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Моля, прочетете внимателно тази инструкция  преди инсталиране и 
използване на уреда и я запазете за бъдещи справки. 
 





 

 

 

Важна указания за безопасност 
Следните основни предпазни мерки трябва да се спазват при използване на електрически 
уреди : 
1. Прочетете всички инструкции преди използване. 
2 . Уверете се, че напрежението в жилищната площ съответства на това, което е показано 
на етикета на уреда. И контакта трябва да е правилно заземен . 
3 . За да намалите риска от пожар в кухината на фурната : 
    а . Не претопляйте храната. 
    б . Махнете металните телчета, връзки от хартия или найлонови торбички  преди 
пускането на торбички във фурната. 
    в . Не топете масло или мазнина, тъй като температурата им не може да се контролира . 
    г . След употреба избършете изходите за вълните с влажна кърпа , последвано от суха 
кърпа, за да премахнете всички хранителни пръски и мазнини. Залепналите мазнини може 
да прегреят и да предизвикат дим или да се запалят . 
   д . Ако фурната дими дръжте вратата затворена, след това я  изключете от бутоните и 
после от електрическата мрежа . 
   е . Необходим е строг надзор при използване на опаковки за еднократна употреба , 
изработени от пластмаса, хартия или друг запалим материал. 
4 . За да намалите риска от експлозия и внезапно кипене : 
   а . Не поставяйте запечатани контейнери във фурната, нито пък бебешки бутилки, 
снабдени с капачка на винт или биберон, защото се считат за затворени съдове . 
   б . Когато има вряща течност във фурната, използвайте съдове с широк отвор и ги 
оставете за около 20 секунди след края на готвенето във фурната, за да се избегне 
завиране на течности. 
   в . Картофи , наденица и кестени трябва да се белят или пробиват преди готвене . Яйца с 
черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се нагряват в микровълнови фурни, тъй 
като те могат да се взривят, дори и след като подгряването е приключило. 
   г . Готвените течности не трябва да бъдат премахнати веднага от микровълновата. 
Трябва да се изчака за кратко преди да ги извадите. Това се прави с цел да се избегнат 
евентуални опасности, причинени от завиране на течности. 
   д . Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна да се разбърква или 
разклаща и температурата трябва да се проверява преди консумация, за да се избегнат 
изгаряния. 
5 . Никога не използвайте фурната ако вратата или уплътненията на вратата са повредени 
или захранващият кабел е повреден . Занесете уреда в най-близкия оторизиран сервизен 
център за ремонт и поддръжка. Никога не се опитвайте да се ремонтирате микровълновата 
фурна сами. 
6 . Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя 
или от негов сервизен агент или квалифициран техник, за да се избегне опасността от токов 
удар . 
7 . След готвене, съдът е много горещ . Използвайте ръкавици, за да извадите храната и 
избегнете изгаряния от парата чрез насочване на парата далеч от лицето и ръцете. 
8 . Бавно повдигнете капака на съда или кутиите за микровълнова фурна и внимателно 
отваряйте торбичките за пуканки или готвене. Дръжте далеч от лицето. 
9 . За да се предотврати счупване на чинията за готвене : 
  а . Нека чинията изстине преди почистване. 
  б . Не поставяйте горещи храни и посуда върху студена чиния . 
  в . Не поставяйте замразени храни или съдове върху гореща чиния. 
10 . Уверете се, че съдовете не докосват вътрешните стени по време на готвене . 
11 . Ако уредът не се поддържа в чисто състояние може да доведе до влошаване на 
повърхност, която може да повлияе неблагоприятно на употребата и може да доведе до 
опасна ситуация . 
12. Използвайте само съдове , които са подходящи за употреба в микровълнови фурни . 
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13. Да не се съхранява храна или други неща във фурната . 
14. Не използвайте микровълновата без течност или храна в нея. Това ще доведе до щети 
на уреда. 
15 . Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени 
физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен 
ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност! 
Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 
16. Когато уредът работи в комбиниран режим , децата трябва да използват 
микровълновата печка само под надзора на възрастен поради високите температури. 
17 . Принадлежности, които не са препоръчани от производителя може да причинят  
наранявания. 
18 . Да не се използва на открито. 
19. Запазете тези инструкции. 
20 . ВНИМАНИЕ: Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, микровълновата 
не трябва да се използва, докато не се ремонтира от компетентно лице. 
21. ВНИМАНИЕ: Това е опасно за лица, различни от компетентното лице, да извършват 
всякаква услуга или операция по ремонт, който включва премахване на капака, даващ 
защита срещу излагане на микровълнова енергия. 
22. ВНИМАНИЕ: Течности и други храни, не трябва да се нагряват  в запечатан контейнер, 
тъй като те могат да се взривят. 
23. ВНИМАНИЕ: Не позволявайте на деца да използват микровълновата без наблюдение. 
24. При загряване на хранителни продукти в пластмасови или хартиени опаковки, 
наблюдавайте микровълновата, тъй като има вероятност от възпламеняване. 
25 . Ако има дим, изключете уреда и дръжте вратата затворена, за да загаснат  
пламъците. 
26 . Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна трябва да се разбърква или 
разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния; 
27. Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се нагряват в 
микровълнови фурни, тъй като те могат да се взривят, дори и след като подгряването е 
приключило. 
28. Микровълновата трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви 
хранителни остатъци. 
29 . Ако уредът не се поддържа в чисто състояние, това може да доведе до влошаване на 
повърхността, която може да повлияе неблагоприятно на употребата и може да доведе до 
опасна ситуация . 
30 . По време на употреба уреда се нагорещява. Трябва да се внимава да не докосвате 
нагревателните елементи вътре в микровълновата. 
31 . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба. 
Малките деца трябва да се държат далеч от микровълновата фурна. 
32. Не използвайте разяждащи абразивни почистващи препарати или остри метални 
стъргалки за почистване на стъклото на вратата на уреда, тъй като те могат да надраскат 
повърхността, която може да доведе до счупване на стъклото. 
33 . Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца ) с намалени 
физически, сензорни или умствени недъзи или без опит и познания, освен ако те не са били 
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност. 
34. Децата трябва да се надзирават, за да не си играят с уреда. 
35. Уредите не са предназначени да бъдат управлявани с помощта на външен таймер или 
отделна система за дистанционно управление . 
36. Повърхностите са в състояние да се нагряват по време на употреба . 
  

