріп қойған. 
Жылуды сақтау 

функциясы туралы 
бөлімді қараңыз.

Е0

Жоғарғы 
ашық немесе 
тұйықталған 

тізбектегі датчик.

E1

Төменгі 
ашық немесе 
тұйықталған 

тізбектегі датчик.

Құрылғыны тоқтатып, 
бағдарламаны қайта 

бастаңыз. Мәселе 
шешілмесе, өкілетті 

қызмет көрсету 
орталығына жіберіп, 

жөндетіңіз.
E3

Жоғары 
температура 
анықталды.

Ескерту: Ішкі тостаған майысса, оны қолдануға болмайды, 
жөндеу жасайтын өкілетті қызмет көрсету орталығына 
апарып, ауыстырып алыңыз.
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TEFAL/T-FAL*  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІГІ
� : www.tefal.com 

Осы бұйым кепілді мерзім ішінде және кепілді мерзім аяқталғаннан кейін TEFAL/T-FAL компаниясымен 
жөнделеді.

Керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алу тәртібі туралы ақпарат TEFAL/T-FAL ғаламтор-сайтында 
қолжетімді.

Кепілдік
TEFAL/T-FAL фирмасы сатылған күннен бастап қоса ұсынылған елдер тізімінде*** көрсетілген кепілді мерзім ішінде 
материалдардың немесе жинақтаудың кемшілігімен байланысты кез келген өндірістік ақауды жоюға кепілдік береді. 
Кепілді мерзім әр ел үшін көрсетілген.
Өндірушінің Халықаралық Кепілдігі табылған кемшіліктерді жою бойынша қажетті жұмыстардың құнын қоса алғанда, 
ақаулы бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру арқылы оның бастапқы техникалық күйіне дейін ақаулы бұйымды 
қалпына келтірумен байланысты барлық шығындарды өтейді. TEFAL/T-FAL компаниясының таңдауы бойынша 
ақаулы бұйымды жөндеудің орнына оны ауыстыру жүргізілуі мүмкін. Осы кепілдік шеңберіндегі TEFAL/T-FAL 
міндеттемесі және Сіздің таңдауыңыз бұйымды жөндеумен немесе оны ауыстырумен шектеледі.

Кепілдіктер шарттары мен ерекшеліктер
TEFAL/T-FAL бұйымның сатылған күнін растайтын құжат жоқ болған жағдайда кез келген бұйымды кепілдікті 
жөндеу немесе ауыстыру бойынша міндеттемелерді атқармайды. Бұйым TEFAL/T-FAL уәкілетті қызмет көрсету 
орталығына берілуі тиіс. Әр елге арналған уәкілетті қызмет көрсету орталығының мекен-жайларын TEFAL/T-FAL 
веб-сайтынан немесе елдер тізімінде көрсетілген сәйкес телефон бойынша қоңырау шалу арқылы білуге болады. 
Сатылғаннан кейін ең жақсы қызмет көрсетуді және клиенттерге қызмет көрсетуді үздіксіз жақсартуды қамтамасыз 
ету үшін TEFAL/T-FAL қандай да бір бұйымды жөндеу немесе ауыстыру үшін TEFAL/T-FAL уәкілетті қызмет көрсету 
орталығына хабарласқан барлық клиенттерден қызмет көрсетудің сапасына қанағаттану деңгейін айқындау 
мақсатында сұрау жүргізуі мүмкін.
Осы кепілдіктің әрекеті тек жеке тұрмыстық мақсаттар үшін сатып алынған және сол мақсаттарда қолданылатын 
бұйымдарға ғана жүреді және дұрыс қолданбаудың немесе ұқыпсыз қолданудың; TEFAL/T-FAL фирмасының 
пайдалану бойынша нұсқауларын орындамаудың; иесінің бұйымның құрылымын өз бетінше өзгертуінің немесе оны 
тек TEFAL/T-FAL уәкілетті қызмет көрсету орталықтарынан басқа жерде жөндеудің нәтижесінде туындауы мүмкін 
қандай да бір ақауларға, сонымен қатар иесінің бұйымды дұрыс қаптамаудың немесе кез келген тасымалдаушымен 
бұйымды ұқыпсыз жеткізілуінің нәтижесінде туындаған кез келген ақауларға жүрмейді. Осы кепілдіктің әрекеті, 
сондай-ақ, бұйым қалыпты тозған; оған қызмет көрсеткен немесе шығын материалдарын немесе керек-жарақтарын 
ауыстырған жағдайда; сонымен қатар:

− сәйкес емес түрдегі суды немесе шығын  материалдарын қолданудан
−  бұйымның ішіне сұйықтықтың, шаң-тозаңның немесе жәндіктердің енуінен (жәндіктермен күресу үшін арнайы 

шығарылған құралдардан басқа)
− бұйымның механикалық зақымдануларынан немесе аса жүктелуінен
−  бұйымда немесе сипаттізімде көрсетілген кернеуге немесе тоқтың жиілігіне сәйкессіздіктен туындаған бұйымның 

зақымдануынан немесе қанаттанарлықсыз жұмысынан
− жеңе алмайтын күштің әсерінен (қайғылы оқиға, өрт, су тасқыны  және т.б.)
− бұйымның қандай да бір шыны немесе сынғыш құрауыштарының зақымдануынан
−  найзағай соққысынан немесе қоректендіретін кернеудің секірістерінен туындаған зақымданулардан туындаған 

ақауларға жүрмейді.
− қақтан (қақтан тазалау пайдалану бойынша нұсқауларға сәйкес жүргізілуі керек)
−  кәсіби қолданудан немесе коммерциялық мақсаттарда қолданудан

Заңнамада қарастырылған тұтынушының құқықтары
Осы TEFAL/T-FAL Халықаралық кепілдігі бұйым сатып алынған сауда ұйымына қатысты құқықтарды қоса алғанда 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы елдің заңнамасында қарастырылған тұтынушының қандай да бір 
құқықтарын қозғамайды. Осы кепілдік тұтынушыға ерекше заңды құқықтарды ұсынады, дегенмен тұтынушы елден 
елде немесе аймақтан аймақта түрленетін басқа заңды құқықтарға ие болуы мүмкін. Тұтынушы өзінің жеке таңдауы 
бойынша кез келген заңды құқықтарды қорғай алады.

Қосымша ақпарат
Өндірушімен «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес орнатылған бұйымның қызмет ету мерзімі 
бұйымның бөлшек саудада сатылған күннен бастап немесе, егер сатылған күнді орнату мүмкін болмаса, өндірілген 
күнінен бастап екі жылды құрайды. Өндірілген күн бұйымның тұрқында көрсетілген толық артикулдің соңғы төрт 
санымен анықталады. Алғашқы екі сан өндірістің аптасына, соңғы екі сан – бұйым өндірілген жылдың соңғы екі 
санына сәйкес келеді.
*** Егер бұйым аталған елдердің бірінде сатып алынған және берілген тізімнен басқа қандай да бір басқа елде 
қолданылған жағдайда, TEFAL/T-FAL халықаралық кепілдігінің мерзімі, тіпті, бұйым басқа кепілді мерзімі бар басқа 
төменде аталған елдердің бірінде сатып алынса да, бұйымды қолданатын елдің кепілді мерзіміне сәйкес келеді. 
Егер осы бұйымдар қолданылатын елге TEFAL/T-FAL фирмасымен жеткізілмесе, қолданылатын елден тыс сатып 
алынған бұйымдарды жөндеуге ұзағырақ уақыт талап етілуі мүмкін; Егер бұйым қолданылатын елде жөнделінбесе, 
TEFAL/T-FAL Халықаралық Кепілдігі ұқсас бұйымға немесе, мүмкін болған жағдайда, бағасы бойынша үйлесетін 
бұйымға алмастырумен шектеледі.
Осы құжатты өзіңізге арналған ақпарат ретінде сақтап қойыңыз және осы кепілдікпен қамтылатын шағымдар 
туындаған кезде уәкілетті қызмет көрсету орталығына ұсынуыңызды өтінеміз.



