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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА 
ИЗБЯГВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНО 
ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА 
МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ 

(a) Не се опитвайте да работите с тази 
фурна при отворена врата, тъй като 
отварянето на вратата 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 вратата и не 
позволявайте натрупване на замърсявания 
или остатъци от почистващи препарати 
върху повърхностите на уплътнението. 

(c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата или 
уплътненията на вратата са повредени, с 
микровълновата фурна не трябва да се 
работи, докато не се ремонтира от 
компетентно лице: (1) вратата 
(изкривяване), (2) пантите и ключалките 
(счупени или разхлабени), (3) 
уплътненията на вратата и повърхността 
на уплътнение. 

(d) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извършването 
на обслужване или ремонт, което 
включва отстраняване на капак, който 
предоставя защита срещу излагане на 
микровълнова енергия от лице, 
различно от компетентно лице, е 
опасно. 

(e) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или 
други храни не трябва да се претоплят 
в херметично затворени съдове, тъй 
като са склонни към избухване 

(f) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред може 
да се използва от деца на възраст от 8 
години и нагоре и лица с намалени 
физически, психически или умствени 
способности или липса на опит и 
знания, ако се надзирават или са били 
инструктирани за използването на 
уреда по безопасен начин и разбират 
съответните опасности. Децата не 
трябва да си играят с уреда. 
Почистване и поддръжка от 
потребителя не може да се извършва 
от деца, освен ако не са на възраст 
над 8 години и под родителски надзор. 
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ 
ЗА СПРАВКА. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите пожар, 
изгаряния, токов удар и други предупреждения: 
По-долу са посочени, както при всички уреди, 
определени правила за следване и предпазни 
мерки, за да се гарантира висока 
производителност от тази фурна: 

1. Не използвайте фурната за цели, 
различни от приготвяне на храна, като 
например за сушене на дрехи, хартия 
или други нехранителни предмети или за 
стерилизиране. 
2. Не използвайте фурната, 
когато е празна, това може да я 
повреди. 
3. Не използвайте вътрешността на 
фурната за някакъв вид хранилище, 
като за хартия, готварски книги, 
готварски съдове и т.н. 
4. Не работете с фурната без 
стъклената тава да е на мястото си. 
Уверете се, че е правилно поставена 
върху въртящата основа. 

 
5. Не забравяйте да отстраните капачките 

или капаците преди готвене, когато 
готвите храна, запечатана в бутилки. 

6. Не поставяйте чужд материал между 
повърхността на фурната и вратата. 
Това може да доведе до прекомерно 
изтичане на микровълнова енергия. 

7. Не използвайте рециклирани хартиени 
продукти за готвене. Възможно е да 
съдържат замърсявания, които може да 
причинят искри и/или пожар, когато се 
използват по време на готвене. 

8. Не приготвяйте пуканки, освен ако не 
използвате одобрени за микровълнова 
фурна пуканки или ако не са в търговска 
опаковка и препоръчани специални за 
микровълнови фурни. Приготвянето на 
пуканки в микровълнова фурна 
генерира по-малко количество от 
конвенционалното пукане на царевица; 
ще има много ненапукани зърна. Не 
използвайте масло, освен ако не е 
посочено от производителя. 
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9. Не приготвяйте храна, заобиколена 
от мембрана като жълтъци, картофи, 
пилешки дробчета и т.н. без първо да 
ги прободете няколко пъти с вилица. 

10. Не пукайте пуканки по-дълго от 
указаното в насоките на 
производителя времето за пукане 
обикновено е под 3 минути). По-
дългото приготвяне не води до повече 
пуканки. 

11. Прекомерното готвене може 
да доведе до карбонизиране на 
храната. 

Освен това готварската тава може да се 
нагрее прекалено много, за да я 
държите, или може да се счупи. 

12. Ако се появи дим, изключете или 
издърпайте щепсела на уреда и 
дръжте вратата затворена, за да 
потушите всякакви пламъци 

13. При подгряване на храна в 
пластмасови или хартиени съдове, 
наблюдавайте фурната, поради 
възможността от запалване. 

14. 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 

15. Винаги проверявайте температурата на 
храната или напитките, които са загрети в 
микровълнова фурна, преди да я дадете на 
някой, особено на дете или на по-възрастни 
хора. Това е важно, защото загретите неща в 
микровълнова фурна продължават да се 
нагряват въпреки че готвенето с 
микровълновата фурна е спряло. 

16. Яйцата в черупка и целите твърдо сварени 
яйца не трябва да се загряват в 
микровълнови фурни, тъй като е възможно 
да се взривят, дори след приключване на 
микровълновото загряване; 

17. Винаги поддържайте капака на вълновода 
чист. Почистете вътрешността на фурната с 
мека и влажна кърпа след всяко използване. 
Ако оставите 

4 



KOR9GRZSBUB017UB00(영)_말레이시아_가로A5.indd 5 2017-12-13 오후 3:06:00 

 

 

 

мазнини във вътрешността, те може да 
се загреят, да задимят или да се 
подпалят при следващото използване 
на фурната. 
18. Никога не загрявайте олио или 
мазнини за пържене, тъй като не можете 
да контролирате температурата и това 
може да доведе до прегряване и пожар. 
19. Течностите като вода, кафе или 
чай може да се загреят отвъд точката на 
кипене без да изглежда, че кипят, 
поради повърхностно напрежение на 
течността. Не винаги се виждат 
мехурчета или кипене, когато съдът е 
изваден от микровълновата фурна. 
ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО 
ВНЕЗАПНО КИПЕНЕ НА МНОГО 
ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ ПРИ ПОСТАВЯНЕ 
НА ЛЪЖИЦА ИЛИ ДРУГ ПРИБОР В 
ТЕЧНОСТТА. 
За да намалите опасността от 
нараняване на хора: 
a) Не прегрявайте течността. 
b) Разбъркайте течността както преди, 

така и по 

средата на затоплянето. 
c) Не използвайте съдове с прави 

стени с тесни гърла. 
d) След загряване, оставете съда 

да престои във фурната за 
кратко, преди внимателно да 
извадите съда. 

e) Бъдете изключително 
внимателни при поставянето на 
лъжица или друг прибор в съда. 

20. Децата трябва да бъдат 
надзиравани, за да се гарантира, 
че не си играят с уреда. 

21. Използвайте само съдове, които са 
подходящи за употреба в 
микровълнови фурни. 

22. Микровълновото претопляне на 
напитки може да доведе до бурно 
кипене и затова трябва да се 
вземат мерки при нагряване на 
съда 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 
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 снабден с кабел, 
оборудван със заземителен проводник и заземен щепсел. Щепселът трябва 
да бъде включен в контакт, който е правилно монтиран и заземен. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на заземителния щепсел 
може да доведе до опасност от токов удар. Консултирайте се с квалифициран 
електротехник или техник, ако не разбирате напълно инструкциите за 
заземяване или при съмнение дали уредът е правилно заземен. Ако е 
необходимо да използвате удължителен кабел, използвайте единствено 
удължителен кабел с 3 проводника, който разполага със заземителен щепсел 
с 3 щифта и контакт с 3 гнезда, в който ще можете да включите уреда. 
Посочените параметри на удължителния кабел трябва да са равни на или по-
големи от електрическите параметри на уреда. 
ВАЖНО 
Кабелите в тази захранващ проводник, монтиран към този уред, са оцветени 
в съответствие със следния код. 
Зелен и жълт: Земя  
Син: Нула: 
Кафяв: Под напрежение 
Тъй като цветовете на кабелите в захранващия проводник на този уред може 
да не отговарят на цветовите маркировки, идентифициращи клемите във 
вашия щепсел, извършете следното: кабелът, който със зелен и жълт 
Цветове да бъде свързан към клемата в щепсела, която е маркирана с 
буквата "E", символът за заземяване или в жълт и зелен цвят. Проводникът, 
който е със син цвят, трябва да бъде свързан към клемата, която е маркирана 
с буквата "N” или в черен цвят. Проводникът, който е със кафяв цвят, трябва 
да бъде свързан към клемата, която е маркирана с буквата "L” или в червен 
цвят. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът трябва да е заземен. 

МОНТАЖ 
1. Вентилация 
Не блокирайте въздушните вентилационни отвори. Ако отворите за 
вентилация бъдат закрити по време на работа, фурната може да прегрее, а 
това да доведе до неизправност За правилна вентилация, оставете над 
76mm пространство между страните и задната част на фурната, и 
минималната височина на свободно пространство, необходима над горната 
повърхност на фурната, е 100mm. 

2. Стабилно, равно място 
Тази фурна трябва да се постави върху стабилна и равна 
повърхност Тази фурна е предназначен само за използване върху 
кухненски плот. 
Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф, освен 
ако не е тествана в шкаф. 

3. Оставете място отзад и отстрани 
Всички въздушни вентилационни отвори трябва да бъдат свободни. 
Ако всички вентилационни отвори са закрити по време на работа, 
фурната може да прегрее, а това да доведе до неизправност 

4. Далече от радио и телевизори 
Възможно е лошо приемане на телевизия и радиосмущения, ако 
фурната се намира близо до телевизор, антена на радио, захранващ 
механизъм и т.н. Поставете фурната възможно най-далече от тях. 

5. Далече от нагряващи уреди и кранове на вода 
Дръжте фурната далече от горещ въздух, пара или пръски, когато 
избирате място за поставяне или е възможно изолацията да бъде 
неблагоприятно засегната или са възможни повреди. 

