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Монтаж 

Важни 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 жилището съответства на това, което е показано 
на етикета на уреда. И че контакта е правилно заземен . 
3 . За да намалите риска от пожар във вътрешността на фурната : 
    а . Не претопляйте храната прекомерно. 
    б . Махнете металните телчета, връзки от хартия или найлонови торбички , 
преди поставянето на храната 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 и я изключете от 

 
1. Извадете цялата опаковка. Ако има обезопасително фолио над фурната  го 
откъснете преди употреба. Проверете внимателно за евентуални повреди. Ако има
 такива, незабавно уведомете търговеца или в сервизния център на 
производителя. 2 . Микровълновите печки трябва да бъдат поставени върху сухи и 
некорозийни среди , да се пазят от топлина и влага.
3 . За да се гарантира достатъчната вентилация, задната част на микровълновата 
 трябва да бъде  на разстояние  най-малко 10 см от стената, страничната страна 
на стената трябва да бъде на най-малко 5 см, а свободното разстояние над 
горната повърхност най-малко 20 сантиметра. Разстоянието от микровълновата до 
земята трябва да бъде най-малко 85 см . 
4 . Позицията на фурната трябва да бъде такава, че да е далеч от телевизия, 
радио или антена , за да не предизвика смущения. Или да се появи шум . 
5 . Уредът трябва да бъде разположен така, че да има достъп до щепсела и да 
осигури добро заземяване в случай изтичане на течност, за да се избегне токов 
удар.  
6 . Микровълновата фурна трябва да се използва със затворена врата . 
7 . Микровълновата фурна не трябва да бъде поставена в шкаф . Микровълновата 
фурна е предназначена да се използва свободно стояща . 
8 .Задната част на фурната трябва да бъде поставена към стената. 
9 . Тъй като има производствен остатък или масло по фурната  или топлообмения 
елемент , то обикновено при първо ползване ще има мирис, дори лек дим. Това е 
нормално и няма да се появи след неколкократно ползване. Нужно е да се държи  
вратата или прозореца отворен, за да се осигури добра вентилация. Силно 
препоръчително е да се постави чаша вода в микровълновата и да се пусне на 
максимална мощност и да работи по този начин няколко пъти. 
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бутоните, а 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, както и 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 течностите. 
   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 изваждани веднага . Трябва да се 
изчака за кратко преди да ги извадите. Това се прави с цел да се избегнат 
евентуални опасности , причинени от завирането на им. 
   д . Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна да се разбърква
 или разклаща и температурата им 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  
ремонтирате фурната 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 микровълнови и внимателно 
отваряйте торбичките за пуканки или готвене . Дръжте далеч от лицето. 
9 . За да се предпази чинията за готвене от счупване : 
  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, това може да доведе до 
влошаване на повърхността, което 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 . 
13. Да не се съхранява храна или други неща във фурната . 
14. Не използвайте фурната без течност или храна в нея . Това ще доведе до щети 
на фурната. 
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15 . Принадлежности, които не са препоръчани от производителя може да причинят
  наранявания. 
16 . Да не се използва на открито. 
17. Запазете тези инструкции. 
18 . ВНИМАНИЕ: Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени , фурната 
не трябва да се използва, докато не се ремонтира от компетентно лице ; 
19. ВНИМАНИЕ: Опасно е за лица, различни от компетентното лице да извършват 
всякакви действия или операции по ремонт, което включва и премахване на капака ,
 защитаващ от излагане на микровълнова енергия ; 
20. ВНИМАНИЕ: Течности и други храни, не трябва да се нагряват  в запечатан 
контейнер , тъй като те могат да се взривят ; 
21. При загряване на хранителни продукти в пластмасови или хартиени опаковки , 
наблюдавайте фурна, тъй като има вероятност от възпламеняване. 
22 . Ако има дим , изключете уреда и дръжте вратата затворена, за да загаснат  
пламъците. 
23. Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна трябва да се 
разбърква или разклаща и провери температурата преди консумация , за да се 
избегнат изгаряния; 
24. 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. 
25. Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви 
хранителни остатъци по нея ; 
26 . Ако уредът не се поддържа в чисто състояние, това може да доведе до 
влошаване на повърхността, което от своя страна може да повлияе неблагоприятно 
на употребата и може да доведе до опасна ситуация . 
27 . По време на употреба уреда се нагорещява . Трябва да се внимава да не 
докосвате нагревателните елементи вътре в печката . 
28 . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят по време на 
употреба . Малките деца трябва да се държат далеч . 
29. Не използвайте разяждащи абразивни почистващи препарати или остри 
метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата на фурната , тъй като те 
могат да надраскат повърхността , която може да доведе до счупване на стъклото. 
30 . Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца ) с 
намалени физически , сензорни или умствени недъзи или без опит и познания , 
освен 



