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Шановний покупець 

Наша компанія вдячна Вам за вибір мультиварки Liberty.Для 

ефективної та надійної роботи приладу дуже важливо правильно 

його експлуатувати.Перед використанням просимо Вас уважно 

прочитати дану інструкцію з експлуатації.  

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 Не користуйтеся приладом після його поломки, або якщо Ви 

виявили деякі несправності. 

 Не використовуйте аксесуари, окрім тих, що додаються чи 

рекомендуються виробником, оскільки це може 

спричинити пожежу, електричний шок, чи ви можете 

поранитися. 

 Використовуйте прилад лише за призначенням. 

 Перед тим як виключити прилад, переведіть перемикач в 

положення «OFF» (Вимкнено), після цього витягніть штекер 

з розетки. 

 Не включайте прилад, якщо керамічна каструля з 

антипригарним покриттям пуста. 

 Перед тим, як занурити каструлю і кришку у воду для миття, 

почекайте, поки вони охолонуть. 

 Не використовуйте керамічну каструлю чи кришку, якщо на 

них є тріщини чи вони розбиті. 

 Скляна кришка та антипригарна каструля крихкі. 

Користуйтеся ними обережно. 

 Не намагайтеся самостійно відремонтувати чи розібрати 

прилад. Некваліфікована збірка приладу може привести до 

трагічних наслідків. У випадку поломки приладу зверніться 

по допомогу до сервісного центру. 
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ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 

Переконайтеся, що напруга в мережі у Вашому домі відповідає 

маркуванню на приладі. Якщо штекер приладу не відповідає, або 

несумісний з штепсельною розеткою на стіні вашого помешкання, 

замініть вилку або розетку на відповідну. Зверніться за допомогою 

до кваліфікованого електрика. Електричне з`єднання приладу з 

мережею повинно бути надійним та безпечним. 

 

ВАЖЛИВО 

Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром чи штекером. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 Щоб уникнути ураження електричним струмом, не 

занурюйте корпус у воду чи іншу рідину. 

 Не користуйтесь приладом, якщо шнур живлення 

пошкоджений, якщо прилад падав чи пошкоджений. 

 Не намагайтеся розібрати  прилад  чи виконати ремонт 

самостійно. Це небезпечно, існує ризик ураження 

електричним струмом.  

 Будьте особливо обережними, рухаючи виріб з гарячою 

іжею, водою чи іншими рідинами.  

 Не торкайтеся приладу під час використання чи поки він не 

охолоне. При потребі користуйтеся ручками. Не торкайтеся 

гарячих поверхонь. Якщо потрібно зняти кришку чи 

витягнути контейнер, використовуйте спеціальні рукавички 

чи ганчірки. 

 Не намагайтеся рухати прилад поки він гарячий. 
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 Не включайте прилад, якщо він перевернутий вверх дном, 

чи лежить на боку. 

 Завжди вимикайте прилад з розетки, якщо він без нагляду, 

перед чищенням, а також коли ви збираєтеся витягнути 

контейнер чи поставити його всередину приладу. 

 

БУДОВА ПРИЛАДУ 

 

 
 

Ручка скляної кришки 

Скляна кришка 

Кромка скляної кришки 

Парова решітка 

Корзина для жарки 

Ручка корзини для 
жарки 

Антипригарна каструля 

Корпус приладу 
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Додаткові аксесуари 

 

 

ПОЧАТОК РОБОТИ 

Уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням приладу. 

Перше використання 

 Перед першим використанням видаліть усі ярлики та 

наклейки з приладу. 

 Помийте каструлю і кришку у теплій мильній воді губкою чи 

ганчіркою, ретельно сполосніть їх та просушіть. 

Перед тим, як Ви почнете користуватися мультиваркою, 

промийте основний корпус, парову решітку,  корзину для 

жарки, вилки для фондю, кришку і внутрішню антипригарну 

каструлю  м’якою ганчіркою у мильній воді. Сполосніть і добре 

просушіть. Ніколи не занурюйте основний корпус у воду – це 

може його пошкодити чи завдати шкоди вам. 

 Встановіть каструлю в корпус приладу як зображено на 

малюнку: 

Нержавіюча сталь 

Ручка виделки 
Ложка - друшляк 
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Зауваження: при першому включенні приладу ви можете відчути 

легкий запах залишків консерваційних мастил, що 

використовуються при виробництві. Це не є несправністю, запах 

зникне через деякий час. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

Використання будь яких електричних приладів вимагає 

дотримання основних правил безпеки: 

Місце використання 

 Не використовуйте даний прилад на вулиці. 

