
WWW.ZORA.BG 

Инструкция за употреба
Микровълнова фурна

МОДЕЛ: FMO-2020RIV

Прочетете внимателно инструкцията
и я запазете за бъдеща употреба
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                       ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ
Когато използвате устройството, основни правила 
трябва да бъдат следвани, както следва:
ВНИМАНИЕ: За да избегнете риск от изгаряния, 
електрически шок, запалване, наранявания на хората 
или излагане на продължително облъчване с микро 
вълни:
1.Прочетете инструкциите преди използването на 
устройството.
2.Използвайте устройството само за дейности, описани
 в инсрукцията за употреба. Не използвайте корозивни 
химикали или вещества под налагане в устройството. Този тип
 устройства са специално проектирани за загряване, готвене 
или изсушаване на храна. Не са проектирани и предназначени
 за професионална или лабораторна употреба. 
3.Не използвайте устройството, когато е празно.
4.Не използвайте устройството ако кабела или щепсела е 
повреден, ако устройството не работи правилно или е 
изпускано или счупено.  Ако захранващият кабел е повреден, 
той трябва да бъде подменен от производителя или неговия 
сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се 
избегне опасност.
5.ВНИМАНИЕ: Не позволявайте на децата да използват 
фурната без надзор. 
6.ВНИМАНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната
без наблюдение само след подробно и адекватно обяснение 
как да бъде използвана, така че детето да бъде способно да я
 използва безопасно и да разбира рисковете от неправилното 
използване.
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7.За да се намали рискът от пожар във вътрешността на 
фурната:
  a.При загряване на храна в пластмасови или хартиени 
контейнери, проверявайте фурната често, защото има 
вероятност от възпламеняване.
  b.Махнете металните/телените връзки от хартиените или 
пластмасови торбички, преди поставянето им във 
микровълновата.
  c.Ако забележите дим, изключете микровълновата и извадете 
кабела от контакта и дръжте вратата затворена, за да се 
попречи на пламъците и дим да изгорят някого. 
  d.Не използвайте фурната като място за съхранение. Не 
оставяйте хартиени торбички или други продукти, прибори за 
готвене или храна в нея, когато не се използва.
8.ВНИМАНИЕ: Течна или друга храна не трябва да се нагрява в
 затворени съдове, тъй като те могат да се взривят.
9.Затоплянето на напитки в микровълновата фурна може да 
доведе до завиране им, затова трябва да се внимава, когато се
 борави с тях и се оставят в нея.
10.Забранява се пърженето на храна в микровълновата. 
Горещото олио може да повреди частите й, както и съдовете и 
дори да доведе до изгаряния на кожата.
11.Яйца в черупка и цели твърдо сварени яйца не трябва да се 
нагряват в микровълновата фурна, тъй като те могат да се 
взривят, дори и след като подгряването е приключило.
12.Храни с твърда кожа като картофи, пълнозърнести тикви, 
ябълки и кестени трябва да бъдат обелени преди готвенето им 
в микровълновата фурна.
13.Посудата, в която се готви може да се загрее заради 
топлината от фурната. Трябва да се използват ръкавици, за да 
се извади после от микровълновата фурна.
14.Съдовете могат да се нагорещят от храната приготвяна в 
тях
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15.Съдовете трябва да бъдат проверени, за да сте сигурни, 
че те са подходящи за използване в микровълнова фурна.
16.ВНИМАНИЕ: Опасно е за всеки, различен от обучените 
сервизни лица да извършва какъвто и да е ремонт или 
поддръжка, която включва отстраняването на всяко 
покритие, осигуряващо защитата от излагане на 
микровълнова енергия.
17.Този продукт е от клас I оборудване, при което за защита
 от токов удар не се разчита само на основната изолация, 
но включва допълнителна предпразна мярка за безопасн- 
ост, като всички достъпни части на уреда са свързани със 
заземяващата защита, като по този начин при пропуск в 
основната изолация няма риск от токов удар.
18.Този уред не е предназначен за употреба от лица 
(включително деца) с намалени физически, сетивни или 
умствени способности, или липса на опит и познания, 
освенако те не са били наблюдавани или инструктирани 
относно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност. 
19.Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се 
гарантира, че те не си играят с уреда.
20.ВНИМАНИЕ: Да не се инсталира микровълновата фурна 
върху плот или друго средство за производство на 
топлинна енергия .Ако е инсталирана по този начин, може 
да се повреди и в този случай гаранцията няма да важи.
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21.Достъпните вътрешни части могат да бъдат топли при 
употреба на устройството.
22.Вратата или външната повърхност може да станат 
горещи, когато уредът работи.
23.Температурата на достъпните външни части на уреда 
може да се повиши, когато уредът работи.24.Устройството
 трябва да бъде поставено срещу стена.
25.ВНИМАНИЕ: Ако уплътненията на вратата са 
повредени, фурната не трябва да се използва, докато не 
бъде поправена от компетентно лице.
26.Този уред не може да се използва чрез външен таймер 
или отделна система за дистанционно управление.
27.Микровълновата фурна е само за домашна употреба, а 
не за промишлена употреба. 
28.Никога не сваляйте дръжките за носене на гърба или от
 двете страни на фурната, тъй като те осигуряват 
минимално разстояние от стената, за да може да има 
циркулация на въздуха. 
29.Моля махнете чинията от микровълновата, преди да 
преместите уреда, за да се избегнат повреди.
30.Внимание: Опасно е да се ремонтира или поддържа 
уреда от неспециалист защото при такъв ремонт трябва 
да бъде махнат капака, който осигурява защита срещу 
микровълновата радиация. Това се отнася както за смяна 
на захранващия кабел, така и на осветлението. В този 
случай трябва да се изпрати уреда в оторизиран сервизен 
център.
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31.Микровълновата фурна е предназначена за 
размразяване, готвене и задушаване само на храна.  
32.Използвайте ръкавици, когато изваждате нагрятата
 храна отвътре. 
33.Внимание! Излиза пара, когато отваряте капака на 
съда или махате фолиото.
34.Ако излиза дим от фурната, изключете я и дръжте 
вратата затворена, за да се задуши дима. 

