
 

 
 

Микровълнова фурна 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 
 

Модел: 
KOR-6S2BC-1 / KOR-6S2BK-1 
KOR-6S2BR-1 / KOR-6S2BW-1 

 
 

 

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да 

използвате микровълновата си фурна, и ги пазете 

грижливо. 

Ако спазвате инструкциите, фурната ви ще ви осигури 

дълги години добра експлоатация. 

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ГРИЖЛИВО 



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА 
ЕВЕНТУАЛНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА 
МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ 

(a) Не се опитвайте да работите с тази фурна при 
отворена вратичка, тъй като това може да предизвика 
вредно излагане на микровълнова енергия Важно е да не 
повреждате и да не изменяте предпазните блокировки. 

(b) Не поставяйте предмети между предната част на 
фурната и вратичката и не позволявайте натрупване на 
замърсявания или остатъци от почистващи препарати 
върху повърхностите на уплътнението. 

(c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или нейните 
уплътненията са повредени, фурната не трябва да се 
използва, докато не бъде ремонтирана от 
компетентно лице. 

 
ДОПЪЛНЕНИЕ 
Ако апаратът не се поддържа в добро състояние на чистота, 
повърхността му може да се влоши и да повлияе на 
продължителността на живота на апарата и да доведе до 
опасна ситуация. 

 

Спецификации  
Модел: K OR - 6 S 2 B C - 1 / K OR - 6 S 2 B W - 1 / K OR - 6 S 2 B R - 1 / K OR - 6 S 2 B K - 1 

Номинално напрежение: 230V~ 50Hz 

Номинална входна мощност 
(микровълнова): 

1050W 

Номинална изходна мощност 
(микровълнова): 

700 W 

Вместимост на фурната: 20 л 

Диаметър на въртящата се 
поставка: 

255 mm 

Външни размери: 440x360x259mm 

Нето тегло: Прибл. 10,5 kg 



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ВНИМАНИЕ 

За да намалите риска от пожар, токов удар, нараняване 
на хора или излагане на прекомерна енергия на 
микровълновата фурна, когато използвате уреда, 
спазвайте основните 
предпазни мерки, включително следните: 

1. Прочетете и следвайте специфичните: "ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНО ИЗЛАГАНЕ 
НА ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ". 

2. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 
години и нагоре и от лица с намалени физически, сетивни 
или умствени способности или с липса на опит 
и познания, ако са получили надзор или 
инструкции относно използването на уреда по безопасен 
начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не 
трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от 
страна на потребителя 
не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на 
възраст над 8 години и не са под надзор. Деца на възраст под 
8 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под 
непрекъснат надзор. 

3. Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно 
за деца на възраст под 8 години. 

4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се 
замени от производителя, негов представител или лица с 
подобна квалификация с цел да се избегнат опасни 
ситуации (За уреди с приставка тип Y) 



5. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен, преди 
да смените лампата, за да избегнете възможността от 
токов удар. 

6. ВНИМАНИЕ: Извършването на сервизно обслужване или 
ремонт, които включват отстраняване на капака, осигуряващ 
защита срещу излагане на микровълнова енергия, е опасно за 
всяко друго лице, освен за компетентно лице. 

7. ВНИМАНИЕ: Течности или други храни не трябва да се 
претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са 
склонни към избухване 

8. Когато загрявате храна в пластмасови или хартиени съдове, 
наблюдавайте фурната поради възможността от запалване. 

9. Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба 
в микровълнови фурни. 
10. Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на 
уреда и дръжте вартичката затворена, за да потушите 
всякакви пламъци 
11. Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до 
бурно кипене и затова трябва да се вземат мерки при 
нагряване на съда 
12. Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с 
бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се 
проверява температурата преди консумация, за да се избегнат 
изгаряния 
13. Яйцата в черупка и целите твърдо сварени яйца не 
трябва да се загряват в микровълнови фурни, тъй като е 
възможно да експлодират, дори след приключване на 
микровълновото загряване. 

