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МУЛЬТИВАРКА

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію. 
Збережіть цю інструкцію

YMC-500B

Інструкція по експлуатації
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Нехтування заходами безпеки може привести до пожежі, опіків, удару електичним
струмом, травми, а також може привести до несправності мультиварки і шкоди 
особистого майна.

ОБЕРЕЖНО

ЗАБОРОНЕНО

УВАГА

Обслуговування і ремонт мультиварки мають виконуватись тільки кваліфікованим
спеціалістом сервісного центру.

ЩОБ УНИКНУТИ ОПІКІВ бережіться від пари що виходить при 
відкриванні кришки мультиварки.

ЩОБ УНИКНУТИ ОПІКІВ бережіть обличчя і руки від пари що виходить з
клапану.

ЩОБ УНИКНУТИ ОПІКІВ при переносі або переміщенні мультиварки не
доторкуйтесь до кнопки що відкриває кришку.

ЩОБ УНИКНУТИ ОПІКІВ не доторкуйтесь руками і не накривайте клапан
випуска пари в процесі приготування.

ЩОБ УНИКНУТИ ОПІКІВ не доторкуйтесь до корпусу і кришки мультиварки
незахищеними руками в процессе приготування.

До уваги Користувача !
При належному дотриманні умов і правил експлуатації користувачем компанія
YUMMY гарантує коректну роботу і високу якість мультиварки. 
Мультиварку належить використовувати тільки в побуті виключаючи експлуатацію
в комерційних або підприємницьких цілях.
Компанія  YUMMY не відповідає за функціонування і не підтримує гарантійне
обслуговування мультиварки, несправності і дефекти якої виникли з причини
неправильної експлуатації, неналежного транспортування або зберігання, 
нестабільності параметрів електромережі, настання обставин непереборної сили
(повінь, пожежа, военні дії тощо), а також з причини попадання  всередину 
побутових комах або гризунів.
З причини постійного вдосконалення виробництва компанія  YUMMY залишає за
собою право змінювати дизайн і технічні якості мультиварки без попереднього 
повідомлення.

! Цей знак вказує на можливість отримання  тяжких опіків і
удару електичним струмом

Цей знак вказує на можливість отримання  удару електичним
струмом і важких травм

! Цей знак вказує на можливість отримання травм або ризик
шкоди майна

!
!
!
!
!



Перед підключенням мультиварки впевніться що напруга мережі відповідає
напрузі що вказана в специфікації.

Щільно вставляйте вилку в розетку. По закінченні приготування  виймайте
вилку з розетки. Ніколи не тігніть за мережевий шнур.

Мультиварка  має підключатися до розетки з заземленням. Використовуйте
тільки мережевий шнур з комплекту.

Перед будь-яким ремонтом або доглядом за мультиваркою відключайте
мережевий шнур від розетки.

Не використовуйте для підключення мультиварки подовжувач або трийник.
Не давайте мережевому шнуру звисати з краю столу або іншої поверхні.
Тримайте мережевий шнур подалі від нагрітої поверхні.

Не вставляйте і не витягайте вилку з розетки мокрими руками.

Не дозволяйте ніяким предметам (металеві булавки, голки, дріт тощо)
потрапляти в випускні отвори, на дно каструлі, пластину нагрівача або інші
компоненти мультиварки.

Не занурюйте мультиварку в воду або інші рідини.

Не дозволяйте використовувати мультиварку дітям а також особам з 
обмеженими можливостями. Якщо поряд з мультиваркою знаходяться діти
або люди з обмеженими можливостями, уважно слідкуйте за ними.

Не включайте мультиварку, якщо вона пошкоджена, несправна, частково
разібрана, якись частини мультиварки відсутні або зламані, пошкоджений
мережевий шнур або вилка. 

Не встановлюйте мультиварку на нестійку поверхню. Мультиварка має 
встановлюватись на тверду стійку поверхню і використовуватись тільки в
приміщенні. 

Не встановлюйте мультиварку в безпосередній близкості до стіни або 
меблів. 

Не встановлюйте мультиварку в місці впливу прямих сонячних променів. 

Не встановлюйте мультиварку поряд з джерелами води (волога поверхня,
кухона раковина тощо) і відкритого вогню (конфорка газової плити, 
спиртова горілка тощо).

Не використовуйте мультиварку в умовах підвищеної вологи і не давайте на
неї попадати волозі.

Не пробуйте використовувати мультиварку з відкритою кришкою.

Підтримуйте пластину нагрівача і дно каструлі в чистому і сухому стані.
Регулярно протирайте штепсельну вилку сухою ганчіркою. 

Не дозволяйте залишкам їжі накопичуватись на поверхнях мультиварки.

Не забудьте перед першим використаннням видалити всі упаковочні і 
прокладочні матеріали. 
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Правила використання каструлі 

Не включайте мультиварку без каструлі або коли каструля пуста.

Не накривайте кришку мультиварки ганчіркою і не кладіть на неї ніякі предмети. 

Не залишайте черпак або інші предмети в каструлі.

Не використовуйте ніякі металеві ложки або інші предмети щоб не подряпати

каструлю. По закінченні приготування  каструлю належить зразу вимити.

Не використовуйте для чистки каструлі ніякі жорсткі миючі засоби. Для чистки

використовуйте м’яку губку або ганчірку.

Не використовуйте каструлю в ніяких інших цілях крім приготування їжі

(наприклад в якості ємності для зберіганняння  або змішування). 

Не стукайте по внутрішній поверхні каструлі і не прикладайте зусиль при її

чищенні. 

Не заміняйте каструлю іншим контейнером.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Мультиварка з мережевим шнуром і вилкою – 1 шт.

Каструля – 1 шт.

Контейнер-пароварка – 1 шт.

Мірна чашка (160 мл)  – 1шт.

Черпак –2 шт.

Інструкція користувача – 1шт.
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Черпак мілкий Контейнер пароваркаМірна чашка Мережевий шнурЧерпак глибокий

  

Примітка

Перед першим використаннням видаліть прокладочну 

пластину між каструлею і нагрівальним елементом і інші захисні і

упаковочні матеріали.

Вставте мережевий шнур в гніздо на корпусі.

Клапан випуска пари належить знімати і мити після кожного

використання. 

Корпус

Вологозбірник

Кришка

Ручка

Кнопка відкривання кришки

Каструля

Панель управління

Утримувач для черпака

Клапан випуска пари



ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

ВИБІР ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ
Мультиварка має 6 програм автоматичного приготування. Для вибору бажаної 
програми приготування натисніть кнопку цієї програми.

Рис/Каша – Суп – Тушение – Выпечка – Картофель – Варка на пару
За допомогою автоматичних програм Ви можете готувати різні страви, 
покладаючись на попередньо встановлені налаштування.

Страви що  можна приготувати за допомоги автоматичних програм

Рецепти популярних страв наведені в главі «Посібник по приготуванню».
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Програма Страви

Рис/Каша
Рис, гречка, перловка, каші з наповнювачами (м’ясом, 
грибами, кукурудзою, тиквою, овочами, морепродуктами
тощо), плов тощо

Суп Суп, борщ, розсольник, бульон, солянка, уха, щі, капусняк,
суп-харчо, суп-пюре тощо

Тушение

М’ясо (яловичина, телятина, баранина, курка, печінка тощо),
м’ясо з гарніром (овочами, грибами, картоплею тощо), 
котлети/тефтелі, риба, печеня, рагу, мусака, перці/помідори
фаршировані, сациві, ребришки, м’ясний рулет, тушена 
картопля/капуста, качка з яблуками/капустою, чашушулі,
чоліт тощо

Выпечка Торт, кекс, бісквіт, пиріг, коврижка, шарлотка, пудінг, бабка,
запіканка, манник, м’ясо/риба запечена, печені яблука тощо

Картофель Картопля цілком, картопля порізана

Варка на пару
Риба парова, риба в фользі, котлети/тефтелі парові,
овочі/фрукти свіжі/морожені, вареники, рулети, суфле,
манти, вінігрет, десерти фруктові тощо



УСТАНОВКА ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Для установки часу приготування натискуйте кнопку Время приготовления.

Ви можете регулювати бажаний час приготування  для всіх програм крім програми

Рис/Каша

Час приготування для автоматичних програм

Для кожної програми автоматично встановлюється стандартний час приготування

(попередній). 

Ви можете змінити час приготування  вручну у відповідності з вибраним рецептом.

При послідовному натискуванні на кнопку Время приготовления час 

приготування  змінюється на один інтервал.

При натискуванні з утримуванням кнопки Время приготовления час приготування

змінюється безперервно до бажаної величини.
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Програма Стандартний час 
приготування  (попередній)

Максимальний час
приготування

(встановлюється
вручну)

Інтервал часу
приготування

Рис/Каша
30 хв - 50 хв  (в залежності
від співвідношення  води і
інших інгредієнтів)

ні ні

Суп 40 хв 90 хв 5 хв

Тушение 60 хв 90 хв 15 хв

Выпечка 20 хв 90 хв 5 хв

Картофель 30 хв 90 хв 5 хв

Варка на пару 20 хв 50 хв 1 хв

Примітка

Час приготування  для вибраної Вами програми відраховується з
моменту натискування кнопки Старт.