ВНИМАНИЕ ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Този уред може да бъде използван от деца над 8 
години и лица с ограничени физически, сетивни или 
умствени способности, или с недостатъчен опит и 
познания, освен ако те са наблюдавни или инстру- 
ктирани относно използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност; 
Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с 
уреда. Почистването и поддръжката на уреда не бива 
да бъдат извършвани от деца, ако те не са над 8 
години, или не са под наблюдение.
Пазете уреда и кабелите му далеч от деца под 8 
години.



230V~50Hz,1080W

700W

800W

2,450MHz

20 litres

Approx. 11.5kg

454mm(W) X 330mm(D) X 262mm(H)

315mm(W) X 296mm(D) X 211mm(H)
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Консумирана мощност: 
Изходяща мощност:
Мощност на грила:
Оперативна честота:
Външни размери:
Вътрешни размери:
Обем на фурната:
Нето тегло:

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА

1. Ако фурната не работи като цяло, дисплея не свети:

a) Проверете и се уверете, че фурната е инсталирана 

безопасно. Ако не е, извадете щепсела от контакта, 

изчакайте 10 секунди и я включете отново както трябва.

b) Проверете за изгорял по схемата предпазител или 

изключил главен прекъсвач. Ако те са наред, 

 проверете контакта с друг уред.

2. Ако уреда не започва работа:

a) Проверете дали таймерът е настроен правилно.

b) Проверете, за да се уверите, че вратата е добре 

затворена и е обезопасена. В противен случай, 

микровълновата енергия няма да се влиза в 

микровълновата.

 Не се опитвайте да 
приспособявате или ремонтирате фурната сами
Ако някой от горните проблеми е налице, тогава се свържете с квалифициран техник.

БЕЛЕЖКА:

Този уред е за домашна употреба, за загряване на храни и напитки, иползвайки 

електромагнитна енергия и е само за употреба в затворени помещения.

РАДИО СМУЩЕНИЯ

Употребата на микровълновата печка може да доведе до смущения на вашето радио, телевизия или друго 

подобно оборудване. Когато има смущения, те могат да бъдат намалени или елиминирани чрез 

предприемане на следните мерки.

a. Почистете вратата и повърхността на фурната.

b. Преместете микровълновата фурна далеч от приемниците.

c. Използвайте правилно инсталирана антена за вашия радио/видео сигнал, за да получите добър сигнал.



                                                                        

.

8

ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Уверете се, че всички опаковъчните материали са  

отстранени от вътрешната страна на микровълновата 

фурна.

2.ВНИМАНИЕ: Проверете фурната за всякакви 

повреди, като разместена или огъната врата, 

повредени уплътнения на вратите и запечатване на 

повърхността, счупени или разхлабени панти и 

ключалки и вдлъбнатини вътре във вътрешността й или

 върху вратата й. Ако има някаква повреда, не 

използвайте фурната и се свържете с квалифициран 

сервиз

3. Тази микровълнова фурна трябва да бъде поставена

 на равна, стабилна повърхност, 

за да задържи теглото си и на най-тежката храна, 

която се готви в нея.