6. Захранване 
• Проверете своя местен източник на електрозахранване. Тази 
фурна изисква ток от приблизително 6 ампера, 220-240V 50Hz. 

• Захранващият кабел е с дължина от около 0,8 метра. 
• Използваното напрежение трябва да бъде същото като посоченото 
на тази фурна. Използването на по-високо напрежение може да 
доведе до пожар или до други инциденти, причиняващи повреда на 
фурната. Използването на ниско напрежение ще доведе до бавно 
готвене. Ние не носим отговорност за щети, произтичащи от 
използването на тази фурна с напрежение на амперния 
предпазител, различно от посоченото. 

• Ако захранващият кабел е повреден, производителят или 
неговият сервизен агент или лице със сходна квалификация 
трябва да го замени, за да се избегне възможна опасност. 

7. Проверете фурната след разопаковане за повреди като: 
Неправилно подравнена врата, повредена врата, вдлъбнатина във вътрешността. 
Ако се наблюдават някои от посочените по-горе условия, НЕ МОНТИРАЙТЕ и 
уведомете незабавно дилъра. 

8. Не работете с фурната ако е по-студена от стайната температура. 
(Това може да възникне по време на доставка в студено време.) 
Преди използване на фурната я оставете да се аклиматизира на 
стайната температура. 
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ДИАГРАМА НА ФУНКЦИИ 
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1 Резе на вратичката - Когато вратата е затворена автоматично ще се 
изключи. При отваряне на вратата, докато фурната работи, 
магнетронната лампа ще се изключи незабавно. 

 
2 Уплътнение на вратата - Повърхностите на уплътнението на 

вратата предотвратява извеждане на микровълни от 
вътрешността на фурната. 

 
3 Кухина на фурната 

 
4 Щит против пръски - предпазва изходът за микровълни от пръски на храната, която се 

готви. 
 

5 Защитна система за блокировка - не позволява отваряне на фурната, 
докато вратата е отворена. 
Фурната ще работи само при напълно затворена врата. Когато 
вратата е отворена, фурната се изключва и ще стартира само след 
затваряне на вратата. 

 
6 Стъклена тава за готвене - изработена от специално 

термоустойчиво стъкло Тавата може лесно да се изважда за 
почистване. Преди работа се уверете, че е правилно поставена 
(жлебове). Поставете храна в подходящ съд (чиния) върху тавата. 

 
7 Ролков водач - поддържа стъклената тава за готвене. 

 
8 Прозорец за наглеждане - позволява наглеждане на храната. 

Прозорецът е прозрачен на светлина, но не позволява излизането на микровълните. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
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ДИАГРАМА С ФУНКЦИИ (продължение) 
 

1 Display (Дисплей) - показва ви информация за готвене като 
време за готвене, ниво на мощност, тегло на храната и т.н. 

 
2 Auto Cook (Автоматично готвене) - натиснете този бутон, за да изберете 
функцията за автоматично готвене.    

 
3 Dish Warmer (Подгряване на чинии) - натиснете този бутон, за да изберете 

функцията за подгряване на чинии.  
 

4 Defrost (Размразяване) - натиснете този бутон за размразяване на 
храна по тегло. 

5 Quick Defrost (Бързо размразяване) - натиснете този бутон за размразяване на 
храна по тегло за кратко време. 

2 3 
6 Размразяване на прясна храна - натиснете този бутон, за да 

размразявате бавно храни по тегло за по-равномерно 
размразяване. 

5 
7 Power (Мощност) - натиснете този бутон, за да зададете нивото на мощност. 

 

8 Steam Cleaning (Почистване с пара) - натиснете този бутон, за да изберете 
функцията за почистване с пара. 

 

9 Бутони с цифри - натиснете тези бутони, за да въведете времето за готвене 
или теглото. 

 

10 Stop/Clear (Спиране/изчистване) - натиснете този бутон, за да спрете 
работата на фурната или да изтриете всички записи. 

11 Старт/+30 сек. - Натиснете този бутон, за да стартирате фурната или 
добавете 30 секунди към времето за готвене във функцията +30 сек. 

 
 

 

 
 
 
 

8 

1 

4 6 



KOR9GRZSBUB017UB00(영)_말레이시아_가로A5.indd 9 2017-12-13 오후 3:06:00 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА 
 

Този раздел включва полезна информация относно работата на фурната. 
1. Включете захранващия кабел в захранващ контакт 220-240V 50Hz. 
2. След като поставите храната в подходящ съд, отворете вратата на фурната и я 

поставете върху стъклената тава. 
Стъклената тава и ролковият водач трябва винаги да бъдат поставени на място по 

време на готвене. 
3. Затворете вратичката. Уверете се, че е добре затворена. 
4. Задайте необходимата програма и време, след което натиснете Старт. 
5. След приключване на готвенето извадете внимателно съда, тъй като ще бъде горещ. 
 

1 Лампичката на фурната светва, докато фурната работи. 
Вратата на фурната може да се отвори винаги по време на 
работа Фурната ще се изключи автоматично. 
 

При всяко натискане на бутон прозвучава звуков сигнал, за да 
потвърди натискането. 
 

Фурната автоматично готви на пълна мощност, освен ако не е 
зададена на по-ниско ниво на мощност. 
 

На дисплея не се показва нищо, когато фурната е включена в 
контакта. Когато отворите вратата дисплеят се включва и 
прозвучава звуков сигнал. 
 

При натискане на бутона за спиране/изчистване по време на 
работа на фурната, тя спира готвенето и цялата информация се 
запазва. За да изтриете цялата информация, натиснете бутона 
за спиране/изчистване още веднъж. Ако отворите вратата на 
фурната по време на работа, цялата информация се запазва. 
 
Ако натиснете бутона за стартиране и фурната не работи, 
проверете зоната между вратата и уплътнението на вратата за 
препятствия и се уверете, че вратата е добре затворена. 
Фурната няма да започне работа, докато не затворите напълно 
вратата или докато не нулирате програмата. 

 

 
 

ДИАГРАМА ЗА ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ 
• Нивото на мощност се задава чрез натискане на бутона за 

захранване. На диаграмата е показан дисплеят, нивото на 
мощност и процентът на мощност. 

 
 

Бутон за 
мощност 

Процент на 
мощност 

Изходна мощност (900W) 

Дисплей Мощност 

веднъж 100
% 

900 900W 

два 
пъти 

90% 810 810W 

3 80% 720 720W 

4 70% 630 630W 

5 60% 540 540W 

6 50% 450 450W 

7 40% 360 360W 

8 30% 270 270W 

9 20% 180 180W 

10 10% 90 90W 

11 0% 0 0W 
 
 
 

9 

Уверете се, че фурната е правилно монтирана и включена в 
контакта. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



KOR9GRZSBUB017UB00(영)_말레이시아_가로A5.indd 10 2017-12-13 오후 3:06:00 

 

 

НУЛЕВ РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ 
- КАК РАБОТИ 
Какво представлява мощност в режим на 
готовност ... 
Тази фурна разполага със специална функция, която може 
да намали потреблението на мощност в режим на 
готовност, като не включвате контакта или чрез пълно 
изключване. 
Фурната ще се изключи автоматично, когато не се използва за 2 
минути след приключване на работа. Въпреки че фурната е винаги 
включена в контакта, тя не консумира енергия в режим на пестене 
на енергия. Когато потребителят отвори вратата веднъж, фурната 
се събужда от режим на пестене на енергия и е готова за работа. 
Мощността в режим на готовност се отнася за консумираната 
електрическа мощност от електронни и електрически уреди, докато 
са изключени или са в режим на готовност. 

 

 
 

3. Отворете вратата за 
използване на фурната и 
дисплеят ще светне. 

 
  

 
 

Как се включва фурната... 
 

Как да включва фурната след работа ... 
 

 

 

 

1. Сега извадете щепсела от контакта. 2. Свържете захранващия 
кабел към контакт, но 
дисплеят няма да светне. 

1. Фурната ще се 
изключи автоматично, 
когато не се използва 
за 2 минути след 
приключване на работа 

2. Отворете вратата 
за използване на 
фурната и дисплеят 
ще светне. 

 
 

10 
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ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ 
Тази функция ви позволява да готвите храна с 
микровълнова енергия. Можете да промените нивото на 
микровълнова мощност от 100% до 0% . 

 

1. Поставете храна във фурната и затворете 
вратата. 

 
2. Натиснете бутоните за захранване, за да 

изберете желаното ниво на мощност. 
 
 
 
 
 

3. Натиснете бутоните с цифри, за да въведете 
време за готвене. 

 
 
 
 
 

4. Натиснете бутона Старт/+30 сек. 
Когато времето за готвене завърши, ще чуете 
3 звукови сигнала. 

 
 

+30 сек. 
 

 

+30 сек. ви позволява да претопляте за 30 секунди при пълна 
мощност, като просто докоснете бутона Старт/+30 сек. 
Като докоснете неколкократно бутона Старт/+30 сек., вие 
можете също да удължите времето да претопляне до 5 минути 
на стъпки от 30 секунди. 

 
 

 
1. Докоснете бутона Старт/+30 сек. 

Когато натиснете бутона Старт/+30 сек., на 
дисплея се извежда ":30”. 
След 1,5 секунди фурната започва да претопля. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

11 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на по-ниски нива на мощност 
увеличава времето за готвене, което е препоръчително да 
храни като сирене, мляко и меса за бавно готвене. 

Старт 

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да въведете времето 
за готвене до 59 минути 90 секунди 
при микровълново готвене. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако пропуснете тази стъпка, 
фурната ще г отви на пълна мощност. 