Въведение 

Домашна употреба 
 
Препоръчително е да се използват контейнери , които са подходящи и безопасни за 
готвене в микровълнова фурна . Общо казано, контейнери,  които са изработени от 
топлоустойчива керамика , стъкло или пластмаса са подходящи за готвене в 
микровълнова фурна . Никога не използвайте метални съдове за готвене в 
микровълнова фурна и готвене в комбинация с грил, тъй като е вероятно да се 
създаде искра . Можете да вземете справка от таблицата по-долу . 
 

Материал на 
контейнера 

Микровъл
ни Бележка 

Топлоустойчива 
керамика метални нишки или други на метална основа. 
Топлоустойчива Да Не използвайте за дълго притопляне 
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ако те не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда 
от лице, отговорно за тяхната безопасност . 
31. Децата трябва да се надзирават, за да не си играят с уреда. 
32. Уредите не са предназначени да бъдат управлявани с помощта на външен 
таймер или отделна система за дистанционно управление . 
33. Повърхностите са в състояние да се нагряват по време на употреба . 
  
 
                                               
    
    
Внимание гореща повърхност! 
34. Това устройство е предназначено за използване в битови и подобни 
приложения като: 
• кухненски помещения в магазини, офиси и други работни среди ; 
• земеделските къщи ; 
• от клиенти в хотели , мотели и други жилищни среди ; 
• области около легла и места за хранене. 
35 . Микровълновата фурна е предназначена за подгряване на хранителни 
продукти и напитки. Сушенето на храна, дрехи и отопление,както и на затоплянето 
на кърпи, чехли, гъби, влажна кърпа и подобни може да доведе до риск от 
нараняване , запалване или пожар. 
36. Вратата и външната повърхност може да се нагорещят , когато уредът работи. 
Само за домашна употреба. 
 

Не използвайте керамика, декорирана с Да 



 
 

   

-  
  

       , 
        

 . 
     

 
  

      . 
      

.  

       
.      . 

  
  

 
      ,  

    

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  
       ,      

. 
2)  

      
3)   

   ,      
5)  

    ,    . 

   
 

-    
-       ,     

5

       
4)   



 
6)  l 

  -  
7)    

          

          

Waveguide cover

 
 
 

8)    
 

   ! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Защитна слюда



1)  
   -      30 . 
   -    1 . 
   -   ,          

 0 
 

2)  
    6    

 
 
 
 
 
 

     : 
   

 0.1~1.0kg 1:30~26:00 
 

 
0.2~1.0kg 2:30~22:00 

 
 

0.1~0.9kg 1:30~14:00  
 

 
1 )   
  
-      ,  ,      " 0" 
-     
2 )         
  
-         
3 )      
4 )   
  

5 )           ,  
          . 

  
       ,     

  
  
 

 
85%   (  

) 
Средно 66%   (  ) 

 
 37%   ( ) 

Ниско 17%   (  
) 

Средно 
ниско

40%   (   ) 

Размразяване

 100%  (  ) 
едно 

     -   10  ,        10   
          те    . 

6 )  изтече    ,     , 
       



    "0" ,       
   . 