Ступінь готовності страви залежить від пропорцій і обсягів 
(розмірів) інгредієнтів.

Наприклад автоматичний час приготування  картоплі 30 хв розра-
хований на картоплю середнього розміру діаметром до 4 см.
Якщо Ви готуєте картоплю більшого розміру (до 8 см в діаметрі),
для досягнення  найкращого смаку час приготування  належить
збільшити десь на 10 хв.



ВИКЛЮЧЕННЯ РЕЖИМУ ПІДОГРІВ/ВИКЛЮЧЕННЯ ТАЙМЕРА/СКИДАННЯ
НАСТРОЄК

По закінченні приготування Ваша мультиварка автоматично переключається в
режим підогріву, зберігаючи страву горячою до 12 годин. На дисплеї буде 
відображатись час протягом якого страва знаходиться в режимі підогрів з 
інтервалом в 1 год: 0 – 1 – 2 – 3 - …
Щоб запобігти пересушування  і зміни  кольору не рекомендується залишати страву
в режимі підогрів на тривалий час.
Не використовуйте режим підогрів для розігрівання їжі.
Не відкривайте часто кришку в режимі підогрів. Це може привести до збільшення
конденсації вологи.
Щоби виключити підогрів натисніть кнопку Подогрев/Выкл і відкрийте кришку.
За допомогою кнопки Подогрев/Выкл Ви також можете виключити таймер або
виконати скидання настроєк.

УСТАНОВКА ВІДСТРОЧКИ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

За допомогою кнопки Таймер Ви можете встановити час коли страва буде готова
для всіх програм крім програми Выпечка.
При кожному натискуванні кнопки Таймер відстрочка часу приготування  буде
збільшуватись з інтервалом 30 хв: 
1.00 – 1.30 – 2.00 …13.00
Максимальний час відстрочки по таймеру – 13 годин.
Після установки відстрочки приготування  і натискування кнопки Старт Ваша 
мультиварка буде знаходитись в режимі очікуваання  доти, поки мікропроцесор не
запустить програму приготування. 
На дисплеї буде відображатись зворотній відлік часу. Ваша страва буде готова тоді,
коли таймер закінчить відлік. Пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично
переключиться в режим підогрів.

ПОЧАТОК ПРИГОТУВАННЯ

Після натискування кнопки Старт мультиварка почне приготування.
По закінченні приготування пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично
переключиться в режим підогрів.
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ПРИГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЧНИХ
ПРОГРАМ

1. Підготуйте продукти, необходні для приготування.

Щоб відвантажити необхідну кількість продуктів, використовуйте мірну чашку з
комплекту. 

Не промивайте продукти в каструлі мультиварки, щоб не пошкодити її покриття.

2. Для програм Рис/Каша-Суп-Тушение покладіть продукти згідно рецепта прямо
в каструлю. Налийте в каструлю необхідну кількість води/бульону.

Для програми Картофель покладіть очищенну картоплю в каструлю і налийте воду.
Вода має покривати картоплю зверху десь на 1см.

Для програми Выпечка змажте каструлю маслом або маргарином. Приготуйте тісто
згідно рецепта. Покладіть тісто в каструлю і розрівняйте.

Для програми Варка на пару налийте в каструлю необхідну кількість води.
Покладіть продукти згідно рецепта в контейнер-пароварку.

На внутрішній стінці каструлі нанесена мірна шкала Чашки/Літри (1 чашка = 160 мл).

Слідкуйте щоб рівень продуктів/води в каструлі був нижче максимальної мітки на
мірній шкалі. 

Примітка

Для програми Варка на пару час приготування обмежений 
обсягом налитої в каструлю води. Наливайте води стільки, щоб її
вистачило на весь процес приготування.

Якщо вода повністю випарується, мультиварка автоматично 
відключиться і переключиться в режим підогріву.

Якщо потрібно перервати процес варки, просто натисніть кнопку
Подогрев/Выкл.

Час приготування К-ть чашок води

Менше 10 хв 2

10-30 хв 4

30-60 хв 5



3. Вставьте каструлю в корпус.

Перед приготуванням витріть зовнішню поверхню і дно каструлі. Будь-які сторонні
предмети між дном каструлі і нагрівальним елементом можуть привести до 
поломки або некоректного приготування, а волога – до шуму під час готовки.

4. Закрийте кришку до клацання.

Якщо кришка буде закрита нещільно, програма буде працювати неправильно.
Не відкривайте кришку під час роботи.

5. Вставте вилку в розетку.

Не підключайте мультиварку до мережі поки не закінчені всі приготування  –
це може привести до поломки. Не включайте мультиварку без каструлі або
з пустою каструлею – це небезпечно.

6. За допомогою кнопки програми виберіть бажану програму приготування: 

Рис/Каша – Суп – Тушение – Выпечка – Картошка – Варка на пару

За допомогою кнопки Время приготовления Ви можете змінити час приготування
для всіх програм крім програми Рис/Каша.

За допомогою кнопки Таймер Ви можете встановити час, коли 
страва буде готова для всіх програм крім програми Выпечка.

7. Для початку приготування  натисніть кнопку Старт. Мультиварка почне 
приготування. На дисплеї буде відображатись час до закінчення  приготування.

По закінченні приготування пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично
переключиться в режим підогрів. 

Старайтесь без необхідності не залишати готову страву в режимі підогрів на 
тривалий час. Це може привести до пересушування і зміни кольору страви.

8. Щоби виключити підогрів, натисніть кнопку Подогрев/Выкл і відкрийте 
кришку.

ЩОБ УНИКНУТИ ОПІКІВ бережіться від пари що виходить при відкриванні
кришки мультиварки.

9. Витягніть вилку з розетки.
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ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
Перед початком чистки виключіть мультиварку і витягніть вилку з розетки. Перш ніж
приступати до чищення впевніться, що мультиварка охолола.

Корпус і кришку протирайте вологою ганчіркою. Не використовуйте засіб для
миття посуду.

Каструлю мийте губкою і засобом для миття посуду, потім ретельно витріть насухо
зовнішню поверхню каструлі.

Нагрівальний елемент належить чистити щіточкою і протирати вологою 
ганчіркою.

Аксесуари - мірну чашку, черпаки, контейнер-пароварку - мийте губкою з засобом
для миття посуду.

Чистка клапана випуска пари
Обертаючи клапан випуска пари зліва-направо, витягніть клапан з гнізда на 

кришці. 

Клапан випуска пари також можна витягнути якщо відкрити кришку і натиснути на
клапан зсередини.

Поворотом проти годинникової стрілки сумістіть трикутники і розкрийте клапан
на дві частини. Гумову прокладку не знімати! 

Вимийте і протріть обидві частини клапана сухою ганчіркою.

Протріть гніздо клапана.

Сумістіть трикутні мітки на клапані, вставте верхню частину в нижню і проверніть
по годинниковій стрілці до клацання.

Вставте клапан в гніздо і щільно притисніть. Впевніться що виступ клапана 
встановлений в гнізді у напрімі до ручки.

Чистка вологозбірника
Витягніть вологозбірник, натиснувши на нього донизу в напрямі стрілки. Вилийте
рідину з вологозбірника. Витріть вологозбірник.Вставте вологозбірник на місце і
притисніть.
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ПОСІБНИК ПО ПРИГОТУВАННЮ
Програма Рис/Каша

Рис /Гречка /Перловка

Підготуйте крупу: рис промийте до прозорої води, перловку промийте і замочіть
у відношенні 1:2 на 3-6 годин, гречку наперед подготовувати не потрібно.

Покладіть в каструлю продукти. Налийте бульон або воду. Покладіть сіль за 
смаком.
Виберіть програму Рис/Каша і натисніть кнопку Старт.

Гречка з грибами

Покладіть в каструлю продукти: розтоплене масло, гриби. Перемішайте. Додайте
гречку, залийте бульоном, посоліть.
Виберіть програму Рис/Каша і натисніть кнопку Старт.
Готову страву перемішайте і подавайте зі сметаною.

Паелья (плов з морепродуктами)

Паелья - іспанська страва з рису. Крім морепродуктів в паелью можна 
додавати овочі, курку, ковбасу тощо.

Покладіть в каструлю продукти: вершкове масло, нарізані середніми кубиками
морепродукти, нарізані мілкими кубиками овочі, промитий рис. Залийте водою

або бульоном. Додайте спеції, сіль за смаком, зелень.
Виберіть програму Рис/Каша і натисніть кнопку Старт.
По закінченні викладіть страву на тарілку нижнім шаром догори. Поріжте лимон

на частини і покладіть зверху.

