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А. Информация за изхвърляне и преработка от 
потребителите (частни домакинства)

1. В Европейския Съюз
Внимание: Ако желаете да изхвърлите този уред, моля не 
използвайте обикновена кофа за боклук.
Използваното електрическо оборудване трябва да бъде поставено 
отделно съгласно законодателството, което изисква правилно 
третиране, оползотворяване и рециклиране на излязлото от 
употреба електрическо и електронно оборудване.
Следвайки практиката на страните-членки, частните домакинства 
в ЕС могат да връщат своите излезли от употреба електрически и 
електронни уреди на определени места за безплатно събиране*.
В някои страни* местният търговски представител може да вземе 
Вашия стар уред безплатно при покупката на нов продукт.
*) За повече информация можете да се обърнете към местните 
власти.
Ако вашите електрически или електронни уреди имат батерии 
или акумулатори, моля изхвърлете ги отделно, съгласно местните 
изисквания.
Чрез правилното извеждане на този продукт от експлоатация, Вие 
подпомагате преработката на отпадъци, тяхното оползотворяване 
и рециклиране. По този начин се предотвратяват възможните 
негативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, 
които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.
2. В страни извън ЕС
Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се 
с местните власти и разберете правилния начин за изхвърляне.
За Швейцария: Излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване може да бъде върнато на търговеца и без да се 
купува нов продукт. Допълнителните съоръжения за събиране са 
изброени на началната страница на www.swico.ch или www.sens.ch.

Б. Информация за изхвърляне и преработка от 
промишлени потребители.

1. В Европейския Съюз
Ако продуктът е бил използван за стопански цели и искате да го 
изхвърлите:
За информация относно обратно приемане на продукта се 
обърнете към най-близкия представител на SHARP. Възможно е да 
бъдете таксувани за разходите, произтичащи от обратно приемане 
и рециклиране. Малки продукти (и малки количества) биха могли 
да бъдат взети обратно от местния пункт за събиране.
За Испания: Моля, свържете се с установената система за събиране, 
или се обърнете към местните власти за обратно приемане на 
Вашите употребявани продукти.
2. В страни извън ЕС
Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се 
с местните власти и разберете правилния начин за изхвърляне. 

Внимание: 
Продуктът е 
маркиран с 

този символ. 
Това означава, 
че излезлите 
от употреба 

електрически 
и електронни 

уреди не трябва 
да се смесват с 
общите битови 

отпадъци. 
Съществува 

отделна система 
за събиране на 
тези продукти.

Микровълновата фурна е предназначена да затопля храна и напитки. 
Сушенето на храна или дрехи, както и нагряването на отоплителни подложки, чехли, 
гъби, влажни кърпи и т.н. може да доведе до риск от нараняване или пожар.
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Наименование на модела: R-722STWE
Променливо мрежово напрежение : 230 V~, 50 Hz монофазно
Линеен предпазител/прекъсвач : 10 A
Изисквания за променливотокова мощност:   Микровълна : 1450W
Изходяща мощност: Микровълна : 900 W (IEC 60705)
 Грил : 1000W
  Изключен режим (Режим за 

пестене на енергия)
: по-малко от 1,0 W

Микровълнова честота : 2450 MHz* (група 2/клас B)
Външни размери (ширина) x (височина) x (дълбочи-
на)** мм

: 513 x 306 x 429

Вътрешни размери (ширина) x (височина) x (дълбо-
чина)*** мм

: 330 x 208 x 369

Капацитет на фурната : 25 литра***
Въртяща се чиния : ø 315 мм
Тегло : прибл. 15,5 kg
Вътрешно осветление : 25 W/230 V

* Този продукт отговаря на изискванията на Европейски стандарт EN55011.
 В съответствие с този стандарт, този продукт се класифицира като оборудване група 2 клас В.
 Група 2 означава, че оборудването произвежда постоянно радиочестотна енергия във 

формата на електромагнитна радиация за затоплянето на храната.
 Оборудване от клас В означава, че може да се използва като домашен уред.
** Дълбочината не включва дръжката на вратата.
*** Вътрешният капацитет се изчислява чрез измерване на максималната ширина, дълбочина 

и височина. Действителният капацитет на камерата за храна е по-малък.
КАТО ЧАСТ ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ 

ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ ДИЗАЙНА И СПЕЦИФИКАЦИИТЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
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Център (вътре)

15. Въртяща 
се чиния 

(стъклена)

17. Съединително 
звено

16. Поставка

 ФУРНА И АКСЕСОАРИ

АКСЕСОАРИ:
Уверете се, че следните аксесоари са налични:
(15) Въртяща чиния (16) Поставка (17) 
Съединително звено (18) Скара
• Поставете съединителното звено в двигател-

ния вал на въртящата чиния и разположете 
поставката в центъра на фурната, така че 
да може да се върти свободно около него. 
След това сложете въртящата чиния върху 
поставката, докато легне стабилно върху 
съединителното звено. 

• За да се избегнат повреди по въртящата 
чиния, трябва ястията или съдовете да бъдат 
повдигани внимателно над ръба при изваж-
дане от фурната.

• Повече информация относно употребата 
на скарата можете да намерите в разделите 
с описание на грил функциите на стр. BG-18.

Никога не докосвайте грила, докато е нагорещен.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато поръчвате принадлеж-
ности, моля упоменете на Вашия търговски 
или сервизен представител на SHARP два 
елемента: наименование на частта и наимено-
вание на модела.ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Капакът на вълновода е крехък. Внимавайте да не го повредите при почистване 
вътрешността на фурната.

• Винаги работете с фурна с правилно поставени въртяща се чиния и поставка. Това помага 
при готвене. Лошо поставена въртяща се чиния може да дрънчи, да не се върти правилно 
и да доведе до повреда на фурната.

• При готвене храната или съда, в която е поставена, се разполагат върху въртящата чиния.
• Въртящата чиния може да се върти по посока на часовниковата стрелка или обратно на 

нея. Посоката на въртене може да се променя винаги преди стартиране на фурната. Това 
няма отношение към приготвянето на храната. 