14. Фурната трябва да се почиства редовно и трябва да 
отстраните всички хранителни остатъци. 

15. Ако фурната не се поддържа в чисто състояние, 
това може да доведе до влошаване на състоянието на 
повърхността, което може 



да се отрази неблагоприятно на живота на уреда и 
евентуално да доведе до опасна ситуация. 

16. Уредът не трябва да се монтира зад 

декоративна вратичка, за да се избегне прегряване. (Това не 
е приложимо за уреди с декоративна вратичка.) 

17. Използвайте само температурната сонда, 
препоръчана за тази фурна (за фурни, снабдени с 
възможност за използване на температурна сонда.) 

18. Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф, 
освен ако не е тествана в шкаф. 
19. Микровълновата фурна трябва да се използва при 
отворена декоративна вратчка. (за фурни с декоративна 

вратичка.)  

20.Този уред е предназначен за използване в домакинството 
и подобни приложения, като например: 
- кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други 
работни места. 
- от клиенти в хотели, мотели и друг вид жилищно настаняване; 
- ферми; 
- хотели, които предлагат нощувка и закуска. 

21. Микровълновата фурна е предназначена за загряване на 
храни и напитки. Изсушаването на храна или дрехи и 
нагряването на 
подложки за затопляне, чехли, гъби, влажни кърпи и други 
подобни може да доведе до риск от нараняване, запалване 
или пожар. 
22. При готвене в микровълнова фурна не се допуска 
използването на метални съдове за храна и напитки. 
23. Уредът не трябва да се почиства с пароструйка. 

24. Уредът е предназначен да се използва като самостоятелно 
устройство. 



25. Задната повърхност на уредите се поставя до стена. 



За да намалите опасността от нараняване на 
хора Заземяване Монтаж 

ОПАСНОСТ 
Опасност от токов удар 
Докосването на някои от 
вътрешните компоненти може 
да причини сериозно 
нараняване или смърт. Не 
разглобявайте 
уреда.. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасност от токов удар 
Неправилното използване на 
заземяването може да доведе 
до токов удар. 
Не включвайте уреда в 
контакта, преди той да 
бъде правилно 
инсталиран и заземен. 

Този уред трябва да 
бъде заземен. В случай 
на късо съединение, 
заземяването ще намали 
опасността от токов удар 
чрез осигуряване на 
авариен проводник за 
електрическия ток. 
Този уред е оборудван с 
кабел със заземяващ 
проводник и 
заземяващ щепсел. 
Щепселът трябва да бъде 
включен в контакт, който е 
правилно монтиран и 
заземен. 

Консултирайте се с 
квалифициран електротехник 
или сервизен специалист 
ако не разбирате напълно 
инструкциите за заземяване 
или при съмнение дали 
уредът е правилно заземен. 
Ако е необходимо да 
използвате удължител, 
използвайте само 3-жилен 
удължител. 

 

1. Осигурен е къс 
захранващ кабел, за да се 
намалят рисковете от 
заплитане или спъване в 
по-дълъг кабел. 

2. Ако се използва дълъг 
кабел или удължител: 
1) Маркираната електрическа 

мощност на комплекта кабели 
или удължителя трябва да е 
поне толкова голяма, колкото 
е електрическата мощност на 
уреда. 

2) Удължителният кабел 
трябва да бъде заземен 
трижилен кабел. 3)Дългият 
кабел трябва да бъде 
разположен така, че да не се 
премята през плота на бюрото 
или масата, където може да 
бъде дръпнат 
от деца или неволно 
повлечен с крак. 



ПОЧИСТВАНЕ 
Задължително изключвайте уреда от електрическата мрежа. 