К-ть крупи (чашки) К-ть води (чашки)
Рис Гречка Перловка

2 4 4 4,5
3 6 6 6,75
4 8 8 9
5 10 10 11,25
6 12 12 13,5
7 14 14 -
8 16 16 -

Продукти К-ть
Гречка 2 ч
Бульон м’ясний/курячий 3,5 ч
Масло вершкове 100 г
Гриби 450-500 г
Сіль За смаком
Сметана За смаком

Продукти К-ть
Вершкове масло 3 ст.л.
Морепродукти (морський коктейль с/м) 450-500 г
Цибуля 2 шт.
Солодкий перець зелений або жовтий 1 шт.
Рис 2 ч.
Вода або бульон 5 ч.
Томатный соус 4 ст.л.
Чорний перець молотий 0,5 ч.л.
Лимон 0,5 шт.
Сіль, шафран, зелень За смаком
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Програма Суп
Борщ

Покладіть в каструлю продукти: нарізане кубиками м’ясо, нашатковану капусту,
тертий буряк, порізану цибулю, моркву, картоплю, терті помідори або томатну
пасту. Налийте воду або бульон. Додайте зелень, сіль, спеції.

Виберіть програму Суп, встановіть час приготування  90 хв і натисніть кнопку
Старт.

Суп картопляний з горошком

Покладіть в каструлю продукти: нарізане кусочками м’ясо, порізану картоплю,
моркву і цибулю. Всипте горошок. Налийте воду. Додайте сіль, спеції.

Виберіть програму Суп, встановіть час приготування  90 хв і натисніть кнопку
Старт.

Продукти К-ть

М'ясо 300 г

Капуста Чверть головки

Буряк 1 шт. середній

Цибуля 1 шт.

Морква 1 шт велика

Картопля 2-3 шт.

Помідори або томатна паста 4-5 шт.

Вода або бульон 6 ч.

Зелень, сіль, спеції За смаком

Продукти К-ть

М'ясо 300 г

Картопля 2-3 шт.

Морква 1 шт.

Зелений горошок (морож.) 150 г

Цибуля 0,5 шт.

Вода 6 ч.

Сіль, спеції За смаком



Суп курячий

Курячі грудки наріжте невеликими кусочками, поріжте моркву і покладіть в
каструлю. Додайте рис. Налийте воду або бульон. Посоліть, додайте спеції. 

Виберіть програму Суп, встановіть час приготування  90 хв і натисніть кнопку
Старт.

По закінченні приготування  додайте нарізану петрушку.

Суп грибний

Поріжте кольорову капусту, гриби, картоплю, моркву, цибулю. Покладіть в
каструлю всі продукти. Налийте воду або бульон. Посоліть, додайте спеції. 

Виберіть програму Суп, встановіть час приготування  90 хв і натисніть кнопку
Старт.
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Продукти К-ть
Курка (грудки) 400 г
Морква 2 шт.
Рис Півчашки
Вода або бульон 6 ч.
Сіль, спеції, петрушка За смаком

Продукти К-ть

Гриби шампіньони (свіжі або морожені) 400 г

Кольорова капуста (свіжа або морожена) 400 г

Картопля 5 шт.

Морква 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Вода або бульон 6 ч.

Сіль, спеції За смаком



Програма Тушение
Максимальний час приготування для програми Тушение складає 90 хвилин.
Щоб збільшити час приготування згідно рецепта, треба запустити програму
Тушение повторно. 
Приклад.
Час приготування по рецепту “Курка з фруктами” складає 120 хвилин.
Віберіть програму Тушение, встановіть 90 хвилин і натисніть кнопку Старт. 
Коли програма закінчиться, виберіть програму Тушение іще раз, встановіть 30 хвилин і натисніть
кнопку Старт.

Печеня

Покладіть в каструлю нарізану яловичину великими шматками, крупно порізану
картоплю, мілко нарізану моркву, цибулю з помідорами, сіль, перець, спеції.  
Виберіть програму Тушение, встановіть час приготування  2,5 год і натисніть 

кнопку Старт.
Риба під овочами

Покладіть в каструлю продукти: тонко нарізану кільцями цибулю, філе риби.
Посоліть, посипте спеціями. На рибу покладіть терту моркву.

Виберіть програму Тушение, встановіть час приготування  1 год і натисніть 
кнопку Старт.

Курка з фруктами

Покладіть в каструлю філе курки, посоліть, покладіть сухі і свіжі фрукти, додайте
карі, соєвий соус. 

Виберіть програму Тушение, встановіть час приготування  120 хв і натисніть 
кнопку Старт.

(Запустіть програму Тушение двічі: перший раз встановіть 90 хв, другий раз –
30 хв).
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Продукти К-ть
Яловичина 700 г
Картопля Біля 1 кг
Морква 1 шт.
Цибуля, помідори 1 шт.
Сіль, перець, спеції За смаком

Продукти К-ть
Риба філе 700 г
Морква 1-2 шт.
Цибуля 1-2 шт.
Сіль, спеції За смаком

Продукти К-ть
Курка філе 500 г
Курага, чорнослив, груша вялена, фініки, родзинки, ананас тощо 300 г
Яблука свіжі 1-2 шт.
Сіль, карі, соєвий соус За смаком
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Програма Выпечка
Творожний десерт

Змішайте творог з жовтками, сметаною і крохмалем до отримання однорідної
маси. Можна додати ванілін. Збийте білки в густу піну і продовжуючи збивати,

додайте цукор. Акуратно вмішайте білки в творожну масу.
Покладіть тісто в каструлю і розрівняйте.
Виберіть програму Выпечка, встановіть час приготування  65 хв і натисніть кнопку

Старт.
По закінченні не відкриваючи мультиварку залиште випічку остигати.

Шарлотка ягідно-фруктова

Збийте в піну яйця з цукром. В суміш вмішайте борошно, сіль, ванілін, соду.
Змажте каструлю маслом і обсипте манкою або сухарями. Яблука поріжте. Якщо

використовуються ягоди (напр. смородина) - не разморожуйте.
Покладіть тісто в каструлю, розрівняйте. Зверху покладіть яблука або ягоди одним
шаром (в процесі приготування  фрукти-ягоди осядуть на дно).
Виберіть програму Выпечка, встановіть час приготування  65 хв і натисніть кнопку

Старт.
По закінченні приготування  дайте трохи постояти, потім вийміть. Полийте 

сиропом і посипте цукровою пудрою.
Запіканка картопляна

Поріжте цибулю кільцями, картоплю дольками, м’ясо кубиками, потріть сир.
Покладіть в каструлю шарами цибуля, картопля, майонез, сир, м’ясо. Повторіть

закладку продуктів шарами іще раз.
Виберіть програму Выпечка, встановіть час приготування  60 хв і натисніть кнопку

Старт.

Продукти К-ть

Яйця 4 шт.
Цукор 1 ст.
Борошно 1 ст.
Сіль Дрібка
Ванілін Дрібка
Сода На кінчику ножа
Фрукти (яблука кисло-солодкі тверді) або ягоди (чорна
смородина морожена) 200 г

Продукти К-ть
Цибуля 1-2 шт.
Картопля 4-5 шт.
Майонез 1 ст.л.
Сир 100 г
М’ясо 500 г
Сіль, спеції За смаком

Продукти К-ть
Яйца 5 шт.
Творог м’який 700-800 г
Цукор 1,5 ч
Сметана 250 г
Крохмаль 3 ст.л. з верхом
Ванілін Дрібка
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Запечене філе

Філе курки наріжте невеликими кусочками і покладіть в каструлю. Додайте 

порізану зелень: стебель сельдерея, петрушку, салат, цибулю порей.

Виберіть програму Выпечка, встановіть час приготування  40 хв і натисніть кнопку

Старт.

Запечені реберця

Реберця посоліть, поперчіть, присипате спеціями, збризніть маслом і покладіть в

каструлю.

Виберіть програму Выпечка, встановіть час приготування  65 хв і натисніть кнопку

Старт. 

Картопля запечена

Поріжте картоплю дольками, посоліть, додайте спеції, зелень, покладіть в 

каструлю, збризніть маслом.

Виберіть програму Выпечка, встановіть час приготування  20 хв і натисніть кнопку

Старт.

Продукти К-ть
Курка філе 500 г

Стебель сельдерея, петрушка, салат листовий, цибуля порей За смаком

Сіль, спеції За смаком

Продукти К-ть
Реберця свинячі 1000 г
Масло оливкове За смаком
Сіль, перець, спеції За смаком

Продукти К-ть

Картопля 4-5 шт.

Сіль, спеції, зелень За смаком
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Програма Варка на пару
Приготування різних продуктів на пару

Покладіть в контейнер-пароварку підготовані продукти згідно таблиці.
Налийте в каструлю необхідний обсяг води.
Виберіть програму Варка на пару, встановіть бажаний час приготування  і 

натисніть кнопку Старт.
Риба парова

Філе риби посоліть, обваляйте в спеціях і покладіть в контейнер-пароварку.
Посипте пореєм.

Налийте в каструлю необхідний обсяг води – 3ч. 
Виберіть програму Варка на пару, встановіть час приготування 15 хв і натисніть

кнопку Старт.
Риба в фользі

Збризніть форель соком лимону, додайте укроп, трохи майонезу, посоліть,
поперчіть, загорніть в фольгу і покладіть в контейнер-пароварку.

Налийте в каструлю необхідний обсяг води – 4ч.  
Виберіть програму Варка на пару, встановіть час приготування 30 хв і натисніть

кнопку Старт.