ФУРНА
1.  Дръжка за отваряне на вратата
2. Вътрешно осветление 
3. Панти
4. Заключващ механизъм
5. Врата  
6. Уплътнения на вратата и 

уплътнителни повърхности
7. Моторен вал на въртящата се чиния
8. Вътрешност на фурната  
9. Панел за управление
10. Нагревател на грила
11. Капак на вълновода (НЕ СВАЛЯЙТЕ)
12. Захранващ кабел
13. Отвори за вентилация
14. Външна кутия

1

4

6 211

9

10

48735

1312

14

18. Скара
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 ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ и ИНДИКАТОРИ

   Индикатор за МИКРОВЪЛНА

   Индикатор за ГРИЛ

   Индикатор за РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО 
ВРЕМЕ

   Индикатор за РАЗМРАЗЯВАНЕ 
СПРЯМО ТЕГЛО

   Индикатор за НИВО НА 
МОЩНОСТТА

   Индикатор за ЧАСОВНИК

   Индикатор за КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР

   Индикатор за АВТОМАТИЧНО МЕНЮ

   Индикатор за ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА 
ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ

   Индикатор за ТЕГЛО
2. Опции на автоматичното меню
A1: Пица 
A2: Месо
A3: Зеленчуци
A4: Паста
A5: Картофи
A6: Риба
A7: Напитки
A8: Пуканки
3. Бутон МИКРОВЪЛНИ И ГРИЛ
4. Бутон РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ
5. Бутон СТОП/ИЗЧИСТВАНЕ
6. Бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ 
7. Бутон МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ
8. Бутон РАЗМРАЗЯВАНЕ СПРЯМО ТЕГЛО
9. Бутон КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР/ЧАСОВНИК 
10. СЕЛЕКТОР
 Завъртете за да въведете времето за готвене, 

часа, нивото на мощност, температурата, 
теглото и изберете автоматично меню  
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ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

1. Тази фурна е проектирана за използване единствено върху кух-
ненски плот. Не може да бъде вграждана в кухненски блок. Не 
я поставяйте в шкаф.

2. Вратата на фурната може да се нагорещи по време на готвене. 
Поставете или монтирайте фурната така, че да се намира на 
поне 85 см от пода. Дръжте децата далеч от вратата, за да ги 
предпазите от изгаряне.

3. Уверете се, че над фурната има свободно пространство от 
най-малко 30 см.

4. Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна въз-
раст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умстве-
ни възможности, както и от такива с липса на опит и познание, 
единствено когато са наблюдавани и инструктирани относно 
неговата употреба по безопасен начин и разбират рисковете, 
които е възможно да възникнат. Децата не трябва да си играят 
с уреда. Почистването и профилактиката не трябва да бъдат из-
пълнявани от деца, освен ако не са над 8 години и не се намират 
под родителски надзор.

5. Съхранявайте уреда и захранващия кабел на места, недостъпни 
за деца на възраст под 8 години.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фурната може да бъде използвана от деца 
само след като са получили съответните инструкции за безопас-
на експлоатация и осъзнават рисковете от неправилна употре-
ба.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работа в режими ГРИЛ и КОМБИНИРА-
НО ГОТВЕНЕ се генерира висока температура, ето защо децата 
трябва да бъдат наблюдавани.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на употреба откритите части 
могат да се нагорещят. Малките деца трябва да бъдат държани 
настрана.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При повреда на вратата или нейните 
уплътнения не използвайте фурната, преди същата да бъде от-
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странена от компетентно лице!
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не изпълнявайте самостоятелно 

ремонти или модификации върху фурната. Всякакви действия, 
включващи сваляне на капака, предпазващ от микровълнова 
енергия, могат да представляват опасност, ако бъдат изпълнява-
ни от некомпетентни лица.

11. В случай че захранващият кабел бъде повреден, същият трябва 
да бъде заменен от сервизен представител, одобрен от SHARP.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или други храни не трябва да бъ-
дат нагрявани в запечатани опаковки, тъй като е възможно да 
експлодират.

13. При нагряване на напитки с микровълни може да възникне за-
бавено кипене. Ето защо съдът трябва да бъде докосван с пови-
шено внимание.

14. Не гответе яйца с черупка и не затопляйте твърдо сварени яйца, 
тъй като е възможно да експлодират, дори и след като микро-
вълновата обработка е приключила. При готвене или затопляне 
на яйца, които не са бъркани или миксирани, пробийте жълтъка 
и белтъка, в противен случай е възможно да експлодират. Обе-
лете и нарежете твърдо сварените яйца преди да ги затоплите 
в микровълновата фурна.

15. При работа в режимите с микровълни могат да бъдат използ-
вани единствено съдове, подходящи за микровълново готвене. 
Вж. стр. BG-23.

16. Съдържанието на шишета и буркани с детски храни трябва да 
бъде разклатено преди употреба. Температурата трябва да бъде 
проверена, с цел избягване на изгаряния.

17. По време на работа вратата, корпусът, вътрешността на фурната, 
аксесоарите и в особено голяма степен нагревателите, могат да 
бъдат силно нагорещени.

18. Внимавайте да не докосвате тези зони. За да предотвратите из-
гаряния, винаги използвайте дебели готварски ръкавици. Преди 
почистване се уверете, че повърхностите не са горещи. Когато 
затопляте храна в пластмасови или хартиени опаковки, наблю-
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давайте фурната, защото съществува вероятност от запалване.
19. Ако забележите да се отделя дим, изключете фурната от захран-

ването и не отваряйте вратата, за да прекъснете достъпа на кис-
лород до огъня.

20. Почиствайте фурната редовно и отстранявайте всякакви оста-
тъци от храна.

21. Липсата на поддръжка може да доведе до влошаване на състоя-
нието на повърхностите, като това може да повлияе неблаго-
приятно върху живота на уреда и да причини опасни ситуации.

22. При почистване стъклото на вратата не използвайте абразивни 
препарати или остри метални стъргалки, тъй като е възможно 
да издраскате повърхността му, което впоследствие да доведе 
до счупване.

23. Не се допуска почистване с пара.
24. Разгледайте инструкциите за почистване на уплътненията на 

вратата, вътрешността на фурната и съпътстващите части на стр. 
BG-24.

25. Този уред е предназначен за битова и друга подобна употреба, 
напр.:

 -  в кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и др.;
 -  от клиенти в хотели, мотели и други места за настаняване;
 -  в земеделски стопанства;
 -  в места за настаняване тип нощувка и закуска.
26. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на ползване повърхността на 

уреда се нагорещява. Внимавайте да не докосвате нагорещени-
те компоненти. Деца на възраст под 8 години не трябва да бъдат 
допускани в близост до уреда, освен ако не са под непрекъсна-
то наблюдение.