 Ніколи не готуйте їжу безпосередньо в корпусі приладу. 

Використовуйте керамічну каструлю. 

 Встановіть прилад подалі від краю робочої поверхні стола. 

 Переконайтеся що прилад використовується на міцній 

рівній, температуростійкій поверхні. 

 Не використовуйте прилад поблизу штор, стін, шаф та інших 

вогненебезпечних поверхонь. 



7 
 

 Користуйтесь приладом подалі від відкритого вогню та 

гарячих духовок. 

 Кімната, в якій використовується мультиварка має бути 

обладнана відповідною вентиляцією. 

 В процесі приготування їжі в деяких режимах, в мультиварці 

може з’являтися гарячий пар. Будьте обережні, раптове 

відкриття скляної кришки вивільняє цей пар, що може 

спричинити опіки. Застосовуйте захисні рукавички та 

тримайте відкриті частини тіла подалі від гарячих парів та 

випадкових бризок.  

 

Вимкнення приладу 

 Перед тим, як вставити або витягнути вилку з розетки, 

переконайтеся, що перемикач приладу знаходиться в 

положенні “Off” (Вимкнено). 

 Не смикайте за шнур живлення. При від’єднанні приладу 

від мережі тримайтеся за вилку. 

 Переконайтеся, що дріт живлення не торкається гарячих 

поверхонь. Перед тим, як покласти прилад на зберігання, 

дайте йому охолонути. 

 Шнур живлення не повинен звисати зі столу, де його може 

смикнути дитина. 

 При підключенні приладу до розетки покладіть шнур 

живлення таким чином, щоб він не лежав на приладі та не 

торкався його гарячих поверхонь, інакше це може 

призвести до пошкодження шнура та приладу. 
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НАГЛЯД ЗА ДІТЬМИ 

 Потрібна особлива увага коли прилад використовується 

в присутності дітей. Не дозволяйте дітям користуватися 

приладом. 

 Кухня являє собою небезпеку для дитини, особливо, 

коли дитина залишена там без нагляду. Будьте уважні, 

коли в присутності дітей готуються страви та коли Ви 

переносите каструлі з місця на місце. 

 Роз’ясніть дітям правила поводження на кухні. Дайте 

зрозуміти дитині чим кухня небезпечна, чого не слід 

торкатися та до чого це може призвести. 
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 ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИВАРКИ 

 

Фондю Гуляш Варка 
 

 

Жарка Запікання Гриль 
 

 

Пароварка Фритюрниця 
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Налаштування 

Поверніть ручку управління, щоб 

встановити необхідну 

температуру. В залежності від 

виду приготування їжі, 

встановіть наступні температурні режими: 

 

Вид приготування Температура, 0С 
Фондю (підтримувати температуру)   80-100 
Варка 220-240 
Жарка 180-220 
Фритюрниця 180-220 
Гриль 220-240 
Гарячий горщик 120-240 
Пароварка 200-240 
Гуляш 120-140 
Запікання 180-220 
 

Діапазон температур мультиварки від 80 до 240 0С. 

Параметри живлення: Потужність 1500Вт;                                         

Напруга 220-240В, 50-60Гц. 

Ємність - 5л. 
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Приготування їжі 

Під час приготування їжі індикатор живлення поперемінно 

вмикається та вимикається. Таким чином прилад підтримує 

необхідну температуру приготування страви. Не забудьте вимкнути 

прилад після приготування страви. 

Фондю (підтримування температуру) 

Покладіть відповідний продукт до каструлі та закрийте кришку. 

Переведіть ручку управління на температуру 80-100 0С. Загориться 

індикатор, що свідчить про початок нагріву. 

Гуляш 

Покладіть відповідний продукт до каструлі з антипригарним 

покриттям та закрийте кришку. Переведіть ручку управління на 

120-140 0С. Загориться індикатор. Щоб досягти кращого результату, 

не піднімайте скляну кришку під час приготування їжі. Це підтримує 

необхідну вологість та зберігає електроенергію. Періодично 

перевіряйте, що в каструлі достатньо рідини, яка покриває продукт. 

Коли готування завершене, переведіть ручку управління в 

положення OFF (Вимкнено) та витягніть вилку з розетки. 

Варка 

Покладіть відповідний продукт до каструлі з антипригарним 

покриттям та закрийте кришку. Переведіть ручку управління на 

220-240 0С. Загориться індикатор нагрівання. Після закінчення 

процесу варки, вийміть їжу з каструлі. Завершіть роботу з 

приладом, переведіть ручку управління в положення «OFF» 

(Вимкнено) та витягніть вилку з розетки. 
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Пароварка 

Встановіть парову решітку на 

каструлі з антипригарним покриттям. 

