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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: Позволявайте на деца да използват фурната без 
наблюдение само когато са им дадени съответни инструкции, така че детето 
да може да използва фурната по безопасен начин и да разбира опасностите 
от неправилната употреба 

(g) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в комбиниран режим, децата 
трябва да използват фурната само под наблюдение от възрастните заради 
създаваните температури 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ЗАЗЕМЯВАНЕ   
 

Как да проверите своята микровълнова фурна след 
разопаковане. 

Разопаковайте фурната, отстранете опаковъчния материал и 
проверете фурната за повреди като вдлъбнатини, счупена врата, 
резета или пукнатини по вратата. Не изваждайте фолиото от 
вътрешността на вратата. Уведомете незабавно дилъра, ако фурната 
е повредена. Не монтирайте, ако фурната е повредена. 

Къде да поставите своята микровълнова фурна. 
1. Поставете фурната върху равна и стабилна повърхност. 
2. Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф, освен 
ако не модел за вграждане в шкаф. 
3. Повърхността на фурната е защитена от пластмасово фолио, 
което трябва да бъде отстранено преди употреба. 
4. Оставете място отзад и отстрани и горната повърхност на 
фурната. 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 
5. Дръжте на разстояние от радио и телевизори. Ако фурната се 
намира близо до телевизор е възможна появата на радиосмущения. 
6. Дръжте на разстояние 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. 
7. Минималната височина на необходимото свободно 
пространство над горната повърхност на фурната е 170 mm 
минимум. 

Преди употреба (ако фурната ви разполага с грил елемент) 
За да предпазите фурната по време на транспортиране и съхранение, 
грил елементът е покрит със защитна обвивка. За да отстраните това 
покритие, трябва да нагреете грил елемента за 10 минути. Тази 
процедура ще генерира неприятна миризма, докато предпазната 
обвивка на елемента изчезва. 

За да отстраните обвивката използвайте следните процедури: 
1. Поставете устойчива на фурна или подходяща за микровълнова 
купа с 250 куб.см. вода или повече във фурната. 
2. Натиснете бутона за грил. 
3. Задайте времето на 10 минути. 
4. Натиснете бутона за стартиране. 
5. Когато изминат 10-те минути, прозвучава звуков сигнал. 

Забележка: 
Защитното покритие е отстранено и фурната е готова за употреба. 
Моля, имайте предвид, че фурната ви е много гореща. 

6. Отворете вратичката на фурната и извадете купата с вода 
(използвайте ръкавици при изваждането на купата). 

ЗАЩИТА СРЕЩУ ДЕЦА 
За да не позволите отварянето на фурната от деца, инсталирайте 
ключа за защита срещу деца. 
1. Докоснете бутона за спиране/изчистване за 3 секунди 
Извежда се индикатор на катинар и всички бутони спират да работят. 
2. Докоснете още веднъж бутона за спиране/изчистване за 3 
секунди, след което защитата срещу деца е отменена. 

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на деца да използват фурната 
без наблюдение само когато са им дадени съответни инструкции, 
така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и 
да разбира опасностите от неправилната употреба 

Свързване към електрическата мрежа  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН. 

НАПРАВЕТЕ СПРАВКА С ТАБЕЛКАТА С ДАННИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 

И ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НАПРЕЖЕНИЕТО НА УРЕДА ОТГОВАРЯ НА 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ВЪВ ВАШИЯ ДОМ. 
Гъвкавият захранващ проводник трябва да бъде правилно свързан 
към щепсел с три щифта с не по-малко от 13 ампера. Трябва да 
използвате щепсел с 3 щифта, който трябва да бъде маркиран с 
номера BS 1363 и трябва да бъде монтиран към предпазител от 13 
ампера, маркиран с номера 

 
BS 1362. 
Препоръчваме ви да използвате щифтове с добро качество и 
стенен контакт, който може да се изключва, когато не използвате 
машината. 

ВАЖНО - Кабелите в тази захранващ проводник, монтиран към 
този уред, са оцветени в съответствие със следния код 

ЗЕЛЕН И ЖЪЛТ-ЗЕМЯ СИН-НУЛА 
КАФЯВ-НАПРЕЖЕНИЕ 

Тъй като цветът на проводниците в захранващия проводник на 
този уред може да не отговаря цветовите маркировки, които 
идентифицират клемите във вашия щепсел, извършете следното: 

Захранване 
• Проверете своя местен източник на електрозахранване. Тази 

фурна изисква ток от приблизително 11,5 ампера, 230V 50Hz. 
• Захранващият кабел е с дължина от около 1,0 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. 

Проводникът със ЗЕЛЕН И ЖЪЛТ цвят трябва да бъде свързан 
към клемата в щепсела, който е маркиран с буквата "E" или 
символа за заземяване или оцветен в ЗЕЛЕНО И ЖЪЛТО ИЛИ 
ЗЕЛЕНО. 
Проводникът, който е със СИН цвят, трябва да бъде свързан към 
клемата, която е маркирана с буквата "N” или в черен или син 
цвят. 
Проводникът, който е с КАФЯВ цвят, трябва да бъде свързан към 
клемата, която е маркирана с буквата "L” или в ЧЕРВЕН или 
КАФЯВ цвят. 
Ако клемите в щепсела не са маркирани или ако се съмнявате 
относно правилните връзки се консултирайте с квалифициран 
електротехник. 

Ако не извършите правилните електрически връзки вие ще 
повредите микровълновата фурна и има възможност да се 
нараните. Нито производителят, нито доставчикът носят 
отговорност, ако това се случи. 

КАПСУЛОВАНИ ЩЕПСЕЛИ 
Ако се налага да отстраните капсулован щепсел от захранващия 
кабел, той трябва да бъде отрязан и подменен с подходящ такъв. 

Капсулованият щепсел не може да се използва за друг уред, 
поради което трябва да отстраните предпазителя и да го 
изхвърлите незабавно и безопасно, за да не позволите на други 
хора, особено деца, да го включат в стенния контакт, което ще 
доведе до опасна ситуация. 

Ако се налага подмяна на захранващия кабел, тази дейност 
трябва да бъде извършена от квалифициран електротехник и 
трябва да се подмени само с гъвкав кабел, получен от 
производителя. 

Приложимо само ако има монтиран капсулован щепсел. 
След подмяна на предпазител в щепсела, капакът на 
предпазителя трябва да бъде обратно монтиран. Ако загубите 
капака на предпазителя, трябва да се сдобиете с резервен. 
Цветът на правилния резервен капак на предпазителя е този на 
цветната вложка в основата на щепсела или цвета, който е 
гравиран в думите в основата на отвора на щепсела или на друго 
място на щепсела. Винаги посочвайте този цвят, когато поръчвате 
резервен капак за предпазител. 
Трябва да монтирате единствено 13 ампера резервни 
предпазители, които са одобрени от ASTA съгласно BS 
1362. 
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА. 
Когато използвате електрически уреди трябва да спазвате основните предпазни мерки за безопасност, включително следните: 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За да намалите опасността от изгаряния, токов удар, пожар, нараняване или излагане на голямо 
количество микровълнова енергия:  

 
1. Прочетете всички инструкции, преди използването на уреда. 
 
2. Прочетете и следвайте специфичните “ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЗА 

ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЕВЕНТУАЛНО ИЗЛАГАНЕ НА ГОЛЯМО 
КОЛИЧЕСТВО МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ", които можете да 
намерите на страница 1. 

 
3. Този уред трябва да бъде заземен. Свързвайте само към правилно 

заземен контакт. 
 
4. Монтирайте или разположете този уред само в съответствие с 

предоставените инструкции за монтаж. 
 
5. Някои продукти, като цели яйца и херметично затворени съдове – 

например затворени стъклени буркани – могат да експлодират и не 
трябва да се загряват в тази фурна 

 
6. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в 

това ръководство Не използвайте корозивни химикали или пари в 
този уред Този тип фурна е специално предназначен за затопляне, 
готвене или изсушаване на храни Той не е предназначен за 
промишлена или лабораторна употреба. 

 
7. Както при всеки един уред е необходим надзор, когато се използва 

от деца. 
 
8. Не използвайте уреда, ако има повреден кабел или щепсел, ако не 

работи изправно, или ако е бил повреден, или изпуснат. 
 