4. Не поставяйте фурната на места, на които има 

топлина, влага или висока влажност на въздуха и в 

близост до лесно запалими материали

5. Не поставяйте нищо върху фурната.

6. За правилната работа на фурната, трябва около 

нея да има достатъчно въздух. Оставят се 20 см. 

пространството над фурната, 10 см. Зад нея и по 8 

см. от двете страни

7. Не използвайте фурната без стъклената чиния и 

прилежащите й валове.

8. Като всеки уред, наблюденитето при използване 

от деца е необходимо.

ВНИМАНИЕ - УРЕДА ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

ЗАЗЕМЕН.

1. Контакта, в който се включва трябва да е 

лесно достъпен, така че да може лесно и бързо 

да се изважда в случай на авария.

2. Уреда изисква 1.2 KVA , моля да се 

консултирате с техник при инсталацията му.

ВНИМАНИЕ: Този уред е защитен с бушон 

AC 250V, 8 Amp.

Проводниците са оцветени в съответствие със следните кодове:                  

                                                               Зелен и жълто      : Заземяване

                                                               Синьо                    : Нула

                                                               Кафяво                  : Фаза

Тъй като цветовете в главния кабел на уреда може да не кореспондират на описаните цветове
идентифицирайте накрайниците във вашия щепсел както следва:

Кабелът,  който  е  оцветен  в  зелено/жълто  трябва  да  бъде  свързан  с  накрайника  маркиран  с  буква  Е  или 
символ
Кабелът, с цвят синьо трябва да бъде свързан с накрайника, маркиран с буква N или в черен цвят.
Кабелът, с цвят кафяво трябва да бъде свързан с накрайника, маркиран с буква L или в червен цвят.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

По-долу са изброени, акто и при всички уреди, определени правила и предпазни мерки, които трябва 

да се следват за да се гарантира най-висока производителност от този уред:

1. Уверете се, че всички части са на мястото си, преди да започнете да използвате уреда.

2. Не използвайте уреда за други цели освен за приготвяне на храна. Не използвайте уреда за сушене 

на дрехи, хартия или други предмети.

    other nonfood items, or for sterilizing purposes.

3. Не използвайте уреда, когато е празен. Това може да го повреди.

4. Не използвайте уреда за складиране на различни материали в него, като хартия, книги за готвене и 

други.

5.Не използвайте уреда за приготвяне на храни с твърда кожа(като картофи) или жълтъци, пилешки 

дроб
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6. Не поставяйте никакви остри предмети в отворите на 
уреда.
7. Не премахвайте части от уреда и не разглобявайте
8. Не гответе директно в чинията на уреда, използвайте 
за целта подходящи съдове за готвене
9. ВАЖНО: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ СЪДОВЕ 
ВЪВ ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА:    
      Не използвайте метални тави или съдове с метални 
дръжки.
      Не използвайте нищо с метално покритие.
      Не използвайте метални клипсове за хартиените 
торбички
      Не използвайте меламинови съдове, те съдържат 
материал, който може да обсорбира микровълновата 
енергия. Това може да предизвика счупване на съдовете
 и да забави готвенето.  
      Не използвайте затворени съдове или контейнери за 
готвенето, защото те могат да експлоадират ако се 
загреят в микровълновата фурна.
      Не използвайте конвенционални термометри за месо
 или бонбони.
      Има специализирани термометри за микровълнови 
фурни, те могат да бъдат използвани.
10. Съдовете за микровълнова трябва да бъдат 
използвани само според инструкцията на производителя.
11. Не опитвайте да пържите храни в микровълновата 
фурна.
12. Моля, запомнете, че микровълновата фурна загрява 
течностите вътре в контейнера, без да загрява самия 
контейнер. Следователно, въпреки че капака на 
контейнера не е топъл на допир, когато го извадите от

