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FMO-2079 SS





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
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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 

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 
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0.1~0.9kg 1:30~14:00

1 ) 

-  , ,  " 0" 
- 
2 ) 

- 
3 ) 
4 ) 

5 ) , 
. 

, 

- 10  ,       10
        те  .

6 )  изтече  , , 

9

 0 

Нис ко 17% (
) 

Средно 
ниско

100% ( ) 
едно  

1) 
-  35 . 
-  1 . 
- , 

2) 
 5

80% (
)   

Среднo 55% ( ) 
30% ( ) 



 "0" , 
. 

 . 

 : 

, 
. . 

, 
 . 

-  , . 
- . 
- . 
- . 

 4  , 
 : 

1) на    ,  и ще се 
.

2 )  0.5  , - .
3 ) Размразената -  ,

 дебелата част към  външната  ,  
 . ,   .

 , , 
. 

,
, . 

-   :

Топлината

10



Почистване и подръжка

Грижи за микровълновата фурна 

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

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. 
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FMO-2079 SS
230V

800W
50Hz
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„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 

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. 
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MICROWAVE OVEN 

INSTRUCTION MANUAL 

Model: FMO-2079 SS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE 

Household use only 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
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.IMPORTANT SAFEGUARDS… ………………   ………  .. 

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must 

not be operated until it has been repaired by a trained person.  

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person 

to carry out any service or repair operation, which involves the 

removal of any cover, which gives protection against exposure to 

microwave energy. WARNING: Liquids or other food must not be 

heated in sealed containers since they are liable to explode. 

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens

2. Metallic containers for food and beverages are not allowed

during microwave cooking.

3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye

on the oven due to the possibility of ignition

4. The microwave oven is intended for heating food and

beverages. Drying of food or clothing and heating of warming

pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to

risk of injury, ignition or fire.

5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and

keep the door closed in order to stifle any flames microwave

heating of beverages can result in delayed eruptive boiling,

therefore care has to be taken when handling the container;

6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be

stirred or shaken and the temperature is to be checked before

consumption, in order to avoid burns;
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7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be

heated in microwave ovens since they may explode, even

after microwave heating has ended;

8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to

deterioration of The surface that could adversely affect the life

of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

The microwave oven is intended to be used freestanding or

built-in or in a cabinet.

9. The appliance must not be placed in a cabinet

10. Care should be taken not to displace the turntable when

removing containers from the appliance.

11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

12. The appliance must not be installed equal or higher than 900

mm above the floor. Minimum height of free space necessary

above the top surface of the oven: 100mm.

Warning: When the appliance is operated in the combination 

mode, children should only use the oven under adult supervision 

due to the temperatures generated. 

CAUTION: HOT SURFACE 

13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified

person in order to avoid a hazard.

14. This appliance can be used by children aged from 8 years
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and above and persons with reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of experience and knowledge if 

they have been given supervision or instruction concerning 

use of the appliance in a safe way and understand the 

hazards involved. 

15. Children shall not play with the appliance.

16. Cleaning and user maintenance shall not be made by children

without supervision.

17. Group 2 Class B appliance

Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment

in which radio-frequency energy is intentionally generated

and/or used in the form of electromagnetic radiation for the

treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in domestic

establishments and in establishments directly connected to a

low voltage power supply network which supplies buildings

used for domestic purposes.

.INSTALLATION…………… …… ……………………………..……….… 

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven,
tear it off before use. Check carefully for damage. If any,
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immediately notify dealer or send to the manufacturer’s 
service center. 

2. Microwave ovens must be placed under dry and
non-corrosiveness environments, kept away from heat and
humidity, such as gas burner or water tank.

3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of
microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the
wall should be at least 5 cm, the free distance above the top
surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the
ground should be at least 85 cm.

4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV,
Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur.
The distance should be more than 5m.

5. The appliance must be positioned so that the plug is
accessible, and must ensure a good grounding in case
leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.

6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The

microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven

cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a
slight smoke, It is normal case and would not occur after
several times use, keep the door or window open to ensure
good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup
of water in the cavity, setting at high power and operate for
several times.

.CLEANING………………………………………………………   ……….…。 

MICROWAVE OVEN CARE 

The oven should be cleaned regularly and any food deposits 
removed. 

1. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning.
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After cooling products. Don't immerse the appliance in water or 
other fluids when cleaning. 

2. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of
the appliance and possibly result in a hazardous situation

3. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal
brush to clean any part of the appliance

4. Do not remove the waveguide cover

5. When the microwave oven has been used for a long time, there
may be some strange odors exist in oven, Following 3 methods
can get rid of them:

a. Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro
Power for 2-3 min.

b. Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.

c. Put some orange peel into oven, and then heat them with high
Micro Power for 1 minute.

6. WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given so that
the child is able to use the oven in a safe way and understands
the hazards of improper use.

Details how to clean surfaces in contact with food:  
After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed 
by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up 
grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire. 

TIPS FOR CLEANING 

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts: 

Exterior: 

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth 

Door: 
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Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window 

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or 
spatter 

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth 

Interior walls: 

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth 

Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed 

Turntable/ Rotation ring/ Rotation axis: 

Wash with mild soap water 

Rinse with clean water and allow drying thoroughly 

.PRODUCT INSTRUCTION…… …………………....  ......... ...... 