9. Този уред трябва да се обслужва само от квалифициран 

сервизен персонал. 
Свържете се с най-близкия до вас сервиз за проверка, ремонт или 

регулиране. 
 
10. Не покривайте и не блокирайте отворите на уреда. 
 
11. Не съхранявайте този уред на открито Не използвайте този продукт 

близо до вода — например близо до кухненска мивка, във влажно 
мазе или близо до плувен басейн или на други подобни места. 

 
12. Не потапяйте кабела или щепсела във вода. 
 
13. Пазете кабела далече от нагряти повърхности. 
 
14. Не оставяйте кабела да виси през ръба на масата или плота. 
 
15. Или: 
a) Когато почиствате повърхности на вратата и фурната, използвайте 

само меки, неабразивни сапуни или перилни препарати, като ги 
нанасяте с гъба или мека кърпа или 

b) Когато се предоставени отделни инструкции за почистване, 
вижте инструкциите за почистване на вратата. 

 
16. За да намалите опасността от пожар във вътрешността на фурната: 

a) Не пресготвяйте храната. Работете внимателно с уреда, когато 
поставяте хартия, пластмаса или други запалими материали 
вътре във фурната, за да улесните готвенето. 

b) Отстранете металните връзки от хартиени или найлонови 
торбички, преди да я поставите във фурната. 

 
c) Ако материалите вътре във фурната се възпламенят, оставете 

вратата на фурната затворена, изключете я и извадете 
захранващия кабел, или спрете захранването от предпазителя 
на таблото с предпазители. 

d) Не използвайте вътрешността на фурната като място за 
съхранение Не оставяйте хартиени предмети, готварски прибори 
или храна във фурната, когато не се използва 

 
17. Не използвайте микровълновата фурна за загряване на корозивни 

химикали (например сулфиди и хлориди). Изпаренията от подобни 
корозивни химикали може да взаимодействат с контакта и 
пружините на предпазните превключватели за блокировка, което 
ще блокира работата им. 

 
18. Винаги поддържайте капака на вълновода чист. Почистете 

вътрешността на фурната с мека и влажна кърпа след всяко 
използване. Ако оставите мазнини във вътрешността, те може да 
се загреят, да задимят или да се подпалят при следващото 
използване на фурната. 

 
19. Никога не загрявайте олио или мазнини за пържене, тъй като не 

можете да контролирате температурата и това може да доведе до 
прегряване и пожар. 

 
20. 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: 
1 Не прегрявайте течността. 
2 Разбъркайте течността както преди, така и по средата на 
затоплянето 3 Не използвайте съдове с прави стени с тесни гърла. 
4 След загряване, оставете съда да престои във 

фурната за кратко, преди внимателно да извадите съда. 
5 Бъдете изключително внимателни при поставянето на лъжица 

или друг прибор в съда. 
 

21. Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки 
храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява 
температурата преди консумация да се избегнат изгаряния 

 
22. Уредът трябва да бъде поставен така, че да има достъп до 

щепсела. 
 

23. Този уред не е предназначен за използване от хора (включително 
деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности 
или без опит и познания, освен ако не са под наблюдение и не са 
инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност 
лице относно начина на използване на уреда. 

 
24. Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си 

играят с уреда. 
 

25. Поради прекалено високите температури не 
докосвайте повърхността на вратата и горния 
нагревател на фурната по време на и след пускане на 
режима на готвене с нагревател. 

 
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 
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Общо използване 

 
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. 
Може да се възпламенят. 

 
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. Бъдете внимателни, когато изваждате въртящата се 

тава, след като готвите меса, които може да са довели 
до натрупване на мазнини в тавата. 

 
6. За разлика от фурните само с микровълни, тази фурна 

може да се нагорещи върху шкафа и вратата на 
фурната. 
Винаги използвайте подложки или ръкавици за 
фурна, когато поставяте или изваждате храна 
и/или аксесоари от фурната. 
Бъдете внимателни при докосване на части, различни 
от контролния панел по време на или веднага след 
готвене с грил или при комбинирани готвене. 

 
7. Ако фурната е гореща от комбинирано готвене, не 

използвайте пластмасови или стиропорни съдове за 
микровълново готвене. Възможно е да се разтопят. 

 
8. 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. 

 
9. При поява на искри не продължавайте да готвите с 

метални прибори. Вижте раздел “Аксесоари” на 
страница 8 за правилно използване на готварски 
съдове. 

 
10. Не оставяйте фурната без надзор по време на 

кратки времена на готвене. Възможно е пресготвяне 
и пожар. 

 
11. Не приготвяйте храна, заобиколена от мембрана като 

жълтъци, картофи, пилешки дробчета и т.н. без първо 
да ги прободете няколко пъти с вилица. 

 
12. 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. 

 
13. Не се опитвайте да работите с този уред при 

отворена врата. 
 

14. Не се опитвайте да отстранявате капаците, панелите и 
т.н. 

 
15. Периодично наблюдавайте фурната, докато храната 

се затопля или готви в съдове за еднократна 
употреба от пластмасови, хартиени или други 
запалими материали. 

 
16. Ако се появи дим, изключете или издърпайте 

щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да 
потушите всякакви пламъци 

 
17. Микровълновото претопляне на напитки може да 

доведе до бурно кипене и затова трябва да се 
вземат мерки при нагряване на съда 

 
18. Не забравяйте да отстраните капачките или капаците 

преди готвене, когато готвите храна, запечатана в 
бутилки. 

 
19. Не поставяйте чужд материал между повърхността на 

фурната и вратата. Това може да доведе до 
прекомерно изтичане на микровълнова енергия. 

 
20. Не пукайте пуканки по-дълго от указаното в насоките 

на производителя времето за пукане обикновено е 
под 3 минути). По-дългото пукане не води до по-
голямо количество пуканки, това може да причини 
изгаряне и пожар. 
Освен това готварската тава може да се нагрее 
прекалено много, за да я държите, или може да се 
счупи. 

 
21. При подгряване на храна в пластмасови или хартиени 

съдове, наблюдавайте фурната, поради възможността 
от запалване. 

 
22. 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. 

 
23. 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; 

 
24. Винаги поддържайте капака на вълновода чист. 

Почистете вътрешността на фурната с мека и влажна 
кърпа след всяко използване. Ако оставите мазнини 
във вътрешността, те може да се загреят, да задимят 
или да се подпалят при следващото използване на 
фурната. 

 
25. Никога не загрявайте олио или мазнини за пържене, 

тъй като не можете да контролирате температурата и 
това може да доведе до прегряване и пожар. 

 
26. По време на употреба уредът се нагорещява Трябва да 

се внимава и да се избягва докосване на 
нагревателите вътре във фурната 

 
27. Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара. 
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Внимание: 
• На пазара се предлагат редица аксесоари. Преди да 

купите се уверете, че са подходящи за използване в 
микровълнова фурна. 

• Когато поставите храна в микровълнова фурна се уверете, че 
храната, подложките за храна или капаците на храна не 
докосват директно вътрешните стени или тавана на 
вътрешността, тъй като може да възникне обезцветяване. 

 
 

 

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЕКСПЛОЗИЯ И ВНЕЗАПНО КИПЕНЕ     1. Яйца 
Никога не приготвяйте яйца в черупките им. Вътре в 
черупката ще се натрупа налягане по време на готвене и 
яйцето ще експлоадира. 
Ако желаете да готвите или претопляте яйца, които не са 
счупени за бъркане или смесване, вие трябва винаги да 
пробивате жълтъците или има опасност да 
експлоадират. Преди да претопляте в микровълнова 
фурна твърдо сварени яйца, трябва да ги разрежете. 

2. Пробиване 
Винаги пробивайте храната, която има кожа или 
мембрана, например, картофи, домати, наденици и т.н. 
Ако не го направите вътре може да се образува налягане 
и може да експлоадират. 

3. Капаци 
Винаги отстранявайте капаците на буркани и съдове и 
изваждайте съдове за храна, преди да готвите с 
микровълновата фурна. Ако не го направите вътре може 
да се образува пара и налягане, което може да причини 
експлозия, дори след спиране на микровълновата 
фурна. 

 

КОИ СЪДОВЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВЪВ ФУРНАТА?   
Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни. 
Преди използване потребителят трябва да провери дали съдовете са подходящи за използване в микровълнова фурна. 