1. Почиствайте вътрешността на фурната след употреба 
с леко влажна кърпа. 
2. Почиствайте принадлежностите по обичайния начин със 

сапунена вода. 
3. Рамката на вратичката, уплътнението и съседните 
части трябва да се почистват внимателно с влажна 
кърпа, когато са замърсени. 
4. Не използвайте груби абразивни почистващи препарати 
или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на 
вратичката на фурната, тъй като те могат да надраскат 
повърхността и да доведат до счупване на стъклото. 
5. Съвети за почистване---За по-лесно почистване на 
стените на вътрешността, до които се допира приготвената 
храна: Поставете половин лимон в купа, добавете 300 ml 
(1/2 пинта) вода и загрейте на 100% мощност на 
микровълновата фурна за 10 минути. Почистете фурната с 
мека и суха кърпа. 

 

СЪДОВЕ 
ВНИМАНИЕ 
Опасност от 
наранявания 
Извършването на 
сервизно обслужване 
или ремонт, 
които включват 
отстраняване на капака, 
осигуряващ защита 
срещу излагане на 
микровълнова енергия, 
е опасно за всяко друго 
лице, освен за 
компетентно лице. 

 

Вижте инструкциите за „Материали, които можете 

да използвате в микровълнова фурна или които 

трябва да се избягват в микровълнова фурна.“ 

Възможно е някои неметални прибори да не са 

безопасни за използване в микровълнова фурна. 

Ако се съмнявате, можете да изпитате въпросния 

съд, като следвате процедурата по-долу. 

Изпитване на съда: 
1. Напълнете подходящ за микровълнова фурна 

съд с 1 чаша студена вода (250 ml) и 
съответния съд. 

2. Гответе на максимална мощност за 1 минута. 
3. Внимателно докоснете съда. Ако празният 

съд е затоплен, не го използвайте за 
готвене в микровълновата фурна. 

4. Не превишавайте времето за готвене от 1 минута. 



Материали, които можете да използвате в микровълнова фурна 
Съдове Забележки 

 
 

Съд за печене 
 
 

Съдове за храна 

Стъклени буркани 

Стъклени съдове 

Пликове за готвене 
във фурна 

Картонени 
чинии и чаши 

Хартиени 
кърпички 

 
Пергамент
ова хартия 

Пластмаса 
 
 
 

Найлоново 
фолио 

Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда за печене трябва да 
е поне 3/16 инча (5 мм) над въртящата се поставка. Неправилната употреба може 
да доведе до счупване на въртящата се поставка. 

Подходящи само за микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на 
производителя. Не използвайте напукани или счупени съдове. 

Винаги махайте капака. Използвайте само за затопляне на храна до нейното затоп-
ляне. Повечето стъклени буркани не са устойчиви на топлина и могат да се счупят. 

Само топлоустойчиви стъклени съдове за фурна. Уверете се, че няма 
метални елементи. Не използвайте напукани или счупени съдове. 

Следвайте инструкциите на производителя. Не затваряйте с метална 
връзка. Направете прорези за излизане на парата. 

Използвайте само за краткотрайно готвене/затопляне. Не оставяйте 
фурната без надзор, докато готвите. 

Използвайте за покриване на храна за претопляне и абсорбиране на 
мазнини. Използвайте с надзор само за краткотрайно готвене. 

 

Използвайте като капак, за да предотвратите разпръскване, или като обвивка 
за готвене на пара. 
Подходящи само за микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на 
производителя. Трябва да има етикет „Подходящо за микровълнова фурна“. 
Някои пластмасови контейнери омекват, тъй като храната в тях се нагрява. 
„Пликовете за варене“ и плътно затворените найлонови пликове трябва да се 
прорежат, пробият или обезвъздушат според указанията на опаковката. 

Подходящи само за микровълнова фурна. Използвайте за 
покриване на храна по време на готвене, за да запазите влагата. 
Не позволявайте найлоновото фолио да се допира до храната. 

 

Термометри Само за микровълнова фурна (термометри за месо и сладки).  

Восъчна хартия Използвайте като капак, за да предотвратите пръскането и да запазите влагата. 

 
Материали, които трябва да се избягват в микровълнова фурна 
Съдове Забележки 

 

Алуминиева тавичка 
Кутия за храна с 
метална дръжка 
Метални прибори 
или прибори с 
метална украса 

Метални връзки за 

усукване  

Хартиени пликове 

Стиропор 

 
Дърво 

Може да причини искрене. Преместете храната в съд, подходящ за микровълнова фурна.  