27. При употреба уредът се нагорещява. Внимавайте да не докосва-
те нагорещените компоненти във вътрешността на фурната.

28. По време на употреба откритите части могат да се нагорещят. 
Малките деца трябва да бъдат държани настрана.

Предотвратяване на риск от пожар
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1. Микровълновата фурна не трябва да бъде оставяна без 
надзор по време на работа. Ако нивото на мощност е твър-
де високо или времетраенето на готвене е с голяма продъл-
жителност, е възможно да се стигне до прегряване и пожар.

2. Електрическият контакт трябва да бъде лесно достъпен, така че 
в случай на авария уредът да може да бъде изключен бързо.

3. Захранването, необходимо за работа на уреда е 230 V~, 50 Hz, 
с линеен предпазител / прекъсвач 10 A.

4. Следва да бъде предвиден отделен прекъсвач, специално пред-
назначен за уреда.

5. Не поставяйте фурната в непосредствена близост до други из-
точници на топлина, например конвенционална фурна.

6. Не поставяйте фурната на място с висока влажност или на мес-
та, където е възможно да се събира влага.

7. Не съхранявайте и не използвайте фурната на открито.
8. След употреба почиствайте капака на вълновода, вътрешност-

та на фурната, въртящата чиния и поставката. Тези компоненти 
трябва да бъдат сухи и без мазнина, тъй като при натрупване на 
такава може да се стигне до запалване.

9. Не поставяйте леснозапалими материали в близост до фурната 
или вентилационните отвори.

10. Не позволявайте вентилационните отвори да бъдат закрити от 
предмети.

11. Премахвайте всички метални компоненти, тел и др. от храната и 
опаковките. Възможно е дъговият разряд от металните повърх-
ности да предизвика пожар.

12. Не използвайте фурната за нагряване на мазнина за пържене. 
Температурата не може да бъде контролирана и е възможно 
мазнината да се запали.

13. Използвайте само специалните пакети пуканки, предназначени 
за микровълнова фурна.

14. Не съхранявайте храна или други продукти във фурната.
15. След стартиране проверявайте настройките, за да се уверите, 

че фурната работи според желанието Ви.
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16. За да се избегне опасността от прегряване и пожар, е необходи-
мо да се обръща повишено внимание при приготвяне на храни 
с високо съдържание на мазнини или захар, например наденич-
ки, сладкиши или коледен пудинг.

17. Разгледайте съответните съвети в ръководството за експлоата-
ция.

Предотвратяване на риска от нараняване
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 Не работете с повредена или неизправна фурна. Преди употре-

ба проверете следното:
 a)  Врата – уверете се, че се затваря добре, не е увиснала или из-

кривена.
 б)  Панти и защитен заключващ механизъм – проверете дали не 

са повредени или разхлабени.
 в)  Уплътнения на вратата и уплътнителни повърхности – уверете 

се, че не са повредени.
 г)  Уверете се, че във вътрешността на фурната и по вратата няма 

вдлъбнатини.
 д)  Захранващ кабел и щепсел – уверете се, че не са повредени.
2. По никакъв начин не използвайте фурна с отворена врата или 

с неправилно работещи ключалки.
3. Не използвайте фурната ако между уплътненията на вратата 

и уплътнителните повърхности има чужд обект.
4. Не позволявайте по уплътненията на вратата и съпътстващите 

части да се натрупват мазнини и мръсотия. Почиствайте редов-
но фурната и отстранявайте всякакви остатъци от храна. След-
вайте инструкциите в раздел "Грижа и почистване" на стр. BG-24.

5. Необходимо е лицата с ИЗКУСТВЕНИ ВОДАЧИ НА СЪРЦЕТО да 
се консултират с личния си лекар или с производителя на съот-
ветния пейсмейкър относно предпазните мерки при работа с 
микровълнови фурни.

За избягване възможността от токов удар
1. В никакъв случай не сваляйте външния капак.
2. Не допускайте попадане на течности и други чужди тела в отво-



BG-10

БЪ
ЛГА

РС
КИ

 ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

рите за заключване и вентилация. Ако това се случи, изключете 
незабавно фурната и се свържете със сервизен представител, 
одобрен от SHARP.

3. Не допускайте захранващият кабел или щепселът да бъдат пото-
пени във вода или друга течност.

4. Не позволявайте захранващият кабел да провисва над ръб на 
маса или кухненски плот.

5. Дръжте захранващия кабел далеч от повърхности, които се на-
гряват, включително задната част на фурната.

6. Не правете опити да подменяте вътрешното осветление на 
фурната самостоятелно и не позволявайте на лица, които не са 
електротехници, упълномощени от SHARP, да правят това. В слу-
чай че вътрешното осветление изгори, моля консултирайте се 
с най-близкия търговски представител или сервиз, упълномо-
щен от SHARP.

За избягване на възможността от експлозия или внезапно ки-
пене:
1. Никога не използвайте запечатани съдове. Преди употреба 

сваляйте капаците. Запечатаните съдове могат да експлодират 
вследствие натрупаното налягане, дори и след като фурната 
бъде изключена.

2. При нагряване на течности използвайте съдове с широк отвор, 
позволяващ изпускане на мехурчетата.

 Никога не затопляйте течности в съдове с тясно гърло, на-
пример бебешки бутилки, тъй като при загряване може да 
се стигне до изригване на съдържанието от съда и причи-
няване на изгаряне.

 За да се предотврати внезапно кипене или избухване на течност 
и възможно изгаряне:

 1.  Не използвайте фурната за прекалено дълги периоди от вре-
ме.

 2.  Разбърквайте течността преди нагряване/претопляне.
 3.  Препоръчително е по време на нагряване в течността да бъде 

потопена стъклена бъркалка или друг подобен прибор (не ме-
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тален).
 4.  Оставете течността да престои във фурната поне 20 секунди 

след изтичане на зададеното времетраене, с цел предотвратя-
ване на забавено кипене.

3. Преди приготвяне на храни като картофи, колбаси и плодове, 
е необходимо обвивките им да бъдат пробивани, защото в про-
тивен случай е възможно да експлодират.