Съдовете, изработени от порцелан или керамика са 
отлични за използване в микровълновата ви фурна. 
Повечето видове стъкло също са подходящи. 
Чашите от оловен кристал могат да се напукат и 
следователно не трябва да се използват. Пластмасата и 
хартията също могат да се използват, ако могат да 
издържат на температурата на загрятата храна. За готвене 
използвайте само пластмаса, която ще издържи на 
температура над 120˚C напр. полипропилен и полиамид. 
Определени пластмасови материали напр. меламин, ще 
бъдат загрети от микровълновата фурна и ще бъдат 
повредени. За да разберете дали определен съд е 
подходящ, можете да извършите следният прост тест: 
Поставете празния съд и чаша вода в микровълновата 
фурна. Водата е необходима, защото фурната не трябва 
да се използва празна или само с празен съд. Оставете 
фурната да работи на пълна мощност за една минута. 
Подходящият съд ще бъде само хладен. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Само микровълнова функция 
Готварски съдове и съдове за готвене, използвани в микровълнова 
фурна, трябва да бъдат изработени от материал, който не действа 
като бариера на микровълновата енергия. Като цяло това означава, 
че трябва да готвите в (хартия), пластмаса, стъкло или керамика. 
Металните тигани отразяват микровълновата енергия задържа 
готвенето и не трябва да се използва. В допълнение към материала 
формата на съда също трябва да бъде взета предвид. Кръглите 
овални форми предоставят най-равномерно готвене. Квадратните и 
правоъгълните съдове може да пресготвят храните в ъглите, защото 
там се абсорбира повече енергия. Плитките съдове предоставят по-
равномерно готвене. 

Металните съдове напр. тенджери и тигани за пържене не 
трябва да се използват в микровълновите фурни. Освен 
това не трябва да използвате чинии или съдове с 
декорации, тъй като металът напр. злато, може да са част 
от декорацията и подобни декорации 
ще бъдат повредени. 
Малките парчета алуминиево фолио 
също могат да се използват, но само за 
покриване на зоните, които ще бъдат 
пресготвени (напр. за покриване на 
пилешки крилца, бутчета и опашки от 
риба), но фолиото не трябва да 
докосва страните на фурната, тъй като 
може да се повреди. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

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. 

 
Материал 

Готвене 
с грил и 
конвекци

я 

Микровъ
лново 
готвене 

Комбиниран
о готвене 

Стъкло (общо)  

Стъкло (топлоустойчиво) 
Стъклокерамика и керамика 
(топлоустойчива)  
Глинени изделия 
Порцелан (топлоустойчив) 
Пластмаса (общо) 
Пластмаса (топлоустойчива) 
Алуминиево фолио 
Метални форми за печене 
Метал (тенджери, тигани и т.н.) 
Хартия 

Не 
Да 

 
Да 
 Да  
Да  
Не  
Да (2) 
Да  
Да (4) 
Да  
Не 

Да (1)  

Да 
 

Да (1) 
Да  
Да  
Да (2) 
Да (2) 
Да (3) 
Не 
Не 
Да 

Не  

Да 
 

Да (1)  
Да  
Да  
Не  
Да (2)  
Да  
Да (4)  
Не 
Не 

1. Без метални части или метални обшивки. 
2. Някои видове пластмаса са топлоустойчиви при определени 

температури. Проверете внимателно! 
3. Можете да използвате алуминиево фолио за покриване на 

деликатни зони от храната (това не позволява пресготвяне). 
4. Металните форми за готвене могат да се използват в 

комбинирани методи, но те са много дълбоки и ще намалят 
значително ефективността, тъй като металът не позволява 
достъп на микровълновата енергия до храната. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ 
 

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. 

 

  
● : Препоръчително използване 
▲ : Ограничено използване 
✕ : Не се препоръчва 

Съдов
е 

Безо
пасн

о 

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. 

Чиния за коричка ● 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. 

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. 
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ДИАГРАМА НА ФУНКЦИИ 
 

 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

w q 0 9 8 
 
 

e 
 
 
 
 
 
1 Резе на вратичката - Когато вратата е 

затворена, тя 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 Лампа на фурната - автоматично светва по 
време на работа на фурната. 

5 Защитна система за блокировка 

6 Контролен панел 

7 Бутон за отваряне на вратата - за да 
отворите вратата натиснете бутона за 
отваряне на врата. 

 
8 Капак на вълновод - предпазва изходът за 

микровълни от пръски на храната, която се 
готви. 

9 Ролков водач - това трябва винаги да се 
използва за готвене заедно със 
стъклената тава за готвене. 

10 Съединител - монтира се върху оста в центъра 
на дъното на вътрешността на фурната. Трябва 
да остане във фурната по време на цялото 
готвене. 

11 Стъклена тава за готвене - изработена от 
специално термоустойчиво стъкло Преди 
работа тавата трябва винаги да бъде в 
правилна позиция. Не приготвяйте храна 
директно върху тавата. 

12 Прозорец за наглеждане - позволява 
наглеждане на храната. Прозорецът е 
предназначен за преминаване на светлината, 
но не и на микровълните. 

13 Метален рафт 



КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 

8 

 

 

10 мин. 
1 час 

1 мин. 
10 мин. 

   

 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

15 
17 

16 16 

18 
19 

21 
20 22 
23 25 
24 26 

 

27 28 
 
 
 
 
 
 
 

14 Дисплей - извеждат се времето за готвене, 
нивото на мощност, индикаторите и настоящото 
време. 

 
15 Auto Cook (Автоматично готвене) - използва 
се за готвене или претопляне. 

 
16 One touch (Едно докосване) - използва 

се за готвене или претопляне на 
специфични количества храна. 

 
17 More (Повече) - използва се за добавяне на 
време за готвене. 

 
18 Less (По-малко) - използва се за премахване 
на време за готвене. 

 
19 Auto Defrost (Автоматично 

размразяване) - използва се за 
размразяване на храни. (за тегло) 

20 Grill (Грил) - използва се за готвене на грил. 
 

21 Defrost (Размразяване) - използва се за 
размразяване на храна.(за време) 

22 Combi (Комбинирано) - използва се за 
комбинирано готвене. 

 
23 Power (Мощност) - използва се за задаване на 
ниво на мощност. 

 
24 Kitchen Timer (Кухненски таймер) - 

използва се като минутен таймер за отлагане 
на началото на готвене или за задаване на 
време за задържане след готвене. 

 
25 Clock (Часовник) - използва се за настройка на 
часовника. 

 
26 Бутон за задаване на време - използва се 

за задаване на време за готвене и на 
настоящото време. 

 
27 Stop/Clear (Стоп/изчистване) - използва се 

за спиране на работата на фурната или за 
изтриване на данните за готвене. 

 
28 Start/+30sec (Старт/+30 сек.) - използва се за 

стартиране на фурната и също така се използва 
за задаване на времето за претопляне. 
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ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА  
 

Този раздел включва полезна информация относно работата на фурната. 
a. Включете захранващия кабел в захранващ контакт 230V 50Hz. 
b. 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. 

c. Затворете вратичката. Уверете се, че е добре затворена. 
 

1 Светлината на фурната светва само когато 
микровълновата фурна работи. 

 
2 Вратата на фурната може да се отвори винаги 

по време на работа, чрез натискане на бутона 
за освобождаване на вратата на 
контролния панел. Фурната ще се изключи 
автоматично. 

 
3 При всяко натискане на бутон прозвучава 

звуков сигнал, за да потвърди натискането. 
 

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

 

5 На дисплея се показва “ : 0”, когато щепселът на 
фурната е включен в контакта. 

6 Часовникът се връща към настоящото време, 
когато времето за готвене приключи. 

 
7 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 (освен настоящото време), 
докоснете още веднъж бутона за 
спиране/изчистване. 

8 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. 

9 ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате режима за грил; 
• Не отваряйте вратичката често, температурата 

вътре във 
фурната се понижава и готвенето може да не 
завърши в зададеното време. 

• Никога не докосвайте прозореца на фурната и 
металната вътрешност на фурната, когато 
поставяте и изваждате храна, защото 
температурата във фурната и на вратата е 
много висока. 

• Когато използвате тези режими бъдете 
внимателни, тъй като тавата ще бъде гореща 
при докосване, използвайте ръкавици или кърпи 
за хващане на съдове. 

 
 
 

ДИАГРАМА ЗА ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ 
• Нивото на мощност се задава чрез натискане на бутона за мощност. На диаграмата е показан дисплеят, 

нивото на мощност и процентът на мощност. 
 

Докоснете бутона 
за мощност 

Ниво на мощност 
(дисплей) 

Приблизителен процент на 
мощност 

веднъж P-HI 100% 

два пъти P-90 90% 
3 пъти P-80 80% 
4 пъти P-70 70% 
5 пъти P-60 60% 
6 пъти P-50 50% 
7 пъти P-40 40% 
8 пъти P-30 30% 
9 пъти P-20 20% 

10 пъти P-10 10% 
11 пъти P-00 0% 

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

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА   
Когато включите фурната за първи път на дисплея започва да мига “ :0” и прозвучава звуков сигнал. Ако 
променливотоковото захранване прекъсне на дисплея се извежда “ : 0”, когато захранването се 
възстанови. 

1. Докоснете бутона за часовник. 
Това е 12-часова часовникова система. 

 
2. Докоснете бутона за 

часовник още веднъж. 
Това е 24-часова 
часовникова система. 

 
3. Въведете правилния час, като докоснете бутоните за задаване на време. 

 

4. Докоснете бутона за 
часовник. 

 

Дисплеят спира да мига и започват да мигат 
двете точки. Ако изберете 12-часова 
часовникова система, този цифров часовник 
ви позволява да зададете от 1:00 до 12:59. 
Ако изберете 24-часова часовникова 
система, този цифров часовник ви 
позволява да зададете от 0:00 до 23:59. 

 

 
 

РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТАЙМЕР 
Когато сте избрали размразяване, автоматичният цикъл разделя времето за размразяване на периоди от 
редуващи се времена на размразяване и престой, като включва и изключва уреда. 

 

 

1. Докоснете бутона за 
размразяване. 

 
 

2. Докоснете бутоните за задаване 
на време за желаното време. 

Индикаторът за размразяване светва и се 
извежда “ : 0”. 

 
 

На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 
 

3. Докоснете бутона за стартиране. 
 
 

Когато докоснете бутона за стартиране индикаторът за размразяване започва да мига, за да покаже, че 
фурната е в режим на размразяване. Дисплеят отброява времето, за да покаже колко време за 
размразяване остава в режима на размразяване. 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. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се опитате да въведете грешен час, времето няма да бъде зададено и ще прозвучи 
звуков сигнал за грешка. Докоснете бутона за часовник и въведете повторно времето. 

Забележка: Вашата фурна може да 
бъде програмирана за 59 
минути и 90 секунди. ( 59 : 90 ) 

Размразяване 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази фурна разполага 
с няколко часовникови системи. Ако 
желаете 12-часова часовникова 
система, пропуснете тази стъпка. 

Часовник 
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РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО 
Автоматичното размразяване ви позволява лесно да размразявате храна, без да се налага да 
налучквате времето за размразяване Следвайте следните стъпки за лесно размразяване. 

 

 

1. Докоснете 
бутона за месо. 

 
 

2. Изберете желаното тегло за 
размразяване. (Вижте таблицата за 
размразяване по-долу.) 

 
3. Докоснете бутона за стартиране. 

Индикаторът Timer/ g светва и се извежда “ 
500 ”. 

 
 

На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 
 

Размразяването на месо започва. 
 

 

 

1. Докоснете бутона 
за птиче месо. 

 
 

2. Изберете желаното тегло за 
размразяване. (Вижте таблицата за 
размразяване по-долу.) 

 
3. Докоснете бутона за стартиране. 

Индикаторът Timer/ g светва и се извежда “ 
800 ”. 

 
 

На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 
 

Размразяването на птиче месо започва. 
 

 

 

1. Докоснете бутона 
за риба. 

 
 

2. Изберете желаното тегло за 
размразяване. (Вижте таблицата за 
размразяване по-долу.) 

 
3. Докоснете бутона за стартиране. 

 
 

* ДИАГРАМА ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО 

Индикаторът Timer/ g светва и се извежда “ 
300 ”. 

 
 

На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 
 

Размразяването на рибата започва. 

 

Докоснете 
бутона 

МЕСО ПТИЧЕ 
МЕСО 

РИБА 

веднъж 500 g 800 g 300 g 

два пъти 800 g 1000 g 500 g 

3 пъти 1000 g 1200 g 800 g 

4 пъти 1200 g 1500 g 1000 g 

 

Времето за размразяване се определя автоматично, в зависимост от избраното тегло. 
Когато докоснете бутона за стартиране, индикаторът Timer/ g изгасва и индикаторът за размразяване 
започва да мига и размразяването започва да отброява в дисплея. 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. 

Риба 

Птиче месо 

Месо 



ГОТВЕНЕ В ЕДИН ЕТАП 
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Забележка: Ако пропуснете стъпка 1, 
фурната ще готви на пълна мощност. 

Забележка: Вашата фурна може да 
бъде програмирана за 59 
минути и 90 секунди. ( 59 : 90 ) 

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. 

 

1. Докоснете бутона за мощност. 
X 6 (Изберете желаното ниво на мощност.) 

 
 
 
 
 
 

2. Докоснете бутоните за задаване на време за 
времето за готвене. 

 
 
 
 

3. Докоснете бутона за стартиране. 

Индикаторът M/W светва. 
На дисплея се извежда това, което сте докоснали. 
Този пример показва ниво на мощност 5. 

 

На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 

 
 

Когато докоснете бутона за стартиране индикаторът M/W започва да мига, за да покаже, че фурната работи. 
Дисплеят отброява времето, за да покаже колко време за размразяване остава. Когато времето за готвене 
завърши, ще чуете 3 звукови сигнала. 

 

 
 
ГОТВЕНЕ В ДВА ЕТАПА 
Всички рецепти изискват пълно размразяване на замразената храна преди готвене. 
Тази фурна може да бъде програмирана за автоматично размразяване на харни преди готвене. 

 

1. Докоснете бутона за 
размразяване. 

 
 
 

2. Докоснете бутоните за задаване на желаното 
време за размразяване. 

 
3. Докоснете бутона за 

мощност. 
X 6 (Изберете желаното ниво на 
мощност. ) 

 
4. Докоснете бутоните за задаване на време за 

желаното време за готвене. 
 

5. Докоснете бутона за стартиране. 

Индикаторът за размразяване светва и се 
извежда “ : 0”. 

 
 
 

На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 
Индикаторът M/W светва и се извежда 
“P-HI”. На дисплея се извежда това, 
което сте докоснали. 
Този пример показва ниво на мощност 5. 

 
На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 
 

Когато докоснете бутона за стартиране, индикаторите за размразяване и M/W светват, за 
да потвърдят избраните нива на мощност. Индикаторът за размразяване започва да мига, 
за да ви покаже, че фурната е в режим на размразяване. 
Дисплеят отброява времето, което остава в режим на размразяване. Когато фурната издаде звуков сигнал, 
обърнете, разделете и/или разпределете храната. В края на режима на размразяване фурната ще издаде 
звуков сигнал и ще започне микровълново готвене. 
Индикаторът за размразяване изгасва и индикаторът за M/W започва да мига. Дисплеят отброява времето, 
което остава в режим на M/W. Когато микровълновото готвене завърши, ще чуете 3 звукови сигнала. 

Мощност 

Размразяване 

Мощност 



ГОТВЕНЕ НА ГРИЛ 
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Тази функция ви позволява да запичате бързо храна. Нагревателният елемент се намира от горната страна на фурната 
Няма подгряване на фурната за грил готвене. Поставете храна вътре във фурната, когато задавате контролите. 

 

1. Докоснете бутона за грил. 
 
 
 

2. Докоснете бутоните за задаване на 
време за времето за готвене. 

 
 
 
 

3. Докоснете бутона за стартиране. 

Индикаторът за грил светва и се 
извежда “ : 0”. 

 
 

На дисплея се извежда това, което сте докоснали. 
 

 

 
 

 

Когато докоснете бутона за стартиране индикаторът да грил започва да мига, за да покаже, че фурната работи. 
Дисплеят отброява времето, за да покаже колко време за готвене остава. Когато времето за готвене завърши, 
ще чуете 3 звукови сигнала. 