      фурната, моля помнете че храната/течността 
вътре ще отдели същото количество топлина/пара 
след като отворите капака, също както при 
конвенционалното готвене.
13. Винаги проверявайте лично температурата на 
приготвяните ястия, особенно ако готвите за бебета. 
Препоръчително е да не употребявате храна/течност 
директно след като са извадени от микровълновата 
фурна, но да ги оставите за няколко минути и да ги 
разбърквате, за да се разпредели температурата 
равномерно.
14. Храни, съдържащи мазнина и вода(бульон) трябва
 да се оставят за 30-60 секунди във фурната, след 
като е била изключена, Това се прави с цел сместа да
 се утаи и да се предотврати бълбукане, когато се 
постави лъжица в храната/течността или се добави 
кубче бульон.
15. Когато приготвяте храна/течности, моля имайте 
предвид, че има продукти които се затоплят 
изключително бързо, като Коледни пудинги, сладка, 
кайма. Когата готвите или загрявате храни с високо 
съдържание на захар, не използвайте пластмасови 
съдове.
16. Съдовете за готвене могат да бъдат горещи, 
поради пренасянето на топлината от храната към тях.
 Използвайте ръкохватки за изваждане на съдовете 
от микровълновата фурна.
17.За да намалите риска от запалване вътре в 
микровълновата фурна: 
  (a)Не загаряйте храни. Внимавайте да не остават 
хартия, пластмаса или други запалими материали при
 поставянето на продуктите в микровълновата фурна.
   (b)Премахнете металните клипсове на торбичките 
преди да ги поставите във фурната.
   (c)Ако материалите във фурната се запалят, дръжте
 вратичката затворена, изключете я от щепсела или 
прекъснете бушона от главното табло.

ДИАГРАМА

(1) Заключваща система

(2) Прозорец

(3) Отвор за вентилация

(4) Въртяща се подложка

(5) Стъклена тава

(6) Контрол панел

(7) Метална поставка грил



(1)

(2)
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

) Бутон за избор на моюността

Ниска:

Средно ниска:

Средна:

Средно висока: 

Висока:

C1:

C2:

C3:

Грил:

17% Мощност

33% Мощност

55% Мощност

77% Мощност

100% Мощност

17% Мощност+83% Мощност на грила

28% Мощност+72% Мощност на грила

40% Мощност+60% Мощност на грила

100% Мощност на грила

(1) Таймер-0-30 минути
(2

Готвене
За да зададете програма за готвене: Сложете храната в съд върху стъклената тава и затворете фурната. 

Завъртете Контролния бутон за 

да изберете правилното ниво на 

мощността

Задайте времето за 

готвене, използвайки 

таймер бутона

Забележка: Фурната ще започне да работи само след като е настроен таймер бутона.

Ако искате да настроите време по-малко от 5 минути, завъртете бутона на 5 минути и след това върнете до 

необходимото ви време.

ВИНАГИ ВРЪЩАЙТЕ ТАЙЕМР БУТОНА НА ПОЗИЦИЯ 0, ако храната е извадена от фурната преди да е 

минало зададеното от вас време.

СПИРАНЕ НА ФУРНАТА: Завъртете таймер бутона на позиция 0. Ако вратата на фурната се отвори по 

време на готвене, готвенето спира веднага, след затварянето на вратата ще бъде възобновено отново. Ако 

не искате да продължи готвенето, върнете таймер бутона в позиция 0 преди да затворите вратата.
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SW1: TIME CONTROL SWITCH
SW2: POWER CONTROL SWITCH

SWB: SECONDARY INTERLOCK SWITCH
SWC: THE MONITOR INTERLOCK SWITCH
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ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1.Изключете фурната и извадете щепсела от контакта 

преди почистването й.

2.Поддържайте вътрешността на фурната чиста. Когато

 има пръски от храна или разлети течности по стените 

на фурната, избършете ги с влажна кърпа. 

Използването на спрей или абразиви не е 

препоръчително.

3.Външните повърхности трябва да се почистват с 

влажна кърпа.За да се предотврати повреда на 

работните части във вътрешността на фурната, водата 

не трябва да прониква във вентилационните  отвори.

4.Да не се допуска намокряне на контролния панел. 

Почиствайте го с мека, влажна кърпа. При почистване 

на контролния панел оставете вратата отворена, за да 

се избегне случайно включване на фурната.

5.Ако се натрупва пара вътре или около външната 

страна на вратата на фурната, избършете я с мека 

кърпа. Това може да се случи, когато микровълновата 

фурна работи при условия с висока влажност на 

въздуха и е нормално.

6.Необходимо е от време на време да се маха 

стъклената чиния, за да се почисти. Измийте я в 

топла сапунена вода или в миялната машина.

7.Въртящият се пръстен и дъното на фурната 

трябва да се почистват редовно, за да се избегне 

прекомерен шум при работата на фурната. Просто 

избършете долната повърхност на фурната с мек 

почистващ препарат. Въртящият се пръстен може 

да се измие в леко сапунена вода или в миялна 

машина.

8.Може да премахнете миризми от фурната чрез 

комбиниране на чаша вода със сока и кожата на 

един лимон в дълбока купа в продължение на 5 

минути в микровълновата. Избършете внимателно 

след това и подсушете с мека кърпа.

9.Когато става необходимо да се замени 

светлината на фурната, моля консултирайте се с 

оторизиран сервиз, за да я замени.  

СХЕМА НА ФУРНАТА

*СХЕМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЯНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