Продукти К-ть
Філе риби (напр. сьомга) 500 г
Сіль, спеції, порей За смаком

Продукт К-ть продуктів
К-ть 

чашок
води

Час приготування
(хв)

М’ясо і птиця
Манти 8-10 шт. (500 г) 5 45-50
Пельмені 450 г 5 35-40
Котлети курячі 4-6 шт. (500 г) 4 28-30
Фрикадельки 20-25 шт. (500 г) 4 25-28
Суфле м’ясне 500 г 5 35-40
Філе куряче 500 г 5 30-35
Телятина філе 500 г 5 35-40

Риба і морепродукти
Креветки нечищені варено-
морожені 300 г 3 18-22

Філе риби 500 г 3 20-24
Овочі і творог

Картопля 500 г 4 28-30
Картопля молода 500 г 4 25-28
Морква 500 г 5 30-35
Буряк 500 г 5 40-45
Кольорова капуста свіжа 500 г 5 30-35
Кольорова капуста с/м 500 г 5 30-35
Броколі с/м 500 г 4 28-30
Творожний пудінг 600 г 5 40-45

Продукти (на 4 порції) К-ть
Риба (напр. форель) 500 г
Лимон, укроп, майонез, сіль, спеції За смаком



Овочі парові

Овочі (напр. кольорову капусту) посипте спеціями для овочевих страв і покладіть
в контейнер-пароварку. 

Налийте в каструлю необхідний обсяг води – 4ч. 

Виберіть програму Варка на пару, встановіть час приготування 25 хв і натисніть
кнопку Старт.

По закінченні викладіть на тарілку, присоліть і полийте розтопленим маслом.

Котлети парові

Цибулю, часник мілко поріжте, змішайте з фаршем, яйцями, замоченим хлібом.
Додайте спеції, сіль за смаком.

Беріть мокрими руками фарш горсткою, скатуйте кульку і кладіть в 
контейнер-пароварку.

Налийте в каструлю необхідний обсяг води – 4 ч. 

Виберіть програму Варка на пару, встановіть час приготування 30 хв і натисніть
кнопку Старт.

Рулети свинячі

Свинину поріжте довгими кусочками. Відбийте. Нафаршируйте фаршем за 
смаком (напр. змішайте рис, кукурудзу, горошок, перець, консерв. фрукти).
Згорніть рулети, заверніть в фольгу і покладіть в контейнер-пароварку.

Налийте в каструлю необхідний обсяг води – 5 ч . 

Виберіть програму Варка на пару, встановіть час приготування  40 хв і натисніть
кнопку Старт.
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Продукти К-ть
Овочі (свіжі або морожені, напр. кольорова капуста) 1 головка
Спеції для овочевих страв За смаком

Продукти К-ть
Фарш (напр. курячий) 500 г
Яйця 1-2 шт.
Розмочений хліб Декілька ломтиків
Цибуля, часник За смаком
Сіль, спеції За смаком

Продукти К-ть
Свинина 500 г
Фарш (рис, кукурудза, горошок, перець, фрукти 
консерв.) Біля 400 г
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ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
Мультиварка не працює
Перевірте чи підключений мережевий шнур до розетки. 
Впевніться що розетка непошкоджена.

Час приготування не змінюється в ручному режимі
Перевірте яку програму приготування Ви вибрали. Для програми Рис/Каша зміни
часу приготування  в ручному режимі не передбачено.

Час відстрочки по таймеру не встановлюється
Перевірте яку програму приготування Ви вибрали. Для програми Выпечка таймер не
передбачений.

В режимі «Варка на пару» мультиварка відключилась раніше встановленого
часу
Перевірте чи достатньо Ви налили води в каструлю. Якщо вода повністю 
випарується, мультиварка автоматично відключиться.

Інтенсивний вихід пари з-під кришки
Перевірте чи щільно закрита кришка.

Винекнення сторонніх звуків
Можливо дно каструлі вологе. Витріть насухо дно каструлі.

Жорстка або переварена крупа/рис, надлишок води в готовій страві
Спробуйте змінити пропорції води/крупи. 

Пересушування або зміна кольору готової страви в режимі підогрів
Можливо готова страва надто довго підогрівалась.
Можливо кришка була нещільно закрита.

Сира випічка
Можливо надто багато тіста в каструлі.
Можливо тісто містить надлишок інгредієнтів або були використані інгредієнти,
недопустимі для цього рецепту.
Можливо тісто вимішувалось надто довго.

Прилипання випічки ко дна каструлі
Можливо в каструлі надто мало тіста або тісто містить надлишок інгредієнтів.
Можливо дно каструлі не було змазано маслом або маргарином.

YUMMY Corporation, Japan
18, 5-chome, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 221, Japan
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН/WARRANTY CARD

ПРОДУКТ Мультиварка

МОДЕЛЬ YMC-500B

SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖУ

МІСЦЕ ПРОДАЖУ 
(адреса, телефон, підпис
Продавця, печатка)

Покупець приймає умови гарантійного обслуговування і підтверджує комплектацію і
коректну роботу Виробу

Підпис Покупця

№    _____________________

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
Компанія YUMMY Corporation, Japan надає гарантійне обслуговування на Виріб протягом
гарантійного строку 12 місяців з дати продажу виключно на території України.

Гарантійне обслуговування розповсюджується на Виріб, несправності якого виникли з вини
Виробника. 

В гарантійному обслуговуванні Виробу може бути відмовлено, якщо:

• Немає повних даних про Виріб або дані про Виріб заповнені невірно, нерозбірливо або з
виправленнями.

• Виріб використовувався в комерційних або виробничих цілях.

• Виріб використовувався з порушенням положень Інструкції по експлуатації. 

• Параметри енергетичних мереж не відповідають вимогам державного стандарту України.

• Несправності Виробу виникли з обставин непереборної сили (блискавка, пожежа, повінь
тощо)

• Всередину Виробу потрапили сторонні тіла, рідини, комахи.

• Виріб був підданий некваліфікованому ремонту або були внесені конструктивні зміни
невповноваженими особами.

Уважно вивчіть гарантійні умови і якщо Ви з ними згодні підтвердіть це своїм підписом
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СЕРВІСНА ПІДТРИМКА
1 Київ ТЕЛЕЕВРОПА бул. Чоколовский, 23 (044) 248-98-84, 332-57-88
2 Київ ТЕЛЕВИДЕО вул. Ентузіастів, 47 (044) 294-08-16

3 Київ КРОК-ТТЦ
Довідкова служба, виклик майстра 
(велика побутова техніка)

(044) 227-10-41 
(42,43,44,45,46,47,48,49)

4 Київ КРОК-ТТЦ пр-т В.Маяковського, 26 (044) 515-85-00
5 Київ ДТС вул. Кібальчича, 2А (044) 542-93-65
6 Київ РАВІС вул. Ревуцького, 6 (044) 564-98-08
7 Алчевськ HI-FI вул. Гагаріна, 36 (06442) 4-89-50
8 Біла Церква ТОП-СЕРВІС бул. Перемоги, 108 (04463) 4-69-27
9 Бердичев ЕВРОСЕРВІС вул. Леніна, 57 (04143) 4-06-36
10 Вінниця СКОРМАГ-СЕРВІС пр. Юності, 16 (0432) 46-43-93, 46-82-13
11 Вінниця СПЕЦІАЛІСТ вул. Поріка, 1 (0432) 57-91-91, 50-91-91
12 Дніпропетровськ ЧП ЧЕРНЕНКО пр. Петровського, 49 (056) 377-21-41
13 Донецьк ВОСТОКСЕРВІС вул. Жмури, 1 (062) 302-75-69
14 Дрогобич СЕРВІС-2000 вул. Д. Галицького, 5 (03244) 5-00-62
15 Євпаторія ТАВРІЯ вул. Інтернаціональна, 23 (06569) 4-28-77
16 Житомир ЄВРОСЕРВІС вул. Домбровського, 24 (0412) 47-07-42
17 Житомир ЄВРОСЕРВІС вул. Київська, 37 (0412) 44-64-92
18 Запоріжжя ЧП САЙТКОМ вул. Червоногвардіська, 40 (0612) 13-48-03, 12-35-34
19 Запоріжжя ЧП Електротехніка вул. Дзержинського, 83 (061) 212-03-03, 212-06-08
20 Івано-Франківськ БРІЗ ЛТД вул.Нова, 19А (0342) 55-95-25
21 Ізмаїл ЕКРАН вул. Котовського, 59 (04841) 6-14-25
22 Кам'янець-Подільський ДТ-СЕРВІС вул. Красноармійська, 39 (03849) 3-96-79
23 Кировоград ОПТРОН пр. Комунистичний, 1 (0522) 24-96-47
24 Кировоград ЄВРОБИТТЕХ вул. Луначарського, 1в (0522) 27-28-40
25 Конотоп АЛЕКСІЙ пр. Леніна, 11 (05447) 6-13-56
26 Краматорськ ЕЛМА-СЕРВІС бул. Краматорський, 3 (06264) 5-93-89
27 Кременчук ОМЕГА-СЕРВІС вул. Шевченко 85/8 (0536) 74-28-62, 79-88-95
28 Кривий Ріг АТЛАНТ-СЕРВІС вул. Льотчиків, 9 (056) 404-42-07
29 Луганськ МІРТЕКС вул. 16 Лінія, 7 (0642) 42-03-05
30 Луганськ ВОСТОЧНИЙ вул. Ломоносова, 96ж (0642) 33-02-42, 33-11-86
31 Луцьк ВАШ МАЙСТЕР пр. Перемоги, 22 (0332) 29-24-76, 23-01-03
32 Львів СЦ АЛЬЯНС-СЕРВІС вул. Підголоско,15-а (032) 244-53-40, 244-53-44
33 Могилів-Подільський СКОРМАГ-СЕРВІС вул. Днестровська, 2 (04337) 6-48-47
34 Миколаїв ТОН СЕРВІС вул. Комсомольська, 11 (052) 71-10-03
35 Новоград-Волинський МАЙСТЕР вул. Вокзальна, 38 (04141) 5-20-10
36 Одеса А-СЕРВІС вул. Бочарова, 60 (048) 711-99-09
37 Одесса ТРАНССЕРВІС вул. Новосельського, 64 (048) 777-11-40, 754-56-26
38 Одесса ТРАНССЕРВІС вул. Пушкинська, 49 (048) 700-07-09
39 Павлоград ЧП МІШАНІН вул. Харківська, 120/20 (05632) 6-49-64
40 Полтава АЙКОН-СЕРВІС вул. Жовтнева, 40Б (0532) 50-67-50