2





 

 

 

1.Заключване на вратата - вратата на микровълновата фурна трябва да бъде много добре 
затворена, за да може уреда да работи както трябва. 
2.Прозорец за наблюдение - позволява на потребителя да види кога храната е готова. 
3.Въртяща се ос. 
4.Въртящ се пръстен. 
5.Чиния за поставяне на храна. 
ВНИМАНИЕ: Винаги първо поставяйте ротационния пръстен. След това поставете чинията 
върху него и се уверете, че е добре закрепена. 
6.Контролен панел - моля вижте по-долу за повече информация. 
7. Защитна слюда. 
 

 

 

                                          Внимание! 

а . Не сваляйте защитната слюда по време на почистване. 
б . Уверете се, че защитната слюда е правилно инсталирана и не са нанесени щети по нея 
по време на готвене. 
 

2 .Контролен панел 
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Функции и начини на работа 
1.Преди да започнете с готвенето 
Свето диодът мига три пъти, когато уреда е  включен в захранването. Тогава мига " : " , 
което ви подканва да въведете меню и време. 
 
2. Бутон за настройка на часовника/теглото 
Бутона за часовника ви позволява да поставите точен час или предварително зададено 
време , когато " : " мига върху LED дисплея след включването на уреда  или искате да 
продължите без да настройвате. 
 
3. Пауза/ отхвърляне на настройките 
В процес на настройване на програмата, натиснете веднъж, за да откажете програмата и да 
върнете към предишното състояние. 
В процес на готвене: натиснете веднъж, за да спрете операцията, която е в ход и после 
втори път, за да откажете самата програма. 
 
4. Автоматично напомняне 
Когато предварително зададената процедура за готвене приключи на LED дисплея ще се 
появи Край, а три звукови сигнала се чуват и ви подканват да вземете храната. Ако не 
натиснете Пауза / Отказ веднъж или отворите вратата, сигнала ще звучи през интервал от 3 
минути. 
 
