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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА 
УПОТРЕБА. 

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е друго лице, освен 
компетентно, да извършва сервизно обслужване или 
поправка, която включва отстраняване на капака, който 
осигурява защита срещу излагане на микровълнова 
енергия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не трябва да се 
нагряват в запечатани съдове, тъй като могат да 
експлодират. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на деца да използват 
фурната без надзор само когато са дадени подходящи 
инструкции, така че детето да може да използва фурната 
по безопасен начин и да разбира опасностите от 
неправилна употреба. 
Този уред е предназначен да се използва само в 
домакинството и не е предназначен за използване в 
помещения като: 
- кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и 
други работни помещения; 
- ферми; 

- от клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения; 
Използвайте само съдове, които са подходящи за използване 

в микровълнови фурни. Когато нагрявате храна в 

пластмасови или хартиени съдове, наблюдавайте фурната 

поради възможността от запалване. 

Микровълновата фурна е предназначена за загряване на 

храни и напитки. Сушенето на храна или дрехи и нагряването 

на затоплящи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други 

подобни може да доведе до риск от нараняване, запалване 

или пожар. 

Ако се наблюдава (отделя) дим, изключете или извадете 

уреда от електрическата мрежа и дръжте вратата затворена, 

за да задушите евентуални пламъци. 

Загряването на напитки в микровълнова фурна може да 

доведе до забавено избухливо кипене, поради което трябва 

да се внимава при работа с контейнера. 

Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата за 

бебешка храна трябва да се разбърка или разклати и да се 

провери температурата преди консумация, за да се избегнат 

изгаряния. 

Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се 

нагряват в микровълнови фурни, тъй като могат да 

експлодират, дори и след като микровълновото нагряване е 

приключило. 

Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват 

всички отлагания от храна.
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Ако не поддържате фурната в чисто състояние, това може да 

доведе до влошаване на повърхността, което може да се 

отрази неблагоприятно на живота на уреда и евентуално да 

доведе до опасна ситуация. Микровълновата фурна е 

предназначена да се използва само на плота 

(свободностояща) употреба, микровълновата фурна не 

трябва да се поставя в шкаф. 

Не се допуска използването на метални съдове за храна и 

напитки по време на готвене в микровълнова фурна. 

Трябва да се внимава да не се измести въртящата се плоча, 

когато се изваждат контейнери от уреда. 

Уредът не трябва да се почиства с пароструйка. Уредът не 

трябва да се почиства с водна струя. 

Уредът не е предназначен за инсталиране в пътни превозни 

средства, каравани и други подобни превозни средства и др. 

Този уред не е предназначен за използване от лица 

(включително деца) с намалени физически, сетивни или 

умствени способности или с липса на опит и познания, освен 

ако те не са получили инструкции относно използването на 

уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че 

не си играят с уреда. 

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 

години и нагоре, както и от лица с намалени физически, 

сетивни или умствени способности или с липса на опит и 

познания, ако са получили надзор или инструкции относно 

използването на уреда по безопасен начин и разбират 

свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят 

с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не трябва 

да се извършват от деца без надзор. Ако захранващият 

кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производителя, неговия сервизен представител или от лица 

с подобна квалификация, за да се избегне опасност. 

Тази фурна трябва да се позиционира в правилна посока и 

височина, позволяващи лесен достъп до кухината и зоната 

за управление. 

Преди да използвате фурната за първи път, фурната трябва 

да се пусне с вода в продължение на 10 минути и след това 

да се използва. 

Ако фурната генерира странен шум, миризма на изгоряло 

или се отделя дим, незабавно изключете щепсела от 

електрическата мрежа и се свържете с най-близкия 

сервизен център. 

Микровълновата фурна трябва да бъде поставена така, че 

щепселът да е достъпен.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в комбиниран 

режим, децата трябва да използват фурната само под надзора 

на възрастен поради високите температури. 

По време на употреба уредът се нагрява. Трябва да се внимава 

да не се докосват нагревателните елементи във вътрешността 

на фурната. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се нагреят по 

време на употреба. Малките деца трябва да се пазят от тях. 

Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или 

остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата 

на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността, 

което може да доведе до счупване на стъклото. 

Не трябва да се използва парочистачка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен, преди 

да подмените лампата, за да избегнете възможността от токов 

удар. Уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата, 

за да се избегне прегряване. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните му части се нагряват 

по време на употреба. 

Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните 

елементи. Деца на възраст под 8 години трябва да се държат 

настрана, освен ако не са под непрекъснат надзор. 

ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да се контролира. 

Краткотрайният процес на готвене трябва да се контролира 

непрекъснато.

Вратата или външната повърхност може да се нагреят, 

когато уредът работи. 

Температурата на достъпните повърхности може да е 

висока, когато уредът работи. 

Повърхностите е възможно да се нагорещят по време на 

употреба. 

Уредите не са предназначени да се управляват с помощта 

на външен таймер или отделна система за дистанционно 

управление. 

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 

години нагоре и от лица с намалени физически, сетивни или 

умствени способности или с липса на опит и познания, ако 

са получили надзор или инструкции относно използването 

на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него 

опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. 

Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се 

извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 

години и не са под надзор. 

Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно 

за деца на възраст под 8 години.
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Инструкции за безопасност 
 

 

Обща безопасност 
 

Всички модификации или поправки трябва да се извършват само от квалифициран 
персонал. Не загрявайте храна или течности, затворени в контейнери за 
микровълновата функция. 
Не използвайте бензол, разредител, алкохол, както и почистващи препарати с пара 
или високо налягане за почистване на фурната. 
Не инсталирайте фурната: в близост до нагревател или запалим материал; на 
места, които са влажни, мазни, прашни или изложени на пряка слънчева светлина 
или вода; или където може да изтече газ; или на неравна повърхност. 
Тази фурна трябва да бъде правилно заземена в съответствие с местните и 
националните норми. Редовно използвайте суха кърпа, за да отстранявате чужди 
вещества от клемите и контактите на захранващия щепсел. 
Не дърпайте, не огъвайте прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху 
захранващия кабел. 
Ако има изтичане на газ (пропан, LP и др.), проветрете незабавно. Не докосвайте 
захранващия кабел. 
Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце. 
Докато фурната работи, не я изключвайте, като изваждате захранващия кабел от 
контакта. 
Не вкарвайте пръсти или чужди вещества. Ако във фурната попаднат чужди 
вещества, изключете захранващия кабел и се свържете с местния сервизен център 
на Samsung. 
Не прилагайте прекомерен натиск или удар върху фурната. Не поставяйте фурната 
върху крехки предмети. 
Уверете се, че напрежението, честотата и токът на захранването съответстват на 
спецификациите на продукта. 
Включете здраво щепсела на захранването в стенния контакт. Не използвайте 
адаптери за няколко щепсела, удължители или електрически трансформатори. 
Не закачайте захранващия кабел за метални предмети. Уверете се, че захранващият 
кабел се намира между предмети или зад фурната. 
Не използвайте повреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен стенен контакт. 
За повредени захранващи щепсели или кабели се обърнете към местния сервизен 
център на Samsung. 
Не изливайте и не пръскайте директно вода върху фурната. 
Не поставяйте предмети върху фурната, вътре в нея или върху вратата на фурната. 
Не пръскайте върху фурната летливи материали, като например инсектициди. 
Не съхранявайте запалими материали във фурната. Тъй като алкохолните пари 
могат да влязат в контакт с горещите части на фурната, внимавайте, когато 
загрявате храна или напитки, съдържащи алкохол. Децата могат да се ударят или 
да си хванат пръстите за вратата. Когато отваряте/затваряте вратата, дръжте 
децата настрана.

Предупреждение за микровълни 

Загряването на напитки в микровълнова фурна може да доведе до забавено 

избухливо кипене; винаги внимавайте при работа с контейнера. Винаги оставяйте 

напитките да престоят поне 20 секунди, преди да ги обработвате. Ако е 

необходимо, разбърквайте по време на нагряването. Винаги разбърквайте след 

нагряване. 

В случай на изгаряне следвайте тези инструкции за първа помощ: 

1. Потопете опареното място в студена вода за поне 10 минути. 

2. Покрийте с чиста, суха превръзка. 

3. Не нанасяйте никакви кремове, масла или лосиони. 

За да избегнете повреждане на тавата или решетката, не поставяйте тавата или 

решетката във вода малко след готвене. 

Не използвайте фурната за пържене в дълбока мазнина, тъй като температурата на 

маслото не може да се контролира. Това може да доведе до внезапно изкипване на 

горещите масла.

 

6 Български 

И
н
ст

р
у
к
ц
и
и
 за

 б
е
зо

п
а
с
н
о
ст

 



FULL_MG23T5018C_EN.indd 7 2022-03-29 오후 6:06:05 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Предпазни мерки за микровълнова фурна 

Използвайте само прибори, подходящи за микровълнова печка. Не 
използвайте метални съдове, златни или сребърни прибори, шишове и др. 

Отстранете телените връзки. Може да възникне електрическа дъга. Не 
използвайте фурната за сушене на хартия или дрехи. 

Използвайте по-кратки времена за малки количества храна, за да 
предотвратите прегряване или изгаряне. Дръжте захранващия кабел и 
щепсела далеч от източници на вода и топлина. 

За да избегнете риска от експлозия, не загрявайте яйца с черупки или 
твърдо сварени яйца. Не нагрявайте херметически или вакуумно затворени 
контейнери, ядки, домати и др. 

Не покривайте вентилационните отвори с кърпа или хартия. Това 
представлява опасност от пожар. Фурната може да прегрее и да се изключи 
автоматично и ще остане изключена, докато не се охлади достатъчно. 

Винаги използвайте ръкавици за фурна, когато изваждате ястие. 

Разбърквайте течностите наполовина по време на нагряването или след 
края на нагряването и оставете течността да престои поне 20 секунди след 
нагряването, за да предотвратите избухливо кипене. 

Когато отваряте вратата на фурната, стойте на разстояние една ръка от нея, 
за да не се опарите от изпускащия се горещ въздух или пара. 

Не работете с фурната, когато тя е празна. Фурната се изключва 
автоматично за 30 минути с цел безопасност. Препоръчваме ви да поставяте 
чаша с вода във фурната по всяко време, за да абсорбира микровълновата 
енергия, в случай че фурната бъде стартирана случайно. 

Монтирайте фурната в съответствие с разстоянията, посочени в това 
ръководство. (Вижте "Монтаж на микровълновата фурна".) 

Бъдете внимателни, когато свързвате други електрически уреди към 
контакти в близост до фурната.

Предпазни мерки за работа с микровълновата фурна 
 

Неспазването на следните мерки за безопасност може да доведе до вредно 
излагане на микровълнова енергия. 
- Не работете с фурната при отворена врата. Не манипулирайте с предпазните 
блокировки (ключалките на вратата). Не вкарвайте нищо в отворите на 
предпазните блокировки. 
- Не поставяйте никакви предмети между вратата на фурната и лицевата страна 
и не позволявайте върху уплътнителните повърхности да се натрупват остатъци 
от храна или почистващи препарати. Поддържайте вратата и уплътнителните 
повърхности на вратата чисти, като ги избърсвате с влажна кърпа и след това с 
мека, суха кърпа след всяка употреба. 
- Не използвайте фурната, ако тя е повредена. Работете с нея само след като е 
била поправка от квалифициран техник. 
Важно: вратата на фурната трябва да се затваря правилно. Вратата не трябва да 
е огъната; пантите на вратата не трябва да са счупени или разхлабени; 
уплътненията на вратата и уплътнителните повърхности не трябва да са 
повредени. 
- Всички настройки или поправки трябва да се извършват от квалифициран 
техник. 
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Ограничена гаранция 
 

Samsung ще начисли такса поправка за замяна на аксесоар или поправка на 

козметичен дефект, ако повредата на устройството или аксесоара е причинена 

от клиента. Тази разпоредба обхваща следните елементи: 

• Вратата, дръжките, външния панел или контролния панел, които 

са вдлъбнати, надраскани или счупени. 

• Счупена или липсваща табла, водеща ролка, съединител или 

телена стойка. 

Използвайте тази фурна само по предназначение, както е описано 

в това ръководство за употреба. Предупрежденията и важните 

инструкции за безопасност в това ръководство не обхващат всички 

възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Ваша 

отговорност е да използвате здрав разум, предпазливост и 

внимание, когато инсталирате, поддържате и използвате фурната. 

Тъй като следващите инструкции за работа обхващат различни 

модели, характеристиките на вашата микровълнова фурна може 

да се различават леко от описаните в това ръководство и не 

всички предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако 

имате някакви въпроси или притеснения, свържете се с местния 

сервизен център на Samsung или намерете помощ и информация 

онлайн на адрес www.samsung.com. 

Използвайте тази фурна само за загряване на храна. Тя е 

предназначена само за домашна употреба. Не нагрявайте какъвто 

и да е вид текстил. Производителят не може да носи отговорност 

за щети, причинени от неправилна или некоректна употреба на 

фурната. За да избегнете влошаване на състоянието на 

 повърхността на фурната и опасни ситуации, винаги поддържайте 

фурната чиста и добре поддържана. 

Дефиниране на продуктова група 
 

Този продукт е ISM оборудване от група 2, клас B. Определението за група 
2, която съдържа всички ISM съоръжения, в които умишлено се генерира 

и/или използва радиочестотна енергия под формата на електромагнитно 

излъчване за обработка на материал, както и EDM и оборудване за 

електродъгово заваряване. 

За оборудване от клас В се счита оборудването, подходящо за използване в 

битови обекти и в обекти, пряко свързани с електрозахранваща мрежа с 
ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови цели.

Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване) 
 

(Приложимо в страни със системи за разделно събиране) 
Тази маркировка върху продукта, аксесоарите или 

литературата указва, че продуктът и електронните му 

аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB 

кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с други битови 

отпадъци в края на експлоатационния им период. За да 

предотвратите възможни вреди за околната среда или 

човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на 

отпадъци, моля, отделяйте тези изделия от другите 

видове отпадъци и ги рециклирайте отговорно, за да 

насърчите устойчивото повторно използване на 

материалните ресурси. 

Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца 

на дребно, откъдето са закупили този продукт, или с 

местната държавна служба, за да получат подробна 

информация къде и как могат да предадат тези изделия 

за безопасно за околната среда рециклиране. 

Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя 

доставчик и да проверят условията на договора за 

покупка. Този продукт и неговите електронни аксесоари 

не трябва да се смесват с други търговски отпадъци за 

изхвърляне be mixed with other commercial wastes for 

disposal. 

 
За информация относно ангажиментите на Samsung по 

отношение на околната среда и регулаторните задължения за 

конкретни продукти, например REACH, WEEE, батерии, посетете: 

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/ou
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Принадлежности 

В зависимост от модела, който сте закупили, сте снабдени с няколко 

аксесоара, които могат да се използват по различни начини.

Място за монтаж 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ВНИМАНИЕ 

Не използвайте микровълновата фурна без ролковия пръстен и 
въртящата се маса. 
- Не използвайте режимите Грил и Микровълни+Грил със стъкления 
съд. 

Режим на 
работа 

Микровълни Грил / Микровълни+Грил 

Стъклен съд O X 

 

 
 
 
 
 
Въртяща се стъклена поставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отстранете всички опаковъчни материали 
вътре в микровълновата фурна. 
Монтирайте ролковия пръстен и 
въртящата се табла. Проверете дали 
въртящата се табла се върти свободно. 
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01 Ролков пръстен, който се поставя в 

центъра на микровълновата фурна. 

Ролковият пръстен поддържа 

въртящата се маса. 
 

 

 

 

 

02 Въртяща се стъклена поставка, 

която се поставя върху ролковия 

пръстен с централно закрепване 

към съединителната част. 

Въртящата се маса служи като 

основна повърхност за готвене; тя 

може лесно да се отстрани за 

почистване. 

 

 

 

 

03 Решетка за грил, която се поставя 

върху въртящата се маса. Металната 

решетка може да се използва при 

грил и комбинирано готвене. 

 

 

 

 

 

 

04 Стъклен съд вижте страница 21. 

Стъкленият съд се използва за 

функцията Healthy Steam. 

 

  

 

 

A B 

 

 

 

 

C C 

D 

 

A. 20 см над 

B. 0 см зад 

C. 10 см отстрани 

D. 85 см над пода 

• Изберете плоска и равна 

повърхност на височина около 85 

см над пода. Повърхността трябва 

да издържа теглото на 

микровълновата фурна. 

• Препоръчваме да инсталирате 

продукта така, че гърбът му да е в 

една равнина със стената, и да 

оставите минимум 10 см от двете 

страни и 20 см над продукта за 

вентилация. 

• Не инсталирайте микровълновата 

фурна в гореща или влажна 

среда, например до други 

микровълнови фурни или 

радиатори. 

• Спазвайте спецификациите за 

захранване на тази микровълнова 

фурна. Използвайте само 

одобрени удължителни кабели, 

ако се налага да използвате. 

• Избършете вътрешността и 

уплътнението на вратата с влажна 

кърпа, преди да използвате вашата 

микровълнова фурна за първи път. 
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Почистване 
 

Почиствайте микровълновата фурна редовно, за да предотвратите 

натрупването на замърсявания върху или във вътрешността на 

микровълновата фурна. Обърнете специално внимание и на вратата, 

уплътнението на вратата, въртящата се маса и ролковия пръстен (само за 

приложимите модели). 

Ако вратата не се отваря или затваря гладко, първо проверете дали в 
уплътненията на вратата не са се натрупали замърсявания. Използвайте 
мека кърпа в сапунена вода, за да почистите както вътрешната, така и 
външната страна на микровълновата фурна. Изплакнете и подсушете добре. 

 

За да отстраните упорити замърсявания с лоши миризми от вътрешността на 
микровълновата фурна 

1. При празна микровълнова фурна поставете чаша разреден лимонов сок в 
центъра на въртящата се плоча. 

2. Загрейте микровълновата фурна за 10 минути на максимална мощност. 

3. Когато цикълът приключи, изчакайте, докато микровълновата фурна се охлади. 
След това отворете вратата и почистете камерата за готвене. 

 ВНИМАНИЕ 

- Поддържайте вратата и уплътнението на вратата чисти и се уверете, че 
вратата се отваря и затваря гладко. В противен случай жизненият цикъл на 
микровълновата фурна може да бъде съкратен. 

- Внимавайте да не разлеете вода във вентилационните отвори на 
микровълновата фурна. 

- Не използвайте никакви абразивни или химически вещества за почистване. 

- След всяко използване на микровълновата фурна използвайте мек 
почистващ препарат, за да почистите камерата за готвене, след като 
изчакате микровълновата фурна да изстине.

Замяна (поправка) 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Вътрешността на тази микровълнова фурна не съдържа части, които могат да 

се свалят от потребителя. Не се опитвайте сами да подменяте или поправка 

микровълновата фурна. 

- Ако срещнете проблем с пантите, уплътнението и/или вратата, свържете се с 
квалифициран техник или с местния сервизен център на Samsung за 
техническа помощ. 

- Ако искате да смените крушката, свържете се с местния сервизен център на 
Samsung. Не я сменяйте сами. 

- Ако се сблъскате с проблем с външния корпус на микровълновата фурна, 
първо изключете захранващия кабел от източника на захранване и след това 
се свържете с местния сервизен център на Samsung. 

Грижа при продължителен период на неизползванеГрижа при 

продължителен период на неизползване 
 

Ако не използвате микровълновата фурна за продължителен период от време, 

изключете захранващия кабел и преместете микровълновата фурна на сухо, 

безпрашно място. Прахът и влагата, които се натрупват във вътрешността на 

микровълновата фурна, могат да повлияят на работата на микровълновата 

фурна.
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Микровълновата фурна Контролен панел 
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01 Дръжка на 
вратата 

02 Врата 03 Вентилационни 
отвори 

04 Отоплителен 
елемент 

05 Светлина 06 Ключалки на 
вратата 

07 Въртяща се 
стъклена поставка 

08 Съединител 09 Ролков пръстен 

10 Отвори за 

блокиране на 

безопасността 

11 Панел за 
управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

 

 

08 08 

09 

 

10 11 

01 Дисплей 

02 Mикровълни 

03 Грил 

04 Микровълни+грил 

05 Бързо размразяване 

06 Здравословно готвене на пара 

07 Автоматично готвене 
08 Намаляване/увеличаване 

(тегло/обслужване/време) 

09 OK (часовник) 

10 STOP/Eco 

10 START/+30s (заключване за деца) 
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Как работи микровълновата фурна 

Микровълните са високочестотни електромагнитни вълни; отделената 

енергия позволява храната да се сготви или затопли, без да се променя 

формата или цветът ѝ. 

Можете да използвате микровълновата си фурна за: 
- размразяване 
- претопляне 
- готвене 

 
Принцип на готвене 

Проверка на правилното функциониране на микровълновата фурна 
 

Следната проста процедура ви позволява да проверите дали микровълновата 
ви фурна работи правилно по всяко време. 
Ако имате някакви проблеми, вижте раздела "Отстраняване на 
неизправности" на страници 40 до 44. 

 БЕЛЕЖКА 

Микровълновата фурна трябва да бъде включена към подходящ стенен 

контакт. Грамофонът трябва да бъде поставен в микровълновата фурна. 

Ако се използва ниво на мощност, различно от максималното (100 % - 800 

W), водата се кипва за по-дълго време.

1. Микровълните, генерирани от 

магнетрона, се отразяват в 

кухината и се разпределят 

равномерно, докато храната се 

върти върху въртящата се 

плоча. По този начин храната се 

приготвя равномерно. 

2. Микровълните се поглъщат от 

храната на дълбочина до около 1 

инч (2,5 см). След това готвенето 

продължава, тъй като топлината 

се разсейва в храната 

3. Времето за готвене варира в 

зависимост от използвания съд 

и свойствата на храната: 

- Количество и плътност 

- съдържание на вода 

- Първоначална температура 

(охладена или не) 

 БЕЛЕЖКА 

Тъй като централната част на храната се приготвя чрез разсейване на 

топлината, готвенето продължава дори когато сте извадили храната от 

микровълновата фурна. Затова трябва да се спазва времето за престой, 

посочено в рецептите и в тази брошура, за да се гарантира: 

- равномерно готвене на храната до самия й център. 

- еднаква температура на цялата храна 
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3 

1. Издърпайте дръжката, за да 

отворите вратата на 

микровълновата фурна. 

2. Поставете чаша с вода върху 

въртящата се плоча, след което 

затворете вратата. 

3. Натиснете бутона Микровълни. 
 

 

 

4 

4. Натиснете многократно START/+30s, 
за да настроите времето на 4 или 5 
минути. 

5. Микровълновата фурна загрява 
водата за зададеното време. 
Проверете и се уверете, че водата е 
кипнала. 
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Готвене/подгряване 
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Винаги проверявайте настройките за готвене, преди да 
оставите микровълновата фурна без надзор. 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

5. Натиснете < или > 

(намаляване/увеличаване), за да 

зададете желаното време за готвене. 

- На дисплея на контролния панел се 
показва времето за готвене.Press 

   6. Натиснете START/+30s, за да започнете 
готвенето. 
 - Светлинният индикатор се включва и   
въртящата се маса започва да се върти. 

- Когато готвенето приключи, микровълновата 

фурна издава 4 пъти звуков сигнал и дисплеят 

на контролния панел показва текущото време. 

След това сигналът за напомняне за край 

прозвучава веднъж на всяка минута в 

продължение на 3 пъти. 

•  

ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 

        3 

 

1. Издърпайте дръжката, за да отворите 

вратата на микровълновата фурна. 

2. Поставете храната в центъра на 

въртящата се плоча, след което 

затворете вратата. 
 

 ВНИМАНИЕ 

 Не използвайте микровълновата фурна, 

когато е празна. 

3. Натиснете Микровълни 

• На дисплея на контролния панел се 

показва съответната икона ( ) и 

максималното ниво на мощност 

(900 W). 

          4  
4. Натиснете < или > (Намаляване/ 

Увеличаване), за да изберете желаното 

ниво на мощност, след което натиснете 

OK. 

- Вижте раздел "Нива на мощност и времеви вариации" на страница 14 за 
подходящото ниво на мощност. 
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Употреба на микровълновата фурна 
 

 

Настройка на времето 
 

При подаване на захранване на дисплея автоматично се изписва "88:88" и 

след това "12:00". Моля, задайте текущото време. Часът може да се показва 

в 24-часов или 12-часов режим. Трябва да настроите часовника: 

- Когато за първи път инсталирате микровълновата си фурна 

- След прекъсване на захранването 

 БЕЛЕЖКА 

Трябва ръчно да промените времето, за да приложите лятното часово 
време. 

 

 
 

 БЕЛЕЖКА 

Дисплеят на контролния панел показва времето, когато микровълновата 
печка не се използва.

Нива на мощност и вариации във времето 
 

Функцията за ниво на мощност ви позволява да регулирате количеството 
отделена енергия и съответно времето, необходимо за приготвяне или 
затопляне на храната, в зависимост от нейния вид и количество. Можете да 
избирате между шест нива на мощност. 

Ниво на 
мощност 

Проценти Мощност 

ВИСОКО 100 % 900 W 

СРЕДНО 
ВИСОКО 

67 % 600 W 

СРЕДНО 50 % 450 W 

СРЕДНО 
НИСКО 

33 % 300 W 

РАЗМРАЗЯВАНЕ 20 % 180 W 

НИСКО 11 % 100 W 

Времената за готвене, посочени в рецептите и в тази брошура, съответстват 

на посоченото ниво на мощност. 

- Времето за готвене се намалява, ако изберете по-високо ниво на мощност. 

- Времето за готвене се увеличава, ако изберете по-ниско ниво на мощност.

 
 

 
 

 

14 Български 

 
1  

1.  Натиснете OK. 
 

 
 

 

 

2 

3  

4 

 
2. Натиснете < или > (Намаляване/ 

Увеличаване), за да изберете 24-
часов или 12-часов часовник и 
след това натисмете ОК. 

 

3. Натиснете < или > (намаляване/ 
увеличаване), за да зададете часа, 
след което натиснете OK. 

4. Натиснете < или > 

(Намаляване/Намаляване), за да 

зададете минутата, след което 

натиснете OK. 
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Регулиране на времето за готвене 
 

 

Можете да увеличите или намалите времето за готвене, докато 

микровълновата фурна готви. 

• Проверявайте как протича готвенето по всяко време, като просто 

отворите вратата, и след това увеличете или намалете времето за 

готвене, ако е необходимо. 

 

  

Преустановяване на готвенето 

Можете да спрете готвенето по всяко време, за да 
можете да: 

- да проверите храната 

- да обърнете храната или да я разбъркате 

- да я оставите да престои 

 
За да спрете временно готвенето 

1. Отворете вратата или натиснете STOP/Eco веднъж. 

- Готвенето се спира временно. 

2. За да възобновите готвенето, затворете вратата и 

натиснете START/+30s. 

 

За да спрете напълно готвенето 

1. Отворете вратата или натиснете еднократно STOP/Eco. 

- Готвенето се спира временно. 

      2. Натиснете отново бутона STOP/Eco.
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Mетод 1 

Натиснете START/+30s, за да увеличите 

времето за готвене с 30 секунди 

• Пример: За да добавите 3 минути, 
натиснете 

START/+30s six times. 