 

 

КОМБИНИРАНО ГОТВЕНЕ 
Фурната разполага с комбиниран режим, който готви храна с нагревател и микровълни 
едновременно. Комбинираният режим ускорява процеса на готвене. 

 

 

1. Докоснете бутона за 
комбинирано готвене. 

 
 
 

2. Докоснете бутоните за задаване на 
време за времето за готвене. 

 
 
 
 

3. Докоснете бутона за стартиране. 

Индикаторът за комбинация светва и се 
извежда “ : 0”. 

 
 

На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 

 

 
 

 

Когато докоснете бутона за стартиране индикаторът да комбинация започва да мига, за да покаже, че фурната 
работи. 
Дисплеят отброява времето, за да покаже колко време за готвене остава. Когато времето 
за готвене завърши, ще чуете 3 звукови сигнала. 

 

Забележка: Времето може да бъде 
зададено до 59 минути 90 секунди. 

Забележка: Времето може да бъде 
зададено до 29 минути 90 секунди. 

Комбинирана 
функция 

Грил 



РЕЖИМ НА КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР 
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Забележка: Вашата фурна може да бъде програмирана за 59 минути и 90 секунди. ( 59 : 90 ) 

Таймерът работи като минутен таймер и може да бъде зададен за отложено готвене и да се използва за 
задаване на време на престой след готвене. Въпреки това отложеното готвене не може да бъде програмирано за 
размразяване. Таймерът работи без микровълнова енергия. 

 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАТО МИНУТЕН ТАЙМЕР 

1. Докоснете бутона за кухненски таймер. 
 
 

2. Натиснете времето, която искате да се отброява. 
 

3. Докоснете бутона за стартиране. 

 
 

Индикаторът Timer/ g светва и се извежда “ 
: 0”. 

 
На дисплея се извежда това, което сте докоснали. 

 
 

 

Индикаторът Timer/ g започва да мига и дисплеят отброява оставащото време в режим на кухненски 
таймер. Когато режимът на кухненски таймер завърши, ще чуете 3 звукови сигнала. 

 
 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА 
СТАРТИРАНЕТО НА ГОТВЕНЕТО 

1. Докоснете бутона за кухненски 
таймер. 

 
 

2. Натиснете времето, което искате да се отложи. 
 

3. Програмирайте желаното ниво на мощност и 
времето за готвене за храната, която искате да 
готвите. 

 
4. Докоснете бутона за стартиране. 

 
 

Индикаторът Timer/ g светва и се 
извежда “ : 0 ”. 

 
 

На дисплея се извежда това, което сте докоснали. 
 

Индикаторът M/W светва и се 
извеждат избраното ниво на 
мощност и време за готвене. 

 
 

Когато докоснете бутона за стартиране, индикаторът Timer/ g започва да мига и дисплеят отброява 
оставащото време в режим на кухненски таймер. Когато режимът на кухненски таймер завърши, фурната 
ще издаде звуков сигнал. Индикаторът Timer/ g изгасва и индикаторът за M/W започва да мига. Дисплеят 
отброява времето, което остава в режим на M/W. Когато микровълновото готвене завърши, ще чуете 3 
звукови сигнала. 

 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ЗАДАВАНЕ НА 
ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЙ 

1. Програмирайте желаното 
време за готвене. 

 
 

2. Докоснете бутона за кухненски таймер. 
 

3. Натиснете времето, за което искате фурната да е в задържане. 
 

4. Докоснете бутона за стартиране. 

 
 

Индикаторът M/W светва и се извежда 
избраното време. 

Индикаторът Timer/ g светва и се извежда “ : 0”. 

На дисплея се извежда това, което сте 
докоснали. 

 
 

Индикаторът M/W започва да мига и дисплеят отброява оставащото време в режим на M/W. Когато 
микровълновото готвене завърши, фурната ще издаде звуков сигнал. Индикаторът M/W изгасва и 
индикаторът за Timer/ g започва да мига. 
Дисплеят отброява времето, което остава в режим на кухненски таймер. Когато режимът на кухненски 
таймер завърши, ще чуете 3 звукови сигнала. 

 

Кухненски 
таймер 

Кухненски 
таймер 

Кухненски 
таймер 
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* FROZEN PIZZA (ЗАМРАЗЕНА ПИЦА) * 
• 200 g : Докоснете бутона за замразена пица веднъж. 
• 400g : Докоснете два пъти бутона за замразена пица в рамките на 1,5 секунди. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1 Използвайте само една замразена пица едновременно 

2. Използвайте само замразена пица, създадена за микровълнови фурни. 
3. Ако кашкавала на замразената пица не се разтопи достатъчно, сгответе още няколко секунди. 
4. Някои марки замразени пици може да изискват повече или по-малко време за готвене. 

+ 30SEC ви позволява да претопляте за 30 секунди при 100% (пълна мощност), като просто 
докоснете бутона +30 сек. Като докоснете неколкократно бутона +30 сек., вие можете също да 
удължите времето да претопляне до 5 минути на стъпки от 30 секунди. 

1. Докоснете бутона за +30 сек.  Когато докоснете +30 сек. се извежда 
":30”. Фурната започва да претопля. 

 
 
 
 

ГОТВЕНЕ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ 
Готвенето с едно докосване ви позволява да готвите или претопляте много от вашите любими 
храни, като докоснете само един бутон. За да увеличите количеството, докоснете избрания 
бутон, докато цифрата на дисплея е същия като желаното количество за готвене. 

 

 

1. Докоснете бутона за паста 
веднъж за 1 порция паста или 
два пъти за 2 порции. 

Извежда се “1”. 
След 1,5 секунди дисплеят се променя на 
време за готвене и фурната започва да 
готви. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Докоснете бутона за замразена 
пица веднъж за 200 g пица или 
два пъти за 400 g пица. 

Когато докоснете бутона за замразена 
пица веднъж, индикаторът Timer/g 
светва и се извежда “200”. 
След 1,5 секунди дисплеят се променя на 
време за готвене и фурната започва да 
готви. 

 
 

 

 

Замразена 
пица 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Поставете паста в дълбока касерола и двойно количество вода. 

2. Покрийте с капак или найлоново фолио. След готвене разбъркайте. 
3. Ако е възможно оставете от 3 до 5 минути или докато количеството се абсорбира. 

* PASTA (ПАСТА) * 
• 1 порция: Докоснете веднъж бутона за паста. 
• 2 порция: Докоснете два пъти бутона за паста в рамките на 1,5 секунди. 

Паста 

+30СЕК. 
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* BEVERAGE (НАПИТКА) (200 ml/чаша) * 
• 1 чаша (кана): Докоснете веднъж бутона за напитка. 
• 2 чаши (кани): Докоснете два пъти бутона за напитка в рамките на 1,5 секунди. 
• 3 чаши (кани): Докоснете три пъти бутона за напитка в рамките на 1,5 секунди. 

* DISH WARMER (ПОДГРЯВАНЕ НА ЧИНИИ) * 
• 350g : Докоснете веднъж бутона за подгряване на чинии. 
• 450g : Докоснете два пъти бутона за подгряване на чинии в рамките на 1,5 секунди. 

 

1. Докоснете бутона за напитка 
веднъж за 1 чаша, два пъти за 2 
чаши или три пъти за 3 чаши. 

Когато докоснете бутона за напитки веднъж 
на дисплея се извежда “ 1 ”. 
След 1,5 секунди дисплеят се променя на 
време за готвене и фурната започва да готви. 

 
 

 

 
 

1. Докоснете бутона за Подгряване 
на чинии веднъж за 350g чиния 
или два пъти за 450g чиния. 

Когато докоснете бутона за Подгряване на 
чинии веднъж, индикаторът Timer/g светва и 
се извежда “350”. 
След 1,5 секунди дисплеят се променя на 
време за готвене и фурната започва да готви. 

 
 

 

 
 
АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ 
Автоматичното готвене ви позволява да готвите или претопляте много от вашите любими храни, като 
докоснете неколкократно бутона за автоматично готвене. 

 

1. Докоснете бутона за автоматично готвене. Когато докоснете бутона за автоматично 
готвене веднъж на дисплея се извежда 
“AC-1”. Като докоснете неколкократно 
този бутон вие можете да изберете друга 
категория храна, както е показано в 
таблицата по-долу. 

 

2. Докоснете бутона за стартиране. Когато докоснете бутона за стартиране 
дисплеят се променя на време за 
готвене и фурната започва да готви. 

 
КАТЕГОРИЯ ХРАНА ТЕГЛО ДОКОСНЕТЕ 

БУТОНА 
AC-1 ХЛЯБ 4 филийки Докоснете бутона за 

автоматично готвене 
AC-2 СУПА 350g Докоснете два пъти бутона за 

автоматично готвене 
AC-3 ПЕЧЕНИ КАРТОФИ 3 картофи (200g 

всеки) 
Докоснете три пъти бутона за 

автоматично готвене 
AC-4 ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 200g Докоснете четири пъти бутона 

за автоматично готвене 
AC-5 ЗАМРАЗЕНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 
200g опаковка Докоснете пет пъти бутона за 

автоматично готвене 
 

Автоматично 
готвене 

Подгряване 
на чинии 

Напитка 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Фурната спира да работи, когато вратата е отворена. 

 
 
 
LESS, MORE (ПО-МАЛКО, ПОВЕЧЕ) 
За да промените готвенето с едно докосване или времето за готвене, докато фурната работи, 
използвайте бутона за по-малко или повече (освен за размразяване). Натиснете бутона за по-
малко/повече, за да намалите/увеличите готвенето с едно докосване и времето за автоматично готвене 
кратно на 10 секунди. Цялостното готвене с едно докосване и времето за автоматично готвене може да 
се увеличи до максимум 59 минути 50 секунди. 
Натиснете по-малко/повече, за да намалите/увеличите времето за готвене кратно на 1 минута. 
Цялостното време за готвене може да се увеличи до максимум 59 минути (За да увеличите максималното 
време на грил е 29 минути.) 

 

 
 
 

ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА 
Заключването за безопасност не позволява нежелано използване на фурната например от малки деца. 
За да го зададете натиснете и задръжте бутона за стартиране/изчистване за 3 секунди и прозвучава звуков сигнал. 
При всяко натискане на бутона (освен бутона за стартиране/изчистване) на дисплея се извежда “LOC”. 
За да го отмените натиснете и задръжте бутона за стартиране/изчистване за 3 секунди и прозвучава звуков сигнал. 

 
 
 
 
ЗА НАСТРОЙКА НА РЕЖИМ НА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

1. Докоснете бутона за спиране/изчистване. 
На дисплея се извежда “ :0” или часовник. 

 
2. Докоснете и след това задръжте натиснат бутона 

за часовник за 3 секунди. Дисплеят ще изгасне и 
прозвучава звуков сигнал. 
За да пуснете фурната в енергоспестяващ режим, докоснете произволен бутон. 
След това се показват “ :0” или часовник и работата на всички функционални бутони ще бъде същата както в нормален 
режим. Ако няма операция в рамките на 10 секунди в режим на изчистване, цялото съдържание на дисплея ще изчезне. 

 
3. За да отмените енергоспестяващия режим, просто повторете процедурата 

за настройка. Когато дисплеят е включен. Енергоспестяващият режим ще 
бъде отменен и ще прозвучи звуков сигнал. 
Фурната отново е достъпна за нормална употреба. 

 

 
 

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

• Можете да стартирате отново фурната, като докоснете бутона за стартиране. 
• Докоснете веднъж бутона спиране/изчистване, за да изтриете всички инструкции. 
• Трябва да въведете нови инструкции. 

 
2. Отворете вратата. 

• Можете да стартирате отново фурната, като затворите вратата и натиснете Старт. 
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ОБЩИ НАСОКИ  
 

Тъй като микровълновото готвене до някаква степен е различно 
от традиционното готвене, трябва да вземете предвид следните 
общи насоки, когато използвате своята микровълнова фурна. 
 
Ако храната не е достатъчно сготвена 
Проверете дали 
• Сте избрали правилните нива на мощност. 
• Избраното време е достатъчно - посочените в 
рецептите времена са подходящи. Зависят от 
първоначалната температура, теглото и плътността на 
храната и т.н. 
• Съдът е подходящ. 
 
Дали храната е пресготвена т.е. изсушена или изгоряла 
Преди повторно готвене помислете дали: 
• Нивото на мощност е било прекалено високо. 
• Зададеното време е било прекалено дълго - посочените в 
рецептите времена са приблизителни. Зависят от 
първоначалната температура, теглото и плътността на храната 
и т.н. 
 
Точки, които да запомните при размразяване. 
• Формата на опаковката променя времето за 
размразяване. Плитките правоъгълни пакети се размразяват 
по-бързо от дълбоките. Разделяйте парчетата, които 
размразявате; свободните парчета се размразяват по-лесно. 
• Покривайте зони на храна с малки парчета фолио, ако 
започнат да се затоплят. 
• Когато размразявате е по-добре леко да 
размразявате храната и да позволите на процеса да 
завърши при времето на престой. 
 
Количеството храна 
Колкото повече храна искате да приготвите, толкова повече 
време ще отнеме това. Основно правило е че двойното 
количество храна изисква почти два пъти повече време. Ако 
един картоф се приготвя за четири минути, то са необходими 
почти седем минути за приготвянето на два картофа. 
 
Началната температура на храна 
Колкото по-ниска е температурата на храната, която сте 
поставили във микровълновата фурна, толкова повече време 
отнема приготвянето й. Храната на стайна температура ще се 
затопли по-бързо от храната на хладилна температура. 
 
Състав на храната 
Храните с много мазнина и захар се нагряват по-бързо от 
храни, съдържащи много вода. Мазнината и захарта 
достигат по-висока температура от водата в процеса на 
готвене. 
Колкото по-плътна е храната, толкова загряването ще бъде по-
дълго. Изключително плътната храна като месо се загрява по-
дълго време от по-леката, по-порьозната храна като пандишпан. 
 
Размер и форма 
По-малките парчета храна се готвят по-бързо от по-големите 
парчета, а равномерните парчета храна се готвят по-
равномерно от храните с неправилна форма. 
При храни с неравномерна форма по-тънките части се готвят по-
бързо от по-плътните зони. Поставете по-тънките пилешки 
крилца и бутчета в центъра на чинията. 
 
Бъркане, обръщане на храни 
Бъркането и обръщането на храни са техники, които се 
използват както в конвенционалното, така и в микровълновото 
готвене за по-бързо разпределение на топлината в центъра на 
чинията и за избягване на пресготвяне във външните краища на 
храната. 

Покриването на храната помага за: 
• Намаляване на пръските 
• Намаляване на времената на готвене 
• За запазване на влажността на храната 
Подходящи са всички видове покриване, които позволяват 
на микровълните да преминават - Вижте страница 5 “КОИ 
СЪДОВЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВЪВ ФУРНАТА?" 

 
Освобождаване на налягане в храната 
Някои храни са плътно покрити от кожа или мембрана. 
Тези храни трябва да бъдат пробити с вилица или 
коктейлна пръчка, за да освободите налягането и да 
предотвратите пръскане, тъй като в тях се натрупва пара по 
време на готвене. Това се отнася за картофи, пилешки 
дробчета, наденици, жълтъци и някои плодове. 

 
Време за престой 
Винаги оставяйте храната да престои известно време след 
използване на фурната. Времето за престой след размразяване, 
готвене/претопляне винаги подобрява резултата, тъй като 
температурата ще бъде равномерно разпределена в цялата храна. 
В микровълнова фурна храната продължава да се готви дори когато 
микровълновата енергия е изключена. Това вече не е готвене с 
микровълни, но все още се готви чрез проводимост на високата 
остатъчна топлина в центъра на храната. 
Времето за престой зависи от количеството и плътността на 
храната Понякога може да бъде толкова кратко, колкото и времето 
за отстраняване на храната от фурната и поставяне на масата. 
Въпреки това при по-големи и по-плътни храни времето за престой 
може да бъде до 10 минути. По време на престой вътрешната 
температура на храната ще се повиши с до 8˚C и готвенето на 
храната ще завърши. 

 
Подреждане на храната 
Това се извършва по няколко начина в микровълново готвене 
за предоставяне на по-равномерни резултати от готвене. 
Ако готвите няколко пъти една и съща 
храна като картофи с кожичка, поставете ги 
пръстеновидно за равномерно готвене. 
Когато готвите храни с неправилна форма 
или дебелина, поставете по-малките или 
по-тънки части на храната към центъра на 
чинията, където ще се загрее последно. 

 
Неравномерните храни като риба, трябва да бъдат 
подредени във фурната с опашките към центъра. 
Ако съхранявате ястия в хладилника или 
ако претопляте ястие, подредете по-
дебелите и по-плътни храни към външната 
страна 
на чинията, а по-тънките или по-
малко плътните храни в средата. 
Поставете тънките парчета месо едно върху друго 
или ги преплетете. По-дебелите парчета 
като месно руло или наденици трябва да 
бъдат поставени близо 
едно до друго. Бульонът или сосът трябва да 
бъдат претоплени в отделен съд. 

2/3 
 

Изберете дълъг, тесен съд, вместо плитък и 
широк. Когато подгрявате бульон, сос или 
супа, не препълвайте съда повече от 2/3. 

 
Когато готвите или претопляте цяла риба, 
нарежете на ивици кожата, това не 
позволява напукване. 
Покрийте опашката и главата с малки 
парчета фолио, за да предотвратите 
пресготвяне, но се уверете, че фолиото 
не докосва страните на фурната. 
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ГРИЖА 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 щети 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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РЕШЕНИЕ 

Натиснат ли е бутонът за стартиране? 
 
Захранващият кабел включен ли е? 
 

Вратата затворена ли е? 
 

Задайте времето за готвене. 
 
Използвайте единствено одобрени готварски съдове. 
 

Не работете с фурната, когато е празна. 
 

Трябва да използвате предоставената тава. 
 

Обърнете или разбъркайте храната. 

Размразете напълно храната. 

Завъртете правилния бутон/Натиснете правилните бутони за функции 

Проверете дали вентилационните части на фурната не са блокирани. 

Не гответе ръчно над 10 минути. 

Внимание: 
1. Не се опитвайте да пускате фурната, докато е празна, 

тъй като може да я повредите. 
2. Тъй като изходът се намира отзад на фурната, 

монтирайте фурната така че да не блокирате изхода. 
Ако микровълновата фурна/грил все още не работи 
правилно, свържете се с най-близкия сервиз. 

 
 

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА СЕРВИЗ  
Често можете да отстраните проблеми с работата 
сами. Ако вашата микровълнова фурна/грил не 
работи правилно, намерете проблема в таблицата 
по-долу и изпробвайте решенията, маркирани за 
всеки проблем. 

 
Ако микровълновата фурна/грил все още не 
работи правилно, свържете се с най-близкия 
сервиз. 

 

 
 
 
 

ПРОБЛЕМ  
 

Фурната не стартира X X X X        

Искрене 
    X X      

Неравномерно сготвена храна 
    X  X X X   

Пресготвена храна 
         X  

Недостатъчно сготвена храна     X    X X X 
Неправилно размразяване     X  X X  X X 

Забележка: 
Напълно нормално е около вратата да излиза пара по 
време на готвене. Вратата не е предназначена за пълно 
херметизиране на кухината на фурната, но специалният й 
дизайн допринася за цялостната безопасност на уреда. 
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  
 

* ВЪПРОС : Случайно пуснах микровълновата 
фурна без храна в нея. Повредена ли е? 

ОТГОВОР: Пускането на фурната празна за 
кратко време няма да повреди фурната. 
Въпреки това не се препоръчва. 

 
* 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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СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

Захранване 230V~, 50Hz 
 
 

Микровълнова 

Консумация на 
електроенергия 

1400 W 

Изходна мощност 1000 W (IEC 705) 

Честота 2,450MHz 

Консумация на енергия при грил 1050 W 

Консумация на енергия при комбинирано готвене 2500 W 

Външни размери (ШxДxВ) 515(20,3) x 304(12,0) x 375(14,8)mm (inch) 

Размери на вътрешността (ШxДxВ) 356(14,0) x 239(9,4) x 359(14,1)mm (inch) 

Нето тегло Прибл. 14.1Kg (31,1 lbs.) 

Таймер 59 минути 90 секунди 

Избор на функция Микровълнова/грил/комбинирано 

Ниво на микровълнова мощност 10 степени 

* Спецификациите могат да се променят без предупреждение. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИНЦИПИ НА МИКРОВЪЛНИТЕ 
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 
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Таблица за размразяване 
 

  
* Времената са приблизителни, защото температурата на фризера варира. 

Продукт и тегло Време на 
размразяване 

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 11/2 
lbs./675g 

11-13 мин. 25-30 мин. Разделете и подредете веднъж. 

Печено 2 lbs./900g 15-18 мин. 45-60 мин. Обърнете на половината 
от времето. Покрийте, 
ако е необходимо. 

Хлебчета 4 (4 oz.110g) 7-8 мин. 15-20 мин. Обърнете на половината от времето. 

АГНЕШКО 
Печено 2 lbs./900g 

 
16-18 мин. 

 
45-60 мин. 

 
Обърнете на половината 
от времето. Покрийте, 
ако е необходимо. 

Ребърца 1 lb. 450g 7-9 мин. 25-30 мин. Разделете и подредете веднъж. 

Пържоли 4 (5 oz./140g) 10-12 мин. 25-30 мин. Разделете и обърнете. 

Кайма 1lb./450g 6-9 мин. 15-20 мин. Разделете и отстранете размразените 
части с вилица. 

ПТИЧЕ МЕСО 
Цяло пиле 
21/2 lbs./1125g 

 
20-24 мин. 

 
45-90 мин. 

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

Пилешки гърди 
1lb./450g 

9-10 мин. 15-30 мин. Разделете и подредете веднъж. 

Пържено пиле 
(разрежете) 2lbs./900g 

15-18 мин. 25-30 мин. Разделете и подредете веднъж. 

Пилешки 
плешки 11/2 
lbs./675g 

11-14 мин. 15-30 мин. Разделете и подредете веднъж. 

РИБА И МОРСКА 
ХРАНА 
Цяла риба 1lb./450g 

 
6-7 мин. 

 
15-20 мин. 

 
Обърнете на половината 
от времето. Покрийте, 
ако е необходимо. 

Филе от риба 11/2 
lb./675g 

10-12 мин. 15-20 мин. Разделете и обърнете. 

Скариди 1/2 lb./225g 3-4 мин. 10-15 мин. Разделете и подредете веднъж. 
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ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ И ПРЕТОПЛЯНЕ 
 

Продукт Ниво на мощност Време за готвене за lb./450g 
МЕСО 
Говеждо месо 
Време на престой/руло Ребра-алангле 

- Средно 
- добре изпечено 

Телешка кайма (за запичане за 
касерола) Хамбургери, прясно или 
размразено (4oz. Всеки/100g) 2 
хлебчета 

4 хлебчета 

 
P-80 
P-80 
P-80 
P-HI 

 
P-HI 
P-HI 

 
7-9 мин. 

8-10 мин. 
10-12 мин. 

4-6 мин. 
 

3-5 мин. 
4-6 мин. 

Агнешко 
Филе, бутче 
Бекон 4 филийки 

6 филийки 

 
P-80 
P-HI 
P-HI 

 
11-14 мин. 

2-3 мин. 
3-4 мин. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените по-горе времена са само за справка. Има разлика в различните вкусове и предпочитания. 
Времената може да варират поради формата, нарязването и състава на месото. 

ПТИЧЕ МЕСО 
Пиле 
Цели гърди (с кост), 
порции 

 
P-HI 
P-80 
P-80 

 
6-8 мин. 
5-7 мин. 
6-8 мин. 

Пуйка 
Цяла 

 
P-HI 

 
10-12 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. 

ПРЯСНА РИБА 

Продукт Мощност 
ниво 

Време за 
готвене 
За lb./450g 

Метод за престой 
Време 

Филе от риба P-HI 4-6 мин. Добавете 15-30 ml (1-2 
супена лъжица) 

2-3 мин. 

Цяла скумрия, 
Изчистена и подготвена P-HI 4-6 мин. - 3-4 мин. 

Цяла пъстърва, изчистена 
и подготвена P-HI 5-7 мин. - 3-4 мин. 

Пържоли от сьомга P-HI 5-7 мин. Добавете 15-30 ml (1-2 
супена лъжица) 

3-4 мин. 

ПРОДУКТ НИВО НА 
МОЩНОСТ 

Време за 
готвене 

Време за престой 

Лазаня 
1 порция (10 1/2 oz./300g) 

 
P-HI 

 
5-7 мин. 