Waveguide cover

1) Door lock
Microwave oven door must be properly closed in order for it to
operate

2) Viewing window
Allow user to see the cooking status

3) Rotating ring
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The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and 
helps it to balance when rotating 

4) Rotating axis
The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives
the turntable to rotate

5) Turntable
The food sits on the turntable, its rotation during operation helps
to cook food evenly

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is
geared in properly

6) Control panel
See below in details (the control panel is subject to change
without prior notice)
7) Outer cover
Used for wrapping and protecting the internal structural parts and
electrical components of the whole machine

8) Waveguide cover
It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.

Never remove the waveguide cover 
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.OPERATION OF CONTROL PANEL…。。。。。。。。。。….。… .....

POWER

Med
M.High

Low High

TIMER 0 1
2

35 3

30 4

25 5

20 6

15 7
10 9 8

1. CLOCK SETTING

The maximum setting is 35 minutes, there is a ringtone at the end, 
and the knob returns to the “0” position. 

2. MICROWAVE FUNCTION

There are five firepower files: 
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HIGH 100% power output (Quick cooking) 

M.High 80% power output 
(Normal 
cooking) 

Med 55% power output (Slow cooking) 

M.Low 30% power output (Defrost food) 

LOW 17% power output (Keep warm) 

Below is some food defrosting time advice: 

Weight Defrost time 

Meat 0.1~1.0kg 1:30~26:00 

Poultry 0.2~1.0kg 2:30~22:00 

Sea food 0.1~0.9kg 1:30~14:00 

.OPERATION …   .。。。。。。。。。 ..。….......    .... 

1) Connect the cord
- Before connecting the cord, make sure the timer is set to “0”
position.
- Do not block the ventilation.

2) Place the food on the glass turntable and close the door
- Food must be contained in a utensil

3) Select the desired power level

4) Set the timer
If desired time is less than 3 minutes, turn the firepower knob to
over 3 minutes position and then turn back to the desired time
setting.

5) Once the desired time is set, the cooking begins. If
pausing in between is needed, just open the door at any time,
and close it to resume operation.

6) When it times out and cooking ends, the microwave oven
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produces a bell ring, the inside lamp will also be 
automatically turned off. 
If food is removed before time out, make sure to set back the 
timer to “0” position, this avoids the microwave oven from 
operating in empty load. 

.UTENSILS GUIDELINE…。…………………………   ….. 

It is strongly recommended to use the containers which are 

suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the 

containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or 

plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal 

containers for microwave cooking and combination cooking as 

spark is likely to occur. You can take the reference of below table. 

Material  
of container 

Microwave Notes 

Heat-resistant 
ceramic 

Yes 

Never use the 
ceramics which are 
decorated with metal 
rim or glazed 

Heat-resistant 
plastic 

Yes 
Can not be used for 
long time microwave 
cooking 

Heat-resistant 
glass 

Yes 

Grill rack No 

Plastic film 
Yes 

It should not be used 
when cooking meat or 
chops as the 
over-temperature may 
do damage to the film 
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COOKING TIPS……   ..… 

The following factors may affect the cooking result: 

Food arrangement 

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part 

towards the centre and spread it evenly.  Do not overlap if 

possible. 

Cooking time length 

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out 

and extend it according to the actual need. Over cooking may 

result in smoke and burns. 

Cooking food evenly 

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once 

during cooking. 

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to 

centre of dish once or twice during cooking 

Allow standing time 

After cooking times out, leave the food in the oven for an 

adequate length of time, this allows it to complete its cooking 

cycle and cooling it down in a gradual manner 

Whether the food is done 

Color and hardness of food help to determine if it is done, these 

include: 

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge

- Joints of poultry can be moved easily

- Pork or poultry shows no signs of blood

- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always

place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it

to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic
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wrap come into contact with food as it may melt 

Microwave safe plastic cookware 

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for 

cooking foods with high fat and sugar content. Also, the 

preheating time specified in the dish instruction manual must not 

be exceeded. 

.MAINTENANCE… 。……………………… ……    ….. 

SERVICING 

Please check the following before calling for services. 

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in
the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if
the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

2. Does the oven lamp light?

3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?
(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is
quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot after 1 minute?

If “NO” is the answer to any of the above questions, please check 
your wall socket and the fuse in your meter box.  
If both the wall socket and the fuse are functioning properly, 
CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.  

SERVICING SAFEGUARDS
Caution: MICROWAVE RADIATION

1. Warning: There is microwave radiation and high voltage in the
microwave. Except for maintenance technicians, it is strictly
forbidden to dismantle it by yourself to avoid harm to the human
body. Do not expose to radiation from microwave generators or
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other conducted microwave energy components! 

Warning: When the microwave oven is running, the surface 
temperature will be very high!

2. During servicing below listed parts are liable to be removed and
give access to potentials above250V to earth.

3. The following conditions may cause undue microwave
exposure during servicing.

● Magnetron
● High voltage transformer
● High voltage capacitor
● High voltage diode

● Improper fitting of magnetron;
● Improper matching of door interlock, door hinge and door;
● Improper fitting of switch support;
● Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct Disposal of this product 

This marking indicates that this product should not 
be disposed with other household wastes 
throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled 
waste disposal, recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. To return 
your used device, please use the return and 
collection systems or contact the retailer where the 
product was purchased. They can take this product 
for environmental safe recycling. 
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