За избягване възможността от изгаряния
1. При изваждането на храни от фурната използвайте кухненски 

ръкавици, с цел избягване на изгаряния.
2. Винаги отваряйте съдовете, опаковките с пуканки, торбичките 

за печене и др. далеч от лицето и ръцете си, за да избегнете из-
гаряния от пара и изкипяване.

3. За да бъдат избегнати изгаряния, винаги проверявайте 
температурата и разбърквайте храната преди поднасяне. 
Обръщайте особено внимание, когато давате храна на бе-
бета, деца или възрастни хора. Температурата на съда не 
е надежден индикатор за степента на затопляне на храната 
или напитката. Не пропускайте да проверите температура-
та самостоятелно.

4. При отваряне на вратата се отдръпвайте, за да не се изгорите от 
парата.

5. След затопляне нарязвайте пълнените печени храни, така че па-
рата да бъде изпусната и да се избегнат изгаряния.

За да се избегне злоупотребата от деца
1. Не се облягайте и не се люлейте на вратата на фурната.
2. Всички важни инструкции за безопасност трябва да бъдат раз-

яснени на децата, а именно: използване на кухненски ръкавици, 
внимателно премахване на обвивките на храните – да се обръ-
ща специално внимание на опаковките (например на самоза-
топлящите се материали), предназначени да направят храната 
хрупкава, тъй като същите могат да бъдат много нагорещени.

Други предупреждения
1. Никога и по никакъв начин не извършвайте модификации върху 
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фурната.
2. Не премествайте фурната докато работи.
3. Тази фурна е предназначена единствено за домашно приготвя-

не на храни. Употреба в търговски или лабораторни условия не 
е подходяща.

За безпроблемна употреба на фурната и предотвратяване на 
повреди
1. Никога не включвайте фурната празна, освен ако това не се по-

сочва в инструкцията за употреба. Това би могло да я повреди.
2. При използване на съдове за запичане или такива от самоза-

топлящ се материал, винаги поставяйте под тях топлоустойчива 
преграда (напр. порцеланова чиния), за да предотвратите увреж-
дането на въртящата чиния и поставката вследствие на преко-
мерното нагряване. Времето за затопляне на храната, посочено 
в инструкциите, не трябва да бъде превишавано.

3. Не използвайте метални прибори и консерви, тъй като отразяват 
микровълните и могат да причинят дъгов разряд. Използвайте 
единствено въртящата чиния и поставката, предназначени за 
тази фурна. Не включвайте фурната без поставена въртяща чи-
ния.

4. Не поставяйте нищо върху външния капак по време на работа.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако не сте сигурни как да свържете фурната, се консултирайте 
с квалифициран техник. Производителят и търговецът не поемат 
отговорност за щети или наранявания, възникнали в резултат на 
неправилно свързване към електрическата мрежа. Възможно е по 
стените на фурната да се появят пара или водни капки. Това е нор-
мално явление и не е признак за изпускане на микровълнова ради-
ация или друга неизправност.
КОМПЛЕКТ ЗА ВГРАЖДАНЕ
За тази фурна няма наличен комплект за вграждане.
Тя е проектирана за използване единствено върху кухненски плот.



BG-13

 МОНТАЖ

1.Отстранете всички опаковъчни материали от 
вътрешността на фурната, както и всички предпазва-
щи ленти по повърхностите. Проверете фурната вни-
мателно за следи от повреди.

2.Поставете фурната върху обезопасена равна повърх-
ност, достатъчно стабилна да издържи нейното тегло 
плюс това на най-тежкия продукт, който може да бъде 
приготвян в нея. Не поставяйте фурната в шкаф.

3.Изберете равна повърхност, осигуряваща достатъчно 
свободно пространство за вентилационните отвори. 
Задната страна на фурната трябва да бъде разполо-
жена срещу стена.

 • Необходимо е минимално разстояние от 20 см меж-
ду фурната и съседните стени.

 • Минималното свободно пространство, което трябва 
да бъде оставено над фурната е 30 см.

 • Не отстранявайте крачетата от дъното на фурната.
 • Блокирането на вентилационните отвори може да 

доведе до повреда на фурната.
 • Поставете фурната възможно най-далеч от ради-

оприемници и телевизори. Работата на микровълно-
вата фурна може да предизвика смущения в радио / 
телевизионния сигнал.

20 см

30 см
20 см

мин. 
85 см

0 см
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4. Вратата на фурната може да се нагорещи по време 
на готвене. Поставете или монтирайте фурната така, 
че да се намира на поне 85 см от пода. Дръжте деца-
та далеч от вратата, за да ги предпазите от изгаряне.

5.Свържете стабилно щепсела на фурната към стандар-
тен (заземен) електрически контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не излагайте фурната на топлина, 
вода или висока влажност, (например в близост или над 
конвенционална фурна); не я поставяйте в близост до 
леснозапалими материали (например завеси).
Не блокирайте вентилационните отвори.
Не поставяйте предмети върху фурната.
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
• Не допускайте захранващият кабел или щепселът да 

влязат в допир с вода.
• Поставете правилно щепсела в контакта.
• Не включвайте други уреди в същия контакт, напри-

мер с помощта на разклонител.
• В случай че захранващият кабел бъде повреден, той 

трябва да бъде заменен от одобрен от SHARP серви-
зен център или от лице с подобна квалификация, с 
цел да бъде избегната евентуална опасност.

• При изключване от електрическата мрежа винаги хва-
щайте щепсела, а не кабела. В противен случай могат 
да възникнат повреди в захранващия кабел и връзки-
те в самия щепсел.

• В случай че щепселът на фурната е разглобяем, а елек-
трическите гнезда в дома Ви не са съвместими с него, 
го свалете по подходящ начин (без да го прерязвате).

• Ако щепселът на фурната е неразглобяем, а електри-
ческите гнезда в дома Ви не са съвместими с него, го 
прережете.
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 НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

Включете фурната. На дисплея ще се покаже: "0:00" и ще прозвучи звуков сигнал.
Този модел разполага с функция часовник, като консумацията на енергия в режим на 
очакване е по-малка от 1,0 W.
За настройване на часовника вж. по-долу.