5.Инстантно готвене-когато сте в режим на настройка, натиснете бутона Instant/Start, 
микровълновата започва да готви на висока температура, системната настройка на този вид 
готвене е 1 минута. Можете да намалявате или увеличавате времето за готвене чрез смяна 
на бутона. 
 
6 . Настройка на часовника 
Бутона за часовника ви позволява да поставите точен час или предварително зададено 
време , когато " : " мига върху LED дисплея след включването на уреда  или искате да 
продължите без да настройвате. 
 

Например : да се настои 12:30 часа. 

 

  

 Натиснете 
  

 Дисплей 
  

 

1 След включване на захранването , дисплея мига 1:00 

2 Натиснете Defrost / Clock бутона за 3 секунди 1:00 

3 Включете Time / Weight копчето, за да зададете точното време за 
готвене . 

12:00 

4 Натиснете Defrost / Clock бутона още веднъж 12:00 

5 Включете Time / Weight копчето, за да зададете минути за 
готвене . 

12:30 

6 Натиснете Defrost / Clock бутона още веднъж или изчакайте 60 
секунди и числата ще се настроят. 
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1. От режим на готовност, натиснете и задръжте Defrost / Clock бутона за 3 секунди: 
микровълновата фурна ще влезе в състояние часовник. Ако натиснете Preset / Defrost / 
Clock бутона веднъж, уреда ще влезе в менюто за размразяване автоматично. 
2 . След установяване на текущото време, изберете желаното меню и време за готвене и 
след това натиснете и задръжте Defrost / Clock бутона около 3 секунди. Тогава 
микровълновата фурна ще влезе в предварително зададения режим. 
 
7 . Микровълнова фурна- функция „готвене“ 
Тази функция се употребява за готвене и затопляне на храна. Натиснете Micro Power 
бутона и  LED кръга ще покаже 100P - 80P - 60P - 40P - 20P. 
 

Висока мощност 
100% микровълнова мощност . Приложимо за бързото и цялостно 
готвене 

Средно висока 
мощност 

80% микровълнова мощност . Приложима за средно бързо готвене 

Средна мощност 60% микровълнова мощност . Приложимо за запаряване на храна 

Средно ниска 
мощност 

40% микровълнова мощност . Приложимо за размразяване 

Ниска мощност 20% микровълнова мощност . Приложим за подгряване 

 
а . максималното време за готвене е 60 минути 
б . Никога не използвайте фурната празна. 
в . Ако искате да обърнете храните по време на работа, натиснете Instant/Start бутона 
веднъж и предварително зададената процедура на готвене ще продължи. 
г . Ако възнамерявате да махнете храната преди зададеното време, трябва да натиснете 
Pause/Cancel бутона веднъж, за да изчистите зададената процедура, за да се избегне 
нежелано функциониране при следващото използване. 
 

Пример: Да се готви на P80 за 10 минути. 

Натиснете 
  

 Дисплей 
  

 

1 След включване на захранването , дисплея мига 1:00 

2 Изберете желаната микровълнова мощност с натискане Micro Power 
бутона последователно 

80P 

3 Настройте времето за готвене чрез завъртане Time / Weight бутона 10:00 

4 Натиснете Instant/Start  бутона - LED дисплея ще отброява, за да 
покаже времето за работа 

 

 

 
 

Можете да промените времето за готвене по време на готвене. И се препоръчва завъртане 
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на храната, след като половината цикъл е изтекъл. Натиснете Instant / Start бутона веднъж, 
за да продължите. 
 
Експресно готвене 
Натиснете бутона Express и LED дисплея ще покаже 0:30 , 1:00 , 1:30 . 
Тази функция ще ви позволи да се загрее чаша вода или напитка удобно като се пропускат 
стъпките на времето за настройка. Изберете най-подходящото време в зависимост от 
капацитета на напитката. 
 