Додайте 2 чашки води. 

Переконайтеся що рівень води 

нижче парової решітки. Покладіть 

продукти на решітку, закрийте 

кришку. Встановіть температуру 200-

240 0С, почнеться процес нагрівання. Під час готування не 

піднімайте скляну кришку – це збереже температуру та вологість. 

Коли приготування закінчено, вийміть продукти з приладу. Дайте 

паровій решітці охолонути та вийміть її з приладу. Вимкніть прилад 

та витягніть вилку з розетки.  

Фритюрниця 

В антипригарну каструлю налийте 

олію для жарки. Не перевищуйте 

позначки максимального рівня! 

Встановіть ручку управління на 180-

220 0С. Після встановлення 

температури, прилад буде підтримувати її. 

Загориться індикатор роботи. Покладіть 

їжу в корзину для жарки. Після цього 

покладіть корзину з їжею до каструлі з 

олією. Після закінчення процесу жарки, 

візьміть ручку корзини та вийміть корзину 

з продуктом з каструлі.  

Обережно! Корзина та продукт дуже гарячі, остерігайтеся 

випадкових бризок гарячого масла!  
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Для того щоб з їжі стекли залишки масла, розкладіть продукт на 

паперовий рушник. Вимкніть прилад та витягніть вилку з розетки. 

Гриль 

В антипригарну каструлю налийте невелику кількість олії, масла чи 

маргарину. Встановіть температуру на 220-240 0С. Коли готування 

страви закінчено, вимкніть прилад. 

Запікання 

Відкрийте скляну кришку приладу. Покладіть в каструлю невелику 

кількість олії, масла чи маргарину. Ручкою управління встановіть 

температуру 180-220 0С. Коли запікання завершене, витягніть їжу та 

вимкніть прилад. 

Гарячий горщик 

Покладіть відповідні продукти до каструлі. Переведіть перемикач 

вибору температури в положення 120-240 0С. Загориться індикатор. 

По закінченню роботи переведіть перемикач в положення «OFF» 

(Вимкнено) та витягніть вилку з розетки. 
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Обслуговування мультиварки 

Ніколи не занурюйте корпус мультиварки в воду чи будь-яку 

рідину. Не мийте корпус в посудомийній машині, так як це приведе 

до поломки приладу. Кришку та керамічну каструлю можна мити в 

посудомийній машині. Перед миттям, чи перед загрузкою кришки 

та каструлі в посудомийну машинку, дайте їм охолонути. 

Чищення: 

 Вимкніть вилку з розетки 

 Підніміть кришку та вийміть будь-які аксесуари. Додаткові 

аксесуари вимийте звичайним засобом для миття посуду. 

 Перед тим як вимити каструлю, вилийте гарячу олію. 

 Вийміть каструлю, очистіть залишки продукту та дайте 

охолонути. Мийте за допомогою звичайного засобу для 

миття посуду. Не використовуйте абразивних миючих 

засобів чи металевих щіток. 

 Корпус приладу витирайте вологою серветкою. Не 

використовуйте металевих щіток. 

 Експлуатація: 

 Перед використанням переконайтеся, що антипригарна 

каструля знаходиться в чистому та сухому стані. 

 Ніколи не лийте холодну воду в нагріту каструлю. 

 Для чищення антипригарного покриття каструлі не 

використовуйте металічну проволоку чи щітки. 

 Щоб запобігти пошкодженню антипригарного покриття, в 

процесі готування їжі використовуйте тільки дерев’яні чи 

температуростійкі приладдя. 

 Не лийте воду в гарячу олію. 
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Можливі несправності та способи їх усунення 

Несправність Усунення 

Індикатор живлення не горить Переконайтеся, що каструля з 
антипригарним покриттям 
надійно зафіксована в корпусі 
приладу. Вилка має бути 
вставлена в розетку. 

Температура зависока чи 
занизька 

Встановіть температуру за 
необхідністю. Поверніть ручку 
по годинниковій стрілці для 
збільшення температури і проти 
годинникової стрілки для 
зменшення температури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробник не несе відповідальності за завдану шкоду 

по причині халатності чи неправильного 

використання. Перед тим як використовувати прилад, 

переконайтеся що вся подана в цій інструкції 

інформація була прочитана та зрозуміла. Під час 

роботи поверхня приладу нагрівається та може 

спричинити опіки. Не лишайте дітей без нагляду при 

працюючому приладі. 