 

Може да причини искрене. Преместете храната в съд, подходящ за микровълнова фурна. 

 
Металът предпазва храната от микровълновата енергия. Металната облицовка 
може да доведе до образуване на електрическа дъга.. 

Може да доведе до образуване на електрическа дъга и да предизвика 
пожар във фурната. Може да предизвика пожар във фурната. 

 

Стиропорът може да се разтопи или да замърси течността в нея, когато е 
изложена на висока температура. 

 

Дървото изсъхва, когато се използва в микровълнова фурна, и може да се 
разцепи или напука. 
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НАСТРОЙВАНЕ НА ФУРНАТА 
Наименования на частите и принадлежностите на фурната 
Извадете фурната и всички материали от кашона и вътрешността на 
фурната. Вашата фурна се доставя със следните принадлежности: 
Стъклена тавичка 1 A 

Модул на въртящ се пръстен 1 
Ръководство за употреба  1 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E D C B 

 
G A) Контролен панел 

B) Вал на въртящата се поставка 
C) Модул на въртящ се пръстен 
D) Стъклена тавичка 
E) Прозорче за наблюдение 
F) Модул на вратичката 
G) Защитна система за блокировка 

 
Монтиране на 
въртящата се пставка 

Главина (от долната 
страна) 

 

Стъклена 
тавичка 

 
Вал на 
въртящата се 
поставка  
  

 
 
а. Никога не поставяйте стъклената тавичка 

обърната надолу. Стъклената тавичка никога не 

трябва да се ограничава. 

б. По време на готвене винаги трябва да се 

използват както стъклената тавичка, така и 

модулът на въртящия се пръстен. 

в. Всички храни и контейнери за храна винаги се 

поставят върху стъклената тавичка за готвене. 

г. Ако стъклената тавичка или модулът на въртящия 

се пръстен се напукат или счупят, свържете се с 

най-близкия оторизиран сервизен център. 

 
Модул на въртящ се пръстен 



Монтаж върху кухненски плот 
Отстранете всички опаковъчни 
материали и принадлежности. 
Прегледайте фурната за евентуални 
повреди, като вдлъбнатини или счупена 
вратичка. Не монтирайте, ако фурната е 
повредена. 

 
 

Монтаж 
1. Изберете равна повърхност, 
която осигурява достатъчно 
свободно пространство за 
всмукателните и/или 
изпускателните отвори. 

 

 

(1) Минималната височина за 
монтаж е 85cm. 
(2) Задната повърхност на 
уреда се поставя до стена. 
Оставете минимално 
разстояние от 30 cm над 
фурната, а между фурната и 
всички съседни стени е 
необходимо минимално 
разстояние от 20 cm. 
(3) Не изваждайте крачетата 
от дъното на фурната. 
(4) Блокирането на 
всмукателните и/или 
изпускателните отвори може 
да повреди фурната. 

 
Шкаф: Отстранете всички защитни 
фолиа, намиращи се върху 
повърхността на шкафа на 
микровълновата фурна. 
Не сваляйте светлокафявия капак от 
слюда, който е прикрепен към 
вътрешността на фурната, за да 
предпазва магнетрона. 

 
 
 

(5) Поставете фурната 
възможно най-далеч от 
радиоприемници и 
телевизори. Работата на 
микровълновата фурна 
може да доведе до 
смущения в приемането на 
радио или телевизия. 
2. Включете фурната в 
стандартен домашен контакт. 
Уверете се, че напрежението 
и честотата са същите като 
напрежението и честотата 
върху етикета с номиналните 
стойности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
инсталирайте фурната над 
готварски плот или друг уред, 
отделящ топлина. При 
монтиране в близост до или 
над източник на топлина, 
фурната може да се повреди 
и гаранцията да отпадне. 

По време на 
работа 
достъпната 
повърхност 
може да се нагорещява. 