41 Рівне ПОБУТРАДІОТЕХНІКА вул. Степана Бандери, 45
(0362) 22-79-60, 23-53-03, 
23-30-55

42 Свердловськ ПОБУТРАДІОТЕХНІКА вул. Дзержинського, 1 (06434) 2-25-37
43 Севастополь АВІ-ЕЛЕКТРОНІКС вул. Хрустальова, 52 (0692) 57-45-98

44 Северодонецьк СЄВЕРОДОНЕЦЬКРАДІОТЕХНІКА вул. Маяковського,13
(06452) 2-83-86, 4-30-30, 
4-78-16

45 Северодонецьк ДІМ ТЕХНІКИ вул. Курчатова, 19Б (06452) 2-78-53
46 Сімферополь АВІ-ЕЛЕКТРОНІКС вул. Кечкеметська, 96 (0652) 51-51-55
47 Сімферополь ТАЇР вул. Залеська, 43а (0652) 44-59-01, 44-59-61
48 Слов'янськ ЕЛМА-СЕРВІС вул. Свободи, 5 (06262) 2-86-20
49 Суми ЕЛЬФ вул. Петропавловська, 86/1 (0542) 340-340
50 Тернопіль РАДІО-СЕРВІС вул. Київська, 2 (0352) 26-76-26
51 Ужгород РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ вул. Легоцького, 66а (03122) 5-42-66
52 Умань РЕМОНТ І СЕРВІС вул. Горького, 32/6 (04744) 3-45-83, 3-72-97
53 Харків ВЕСКОМ-СЕРВІС вул. Отара Яроша, 18 (057) 340-92-39, 340-32-71
54 Херсон РЕМОНТ І СЕРВІС вул. Рабоча, 66 (0552) 28-38-88
55 Хмельницький ІКСТАЛ-СЕРВІС Львівське шосе, 10/1 (0382) 72-32-40, 72-32-41
56 Черкаси ГАНН КО вул. Хрещатик, 188 (0472) 54-21-93
57 Черкаси КВАРЦ вул. 30 річчя Перемоги, 30 (0472) 54-01-24
58 Черкаси ПП ОЛЕКСЕНКО вул. Хоменка, 17 (0472) 63-69-01
59 Чернігів ОТТО СЕРВІС вул. Коцюбинського, 61 (0462) 67-84-92, 67-84-93
60 Чернівці ЕЛЕКТРОСЕРВІС вул. Л. Кобилиці, 105 (0372) 55-48-69, 58-57-10
61 Ялта АВІ-ЕЛЕКТРОНІКС вул. Жадановського, 3 (0654) 38-60-18
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Зберігайте цей Гарантійний талон протягом всього строку гарантії.

Усунення недоліків, дефектів і несправностей виконується шляхом заміни або ремонту 
комплектуючої Виробу і виконання робіт згідно вимог нормативних документів. 

З усіх питань стосовно ремонту виробів компанії YUMMY Corporation, Japan звертайтесь в 
авторизовані сервісні центри вказані в гарантійному талоні.

Гарантійні умови не звужують прав які Покупець має згідно законодавства України.

Гарантійний ремонт не включає в себе періодичне технічне обслуговування.



МУЛЬТИВАРКА

Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. 
Сохраните эту инструкцию.

YMC-500B

Рис
Каша

Суп

Тушение

Старт
Подогрев

Выкл

Таймер

Варка
на пару

Картофель

Выпечка

Время 
приготовления

Инструкция по эксплуатации
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пренебрежение мерами безопасности может привести к пожару, ожогам, удару
электрическим током, травме, а также может привести к неисправности 
мультиварки и ущербу личного имущества.

ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩЕНО

ВНИМАНИЕ

Обслуживание и ремонт мультиварки должны выполняться только 
квалифицированным специалистом сервисного центра.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ берегитесь от пара, выходящего при 
открывании крышки мультиварки.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ берегите лицо и руки от пара, выходящего из
клапана. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ при переносе или перемещении мультиварки не
прикасайтесь к кнопке, открывающей крышку. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ не трогайте руками и не накрывайте клапан
выпуска пара в процессе приготовления. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ не прикасайтесь к корпусу и крышке 
мультиварки незащищенными руками в процессе приготовления.

Вниманию Пользователя!
При надлежащем соблюдении условий и правил эксплуатации пользователем
компания YUMMY гарантирует корректную работу и высокое качество 
мультиварки. 

Мультиварку следует использовать только в быту исключая эксплуатацию в 
коммерческих или предпренимательских целях. 
Компания YUMMY не отвечает за функционирование и не поддерживает 
гарантийное обслуживание мультиварки, неисправности и дефекты которой 
возникли вследствие неправильной эксплуатации, ненадлежащей 
транспортировки или хранения, нестабильности параметров электросети, 
наступления обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, военные
действия и т.д.), а также вследствие попадания внутрь бытовых насекомых или 
грызунов.

В связи с постоянным усовершенствованием производства компания YUMMY
оставляет за собой право изменять дизайн и технические свойства мультиварки без
предварительного уведомления.

! Этот знак указывает на возможность получения тяжелых
ожогов и удара электрическим током

Этот знак указывает на возможность получения удара 
электрическим током и серьезных травм

! Этот знак указывает на возможность получения травм или
риск причининения ущерба имуществу

!
!
!
!
!



Перед подключением мультиварки убедитесь, что напряжение сети 
соответствует напряжению, указанному в спецификации.

Плотно вставляйте вилку в розетку. По окончании приготовления 
вынимайте вилку из розетки. Никогда не тяните за сетевой шнур.

Мультиварка  должна подключаться к розетке с заземлением. Используйте
только сетевой шнур из комплекта.

Перед любым ремонтом или уходом за мультиваркой отсоединяйте сетевой
шнур от розетки.

Не используйте для подключения мультиварки удлинитель или тройник. 
Не давайте сетевому шнуру свисать с края стола или другой поверхности.
Держите сетевой шнур вдали от нагретой поверхности.

Не вставляйте и не вытаскивайте вилку из розетки мокрыми руками.

Не позволяйте никаким предметам (металлические булавки, иголки, 
проволока и т.п.) попадать в выпускные отверстия, на дно кастрюли, 
пластину нагревателя или другие компоненты мультиварки.

Не погружайте мультиварку в воду или другие жидкости.

Не разрешайте использовать мультиварку детям а также лицам с 
ограниченными физическими или умственными возможностями. 
Если рядом с мультиваркой находятся дети или люди с ограниченными 
возможностями, внимательно присматривайте за ними.

Не включайте мультиварку, если она повреждена, неисправна, 
частично разобрана, какие-то части мультиварки отсутствуют или сломаны, 
поврежден сетевой шнур или вилка.
Не устанавливайте мультиварку на неустойчивой поверхности.
Мультиварка должна устанавливаться на твердую устойчивую поверхность
и использоваться только в помещении. 
Не устанавливайте мультиварку в непосредственной близости к стене или
мебели.

Не устанавливайте мультиварку в месте воздействия прямых солнечных
лучей. 
Не устанавливайте мультиварку рядом с источниками воды (влажная
поверхность, кухонная раковина и т.п.) и открытого огня (конфорка газовой
плиты, спиртовая горелка и т.п.).

Не пользуйтесь мультиваркой в условиях повышенной влажности и не
давайте на нее попадать влаге. 

Не пытайтесь пользоваться мультиваркой с открытой крышкой.

Поддерживайте пластину нагревателя и дно кастрюли в чистом и сухом
состоянии. Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой ветошью.

Не позволяйте остаткам пищи накапливаться на поверхностях мультиварки.

Не забудьте перед первым использованием удалить все упаковочные и 
прокладочные материалы.
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Правила пользования кастрюлей
Не включайте мультиварку без кастрюли или когда кастрюля пустая.