Фурната разполага с функция часовник с 24-часов режим.
1. Натиснете бутон КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР/ЧАСОВНИК два пъти. Цифрата за час ще започне да пре-

мигва, а индикаторът за часовник ще светне.
2. Завъртете СЕЛЕКТОРА, докато бъде показан точният час. Стойностите, които могат да бъдат въ-

веждани, са между 0 и 23.
3. Натиснете бутон КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР/ЧАСОВНИК. Цифрата за минути ще започне да премигва.
4. Настройте минутите. Завъртете СЕЛЕКТОРА, докато бъдат показани точните минути. Стойности-

те, които могат да бъдат въвеждани, са между 0 и 59.
5. Натиснете еднократно бутон КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР/ЧАСОВНИК, за да стартирате часовника. 

Иконата ":" за цифрово време ще започне да премигва върху дисплея, а индикаторът за часовник 
ще изчезне.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Ако часовникът е настроен, след приключване на готвенето върху дисплея ще бъде показан точ-

ният час. В противен случай, ще бъде изписано "0:00".
• За проверка на точен час по време на готвене натиснете бутон КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР/ЧАСОВ-

НИК. Точното време ще бъде изписано върху дисплея за 2-3 секунди. Това не оказва влияние 
върху процеса на готвене.

• Ако при настройване на часовника бъде натиснат бутон СТОП/ИЗЧИСТВАНЕ, фурната ще се 
върне към предишната настройка.

• В случай на прекъсване на захранването, след неговото възстановяване върху дисплея ще за-
почне да премигва "0:00". Ако това се случи по време на готвене, програмата ще бъде изтрита. 
Точният час също ще бъде изтрит.

 ФУНКЦИЯ КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР

Можете да използвате функцията кухненски таймер и когато фурната не работи, на-
пример при варене на яйца върху обикновен котлон или за следене на времето на 
престояване на готвени/размразени храни.
Пример:
За задаване на таймера за 5 минути.

1. Натиснете ед-
нократно бутон 
КУХНЕНСКИ ТАЙ-
МЕР/ЧАСОВНИК.

2. Завъртете 
СЕЛЕКТОРА, за 
да зададете 
време. 

3. Натиснете бу-
тон СТАРТ/+-
30сек./ВЪ-
ВЕЖДАНЕ, за 
да стартирате 
таймера.

4. Проверете дисплея.
 (Върху дисплея ще 

бъде показано нама-
лително отброяване, 
съгласно програми-
раното времетраене 
на готвене.)

При достигане на 0:00 ще прозвучи петкратен аудио сигнал, а върху течнокристалния дисплей 
ще бъде показан точният час от деня.
Можете да въведете време до 95 минути. За да анулирате КУХНЕНСКИЯ ТАЙМЕР, докато отбро-
ява намалително, натиснете бутон СТОП/ИЗЧИСТВАНЕ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функция КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР не може да бъде използвана по време на готвене.
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 НИВА НА МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ

Фурната разполага с 5 нива на мощност. За да изберете желаното ниво, следвайте инструкциите 
по-долу.

Задаване на ниво на мощност LED дисплей Микровълнова 
мощност

• Натиснете еднократно бутон МИКРОВЪЛНОВА МОЩ-
НОСТ. Върху дисплея ще бъде изписано P100, а индика-
торите за микровълна и ниво на мощността ще светнат.

• Натиснете бутон МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ или 
завъртете СЕЛЕКТОРА, докато желаното ниво бъде по-
казано върху дисплея.

• Натиснете бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ, за да по-
твърдите избора си, след което въведете времетраене 
на готвене и натиснете бутона още веднъж, за да старти-
рате процеса.

• За да проверите нивото на мощност по време на го-
твене, натиснете бутон МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ. 
Моментното ниво на мощност ще бъде показано за 3 се-
кунди. Фурната ще продължи обратното отброяване, 
въпреки че върху дисплея ще бъде показано нивото на 
мощност.

ВИСОКО = 100 %

СРЕДНО ВИСОКО = 
80 %

СРЕДНО = 50 %

СРЕДНО НИСКО = 30 
%

НИСКО = 10 %

В общия случай са валидни следните препоръки:

P100 – (ВИСОКA мощност = 900 W), из-
ползва се за бързо готвене или претоп-
ляне например за гювечи, горещи напит-
ки, зеленчуци и др.
P80  – (СРЕДНО ВИСОКА мощност = 
720 W), използва се за по-дълго готвене 
на гъсти храни като печено, месо, хляб 
и покрити ястия, а също и чувствителни 
храни като сладкиши. При тези намалени 
параметри, храната се приготвя равно-
мерно без запичане по страните.

P50 – (СРЕДНА мощност = 450 W) за високока-
лорични храни, които изискват продължително 
време на приготвяне по традиционен начин, 
напр. говеждо месо. Тази функция се препоръч-
ва за запазване крехкостта на месото.
P30 – (СРЕДНО НИСКА мощност = 270 W) за 
равномерно размразяване. Тази настройка е 
идеална за варене на ориз, макаронени изде-
лия, кнедли и яйчен крем.
P10 – (НИСКА мощност = 90 W) за леко размра-
зяване, например на кремове или сладкиши.

 РЪЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

Отваряне на вратата: 
За да отворите вратата на фурната, я дръпнете за дръжката.
Работа с фурната:
В зависимост от вида на храната и очаквания краен резултат, поставете съдържанието в подхо-
дящ съд, след което сложете съда върху въртящата чиния, или директно разположете храната 
върху нея. Затворете вратата, изберете желания режим за готвене и натиснете бутон СТАРТ/+-
30сек./ВЪВЕЖДАНЕ.
След като програмата за готвене бъде зададена, ако бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ не бъде нати-
снат до 1 минута, настройката ще се анулира.
Ако вратата бъде отворена по време на готвене, бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ трябва да бъде 
натиснат за продължаване на програмата. При натискане на бутона ще прозвучи еднократен 
звуков сигнал. При неправилно натискане няма да последва реакция. 
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 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Бутон СТОП/ИЗЧИСТВАНЕ служи за:
1. Изтриване на грешка по време на настройването.
2. Временно спиране на фурната по време на готвене.
3. Отмяна на програма по време на готвене (натиснете бутон СТОП/ИЗЧИСТВАНЕ два пъти).
4. Настройване и анулиране на функцията за заключване за детска безопасност (вж. стр. BG-19).

 МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ

Фурната може да бъде програмирана до 95 минути (95.00).

Единицата за въвеждане на времетраене за 
готвене (размразяване) може да варира от 
5 секунди до 95 минути. Това зависи от общото 
времетраене на готвене (размразяване), както е 
показано на таблицата.

Времетраене на готвене
0-1 минути
1-5 минути
5-10 минути
10-30 минути
30-95 минути

Увеличаване
5 секунди
10 секунди
30 секунди
1 минута
5 минути

РЪЧНО ГОТВЕНЕ/РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
• Въведете времетраенето и използвайте нива на мощност от P100 до P10 за готвене или раз-

мразяване (вж. стр. BG-16).
• Разбърквайте и обръщайте храната, когато е възможно, по 2 - 3 пъти по време на готвене.
• След готвене, покривайте храната и я оставяйте да престои, когато това се препоръчва.
• След размразяване, покривайте храната с фолио и я оставяйте да престои до пълно размра-

зяване.

Пример:
За готвене с продължителност 2 минути и 30 секунди при микровълнова мощност P80 (80%).

1. Натиснете 
бутон МИ-
КРОВЪЛНО-
ВА МОЩ-
НОСТ. Върху 
дисплея ще 
бъде показа-
но P100.

2. Завъртете 
СЕЛЕКТОРА, 
за да избе-
рете ниво 
на мощност 
P80.

3. Натисне-
те бутон 
СТАРТ/+-
30сек./
ВЪВЕЖДА-
НЕ, за да 
потвърдите 
избора си.

4. Въведете 
времетра-
енето на 
готвене чрез 
завъртане 
на СЕЛЕК-
ТОРА.

5. Натиснете бутон 
СТАРТ/+30сек./
ВЪВЕЖДАНЕ 
за стартиране 
на готвене. На 
дисплея ще бъде 
показано обратно 
отброяване, 
съгласно 
програмираното 
времетраене.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• След стартиране, вътрешното осветление ще се активира, а въртящата чиния ще започне да се 

движи по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея.
• Ако по време на готвене/размразяване вратата бъде отворена с цел разбъркване или обръщане 

на храната, показваното върху дисплея време се прекъсва автоматично. Повторното му старти-
ране се изпълнява след затваряне на вратата и натискане на бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ.

• След приключване на готвенето/размразяването, ако часовникът е настроен, върху дисплея ще 
бъде показан точният час от деня.

• Ако желаете да видите нивото на мощност по време на готвене, натиснете бутон МИКРОВЪЛНО-
ВА МОЩНОСТ. Моментното ниво на мощност ще бъде показано за 3 секунди.
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 ГОТВЕНЕ НА ГРИЛ / ГОТВЕНЕ С МИКРОВЪЛНИ+ГРИЛ

1. ГОТВЕНЕ НА ГРИЛ
Грилът в горната част на фурната има само една настройка за мощност.Грилът се подпомага от 
въртящата се плоча, която се върти едновременно, за да се гарантира дори запичане. Използвай-
те поставката за печене на малки парчета храна като бекон, филе или чаени бисквити. Храната 
трябва да бъде поставена директно върху поставката или в топлоустойчива чиния на поставката.
Пример:
За готвене на грил в продължение на 20 минути с помощта на бутон МИКРОВЪЛНИ И ГРИЛ.

1. Натиснете ед-
нократно бутон 
МИКРОВЪЛНИ 
И ГРИЛ. Ще бъде 
показан надпис "G".

2. Натиснете бутон 
СТАРТ/+30сек./
ВЪВЕЖДАНЕ, за 
да потвърдите 
избора си.

3. Завъртете 
СЕЛЕКТОРА, 
за да зададете 
необходимото 
времетраене.

4. Натиснете бутон СТАРТ/+30сек./
ВЪВЕЖДАНЕ, за да стартирате грила. 

 (Върху дисплея ще бъде показано 
намалително отброяване, 
съгласно програмираното 
времетраене на готвене.)

2. ГОТВЕНЕ С МИКРОВЪЛНИ И ГРИЛ
Готвенето с МИКРОВЪЛНИ И ГРИЛ съчетава микровълнова мощност и грил. При активирана 
функция МИКРОВЪЛНИ И ГРИЛ използването на микровълни и грил се редува.
Комбинацията на микровълнова сила с грил намалява времето и довежда до свежо, кафяво покритие.
Възможни са 2 комбинации:
КОМБИНАЦИЯ 1 (Дисплей: C-1)
55% от времето се използва микровълнова мощност, 45% – готвене с грил. Служи за приготвяне 
на риба или огретен.
КОМБИНАЦИЯ 2 (Дисплей: C-2)
36% от времето се използва микровълнова мощност, 64% – готвене с грил. Служи за приготвяне 
на пудинг, омлет или пиле.
Пример:
За готвене с продължителност 15 минути чрез функция МИКРОВЪЛНИ И ГРИЛ с 55% микровълно-
ва мощност и 45% грил (C-1).

1. Натиснете бутон 
МИКРОВЪЛНИ 
И ГРИЛ два 
пъти. Ще бъде 
показан надпис 
"C-1".

2. Натиснете 
бутон СТАРТ/+-
30сек./ВЪ-
ВЕЖДАНЕ, за 
да потвърдите 
избора си.

3. Завъртете 
СЕЛЕКТОРА, 
за да зададете 
необходимото 
времетраене.  

4. Натиснете бутон СТАРТ/+-
30сек./ВЪВЕЖДАНЕ, за да 
стартирате процеса. 

 (Върху дисплея ще бъде пока-
зано намалително отброява-
не, съгласно програмираното 
времетраене на готвене.)