 БЕЛЕЖКА 

Можете само да увеличавате времето 
за готвене 

Mетод 2 

Натиснете < или > 

(Намаляване/Увеличаване), за да 

настроите времето за готвене. 
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Употреба на микровълновата фурна 
 

 

Задаване на режим за пестене на енергия 

 

Микровълновата фурна има режим за пестене на енергия. 

• STOP/Eco - Дисплеят на контролния 

панел се изключва 

• За да отмените режима за пестене на 

енергия, отворете вратата или натиснете 

STOP/Eco. Дисплеят на контролния панел 

показва текущо време 

 

 БЕЛЕЖКА 

Функция за автоматично пестене на енергия 

Продуктът се връща в режим на готовност, ако няма входни данни в продължение на 

25 минути по средата на настройката или докато операцията е спряна. Също така, 

ако оставите вратата отворена, вътрешната лампа се изключва автоматично след 5 

минути. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Използване на функцията за бързо размразяване 

 

Функциите за бързо размразяване ви позволяват да размразявате месо, птици, риба, 

замразени зеленчуци и замразен хляб. Времето за размразяване и нивото на мощност се 

задават автоматично. Просто изберете програмата и теглото. 

 БЕЛЕЖКА 

 Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.  

Отворете вратата. Поставете замразената храна върху керамична плоча в центъра на 

въртящата се маса. Затворете вратата. 

 
 

 
 

1. Издърпайте дръжката, за да 

отворите вратата на 

микровълновата фурна. 

2. Поставете храната в центъра на 

въртящата се плоча, след което затворете 

вратата. 

3. Натиснете бутона Бързо размразяване. 

 

 
 

 
 

4. Натиснете < или > 

(намаляване/увеличаване), за да 

изберете вида на храната, след което 

натиснете OK. 

- За повече информация вижте раздела 

"Описание на програмата за бързо 

размразяване" на страница 17. 

5. Натиснете < или > 

(Намаляване/увеличаване), за да зададете 

размера на порцията, след което натиснете 

OK. 

 

 

 
 

 

6. Натиснете START/+30s, за да започнете 

размразяването. 

- Когато микровълновата фурна издаде звуков 

сигнал, отворете вратата и обърнете храната. 

7. Затворете вратата и след това натиснете 

START/+30s, за да възобновите 

размразяването. 

- Когато размразяването приключи, 

микровълновата фурна издава 4 пъти звуков 

сигнал и на дисплея на контролния панел се 

показва текущото време. След това сигналът 

за напомняне за край прозвучава веднъж на 

всяка минута в продължение на 3 пъти. 
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Описание на функция за бързо размразяване 

В следващата таблица са представени различните програми за бързо 

размразяване, размерът на порцията, времето за престой и съответните 

инструкции. Отстранете всички видове опаковъчни материали преди 

размразяване. Поставете месото, птиците, рибата, зеленчуците и хляба върху 

плосък стъклен съд или керамична чиния. 

 

        
 
 

 
 

 
 Български 17 

Код Храна Размер на 

порцията 

Инструкции 

1 Месо 200-1500 г Закрийте краищата с алуминиево фолио. 

Обърнете месото, когато фурната издаде 

звуков сигнал. Тази програма е 

подходяща за говеждо, агнешко, свинско 

месо, пържоли, котлети, кайма. 

Оставете да престои в продължение на 
20-60 минути. 

2 Птици 200-1500 г Закрийте краката и краищата на 

крилата с алуминиево фолио. Обърнете 

птичето месо, когато фурната издаде 

звуков сигнал. Тази програма е 

подходяща за цели пилета, както и за 

порции пилешко месо. Оставете да 

престои 20-60 минути. 

3 Риба 200-1500 г Покрийте опашката на цяла риба с 

алуминиево фолио. Обърнете рибата, 

когато фурната издаде звуков сигнал. 

Тази програма е подходяща за цели риби, 

както и за рибни филета. 

Оставете да престои 20-60 минути. 

 

У
п
о
т
р
е
б
а
 н

а
 м

и
к
р
о
в
ъ
л
н
о
в
а
та

 ф
у
р
н
а
 

    

Код Храна Размер на 

порцията 

Инструкции 

4 Хляб 125-1500 г Поставете хляба хоризонтално върху 

кухненска хартия и го обърнете, щом 

фурната издаде звуков сигнал. 

Поставете питката върху керамична 

чиния и ако е възможно, обърнете 

веднага след като фурната издаде 

звуков сигнал. Тази програма е 

подходяща за всички видове хляб, 

нарязан на филийки или цял, както и за 

хлебчета и багети. Подредете 

хлебчетата в кръг. 

Тази програма 

е подходяща за всички видове кейкове с 

мая, бисквити, сирена и бутер тесто. Тя 

не е подходяща за сладкиши с кори, 

плодови и кремообразни торти, както и 

за торти с шоколадов топинг. 

Оставете да престои 5-20 минути. 
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Употреба на микровълновата фурна 
 

 

Използване на функцията за готвене на пара 
 

Функцията Healthy Steam има 15 предварително програмирани времена за 

готвене. Не е необходимо да задавате нито времето за готвене, нито нивото 

на мощност. Можете да приготвяте Healthy Steam със стъклен съд за готвене 

на пара. 

 ВНИМАНИЕ 

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна. 
 

 

 

Български 18 

 
 

В следващата таблица са представени количествата и съответните инструкции за 15 

предварително програмирани опции за готвене. Предварителните програми са разделени 

на Здравословни и Ориенталски. 

 ВНИМАНИЕ 

Носете ръкавици, когато изваждате храна от микровълновата. 

Описание на програмата за готвене на пара 

1. Здравословно 

 

Код Храна Размер на 

порцията 

Инструкции 

1-1 
Броколи 250 г 

500 г 

Изплакнете и почистете пресните 

броколи и пригответе цветчетата. 

Добавете 100 ml вода в стъкления 

параход. Поставете броколите върху 

тавата за вмъкване и ги поставете в 

стъкления параход. Покрийте с капак. 

След като се сготви, оставете да 

престои 2-3 минути. 

1-2 
Нарязани моркови 250 г 

500 г 

Изплакнете и почистете пресните 

моркови. Добавете 100 ml вода в 

стъкления параход. Поставете 

морковите върху тавата за вмъкване и 

ги поставете в стъкления уред за 

готвене на пара. Покрийте с капак. 

След готвене оставете да престои за 

2-3 минути. 

1-3 
Карфиол 250 г 

500 г 

Изплакнете и почистете пресния 

карфиол и подгответе цветчетата. 

Добавете 100 ml вода в стъкления 

параход. Поставете карфиола върху 

тавата за вмъкване и го поставете в 

стъкления уред за пара. Покрийте с 

капак. След готвенето оставете да 

престои за 

2-3 минути. 

 

 
 

1. Издърпайте дръжката, за да отворите 

вратата на микровълновата фурна. 

2. Поставете стъкления съд с храна и 

затворете вратата. 

3. Натиснете Healthy Steam. 

 
 
 

   

4.  Натиснете < или > 

(намаляване/увеличаване), за да 

изберете вида на категорията, след 

което натиснете OK. 

  - Здравословно 

  - Ориенталско 

5. Натиснете < или > 

(намаляване/увеличаване), за да 

изберете вида храна, след което 

натиснете OK. 

6. Натиснете < или > (Намаляване/ 

Увеличаване), за да изберете Размер на 

порцията, след което натиснете OK. 

 
 
 

5 

5. Натиснете START/+30s, за да стартирате 
Healthy Steam. 

- Микровълновата фурна приготвя храната 
в съответствие с избраната предварително 
програмирана настройка. 

- Когато готвенето приключи, 
микровълновата фурна издава 4 пъти 
звуков сигнал и на дисплея на контролния 
панел се показва текущото време. След 
това сигналът за напомняне за край 
прозвучава веднъж на всяки минута в 
продължение на 3 пъти. 
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Код Храна Размер на 

порцията 

Инструкции 

 
Код Храна Размер на 

порцията 

Инструкции 

1-4 
Нарязана на 
кубчета тиква 

250 г 

500 г 

Претеглете пресните тикви, измийте ги 

и ги нарежете на подобни размери или 

кубчета. Добавете 100 ml вода в 

стъкления съд. Сложете тиквите върху 

тавата за вмъкване и поставете в 

стъклената тенджера за пара. Покрийте 

с капак. След като се сготвят, 

престояват 2-3 минути. 

1-8 
 Бял ориз 250 г Сложете белия ориз в стъклената 

тенджера за пара. Добавете 500 ml 

студена вода. Покрийте с капак. 

След като се свари, оставете да престои 
5 минути. 

1-9 
Говеждо месо 250 г 

500 г 

Претеглете мляното говеждо месо и 

оформете топчета (всяко с диаметър 

25 мм). Добавете 100 ml вода в 

стъкления съд за готвене на пара. 

Поставете говеждото месо върху 

тавата за вмъкване и го поставете в 

стъкления уред за готвене на пара. 

Покрийте с капак. След като се сготви, 

оставете да престои 2-3 минути. 

1-5 
Белени картофи 250 г 

500 г 

Изплакнете и обелете картофите и ги 

нарежете на подобни по големина 

парчета. Добавете 100 ml вода в 

стъкления уред за пара. 

Поставете картофите върху тавата за 
вмъкване и ги поставете в стъкления 

съд. Покрийте с капак. След като се 
сготвят, престояват 2-3 минути. 

1-10 
Филета от сьомга 300 г 

600 г 

 Изплакнете рибата и добавете 1 с. л. 

лимонов сок. Добавете 100 ml вода в 

стъкления съд. 

Поставете филетата от сьомга върху 
тавата за вмъкване и ги поставете в 
стъкления съд. Покрийте с капак. След 

като се сготви, оставете да престои 2-3 
минути. 

1-6 
Замразени 

зеленчуци 

250 г 

500 г 

Добавете 100 ml вода в стъкления 

съд. Поставете замразения зеленчук 

върху тавата за вмъкване и го 

поставете в стъкления параход. 

Покрийте с капак. След готвене 

оставете да престои 2-3 минути. 1-11 
Пилешки гърди 300 г 

600 г 

 Изплакнете парчетата и надупчете 

повърхността на кожата. 

Добавете 100 ml вода в стъкления съд за 
готвене на пара. Поставете пилешките 
гърди върху тавата за вмъкване и ги 

поставете в стъкления уред за пара. 
Покрийте с капак. След готвене, 

оставете да престои 2-3 минути. 

1-7 
Плодов компот 400 г Претеглете пресните плодове (напр. 

ябълки, круши, сливи, кайсии, манго или 

ананас), след като сте ги обелили, 

измили и нарязали на подобни размери 

или кубчета. Добавете 100 ml вода в 

стъкления съд за пара. Поставете 

плодовете върху тавата за вмъкване и ги 

поставете в стъкления съд. Покрийте с 

капак. След приготвянето оставете да 

престои 2-3 минути. 
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2. Oриенталско 

 

Код Храна Размер на 

порцията 

Инструкции 

   2-1 
Каша от 

нарязано 

пиле 

650 г Нарежете 150 г пилешко бутче на филийки и 

го смесете с царевично нишесте в купа. 

Добавете 400 ml вода и пилешки бульон в 

стъклен уред за готвене на пара. Сложете 

пилешката смес и 100 г набъбнал ориз в 

стъкления парен съд. Покрийте с капак. След 

готвенето разбъркайте и оставете да престои 

за 2-3 минути. 

2-2 
Бяла риба на пара 250 г 

500 г 

Изплакнете рибата под студена вода. 

Поръсете с 1 чаена лъжичка сол и няколко 

зърна черен пипер. Поръсете с 1 супена 

лъжица соев сос и оставете в хладилника за 

30 минути. Добавете 100 ml вода в стъкления 

съд за готвене на пара. Подредете 4 филета 

на един пласт върху тавата за вмъкване и ги 

поставете в стъкления уред за готвене на 

пара. Покрийте с капак. 

След като се сготви, оставете да престои 2-3 

минути. 

2-3 
Кнедли 

на пара 

300 г Добавете 100 ml вода в стъкления съд. 

Поставете замразените кнедли върху тавата за 

вмъкване и ги поставете в стъкления уред за 

готвене на пара. Покрийте с капак. След като 

се сготви, оставете да престои 2-3 минути. 

2-4 
Зелен, листен лук 125 г 

250 г 

 Добавете 100 ml вода в стъкления съд. 

Изплакнете зеления листен зеленчук. Поставете 

ги върху вградената тава и ги поставете в 

стъкления съд. Покрийте с капак. 

След като се сготви, оставете да престои 2-3 
минути. 
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Ръководство за готвене със стъклен съд 
 

Стъкленият уред се основава на принципа на готвенето на пара и е 

предназначен за бързо и здравословно готвене във вашата микровълнова 

фурна Samsung. 

Този аксесоар е идеален за готвене на ориз, паста, зеленчуци и др. за 

рекордно кратко време, като запазва хранителните им стойности. 

Комплектът стъклен уред за готвене на пара в микровълнова фурна се 

състои от 3 елемента: 

 

Купа   Силиконова чиния Капак 

Всички части издържат на температури от -20 °C до 200 °C. 

Подходящи за съхранение във фризер. Могат да се използват и поотделно 
или заедно. 

Условия за употреба 
 

 

• Да не се използва: 

- почиствайте с мокра кърпа или поставяйте върху мокра повърхност, когато стъклото 

е горещо. 

-  да се поставя върху директен пламък. 

• Измийте добре всички части в сапунена вода преди първата употреба. 

• Внимавайте, когато сваляте стъкления параход, защото дръжката става много 

гореща. Не забравяйте да използвате ръкавици за готвене. 

•  Към момента на приключване на готвенето стъкленият параход е изпълнен с 
пара, което води до риск от изгаряне. Не поставяйте лицето си близо до съда и 

задължително използвайте ръкавици за фурна, когато сваляте капака. 