Старт/+30 
сек. 

Мощност 
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АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ 
Автоматичното готвене ви позволява да готвите любимите си храни. 

 

 
1. Поставете храна във фурната и затворете вратата. 

 
2. Натиснете бутоните за автоматично готвене, за 

да изберете желаното меню за автоматично 
готвене. 

 
3. Натиснете бутона Старт/+30 сек. 

Когато времето за готвене завърши, ще чуете 3  
звукови сигнала. 
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Старт 

АВТОМАТИЧНО 
ГОТВЕНЕ 

НЕ Меню за 
автоматич
но готвене 

Дисплей Колич
ество 

Насоки 

 
 

1 

 
Супа 
(Sup) 

 
 

AC-1 

 
 

250g 

• Налейте супа в купа за микровълнова или в 
кана. 

• Покрийте супата с найлоново фолио. 
Поставете храната във фурната 

• Оставете в микровълновата фурна по време 
на времето за престой и разбъркайте добре. 
Оставете за около 1-2 минути 

 
 
 

2 

 
 

Охладено 
месо 

(Makanan 
Sejuk) 

 
 
 

AC-2 

 
 
 

300g 

• Използвайте за охладени храни. 
• Ще предостави задоволителни за повечето 

марки. Може да поискате да опитате няколко 
и да изберете любимата си. 

• Отстранете опаковката от външната опаковка и 
следвайте насоките за покриване. След 
готвенето оставете да престоят покрити за 1 до 
3 минути 

 
 

3 

 
Печен 
картоф 

(Kentang 
Bakar) 

 
 

AC-3 

 
 

3 ea 
(180~22
0g) 

• Изберете среден размер картофи прибл 
220g. 

• Измийте и подсушете картофите. Пробийте 
картофите няколко пъти с вилица. 

• Поставете картофите във фурната. 
• След готвенето оставете да престоят 5 минути 

 
 

4 

Пресни 
зеленчуци 

(Sayur- 
Sayuran 
Segar) 

 
 

AC-4 

 
 

200g 

• Поставете зеленчуците (измийте и нарежете 
на 1/2-inch парчета) н купа за микровълнова 
фурна. 

• Добавете 2 супени лъжици вода 
• Покрийте с найлоново фолио и проветрете. 
• След готвене разбъркайте за 3-4 
секунди. Оставете ги покрити за около 2 
минути 

 
 

5 

Замразени 
зеленчуци 

(Sayur- 
Sayuran 
campur 

beku 

 
 

AC-5 

 
 

300g 

• Поставете зеленчуците в купа за 
микровълнова фурна. 

• Добавете 2 супени лъжици вода 
• Покрийте с найлоново фолио и проветрете. 
• След готвене разбъркайте за 3-4 
секунди. Оставете ги покрити за около 2 
минути 
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ПРЯСНО РАЗМРАЗЯВАНЕ 
Тази функция ви позволява да размразявате бавно храни по тегло 
за по-равномерно размразяване. 

 

 

1. Поставете храна във фурната и затворете вратата. 
 

2. Натиснете бутона за Размразяване на 
прясна храна, за да изберете желаното 
меню за размразяване. 

 
3. Натиснете бутоните с цифри, за да въведете  

 теглото на храната. 
 

4. Натиснете бутона Старт/+30 сек. 
Когато времето за размразяване завърши, ще  
чуете 3 звукови сигнала. 
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Старт 

Прясно 
размразяване 

НЕ Прясно 
размразяване 

меню 
Дисплей Тегло Насоки 

 
 
 

1 

 
 

Месо 
(Daging) 

 
 
 

Fr-1 

 
 
 
100g ~ 1500g 

• Мляно телешко месо, пържола от 
филе, кубчета за пържола, говежди 
стек, задушено, печени резени 
телешко, бургер от говеждо, 
агнешки котлети, печено рулце, 
наденица, котлети (2cm). 

• След размразяване оставете да 
престои 5-15 минути 

 

2 

 
Птиче 

месо (Daging 
Ayam) 

 

Fr-2 

 

100g ~ 1500g 

• цяло пиле, бутчета, гърди, пуешки 
гърди. 

• След размразяване оставете да 
престои 20-30 минути 

 
3 

 
Пиле 

(daging Ikan) 

 
Fr-3 

 
100g ~ 800g 

• Филе, стекове, цяла риба, морска 
храна. 

• След размразяване оставете да 
престои 10-20 минути 
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НЕ Размра
зяване 
меню 

Дисплей Тегло Насоки 

 
 

1 

 
 

Месо 

 
 

dF-1 

 
 

100g ~ 
1500g 

• Мляно телешко месо, пържола от филе, 
кубчета за пържола, говежди стек, 
задушено, печени резени телешко, бургер от 
говеждо, агнешки котлети, печено рулце, 
наденица, котлети (2 cm). 

• Обърнете храната, когато чуете звуковия 
сигнал. 

• След размразяване оставете да престои 5-15 
минути 

 
2 

 
Птиче 
месо 

 
dF-2 

 
100g ~ 
1500g 

• Цяло пиле, бутчета, гърди, пуешки 
гърди. 

• Обърнете храната, когато чуете звуковия 
сигнал. 

• След размразяване оставете да престои 20-30 
минути 

 
3 

 
Риба 

 
dF-3 

 
100g ~ 
800g 

• Филе, стекове, цяла риба, морска храна. 
• Обърнете храната, когато чуете звуковия 
сигнал. 

• След размразяване оставете да престои 10-20 
минути 

 

НЕ Меню за 
бързо 
размраз
яване 

Дисплей Тегло Насоки 

 
 

1 

 
 

Месо 

 
 

0 

 
 

100g ~ 
1000g 

• Микровълновата фурна разполага с 
функция за бързо размразяване, 
която ви позволява да 
размразявате само месо. 

• Обърнете храната, когато чуете 
звуковия сигнал. 

• След размразяване оставете да 
престои 5-15 минути 

 

 
РАЗМРАЗЯВАНЕ 

Тази функция ви позволява да размразявате храна. 

 
БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ 

 
 

Тази функция ви позволява бързо да размразявате месо. 
 

  

 

1. Поставете храна във фурната и затворете 
вратата. 

 
2. Натиснете бутоните за Размразяване, за да 

изберете желаното меню за размразяване. 
 

3. Натиснете бутона с цифри, за да въведете 
теглото на храната. 

 
4. Натиснете бутона Старт/+30 сек. 

Фурната издава звуков сигнал по време на 
цикъла на размразяване, за да сигнализира, че 
храната трябва да бъде обърната или 
пренаредена. Когато времето за размразяване 
завърши, ще чуете 3 звукови сигнала. 

1. 

Поставете храна във фурната и затворете вратата. 
 

2. Натиснете бутона за бързо размразяване. 
 

3. Натиснете бутоните с цифри, за да въведете теглото на 
храната. 

 
4. Натиснете бутона Старт/+30 сек. 

Фурната издава звуков сигнал по време на 
цикъла на размразяване, за да сигнализира, че 
храната трябва да бъде обърната или 
пренаредена. Когато времето за размразяване 
завърши, ще чуете 3 звукови сигнала. 

 
 14 

Старт 
Старт 

Бързо 
размразява
не 

Размразяване 
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ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА 
 

 

Тази функция ви позволява да почиствате вътре във фурната. 
 

 

 
1. Поставете около 200cc вода в кана или малка 

купа в средата на фурната. 
 

2. Натиснете бутоните за почистване с пара. 
 

3. Натиснете бутона Старт/+30 сек. 
фурната започва незабавно да работи в 
продължение на 15 минути 

 
4. На дисплея се извежда последователно 

"door" и "oPEn”, ако операцията приключи. 
 

5. Отворете вратата и избършете вътрешността 
със суха кърпа. 

 
 

 
ПОДГРЯВАНЕ НА ЧИНИИ 

 
 

1. Поставете чиниите във фурната и затворете вратата. 
 
 

2. Натиснете бутоните за подгряване на 
чинии, за да изберете броя чинии. 

 
 

3. Натиснете бутона Старт/+30 сек. 
Когато времето за работи завърши, ще чуете 3 звукови сигнала. 

 
 

НЕ Подгряване 
на чинии 

Дисплей Насоки 

1 1 чиния 1  
Само топла чиния 

2 2 чинии 2 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
: фурната е много гореща след почистване с пара. 
Използвайте дебела ръкавица за фурна, докато работите с храна 
или аксесоари. Не съхранявайте вода в бутилки с тесни гърла. 
Дори ако съдът е отворен, налягането може да се покачи. Това 
може да причини пръскане на съда, което може да доведе до 
нараняване. Бъдете внимателни, когато отваряте вратата за 
почистване във фурната. Горещата пара може да предизвика 
изгаряния. Ако е възможно изчакайте малко и отворете вратата 
след завършване на работата. 

Старт 

Почистване с 
пара 

Старт 

Подгряване 
на чинии 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Фурната спира да работи, когато вратата е отворена. 

 
СПИРАНЕ НА ФУРНАТА, ДОКАТО РАБОТИ 
1. Натиснете бутона за спиране/изчистване. 

• Можете да стартирате отново фурната, като натиснете Старт/+30  
сек. бутона за старт. 

• Натиснете още веднъж бутона Старт/изчистване, за да изтриете  
всички инструкции. 

• Трябва да въведете нови инструкции. 
 