30cm 
0cm 

20cm 

20cm 

min85cm 



КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 
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Инструкции 

Микровълнова

/

/ 

W.T./ Time Defrost 
(Размразяване по таймер) 
Clock/ Pre-set (Часовник/предварителна 
 настройка) 
Stop/ Clear (Стоп/ Изчистване) 

Start/ +30Sec./Confirm (Старт/ +30 сек./ 

Потвърждение) 

/ 
 

/ 



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 
Тази микровълнова фурна използва модерно електронно управление за 
регулиране на параметрите на готвене, за да отговори по-добре на нуждите ви за 
готвене. 

1. Настройка на часовника 

Когато микровълновата фурна е свързана със захранването, фурната ще покаже 
„0:00“, и ще издаде звуков сигнал. 

1) Натиснете " CLOCK/PRE-SET ", цифрите за часа започват да примигват; 
 

2) Завъртете "       " за да настроите цифрите за часа, въведеното време трябва да 
бъде между 0--23. 

3) Натиснете " CLOCK/PRE-SET ", цифрите за минути започват да примигват. 

4) Завъртете "      " за да настроите цифрите за минутите, въведеното време трябва да 
бъде между 0--59. 

5) Натиснете " CLOCK/PRE-SET", за да завършите настройката на часовника. ":" 
 започва да примигва.  

Забележка: 1) Ако часовникът не е настроен, той няма да функционира при включване 
   на фурната. 

2) В процеса на настройване на часовника, ако не бъде извършена 
никаква операция в рамките на 1 минута, фурната автоматично 

ще се върне към предишното си състояние.. 

 

2. Микровълново готвене  

1) Натиснете еднократно клавиша "Microwave “, показва се "P100". 

2) Натиснете последователно " Microwave" завъртете "   ", за да изберете мощност 

на микровълната, ще се покажат последователно "P100", "P80", "P50", "P30", "P10". 

3) Натиснете "START/+30SEC./CONFIRM ", за да потвърдите. 

4) Завъртете "     ", за да настроите времето за готвене. (Зададеното време трябва да 
бъде между 0:05- 95:00.) 

5) Натиснете " START/+30SEC./CONFIRM ", за да започнете готвенето. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: стъпковите величини за времето за настройка на кодиращия 
превключвател са следните: 0---1   min : 5 seconds 

1---5   min :   10 seconds 
5---10 min :   30 seconds 
10---30 min: 1 minute 
30---95 min: 5 minutes  

Таблица с мощностите на микровълните 

Мощност на 
микровълната 

100% 80% 50% 30% 10% 

Дисплей P100 P80 P50 P30 P10 

 



3. Бързо готвене  
1) В състояние на изчакване натиснете клавиша " START/+30SEC./CONFIRM " за да 

готвите със 100% ниво на мощност за 30 секунди. При всяко натискане на този клавиш 
увеличавате с 30 секунди. Максималното време за готвене е 95 минути. 

2) В процеса на готвене и размразяване в микровълнова фурна 

натиснете  "START/+30SEC./CONFIRM", за да удължите 

времето за готвене. 

3) В състояние на изчакване завъртете "   " наляво, за да изберете директно времето за 

готвене. След като изберете времето, натиснете "START/+30SEC./CONFIRM", за да 

започнете готвенето. Мощността на микровълната е 100%. 

Забележка: При състояния на автоматично меню и размразяване на теглото, времето за 

готвене не може да бъде увеличено чрез натискане на "START/+30SEC./CONFIRM” 

 
4. Размразяване според теглото 

1) Натиснете еднократно " W.T./TIME DEFROST ", на екрана се показва "dEF1". 

2) Завъртете "    ", за да изберете тегло на храната. Диапазонът на теглото е 100-2000 g. 

3) Натиснете клавиша " START/+30SEC./CONFIRM ", за да започне размразяването 
 
 

5. Размразяване според времето 

1) Натиснете двукратно клавиша "W.T./TIME DEFROST", на екрана се показва "dEF2". 