Пример: За да се готви за 1 минута 
 
Натиснете на дисплея 
1. След включване на захранването, дисплея мига  : 
2. Натиснете бутона Express последователно , за да изберете желаното меню - 01:00 
3. Започнете готвене чрез натискане Instant / Start бутона 
 
Размразяване 
Тази функция се използва за размразяване на храна , натиснете бутона Defrost/Clock 
бутона и LED дисплея ще покаже d.1 d.2 d.3 . 
 
d.1 За размразяване месо, с тегло от 0,1 до 2,0 кг . 
d.2 За размразяване домашни птици , теглото варира от 0.2 до 3.0 кг . 
d.3 За размразяване морски дарове, с тегло от 0,1 до 0,9 килограма . 
 

 
 
а . Необходимо е да се обърне храната по време на работа за получаване на добър ефект. 
б . Обикновено за размразяването ще трябва по-дълго време, отколкото при готвене на 
храна. 
C . Ако храната може да се реже с нож, процеса на размразяване може да се счита за 
завършен. 
г . Микровълновата фурна прониква около 4 см в повечето храни. 
д . Размразената храна трябва да се консумира възможно най-скоро .Не се препоръчва да 
се сложи обратно към хладилника и се замразява повторно. 
 
Пример: за размразяване 0.4 килограма птиче месо. 
 
Натиснете на дисплея: 
1. След включване на захранването  дисплея мига : 
2. Натиснете Defrost/Clock бутона, за да зададете вид храна. d.2. 
3. Включете Time / Weight  копчето, за да настроите тегло за размразяване 0.4. 
4. Започнете готвенето чрез натискане Instant / Start. 
5. По средата на времето на размразяване 3 звукови сигнала ще се чуят два пъти, за да ви 
подканят да обърнете храната. Отворете вратата и обърнете храната и се пазете от топла 
част . След това затворете вратата. Натиснете Instant / Start бутона отново, за да 
продължи размразяването. 
 
Автоматично готвене 
Микровълновата фурна има меню за готвене по подразбиране за лесна употреба. Когато 
LED дисплея мига, натиснете бутона Auto Cook и LED дисплея ще покаже A.1, A.2 ...... A.8  . 
Изберете подходящо меню според типа храна и теглото и стриктно спазвайте указанията в 
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таблицата по-долу, в противен случай ефекта на готвене ще бъде силно повлиян . 
 

Диспл

ей 
Вид Метод 

A.1 Пуканки 

Подходящ за торба с пуканки, която е на разположение на 
пазараZоколо 85 грама . Изключете, ако скоростта на пукане е 
намаляла до 1 път на 1-2 секунди.Трябва да натиснете 
Pause/Cancel, за да спрете процеса. 

A.2 Пуканки Също като A.1, но за  100 гр. тегло 

A.3 Пица Затоплете парче охладена пица 0.15кг 

A.4 Течности 
Затоплете чаша от 250 мл течност. Температурата на течността е 

около 5-10 ℃ . Използвайте чаша с голям отвор и не  затваряйте! 

A.5 Течности 
Затоплете чаша от 500 мл течност. Температурата на течността е 

около 5-10 ℃ . Използвайте чаша с голям отвор и не  затваряйте! 

A.6 Картофи 

Готвене на картофи  нарязани на ивици 5mm ширина и височина и 
дължина . Общо тегло е около 0.45 кг . Поставете лентите върху 
голяма чиния и покрийте съда с тънък филм, за да се предотврати 
загубата на вода. 

A.7 Картофи 
Също като A.6 с изключение на теглото на картофените ленти е 
около 0.65 кг. 

A.8 Риба 

Подходящ за риба на пара от 0.45 кг . След като рибата се измие и 
люспите са отстранени, направете прорези по кожата на рибата. 
Поставете рибата върху плоска чиния от 22 - 27 см диаметър, след 
което поръсете леко с някаква съставка и покрийте ястието с тънък 
филм, за да се предотврати загубата на вода. След готвенето 
оставете за 2 минути. 
 

 

 
 

а . Температурата на храна преди готвене ще бъде 20-25 ℃ . По-висока или по-ниска 

температура на храната преди готвене ще изисква увеличаване или намаляване на 
времето за готвене . 
б . Температурата, теглото и формата на храна до голяма степен ще повлияе на готвенето. 
Ако всяко отклонение е установено към фактора отбелязан в по-горното меню, ще можете 
да настроите времето за готвене за най-добър резултат . 
 