2. Отворете вратата. 
• Можете да стартирате отново фурната, като 

затворите вратата и натиснете бутона Старт/+30 сек.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Ако видите искрене, натиснете бутона Стоп/изчистване и 
коригирайте проблема. Искренето е термин на микровълните за 
искри във фурната. Искренето се причинява от: 
a) Докосване на страните на фурната от метал или фолио. 
b) Фолиото не е увито около храната (извитите краища действат 

като антени). 
c) Метал като връзки тип "свински опашки", щифтове за 

птици или чинии с позлатени ръбове, в микровълновата. 
d) Рециклираните хартиени кърпи, съдържащи малки метални 

частици, използвани в микровълновата. 
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ГРИЖА ЗА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА  
1. Преди почистване изключете фурната. 

 
2. Поддържайте вътрешността на фурната чиста. 

При залепване на храна или разлети течности по стените на 
фурната, почистете с влажна кърпа. 
Можете да използвате мек перилен препарат при силно 
замърсяване на фурната. Използването на силен перилен 
препарат или абразиви не е препоръчително. 

 
3. Външната повърхност на фурната трябва да се почиства със 

сапун и вода, и да се изплаква и подсушава с мека кърпа. 
За да предотвратите повреда на работните части вътре във 
фурната, не трябва да позволявате навлизането на вода във 
вентилационните отвори. 
Уверете се, че всички хранителни остатъци са изчистени, тъй като  
може да се карбонизират. 

 
4. При навлажняване на контролния панел, почистете го с мека и 

суха кърпа. Не използвайте силни перилни препарати или 
абразиви върху контролния панел. 

 
5. При натрупването на пара вътре или около външната част на 

вратата на фурната, почистете с мека кърпа. Това може да се 
случи, когато използвате микровълновата фурна на висока 
влажност и по никакъв начин не показва неизправност на уреда. 

 
6. Обикновено е необходимо да отстраните стъклената тава за 

почистване. Измийте тавата в топла сапунена вода или в 
съдомиялна машина. 

 
7. Ролковият водач и дъното 

на фурната трябва да се 
почистват редовно, за да се 
избегне прекомерен шум. 
Просто почистете долната 
повърхност на фурната с мек 
перилен препарат или 
препарат за почистване на 
прозорци и подсушете. Може 
да измиете ролковия водач в 
мека сапунена вода. 

 
 

Фурната трябва да се почиства 
редовно и трябва да отстраните всички 
хранителни остатъци. 
Ако не поддържате фурната чиста, това 
може да доведе до влошаване на 
повърхността, което може да повлияе 
неблагоприятно върху живота на уреда 
и може да доведе до опасна ситуация. 
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1. Трябва редовно да почиствате ролковия водач и дъното на 
фурната, за да предотвратите прекомерен шум. 

2. Ролковият водач трябва винаги да се използва за 
готвене заедно със стъклената тава. 

 
 
 

1. Не работете с фурната без стъклената тава да е на мястото си. 
2. Не използвайте друга стъклена тава с тази фурна. 
3. Ако стъклената тава е гореща, оставете я да се охлади, 

преди да я почистите или поставите във вода. 
4. Не гответе директно върху стъклената тава. 

 

Стъклена тава 
 
 

Ролков водач 

СТЪКЛЕНА ТАВА 

РОЛКОВ ВОДАЧ 
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 
 

* ВЪПРОС: Може ли фурната да се използва с отстранени стъклена 
тава или ролков водач? 
ОТГОВОР: Не. Стъклената тава и ролковият водач трябва винаги да 

бъдат във фурната по време на готвене. 
 

* ВЪПРОС: Мога ли да отворя вратата, докато фурната работи? 
ОТГОВОР: Можете да отваряте вратата винаги по време на 

готвене. Микровълновата енергия ще спре незабавно и 
настройката на времето ще се поддържа, докато не затворите 
вратата. 

 
* ВЪПРОС: Защо има влага в микровълновата фурна след готвене? 

ОТГОВОР: Влагата на стените на фурната е нормално. Причинява се 
от парата от готвената храна, която се сблъсква със студената 
повърхност на фурната. 

 
* ВЪПРОС: Микровълновата енергия преминава ли през 

наблюдателния прозорец във вратата? 
ОТГОВОР: Не. Металният прозорец отблъсква енергията към 

вътрешността на фурната. Отворите са изработени, за да позволят 
преминаване на светлина през тях. Те не позволяват преминаване 
на микровълнова енергия. 

 
* ВЪПРОС: Защо понякога яйцата се пукат? 

ОТГОВОР: При приготвяне или забулване на яйца, жълтъкът може да 
се пукне, поради натрупване на пара вътре в мембраната на 
жълтъка. За да предотвратите това просто пробийте жълтъка с 
клечка за зъби, преди готвене. Никога не приготвяйте яйца без да 
пробиете черупките им. 

 
* ВЪПРОС: Защо това препоръчано време за престой след готвене 

е завършено? 
ОТГОВОР: Времето за престой е много важно. 

При микровълново готвене топлината е в храната, а не във фурната. 
Много от храните натрупват достатъчно вътрешна топлина, за да 
позволят продължаване на процеса на готвене дори след 
отстраняване на храната от фурната. Времето за престой за парчета 
месо, големи зеленчуци и кексове служи, за да позволите на храната 
отвътре да се сготви напълно, без да я прегорите отвън. 

 
* ВЪПРОС: Какво означава “време за престой"? 

ОТГОВОР: “Времето за престой” означава, че храната трябва да бъде 
извадена от фурната и покрита за още малко време, за да завърши 
приготвянето. Това освобождава фурната за друго готвене. 

* ВЪПРОС: Защо фурната ми не винаги готви толкова бързо, 
колкото е посочено в ръководството за готвене? 

ОТГОВОР: Проверете отново своето ръководство за готвене, за да се 
уверите, че сте спазили правилно инструкциите; и да видите какво 
може да причинява разликите във времето за готвене. Времената в 
ръководството за готвене и настройките на топлината са 
предложения, за да не позволят прегаряне...най-често срещаният 
проблем при свикване с използването на микровълнова фурна. 
Разликите в размера, формата и теглото и размерите може да 
изискват по-дълго време за готвене. Използвайте своя собствена 
преценка, заедно с предложенията от ръководството за готвене, за 
да проверите дали храната е правилно приготвена, както бихте 
направили и при конвенционална готварска печка. 

 
* ВЪПРОС: Ще се повреди ли микровълновата фурна, ако работи празна? 

ОТГОВОР: Да. Никога не я използвайте празна. 
 

* ВЪПРОС: Мога ли да използвам моята микровълнова фурна 
без въртящата се поставка или да завъртя поставката, за 
да поставя голяма риба? 

ОТГОВОР: Не. Ако извадите или обърнете поставката, това ще доведе до лоши 
резултати при готвене. 

Чиниите, използвани във вашата фурна трябва да пасват върху въртящата се 
поставка. 

 
* ВЪПРОС: Нормално ли е поставката да се върти и в двете посоки? 

ОТГОВОР: Да. Въртящата се поставка се върти по часовниковата и 
обратно на часовниковата стрелка в зависимост от въртенето на 
електромотора, когато започне цикълът на готвене. 

 
* ВЪПРОС: Мога ли да приготвям пуканки в микровълновата 

фурна? Как да получа най-добри резултати? 
ОТГОВОР: Да. Приготвяйте опаковани пуканки за микровълнова, като 

следвате насоките на производителя. Не използвайте обикновени 
хартиени торби. Използвайте “теста за слушане", като спрете 
фурната веднага след като пукането се чува на всяка 1 или 2 
секунди. Не пукайте повторно ненапуканите зърна. Не приготвяйте 
пуканки в стъклени съдове. 
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ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА СЕРВИЗ 
Направете справка със следния контролен списък, може да 
предотвратите ненужно обаждане до сервиза. 
* Фурната не работи: 

1. Проверете дали захранващият кабел е включен правилно. 
2. Проверете дали вратата е добре затворена. 
3. Проверете дали сте задали времето за готвене. 
4. Проверете за изгорял предпазител или прекъснат главен прекъсвач 

в къщата си. 
 

* Искрене във вътрешността; 
1. Проверете съдовете. Не трябва да използвате метални съдове или 

чинии с метална обшивка. 
2. Уверете се, че металните шишчета или фолиото не се докосват във 

вътрешните стени. 
 

Ако все още има проблем се свържете със 
сервиза. Можете да намерите списък с 
тези сервизи във фурната. 

 
 

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ 
Въпреки че фурната ви е снабдена с функции за защита е важно да 
спазвате следното: 

1. Важно е да не повреждате и да не изменяте предпазните блокировки. 
 

2. Не поставяйте предмети между предната част на фурната и вратата и 
не позволявайте натрупване на остатъци върху повърхностите на 
уплътнението. Почиствайте често зоната на уплътнението с мек 
перилен препарат, изплакнете и подсушете. Никога не използвайте 
абразивен прах или кърпи. 

 
3. Отворената врата не трябва да се подлага на опън, например, дете, 

увиснало на отворена врата или всяко натоварване може да доведе до 
падане на фурната напред, което ще причини нараняване и повреда 
на вратата. Не работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде 
ремонтирана от компетентен сервизен техник. Особено е важно 
вратата на фурната да се затваря както трябва и да няма повреди по: 
i) Врата (огъване) 
ii) Панти и куки (повредени или разхлабени) 
iii) Уплътнения на вратата и уплътнителни повърхности. 

4. Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от лица, различни от 
компетентен сервизен техник. 