  

ARGENTINA 0800-122-2732 2 años
2 years

GROUPE SEB ARGENTINA S.A.
Billinghurst 1833 3°

C1425DTK     
Capital Federal       Buenos Aires

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIA 010 55-76-07 2 տարի 

2 years

«SEB Ուկրանիա խումբ» ընկերություն
Խարկովի խճուղի, 201-203, 3-րդ հարկ

Կիեվ, 02121 Ուկրաինա
2 տարի

AUSTRALIA 1300307824 1 year
Groupe SEB Australia

PO Box 404
North Ryde, NSW, 1670

ÖSTERREICH
AUSTRIA 01 890 3476 2 Jahre

2 years

GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH
Theodor-Stern-Kai 1

60596 Frankfurt
البحرين

BAHRAIN 17716666 1 year www.tefal-me.com

БЕЛАРУСЬ
BELARUS 017 2239290 2 года 

 2 years

ЗАО «Группа СЕБ-Восток», Москва, 125171, 
Ленинградское шоссе, д.16А, строение 3, 

помещение XII

BELGIQUE BELGIE
BELGIUM 070 23 31 59

2 ans
2 jaar

 2 years

GROUPE SEB BELGIUM SA NV
25 avenue de l'Espérance - ZI

6220 Fleurus

BOSNA I HERCEGOVINA
Info-linija za 

potrošače
033 551 220

2 godine
 2 years

SEB Developpement
Predstavništvo u BiH

Valtera Perića 6/I     71000 Sarajevo

BRASIL
BRAZIL 11 2915-4400 1 ano

1 year
Seb Comercial gAv Jornalista Roberto Marinho, 

85, 19º andar 04576 – 010 São Paulo - SP

БЪЛГАРИЯ
BULGARIA 0700 10 330 2 години

2 years

Груп Себ България ЕООД
бул. България 58 С, ет 9, офис 30

1680 София

CANADA 1-800-418-3325 1 an
1 year

Groupe SEB Canada Inc. 
36 Newmill Gate, Unit 2

Scarborough, ON   M1V 0E2

CHILE 02 2 884 46 06 2 años
 2 years

GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda
Avenida Santa María 0858, Providencia - 

Santiago

COLOMBIA 018000520022 2 años
 2 years

GROUPE SEB COLOMBIA
Apartado Aereo 172,   Kilometro 1

Via Zipaquira       Cajica Cundinamarca

HRVATSKA
CROATIA 01 30 15 294 2 godine

 2 years
SEB mku & p d.o.o.

Sarajevska 29,    10000 Zagreb 

ČESKÁ  REPUBLIKA
 CZECH REPUBLIC 731 010 111 2 roky

 2 years

Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

DANMARK 
DENMARK 43 350 350 2 år

 2 years

Groupe SEB Denmark A/S
Delta Park 37, 3. sal

2665 Vallensbæk Strand

مصر
EGYPT 16622 سنة واحدة

1year

جروب سب إيجيبت
 شارع الحجاز، مصر الجديدة١٢١: القاهرة

مايو ، سموحة١٤طريق: اإلسكندرية

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST
SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES

www.tefal.com



EESTI
ESTONIA 668 1286 2 aastat

 2 years

Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
Gdański Business Center II D

ul. Inflancka 4C
00-189 Warsaw

SUOMI
FINLAND 09 8946 150 2 vuotta

2 years
Groupe SEB Finland OY

Pakkalankuja 6     01510 Vantaa

FRANCE Continentale + 
Guadeloupe, Martinique, 

Réunion, St-Martin
09 74 50 47 74 2 ans

2 years

GROUPE SEB France 
Service Consommateur Tefal

112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002
69134 ECULLY Cedex

DEUTSCHLAND
GERMANY 0212 387 400 2 Jahre

 2 years

GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH
Theodor-Stern-Kai 1

60596 Frankfurt

ELLADA
GREECE 2106371251 2 χρόνια

2 years

SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Καβαλιεράτου 7

Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισιά

香港

HONG KONG 8130 8998 1 year

SEB ASIA Ltd.
9/F, South Block, Skyway House

3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon       
Hong-Kong

MAGYARORSZÁG
HUNGARY 06 1 801 8434 2 év

 2 years
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14

INDIA 1860-200-1232 2 years

Groupe SEB India (P) Limited
A-25, 1st Floor, Rear Tower, Mohan Cooperative 

Industrial Suites, Mathura Road, New Delhi-
110044

INDONESIA +62 21 5793 7007 1 year

GROUPE SEB INDONESIA (Representative 
office)

Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor
JL Jendral Sudirman Kav 76-78,

Jakarta 12910, Indonesia

ITALIA
ITALY 1 99 207 354 2 anni

2 years

GROUPE SEB ITALIA S.p.A.
Via Montefeltro, 4

20156 Milano

日本

JAPAN 0570-077772 1年
1 year

株式会社グループセブジャパン

〒144-0042
東京都大田区羽田旭町11-1
羽田クロノゲート事務棟5F

األردن
JORDAN 5665505 1 year www.tefal-me.com

ҚАЗАҚСТАН 
KAZAKHSTAN 727 378 39 39 2 жыл

 2 years

ЖАҚ "ГРУППА СЕБ-ВОСТОК", Мәскеу, 
125171, Ленинград тас жолы, 16А үй, 3-

құрылыс, XII-ғимарат

한국어
KOREA

080-733-7878 1 year
(유)그룹 세브 코리아 서울특별시 종로구 종로1길 

50, 더케이트윈타워 B동 14층 03142

الكويت
KUWAIT 1807777 Ext :2104 1 year www.tefal-me.com

LATVJA
LATVIA 6 616 3403 2 gadi

 2 years

Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
Gdański Business Center II D

ul. Inflancka 4C
00-189 Warsaw

لبنان
LEBANON 4414727 1 year www.tefal-me.com 

LIETUVA
LITHUANIA 5 214 0057 2 metai

 2 years

Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
Gdański Business Center II D

ul. Inflancka 4C
00-189 Warsaw



LUXEMBOURG 0032 70 23 31 59 2 ans
 2 years

GROUPE SEB BELGIUM SA NV
25 avenue de l'Espérance - ZI

6220 Fleurus

МАКЕДОНИЈА
MACEDONIA (02) 20 50 319 2 години 

2 years

Груп Себ България ЕООД
бул. България 58 С, ет 9, офис 30

1680 София

MALAYSIA 603 7802 3000 2 years

GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD
Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,

No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 
47400, Petaling Jaya, Selangor D.E  Malaysia

MEXICO (55) 52839354 1 año
1 year

Groupe Seb México S.A. de C.V.
Calle Boulevard Miguel de Cervantes, Saavedra 

No 169 Piso 9, Col Ampliación Granada, C.P. 
11520, Ciudad de México

NEDERLAND
The Netherlands 0318 58 24 24 2 jaar

2 years

GROUPE SEB NEDERLAND B.V.
De Schutterij 27

3905 PK Veenendaal 

NEW ZEALAND 0800 700 711 1 year
GROUPE SEB NEW ZEALAND

PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland 
New Zealand 

NORGE
NORWAY 22 96 39 30 2 år

2 years
Groupe SEB Norway AS

Lilleakerveien 6d, 5 etg 0283, Oslo 

سلطنة ُعمان
OMAN 24703471 1 year www.tefal-me.com 

POLSKA
POLAND

801 300 420
koszt jak za 

połączenie lokalne

2 lata
2 years

Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
Gdański Business Center II D

ul. Inflancka 4C
00-189 Warsaw

PORTUGAL 808 284 735 2 anos
2 years

GROUPE SEB IBÉRICA SA
Urb. da Matinha

Rua Projectada à Rua 3
Bloco1 - 3° B/D 1950 - 327 Lisboa

قطر
QATAR 44485555 1 year www.tefal-me.com 

REPUBLIC OF IRELAND 01 677 4003 2 years
GROUPE SEB IRELAND

Unit B3 Aerodrome Business Park, College 
Road, Rathcoole, Co. Dublin

ROMANIA 0 21 316 87 84 2 ani
2 years

GROUPE SEB ROMÂNIA
Str. Ermil Pangratti nr. 13

011881 Bucureşti

РОССИЯ 
RUSSIA 495 213 32 30  2 года

2 years

ЗАО «Группа СЕБ-Восток», Москва, 125171, 
Ленинградское шоссе, д.16А, строение 3, 