 

 

 

Поддръжка 
 

• Вашият съд може да се мие в съдомиялна машина. 

• -Когато миете на ръка, използвайте гореща вода и течност за 

миене. Не използвайте абразивни подложки. 

• Някои храни (например домати) могат да променят цвета на 

пластмасата. Това е нормално и не е производствена грешка. 

•  ВНИМАНИЕ 

Не използвайте режимите Грил и Микровълни+Грил със стъкления съд. 
 

Режим на работа Микровълни Грил / Mикровълни + 

Грил 

Стъклен съд O X 
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Употреба на микровълновата фурна 

 

Използване на функцията за автоматично готвене 

Автоматичното готвене има 32 предварително програмирани настройки за готвене. Не е необходимо да задавате нито времето за готвене, нито нивото на 
мощност. 

 ВНИМАНИЕ 
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова печка. 

 

 

 
   

6. Натиснете < или > 

(намаляване/увеличаване), за да 

изберете теглото на храната, след 

което натиснете OK. 

- За повече информация вижте 

"Програма за автоматично 

готвене". Описание" на страници 

21 до 26. 

- В зависимост от избраното меню 

може да имате на разположение 

само една опция за избор на тегло. 

- Не е необходимо да избирате 

тегло за Домашен десерт. 

 

 7. Натиснете START/+30s, за да 

стартирате функцията за 

автоматично готвене. 

- Микровълновата фурна приготвя 

храната в съответствие с 

избраната предварително 

програмирана настройка. 

- Когато готвенето приключи, микровълновата 

фурна издава 4 пъти звуков сигнал и на 

дисплея на контролния панел се показва 

текущото време. След това сигналът за 

напомняне за край прозвучава веднъж на 

всяки минута в продължение на 3 пъти. 

 
 

 
Български 22  

 

 
 

1. Издърпайте дръжката, за да 

отворите вратата на 

микровълновата фурна. 

2. Поставете храната в центъра на 

въртящата се плоча, след което 

затворете вратата. 

3. Натиснете бутона Автоматично 
готвене. 

 
 
 

 
 

4. Натиснете < или > 

(намаляване/намаляване), за да 

изберете желаната категория, след 

което натиснете OK. 

- Здравословно готвене 

- Домашен десерт 

- Хляб Размразяване 

5. Натиснете < или > 

(Намаляване/Намаляване), за да 

изберете типа храна, след което 

натиснете OK. 

- За повече информация вижте раздела 
"Описание на програмата за 
автоматично готвене" на страници 22 до 
28. 
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 В следващата таблица са представени количествата и съответните инструкции за 32 предварително програмирани опции за готвене. Предварителните програми 

са категоризирани в "Здравословно готвене" и "Домашен десерт". 

 ВНИМАНИЕ 

Използвайте ръкавици за фурна, когато изваждате храна. 

 

Описание на програмата за автоматично готвене 

1. Здравословно готвене 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български 23

Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 

1-1 Готова 

храна 

(охладена) 

350 г 

450 г 

Поставете ястието върху 

керамична чиния и го покрийте с 

фолио за микровълнова фурна. 

Тази програма е подходяща за 

ястия, състоящи се от 3 

компонента (напр. месо със сос, 

зеленчуци и гарнитура като 

картофи, ориз или макаронени 

изделия). Оставете да престои 2-

3 минути. 

1-2 Вегетарианско 

ястие (охладено) 

350 г 

450 г 

Поставете ястието върху 

керамична чиния и го покрийте с 

фолио за микровълнова печка. 

Тази програма е подходяща за 

ястия, състоящи се от 2 

компонента (напр. спагети със сос 

или ориз със зеленчуци). 

Оставете да престои 2-3 минути. 
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Употреба на микровълновата фурна 
 

 

 

24 Български

         

Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 
 

Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 

1-3 Броколи 250 г 

500 г 

Изплакнете и почистете розичките 

броколи. Поставете ги равномерно в 

стъклена купа с капак. Добавете 30-45 

ml вода. (2-3 с.л.) Поставете купата в 

центъра на въртящата се повърхност. 

Гответе с капак. Разбъркайте след 

готвенето. Тази програма е подходяща 

за броколи, както и за нарязани на 

филийки тиквички, патладжан, тиква 

или чушки. Оставете да престои 1-2 

мин. 

1-6 Спанак 150 г Изплакнете и почистете спанака. 

Поставете го в стъклена купа с капак. Не 

добавяйте вода. Поставете купата в 

центъра на въртящата се повърхност. 

Гответе под капак. Разбъркайте след 

готвенето. Оставете да престои 1-2 

минути. 

1-7 Цяла царевица 500 г 

(2 бр.) 

Изплакнете и почистете царевицата и я 

поставете в овален стъклен съд. 

Покрийте с фолио за микровълнова 

фурна и го пробийте. Оставете да 

престои 1-2 минути. 

1-4 Нарязани на 
филийки моркови 

250 г Изплакнете и почистете морковите, 

нарязани равномерно на кръгли 

филийки. Поставете ги в стъклена 

купа с капак. Добавете 30-45 ml вода. 

(2-3 с.л.) Поставете купата в центъра 

на въртящата се повърхност. Гответе 

покрито. 

Разбъркайте след готвенето. Тази 

програма е подходяща за нарязани 

моркови, както и за розички карфиол 

или ряпа. Оставете да престои 1-2 мин. 

1-8 Обелени 
картофи 

250 г 

500 г 

Измийте и обелете картофите и ги 

нарежете на парчета с подобен размер. 

Сложете ги в стъклена купа с капак. 

Добавете 45-60 ml (3-4 с.л.) вода. 

Поставете купата в центъра на 

въртящата се повърхност. Гответе под 

капак. Престоява 2-3 минути. 

1-9 Кафяв ориз 

(сварен) 

250 г Използвайте голям стъклен съд за 

готвене с капак. Добавете двойно 

количество студена вода (500 ml). 

Гответе под капак. Разбъркайте преди 

да престои и добавете сол и билки. 

Оставете да престои 5-10 минути. 
1-5 Зелен фасул 250 г Изплакнете и почистете зеления 

фасул. Поставете ги равномерно в 

стъклена купа с капак. Добавете 30 

мл (1 с.л.) вода при готвене на 250 г. 

Поставете купата в центъра на 

въртящата се маса. Гответе с капак 

Разбъркайте след готвенето. 

Оставете да престои 1-2 минути. 

1-10 Пълнозър

нести 

макарони 

250 г Използвайте голям стъклен съд с капак. 

Добавете 1 л гореща вряща вода, щипка 

сол и разбъркайте добре. Гответе без 

капак. Разбъркайте преди да престоят и 

след това отцедете добре. Престоява в 

продължение на 1 минута.   
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Български 25 

         

Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 
 

Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 

1-11 Киноа 250 г Използвайте голям стъклен съд за 

готвене с капак. Добавете двойно 

количество студена вода (500 ml). 

Гответе под капак. Разбъркайте преди 

да престои и добавете сол и билки. 

Оставете да престои 1-3 мин. 

1-16 Пуешки гърди 300 г 

(2 броя) 

Изплакнете парчетата и ги поставете 

върху керамична чиния. Покрийте с 

фолио за микровълнова фурна. 

Пробийте фолиото. Поставете 

чинията на въртящата се маса. 

Престоява 2 минути. 

1-17 Филета от 
прясна риба 

300 г 

(2 броя) 

Изплакнете рибата и я поставете 

върху керамична чиния, добавете 1 

с. л. лимонов сок. Покрийте с фолио 

за микровълнова фурна. Пробийте 

фолиото. Поставете чинията върху 

въртящия се плот. Престоява 1-2 

мин. 

. 

1-12 Булгур 250 г Използвайте голям стъклен съд за 

готвене с капак. Добавете двойно 

количество студена вода (500 ml). 

Гответе под капак. Разбъркайте преди 

да престои и добавете сол и билки. 

Оставете да престои 2-5 мин. 

1-18 Филе от сьомга 300 г 

(2 броя) 

Изплакнете рибата и я поставете 

върху керамична чиния, добавете 1 

с. л. лимонов сок. Покрийте с фолио 

за микровълнова фурна. Пробийте 

фолиото. Поставете чинията върху 

въртящия се плот. Престоява 1-2 

минути. 

1-13 Вегетариански 
огретен 

500 г Сложете зеленчуците, като например 

предварително сварени резени 

картофи, резени тиквички и домати и 

соса в стъклен съд с подходящ размер. 

Отгоре добавете настъргания 

кашкавал. Поставете ястието върху 

решетката на грила. Оставете да 

престои 2-3 мин. 
1-19 Пресни скариди 250 г Изплакнете скаридите върху 

керамична чиния, добавете 1 с. л. 

лимонов сок. Покрийте с фолио за 

микровълнова печка. Пробийте 

фолиото. Поставете ястието на 

въртящия се плот. Престоява в 

продължение на 1-2 мин. 

1-14 Гриловани домати 400 г Изплакнете и почистете доматите, 

нарежете ги на половинки и ги 

поставете в съд за печене. Добавете 

настъргано сирене отгоре. Поставете 

ястието върху решетката на грила. 

Оставете да престои 1-2 мин. 1-20 Прясна пъстърва 200 г Сложете 1-2 пресни цели риби в 

съд, подходящ за микровълнова 

фурна. Добавете щипка сол, 1 

с.л. лимонов сок и билки. 

Покрийте с фолио за 

микровълнова фурна. Пробийте 

фолиото. Поставете ястието на 

въртящата се маса. Престоява 2 

мин. 

1-15 Пилешки гърди 300 г 

(2 броя) 

Изплакнете парчетата и ги поставете 

върху керамична чиния. Покрийте с 

фолио за микровълнова фурна. 

Пробийте фолиото. Поставете 

чинията върху въртящата се маса. 

Престоява 2 мин. 
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Употреба на микровълновата фурна 
 

    

Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 

1-21 Риба на 
скара 

400 г Намажете кожата на цяла риба с 

масло и добавете билките и 

подправките. Поставете рибата една 

до друга, с главата 

върху решетката на грила. Обърнете, 

щом се чуе звуковият сигнал. 

Оставете да престои 3 минути. 

1-22 Пържоли от сьомга 

на скара 

400 г 

(2 броя) 

Поставете рибните пържоли 

равномерно върху решетката на грила. 

Обърнете, веднага щом се чуе 

звуковият сигнал. Оставете да престои 

2 минути. 

1. Домашен десерт 
 

 

 

 

 

 

26 Български

Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 

2-1 Орехова торта 1 
порция 

Съставки 

Брашно 120 г, масло 150 г, черна 

захар 100 г, яйце 2 бр., орех 

(нарязан) 50 г, бакпулвер 4 г 

1. Смесете маслото и черната захар в купа. 

2. Добавете яйцето и разбъркайте добре. 

3. Добавете брашно, бакпулвер и продължете да 
разбърквате. 

4. Добавете орех и разбъркайте добре. 

5. Изсипете сместа в намазнена стъклена или 
пластмасова купа. 

6. Поставете купата в микровълновата фурна и 
изберете Автоматично готвене [2-1]. 

7. След като приключи готвенето, оставете да 
престои за 2-3 минути. 

 

    

Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 

2-2 
Бананов хляб 1 порция 

(6 

парчета.) 

Съставки 

Банан 3 бр., смес за палачинки 120 г, мляко 120 

г, яйце 1 бр., малцов сироп 2 с.л. 

1. Нарежете банана на ситно. 

2. Смесете сместа за палачинки, млякото, яйцето и 
малцовия сироп в купа. 

3. Добавете банана и разбъркайте добре. 

4. Изсипете сместа в 6 хартиени чаши. 

5. Поставете хартиените чаши в микровълновата фурна 
и изберете Автоматично готвене [2-2]. 

6. След готвенето оставете да престоят в продължение 

на 2-3 минути. 

2-3 
Бисквитена торта 1 порция Съставки 

Брашно 170 г, масло 50 г, захар 150 г, яйце 3 

бр., бакпулвер 10 г 

1. Смесете маслото и захарта в купа. 

2. Добавете яйцето и разбъркайте добре. 

3. Добавете брашното, бакпулвера и продължете да 
разбърквате. 

4. Изсипете сместа в намазнена стъклена или 
пластмасова купа. 

5. Поставете купата в микровълновата фурна и изберете 
Автоматично готвене [2-3]. 

6. След като приключите с готвенето, оставете да 

престои за 2-3 минути. 

2-4 
Брауни 1 порция Съставки 

Брашно 90 г, масло (разтопено) ½ чаша, захар 

230 г, яйце 2 бр., какао 40 г 

1. Смесете маслото, разбитите яйца и захарта в купа. 

2. Добавете брашното, какаото на прах и продължете да 
разбърквате. 

3. Изсипете сместа в намазнена стъклена или пластмасова 
купа. 

4. Поставете купата в микровълновата фурна и изберете 
функцията за автоматично готвене [2-4]. 

5. След готвенето оставете да престои в продължение на 

20-30 минути. 
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Код Храна Размер на 

порцията 

Инструкции 
 

Код Храна Размер на 

порцията 

Инструкции 

2-5 Яйчен пудинг 1 порция 

(3 бр.) 

Съставки 

Мляко 250 г, захар 40 г, яйце 2 бр. 

2-7 Торта в чаша 1 порция Съставки 

Масло 30 г, захар 60 г, яйце 1 бр., брашно 50 г, 

мляко 30 г, ванилия 6 г, бадем на прах 3 г, 

бакпулвер 1,5 г 

1. Разбийте двете яйца в купа. Леко разбийте яйцата с 

помощта на бъркалка. Не позволявайте върхът на 

бъркалката да напуска дъното на купата, за да не се 

образува прекалено много пяна. 

2. Смесете млякото и захарта в друга купа. 

3. Добавете млякото към разбитото яйце, като 

същевременно разбивате сместа. 

4. Прецедете яйчената смес с помощта на фина цедка. 

Остържете дъното на цедката с помощта на шпатула. 

Отстранете пяната по повърхността с помощта на 

лъжица. 

5. Изсипете сместа в чаши за крем. 

6. Поставете чашите в микровълновата фурна и 

изберете функцията за автоматично готвене [2-5]. 

7. След готвенето съхранявайте в хладилника и 

сервирайте. 

1.  Смесете маслото и яйцето в чаша, докато се смесят 

добре. 

2. Добавете брашното, захарта, бакпулвера и 

продължете да разбърквате. 

3. Добавете бадемовия прах, ванилията и 

разбъркайте, докато се смесят. 

4. Поставете чашата в микровълновата фурна и 

изберете функцията за автоматично готвене [2-7]. 

5. След като приключи готвенето, оставете да престои 

за 2-3 минути. 

2-8 Кафе лате 1 порция Разтворимо кафе на прах 2 г, вода 50 г, мляко 

125 г 

2-6 Шоколадова 

торта 

1 порция Съставки 

Масло 30 г, захар 60 г, яйце 1 бр., тежка сметана 

40г, брашно 25 г, какао на прах 15г, ванилия 

1,5г, полусладки шоколадови парченца 5 г 

1. Смесете кафето на прах и водата в чаша. 

2. Изсипете млякото в друга чаша. 

3. Поставете сместа за кафе в микровълновата фурна и 
изберете Автоматично готвене [2-8]. 

4. Когато се чуе звуков сигнал, извадете чашата. 

5. Поставете млякото в микровълновата фурна и 
натиснете бутона 

6. START/+30s. 

7. След като приключи готвенето, разбъркайте всичко 

добре и сервирайте. 

1. Смесете маслото, яйцето и сметаната в чаша, 

докато се смесят добре. 

2. Добавете брашното, захарта и продължете да 

разбърквате. 

3. Добавете какаото, ванилията и разбъркайте, 

докато се смесят. 

4. Разбъркайте шоколадовите стърготини. 

5. Поставете чашата в микровълновата фурна и 

изберете Автоматично готвене [2-6]. 

6. След готвенето оставете да престои за 2-3 минути. 
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Код Храна Размер на 
порцията 

Инструкции 

2-9 
Зелен чай лате 1 порция Съставки 

Зелен чай на прах 6 г, захар 15 г, мляко 250 г 

1. Смесете всички съставки в чаша. 

2. Поставете чашата в микровълновата фурна и 
изберете Автоматично готвене [2-9]. 

3. След готвенето разбъркайте добре и сервирайте. 

2-10 
Млечен чай 1 порция Съставки 

Пакетче черен чай 2 бр., вода 60 г, мляко 125 

г 

1. Смесете пакетчето черен чай и водата в чаша. 

2. Изсипете млякото в другата чаша. 

3. Поставете чаената смес в микровълновата фурна и 
изберете Автоматично готвене [2-10]. 

4. Когато се чуе звуковият сигнал, извадете чашата. 

5. Поставете млякото в микровълновата фурна и 
натиснете бутона 

6. START/+30s. 

7. 6. След като приключи готвенето, разбъркайте 
всичко добре и сервирайте. 
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Гриловане 
 

Грилът позволява бързо загряване и запържване на храната, без да 
използвате микровълни. 

- Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате съдовете в 
микровълновата фурна, тъй като те са много горещи. 

-  Можете да получите по-добри резултати при готвене и печене на грил, 
ако използвате решетката за грил. 

 

 

 

Комбиниране на микровълни и грил 
 

Можете също така да комбинирате готвенето в микровълнова фурна със 
скара, за да готвите бързо и едновременно с това да запържвате. 

 ВНИМАНИЕ 

• Винаги използвайте съдове за готвене, подходящи за микровълнова 

фурна и фурна. Стъклените или керамичните съдове са идеални, тъй 

като позволяват на микровълните да проникнат равномерно в храната. 

• Винаги използвайте ръкавици, когато докосвате съдовете за готвене в 
микровълновата фурна, тъй като те ще бъдат много горещи. 

• Можете да подобрите готвенето и печенето на скара, ако използвате 
решетката за скара. 
 

 

 

 
 

1. Издърпайте дръжката, за да 

отворите вратата на 

микровълновата фурна.  

2. Поставете храната върху решетката 
за грил, след което затворете 
вратата.  

3. Натиснете бутона 
Микровълнова+Грил. 

4. На дисплея на контролния панел се 
показва нивото на мощност по 
подразбиране (600 W). 
- Дисплеят на контролния панел 
показва съответната икона ( , ). 

 

  

4. Натиснете < или > ( Намаляване/ 

Увеличаване), за да изберете 

желаното ниво на мощност, след 

което натиснете OK. 

- Можете да изберете ниво на 

мощност от 600 W, 450 W или 

300 W. 

- Не можете да зададете 

температурата на грила. 
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 1.  Издърпайте дръжката, за да 

отворите вратата на 

микровълновата фурна. 

2. Поставете храната върху 

решетката за скара, след което 

затворете вратата. 

 

 
 
 

 

 
 

3. Натиснете Грил 

• На дисплея на контролния 

панел се показва съответната 

икона ( ). 

• Не можете да настроите 

температурата на грила. 

 

 

 

 

 
 

4. Натиснете < или > 

(намаляване/увеличаване), за да 

зададете желаното време за 

печене на скара. 

- Максималното време за 

гриловане е 60 минути. 

5. Натиснете START/+30s, за да започнете 
гриловането. 

- Когато гриловането приключи, 

микровълновата фурна издава 4 пъти 

звуков сигнал и на дисплея на 

контролния панел се показва текущото 

време. След това сигналът за 

напомняне за края на гриловането 

прозвучава веднъж на всяка минута в 

продължение на 3 пъти. 
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Употреба на микровълновата фурна 
 

 

 

 

 

Използване на функцията Child Lock 
 

Вашата микровълнова фурна е оборудвана със специална програма за заключване за деца, която позволява микровълновата фурна да бъде "заключена", 

така че деца или непознати лица да не могат да я използват случайно.

 

o За да активирате Child Lock, натиснете и задръжте START/+30s за 3 секунди. 

 

•                                               - Контролният панел е заключен и показва “L”.  

 
• За да деактивирате Child Lock, 

натиснете и задръжте 

START/+30s отново за 3 секунди.

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Натиснете < или > (намаляване/увеличаване), за да зададете желаното време за готвене. 

- Максималното време за готвене е 60 минути. 

6. Натиснете START/+30s, за да започнете готвенето. 

- Когато готвенето приключи, микровълновата фурна издава 4 пъти звуков сигнал и на дисплея на контролния панел се 

показва текущото време. След това сигналът за напомняне за край прозвучава веднъж на всяка минута в продължение на 

3 пъти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  
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Изключване на звуковия сигнал 
  

 

Можете да изключите звуковия сигнал винаги, когато искате. 

 

 

 

• За да изключите звуковия сигнал, натиснете 

< и > или (Намаляване/увеличаване) едновременно. 

• За да включите звуковия сигнал, натиснете 

< и > или (Намаляване/увеличаване) едновременно. 

•  
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За да се сготви храна в микровълнова фурна, микровълните трябва да могат 
да проникнат в храната, без да се отразяват или поглъщат от използвания съд. 

Затова трябва да се внимава при избора на съдове за готвене. Ако на съдовете 
е отбелязано, че са подходящи за микровълнова фурна, не е необходимо да се 
притеснявате. 

В следващата таблица са изброени различни видове кухненски съдове и е 
посочено дали и как трябва да се използват в микровълнова фурна. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

✓ : Препоръчително ✓✗ : С повишено внимание ✗ :Опасно 
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Съд за готвене 

Безопасен за 
микровълнова 

фурна 

 
Коментари 

Алуминиево фолио ✓✗ Може да се използва в малки количества за 

защита на зони от прегаряне. Електрическа дъга 

може да възникне, ако фолиото е твърде близо 

до стената на микровълновата фурна или ако се 

използва прекалено голямо количество фолио. 

Плоча за хрупкаво 
запичане 

✓ Не загрявайте предварително за повече от 8 
минути. 

Порцелан и 

керамика 

✓ Порцеланът, керамиката, глазираният фаянс и 

костният порцелан обикновено са подходящи, 

освен ако не са украсени с метална украса. 

Съдове за еднократна 

употреба от полиестер 

✓ Някои замразени храни са опаковани в тези 

съдове. 

Опаковки за бързо хранене
  

  

• Контейнери с 

пластмасови чаши 

от полистирол 

✓ Могат да се използват за затопляне на храна. 

Прегряването може да доведе до разтопяване 

на полистирена. 

• Хартиени 

торбички или 

вестници 

✗ Могат да се запалят. 

• Рециклирана 

хартия или 

метални 

декоративни 

елементи 

✗ Могат да предизвикат образуване на 
електрическа дъга. 

Стъклени изделия   

• Съдове за 

готвене 

✓ Могат да се използват, освен ако не са 

декорирани с метална облицовка. 

• Фини стъклени 
съдове 

✓ Могат да се използват за затопляне на храни 

или течности. Деликатното стъкло може да се 

счупи или напука при внезапно нагряване. 
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Съд за готвене 

Безопасен за 
микровълнова 

фурна 

 
Коментари 

• Стъклени буркани ✓ 
Трябва да се свали капакът. Подходящи само за 

затопляне. 

Метал   

Могат да предизвикат образуване на 
електрическа дъга или пожар. 

• Съдове ✗ 

• Връзки за усукване 

на торбички за 

фризер 

✗ 

Хартия   

• Чинии, чаши, 

салфетки и 

кухненска 

хартия 

✓ За краткотрайно готвене и затопляне. Също така 

за абсорбиране на излишната влага. 

• Рециклирана хартия ✗ Може да предизвика образуване на електрическа 
дъга. ay cause arcing. 

Пластмаса   

• Контейнери ✓ Особено ако са от термоустойчива 

термопластмаса. Някои други пластмаси могат да 
се деформират или да променят цвета си при 

високи температури. Не използвайте 
меламинова пластмаса. 

• Фолио за 
прилепване 

✓ Може да се използва за задържане на влага. Не 

трябва да се допира до храната. Внимавайте, 

когато отстранявате фолиото, тъй като ще излезе 

гореща пара. 

• Торбичка за фризер ✓✗ 
Само ако могат да се варят или да се пекат във 

фурна. Не трябва да са херметически 

затворени. Ако е необходимо, пробийте ги с 

вилица. 

Восъчна или маслена 

хартия 

✓ 
Може да се използва за задържане на влагата и 

предотвратяване на разплискването. 
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Микровълни 
Указание за приготвяне на замразени зеленчуци 

   

Микровълновата енергия всъщност прониква в храната, като се привлича и 

абсорбира от съдържанието на вода, мазнини и захар. 

Микровълните предизвикват бързо движение на молекулите в храната. 

Бързото движение на тези молекули създава триене, а получената топлина 

сготвя храната. 

Готвене 
 

 

Съдове за готвене в микровълнова фурна: 
Съдовете за готвене трябва да позволяват преминаването на микровълновата 
енергия през тях за постигане на максимална ефективност. Микровълните се 
отразяват от метали като неръждаема стомана, алуминий и мед, но могат да 
проникнат и през керамика, стъкло, порцелан и пластмаса, както и през хартия и 
дърво. Затова храната никога не трябва да се приготвя в метални съдове. 
 
Храни, подходящи за готвене в микровълнова фурна: 

Много видове храни са подходящи за готвене в микровълнова фурна, 

включително пресни или замразени зеленчуци, плодове, макаронени 

изделия, ориз, зърнени храни, боб, риба и месо. Сосове, крем, супи, 

пудинги на пара, консерви и лютеници също могат да се приготвят в 

микровълнова фурна. Като цяло готвенето в микровълнова фурна е 

идеално за всяка храна, която обикновено се приготвя на котлон. Например 

разтопяване на масло или шоколад (вж. главата със съвети, техники и 

подсказки). 

 
Покриване по време на готвене 

Покриването на храната по време на готвене е много важно, тъй като 

изпарената вода се издига като пара и допринася за процеса на готвене. 

Храната може да се покрие по различни начини: например с керамична 

чиния, пластмасов капак или подходящо фолио за микровълнова фурна. 

 

Време за престой 

След приключване на готвенето времето за престой на храната е важно, за 

да може температурата в храната да се изравни. 

Използвайте подходяща стъклена купа от пирекс с капак. Гответе под капак за 
минималното време - вж. таблицата. Продължете готвенето, за да получите 
предпочитания от вас резултат. 

Разбъркайте два пъти по време на готвенето и веднъж след него. Добавете 

сол, билки или масло след готвенето. Покрийте по време на престоя. 

 

Храна Размер на 

процията 

Мощност Време (мин.) 

Спанак 150 г 600 W 4½-5½ 

Инструкции 

Добавете 15 мл студена вода. Оставете да престои 2-3 

минути. 

Броколи 300 г 600 W 9-10 

Инструкции 

Добавете 30 мл студена вода. Оставете да престои 2-3 

минути. 

Грах 300 г 600 W 7½-8½ 

Инструкции 

Добавете 15 мл студена вода. Оставете да престои 2-3 

минути. 

Зелен фасул 300 г 600 W 8-9 

Инструкции 

Добавете 30 мл студена вода. Оставете да престои 2-3 

минути. 

Смесени зеленчуци 

(моркови/грах/цареви

ца) 

300 г 600 W 7½-8½ 

Инструкции 

Добавете 15 мл студена вода. Оставете да престои 2-3 

минути. 

Смесени зеленчуци 

(по китайски) 

300 g 600 W 8-9 

Инструкции 

Добавете 15 мл студена вода. Оставете да престои 2-3 

минути. 

33 Български 
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Указание за приготвяне на свежи зеленчуци 

Използвайте подходяща стъклена купа от пирекс с капак. Добавете 30-45 

ml студена вода (2-3 супени лъжици) на всеки 250 г, освен ако не е 

препоръчано друго количество вода - вж.таблицата. Гответе покрито за 

минималното време - вж.таблицата. Продължете готвенето, за да получите 

предпочитания от вас резултат. Разбъркайте веднъж по време и веднъж 

след готвенето. Добавете сол, билки или масло след готвенето. Покрийте 

по време на престояване от 3 минути. 

Съвет: Нарежете пресните зеленчуци на еднакви по размер парчета. 

Колкото по-малки са нарязани, толкова по-бързо ще се 

сготвят.
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Храна Размер на 

порцията 

Мощност Време (мин.) 

Броколи 250 г 

500 г 

800 W 4-4½ 

7-7½ 

Пригответе еднакви по размер розички. Подредете стъблата в 

центъра. Оставете да престои 3 минути. 

Брюкселско зеле 250 г 800 W 5½-6½ 

Инструкции 

Добавете 60-75 ml (4-5 с.л.) вода. Оставете да престои 3 минути. 

Моркови 250 г 800 W 

Моркови 250 г 800 W 4½-5 

Инструкции 

Нарежете морковите на равномерни резени. Престояват 3 минути. 

Карфиол 250 г 

Карфиол 250 г 

500 г 

800 W 5-5½ 

8½-9 

Инструкции 

Пригответе цветчета с еднакъв размер. Нарежете големите цветчета 

на половинки. Подредете стъблата в центъра. Оставете да престои 3 

минути. 

Тиквички 250 г 800 W 3½-4 

Инструкции 

Нарежете тиквичките на филийки. Добавете 30 ml (2 с.л.) вода или 

бучка масло. Гответе, докато омекнат. Престояват 3 минути. 
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Храна Размер на 

порцията 

Мощност Време (мин.) 

Патладжан 250 г 800 W 3½-4 

Инструкции 

Нарежете патладжаните на малки филийки и ги поръсете с 1 с. л. 

лимонов сок. Престояват 3 минути. 

Праз лук 250 г 800 W 4½-5 

Инструкции 

Нарежете праза на дебели филийки. Оставете да престои 3 минути. 

Гъби 125 г 

250 г 

800 W 1½-2 

3-3½ 

Пригответе малки цели или нарязани на филийки гъби. Не 

добавяйте вода. Поръсете ги с лимонов сок. Подправете със сол и 

черен пипер. Отцедете преди сервиране. Престояват 3 минути. 

Лук 250 г 800 W 5½-6 

InИнструкции 

Нарежете лука на филийки или половинки. Добавете само 15 ml (1 

с.л.) вода. Оставете да престои 3 минути. 

 

Пипер 250 г 800 W 4½-5 

Инструкции 

Нарежете чушката на малки филийки. Престоява 3 минути. 

Картофи 250 г 

500 г 

800 W 4-5 

7½-8½ 

Инструкции 

Претеглете обелените картофи и ги нарежете на половинки или 

четвъртинки с подобен размер. Престояват 3 минути. 

Ряпа 250 г 800 W 5-5½ 

Инструкции 

Нарежете зелето на малки кубчета. Оставете да престои 3 

минути. 
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Наръчник за готвене 
 

 

Ръководство за готвене на ориз и макаронени изделия 

Ориз: Използвайте голяма стъклена купа от пирекс с капак - оризът 

удвоява обема си по време на готвене. Гответе покрито. 

 След като времето за готвене изтече, разбъркайте преди да 

престои и посолете или добавете билки и масло. 

 Забележка: Възможно е оризът да не е абсорбирал цялата вода 

след изтичане на времето за готвене. 

Макаронени изделия: Използвайте голяма стъклена купа от пирекс. 

Добавете вряща вода, щипка сол и разбъркайте добре. Варете 

без капак. 

 Разбърквайте от време на време по време и след готвенето. 

Покрийте по време на престоя и след това отцедете добре.  

 

 

Подгряване 
 

Вашата микровълнова фурна ще затопли храната за част от времето, което 

обикновено отнемат обикновените фурни с котлони. 

Използвайте нивата на мощност и времето за претопляне в следната таблица 

като ориентир. Времената в таблицата се отнасят за течности със стайна 

температура около +18 до +20 °C или охладена храна с температура около +5 

до +7 °C. 

Подреждане и покриване 

Избягвайте претоплянето на големи предмети, като например месни бутове - 

те са склонни да се преварят и изсушат, преди средата да е гореща. 

Затоплянето на малки парчета ще бъде по-успешно. 

Нива на мощност и разбъркване 

Някои храни могат да се подгряват с мощност 900 W, докато други трябва да 

се подгряват с мощност 600 W, 450 W или дори 300 W. 

Проверете таблиците за указания. Като цяло е по-добре да затопляте храна с 

по-ниска мощност, ако храната е деликатна, в големи количества или ако има 

вероятност да се нагрее много бързо (например пайове с кайма). 

Разбърквайте добре или обръщайте храната по време на претоплянето, за да 

постигнете най-добри резултати. Когато е възможно, разбъркайте отново 

преди сервиране. 

Бъдете особено внимателни, когато загрявате течности и детски храни. За да 

предотвратите изригване на течностите и евентуално изгаряне, разбърквайте 

преди, по време и след загряването. Дръжте ги в микровълновата фурна по 

време на престоя. Препоръчваме да поставяте пластмасова лъжица или 

стъклена пръчка в течностите. Избягвайте прегряването (и следователно 

развалянето) на храната. 

За предпочитане е да подцените времето за готвене и да добавите 

допълнително време за загряване, ако е необходимо. 

Време за нагряване и престой 

Когато затопляте храна за първи път, е полезно да си запишете необходимото 

време - за бъдеща справка. 

Винаги се уверявайте, че загрятата храна е гореща през цялото време. 

Оставете храната да престои за кратко време след затопляне, за да се 

изравни температурата. Препоръчителното време за престой след затопляне е 

2-4 минути, освен ако в таблицата не е препоръчано друго време.

 

35 Български 

Храна Размер на 

порцията 

Мощност Време (мин.) 

Бял ориз (Варен) 250 г 900 W 15-16 

Инструкции 

Добавете 500 ml студена вода. Оставете да престои 5 минути. 

Кафяв ориз 

(Варен) 

250 г 900 W 20-21 

Инструкции 

Добавете 500 ml студена вода. Оставете да престои 5 минути. 

Смесен ориз 

(ориз + див ориз) 

250 г 900 W 16-17 

Инструкции 

Добавете 500 ml студена вода. Оставете да престои 5 минути. 

Смесени 

зърна 

(Ориз+зърнен

и култури) 

250 г 900 W 17-18 

Инструкции 

Добавете 400 ml студена вода. Оставете да престои 5 минути. 

Паста 250 г 900 W 10-11 

Инструкции 

Добавете 1000 ml гореща вода. Престоява 5 минути. 
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Обърнете особено внимание на загряването на течности и бебешка храна. 

Вижте също главата с предпазните мерки за безопасност.  

 

Загряване на течности 
 

Винаги оставяйте време за престой от поне 20 секунди след изключването 

на фурната, за да може температурата да се изравни. Разбърквайте по 

време на нагряването, ако е необходимо, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО разбърквайте 

след нагряването. За да предотвратите изригващо кипене и евентуално 

опарване, трябва да поставите лъжица или стъклена пръчка в напитките и 

да разбърквате преди, по време и след нагряването. 

 

Загряване на бебешка храна 
 

 

Храна: 

Изсипете в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. 

Разбъркайте добре след претопляне! Оставете да престои за 2-3 минути, 

преди да сервирате. Разбъркайте отново и проверете температурата. 

Препоръчителна температура за сервиране: между 30 и 40 °C. 

 
Мляко: 

Изсипете млякото в стерилизирана стъклена бутилка. Затопля се 

непокрито. Никога не затопляйте бебешкото шише с поставен биберон, тъй 

като при прегряване шишето може да експлодира. Разклатете добре преди 

да престои и отново преди сервиране! Винаги проверявайте внимателно 

температурата на бебешкото мляко или храна, преди да ги дадете на 

бебето. Препоръчителна температура за сервиране: около 37 °C. 

Забележка: 
 

Бебешката храна трябва да се проверява особено внимателно преди 

сервиране, за да се предотвратят изгаряния. Използвайте нивата на 

мощност и времената в следващата таблица като ориентировъчни линии за 

претопляне. 

Загряване на течности и храна 

Използвайте нивата на мощност и времетраенето в тази таблица като ориентир 
за претопляне. 

Храна Размер на 

порцията 

Мощност Време (мин.) 

Напитки (кафе, чай, 

вода) 

150 мл (1 чаша) 

300 мл (2 чаши) 

450 мл (3 чаши) 

600 мл (4 чаши) 

900 W 1-1½ 

2-2½ 

3-3½ 

3½-4 

Инструкции 

Изсипете в чаша и затоплете непокрито. Поставете чашата/чашата в 

центъра на въртящата се маса. Дръжте в микровълновата фурна по 

време на престоя и разбъркайте добре. Оставете да престои 1-2 минути. 

Супа (Охладена) 1-1½ 

2-2½ 

3-3½ 

3½-4 

900 W 2½-3 

3-3½ 

3½-4 

4½-5 

Инструкции 

Изсипете в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. 

Разбъркайте добре след затопляне. Разбъркайте отново преди 

сервиране. Оставете да престои 2-3 минути. 

Задушено месо 
(охладено) 

350 г 600 W 5½-6½ 

Инструкции 

Сложете яхнията в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов 

капак. Разбърквайте от време на време по време на затоплянето и 

отново преди да престои и да се сервира. Престоява 2-3 минути. 

Паста със сос 

(охладена) 

350 г 600 W 4½-5½ 

Инструкции 

Поставете макаронените изделия (напр. спагети или яйчени юфка) върху 

плоска керамична чиния. Покрийте с фолио за микровълнова фурна. 

Разбъркайте преди сервиране. Оставете да престои 3 минути. 

Пълнена паста с 

пълнеж (охладена) 

350 г 600 W 5-6 

Инструкции 

Поставете пастата с пълнеж (напр. равиоли, тортелини) в дълбока 

керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбърквайте от време 

на време по време на загряването и отново преди да престоят и да се 

сервират. Престоява в продължение на 3 минути. 
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Наръчник за готвене 
 

 

 

Храна Размер на 

порцията 

Мощност Време (мин.) 

Ястие в чиния 

(охладено) 

350 г 600 W 5½-6½ 

Инструкции 

Поставете ястие от 2-3 охладени компонента върху керамична чиния. 

Покрийте с фолио за микровълнова фурна. Оставете да престои 3 

минути. 

 

Затопляне на бебешка храна и мляко 

Използвайте нивата на мощност и времето в тази таблица като ориентир за 
претопляне. 

 

 

 
 

 
37 Български 

Ръчно размразяване 
 

Микровълновите печки са отличен начин за размразяване на замразена храна. 

Микровълновите печки размразяват замразената храна за кратко време. Това може 

да е от голямо предимство, ако внезапно се появят неочаквани гости. 

Замразените домашни птици трябва да се размразят добре преди готвене. 

Отстранете всички метални връзки и извадете птицата от опаковката, за да може 

размразената течност да се отцеди. 

Поставете замразената храна в чиния без капак. Обърнете я наполовина, излейте 

течността и извадете вътрешностите възможно най-скоро. 

От време на време проверявайте храната, за да се уверите, че не е топла. 

Ако по-малките и по-тънки части от замразената храна започнат да се нагряват, те 

могат да бъдат защитени, като се увият около тях много малки ленти от 

алуминиево фолио по време на размразяването. 

Ако птиците започнат да се нагряват по външната повърхност, спрете 

размразяването и ги оставете да престоят 20 минути, преди да продължите. 

Оставете рибата, месото и домашните птици да престоят, за да завършат 

размразяването си. Времето за престой за пълно размразяване варира в 

зависимост от количеството размразени продукти. Моля, направете справка с 

таблицата по-долу. 

Съвет: Плоските храни се размразяват по-добре от дебелите, а по-малките 

количества се нуждаят от по-малко време, отколкото по-големите. Запомнете този 

съвет, докато замразявате и размразявате храна.  

За размразяване на замразена храна с температура около -18 до -20 °C 

използвайте следната таблица като ръководство. 

Храна Размер на 

порцията 

Мощност Време (мин.) 

Месо    

Мляно говеждо 
месо 

250 г 

500 г 

180 W 6-7 

9-12 

Свински 
пържоли 

250 г 180 W 5-7 

 Инструкции 

Поставете месото върху плоска керамична чиния. Закрийте 

по-тънките краища с алуминиево фолио. Обърнете го след 

половината от времето за размразяване! Оставете да престои 

15-30 минути. 

Храна Размер на 

порцията 

Мощност Време (мин.) 

Храна за бебе 

(Зеленчуци + месо) 

190 г 600 W 30 сек. 

Инструкции 

Изсипете в дълбока керамична чиния. Гответе покрито. Разбъркайте 

след края на готвенето. Преди да сервирате, разбъркайте добре и 

проверете внимателно температурата. Оставете да престои 2-3 мин. 

Бебешка каша 

(зърнени храни + 

мляко + плодове) 

190 г 600 W 20 sec. 

Инструкции 

Изпразнете в дълбока керамична чиния. Гответе покрито. Разбъркайте 

след края на готвенето. Преди да сервирате, разбъркайте добре и 

проверете внимателно температурата. Оставете да престои 2-3 мин. 

Бебешко мляко 100 ml 300 W 30-40 сек. 

200 ml 50 сек. до 1 мин. 

Инструкции 

Разбъркайте или разклатете добре и изсипете в стерилизирана 

стъклена бутилка. Поставете я в центъра на масата за въртене. 

Гответе без капак. Разклатете добре и оставете да престои поне 3 

минути. Преди да сервирате, разклатете добре и проверете 

внимателно температурата. Оставете да престои 2-3 минути. 
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Грил 
 

Нагревателният елемент на решетката е разположен под тавана на 

кухината. Той работи, докато вратата е затворена и въртящата се маса се 

върти. Въртенето на въртящата се маса прави храната по-равномерно 

запечена. Предварителното загряване на грила в продължение на 3-5 

минути ще направи храната по-бързо кафява. 

 

Съдове за готвене на грил: 

Трябва да са огнеупорни и могат да включват метал. Не използвайте 

пластмасови съдове за готвене, тъй като те могат да се разтопят. 

 

Храни, подходящи за печене на скара: 

Включват се: котлети, наденички, пържоли, хамбургери, бекон и хамон, 

тънки порции риба, сандвичи и всички видове препечени филийки. 

 

Важна забележка: 

Когато се използва режимът само за грил, моля, не забравяйте, че храната 

трябва да се поставя върху високата решетка, освен ако не е препоръчано 

друго указание. 
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Храна Размер на 

порцията 

Мощност Време (мин.) 

Птици 
   

Пиле на парчета 500 g (2 бр.) 180 W 14-15 

Цяло пиле 900 г 180 W 32-34 

 Инструкции 

Първо, поставете пилешките парчета първо с кожата надолу, а 

цялото пиле - с гърдите надолу върху плоска керамична чиния. 

Закрийте по-тънките части, като крилата и краищата, с 

алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за 

размразяване! Оставете да престои 15-60 минути. 

Риба  

250 г (2 бр.) 

400 г (4 бр.) 

 

180 W 

 

6-7 

11-13 

Филе от риба 

 Инструкции 

Поставете замразената риба в средата на плоска керамична 

чиния. Подредете по-тънките части под по-дебелите. Закрийте 

тесните краища с алуминиево фолио. Обърнете след половината 

от времето за размразяване! Оставете да престои 10-25 минути. 

Плодове  

300 г 

 

180 W 

 

6-7 Дребни плодчета 

 Инструкции 

Разпределете плодовете в плосък, кръгъл стъклен съд (с голям 

диаметър). Оставете да престои 5-10 минути. 

Хляб 
   

Багети (Всяко 

по около 50 г) 

2 бр. 

4 бр. 

180 W ½-1 

2-2½ 

Toст/сандвич 250 г 180 W 4½-5 

Немски хляб 

(пшенично и 

ръжено брашно) 

500 г 180 W 7-9 

Инструкции 

Подредете плодовете в плосък, кръгъл стъклен съд (с 

голям диаметър). Оставете да престои 5-20 минути. 
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Наръчник за готвене 
 

 

Микровълни + скара 
 

Този режим на готвене съчетава лъчите на топлина, които се излъчват от грила, със 

скоростта на готвене в микровълнова фурна. Той работи само докато вратата е 

затворена и въртящата се плоча се върти. Благодарение на въртенето на въртящата 

се маса храната се изпича равномерно. При този модел се предлагат три 

комбинирани режима: 

600 W + Грил, 450 W + Грил и 300 W + Грил. 

 

Съдове за готвене с микровълнова фурна + грил 

Моля, използвайте съдове за готвене, през които могат да преминават микровълни. 

Съдовете за готвене трябва да са огнеупорни. Не използвайте метални съдове за 

готвене с комбиниран режим. Не използвайте какъвто и да е вид пластмасови 

съдове за готвене, тъй като те могат да се разтопят. 
 

Храни, подходящи за готвене на микровълни + грил: 

Храните, подходящи за готвене в комбиниран режим, включват всички видове 

готвени храни, които се нуждаят от претопляне и покафеняване (напр. печени 

тестени изделия), както и храни, които изискват кратко време за готвене, за да 

покафенеят отгоре. Също така този режим може да се използва за дебели порции 

храна, които се нуждаят от кафяв и хрупкав връх (напр. пилешки парчета, като ги 

обърнете по средата на готвенето). Моля, вижте таблицата за грил за повече 

подробности. 

 

Важна забележка: 

Винаги, когато се използва комбинираният режим (микровълни + грил), храната 

трябва да се поставя върху високата решетка, освен ако не е препоръчано друго 

указание. Моля, вижте инструкциите в следващата таблица. 

Храната трябва да се обърне, ако трябва да се запече и от двете страни. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
39 Български 

Ръководство за грил за замразени храни 

Използвайте нивата на мощност и времето в тази таблица като ориентир за 
грила. 

 

Замразена 

храна 

Размер на 

порцията 

Мощност Стъпка 1 

(мин.) 

Стъпка 2 

(макс.) 

Багети 

(Всяко по 

около 50 г) 

 
2 бр. 

4 бр. 

MW + Грил 300 W + 

Грил 1-1½ 

2-2½ 

Само 

Грил 1-2 

1-2 

Инструкции 

Подредете рулата в кръг върху решетка. Изпечете на грил втората страна на 

рулата до предпочитаната от вас хрупкавост. Оставете да престои 2-5 мин. 

Багети + 

гарнитура 

(домати, 

сирене, 

шунка, гъби) 

250-300 г 

(2 бр.) 

450 W + Grill 8-9 - 

  Инструкции 

Поставете 2 замразени багети една до друга върху решетката. След 

изпичане на грил. Оставете да престои 2-3 минути. 

Огретен 

(Зеленчуци и 

картофи) 

400 г 450 W + Grill 13-14 - 

Инструкции 

Поставете замразения гратен в малък, кръгъл стъклен съд от пирекс. 

Поставете ястието върху решетката. След печене на скара. Оставете да 

престои 2-3 мин. 

Макаронени 

изделия 

(Канелони, 

Макарони, 

Лазаня) 

400 г MW + Grill 300 W + Grill 

18-19 
Само грил 1-2 

Инструкции 

Поставете замразената паста в малък плосък правоъгълен стъклен съд 

от пирекс. Поставете съда директно върху въртящата се маса. След 

печене на скара. Оставете да престои 2-3 минути. 

Пилешки хапки 250 г 450 W + Grill 5-5½ 3-3½ 

Инструкции 

Поставете пилешките хапки върху решетката. Обърнете ги след първия път. 

Чипс на фурна 250 г 450 W + Grill 9-11 4-5 

Инструкции 

Поставете чипса равномерно върху хартия за печене върху решетката. 
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Ръководство за употреба на грил за пресни храни 

Загрейте грила с функцията "Грил" за 3-4 минути. 

Използвайте нивата на мощност и времето в тази таблица като ориентир за грила. 

 

 

 
 
 
 
Български 40 

Свежа храна Размер на 
порцията 

Мощност Стъпка 1 

(мин.) 

Стъпка 2 

(мин.) 

Препечени филийки 4 бр. 

(всяко по 25 g) 

Само Грил 6-8 4-5½ 

Инструкции 

Поставете препечените филийки една до друга върху решетката. 

Багети (Изпечени) 2-4 бр. Само Грил 2-3 2-3 

Инструкции 

Поставете първо хлебчетата с долната страна нагоре в кръг директно 

върху въртящата се маса. 

Гриловани домати 
 MW + Грил 300 W + 

Грил 
Само Грил 

200 г (2 бр.) 4½-5½ 2-3 

400 г (4 бг.) 7-8  

Инструкции 

Нарежете доматите на половинки. Сложете малко сирене отгоре. 

Подредете в кръг в плоска стъклена чиния от пирекс. Поставете я 

върху решетка. 

Тост Хавай (шунка, 

ананас, парченца 

сирене) 

2 бр. (300 г) 450 W + 
Грил 

3½-4 - 

Инструкции 

Първо препечете филийките хляб. Поставете препечената филийка с 
топинг върху решетката. Поставете 2 препечени филийки срещуположно 

директно върху решетката. Поставете за 2-3 минути. 

Печени картофи 250 г 600 W + Грил 4½-5½ - 

500 г 8-9 

Инструкции 

Нарежете картофите на половинки. Поставете ги в кръг върху 

решетката с отрязаната страна към скарата. 
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Свежа храна Размер на 
порцията 

Мощност Стъпка 1 

(мин.) 

Стъпка 2 

(мин.) 

Пиле на парчета 450-500 г 

(2 бр.) 

300 W + 
Грил 

10-12 12-13 

Инструкции 

Пригответе пилешките парчета с олио и подправки. Сложете ги в кръг 

с костите в средата. Сложете 1 пилешко парче не в центъра на 

решетката. Оставете да престои 2-3 мин. 

Агнешки 

котлети/биволски 

пържоли (средни) 

400 г (4 бр.) Само Грил 12-15 9-12 

Инструкции 

Намажете агнешките котлети с олио и подправки. Подредете ги в кръг 

върху решетката. След като се изпекат на скара. Оставете да престоят 

2-3 мин. 

Свински пържоли 
 

250 г (2 бр.) 

MW + Грил 300 W + 
Грил 

Само грил 

7-8 6-7 

Инструкции 

Намажете свинските пържоли с олио и подправки. Подредете ги в кръг 

върху решетката. След като се изпекат на скара. Престояват 2-3 мин. 

Печени ябълки 1 ябълка 

(около 200 
г) 

300 W + Грил 4-4½ - 

2 ябълки 

(около 400 г) 

6-7 

Инструкции 

Изчистете ябълките от сърцевината и ги напълнете със стафиди и сладко. 

Отгоре сложете парченца бадем. Поставете ябълките върху плоска 

стъклена чиния от пирекс. Поставете ястието директно върху въртящата 

се маса. 

Печено пиле  
 

1200 г 

MW + Грил 450 W + 
Грил 

300 W + 
Грил 

22-24 23-25 

Инструкции 

Намажете пилето с олио и подправки. Поставете пилето с първата 

страна на гърдите надолу, а с втората нагоре в чиния от пирекс. 

Оставете да престои 5 минути след печенето на скара. 
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Код за отстраняване на неизправности и 

информация 
 

Съвети и трикове 
 

 

 

Топене на кристализирал мед 

Сложете 20 г кристализиран мед в малък дълбок стъклен съд. Загрейте за 20-30 

секунди с 300 W, докато медът се разтопи. 

 
Разтопяване на желатин 

Поставете сухи желатинови листове (10 г) за 5 минути в студена вода. Поставете 

отцедения желатин в малка стъклена купа от пирекс. 
Загрейте за 1 минута с 300 W. Разбъркайте след разтопяването. 

 
Приготвяне на глазура/лед (за торти и гейто) 

Смесете разтворима глазура (приблизително 14 г) с 40 г захар и 250 мл студена вода. 

Гответе без капак в стъклена купа от пирекс за 3½ до 4½ минути с 800 W, докато 

глазурата/ледът стане прозрачен. Разбъркайте два пъти по време на готвенето. 

 
Приготвяне на сладко 

Сложете 600 г плодове (например смесени горски плодове) в подходяща по размер 

стъклена пирекс купа с капак. Добавете 300 г захар за консервиране и разбъркайте 

добре. Гответе покрито за 10-12 минути с 800 W. 

Разбърквайте няколко пъти по време на готвенето. Изсипете директно в малки чаши за 

конфитюр с капачки, които се отвиват. Престояват върху капака в продължение на 5 

минути. 

 
Приготвяне на пудинг/кашкавал 

Смесете пудинга на прах със захар и мляко (500 ml), като следвате инструкциите на 

производителя, и разбъркайте добре. Използвайте стъклена купа от пирекс с 
подходящ размер и капак. Гответе покрит за 6½ до 7½ минути, като използвате 800 

W. 

Разбъркайте няколко пъти добре по време на готвенето. 

 
Запичане на бадемови резени 

Разпределете равномерно 30 г нарязани бадеми върху средно голяма керамична чиния. 

Разбъркайте няколко пъти по време на пърженето за 3½ до 4½ минути, като използвате 

600 W. 

Оставете да престои за 2-3 минути във фурната. Използвайте ръкавици за фурна, докато 

изваждате! 

 

 

 

 

Отстраняване на неизправности 
 

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте да намерите 
посочените решения. 

Проблем 
Причина Действие 

Общи 

Бутоните не 

могат да бъдат 

натиснати 

правилно. 

Между бутоните може да 

са попаднали чужди тела. 

Отстранете чуждото тяло и 

опитайте отново.again. 

За модели със сензорно 

докосване: Влагата е 

върху външната страна.  

Избършете влагата от 

външната страна. 

Child lock функцията е 
активирана. 

 Деактивирайте функцията     
Child lock. 

 Времето не се 

показва. 

Настроена е функцията Eco 

(пестене на енергия). 

Изключете функцията Eco. 

The microwave 

oven does not 

work. 

Микровълновата фурна не 
работи. Не се подава 
захранване. 

Уверете се, че захранването 
е осигурено. 

Вратата е отворена. Затворете вратата и 
опитайте отново. 

Защитните механизми за 

отваряне на вратата са 

покрити с чужди тела. . 

Отстранете чуждите тела и 

опитайте отново. 

Микровълнова

та фурна 

спира по 

време на 

работа. 

Потребителят е отворил 

вратата, за да обърне 

храната. 

След като обърнете 

храната, натиснете отново 

бутона START/+30s, за да 

започнете работа. 

41 Български

Наръчник за готвене 
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Проблем 
Причина Действие  

Проблем 
Причина Действие 

Захранването се 

изключва по 

време на работа.

 

  

Микровълновата фурна е 

готвела продължително 

време. 

След продължително готвене 

оставете микровълновата 

фурна да се охлади. 

Външната част на 

микровълновата 

фурна е твърде 

гореща по време на 

работа. 

Няма достатъчно място за 

вентилация на 

микровълновата фурна. 

В предната и задната част на 

микровълновата фурна има 

всмукателни/изпускателни отвори 

за вентилация. Спазвайте 

разстоянията, посочени в 

ръководството за инсталиране на 

продукта. 