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

 
6. Ако не поддържате фурната чиста, това може да доведе до 

влошаване на повърхността, което може да повлияе 
неблагоприятно върху живота на уреда и може да доведе до опасна 
ситуация. 

 
 
 
 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНО 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

Значението на символа върху продукта, неговите 
аксесоари или опаковка показва, че продуктът не трябва да 
се третира като битов отпадък. Моля, изхвърляйте това 
оборудване на съответните депа за събиране на 
рециклируеми отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване. В Европейския съюз и в други европейски 
страни има разделни системи за събиране за използвани 
електрически и електронни продукти. Като се погрижите 
този продукт да бъде изхвърлен по правилен начин, вие ще 
помогнете за предотвратяване на възможните опасни 
последствия за околната среда и здравето на хората, които 
могат да бъдат предизвикани от неправилно изхвърляне на 
това изделие. Рециклирането на материали ще помогне за 
запазване на природните ресурси. Моля, не изхвърляйте 
вашето старо електрическо или електронно оборудване с 
битовите отпадъци. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, обърнете се към местната 
градска управа, службата по извозване на домакински 
отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 
ЗАХРАНВАНЕ 220-240V AC, 50Hz 

ЕДНОФАЗОВО СЪС 
ЗАЗЕМЯВАНЕ 

 
МИКРОВЪЛНОВА 

КОНСУМИРАНА 
МОЩНОСТ 

1350 W 

ИЗХОДНА ЕНЕРГИЯ 900 W 

ЧЕСТОТА 2,450MHz 

РАЗМЕРИ ОТВЪН (Ш x В x Д) 465 x 280 x 365 mm 

РАЗМЕРИ НА ВЪТРЕШНОСТТА (Ш x В x Д) 314 x 235 x 346 mm 

ОБЕМ НА ВЪТРЕШНОСТТА 26 л 

НЕТО ТЕГЛО ПРИБЛ. 11,2 Kg 

ТАЙМЕР 59 мин. 90 сек. 

ИЗБОР НА МОЩНОСТ 10 нива 

* Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ 
Ръководство за съдове 
Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни. 
За да приготвяте храна в микровълновата фурна, тя трябва да може да проникне 
в храната, без да се отразява или абсорбира от използвания съд. Трябва 
внимателно да избирате съда. Ако съдът е маркиран като подходящ за 
използване в микровълнова фурна, не трябва да се тревожите. В следната 
таблица са посочени различни съдове и е показано дали и как трябва да се 
използват в микровълнова фурна. 
 

Съдове Безопа
сно 

Коментари 

Алуминиево фолио ▲ Може да се използва в малки 
количества за защита на зони срещу 
загаряне. Възможно е искрене, ако 
фолиото е прекалено близо до стената 
на фурната или при използване на 
прекалено много фолио. 

Тиган за пържени ястия ● Не претопляйте храната повече от 8 
минути. 

Порцелан и глинени 
изделия 

● Обикновено са подходящи порцелан, 
керамика, лакирани глинени съдове и 
костен порцелан, освен ако не са 
декорирани с метална обшивка. 

Еднократни картонени 
чинии 

● Някои замразени храни са опаковани в 
тези чинии. 

Опакована бърза храна 
• Пластмасови чашки и 

съдове 
• Хартиени торби 

или вестник 
• Рециклирана хартия 

или метални ръбове 

 
● 

 
✕ 

 
✕ 

 
Може да се използва за затопляне на 
храна Прегряването може да доведе 
до разтопяване на пластмасата. 
Може да се възпламени. 

 
Може да причини искрене. 

Стъклени съдове 
• Съдове за фурна 

 
• Фино стъкло 

 

• Стъклени кани 

 
● 

 
● 

 
 

● 

Може да се използват, освен ако не 
са декорирани с метална обшивка. 
Може да се използва за затопляне 
на храна или течности. Деликатното 
стъкло може да се счупи или напука 
при внезапно загряване. 
Трябва да отстраните капака. Подходящ 
само за затопляне. 
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Съдове Безопасно Коментари 

Метал 
• Съдове 
• Връзки за торба за 
фризер 

 
✕ 

✕ 

 
Може да причини искрене или пожар. 

Хартия 
• Чинии, чаши, 

салфетки и 
кухненска хартия 

• Рециклирана хартия 

 
● 

 
✕ 

 
За кратки времена на готвене и 
затопляне. Също така за 
абсорбиране на излишна влага. 
Може да причини искрене. 

Пластмаса 
• Съдове 

 
 
 

• Прилепващ филм 
 
 
 

• Торби за фризер 

 
● 

 
 
 

● 
 
 
 

▲ 

 
Особено при устойчива на топлина 
термопластмаса. Други пластмаси е 
възможно да се нагънат или 
обезцветят при висока температура. 
Не използвайте меламинова 
пластмаса. 
Може да се използва за задържане 
на влагата. Не трябва да докосва 
храната. 
Бъдете внимателни, когато 
отстранявате фолиото, тъй като 
може да излезе гореща пара. 
Само ако може да се вари или може 
да се използва във фурна. Не трябва 
да е херметична. Пробийте с вилица, 
ако е необходимо. 

Восък или устойчива 
на мазнини хартия 

● Може да се използва за 
задържане на влагата и за 
предотвратяване на пръски. 

 
● : Препоръчително използване 
▲ : Ограничено използване 
✕ : Не се препоръчва 
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ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕЗОПАСНО 
ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА  
 

Общо използване 
Не се опитвайте да повреждате и да не изменяте предпазните 
блокировки. 
Не поставяйте предмети между предната рамка на фурната и вратата и 
не позволявайте натрупване на остатъци върху повърхностите на 
уплътнението. Почистете с мек перилен препарат, изплакнете и 
подсушете. Никога не използвайте абразивен прах или кърпи. 
Не подлагайте вратата на фурната на опън или тежест като увиснало 
дете на отворена врата. 
Това може да причини падане на фурната напред, което ще доведе до 
нараняване или повреда на фурната. 
Не използвайте фурната, ако уплътненията на вратата или 
уплътняващите повърхности са повредени; или ако вратата е огъната; 
или ако пантите са разхлабени или повредени. 
Не работете с фурната, когато е празна Това ще повреди на фурната. 
Не се опитвайте да сушите дрехи, вестници или други материали в 
микровълновата фурна Може да се възпламенят. 
Не използвайте рециклирани хартиени продукти, тъй като може да 
съдържат замърсявания, които може да причинят искри или пожар. 
Не удряйте контролния панел с твърди предмети. Това може да повреди 
фурната. 

 
 

Храна 
Винаги използвайте минималното време за готвене от рецептата. По-
добре е храната да не е достатъчно сготвено, отколкото пресготвена. 
Недостатъчно сготвените храни могат да бъдат върнати във фурната за 
да се досготвят. Ако храната е пресготвена, нищо не може да се 
направи. 
Загрявайте внимателно малки количества храна или храни с ниска 
влажност. Те могат бързо да изсъхнат, изгорят или да се възпламенят. 
Не затопляйте яйца в черупката. Възможно е да се натрупа налягане и 
яйцата може да експлоадират. 
Картофите, ябълките, жълтъците и надениците са примери за храна с 
непорьозна кожа. Трябва да ги пробиете, преди готвене, за да 
предотвратите пръскане. 
Не се опитвайте да пържите в микровълновата фурна. 
Винаги оставяйте време за престой от поне 20 секунди след като 
изключите фурната, 

за да позволите на температурата да се изравни, бъркайте по време 
на нагряване, ако е необходимо, и винаги бъркайте след затопляне. За 
да предотвратите кипене и евентуално изгаряне, вие трябва да 
поставите лъжица или стъклена пръчка в напитките и да бъркате 
преди, по време на и след затопляне. 
Не оставяйте фурната без надзор, докато приготвяте пуканки. 
Не приготвяйте пуканки в хартиена торба, освен ако не е продукт от 
търговската мрежа. Възможно е зърната да прегреят и да се 
възпламенят кафявата хартиена торба. 
Не поставяйте опаковани торби с пуканки за микровълнова директно 
върху тавата на фурната. Поставете пакета на предпазното стъкло на 
микровълновата или керамичната плоча, за да избегнете прегряване и 
напукване на тавата на фурната. 
Не надвишавайте предложеното време за пукане на производителите на 
пуканки за микровълнова. По-продължителното пукане не създава 
повече пуканки, а може да доведе до изгаряне, пожар. Не забравяйте, че 
торбата за пуканки и тавата може да бъдат прекалено горещи, за да ги 
държите. Извадете ги внимателно и използвайте кърпички за хващане. 
Уверете се, че всички хранителни остатъци са изчистени, тъй като може да се 
карбонизират. 

 
 
 
 

ИСКРЕНЕ 
Ако видите искрене, докоснете бутона Стоп/изчистване и коригирайте проблема. 

Искренето е термин на микровълните за искри 
във фурната. Искренето се причинява от: 

• Докосване на страните на фурната от метал или фолио. 
• Фолиото не е увито около храната (извитите краища действат като антени). 
• Метал като връзки тип "свински опашки", щифтове за птици или чинии с позлатени 

ръбове, в микровълновата. 
• Рециклираните хартиени кърпи, съдържащи малки метални 

частици, използвани в микровълновата. 
• Замърсяване или мазнина върху капака на вълновода. 
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Въртяща се поставка Вълновод 

МЕРКИ ЗА ТЕГЛО 
15 g 
25 g 
50 g 
100 g 
175 g 
225 g 

½ oz. 
1 oz. 
2 oz. 
4 oz. 
6 oz. 
8 oz. 