Пример: риба на пара 0.45кг 
Натиснете на дисплея: 
1. След включване на захранването дисплея мига : 
2 . Включете Auto Cooking  копчето, за да настроите менюто за готвене -  A.8. 
3 . Превключете Time/Weight копчето, за да настроите теглото. 
3 . Започнете готвенето чрез натискане Instant / Start бутона и LED дисплея ще отброява, 
за да покаже времето за работа. 
 
Автоматично включване ( забавена функция) 
Ако не искате менюто да се стартира веднага, можете да задавате меню и време, и 
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предварително зададеното меню автоматично ще се стартира в зададения от вас час . 
Настройката се състои от 2 етапа : 
1. Сверяване на часовник. 
2 . Настройка на меню и време. 
 
Пример: Сега е 12:30 часовник и искате микровълновата фурна автоматично да започне да 
готви с 100P микровълнова мощност в продължение на 9 минути и 30 секунди в 14:20 часа. 
Натиснете на дисплея: 
1 След включване на захранването дисплея започва да мига : 
1.1 Задръжте Defrost/Clock бутона за 3 секунди  -  00:00 
1.2 Задаване на час със завъртане Time / Weight  копчето  - 12:00 
1.3 Натиснете Defrost/Clock бутона отново, за да потвърдите час 12:00 
1.4 Настройте минути със завъртане Time / Weight  копчето 12:30 
1.5 Натиснете Defrost/Clock веднъж и изчакайте за 3 секунди и  цифрите ще спрат да мигат. 
12:30 
2 Задайте меню и час на готвене: 
2.1 Избор на мощност за готвене чрез натискане Micro Power бутона 100P 
2.2 Включете Time / Weight  копчето за да настроите времето за готвене 09:30 
2.3 Натиснете и задръжте бутона Defrost/Clock за 3 секунди, за да въведете предварително 
условието. 
3 Задайте часа на започване . Повторете стъпки от 1.2, 1.3 , 1.4 
4 Натиснете бутона Clock, за да потвърдите забавянето на менюто. Сега програмата е 
активирана. И менюто ще започне в 14:20 часа. 
5 Можете да проверите предварително зададения начален час с натискане на Clock бутона. 
 
Мулти последователно готвене 
За да получите най-добър резултат за готвене, някои рецепти изискват различен начин и 
време на приготвяне. Вие можете да програмирате ваше персонализирано меню, както 
следва: 
 
Пример : Искате готвите храна с 100P в продължение на 3 минути, след което на 20P за 9 
минути. Това са 2 последователни настройки. 
 
Натиснете на дисплея: 
1 100P микровълнова фурна за 3 минути 
1.1 Натиснете бутона Micro Power, за да изберете ниво на мощност  100P 
1.2 Включете Time / Weight  копчето, за да настроите времето за готвене . 03:00 
2     20P за 9 минути 
2.1 Натиснете бутона Micro Power, за да изберете желаното меню 20P 
2.2 Включете Time / Weight  копчето, за да настроите времето за готвене  09:00 
3 Започнете готвенето чрез натискане Instant / Start  
 

 
 

а . Когато 100 микровълнова мощност е завършена, микровълновата фурна ще започне 
следващата операция автоматично. 
б . Максимум 4 последователности може да се настроят като повторите стъпките. 
 

Функция: Заключване за деца 
Използвайте тази функция за заключване на контролния панел, когато ще почиствате или 
за да не могат децата да използват микровълновата фурна без наблюдение. Всички бутони 
престават да функционират в този режим. 
1 ) Определете заключване --- Натиснете и задръжте Pause/Cancel бутона около 3 секунди. 
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2 ) Отказ заключване --- Натиснете и задръжте Pause/Cancel бутона за 3 секунди. 
 
Употреба на съдове и прибори за готвене 
Препоръчително е да се използват контейнери, които са подходящи и безопасни за готвене 
в микровълнова фурна. Общо казано, такива са контейнери, които са изработени от 
топлоустойчива керамика, стъкло или пластмаса, подходящи за готвене в микровълнова 
фурна . Никога не използвайте метални съдове за готвене в микровълнова фурна или 
комбинирани такива, защото може да предизвика искра. Можете да вземете справка от 
таблицата по-долу . 
 

Материал на съдове / прибори 
Микровълнов
а фурна 

Бележки 

Топлоустойчиви керамични ДА 
Никога не използвайте керамика, 
която е декорирана с метал или 
метални елементи 

Топлоустойчиви пластмасови ДА 
Да не се използват за дълго време 
за готвене 

Топлоустойчиви стъклени ДА  

Пластмасов филм/покритие ДА 

Не трябва да се използва при 
готвене на месо или пържоли, 
защото прегряването може да 
направи щети по филма/покритието 

 
Скара 

НЕ  

Метален контейнер НЕ 

Не трябва да се използва в 
микровълнова фурна. 
Микровълнова не може да проникне 
през метал. 

Лакирани  НЕ 
Слабо устойчиво. Не може да се 
използва за готвене при висока 
температура. 

Бамбукови или хартиени 
 

НЕ 
Слабо устойчиво. Не може да се 
използва за готвене при висока 
температура. 

 
Готварски съвети 
Следните фактори могат да повлияят на резултата : 
Аранжиране на храната 
Поставете дебели области към външната страна на съда, а тънка част към центъра и  го 
разпределете равномерно. Не ги припокривайте, ако е възможно . 
 
Дължина на времето за готвене 
Започнете готвене с кратко време, след което може да го увеличите в зависимост от 
реалната нужда. Готвенето може да доведе до дим и изгаряния. 
 
 
Равномерно приготвяне на храна  
Храни като пилешко, хамбургери или пържола трябва да се завъртят веднъж по време на 
готвене . 
В зависимост от вида на храната, ако е приложимо, тя се разбърква отвън към центъра на 
ястието веднъж или два пъти по време на готвене. 
 
Оставете време за престояване 
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След като готвенето приключи оставете храната във фурната за достатъчно дълго време, 
това й позволява да завърши своя цикъл на готвене и да се охлажди постепенно. 
 
Дали храната е приготвена 
- Цвета и твърдостта на храната помагат  да се определи дали тя е приготвена , те 
включват : 
- Излиза пара от всички части на храната , а не само от ръба. 
- Карета от домашни птици могат да бъдат преместени лесно. 
- Свинско или птиче месо  не кърви. 
- Рибата е непрозрачна и може да бъде нарязана лесно с вилица. 
 
Затворена чиния 
При използване на Затворена чиния или самостоятелно отопляем контейнер , винаги 
поставяйте топлоустойчива изолатор като порцелановата чиния под тях , за да се 
предотврати увреждане на чинията на микровълновата и въртящия се пръстен . 
 
Микровълнова обезопасяваща обвивка от пластмаса 
При готвене храна с високо съдържание на мазнини , не позволяват найлона да влиза в 
контакт с храна, тъй като  може да се стопи. 
 
Микровълнова обезопасяваща пластмаса при съдове за готвене 
Някои микровълнови съдове за готвене може да не са подходящи за готвене на храни с 
високо съдържание на мазнини и захар. Също така времето за подгряване посочено в 
ръководството не трябва да се превишават. 
 
Почистване и подръжка Грижи за микровълновата фурна 
 

 
 
Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви хранителни остатъци . 
 

 
 
1. Уреда е опасен за лица, различни от компетентно лице да извършва всякаква услуга или 
операция на ремонт, която включва премахване на капака, който дава защита срещу 
излагане на микровълнова енергия. 
2 . Извадете захранващия кабел от контакта преди почистване. Не потапяйте уреда във 
вода или други течности при почистване . 
3 . Ако уредът не се поддържа в чисто състояние може да доведе до влошаване на 
повърхността, която може да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и може да 
доведе до опасна ситуация. 
4 . Микровълновата фурна трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви 
хранителни остатъци от нея. 
5 . Детайлно да се почистват уплътненията на вратите, кухини и прилежащите части. 
6 . Никога не използвайте твърд препарат, бензин, абразиви на прах или метална четка за 
почистване на всяка част на уреда. 
7 . Не сваляйте защитната слюда. 
8 . Когато уреда е бил използван дълго време, може да има някои странни миризми. Има 
три метода, за да се отървете от тях : 
     а . Поставете няколко резена лимон в чаша, след което я загрейте на висока мощност за 
2-3 минути. 
     б . Поставете чаша червен чай във фурната, след което я загрейте на висока мощност. 
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     в . Сложи малко портокалова кора във фурната и след това да я загрейте на висока 
мощност за 1 минута. 
 