Вентилаторът за 

охлаждане не работи. 

Слушайте за звука на 

охлаждащия вентилатор. 

Опитвате се да работите с 

микровълновата фурна без 

храна вътре.  

Поставете храна в 

микровълновата фурна. 
Върху микровълновата фурна 

има предмети. 

Премахнете всички предмети, 

намиращи се в горната част на 

микровълновата фурна. 

Вратата не може да 

се отвори правилно. 

Остатъци от храна са 

залепнали между вратата и 

вътрешността на 

микровълновата фурна. 

Почистете микровълновата фурна и 

след това отворете вратата. Няма достатъчно място 

за вентилация на 

микровълновата фурна. 

В предната и задната част на 

микровълновата фурна има 

всмукателни/изпускателни 

отвори за вентилация. 

Спазвайте посочените 

пролуки 

в ръководството за 

инсталиране на продукта. 

Отоплението, 

включително 

функцията Топло, не 

работи правилно. 

Възможно е микровълновата 

фурна да не работи, да се 

приготвя твърде много храна 

или да се използва неподходящ 

кухненски съд. 

Сложете една чаша вода в 

подходящ за микровълнова 

фурна съд и пуснете 

микровълновата фурна за 1-2 

минути, за да проверите дали 

водата е загрята. Намалете 

количеството на храната и 

стартирайте функцията 

отново. Използвайте съд за 

готвене с плоско дъно. 

В един и същи контакт се 

използват няколко 

захранващи щепсела. 

Определете само един 

контакт, който да се използва 

за микровълновата фурна. 

По време на 

работа се чува 

пукане и 

микровълновата 

фурна не работи. 

Готвенето на запечатана 

храна или използването на 

съд с капак може да 

предизвика пукащи звуци. 

Не използвайте запечатани 

контейнери, тъй като те могат 

да се спукат по време на 

готвене поради разширяване на 

съдържанието. 

Функцията за 

размразяване не 

работи. 

Приготвя се прекалено 

голямо количество храна. 

Намалете количеството храна и 

стартирайте функцията отново. 

Вътрешната светлина 

е приглушена или не 

се включва. 

Вратата е била оставена отворена 

за дълго време. 
Вътрешната светлина може да се 

изключи автоматично, когато 

работи функцията Eco.  Вътрешната 

светлина е покрита с чужди тела. 

Почистете вътрешността на 

микровълновата фурна и проверете 

отново. 

 

Вътрешната светлина е покрита с 

чужди тела. 
Почистете вътрешността на 

микровълновата фурна и 

проверете отново. 
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Проблем 
Причина Действие  Проблем 

Причина Действие 

По време на 

готвене се чува 

звуков сигнал.

  

Ако се използва функцията 

за автоматично готвене, 

този звуков сигнал 

означава, че е време да 

обърнете храната по време 

на размразяването.

  

След като обърнете храната, 

натиснете отново бутона 

START/+30s, за да 

рестартирате работата. 

Яркостта в 

микровълновата 

фурна варира. 

Яркостта се променя в 

зависимост от изходната 

мощност се променя в 

зависимост от функцията.  

Промените в изходната 

мощност по време на готвене 

не са неизправности. Това не е 

неизправност на 

микровълновата фурна. 

Готвенето е 

приключило, но 

охлаждащият 

вентилатор все 

още работи. 

За да се проветри 

микровълновата фурна, 

охлаждащият вентилатор 

продължава да работи 

около 3 минути след 

приключване на готвенето.  

TТова не е неизправност в 

микровълновата фурна. 

Микровълновата 

фурна не е 

нивелирана. 

Микровълновата фурна 

е инсталирана върху 

неравна повърхност. 

Уверете се, че 

микровълновата фурна е 

инсталирана върху равна, 

стабилна повърхност. 

По време на 

готвене има искри. 

По време на функциите на 

микровълновата 

фурна/размразяване се 

използват метални 

контейнери.  

Не използвайте метални 
контейнери. Въртяща се стъклена поставка 

По време на 

въртене 

въртящата се 

плоча излиза от 

мястото си или 

спира да се 

върти. 

Няма ролков пръстен или 

ролковият пръстен не е 

правилно поставен на мястото 

си. 

Монтирайте ролковия 

пръстен и опитайте 

отново. 
Когато се включи 

захранването, 

микровълновата 

фурна веднага 

започва да 

работи. 

Вратата не е затворена 

правилно. 

Затворете вратата и опитайте 

отново. 

Въртящата се 

платформа се 

влачи при 

въртене. 

Ролковият пръстен не е 

правилно поставен, има 

твърде много храна или 

контейнерът е твърде 

голям и докосва 

вътрешността на 

микровълновата печка. 

Регулирайте количеството 

храна и не използвайте 

твърде големи контейнери. 

От 

микровълновата 

фурна излиза 

електричество. 

Захранването или контактът 

за електричество не са 

правилно заземени.  

Уверете се, че захранването и 

контактът за захранване са 

правилно заземени. 

1. Капки вода. 

2. През пукнатина 
на вратата 

излиза пара. 

3. Водата остава 
в 
микровълноват

а фурна. 

В някои случаи може да има 

вода или пара в зависимост 

от храната. Това не е 

неизправност на 

микровълновата фурна. 

Оставете микровълновата 

фурна да се охлади и след 

това избършете със суха кърпа 

за съдове. 

Въртящата се плоча 

дрънчи при 

въртене и е шумна. 

По дъното на микровълновата 

фурна са полепнали остатъци 

от храна. 

Отстранете всички 

остатъци от храна, 

залепнали за дъното на 

микровълновата фурна. 
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Проблем 
Причина Действие  

Проблем 
Причина Действие 

Грил От вътрешността 

на 

микровълновата 

фурна се носи 

лоша миризма. 

Остатъци от храна или 

пластмаса са се разтопили и 

са полепнали по 

вътрешността.  

Използвайте функцията за пара и 

след това избършете със суха 

кърпа. Можете да поставите вътре 

резенче лимон и да пуснете 

микровълновата фурна, за да 

премахнете миризмата по-бързо. 

   

По време на работа 

излиза дим. 
По време на 

първоначалната работа, 

когато използвате 

микровълновата фурна за 

първи път, от 

нагревателните елементи 

може да излиза дим. 

Това не е неизправност и ако 

пуснете микровълновата фурна 2-

3 пъти, той трябва да спре. 

Микровълновата 

фурна не готви 

правилно. 

Вратата на микровълновата 

фурна се отваря често по 

време на готвене. 

Ако често отваряте вратата, 

вътрешната температура ще се 

понижи и това може да 

повлияе на резултатите от 

готвенето. 

Върху нагревателните 

елементи има храна. 
Оставете микровълновата фурна 

да се охлади и след това 

отстранете храната от 

нагревателните елементи. 

Храната е твърде близо до 
решетката. 

Поставете храната на подходящо 

разстояние, докато готвите. 
Органите за управление на 

микровълновата фурна не 

са правилно настроени. 

Настройте правилно 

контролите на 

микровълновата фурна и 

опитайте отново. 

Храната не е правилно 

приготвена и/или подредена. 

Уверете се, че храната е 

правилно подготвена и 

подредена. 

Микровълни 
Грилът или други аксесоари не 

са поставени правилно.  

Поставете правилно 

аксесоарите. Микровълновата 

фурна не загрява. 

Вратата е отворена.  Затворете вратата и опитайте 
отново. 

Използва се неправилен тип 

или размер кухненски 

съдове. 

Използвайте подходящи съдове 

за готвене с плоско дъно. 

По време на 

предварителното 

загряване излиза дим. 

По време на 

първоначалната работа, 

когато използвате 

микровълновата фурна за 

първи път, от 

нагревателните елементи 

може да излиза дим.

  

Това не е неизправност и ако 

пуснете микровълновата фурна 2-

3 пъти, той трябва да спре. 

 

Върху нагревателните 

елементи има храна. 
Оставете микровълновата фурна 

да се охлади и след това 

отстранете храната от 

нагревателните елементи. 
При използване на 

микровълновата 

фурна се усеща 

миризма на изгаряне 

или на пластмаса. 

Използвани са пластмасови 

или не термоустойчиви 

съдове за готвене.  

Използвайте стъклени съдове за 

готвене, подходящи за високи 

температури. 
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44 Български 

 

 

Код за отстраняване на неизправности и 

информация 

 
Информационен код 

Технически спецификации 
 

SAMSUNG се стреми да подобрява своите продукти по всяко време. Както 
дизайнът. Спецификациите и тези инструкции за потребителя подлежат на 
промяна без без предизвестие.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 БЕЛЕЖКА 

Ако предложеното решение не реши проблема, свържете се с местния 

център за обслужване на клиенти на SAMSUNG. 

 
 

 
 
 

 
* Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност 
<G>. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Т
е
х
н
и
ч
е
ск

и
 сп

е
ц
и
ф

и
к
а
ц
и
и
 

Информационен 

код 

Причина Действие 

 
 
 

C-d0 

 
Бутоните за 

управление се 

натискат в 

продължение 

на 10 секунди. 

Почистете клавишите и проверете 

дали има вода по повърхността около 

тях. Ако това се случи отново, 

изключете микровълновата фурна за 

30 секунди и опитайте да настроите 

отново. Ако се появи отново, обадете 

се на местния център за обслужване 

на клиенти на SAMSUNG. 

 

Модел MG30T5018U * 

Източник на захранване 230 V ~ 50 Hz AC 

Консумация на енергия 

Максимална 

мощнот 

Микровълни 

Грил (нагревателен 

елемент) 

 
2900 W 

1400 W 

1500 W 

Изходна мощност 100 W / 800 W - 6 нива (IEC-705) 

Работна честота 2450 MHz 

Размери (Ш х В х Г) Външна 

страна (включително 

дръжката) Кухина на фурната 

 
517 x 297.3 x 425.3 mm 

357 x 255 x 357 mm 

Обем 30 литра 

Тегло 

нето 

 
Около 15.9 кг 
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Моля, имайте предвид, че гаранцията на Samsung НЕ покрива сервизни повиквания за обясняване на работата на продукта, коригиране на неправилен монтаж или 
извършване на нормално почистване или поддръжка. 
ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ? 

 

СТРАНА ОБАДЕТЕ СЕ НА ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН 

 
СТРАНА ОБАДЕТЕ СЕ НА ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН 

Австрия 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support Ирландия 0818 717100 www.samsung.com/ie/support 

Белгия 02-201-24-18 
www.samsung.com/be/support (Dutch) 

www.samsung.com/be_fr/support (French) 

Aлбания 045 620 202 www.samsung.com/al/support 

Босна 055 233 999 www.samsung.com/ba/support 

Дания 707 019 70 www.samsung.com/dk/support 
Северна Македония 023 207 777 www.samsung.com/mk/support 

Финландия 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support  

България 

0800 111 31 - Безплатен за всички оператори 

*3000 - Цена на един градски разговор или 

според тарифата на мобилният оператор 

09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък 

 

www.samsung.com/bg/support 
Франция 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support 

Германия 06196 77 555 77 www.samsung.com/de/support 

Италия 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support 
Хърватия 072 726 786 www.samsung.com/hr/support 

Кипър 8009 4000 only from landline, toll free www.samsung.com/gr/support 
Чехия 800 - SAMSUNG (800-726786)" www.samsung.com/cz/support 

 

Гърция 

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) 
само от стационарна линия 

(+30) 210 6897691 от мобилни и 

стационарни телефони 

 

www.samsung.com/gr/support 

Унгария 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support 

Монтенегро 020 405 888 www.samsung.com/support 

Полша 
801-172-678* lub +48 22 607-93-33* 

* (opłata według taryfy operatora) 
http://www.samsung.com/pl/support/ 

Люксембург 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support 

Нидерландия 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support 
Румъния 

0800872678 - Apel gratuit 

*8000 - Apel tarifat în reţea 
www.samsung.com/ro/support 

Норвегия 21629099 www.samsung.com/no/support 

Сърбия 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support 
 

Португалия 

210 608 098 

Chamada para a rede fixa nacional 

Dias úteis das 9h às 20h 

 
www.samsung.com/pt/support Словакия 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support 

Литва 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support 

Испания 91 175 00 15 www.samsung.com/es/support Латвия 8000-7267 www.samsung.com/lv/support 

Швеция 0771-400 300 www.samsung.com/se/support Eстония 800-7267 www.samsung.com/ee/support 

 
Швейцария 

 
0800 726 786 

www.samsung.com/ch/support (German) 

www.samsung.com/ch_fr/support (French) 

Словения 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support 

Косово 038 40 30 90 www.samsung.com/support 

UK 0333 000 0333 www.samsung.com/uk/support 
 

 

http://www.samsung.com/at/support
http://www.samsung.com/ie/support
http://www.samsung.com/be/support
http://www.samsung.com/be_fr/support
http://www.samsung.com/al/support
http://www.samsung.com/ba/support
http://www.samsung.com/dk/support
http://www.samsung.com/mk/support
http://www.samsung.com/fi/support
http://www.samsung.com/bg/support
http://www.samsung.com/fr/support
http://www.samsung.com/de/support
http://www.samsung.com/it/support
http://www.samsung.com/hr/support
http://www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/cz/support
http://www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/pl/support/
http://www.samsung.com/be_fr/support
http://www.samsung.com/nl/support
http://www.samsung.com/ro/support
http://www.samsung.com/no/support
http://www.samsung.com/rs/support
http://www.samsung.com/pt/support
http://www.samsung.com/sk/support
http://www.samsung.com/lt/support
http://www.samsung.com/es/support
http://www.samsung.com/lv/support
http://www.samsung.com/se/support
http://www.samsung.com/ee/support
http://www.samsung.com/ch/support
http://www.samsung.com/ch_fr/support
http://www.samsung.com/si/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/uk/support