2) Завъртете "    ", за да изберете времето за готвене. 

3) Натиснете "START/+30SEC./CONFIRM ", за да започне размразяването. 

Забележка: Мощността при размразяване е P30, и тя не може да се променя. 

 
6. Готвене на няколко етапа  

Могат да се задават максимум два етапа. Ако единият етап е размразяване, той трябва да 
се постави автоматично като първи етап. След всели етап, и при започване на следващия, 
се издава звуков сигнал. Забележка: Автоматичното меню не може да се задава като етап 
от готвена на няколко етапа. 

Пример: ако искате да размразите храната за 5 минути, а след това да готвите с 

80% мощност на микровълновата фурна за 7 минути. Стъпките са следните: 

1) Натиснете двукратно "W.T./TIME DEFROST ", на екрана се показва "dEF2"; 

2) Завъртете " ", за да настроите времето за размразяване на 5 минути; 



3) Натиснете еднократно "Microwave "; 

4) Завъртете " ", за да изберете мощност на микровълната 80%, докато се покаже "P80"; 

5) Натиснете "START/+30SEC./CONFIRM", за да потвърдите; 

6) Завъртете " ", за да настроите времето за готвене на 7 минути; 

7) Натиснете "START/+30SEC./CONFIRM", за да започне готвенето. 

 

7. Предварително зададена функция  

1) Първо настройте часовника (Консултирайте се с инструкциите за настройка на 
часовника.) 

2) Въведете програма за готвене. Можете да зададете максимум два етапа. 

Размразяването не трябва да се задава в предварително зададена функция. 

Пример: ако искате да готвите с мощност на микровълната 80% за 7 минути. 

a. Натиснете еднократно "Microwave "; 

b. Завъртете " ", за да изберете мощност на микровълната 80%, докато се покаже "P80"; 

c. Натиснете "START/+30SEC./CONFIRM", за да потвърдите; 

d. Завъртете " ", за да настроите времето за готвене на 7 минути; 

След като изпълните горните стъпки, не натискайте " START/+30SEC./CONFIRM ". 

След това направете следното: 

3) Натиснете " CLOCK/PRE-SET ". Цифрите за часа мигат; 

4) Завъртете " " за да настроите цифрите за часа, въведеното време трябва да бъде между 
0--23. 

5) Натиснете " CLOCK/PRE-SET ", цифрите за минути започват да примигват. 

6) Завъртете " " за да настроите цифрите за минутите, въведеното време трябва да бъде 
между 0--59. 

7) Натиснете " START/+30SEC./CONFIRM ", за да завършите настройката. ":" ще 

започне да мига, зумерът ще издаде двукратен звуков сигнал при достигане на 

определеното време, след което готвенето ще започне автоматично. 

Забележка: първо трябва да настроите часовника. В противен случай предварително 
зададената функция няма да се задейства. 

8. Автоматично меню  

1) В състояние на изчакване завъртете " “ надясно, за да изберете меню от "A-
1" до "A-8"; 

2) Натиснете "START/+30SEC./CONFIRM ", за да потвърдите избраното от вас меню; 

3) Завъртете " ", за да изберете тегло на храната; 

4) Натиснете "START/+30SEC./CONFIRM ", за да започне готвенето; 

5) След завършване на готвенето, се издава петкратен звуков сингал. 



Автоматично меню  
 

Меню Тегло Дисплей Мощност 

A-1 

АВТОМАТИЧНО 

ПРЕТОПЛЯНЕ 

200g 200  
 

100% 400g 400 

600g 600 

 
 

A-2 ЗЕЛЕНЧУЦИ 

200g 200  
 

100% 300g 300 

400g 400 

 
A-3 РИБА 

250g 250  
 

80% 350g 350 

450g 450 

 

A-4 МЕСО 

250g 250  
 

100% 350g 350 

450g 450 

A-5 ПАСТА 50g (с вода 450 ml) 50  
80% 

100g (с вода 800 ml) 100 

 
A-6 КАРТОФИ 

200g 200  
 

100% 400g 400 

600g 600 

A-7 ПИЦА 200g 200  

100% 
400g 400 

A-8 СУПА 200ml 200  
80% 

400ml 400 



9. Функция за заключване за деца 

Заключване: В състояние на изчакване натиснете "STOP/CLEAR" за 3 секунди, 

ще прозвучи продължителен сигнал, който означава влизане в състояние на 

заключване за деца, и на екрана се показва " ". 