БЕЛЕЖКИ относно ГОТВЕНЕ С ГРИЛ и МИКРОВЪЛНИ И ГРИЛ:
• Не е необходимо предварително затопляне на грила.
• Ако запичате ястие в дълбок съд, го поставете върху въртящата чиния.
• При първоначалното използване на грила е възможно да усетите дим или мирис на изгоряло. 
Това е нещо обичайно и не е признак, че фурната е повредена. За да избегнете този проблем, 
когато използвате фурната за пръв път, включете грила за 20 минути без храна.
ВАЖНО: Докато уредът работи, е необходимо да отворите прозорец или да включите кухнен-
ската вентилация, за да позволите на дима и миризмите да се разнесат. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
По време на работа вратата, корпусът, вътрешността на фурната и аксесоарите могат да бъдат 
силно нагорещени. За да избегнете изгаряния, винаги използвайте дебели ръкавици за фурна.
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 ДРУГИ УДОБНИ ФУНКЦИИ

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ГОТВЕНЕ
Тази функция позволява готвене с използване на две различни нива, които могат да включват вре-
метраене и режим на ръчно готвене и/или функциите за размразяване по време и размразяване 
спрямо тегло. След като програмата бъде зададена, не е необходима намеса в процеса на готвене. 
Фурната ще премине към следващото ниво автоматично. След като първото ниво бъде завършено, 
ще прозвучи еднократен аудио сигнал. Ако едно от избраните нива е размразяване, същото трябва 
да бъде поставено на първо място в последователността.
ЗАБЕЛЕЖКА: АВТОМАТИЧНОТО МЕНЮ не може да бъде настроено като част от последовател-
ни операции.
Пример: Ако искате да се готви храна в продължение на 20 минути на мощност Р100 
и след това 5 минути на мощност Р80. Стъпките са следните:
- 1.  Натиснете бутон МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ. Върху дисплея ще бъде показан надпис 

P100. 
- 2.  Натиснете еднократно бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ, за да потвърдите избора си.
- 3.  Въведете времетраенето на готвене чрез завъртане на СЕЛЕКТОРА, докато върху дисплея 

бъде показан надпис "20:00" минути.
- 4.  Натиснете бутон МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ. Върху дисплея ще бъде показан надпис 

P100. 
- 5.  Натиснете бутон МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ още веднъж или завъртете СЕЛЕКТОРА, до-

като бъде избрано ниво P80.
- 6.  Натиснете бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ още веднъж, за да потвърдите избора си.
- 7.  Въведете времетраенето на готвене чрез завъртане на СЕЛЕКТОРА, докато върху дисплея 

бъде показан надпис "5:00" минути. 
- 8.  Натиснете бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ, за да стартирате процеса.
2. ФУНКЦИЯ +30сек. (Автоматична минута)
Директен старт
Можете да стартирате директно готвене на микровълнова мощност Р100 за 30 секунди с натис-
кане на бутон СТАРТ/+30сек./ВЪВЕЖДАНЕ. Процесът ще започне незабавно и всяко натискане 
на бутона ще удължава времетраенето с 30 секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: Времетраенето на готвене може да бъде удължавано най-много до 95 минути.
3. ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ:
Използва се за предотвратяване на нежелано активиране от деца без родителски контрол.
a. Задаване на функция ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ:
В режим на готовност натиснете и задръжте бутон СТОП/ИЗЧИСТВАНЕ за 3 секунди. Продъл-
жителен звуков сигнал ще обозначи стартирането на режим Заключване за детска безопасност, 
а индикатор  ще светне заедно с точния час от деня. Ако часовникът не е сверен, върху 
дисплея ще бъде показано: 

б. Отмяна на функция ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ:
В режим на готовност натиснете и задръжте бутон СТОП/ИЗЧИСТВАНЕ за 3 секунди. Продължи-
телен звуков сигнал ще обозначи отмяната на режима.
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 ФУНКЦИЯ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ СПРЯМО ТЕГЛО

РАЗМРАЗЯВАНЕ СПРЯМО ТЕГЛО
Фурната разполага с предварително зададени програми, включващи различно времетраене и нива на 
мощност, така че храни като свинско, телешко и пилешко да могат да бъдат размразявани по-лесно. Диа-
пазонът на теглото може да варира от 100 г до 2000 г в интервали от 100 г.
За повече информация относно управлението на тази функция, разгледайте посочения по-долу пример.
Пример: Размразяване на месо с тегло 1,2 кг с помощта на функция РАЗМРАЗЯВАНЕ СПРЯМО ТЕГЛО.
Поставете месото в плитък съд или на поставката за размразяване върху въртящата чиния.

1. Натиснете еднократно бутон 
РАЗМРАЗЯВАНЕ СПРЯМО ТЕГЛО.

2. Въведете желаното тегло 
посредством завъртане 
на СЕЛЕКТОРА, докато 
бъде показано върху 
дисплея:

3. Натиснете бутон СТАРТ/+-
30сек./ВЪВЕЖДАНЕ, за да 
стартирате процеса.

 (Върху дисплея ще бъде показа-
но обратно отброяване, съглас-
но зададеното времетраене)

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Замразените храни се размразяват от -18°C.
• Преди да замразите храната, проверете дали е свежа и с добро качество.
• В случай на необходимост можете да защитите малки части от месото или птицата с алуминиево фолио. Това би 

ги предпазило от затопляне по време на размразяването. Уверете се, че фолиото не докосва стените на фурната.
• Теглото на храната се закръгля нагоре на 100 г, напр. 650 г към 700 г.
• След завършване на размразяването ще прозвучи петкратен аудио сигнал, а ако часовникът е настроен, върху 

дисплея ще бъде показан точният час от деня. В случай че не е, ще бъде изведен надпис "0:00".

 ФУНКЦИЯ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ

РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ
Тази функция размразява бързо храните, позволявайки Ви да изберете подходящото време за 
размразяване, в зависимост от типа храна. Следвайте примера по-долу за повече подробности 
как се работи с тази функция. Времевият диапазон е: 0:15 – 95:00.
Пример: Размразяване на храни за 10 минути.

1. Натиснете бутон 
РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО 
ВРЕМЕ.

2. Въведете времетраене 
чрез завъртане на 
СЕЛЕКТОРА, докато 
върху дисплея бъде 
изписано 10:00

3. Натиснете бутон СТАРТ/+30сек./
ВЪВЕЖДАНЕ, за да стартирате 
процеса.

 (На дисплея ще се покаже обра-
тно отброяване, съгласно настро-
еното време за размразяване)

Бележи относно размразяването по време: 
• Предварително зададеното ниво на микровълнова мощност не може да бъде променяно.
• Преди да замразите храната, проверете дали е свежа и с добро качество.
• В случай на необходимост можете да защитите малки части от месото или птицата с алуми-

ниево фолио. Това би ги предпазило от затопляне по време на размразяването. Уверете се, 
че фолиото не докосва стените на фурната.