Не накрывайте крышку мультиварки тряпкой и не кладите на неё никакие 

предметы. 

Не оставляйте черпак или другие предметы в кастрюле.

Не используйте никакие металлические ложки или другие предметы, чтобы не

поцарапать кастрюлю. По окончании приготовления кастрюлю следует сразу

вымыть.

Не используйте для чистки кастрюли никакие жесткие моющие средства. 

Для чистки используйте мягкую губку или ветошь.

Не используйте кастрюлю в никаких других целях, кроме приготовления пищи

(например, в качестве емкости для хранения или смешивания). 

Не стучите по внутренней поверхности кастрюли и не прикладывайте усилий при

её чистке. 

Не заменяйте кастрюлю другим контейнером.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Мультиварка с сетевым шнуром и вилкой – 1 шт.

Кастрюля (5 л) – 1 шт.

Контейнер-пароварка – 1 шт.

Мерная чашка (160 мл)  – 1 шт.

Черпак – 2 шт.

Инструкция пользователя – 1 шт.
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ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Корпус

Влагосборник

Крышка

Ручка

Кнопка открывания крышки

Кастрюля

Панель управления

Держатель для черпака

Клапан выпуска пара

  

 

  

Черпак мелкий Контейнер пароваркаМерная чашка Сететвой шнурЧерпак глубокий

  

Ïðèìå÷àíèå

Перед первым использованием удалите прокладочную 

пластину между кастрюлей и нагревательным элементом и 

другие защитные и упаковочные материалы.

Вставьте сетевой шнур в разъем на корпусе.

Клапан выпуска пара следует снимать и мыть после каждого

использования. 



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ВЫБОР ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мультиварка имеет 6 программ автоматического приготовления. Для выбора
желаемой программы приготовления нажмите кнопку этой программы.

Рис/Каша – Суп – Тушение – Выпечка – Картофель – Варка на пару
С помощью автоматических программ Вы можете готовить различные блюда, 
полагаясь на автоматические предустановки.

Блюда, которые можно приготовить с помощью автоматических программ

Рецепты популярных блюд приведены в главе «Руководство по приготовлению».
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Программа Блюда

Рис/Каша
Рис, гречка, перловка, каши с наполнителями 
(мясом, грибами, кукурузой, тыквой, овощами, 
морепродуктами и пр.), плов и т.п.

Суп Суп, борщ, рассольник, бульон, солянка, уха, щи, капустняк,
суп-харчо, суп-пюре и т.п.

Тушение

Мясо (говядина, телятина, баранина, курица, печень и др.),
мясо с гарниром (овощами, грибами, картошкой и пр.), 
котлеты/тефтели, рыба, жаркое, рагу, мусака, 
перцы/помидоры фаршированные, сациви, ребрышки, 
мясной рулет, тушеная картошка/капуста, 
утка с яблоками/капустой, чашушули, чолит и т.п.

Выпечка
Торт, кекс, бисквит, пирог, коврижка, шарлотка, пудинг,
бабка, запеканка, манник, мясо запеченое, рыба запеченая,
печеные яблоки, картошка запеченая и т.п.

Картофель Картофель целиком, картофель кусочками

Варка на пару
Рыба паровая, рыба в фольге, котлеты/тефтели паровые,
овощи/фрукты свежие/мороженные, вареники, рулеты,
суфле, манты, винигрет, десерты фруктовые и т.п.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для установки времени приготовления нажимайте кнопку Время приготовления.

Вы можете регулировать желаемое время приготовления для всех программ кроме

программы Рис/Каша.

Время приготовления для автоматических программ

Для каждой программы автоматически устанавливается стандартное время 

приготовления (по умолчанию). 

Вы можете изменить время приготовления вручную в соответствии с выбранным

рецептом.

При последовательном нажатии на кнопку Время приготовления время 

приготовления изменяется на один интервал.

При нажатии с последующим удерживанием кнопки Время приготовления время

приготовления изменяется непрерывно до желаемой величины.
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Программа
Стандартное время 

приготовления 
(по умолчанию)

Максимальное
время 

приготовления
(устанавливается

вручную)

Интервал 
времени 

приготовления

Рис/Каша
30 мин - 50 мин 
(в зависимости от соотношения
воды и других ингредиентов)

нет нет

Суп 40 мин 90 мин 5 мин

Тушение 60 мин 90 мин 15 мин

Выпечка 20 мин 90 мин 5 мин

Картофель 30 мин 90 мин 5 мин

Варка на пару 20 мин 50 мин 1 мин

Ïðèìå÷àíèå

Время приготовления для выбранной вами программы 
отсчитывается с момента нажатия кнопки Старт.

Степень готовности блюда зависит от пропорций и объемов 
(размеров) ингредиентов.

Например, автоматическое время приготовления картофеля
30 мин рассчитано на картофель среднего размера диаметром
до 4 см. Если Вы готовите картофель большего размера (до 8 см
в диаметре), то для достижения наилучшего вкуса время 
приготовления следует увеличить примерно на 10 мин.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОДОГРЕВ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА/СБРОС
НАСТРОЕК

По окончании приготовления Ваша мультиварка автоматически переключается в

режим подогрева, сохраняя блюдо горячим до 12 часов. 

На дисплее будет отображаться время, в течение которого блюдо находится в

режиме подогрев с интервалом в 1 час: 0 – 1 – 2 – 3 - …

Во избежание пересушивания и изменения цвета не рекомендуется оставлять

блюдо в режиме подогрева на длительное время.

Не используйте режим подогрева для разогревания еды.

Не открывайте часто крышку в режиме подогрев. Это может привести к увеличению

конденсации влаги.

Чтобы выключить подогрев нажмите кнопку Подогрев/Выкл и откройте крышку.

С помощью кнопки Подогрев/Выкл Вы также можете выключить таймер или 

выполнить сброс настроек.

УСТАНОВКА ОТСТРОЧКИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

С помощью кнопки Таймер Вы можете установить время, спустя которое блюдо

будет готово для всех программ кроме программы Выпечка.

При каждом нажатии кнопки Таймер отстрочка времени приготовления 

будет увеличиваться с интервалом 30 мин: 

1.00 – 1.30 – 2.00 …13.00

Максимальное время отстрочки по таймеру – 13 часов.

После установки отстрочки приготовления и нажатия кнопки Старт Ваша 

мультиварка будет находиться в режиме ожидания до тех пор, пока

микропроцессор не запустит программу приготовления. 

На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени. Ваше блюдо будет 

готово тогда, когда таймер закончит отсчет. Раздастся звуковой сигнал и 

мультиварка автоматически переключится в режим подогрева.

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

После нажатия кнопки Старт мультиварка начнет приготовление.

По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 

автоматически переключится в режим подогрева.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ

1. Подготовьте продукты, необходимые для приготовления. 

Чтобы отмерить необходимое количество продуктов, используйте мерную чашку из
комплекта. 

Не промывайте продукты в кастрюле мультиварки, чтобы не повредить её 
покрытие.

2. Для программ Рис/Каша-Суп-Тушение положите продукты согласно рецепта
непосредственно в кастрюлю. Налейте в кастрюлю необходимое по рецепту 
количество воды/бульона.

Для программы Картофель положите очищенный картофель в кастрюлю и 
налейте воду. Вода должна покрывать картофель сверху примерно на 1см.

Для программы Выпечка смажьте кастрюлю маслом или маргарином. 
Приготовьте тесто согласно рецепта. Положите тесто в кастрюлю и разровняйте.

Для программы Варка на пару налейте в кастрюлю необходимое количество воды.
Положите продукты согласно рецепта в контейнер-пароварку.

На внутренней стенке кастрюли нанесена мерная шкала Чашки/Литры 
(1 чашка = 160 мл).

Следите за тем, чтобы уровень продуктов/воды в кастрюле был ниже 
максимальной метки на мерной шкале. 
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Для программы Варка на пару время приготовления ограничено 
объемом налитой в кастрюлю воды. Наливайте воды столько,
чтобы ее хватило на весь процесс приготовления.

Если вода полностью испарится, мультиварка автоматически
отключится и переключится в режим Подогрев.

Если нужно прервать процесс варки, просто нажмите кнопку
Подогрев/Выкл.

Время приготовления К-во чашек воды

Менее 10 мин 2

10-30 мин 4

30-60 мин 5



3. Вставьте кастрюлю в корпус.

Перед приготовлением вытрите внешнюю поверхность и дно кастрюли. 
Любые посторонние предметы между дном кастрюли и нагревательным элементом
могут привести к поломке или некорректному приготовлению, а влага – к шуму во
время готовки.

4. Закройте крышку до щелчка.

Если крышка будет закрыта неплотно, программа будет работать неправильно.
Не открывайте крышку во время работы. 

5. Вставьте вилку в розетку.

Не подключайте мультиварку к сети, пока не закончены все приготовления
– это может привести к поломке. Не включайте мультиварку без кастрюли
или с пустой кастрюлей – это опасно.

6. С помощью кнопки программы выберите желаемую программу приготовления: 

Рис/Каша – Суп – Тушение – Выпечка – Картофель – Варка на пару

С помощью кнопки Время приготовления Вы можете изменить время 
приготовления для всех программ кроме программы Рис/Каша.