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

Задушено 
1 чаша 
4 чаши 

 
P-HI 
P-HI 

 
11/2 -3 мин. 

5-7 мин. 

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

Картофено пюре 
1 чаша 
4 чаши 

 
P-HI 
P-HI 

 
2-3 мин. 
6-8 мин. 

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

Печен боб 
1 чаша 

 
P-HI 

 
2-3 мин. 

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

Равиоли или паста в сос 
1 чаша 
4 чаши 

 
P-HI 
P-HI 

 
3-4 мин. 

8-11 мин. 

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

Сандвич ролка или хлебче 
1 ролка 

 
P-HI 

 
20-30 сек. 

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

* Забележка: Използвайте ниво на мощност P-HI, освен ако не е посочено друго. 
 

ЗЕЛЕНЧУЦИ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕ СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ 
Аспержи  
Пресни аспержи 
Замразени аспержи 

 
1 lb./450g 
10-oz./280g пакет 

 
4-7 мин. 
3-6 мин. 

 
В средна касерола, поставете 1/4 чаша вода. В 
средна касерола. 

Бобови растения 
Свежо зелено 
Замразено зелено 
Замразена лима 

 
1 lb./450g нарязано 
наполовина 10-
oz./280g пакет 10-
oz./280g пакет 

 
9-14 мин. 
4-7 мин. 
3-6 мин. 

 
В средна касерола, поставете 1/2 чаша вода. В 
средна касерола, поставете 1 супени лъжици 
вода. В средна касерола, поставете 1/4 чаша 
вода. 

Цвекло 
Прясно, цяло 

 
1 връзка (11/4 -1 1/2 
lbs.) 
/560-680g 

 
15-21 мин. 

 
В средна касерола, поставете 1/2 чаша вода. 

Броколи 
Прясно нарязани 

Пресни аспержи 

Замразени, нарязани 
Замразени аспержи 

 
1 връзка (11/4 -1 1/2 
lbs.) 
/560-680g 
1 връзка (11/4 -1 1/2 
lbs.) 
/560-680g 
10-oz./280g пакет 
10-oz./280g пакет 

 
4-8 мин. 

 
6-10 мин. 

 
3-6 мин. 
3-6 мин. 

В голяма касерола, поставете 1/2 чаша 

вода. В голяма касерола, поставете 1/2 

чаша вода. В средна касерола. 
В средна касерола, поставете 3 супени лъжици вода. 

Зеле 
Прясно Резенчета 

 
 

1 средна глава 
(около 2 lbs./900g) 

 
 

5-9 мин. 
4-8 мин. 

 
 

В голяма касерола, поставете 1/4 чаша вода. 
В голяма касерола, поставете 1/4 чаша вода. 

Моркови 
пресни, нарязани 
замразени 

 
1 lb./450g 
10-oz./280g пакет 

 
4-8 мин. 
4-7 мин. 

 
В голяма касерола, поставете 1/2 чаша вода. 
В средна касерола, поставете 2 супени лъжици вода. 

Карфиол 
пресен, цял 

замразен 

 
1 средна глава 
(около 2 lbs./900g) 
1 средна глава 
(около 2 lbs./900g) 
10-oz./280g пакет 

 
7-11 мин. 

 
7-15 мин. 

 
4-7 мин. 

 
В голяма касерола, поставете 1/2 чаша вода. 

В голяма касерола, поставете 1/2 чаша вода. 

В средна касерола, поставете 2 супени лъжици вода. 
Царевица 
замразени зърна 

 
10-oz./280g пакет 

 
3-7 мин. 

 
В средна касерола, поставете 2 супени лъжици вода. 

Царевица на кочан 
прясна 

замразена 

 
1-5 царевици 

 
1 царевица 
2-6 царевици 

(на 
царевица) 

11/4 -4 мин. 
 

3-6 мин. 
2-3 мин. 

 
Поставете царевицата в голяма стъклена чиния за 
печене. Ако царевицата е в обвивка, не използвайте 
вода; ако царевицата е била обелена, добавете 1/4 
чаша вода. Пренаредете след като измине 
половината време. Поставете в голяма 
продълговата стъклена чиния за печене. 
Покрийте с найлоново фолио с проветрение. 
Пренаредете след като измине половината 
време. 

Смесени зеленчуци 
замразен 

 
10-oz./280g пакет 

 
3-7 мин. 

 
В средна касерола, поставете 3 супени лъжици вода. 

Грах 
пресен, замразен с 
люспи 

 
2 lbs.(900g) без 
люспи 10-oz.(280g) 
пакет 

 
7-10 мин. 
2-6 мин. 

 
В средна касерола, поставете 1/4 чаша вода. В 
средна касерола, поставете 2 супени лъжици 
вода. 

Картофи 
пресни, на кубчета, бели 

 
пресни, цели, сладки 
или бели 

 
4 картофи (6-8 oz. 
/160-220g всеки) 
1 (6-8 oz./160-220g) 

 
10-14 мин. 

 
3-5 мин. 

 
Обелете и нарежете на кубчета от 1 инч. Поставете 
в голяма касерола с 1/2 чаша вода. Разбъркайте 
след като измине половината време. Пробийте с 
вилица. Поставете във фурната, 
на разстояние от 1 инч, кръгообразно. Оставете 
да престоят 5 минути. 
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Спанак 
пресен 
замразен, нарязан и 
листа 

 
10-16 oz./280-450g 
10-oz./280g пакет 

 
3-6 мин. 
3-6 мин. 

 
В голяма касерола, поставете измит спанак. В 
средна касерола, поставете 3 супени лъжици 
вода. 

Тикви, тиквички 
пресни, летни и 
жълти зимни, тиква 
тип жълъд или тип 
цигулка 

 
1 lb./450g нарязани. 

 
1-2 тиква 
(около 1 lb./450g 
всяка) 

 
3-5 мин. 

 
5-9 мин. 

 
В голяма касерола, поставете 1/4 чаша вода. 
Нарежете наполовина и отстранете мембраните от 
фибри. 
В голяма стъклена чиния за печене поставете 
тиквата 
с нарязаната страна надолу. Обърнете нарязаната 
страна след 4 минути. 
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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 на P-HI за 30 секунди 
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 15 минути. 
Разбъркайте 2-3 пъти по време на готвене, докато 
зеленчуците станат крехки. 

4. Пасирайте и сервирайте веднага. 
 
 
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-70 за 17 минути. 
4. Налейте супата в купи за сервиране, потопете 

хляба и наръсете обилно със сирене. 
5. Гответе на P-70 за 2 минути, докато 

сиренето се разтопи. 

 
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 4-5 минути, 
разбъркайте веднъж. 

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

4. Гответе на P-HI за 5 -6 минути, докато 
зеленчуците станат крехки. Разбъркайте 2-3 
пъти по време на готвене. 

 
Бърканите пържени зеленчуци се сервират с 
месо или риба. 

 
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 11-13 минути. Подредете и 

намажете пилето със сос два пъти по време на 
готвенето. 

 
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 

 
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 върху рафта. 

3. Сгответе на P-50 за 10 минути. 
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БЯЛ СОС 
1 oz.(25g) масло 
1 oz.(25g) обикновено брашно 
1/ 2 пинта (300ml) мляко 
сол и пипер на вкус 

 
1. Поставете маслото в купа и гответе на P-HI 

за 30 секунди докато се разтопи. 
2. Разбъркайте брашното и разбъркайте в млякото. 

Гответе на P-HI за 3-4 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 

 
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-70 за 25-30 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. 

 
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. 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. 

 
ОМЛЕТИ 
1/ 2 oz.(15g) масло 
4 яйца 
6 супена лъжица 
(90ml) мляко сол и 
пипер 

 
 

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

Гответе на P-HI за 30 секунди, докато се разтопи. 
Намажете чинията с разтопено масло. 

3. Излейте сместа за омлет в чиния за флан. 
Гответе на P-HI за 2  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 30 секунди 
2. Добавете яйцата, млякото и подправките и смесете 

добре. 
3. Гответе на P-HI за 3 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 1 минути или докато омекне. 

2. Поставете всички съставки в касерола. Разбъркайте добре. 
3. Покрийте и сгответе на P-HI за 4 минути, след 

което на P-50 степен за 7-13 минути или докато 
сготвите месото. 
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