450 g 1 g. 
 

МЕРКИ ЗА ОБЕМ 
30 ml 
100 ml 
150 ml 

300 ml 

600 ml 

1 fl.oz. 
3 fl.oz. 

5 fl.oz. (¼ pt) 
10 fl.oz. (½ 
pt) 

20 fl.oz. (1pt) 

 

МЕРКИ С ЛЪЖИЦА 
1,25 ml ¼ чаена лъжичка 
2,5 ml ½ чаена лъжичка 
5 ml 1 чаена лъжичка 

15 ml 1 супена лъжица 

 

ОТРАЗЯВАНЕ 

 

ПРИНЦИПИ НА 
МИКРОВЪЛНОВИТЕ ФУРНИ 
Микровълновата енергия се използва в тази страна за приготвяне и 
затопляне на храна от ранните експерименти с RADAR през Втората 
световна война. Микровълните се срещат в атмосферата както от 
естествени, така и от изкуствени източници. Изкуствените източници 
включват радар, радио, телевизия, телекомуникационни връзки и 
телефони в автомобили. 

 
КАК МИКРОВЪЛНОВИТЕ 
ФУРНИ ПРИГОТВЯТ ХРАНА 
Микровълновата фурна е уред от Група 2 ISM, в който радиочестотната 
енергия умишлено се генерира и използва във формата на 
електромагнитни лъчи за обработката на материала Тази фурна е уред 
от клас B, подходящ за използване в домашни помещения и помещения, 
които са директно свързани към захранваща мрежа с ниско напрежение, 
захранващо сгради за жилищни цели 

 
 
 

АБСОРБИРАНЕ 

    
Микровълна Водна молекула Абсорбиране Вибрация 

Микровълните водят до вибриране на водните молекули, което причинява 
ТРИЕНЕ, т.е. ТОПЛИНА. След това тази топлина готви храната. Освен 
това микровълните се привличат от мазнини и захарни частици и храни с 
високо съдържание на подобни продукти ще се приготвят по-бързо. 
Микровълните могат да проникват само до дълбочина от 4-5 cm и докато 
топлината се разпространява през храната чрез проводимост, както при 
традиционните фурни, храната се приготвя отвън навътре. 

 
Вътрешност на фурната Магнетрон 

 
 
 
 
 

 
ПРЕДАВАНЕ 

 

 

В микровълнова фурна електричеството 
се конвертира в микровълни от 
МАГНЕТРОН. 

 
 
 
 
 
 

Микровълните се отблъскват от металните 
стени и от металната врата. 

 
 
 

След това те преминават през съдовете за 
готвене, за да бъдат абсорбирани от 
водните молекули в храната, всички храни 
съдържат до някаква степен вода. 

 
ТАБЛИЦИ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ 

 

 

МЕРКИ ЗА ТЕЧНОСТ 
1 чаша = 8 fl.oz. = 240 ml 
1 пинта = 16 fl.oz. (UK 20 fl.oz.) = 480 ml (UK 560 ml) 
1 кварта = 32 fl.oz. (UK 40 fl.oz.) = 960 ml (UK 1120 ml) 
1 галон = 128 fl.oz. (UK 160 fl.oz.) = 3840 ml (UK 4500 ml) 
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ТЕХНИКИ ЗА ГОТВЕНЕ 
ВРЕМЕ ЗА ПРЕСТОЙ 
Плътните храни напр. месо, печени картофи и кексове, изискват време за 
престой 
(вътре или извън фурната) след готвене, за да позволят на топлината да 
завърши готвенето в централна напълно. Увийте късовете месо и 
картофите в алуминиево фолио. Късовете месо изисква приблизително 
10-15 минути, печените картофи 5 минути време за престой. Други храни 
като ястия в чиния, зеленчуци, риба и т.н. изискват 2-5 минути време за 
престой. След размразяване на храната също трябва да оставите време 
за престой. Ако храната не е сготвена след времето за престой, върнете 
във фурната и гответе още време. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА 
Много пресни храни напр. зеленчуци и плодове, имат различно 
съдържание на влага през сезона, особено картофите. Поради тази 
причина може да се наложи регулиране на времената за готвене. 
Сухите съставки напр. ориз, паста, може да изсъхнат по време на 
съхранение, така че времената за готвене се различават. 
 
ПЛЪТНОСТ 
Порьозните въздушни храни се нагряват по-бързо в сравнение с плътните 
храни. 
 
ПРИЛЕПВАЩ ФИЛМ 
Прилепващият филм помага за поддържане на влагата на храната и 
парата за ускоряване на времената за готвене. Пробийте преди готвене, 
за да позволите на излишната пара да излезе. Бъдете внимателни, когато 
отстранявате прилепващия филм от чиния, тъй като натрупаната пара ще 
бъде много гореща. 
 
ФОРМА 
Равните форми се приготвят равномерно. Храната се приготвя по-добре 
от микровълнова, когато е в кръгъл съд, 
вместо в квадрат. 
 
РАЗСТОЯНИЕ 
Храните се приготвят по-бързо и равномерно, ако са на разстояние една 
от друга. Никога не трупайте храни една върху друга. 

 
 

НАЧАЛНА ТЕМПЕРАТУРА 
Колкото по-студена е храната, толкова загряването ще бъде по-дълго. Храната от 
хладилника има нужда от повече време, 
за да се затопли, в сравнение с храна на стайна температура. 

 
ТЕЧНОСТИ 
Всички течности трябва да бъдат разбъркани преди и по време на загряване. 
Водата трябва да се разбърква 
преди и по време на загряване, за да се избегне кипване. Не 
нагрявайте течности, които вече са били сварени. НЕ 
ПРЕГРЯВАЙТЕ. 

 
ВЪРТЕНЕ И РАЗБЪРКВАНЕ 
Някои храни изискват разбъркване по време на готвене. Месото и птичето месо 
трябва да се обръщат 
на половината от времето за готвене. 

 
ПОДРЕЖДАНЕ 
Отделните храни напр. пилешко или пържоли, трябва да бъдат поставени на чиния, 
така че по-дебелите части да бъдат към външната страна. 

 
КОЛИЧЕСТВО 
Малките количества се приготвят по-бързо от големите, освен това малките ястия 
ще се затоплят 
по-бързо от големите порции. 

 
ПРОБИВАНЕ 
Кожата или мембраната на някои храни води до натрупване на пара по време на 
готвене. Тези храни трябва да бъдат пробити или трябва да обелете 
парче кожа, преди готвене, за да позволите на парата да излезе. 
Яйцата, картофите, ябълките, надениците и т.н. трябва да бъдат 
пробити преди готвене. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ВАРИТЕ ЯЙЦА В 
ЧЕРУПКИТЕ ИМ. 

 
ПОКРИВАНЕ 
Покривайте храните с прилепващ филм или с капак. Покривайте рибата, 
зеленчуците, 
касеролите, супите. Не покривайте кексове, наденици, картофи или сладки. 
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РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ 
▶ Не размразявайте покрито месо. Покриването може да позволи 

готвенето. Винаги отстранявайте външната обвивка и тавата. 
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова 
фурна. 

▶ Започнете размразяването на цели птици с гърдите надолу. 
Започнете да размразявате печива с мазната част надолу. 

▶ Формата на опаковката променя времето за 
размразяване. Плитките правоъгълни форми се 
размразяват по-бързо от дълбоките. 

▶ След изминаване на 1/3 от времето на размразяване, проверете 
храната. Може да се наложи да обърнете, разделите, 
пренаредите или отстраните размразените порции храна. 

▶ По време на размразяване фурната ще изведе подкана да 
обърнете храната. В този момент отворете вратата на фурната и 
проверете храната. Следвайте техниките по-долу за оптимални 
резултати на размразяване. 
След това затворете вратата на фурната. 

▶ След размразяване храната трябва да бъде хладна, но мека от 
всички страни. Ако все още е леко заскрежена, върнете за 
кратко в микровълновата фурна или я оставете за няколко 
минути. След размразяване оставете храната за 50-60 минути, 
ако има заскрежени зони. 
Птичето месо и рибата може да бъдат поставени под течаща 
хладка вода, докато се размразят. 

➪ Обърнете : Печено, ребра, цели птици, пуешки гърди, хотдог, 
наденици, пържоли или котлети. 

➪ Пренареждане: Разделете пържоли, стекове, питки за 
хамбургер, мляно месо, пиле или морска храна, парчета месо 
като телешка яхния. 

➪ Щит: Използвайте малки парчета алуминиево фолио, за да 
защитите тънките зони или ръбове на неравномерно оформени 
храни като пилешки крилца. За да предотвратите искрене, не 
позволявайте на фолиото да се доближава до 1 инч от стените 
на фурната или вратата. 

➪ Отстраняване: За да предотвратите готвене, размразената 
храна трябва да бъде отстранена от фурната. Това може да 
съкрати времето за размразяване за храна с тегло от по-малко 
от 3 lbs.(1350g). 

ТАБЛИЦА ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ 
 

Продукт и тегло Време на 
размраз
яване 

Време за 
престой Специални техники 

ТЕЛЕШКО 
Телешка кайма 
1 lb./450g 

 
7-10 мин. 

 
15-20 мин. Разделете и отстранете 

размразените части с 
вилица. 

Задушено месо 
1 ½ lbs./675g 11-15 мин. 25-30 мин. Разделете и подредете 

веднъж. 
Хлебчета 
4(4oz./110g) 7-9 мин. 15-20 мин. Обърнете на половината от 

времето. 
СВИНСКО 

Гърди 1 
lb./450g 

 
6-9 мин. 