С помощью кнопки Таймер Вы можете установить время, спустя которое блюдо
должно быть готово для всех программ кроме программы Выпечка.

7. Для начала приготовления нажмите кнопку Старт. Мультиварка начнет 
приготовление. На дисплее будет отображаться время до окончания 
приготовления.

По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка 
автоматически переключится в режим Подогрев. 

Старайтесь без необходимости не оставлять готовое блюдо в режиме Подогрев на
длительное время. Это может привести к пересушиванию и изменению цвета
блюда.

8. Чтобы выключить Подогрев, нажмите кнопку Подогрев/Выкл и откройте 
крышку.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ берегитесь от пара, выходящего при 
открывании крышки мультиварки.

9. Вытащите вилку из розетки.
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УХОД И ЧИСТКА
Перед началом чистки выключите мультиварку и вытащите вилку из розетки.
Прежде чем приступать к чистке убедитесь, что мультиварка остыла.

Корпус и крышку протрите влажной тряпкой. Не используйте средство для мытья
посуды.

Кастрюлю мойте губкой и средством для мытья посуды, затем тщательно вытрите
насухо внешнюю поверхность кастрюли.

Нагревательный элемент следует чистить щеточкой и протирать влажной 
тряпкой.

Аксессуары - мерную чашку, черпаки, контейнер-пароварку - мойте губкой со
средством для мытья посуды.

Чистка клапана выпуска пара
Поворачивая клапан выпуска пара влево-вправо, вытащите клапан из гнезда на

крышке. 

Клапан выпуска пара также можно вытащить если открыть крышку и нажать на 
клапан изнутри.

Поворотом против часовой стрелки совместите треугольники и раскройте клапан
на две части. Резиновую прокладку не снимать! 

Вымойте и протрите обе части клапана сухой ветошью.

Протрите гнездо установки клапана на крышке.

Совместив треугольные метки на клапане, вставьте верхнюю часть в нижнюю и
проверните по часлвой стрелке до щелчка.

Вставьте клапан выпуска пара в гнездо на крышке и плотно прижмите. Убедитесь,
что выступ клапана установлен в гнезде по направлению к ручке.

Чистка влагосборника
Вытащите влагосборник, нажав на него книзу в направлении стрелки. Вылейте
жидкость из влагосборника. Вытрите влагосборник. Вставьте влагосборник на
место и прижмите.
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
Программа Рис/Каша

Рис /Гречка /Перловка

Подготовьте крупу: рис промойте до прозрачной воды, перловку промойте и
замочите в соотношении 1:2 на 3-6 часов, гречку заранее подготавливать не 

требуется.
Положите в кастрюлю продукты. Налейте бульон или воду. Положите соль по

вкусу.
Выберите программу Рис/Каша и нажмите кнопку Старт.

Гречка с грибами

Положите в кастрюлю продукты: растопленное масло, грибы. Перемешайте.
Добавьте гречку, залейте бульоном, посолите.
Выберите программу Рис/Каша и нажмите кнопку Старт.
Готовое блюдо перемешайте и подавайте со сметаной.

Паэлья (плов с морепродуктами)

Паэ� лья - испанское блюдо из риса. Кроме морепродуктов в паэлью можно 
добавлять овощи, курицу, колбасу и т.д.  

Положите в кастрюлю продукты: сливочное масло, нарезанные средними 
кубиками морепродукты, нарезанные мелкими кубиками овощи, промытый рис.

Залейте водой или бульоном. Добавьте специи, соль, шафран, зелень по вкусу.
Выберите программу Рис/Каша и нажмите кнопку Старт.
По окончании выложите содержимое на блюдо нижним слоем вверх. 

Порежьте лимон на части и положите сверху.
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К-во крупы (чашки) К-во воды (чашки)
Рис Гречка Перловка

2 4 4 4,5
3 6 6 6,75
4 8 8 9
5 10 10 11,25
6 12 12 13,5
7 14 14 -
8 16 16 -

Продукты Кол-во
Гречка 2 ч
Бульон мясной/куриный 3,5 ч
Масло сливочное 100 г
Грибы 450-500 г
Соль По вкусу
Сметана По вкусу

Продукты К-во
Сливочное масло 3 ст.л.
Морепродукты (морской коктейль с/м) 450-500 г
Лук 2 шт.
Сладкий перец зеленый или желтый 1 шт.
Рис 2 ч.
Вода или бульон 5 ч.
Томатный соус 4 ст.л.
Черный перец молотый 0,5 ч.л.
Лимон поллимона
Соль, шафран, зелень По вкусу
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Программа Суп
Борщ

Положите в кастрюлю продукты: нарезанное кубиками мясо, нашинкованную
капусту, тертый буряк, порезаный лук и морковь, картофель, порезанную 
картошку, тертые помидоры или томатную пасту. Налейте воду или бульон.
Добавьте зелень, соль, специи.

Выберите программу Суп, установите время приготовления 90 мин и нажмите
кнопку Старт.

Суп картофельный с горошком

Положите в кастрюлю продукты: нарезанное кусочками мясо, порезанную 
картошку, морковь и лук. Всыпьте горошек. Налейте воду. Добавьте соль, специи.

Выберите программу Суп, установите время приготовления 90 мин и нажмите
кнопку Старт.

Продукты К-во

Мясо 300 г

Капуста Черверть головки

Буряк 1 шт. средний

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт крупная

Картошка 2-3 шт.

Помидоры или томатная паста 4-5 шт.

Вода или бульон 6 ч.

Зелень, соль, специи По вкусу

Продукты К-во

Мясо 300 г

Картошка 450-500 г

Морковь 2 шт.

Зеленый горошек (морож.) 1 шт.

Лук 2 ч.

Вода 5 ч.

Соль, специи 4 ст.л.



Суп куриный

Куриные грудки нарежьте небольшими кусочками, порежьте морковь и
положите в кастрюлю. Добавьте рис. Налейте воду или бульон. Посолите,
добавьте специи. 

Выберите программу Суп, установите время приготовления 90 мин и нажмите
кнопку Старт.

По окончании приготовления добавьте нарезанную петрушку.

Суп грибной

Порежьте цветную капусту, грибы, картофель, морковь, лук. Положите в кастрю-
лю все продукты. Налейте воду или бульон. Посолите, добавьте специи. 

Выберите программу Суп, установите время приготовления 90 мин и нажмите
кнопку Старт.
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Продукты К-во
Курица (грудки) 400 г
Морковь 2 шт.
Рис Полчашки
Вода или бульон 6 ч.
Соль, специи, петрушка По вкусу

Продукты К-во

Грибы шампиньоны (свежие или мороженые) 400 г

Цветная капуста (свежая или мороженая) 400 г

Картофель 5 шт.

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Вода или бульон 6 ч.

Соль, специи По вкусу



Программа Тушение
Максимальное время приготовления для программы Тушение составляет
90 минут.
Чтобы увеличить время приготовления блюда согласно рецепта, следует запускать
программу Тушение повторно. 
Пример.
Время приготовления по рецепту “Курица с фруктами” составляет 120 минут.
Выберите программу Тушение, установите время приготовления 90 минут и нажмите кнопку Старт. 
Когда программа закончится, выберите программу Тушение еще раз, установите время 
приготовления 30 минут и нажмите кнопку Старт.

Жаркое

Положите в кастрюлю нарезанную говядину большими кусками, крупно 
нарезанный картофель, мелко нарезанную морковь, лук с помидорами, соль,
перец, специи. 

Выберите программу Тушение, установите время приготовления 90 мин и
нажмите кнопку Старт.

Рыба под овощами

Положите в кастрюлю продукты: тонко нарезанный кольцами лук, филе рыбы.
Посолите, посыпьте специями. На рыбу положите тертую морковь.

Выберите программу Тушение, установите время приготовления 60 мин и
нажмите кнопку Старт.

Курица с фруктами

Положите в кастрюлю филе курицы, посолите, положите сухие и свежие 
фрукты, добавьте карри, соевый соус. 

Выберите программу Тушение, установите время приготовления 120 мин и 
нажмите кнопку Старт.
(Запустите программу Тушение дважды: первый раз установите время 
приготовления 90 мин, второй раз - 30мин)
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Продукты К-во
Говядина 700 г
Картофель Около 1 кг
Морковь 1 шт.
Лук, помидоры 1 шт.
Соль, перец, специи По вкусу

Продукты К-во
Рыба филе 700 г
Морковь 1-2 шт.
Лук 1-2 шт.
Соль, специи По вкусу

Продукты К-во
Курица филе 500 г
Курага, чернослив, груша вяленая, финики, изюм, ананас и т.п. 300 г
Яблоки свежие 1-2 шт.
Соль, карри, соевый соус По вкусу



Программа Выпечка
Творожный десерт

Смешайте творог с желтками, сметаной и крахмалом до получения однородной
массы. Можно добавить ванилин. Взбейте белки в густую пену и продолжая взби-

вать, добавьте сахар. Аккуратно вмешайте белки в творожную массу.
Положите тесто в кастрюлю и разровняйте.
Выберите программу Выпечка, установите время приготовления 65 минут и

нажмите кнопку Старт.
По окончании не открывая мультиварку оставьте выпечку остывать.