 
 
 

           . 
 

  

       : 
   

 
     
    ,          

 .        . 
 
 
 

     
  ,          
   . 

 
    

 
    

-        ,     . 
-         . 
-       . 
-           . 
 

  

8

 
   4     ,      
    : 

1)                  на        ,            и ще се 
   . 
2 )     0.5  ,     -   . 
3 ) Размразената       -  ,   

 дебелата част към  външната      ,        
   .   ,    . 

      ,   ,      
          . 

   ,        
,            . 

-               :

tsstanoev
Typewritten text
Топлината



Почистване и подръжка 

Грижи за микровълновата фурна 

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

 

9

При използване на затворена чиния или самостоятелно отопляем контейнер , 
винаги поставяйте топлоустойчив изолатор като порцелановата чиния под тях , за 
да се предотврати увреждане на чинията на микровълновата и въртящия се 
пръстен . 
 
Обвивка от пластмаса 
При готвене на храна с високо съдържание на мазнини , не позволявайте на 
найлона да влиза в контакт с храната, тъй като  може да се стопи. 
 
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. 
 
 

 
1. Уреда е опасен за лица, различни от компетентното лице,което извършва всякаква
 услуга или операция по ремонт.
2 . Извадете захранващият 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 . Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви хранителни 
остатъци. 
5 .  Никога не използвайте силен препарат , бензин , абразиви на прах или метална 
четка за почистване, на която и да е  част на уреда. 
6 . Не сваляйте капака на фурната. 
7 . Когато фурната е била използвана 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 се загрява с висока 
мощност за 2-3 минути. 
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     б . Поставете чаша червен чай във фурната , след това се нагрява с 
висока мощност . 
     в . Сложите малко портокалова кора във фурната и нагрейте на висока 
мощност за 1 минута. 
 
Съвети за почистване 
Външност: 
Почистете корпуса с мека кърпа (навлажнена). 
 
Врата : 
С помощта на навлажнена мека кърпа избършете вратата и прозореца. 
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 ( approx.150ml ) във фурната и затворете вратата 
здраво. Лампата във фурната трябва да загасне ако вратата е затворена добре . 
Нека фурната работи за 1 минута . 
  б . Свети ли лампата във фурната? 
  в . Работи ли вентилатора ? 
( Поставяйте ръката си върху задните вентилационни отвори . ) 
  г . Върти ли се чинията ? 
( Чинията може да се върти по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата
 стрелка . Това е съвсем нормално. ) 
  д . Водата във фурната гореща ли е? 
Ако "НЕ" е отговорът на някой от горните въпроси , моля, проверете контакта и 
бушоните във 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. 

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

 
 
Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени , фурната не трябва да се
 използва, докато не се ремонтира от компетентно лице ; 
Уреда е опасен за всеки с изключение на квалифициран сервизен техник , който 
може да извършва  услуги по ремонт.Течности или други храни не трябва да се 
загряват в херметически затворени съдове, тъй като може да експлодират. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 
Модел:  CDMO-2081 

Волтаж: 220-240V 
Честота: 50/60Hz 
Мощност:                         700W 



„ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ 
УРЕДИ ОТ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” 
Символът върху продукта или опаковката сочи, че този продукт не 
може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Потребителят е 
отговорен за изхвърлянето на такъв вид отпадъци, особено 
електрически и електронни, в определената за това „точка”. 
Разделното събиране и рециклиране на това оборудване допринася за 
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Този продукт е разработен и отговаря нa всички eвропейски директиви
и изисквания.

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 наблюдавни или инструктирани 

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност; 

 

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 

 

опазване на природните ресурси и гарантира рециклирането им с оглед опазване на 
околната среда и здравето. За по-подробна информация относно реда на 
изхвърляне на електрически и електронни отпадъци следва да се обърнете към 
местните компетентни власти, службата за събиране на битови отпадъци или 
фирмата, от която сте закупили продукта. 
 
 