Съвети за почистване 
Външност: 
Почистете корпуса с мека навлажнена кърпа. 
 
Врата : 
С помощта на навлажнената мека кърпа избършете вратата и прозореца на 
микровълновата. 
Почистете уплътненията на вратата и прилежащите им части, за да премахнете разлив или 
пръски. 
Избършете контролния панел с леко навлажнена мека кърпа. 
 
Вътрешни стени : 
Избършете вътрешните повърхности с навлажнена мека кърпа. 
Избършете капака, за  да се премахне всяка храна, попаднала в него. 
 
Ротационен пръстен / Ос на въртене : 
Измива се с вода с мек сапун. 
Изплакнете с чиста вода и оставете внимателно да се изсуши. 
 
Обслужване 
Моля проверете следното, преди да извикате техник. 
  а . Поставете една чаша вода ( приблизително 150 мл. ) в микровълновата фурна и 
затворете вратата здраво. Лампата в уреда трябва да загасне ако вратата е затворена 
добре. Оставете микровълновата фурна да работи за 1 минута . 
  б . Свети ли лампата в уреда? 
  в . Работи ли вентилатора ? 
( Поставете ръката си върху задните вентилационни отвори, за да установите това ). 
  г . Върти ли се чинията ? 
( Чинията може да се върти по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата 
стрелка. Това е съвсем нормално. ) 
  д . Водата в уреда гореща ли е? 
Ако "НЕ" е отговорът на някой от горните въпроси, моля, проверете контакта и бушоните на 
вашето табло. 
Ако и контакта и бушоните функционират правилно, се свържете с най-близкия одобрен 
сервизен център. 
 

 
 
Микровълново излъчване ! 

 

 
 
Уреда е опасен за всеки  с изключение на квалифициран сервизен техник  при извършване 
на всякакви услуги за ремонт, което включва премахване на всяко покритие, което дава 
защита срещу излагане на микровълнова енергия . 
Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи. 
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Следните условия може да доведат до ненужно микровълнова експозиция по време на 
сервиз: 
Неправилното монтиране на магнетрона; 
Неправилното съчетаване на блокиране на вратата, панта на вратата и врата ; 
Неправилното поставяне на ключа ; 
Вратата, пломбата на вратата или камерата е била повредена; 
 

 
 
1. Ако LED дисплея показва Err0 по време на работа, това значи, че датчика е дал на късо и 
трябва да се замени в най-близкия оторизиран сервиз. 
2 . Ако LED дисплея показва Err1 по време на работа, това значи, че датчика е отворена 
верига и трябва да се замени в най-близкия оторизиран сервиз. 

 

 
 
Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, микровълновата фурна не трябва 
да се използва, докато не се ремонтира от компетентно лице ; 
Уредът е опасен за всеки, с изключение на квалифициран сервизен техник, да извършва 
всякакви услуги за ремонт, които включват премахване на всяко покритие, защитаващо 
срещу излагане на микровълнова енергия. 
Течности или други храни не трябва да се загряват в херметически затворени съдове, тъй 
като може да експлодират. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Модел: 

 
FDMO-2099DIG 

Волтаж: 220-240V

Честота: 50Hz
 
ВАЖНО: 

 
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително 
деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с 
недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани 
относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност; 
 
Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 
 
ИЗХВЪРЛЯНЕ 
  

 

 

 

 
ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 
 

Можете да помогнете за опазване на околната среда! 

Моля, не забравяйте да спазвате местните наредби: 

изхвърляйте неработещи електрически съоръжения  в 

подходящия център за обезвреждане на отпадъци 
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