помещение XII
المملكة العربية السعودية
SAUDI ARABIA 920023701 2 years www.tefal-me.com 

SRBIJA
SERBIA 060 0 732 000 2 godine

2 years

SEB Developpement
Đorđa Stanojevića 11b
11070 Novi Beograd

SINGAPORE 6550 8900 2 years

GROUPE SEB (Singapore) Pte. Ltd. 
3A International Business Park 

#12-04/05, ICON@IBP 
Singapore 609935

SLOVENSKO
SLOVAKIA 232 199 930 2 roky

2 years

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04  Bratislava

SLOVENIJA 
SLOVENIA 02 234 94 90 2 leti

2 years

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04  Bratislava



ESPAÑA 
SPAIN 933 06 37 65 2 años

2 years

GROUPE SEB IBÉRICA S.A.
C/ Almogàvers, 119-123,  Complejo Ecourban      

 08018 Barcelona

SVERIGE
SWEDEN 08 629 25 00 2 år

2 years

TEFAL - OBH Nordica Group AB
Löfströms Allé 5

172 66 Sundbyberg

SUISSE SCHWEIZ
SWITZERLAND 044 837 18 40

2 ans
2 Jahre
2 years

GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH
Thurgauerstrasse 105

8152 Glattpark

ประเทศไทย
THAILAND 02 765 6565 2 years

GROUPE SEB THAILAND
2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,

New Phetchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320

TÜRKIYE 
TURKEY 444 40 50 2 YIL

2 years

GROUPE SEB ISTANBUL AS
Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 

Maslak   34398 Istanbul
اإلمارات العربية المتحدة

UAE 8002272 1 year www.tefal-me.com

Україна
UKRAINE 044 300 13 04 2 роки

2 years

ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, 

Київ, Україна

UNITED KINGDOM 0345 602 1454 2 years
GROUPE SEB UK LTD

Riverside House, Riverside Walk
Windsor,  Berkshire, SL4 1NA

U.S.A. 800-395-8325 1 year GROUPE SEB USA
2121 Eden Road      Millville, NJ 08332

VIETNAM 1800-555521 2 năm
2 years

Vietnam Fan Joint Stock Company 
25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, 

HCM city

www.tefal.com 24/10/2018

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / 
Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Müüja kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un adrese / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / 
Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele şi adresa vânzătorului / Търговки обект
 / Назва та адреса продавця / Կազմակերպության անվանում և հասցե. / Название и адрес продавца / Сатушының атауы мен мекен-жайы / 
販売店名、住所 / ชือ่และทีอ่ยูข่องหา้ง/รา้นทีซ่ ือ้ / 소매점 이름과 주소 / Име и адреса на продавач :

Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Tempel / Zīmogs / 
Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributera / Pečat trgovine / Forgalmazó pecsétje / Ştampila vânzătorului / Печат на търговския обект / Печатка 
продавця / Կնիք. / Печать продавца / Сатушының мөрі / 販売店印 / ตราประทับของหา้ง/รา้นทีซ่ ือ้ / 소매점 직인 /  Печат на дистрибутер :

Date of purchase / Date d’achat / Fecha de compra / Købsdato / Ostopäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukuupäev / Pirkuma datums  / Įsigijimo data / Data 
zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziţiei / Дата на закупуване / Дата продажу / Վաճառքի օր. / Дата продажи / 
Сатылған күні / 購入日 / วนัทีซ่ ือ้ /  구입일자 / Датум на купување :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikkelnummer /Produktreferens / Toote viitenumber / 
Produkta atsauces numurs / Gaminio numeris  / Referencja produktu / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Модел / Модель / Մոդել. / 
Модель / Үлгісі / 製品リファレンス番号 / รุน่ผลติภัณฑ ์ / 제품명 / Податоци за производот:






