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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия 
продукт. Надяваме се, че той ще 
отговори на Вашите изисквания. 
Внимателно следвайте препоръките, 
изложени в тази книжка и така 
Вашият уред ще работи ефикасно. 
Не се колебайте да ни търсите при 
необходимост. Ние винаги ще бъдем 
до Вас, за да Ви сътрудничим при 
нужда и за да Ви даваме полезна 
информация за всички продукти с 
марката “Eurolux”.

2



3

BG
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 
ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

Важни инструкции за безопасност

Когато се използва електрически уред, трябва да се спазват 
основните предпазни мерки, свързани с безопасността, включващи 
следното:
Предупреждение: за намаляване на риска от изгаряния, 
електрически удар, пожар, увреждане на лица или излагане на 
прекомерна микровълнова енергия:
1. Прочетете всички инструкции преди използване на уреда.
2. Използвайте този уред само по неговото предвидено 
предназначение, както е описано в това ръководство. Не 
използвайте корозивни химикали или изпарители в този уред. 
Този тип фурна е специално предназначена за подгряване, готвене 
или изсушаване на храна. Тя не е предназначена за промишлени или 
лабораторни цели. 
3. Не включвайте фурната, когато е празна.
4. Не употребявайте уреда, ако е с повреден кабел  или щепсел, ако 
не работи правилно или ако е увредена или е паднала на земята. Ако 
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захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от 
производителя или негов сервизен представител или лице с 
необходимата квалификация, за да се избегне всякакъв риск.
5. Предупреждение: когато уредът се използва в комбиниран режим 
(микривълни+грил), децата трябва да използват фурната само под 
надзора на възрастни, поради генерираната температура. 
6. Предупреждение: позволявайте на децата да използват фурната 
без надзор само когато са им дадени съответните инструкции, така 
че детето да е в състояние да използва фурната по един безопасен 
начин и да разбира опасностите от неправилната употреба.
7. За намаляване на риска от пожар в муфела на фурната:
 а) Когато подгрявате храна в пластмасов или хартиен съд, 
наглеждайте фурната  поради възможността от възпламеняване.
 б) Отстранете телените клипсове от хартиените или 
полиетиленовите пликове преди да поставите плика във фурната. 
 в) Ако се наблюдава пушек, изключете уреда или изтеглете 
щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да се потушат 
всякакви пламъци.
 г) Не използвайте муфела на фурната за съхранение на 
продукти или предмети. Не оставяйте хартиени предмети, готварски 
прибори или храна в муфела, когато фурната не се използва.
8. Предупреждение: течност или друга храна не трябва да се затопля 
в затворени съдове, тъй като те са предразположени към експлозия.
9. Микровълновото загряване на напитки може да има за резултат 
закъсняло избухливо кипене, поради което трябва да сте 
предпазливи, когато боравите със съда.
10. Не пържете храна във фурната. Горещото олио може да увреди 
частите на фурната и съдовете, а дори и да има за резултат 
изгаряния на кожата.
11. Яйца в черупките им и цели твърдо сварени яйца не трябва да се 
загряват в микровълновата фурна, тъй като могат да експлоадират 
дори, ако микровълновото загряване е завършило.
12. Надупчвайте храните с твърда кора, такива като картофи, цели 
тикви, ябълки и кестени преди готвенето им. 
13. Съдържанието на бутилки за хранене и бебешки буркани трябва 
да се разбърка или разбие, а температурата му трябва да се провери 
преди поднасяне, за да се избегнат изгарания.
14. Готварските съдове може да се нагорещят поради предаване на 
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топлина от загрятата храна. За боравенето със съда може да са 
необходими домакински ръкохватки.
15. Готварските съдове трябва да се проверяват за гарантиране, че 
са подходящи за използване в микровълнова фурна.
16. Предупреждение: опасно е за всеки друг, освен за обучено лице, 
да изпълнява каквато и да е операция по сервиза или ремонта, която 
изисква отстраняване на някакъв капак, който дава защита срещу 
излагане на микровълнова енергия.
17. Този продукт с оборудване клас I, дефинирането на клас I, чиято 
защита срещу електрически удар не разчита само на основната 
изолация, но включва и допълнителна предпазна мярка за 
безопасност,  при която проводимите достъпни части са свързани 
със защитния заземяващ проводник във фиксираното окабеляване 
на инсталацията по такъв начин, че проводимите достъпни части не 
могат да бъдат под напрежение, в случай на повреда на основната 
изолация.Oборудването  от клас b е подходящо за използване в 
домакински приложения за домакински цели.
18. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително 
деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности 
или с липса на опит и познание, освен ако не са надзиравани или 
инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност.
19. Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че не си 
играят с уреда. 
20. Предупреждение: Не монтирайте фурната над готварски плот 
или друг уред, генериращ топлина. Ако е монтирана по такъв начин, 
тя би могла да се повреди, а гаранцията няма да важи.
21. Достъпните части могат да се нагорещят по време на работа на 
уреда.
22. Вратата или външната повърхност могат да се нагорещят, когато 
уредът работи.
23. Температурата на достъпните повърхности може да е висока, 
когато уредът работи.
24. Уредът трябва да бъде разположен срещу стена.
25. Предупреждение: ако вратата или уплътненията на вратата са 
увредени, микровълновата фурна не трябва да се използва, докато 
не се отремонтира от компетентно лице.
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26. Инструкциите трябва да указват, че уредите не са предназначени 
да се контролират посредством външен таймер  или отделна 
система на дистанционно управление.27. Микровълновата фурна е 
предназначена само за домакинска употреба, а не за промишлено 
използване.
28. Не отстранявайте никога дистанционния елемент отзад или 
върху страните, тъй като той осигурява минимална дистанция от 
стената за осигуряване на въздушна циркулация.
29. Моля закрепете стабилно въртящата се чиния преди да 
предвижите уреда, за да предотвратите повреди.
30. Внимание: Опасно е уредът да се ремонтира или поддържа от 
друго лице, различно от квалифициран специалист, защото при тези 
обстоятелства трябва да се свали капакът, който осигурява защитата 
срещу микровълновата радиация. По същия начин трябва да се 
постъпи, когато трябва да се подмени захранващия кабел или 
осветлението. В такива случаи, изпратете уреда в нашата сервизна 
централа.
31. Микровълновата фурна е предназначена само за размразяване, 
готвене и задушаване на пара на храна.
32. Използвайте домакински ръкохватки, ако изваждате загрята 
храна от фурната.
33. Внимание: Отделя се пара, когато отворите капаците или 
опаковъчния плик.
34. Ако се отдели дим, изключете уреда или издърпайте щепсела от 
контакта и оставете вратата затворена, за да се потуши пламъка.
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      ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с 
физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит 
и познание, ако се надзирават или са били инструктирани относно 
използването на уреда по един безопасен начин и разбират 
вероятните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. 
Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се 
извършва от деца, освен ако не са над 8 години и ако се наглеждат от 
възрастни.
Пазете уреда и неговия захранващ кабел далече от достъпа на 
деца, по-малки от 8 години.

СПЕСИФИКАЦИИ:

Енергийна консумация:  230V – 50Hz, 1080W
Мощност:   700W
Грилен нагревател:  800W
Работна честота:   2,450MHz
Габаритни размери:  592мм (Ш) х 376мм (Д) х 315мм (В)
Размери на муфела:  315мм (Ш) х 296мм (Д) х 211мм (В)  
Капацитет на муфела:  20 литра
Нето???? тегло:    прибл. 12,5 кг
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ПРЕДИ ДА ПОЗВЪНИТЕ В СЕРВИЗ

1. Ако фурната изобщо не работи, дисплеят  не се появява или дисплеят изчезва:
а) Проверете, за  да сте сигурни, че фурната е включена стабилно в контакта. Ако не е, 
извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете стабилно
б) Проверете домашната инсталация за изгорял предпазител или за изключен главен 
прекъсвач. Ако изглежда, че с тях всичко е наред, изпробвайте стенния контакт с друг 
уред.
2. Ако микровълновата мощност не работи:
а) Проверете да установите дали таймерът е настроен.
б) Проверете да установите дали вратата е добре затворена, за да се задействат 
вътрешните предпазни ключалки. В обратен случай, микровълновата енергия няма да се 
излъчи в муфела на фурната.

АКО НИЩО ОТ ГОРЕОТБЕЛЯЗАНОТО НЕ ОТРАЗЯВА СИТУАЦИЯТА, ТОГАВА 
ПОЗВЪНЕТЕ НА ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Забележка:
Уредът е само за домакинска употреба за затопляне на храна и напитки, 
използвайки електромагнитна енергия и само за използване на закрито.