 
25-30 мин. Разделете и подредете 

веднъж. 

Пържоли 
4(5oz./125g) 7-10 мин. 25-30 мин. Разделете и обърнете. 

Свинско кайма 
1 lb./450g 7-10 мин. 15-20 мин. Разделете и отстранете 

размразените части с 
вилица. 

ПТИЧЕ МЕСО 
Цяло пиле 2 ½ 
lbs./1125g 

 
21-25 мин. 

 
45-90 мин. 

Разделете от долната страна. 
Обърнете на половината от 
времето. Покрийте, ако е 
необходимо. 

Пилешки гърди 1 
lbs./450g 8-11 мин. 15-30 мин. Разделете и подредете 

веднъж. 
Пържено пиле 
(разрежете) 2 
lbs./900g 

17-21 мин. 25-30 мин. Разделете и подредете 
веднъж. 

Пилешки бутчета 
1 ½ lbs./675g 12-16 мин. 15-30 мин. Разделете и подредете 

веднъж. 
РИБА И МОРСКА 
ХРАНА 

Цяла риба 1 
lb./450g 

 
6-8 мин. 

 
15-20 мин. Обърнете на половината от 

времето. Покрийте, ако е 
необходимо. 

Филе от риба 
1 ½ lb./675g 10-12 мин. 15-20 мин. Разделете и обърнете. 

Скариди 
½ lb./225g 3-4 мин. 15-20 мин. Разделете и подредете 

веднъж. 
* Времената са приблизителни, защото температурата на фризера варира. 
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ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ И 
ПРЕТОПЛЯНЕ 

 

Таблица за готвене 
 

 
Продукт Ниво на 

мощност 

Готвене 
Време 
за 
lb./450g 

 
Специални 
инструкции 

МЕСО    
- Охладеното месо и 

птичето месо трябва 
да бъдат извадени от 
хладилника поне 30 
минути преди готвене. 

- Винаги оставяйте 
месото и пилешкото 
да престоят покрити 
след готвене. 

Говеждо - алангле P-80 6-8 мин. 
-Средно изпечено P-80 7-9 мин. 

-добре изпечено P-80 9-11 мин. 
Свинско P-HI 10-13 мин. 
Бекон P-HI 8-10 мин. 
ПТИЧЕ МЕСО   

Цяло пиле P-HI 4-9 мин. 
Порции пиле P-80 5-7 мин. 
Гърди (с кокал) P-80 6-8 мин. 
РИБА    

- Намажете малко олио 
или разтопено масло 
върху рибата или 
добавете 15~30ml (1-2 
супена лъжица) 
лимонов сок, вино, 
бульон, мляко или 
вода. 

- Винаги оставяйте 
рибата да престои 
покрита след готвене 

Филе от риба P-HI 3-5 мин. 
Цяла скумрия, P-HI 3-5 мин. 
Изчистена и подготвена   

Цяла пъстърва, 
изчистена 

P-HI 4-6 мин. 

и подготвена   

Пържоли от сьомга P-HI 4-6 мин. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Времената по-горе са само за справка. Има разлика в различните вкусове и 
предпочитания. Времената може да варират поради формата, нарязването и 
състава на храната. Замразената храна, пилешкото и рибата трябва да бъдат 
внимателно размразени преди готвене. 
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Таблица за претопляне 
• Бебешката храна трябва да се проверява преди сервиране, за 

да се избегне изгаряне. 
• Когато затопляте предварително опаковани готови храни, винаги 

следвайте инструкциите на опаковката. 
• Ако замразявате храни, които сте закупили от щандове за прясна 

или охладена храна, не забравяйте, че трябва да бъдат 
внимателно размразени, преди да следвате инструкциите за 
затопляне на плика. 
Струва си да поставите бележка, за да могат и други членове на 
семейството да не забравят. 

• Не забравяйте металните връзки и да прехвърлите храна от 
съдове с фолио преди претопляне. 

• Охладената храна отнема повече време за претопляне в 
сравнение с храна на стайна температура (като просто охладена 
храна или храна от шкафовете). 

• Всички храни трябва да се претоплят чрез пълна микровълнова мощност. 
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Продукт Време за 
готвене 

Специални инструкции 

Бебешка 
храна 
128g 
шише 

 
30 сек 

Изпразнете в малка купа. 
Разбъркайте добре веднъж или два пъти 
по време на затопляне. Преди да 
сервирате проверете внимателно 
температурата. 

Бебешко мляко 
100ml / 4fl.oz. 
225ml / 8fl.oz. 

 
20-60 сек. 
50-60 сек. 

Разбъркайте или разклатете добре и 
налейте в стерилизирана бутилка. 
Преди да сервирате разклатете добре и 
проверете внимателно температурата. 

Сандвич ролка 
или хлебче 

1 ролка 

 
 

30-40 сек. 

 
Увийте в хартиена кърпа и поставете 
върху стъкления рафт на 
микровълновата. 
*Забележка: Не използвайте рециклирани 
хартиени торби. 

Лазаня 
1 сервиране 
(10 ½ oz./300g) 

 
6-8 мин. 

 
Поставете лазанята в плочата на 
микровълновата. Покрийте с найлоново 
фолио и проветрете. 

Касерола 
1 чаша 
4 чаши 

 
3-5 мин. 
7-10 мин. 

 
Покрита храна в касерола за микровълнова 
фурна. Разбъркайте веднъж по средата на 
готвенето. 

Картофено 
пюре 1 чаша 
4 чаши 

 
2-4 мин. 
7-9 мин. 

 
Покрита храна в касерола за микровълнова 
фурна. Разбъркайте веднъж по средата на 
готвенето. 

Печен боб 
1 чаша 

 
3-4 мин. 

 
Покрита храна в касерола за микровълнова 
фурна. Разбъркайте веднъж по средата на 
готвенето. 

Равиоли или 
паста в сос 

1 чаша 
4 чаши 

 
 

3-4 мин. 
9-10 мин. 

 
 

Покрита храна в касерола за микровълнова 
фурна. Разбъркайте веднъж по средата на 
готвенето. 
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ТАБЛИЦИ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ 
 

Използвайте подходяща стъклена купа от пирекс с капак. Добавете 
30-45ml студена вода (2-3 супена лъжица) за всеки 250g освен ако 
не се препоръчва друго количество вода - вижте таблицата. 
Гответе храната покрита за минималното време - вижте таблицата. 
Продължете да готвите, за да постигнете предпочитаните 
резултати. Разбъркайте веднъж по време на и веднъж след 
готвене. Добавете сол, билки или масло след готвене. Покрийте 
по време на времето за престой за 3 минути. 
Съвет: разрежете пресните зеленчуци на равни части. Колкото 
по-малки са, толкова по-бързо ще се сготвят. 
Всички зеленчуци трябва да се сготвят чрез пълна микровълнова 
мощност. 

 
Ръководство за готвене на замразени зеленчуци 

 

Зеленчуци Тегло Време Инструкции 

спанак 0,3 lb./125g 1 - 2 мин. Добавете 15ml(1 супена 
лъжица) студена вода. 

броколи ½ lb./250g 2½ - 4 
мин. 

Добавете 30ml(2 супена 
лъжица) студена вода. 

Грах ½ lb./250g 2½ - 4 
мин. 

Добавете 15ml(1 супена 
лъжица) студена вода. 

Зелен фасул ½ lb./250g 3 - 5 мин. Добавете 30ml (2t супена 
лъжица) студена вода. 

Смесени 
зеленчуци 
(моркови/грах/ца
ревица) 

½ lb./250g 2½ - 4 
мин. 

Добавете 15ml(1 супена 
лъжица) студена вода. 

Смесени 
зеленчуци (По 
китайски) 

½ lb./250g 3 - 5 мин. Добавете 15ml(1 супена 
лъжица) студена вода. 
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Ръководство за готвене на пресни зеленчуци 
 

Зеленчуци Тегло Време Коментари 

Броколи ½ lb./250g 
1 lb./500g 

2½ - 3½ мин. 
4 - 5½ мин. 

Пригответе равни розички. Подредете 
стеблата в центъра. 

Брюкселско 
зеле 

½ lb./250g 3½ - 4½ мин. Добавете 60-75ml (5-6 супена лъжица) вода. 

Моркови ½ lb./250g 2 - 3½ мин. Разрежете морковите на равни парчета. 

Карфиол ½ lb./250g 

1 lb./500g 

2 - 3½ мин. 

4 - 5½ мин. 

Пригответе равни розички. Разрежете 
големи розички наполовина. Подредете 
стеблата в центъра. 

 
Тиквички 

 
½ lb./250g 

 
2 - 3½ мин. 

Разрежете тиквичките на парчета. 
Добавете 30ml (2 супени лъжици) вода 
или бучка масло. Гответе до крехкост. 

 
Патладжани 

 
½ lb./250g 

 
2 - 3½ мин. 

Разрежете патладжана на малки парчета и 
поръсете 1 супена лъжица лимонов сок. 

Праз ½ lb./250g 2 - 3½ мин. Разрежете праза на дебели парчета. 

Гъби 0,3 
lb./125g 

 
½ lb./250g 

1 - 2½ мин. 
 

2 - 4½ мин. 

Подгответе малки цели или нарязани гъби. 
Не добавяйте вода. Поръсете с лимонов 
сок. Добавете сол и пипер. Източете преди 
сервиране. 

Лук ½ lb./250g 2 - 3½ мин. Разрежете лука на парчета или 
половинки. Добавете само 15ml (1 
супена лъжица) вода. 