Шарлотка ягодно-фруктовая

Взбейте в пену яйца с сахаром. В эту смесь вмешайте муку, соль, ванилин, соду.
Смажьте кастрюлю маслом и обсыпьте манкой или сухарями. Яблоки порежьте.

Если используются ягоды (напр., смородина) - то ягоды не размораживайте.
Положите тесто в кастрюлю, разровняйте. Сверху положите яблоки или ягоды

одним слоем (в процессе приготовления фрукты-ягоды осядут на дно).
Выберите программу Выпечка, установите время приготовления 65 минут и

нажмите кнопку Старт.
По окончании приготовления дайте немного постоять, затем выньте. 

Полейте сиропом и посыпьте сахарной пудрой.
Запеканка картофельная

Порежьте лук кольцами, картошку дольками, мясо кубиками, потрите сыр.
Положите в кастрюлю слоями лук, картошку, майонез, сыр, мясо. Повторите

закладку продуктов слоями еще раз.
Выберите программу Выпечка, установите время приготовления 60 минут и

нажмите кнопку Старт.
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Продукты К-во

Яйца 4 шт.
Сахар 1 ст.
Мука 1 ст.
Соль Щепотка
Ванилин Щепотка
Сода На кончике ножа
Фрукты (яблоки кисло-сладкие твердые) или ягоды
(черная смородина мороженая) 200 г

Продукты К-во
Лук 1-2 шт.
Картошка 4-5 шт.
Майонез 1 ст.л.
Сыр 100 г
Мясо 500 г
Соль, специи По вкусу

Продукты К-во
Яйца 5 шт.
Творог мягкий 700-800 г
Сахар 1,5 ч
Сметана 250 г
Крахмал 3 ст.л. с верхом
Ванилин Щепотка
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Запеченное филе

Филе курицы нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю.

Добавьте порезанную зелень: стебель сельдерея, петрушку, салат, лук порей.

Выберите программу Выпечка, установите время приготовления 40 минут и

нажмите кнопку Старт.

Запеченные ребрышки

Ребрышки посолите, поперчите, присыпьте специями, сбрызните маслом и 

положите в кастрюлю.

Выберите программу Выпечка, установите время приготовления 65 минут и

нажмите кнопку Старт. 

Картофель запеченый

Порежьте картошку дольками, посолите, добавьте специи, зелень, положите в

кастрюлю, сбрызните маслом.

Выберите программу Выпечка, установите время приготовления 20 минут и

нажмите кнопку Старт.

Продукты К-во
Курица филе 500 г

Стебель сельдерея, петрушка, салат листовой, лук порей По вкусу

Соль, специи По вкусу

Продукты К-во
Ребрышки свиные 1000 г
Масло оливковое По вкусу
Соль, перец, специи По вкусу

Продукты К-во

Картошка 4-5 шт.

Соль, специи, зелень По вкусу
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Программа Варка на пару
Приготовление различных продуктов на пару

Положите в контейнер-пароварку подготовленные продукты в количестве
согласно таблицы. 

Налейте в кастрюлю необходимый объем воды. 
Выберите программу Варка на пару, установите желаемое время приготовления

и нажмите кнопку Старт.
Рыба паровая

Филе рыбы посолите, обваляйте в специях и положите в контейнер-пароварку.
Посыпьте пореем.

Налейте в кастрюлю необходимый объем воды – 3ч. 
Выберите программу Варка на пару, установите время приготовления 15 мин и 

нажмите кнопку Старт.
Рыба в фольге

Сбрызните форель соком лимона, добавьте укроп, немного майонеза, 
посолите, поперчите, заверните в фольгу и положите в контейнер-пароварку.

Налейте в кастрюлю необходимый объем воды – 4ч. 
Выберите программу Варка на пару, установите время приготовления 30 мин и 

нажмите кнопку Старт.

Продукты К-во
Филе рыбы (напр., семга) 500 г
Соль, специи, порей По вкусу

Продукт К-во продуктов
К-во 

чашек 
воды

Время 
приготовления

(мин)
Мясо и птица

Манты 8-10 шт. (500 г) 5 45-50
Пельмени 450 г 5 35-40
Котлеты куриные 4-6 шт. (500 г) 4 28-30
Фрикадельки 20-25 шт. (500 г) 4 25-28
Суфле мясное 500 г 5 35-40
Филе куриное 500 г 5 30-35
Телятина филе 500 г 5 35-40

Рыба и морепродукты
Креветки нечищенные 
варено-мороженые 300 г 3 18-22

Филе рыбы 500 г 3 20-24
Овощи и творог

Картофель 500 г 4 28-30
Морковь 500 г 5 30-35
Свекла 500 г 5 40-45
Цветная капуста свежая 500 г 5 30-35
Цветная капуста с/м 500 г 5 30-35
Брокколи с/м 500 г 4 28-30
Творожный пудинг 600 г 5 40-45

Продукты К-во
Рыба (напр., форель) 500 г
Лимон, укроп, майонез, соль, специи По вкусу



Овощи паровые

Овощи (напр., цветную капусту) посыпьте специями для овощных блюд и 
положите в контейнер-пароварку. 

Налейте в кастрюлю необходимый объем воды – 4ч. 

Выберите программу Варка на пару, установите время приготовления 25 мин и 
нажмите кнопку Старт.

По окончании выложите на блюдо, присолите и полейте растопленным маслом

Котлеты паровые

Лук, чеснок мелко порежьте, смешайте с фаршем, яйцами, замоченным хлебом.
Добавьте специи, соль по вкусу.

Берите мокрыми руками фарш горстью, скатывайте в шар и выкладывайте в 
контейнер-пароварку.

Налейте в кастрюлю необходимый объем воды – 4 ч. 

Выберите программу Варка на пару, установите время приготовления 30 мин и 
нажмите кнопку Старт.

Рулеты свиные в фольге

Свинину порежьте длинными кусочками. Отбейте. Нафаршируйте фаршем по
вкусу (например, смешайте рис, кукурузу, горошек, перец, консервиров. фрукты).
Сверните рулеты, заверните в фольгу и положите в контейнер-пароварку.

Налейте в кастрюлю необходимый объем воды – 5 ч . 

Выберите программу Варка на пару, установите время приготовления  40 мин и 
нажмите кнопку Старт.
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Продукты К-во
Овощи (свежие или мороженые, напр., цветная 
капуста) 1 головка

Специи для овощных блюд По вкусу

Продукты К-во
Фарш (напр., куриный) 500 г
Яйца 1-2 шт.
Размоченный хлеб Несколько ломтиков
Лук, чеснок По вкусу
Соль, специи По вкусу

Продукты К-во
Свинина 500 г
Фарш (рис, кукуруза, горошек, перец, фрукты 
консерв.) Около 400 г
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ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Мультиварка не работает
Проверьте, подсоединен ли сетевой шнур к розетке. 
Убедитесь, что розетка исправна.

Время приготовления не изменяется в ручном режиме
Проверьте, какую программу приготовления Вы выбрали. Для программы
Рис/Каша изменение времени приготовления в ручном режиме 
не предусмотрено.

Время отстрочки по таймеру не устанавливается
Проверьте, какую программу приготовления Вы выбрали. Для программы Выпечка
таймер не предусмотрен.

В режиме «Варка на пару» мультиварка отключилась раньше 
установленного времени
Проверьте, достаточно ли Вы налили воды в кастрюлю. Если вода полностью 
испарится, мультиварка автоматически отключается.

Интенсивный выход пара из-под крышки
Проверьте, плотно ли закрыта крышка.

Возникновение странных звуков
Возможно дно кастрюли влажное. Вытрите насухо дно кастрюли.

Жесткая или переваренная крупа/рис, избыток воды в готовом блюде
Попробуйте изменить пропорции воды/крупы. 

Пересушивание или изменение цвета готового блюда в режиме Подогрев
Возможно готовое блюдо слишком долго подогревалось.
Возможно крышка была неплотно закрыта. 

Сырая выпечка 
Возможно слишком много теста в кастрюле.
Возможно тесто содержит излишек ингредиентов или были использованы 
ингредиенты, не допустимые для данного рецепта.
Возможно тесто вымешивалось слишком долго. 

Прилипание выпечки ко дну кастрюли
Возможно в кастрюле слишком мало теста или тесто содержит излишек 
ингредиентов.
Возможно дно кастрюли не было смазано маслом или маргарином.

YUMMY Corporation, Japan
18, 5-chome, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 221, Japan



Электрочайники Блендеры Кофеварки и кофемашины Йогуртницы Соковыжималки

Тостеры Миксеры Весы кухонные Аксессуары к хлебопечкам и
мультиваркам

Аппараты для упаковки
(вакууматоры)

Маринаторы

https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/blendery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blendery
https://f.ua/shop/blendery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blendery
https://f.ua/shop/kofevarki-i-kofemashiny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofevarki-i-kofemashiny
https://f.ua/shop/kofevarki-i-kofemashiny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofevarki-i-kofemashiny
https://f.ua/shop/jogurtnicy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=jogurtnicy
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