Отключване: В заключено състояние натиснете "STOP/CLEAR" за 3 секунди, ще прозвучи 

продължителен сигнал, който означава, че заключването е освободено. 

 
10. Извикване на функция 

1) В състояние на готвене в микровълнова фурна, натиснете " Microwave", текущата 

мощност ще се покаже за 3 секунди. 

2) В състояние на предварителна настройка натиснете " CLOCK/PRE-SET ", за да 

зададете времето за отложен старт на готвенето. Предварително зададеното 

време ще мига в продължение на 3 секунди, след което отново ще се покаже 

часовникът. 

3) По време на готвене натиснете "CLOCK/PRE-SET", за да проверите текущия час. Той 

ще се покаже за 3 секунди. 

 

11. Спецификация 

(1) Когато завъртите копчето в начално състояние, се чува еднократен звуков сигнал; 

(2) Ако по време на готвене отворите вратичката, трябва да натиснете 

“START/+30SEC./CONFIRM", за да продължите с готвенето; 

(3) След като зададете програма за готвене без да натиснете "START/+30SEC./CONFIRM" 

в рамките на 1 минута, ще се покаже текущият час. Зададената програма ще бъде 

отменена. 

(4) Звуковият сигнал се чува веднъж при ефективно натискане, а при неефективно 
натискане няма да има отговор. 

(5) Звуковият сигнал ще прозвучи пет пъти, за да ви напомни, че готвенето е 

приключило. Отворете вратата на фурната или натиснете " STOP/CLEAR", за да 

спрете звуковия сигнал. 



Отстраняване на неизправности 
 

Нормални 

Микровълнова фурна 

смущава телевизионния 

сигнал 

Когато микровълновата фурна работи, приемането 
на радио и телевизионни програми може да бъде 
затруднено. Също както смущенията от малки 
електрически уреди, като миксер, прахосмукачка и 
електрически вентилатор. 
Това е нормално. 

Слабо осветление на 
фурната 

При готвене в микровълнова фурна с ниска 
мощност осветлението на фурната може да 
отслабне. Това е нормално. 

Натрупване на пара върху 

вратичката, горещ въздух от 

вентилационните отвори 

При готвене храната може да изпуска пара. Голяма 
част от парата ще излезе през вентилационните 
отвори. Но малка част от нея може да се натрупа 
по охладени места като вратичката на фурната. 
Това е нормално. 

Случайно стартиране на 
фурната без да има храна в 
нея. 

Забранено е пускането на уреда, ако в него няма  
 храна. 

Това е много опасно. 
 

Неизправност Възможна причина Отстраняване 

Фурната не може 
да стартира. 

(1) Захранващият кабел 
не е включен плътно. 

Изключете. Включете го 
отново след 10 секунди. 

(2) Изгорял предпазител 
или задействан 
прекъсвач 

Заменете предпазителя или 
върнете прекъсвача в 
първоначално положение 
(поправя се от професионален 
персонал на нашата 
компания) 

(3) Неизправен контакт. 
Тествайте контакта с други 
електрически уреди. 

Фурната не загрява. 
(4) Недобре затворена 
вратичка. 

Затворете добре вратичката. 

 
Съгласно Директивата за отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО), тези отпадъци трябва да се 
събират и обработват разделно. Ако някога в бъдеще ви се 
наложи да изхвърлите този продукт, моля, НЕ го изхвърляйте 
заедно с битовите отпадъци. Моля, изпратете този продукт в 
пунктовете за събиране на ОЕЕО, където има такива. 

 

PN:16170000A69903 