Пипер ½ lb./250g 2 - 4½ мин. Разрежете пиперките на малки парчета. 

Картофи ½ lb./250g 

1 lb./500g 

4 - 6 мин. 

7 - 9 мин. 

Притеглете обелените картофи и ги 
разрежете на равни половинки или 
четвъртинки. 

Ряпа ½ lb./250g 4 - 6 мин. Разрежете ряпата на малки кубчета. 
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РЕЦЕПТИ 
 

СУПА ОТ ДОМАТИ И 
ПОРТОКАЛИ 
1 oz.(25g) масло 
1 средна глава лук, нарязана 
1 голям морков и 1 голям картоф, 
нарязани на 13/4lb(800g), сок от 
нарязани домати и нарендан 1 малък 
портокал 11/2pints(900ml) горещ 
зеленчуков бульон и сол и пипер на 
вкус 

 
 

1. Разтопете в голяма купа в P-HI за 
1 минута. 

2. Добавете лука, моркова и картофа 
и гответе в P-HI за 4 минути. 
Разбъркайте по средата на 
готвенето. 

3. Добавете доматите, портокаловия 
сок, портокаловата кора и бульона. 
Разбъркайте добре. Подправете със 
сол и пипер на вкус. Покрийте 
купата и гответе на P-HI за 17 
минути. Разбъркайте 2-3 пъти по 
време на готвене, докато 
зеленчуците станат крехки. 

4. Пасирайте и сервирайте веднага. 

БЪРКАНИ ПЪРЖЕНИ 
ЗЕЛЕНЧУЦИ 
1 супена лъжица (15ml) 
слънчогледово олио 2 
супена лъжица (30ml) 
соев сос 1 супена 
лъжица (15ml) шери 
1"(2.5cm) джинджифил, 

обелен и фино настърган 
2 средни моркови, нарежете на 
малки ленти 4 oz.(100g)  гъби, 

нарязани 
2 oz.(50g) бобови кълнове 
4 oz.(100g) грах 
1 червена чушка, тънко нарязани 4 
лука, нарязани 
4 oz.(100g) консервени кестени, 

нарязани 
1/4 глава от китайски листа, тънко 
нарязани 

 
 

1. Поставете олиото, соевия сос, 
шерито, джинджифила, лука и 
морковите в голяма купа и 
разбъркайте добре 

2. Покрийте и гответе в P-HI за 
5-7 минути, разбъркайте 
веднъж. 

3. Добавете гъбите, бобовите 
кълнове, граха, червените чушки, 
лука, кестените и китайските листа. 
Разбъркайте добре. 

4. Гответе на P-HI за 6 -8 минути, 
докато зеленчуците станат крехки. 
Разбъркайте 2-3 пъти по време на 
готвене. 

 
Бърканите пържени зеленчуци се 
сервират с месо или риба. 

 

ФРЕНСКА ЛУЧЕНА 
СУПА 
1 големи глави лук, 
нарязани 1 супена 
лъжица (15ml) 
царевично масло 2 
oz.(50g) обикновено 
брашно 
2 пинти (1,2 литра) 

горещ бульон от месо 
или зеленчуци 

сол и пипер на вкус 
2 супена лъжица (30ml) 
магданоз, нарязани 4 дебели 
парчета френски хляб 
2 oz.(50g) сирене, настъргано 

 
 

1. Поставете лука и маслото в купа, 
смесете добре и гответе на P-HI 
за 1 минути. 

2. Разбъркайте брашното, за да 
приготвите паста и постепенно 
добавете бульон. Подправете и 
добавете магданоза. 

3. Покрийте купата и гответе на P-80 
за 18 минути. 

4. Налейте супата в купи за 
сервиране, потопете хляба и 
наръсете обилно със сирене. 

5. Гответе на P-80 за 2 минути, 
докато сиренето се разтопи. 

 
 
 

ПИЛЕ С МЕД 
4 пилешки гърди без кост 2 
супени лъжици (30ml) чист 
мед 
1 супена лъжица (15ml) 
пълнозърнеста горчица 
1/2 чаена лъжица (2,5ml) 
сух естрагон 1 супена 
лъжица (15ml) доматено 
пюре 1/4 пинт (150ml) 
пилешки бульон 

 
 
 
 
 

1. Поставете пилешките гърди 
в касерола. 

2. Смесете всички останали съставки 
и изсипете върху пилето. Сол и 
пипер на вкус. 

3. Сгответе на P-HI за 16-18 минути. 
Подредете и намажете пилето със 
сос два пъти по време на 
готвенето. 
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БУЛО ОТ СИНЬО 
СИРЕНЕ И ДИВ ЛУК 
2 печени картофа, 
(прибл.9 oz.(250g) всеки) 2 
oz.(50g) масло 
4 oz.(100g) синьо сирене, 
нарязано 1 супена лъжица (15ml) 
пресен див лук, нарязан 2 
oz.(50g) гъби, нарязани 
сол и пипер на вкус 

 
 
 
 
 

БЯЛ СОС 
1 oz.(25g) масло 
1 oz.(25g) обикновено брашно 

1/ 2 пинта (300ml) 
мляко 
сол и пипер на вкус 

 
 
 

1. Пробийте всеки картоф на 
няколко места. Сгответе на P-HI 
за 7-9 минути. Разрежете 
наполовина и загребете кожата в 
купа, добавете масло, сирене, див 
лук, гъби, сол и пипер, смесете 
внимателно. 

2. Поставете сместа в кожите на 
картофа и поставете в съд за 
фланове. 

3. Сгответе на P-60 за 12 минути. 
 
 
 
 
 
 

1. Поставете маслото в купа и гответе 
на P-HI за 1 минута, докато се 
разтопи. 

2. Разбъркайте брашното и 
разбъркайте в млякото. Гответе на 
P-HI за 4-5 минути, като бъркате на 
всеки 2 минути до плътна и мека 
консистенция. Подправете със сол 
и пипер на вкус. 

 
ЯГОДОВО СЛАДКО 
11/2 lb.(675g) ягоди, обелени 3 
супени лъжици (45ml) лимонов 
сок 
11/2 lb.(675g) пудра захар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБИКНОВЕН 
МИКРОВЪЛНОВ КЕКС 
4 oz.(100g) маргарин 
4 oz.(100g) захар 
1 яйца 
4 oz.(100g) самовтасващо 
брашно, пресято 2-3 супена 
лъжица (30-45ml) мляко 

 
 
 

1. Поставете ягодите и лимоновия сок 
в много голяма купа, загрейте в P-HI 
за 4 минути или до размекване на 
плодовете. Добавете захар и 
разбъркайте добре. 

2. Гответе на P-80 за 20-25 минути до 
достигане на зададената точка, 
бъркайте на всеки 4-5 минути. 

3. Налейте в горещи и чисти 
буркани. Покрийте, затворете и 
поставете етикет. 

 
* зададена точка: За да определите 

зададената точка поставете 1 
чаена лъжица (5ml) върху охладена 
чинийка. Оставете за 1 минута. 
Отстранете внимателно 
повърхността на сладкото с 
пръста си, ако повърхността се 
набръчква, значи сте достигнали 
зададената точка. 

 
 
 
 
 
 

1. подравнете основата на 8" (20,4cm) 
чиния за кекс с устойчива на 
мазнина хартия. 

2. Разбийте маргарина и захарта 
заедно, докато сместа стане лека 
и пухкава. Бъркайте яйцата и 
изсипвайте пресятото брашно с 
млякото. 

3. Поставете в приготвен съд. Гответе 
на P-HI за 4 -5 минути, докато 
шишчето за проверка излиза чисто. 

4. Оставете кекса за 5 минути преди 
да го обърнете. 
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ОМЛЕТИ 
1/ 2 oz.(15g) 
масло 4 яйца 
6 супена лъжица 
(90ml) мляко сол 
и пипер 

 
 
 

1. Разбъркайте заедно яйцата и млякото. 
2. Поставете масло в 10"(26cm) 

чиния за флан. Гответе на P-HI за 
1 минута, докато се разтопи. 
Намажете чинията с разтопено 
масло. 

3. Излейте сместа за омлет в чиния 
за флан. Гответе на P-HI за 5  
минути разбъркайте сместа и я 
сгответе отново в P-HI за 1 минута. 

 
 

БЪРКАНИ ЯЙЦА 
1/ 2 oz.(15g) 
масло 2 яйца 
2 супена лъжица 
(30ml) мляко сол 
и пипер 

 
 
 

1. Разтопете маслото в купа на P-HI 
за 1 минута. 

2. Добавете яйцата, млякото и 
подправките и смесете добре. 

3. Гответе на P-HI за 4 минути, като 
бъркате на всеки 30 секунди. 

 
АПЕТИТНА КАЙМА 
1 малък лук нарязан 
1 скилидка чесън, 
намачкан 1 супена 
лъжица (5ml) олио 
7 oz.(200g) нарязани консервени 
домати 1 супена лъжица (15ml) 
доматено пюре 
1 супена лъжица (5ml) 
смесени билки 8 
oz.(225g) говежда 
кайма сол и пипер 

 
 

1. Поставете лука, чесъна и 
олиото в касерола и гответе на 
P-HI за 2 минути или докато 
омекне. 

2. Поставете всички съставки 
в касерола. Разбъркайте 
добре. 

3. Покрийте и гответе на P-HI за 6 
минути, след това на  P-60 за 
10-14 минути или докато месото 
се сготви. 
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