РАДИО ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

Микровълновата фурна може да предизвика интерференация с Вашето радио, телевизор 
или подобно оборудване. Когато се получи интерференция, тя може да се отстрани или 
намали чрез следните операции:
а. Почистете вратата и уплътняващата повърхност на фурната.
б. Поставете радиото, телевизора и др. възможно на най-отдалечено място от 
микровълновата фурна.
в. Използвайте правилно инсталирана антена за Вашето радио, телевизор и др., за 
получаване на силен сигнал. 

ИНСТАЛИРАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са извадени от муфела на фурната????
2. Проверете фурната след разопаковането за някакви визуални повреди, такива като:
 Ненивелирана врата
 Повредена врата
 Шупли или дупки в прозореца на вратата и екрана
 Шупли в муфела
 Ако някой от гореизброените дефекти е видим, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ фурната.
3. Тази микровълнова фурна тежи 12,5 кг и трябва да се постави на хоризонатална 
повърхност, достатъчно здрава, за да издържи това тегло.
4. Фурната трябва да се постави далече от източници на висока температура и 
изпарения.
5. НЕ поставяйте нищо върху горната част на фурната.
6. НЕ отстранявайте задвижващия вал на въртящата се чиния.
7. Както при всеки електричекси уред, необходим е близък надзор на децата, когато 
използват уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН
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1. Контактът за включване на щепсела трябва да осигурява лесен достъп на 
захранващия кабел.
2. Тази фурна изисква за своето захранване 1.3 KVA.
Препоръчва се консултация със сервизен инженер, когато се монтира фурната.

ВНИМАНИЕ: Тази фурна е защитена вътрешно от променливо-токов предпазител за 
250V, 8 Amp.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът се използва в комбиниран режим, децата трябва да 
използват фурната само под надзора на възрастни лица поради генерираните 
температури; (само за модела с грилна функция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната 
не трябва да се използва, докато не се отремонтира от компетентно лице;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е всяко друго лице, освен за компетентно лице, да 
извършва сервизиране или ремонтни операции, които включват сваляне на капака, който 
осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или други храни не трябва да се загряват в уплътнени 
съдове, тъй като могат да експлоадират.

Проводниците в този захранващ проводник са оцветени в съответствие със 
следните кодове:

жълто-зелено  : заземяване
синьо                : нула
кафяво             : фаза

Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на уреда могат да
не съответстват на цветната маркировка, идентифицираща клемите в щепсела
Ви, процедирайте както следва:

Проводникът, който е оцветен в жълто-зелено трябва да бъде свързан към
клемата на щепсела, която е маркирана с буквата Е или със символа
или оцветена в жълто-зелено.

Проводникът, който е цветен в синьо, трябва да се свърже към клемата,
която е маркирана с буквата N или оцветена в черно.

Проводникът, който е цветен в кафяво, трябва да се свърже към клемата,
която е маркирана с буквата L или оцветена в червено.

ВАЖНО
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната без надзор, само 
ако са им дадени адекватни инструкции  така, че детето да е в състояние да използва 
фурната по един безопасен начин и разбира рисковете от неправилна експлоатация.
l Фурната трябва да има достатъчен приток на въздух. Поддържайте разстояние от 10 см 
отзад; 15 см от двете и страни и 30 см от горната част на фурната. Не отстранявайте 
крачетата на фурната, не блокирайте въздушните изходи на фурната.
l Използвайте само подходящи домакински съдове в микровълновата фурна.
l Когато загрявате храна в пластмасови или хартиени съдове, не отделяйте очи от 
фурната поради възможност за запалване.
l Ако се наблюдава отделяне на дим, изключете уреда или извадете щепсела от контакта 
и задръжте вратата затоврена, за да се потушат всякакви пламъци.
l Микровълновото загряване на напитки може да има за резултат закъсняло изригващо 
завиране, поради това трябва да се отдели внимание, когато се работи със съда.
l Съдържанието на бебешки бутилки и бебешки биберони за хранене трябва да се 
разбърка или разклати, а температурата му да се провери преди консумацията му, за да 
се предотврати изгаряне;
l Яйца в черупките или цели твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в 
микровълнови фурни , тъй като могат да експлоадират дори и след спиране на 
микровълновото загряване.
l Когато почиствате вратата на фурната, уплътнението на вратата, муфела на фурната, 
използвайте само меки, неабразивни сапуни или почистващи препарати, нанесени върху 
гъба или мека тъкан.
l Фурната трябва да се почиства редовно и остатъците от храна трябва да се почистват 
също редовно,
l Невъзможността да се поддържа микровълновата фурна в чисто състояние би могло да 
доведе до увреждане на повърхността, което би могло да повлияе неблагоприятно 
дълговечността на уреда и вероятно да резултира в опасна ситуация.
l Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов 
сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне риск. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОСНОВНА УПОТРЕБА НА УРЕДА

Изброените по-долу, както при всички електрически уреди, са някои правила, които 
трябва да се следват и предпазни мерки, които да осигурят висока експлоатационна 
характеристика на тази фурна:
1. Поставяйте винаги стъклената чиния, въртящите се рамена, съединението и 
направляващото ролките у-во на техните места, когато използвате фурната.
2. Не използвайте фурната за някакви други цели, различни от приготвянето на храна, 
такива като сушене на дрехи, хартия или други нехранителни артикули или за 
стерилизационни цели.
3. Не включвайте фурната когато е празна. Това би могло да я повреди.
4. Не използвайте муфела на фурната за какъвто и да вид съхранение, напр. на хартия, 
готварски книги и др.
5. Не гответе храна, която е обвита в ципа, например: жълтъците на яйца, картофи, 
пилешки дробчета и др. без да сте ги надупчили няколко пъти преди това с вилица.
6. Не поставяйте никакъв предмет в отворите  на външния корпус.
7. Не отстранявайте никога части от фурната, такива като крачета, свързващи винтове и 
др..
8. Не гответе храна директно върху стъклената чиния. Поставяйте храната в/върху 
подходящ домакински съд преди да я поставите във фурната.  
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9. ВАЖНО! - СЪДОВЕ, КОИТО ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪВ ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА 
ФУРНА
 Не използвайте метални съдове или съдове с метални дръжки.
 Не изпозлвайте никакви съдове с метални ръбове.
 Не използвайте покритите с хартия телени клипсове върху пластмасови 
торбички.
 Не използвайте меламинови съдове, тъй като те съдържат материал, който 
поглъща микровълновата енергия. Това може да причини напукване на съдовете или 
овъгляване и ще намали скоростта на готвене.
 Не използвайте сервизи Centura. Гланцът не е подходящ за използване в 
микровълнова фурна.Не трябва да се използват затворени чаши с дръжки Corelle 
Livingware.
� Не гответе в съдове с ограничено отваряне, такива като бутилки за безалкохолни 
или бутилки за олио за салата, тъй кате те могат да ескплоадират, ако се загреят в 
микровълнова фурна.   
 Не използвайте температурни сонди за месо или за сладкарски смеси. Налични 
са температурни сонди специално за микровълново готвене. Такива температурни сонди 
трябва  да се използват.
10.  Принадлеждностите за микровълнова фурна трябва да се използват само в 
съответствие с инструкциите на производителя.
 11. Не се опитвайте да пържите храна в тази фурна.
 12. Моля запомнете, че една микровълнова фурна само загрява течността в съда повече 
отколкото самия съд. Поради това, дори и капакът на съда да не е горещ на пипане, 
когато изваждате съда от фурната, моля запомнете, че храната/течността вътре ще 
отдели същото количество пара и/или пръски, когато се отстрани капака, както при 
конвенционалното готвене.
13. Винаги опитвайте сами температурата на готвената храна особено, ако приготвяте 
храна/течност за бебета. Препоръчва се никога да не консумирате храната/течността 
директно от фурната, а да я оставите за няколко минути да престои и да разбъркате 
храната/течността за равномерно разпределение на топлината.
14. Храна, състояща се от смес на мазнина и вода, напр. бульон, трябва да престои 30-
60 секунди във фурната след като е била изключена. Това се прави, за да се позволи на 
сместа да се утаи и да се избегне бълбукането, когато се постави лъжица в 
храната/течността или се добави кубче бульон.
15. При приготвянето на някои храни/течности запомнете, че има някои храни, например 
като Коледни пудинги, конфитюри(сладка) и смес от скълцани изсушени плодове, 
портокалови кори и други подправки, които се  затоплят много бързо. Когато загрявате 
или готвите храни с високо съдържание на мазнина или захар, не използвайте 
пластмасови съдове.
16. Приборите за готвене могат да се нагорещят поради предаване на топлината от 
загрятата храна. Това се получава наистина, ако пластмасово фолио покрива съда и 
дръжките му. Може да са необходими домакински ръкохватки за боравене със съда.
17. За намаляване риска от пожар  вътре в муфела на фурната:
 (а) Не гответе прекалено дълго храната. Наблюдавайте внимателно фурната, ако 
в нея сте поставили хартиени, пластмасови или други запалими материали, за 
улесняване на  готвенето.
 (б) Отстранявайте телените клипсове от пликовете преди да поставите плика 
във фурната.
 (в) Ако материалите вътре във фурната се запалят, задръжте вратата на 
фурната затворена, изключете фурната от контакта или спрете захранването от 
предпазителя или от шалтера.
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СХЕМА НА ЧАСТИТЕ

    

1. Заключваща обезопасителна система на вратата
2. Прозорец на фурната
3. Въздушни вентилационни отвори
4. Ролков пръстен
5. Стъклена чиния
6. Контролен панел
7. Грилна решетка

4

2

1

5
3

6

1

7

ЕКРАН НА ДИСПЛЕЯ

КОМПЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 

БУТОН ЗА ФУНКЦИИТЕ МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ
/ РАЗМРАЗЯВАНЕ / ГРИЛ / КОМБИНИРАН РЕЖИМ

ЧАСОВНИК / ТАЙМЕР

СТАРТ / ВРЪЩАНЕ В ИЗХ. НАСТРОЙКА

БУТОН ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВРЕМЕТО

БУТОН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО
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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. ОБИКНОВЕНО ГОТВЕНЕ

Необходимо е само да натиснете бутона „Start/Reset”, за да започнете готвенето за 1 
минута с микровълнова мощност Р100. 
След приключване на готвенето ще прозвучат 5 звукови сигнали за напомняне.

2. МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ

(А) Метод за бързо готвене

(Пример: Избиране на мощност Р100 и приготвяне на храната в продължение на 5 
минути)

(а) Натиснете бутон 'Time+” и “Time-” за задаване на време 5 минути „5:00“
(б) Натиснете бутона „Start/Reset”

(Б) Ръчен режим
(Пример: Избиране на мощност Р70 и приготвяне на храната в продължение на 10 
минути)
(а) Натиснете бутона „Micro/Grill” за избиране на мощност Р70.
(б) Натиснете бутон 'Time+” и “Time-” за задаване на време 10 минути „10:00“
(в) Натиснете бутона „Start/Reset”

Можете да натискате бутона „Micro/Grill” за избиране на нивото на мощност.
Микровълновата мощност има 5 настройки и те са: Р100; Р70; Р50; Р30 и Р10 (от висока 
към ниска мощност)

3. ФУНКЦИЯ НА АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛОТО НА ХРАНАТА

Трябва да натиснете бутоните 'Time+” и “Time-” в съответствие с теглото на храната.  
Фурната може да избере програмата за размразяване и да стартира автоматично 
размразяването.

Например: за размразяване на 0,40 кг замразена храна

Натиснете бутона „Micro/Grill” за избиране на функцията за размразяване, на дисплея се 
показва „dEF”.
Въведете теглото “0,40 kg” чрез натискане на бутоните 'Time+” и “Time-”.
Натиснете бутона „Start/Reset”

Забележка: Максималното тегло за размразяване е 2 кг.

4. ГОТВАРСКА ФУНКЦИЯ ГРИЛ/КОМБИНИРАН РЕЖИМ

Тази функция има 4 режима, можете да изберете предпочитания режим чрез натискане 
на бутона „Micro/Grill”.
Най-продължителното време за готвене е 60 минути.
Мощността на грила има 2 настройки и те са: G-1 и G-2, от висока към ниска мощност.
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При работа на грила (изключителна комбинация), процедурата ще премине автоматично на 
пауза и ще се чуят 2 кратки звукови сигнали, които да Ви напомнят да обърнете храната при 
изтичане на половината от времето за готвене. След като обърнете храната, затворете 
вратата, след това натиснете бутона „Start/Reset” и готвенето ще продължи; ако не желаете 
да обръщате храната, фурната ще продължи готвенето автоматично след едноминутна 
пауза.

5. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

Необходимо Ви е само да изберете вида храна и теглото и, режимът ще Ви помогне 
автоматично да настроите мощността на готвене и времето.

Пример: Автоматично готвене на 0.4 кг риба
а) Натиснете бутона „Auto menu”, докато на бутона се покажат символите „А-5“.
б) Натиснете бутон 'Time+” и “Time-” за въвеждане на теглото 0.4 кг.
в) Натиснете бутона „Start/Reset”

Ориз 

А-1

Зеленчуци А-2 Месо 

А-3

Паста 

А-4

Риба

А-5

Пиле 

А-6

1 0.1 0.1 0.2 1 0.1 0.2

2 0.2 0.2 0.3 2 0.2 0.4

3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6

4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.8

5 0.5 0.5 0.6 0.5 1.0

6 0.6 0.8 0.6 1.2

7 1.0 0.7 1.4

8 0.8 1.6

9 0.9 1.8

10 1.0 2.0

меню

пъти
на
докосване

тегло кг

Забележка: Пастата на пазара се предлага на артикул.
Всеки артикул е около 0.1 – 0.15 кг
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6. ЗАКЛЮЧВАНЕ СРЕЩУ ДЕЦА

При режим стендбай, за да активирате заключването срещу ползването на уреда от деца, 
натиснете едновременно бутоните „Auto menu” и “Clock/Timer” за 2 секунди.  
Натиснете отново едновременно бутоните „Auto menu” и “Clock/Timer” за 2 секунди за 
отключване на фурната.

7. ЧАСОВНИК

Фурната има 24- часов дигитален часовник.
За въвеждане на времето, например : 16:40 ч
а) Натиснете бутона “Clock/Timer”, дисплеят ще мига, задайте часовете с бутоните 
'Time+” и “Time-”.
б) Натиснете отново бутона “Clock/Timer”, регулирайте минутите с бутоните 'Time+” и 
“Time-”.
в) Натиснете отново бутона “Clock/Timer” и часовника е настроен.
г) Ако желаете да промените времето, повторете операциите по-горе.

8. ТАЙМЕР
Таймерът Ви позволява да програмирате времето за старта и за край на готвенето в 
предварително зададена време.
Преди да се използва тази функция, часовникът трябва да е настроен.

Пример: Текущото време е 16:30 ч. и Вие желаете готвенето да започне в 18:15 ч, с 
мощност Р70 и да продължи 10 минути:
а) Натиснете бутона “Clock/Timer”, задайте време „18:15“ чрез натискане на бутоните 
'Time+” и “Time-”,(същата процедура, както при настройка на часовника)
б) Натиснете бутона „Micro/Grill” за избиране на мощност Р70.
в) Задайте времето за готвене на 10 минути
г)  Натиснете бутона „Start/Reset”
Ако не зададете мощността и времето за готвене, а директно натиснете бутона 
„Start/Reset” след като сте програмирали времето, уредът ще работи само като часовник.
В 18:15 ч. ще чуете 10 кратки звукови сигнали и микровълновата фурна ще се изключи 
автоматично.

9. ПАУЗА И АНУЛИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

При отворена врата

Натиснете бутона „ PAUSE/CANCEL” за анулиране на настройката или програмата за 
готвене.

При затворена врата

Натиснете бутона „START” за стартиране на готвенето след задаване на програмата за 
готвене. 
Натиснете бутона „START” за продължаване на готвенето,  когато то е процес на пауза.
Натиснете бутона „ PAUSE/CANCEL” за спиране работата на уреда, когато 
микровълновата фурна работи.
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ПОДДРЪЖКА НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

1. Изключете фурната и извадете щепсела от контакта на стената преди почистването и.

2. Поддържайте чист муфела на фурната. Когато храна се разплиска или разлети 
течности прилепат към стените на фурната, изтрийте повърхностите с навлажнена тъкан. 
Не се препоръчва използването на груби почистващи препарати или абразиви.

3. Външните повърхности на фурната трябва да се почистват с навлажнена тъкан. За 
предотвратяване на повредата на функционалните части вътре в муфела, не трябва да 
се допуска проникването на вода във вентилационните отвори.

4. Не позволявайте контролният панел да се намокри. Почиствайте го с мека, 
навлажнена тъкан. Не използвайте измиващи препарати, абразивни или очистители във 
вид на шпрей върху контролния панел.

5. Ако в муфела се натрупат изпарения или около външната страна на вратата, изтрийте 
ги с мека тъкан. Това може да се получи, когато микровълновата фурна се използва в 
условия на висока влажност и по никакъв начин не означава  влошена работа на уреда.

6. От време на време е необходимо да се изважда стъклената чиния  за почистване. 
Измивайте чинията в топла сапунена вода или в съдомиялна.

7. Ролковият пръстен и дъното на муфела трябва редовно да се почистват, за избягване 
на прекомерен шум.  Просто избършете дъното на муфела със слаб(мек) измиващ 
препарат, вода или препарат за прозорци и подсушете. Ролковият пръстен може да се 
измие в мека сапунена вода или в съдомиялна. Натрупват се изпарения от готвенето по 
време на повторна употреба, но по никакъв начин това не влияе на повърхността на 
дъното на муфела или на колелцата на ролковия пръстен.
Когато изваждате ролковия пръстен от дъното на муфела за почистване, уверете се, че 
сте го  поставили обратно в правилното му положение.

8. Отстранявайте миризми от фурната чрез смесване на чаша вода със сока и кората на 
един лимон в дълбока купа за микровълнова фурна. Загрейте с микровълнова енергия за 
около 5 минути, избършете грижливо и подсушете с мека тъкан.

9. Когато стане необходимо да се подмени лампата на микровълновата фурна, моля 
консултирайте се с търговеца, за да бъде подменена.
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СХЕМАТИЧНА ДИАГРАМА
(ОТВОРЕНА ВРАТА, ИЗКЛЮЧЕНО СЪСТОЯНИЕ)  

17

Филтър против смущения Трансформатор Магнетрон

JP
1

-1
JP

1
-2

СХЕМАТИЧНА ДИАГРАМА
(ОТВОРЕНА ВРАТА, ИЗКЛЮЧЕНО СЪСТОЯНИЕ)  

 
SWA: ПЪРВИЧЕН БЛОКИРАЩ КЛЮЧ
SWB: ВТОРИЧЕН БЛОКИРАЩ КЛЮЧ
SWC: КЛЮЧ. БЛОКИРАЩ МОНИТОРА
L: ЛАМПА
FM: МОТОР НА ВЕНТИЛАТОРА
TM: МОТОР НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ЧИНИЯ
H: НАГРЕВАТЕЛ
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20 ЛИТРОВА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА ФУРНАТА

КОМПОНЕНТИ

1. Шаблон за определяне местоположението на дистанционните скоби 1 бр.
2. Дистанционна скоба       1 бр.
3. Болт Ø4 х 10        3 бр.
4. Капачка на винта       1 бр.
5. Болт  Ø4 х 35        1 бр.

СПЕСИФИКАЦИИ НА КОМПЛЕКТА С РАМКА

Размери на муфела   Размери на рамката
Широчина 566 мм   Широчина 592 мм
Височина 358 мм   Височина 376 мм
Дълбочина 550 мм   Дълбочина 20 мм
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ШКАФ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

Изисквания към размерите на шкафа (илюстрирани по-горе)
1. Вътрешният размер на шкафа в напречно сечение е 566 мм
Това е минималното разстояние от лявата талпа до дясната талпа. Не го променяйте.
2. Вътрешният размер на шкафа в надлъжно сечение е 358 мм.
Това е минималното разстояние от лявата талпа до дясната талпа. Не го променяйте.
3. Дълбочината на шкафа не може да бъде по-малка от 550 мм.
4. Външният размер на шкафа не трябва да бъде по-малък от 596 мм, тъй като 
дължината на рамката е 592 мм.
5. Дебелината на материала, от който е изработен шкафа да е по-малка от 15 мм или 20 
мм. 
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ОПЕРАЦИИ ПО МОНТАЖА НА РАМКАТА

3. Отворете микровълновата фурна, фиксирайте болта 
(Компонент 5) и го забийте в шкафа, след което 
поставете капачката (Компонент 4)  върху главата на 
болта.

1. Шкафът трябва да се изпълни съгласно посочените размери. Поставете хартиения 
шаблон (Компонент 1)  върху дното на шкафа. Изравнете в една линия предния край на 
шаблона и външния ръб на шкафа. След това поставете дистанционната скоба 
(Компонент 2) върху шаблона и регулирайте отворите и спрямо положението на отворите 
в шаблона. След това фиксирайте болта (Компонент 3).

2. Поставете микровълновата фурна в шкафа и я поддържайте в хоризонтално 
положение, като запазите еднакво разстояние между ръбовете и двете страни. След това 
фиксирайте дистанционната скоба към задната стена на микровълновата фурна. 
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Символът        върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че 
този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се 
предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. 
Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на 
околната среда и унищожаване на отпадъци.
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