• След завършване на размразяването ще прозвучи петкратен аудио сигнал, а ако часовникът 
е настроен, върху дисплея ще бъде показан точният час от деня. В случай че не е, ще бъде 
изведен надпис "0:00".
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 ТАБЛИЦА ЗА АВТОМАТИЧНО МЕНЮ

Автоматично 
меню 

Дис-
плей

Метод на 
готвене

Тегло / порция / 
прибори

Процедура

Замразена пица A-1 100% ми-
кровълнова 
мощност

200 г, 400 г
(начална температура 
5°C)
плоча

Поставете пицата върху плоча в центъ-
ра на въртящата чиния, без да я покри-
вайте. 

Месо (обезкос-
тено, напр. го-
веждо, агнешко, 
свинско или 
пилешко)

A-2 100% ми-
кровълнова 
мощност

250 г, 350 г, 450 г
(начална температура 
20°C)
Чиния и вентилирано 
микровълново фолио 
или подходящ капак.

Нарежете месото на малки парчета и 
го поставете в чиния. Покрийте с вен-
тилирано фолио или подходящ капак. 
Разположете в центъра на въртящата 
чиния.

Пресни зеленчу-
ци, напр. кар-
фиол, моркови, 
броколи, копър, 
праз, чушки, 
тиквички и др.

A-3 100% ми-
кровълнова 
мощност

200 г, 300 г, 400 г
(начална температура 
20°C)
купа и капак

Нарежете пресните зеленчуци на пар-
чета с приблизително еднакъв размер. 
Поставете ги в подходящ съд. Разполо-
жете ги върху въртящата чиния. Доба-
вете необходимото количество вода 
(1 супена лъжица на 100 г). Покрийте 
с капак. Разбъркайте след готвене и 
оставете да престоят около 2 минути.

Паста
(сухи тестени 
изделия напр. 
Фусили, Фарфа-
ли, Ригатони)

A-4 80% микро-
вълнова 
мощност

Паста Вода
 50 г  450 мл
 100 г  800 мл
(начална температура 
на водата – 20°C) 
голяма и широка купа

Поставете пастата в подходяща купа и 
добавете вода. Не покривайте. Поста-
вете купата в центъра на въртящата се 
чиния.
След готвене, разбъркайте добре и 
оставете 2 минути да престои.

 ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧНО МЕНЮ

Програмите в АВТОМАТИЧНО МЕНЮ изчисляват правилните режим и времетраене на готве-
не на храните (вж. по-долу). Разгледайте посочения пример за подробности относно работата 
с тази функция.
Пример: Приготвяне на риба с тегло от 250 г с помощта на функция АВТОМАТИЧНО МЕНЮ.

1. Завъртете СЕЛЕКТО-
РА по посока на ча-
совниковата стрелка 
и изберете желаното 
автоматично меню.

2. Натиснете бу-
тон СТАРТ/+-
30сек./ВЪ-
ВЕЖДАНЕ, за 
да потвърдите 
избора си.

3. Въведете 
желаното тегло 
посредством 
завъртане на 
СЕЛЕКТОРА.

4. Натиснете бутон 
СТАРТ/+30сек./
ВЪВЕЖДАНЕ, за да 
стартирате процеса.

 (Върху дисплея ще бъде 
показано намалително 
отброяване, съгласно 
програмираното 
времетраене на готвене.)

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Теглото или количеството храна могат да бъдат въведени чрез завъртане на СЕЛЕКТОРА, 

докато желаната стойност (в грамове или милилитри) бъде показана върху дисплея. Необхо-
димо е да въведете теглото единствено на храната, без да включвате това на съда.

• При храни, които тежат повече или по-малко от стойностите, посочени в таблицата за АВТО-
МАТИЧНО МЕНЮ по-долу, е необходимо да бъде използван ръчен режим.
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Автоматично 
меню 

Дис-
плей

Метод на 
готвене

Тегло / порция / 
прибори

Процедура

Варени картофи 
и Пълнени карто-
фи

A-5 100% ми-
кровълнова 
мощност

200 г, 400 г, 600 г
(начална температура 
20°C)
купа и капак

Варени картофи – обелете картофите 
и ги нарежете на парчета с приблизи-
телно еднакъв размер.
Поставете картофите в купа. Добавете 
по 1 с.л. вода на 100 г. Сложете малко 
сол и покрийте с капак. След готвене 
оставете храната да престои около 
2 минути, преди да я поднесете. Пълне-
ни картофи – изберете картофи с при-
близително еднакъв размер, измийте 
ги и ги сложете на стъклената въртяща 
чиния. След готвенето ги оставете да 
престоят приблизително 5 минути 
преди да ги поднесете.

Риба
(филе от риба)

A-6 80% микро-
вълнова 
мощност

250 гр, 350 гр, 450 гр
(начална температура 
20°C)
Чиния и вентилирано 
микровълново фолио 
или подходящ капак.

Поставете един слой в чинията. Из-
ползвайте вентилирано фолио или 
подходящ капак за да покриете.

Напитки A-7 100% ми-
кровълнова 
мощност

1 (чаша) 120 мл 
2 (чаши) 240 мл 
3 (чаши) 360 мл 
(начална температура 
5°C)

Поставете чашата на въртящата се 
чиния и разбъркайте след затопляне.

Пуканки A-8 100% ми-
кровълнова 
мощност

0,05 кг, 0,1 кг Поставете плика с пуканки директно на 
въртящата се чиния 
(Моля вижте бележката по-долу:  ‘Важна 
информация при правенето на пукан-
ки’)

Важна информация при правенето на пуканки:

1. При избор на 0,1 кг пуканки се препоръчва преди 
приготвяне да сгънете всеки ъгъл на пакета във фор-
мата на триъгълник. 

 Моля, вижте снимката вдясно.

2. В случай че пакета разшири обема си и престане 
да се върти нормално, натиснете еднократно бутон 
СТОП/ИЗЧИСТВАНЕ, отворете вратата на фурната 
и го наместете, така че пуканките да бъдат изпечени 
равномерно.

 ТАБЛИЦА ЗА АВТОМАТИЧНО МЕНЮ
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 ПОДХОДЯЩИ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ

За да готвите/размразявате храна в микровълновата фурна, микровълновата енергия 
трябва да може да премине през съда и да влезе в храната. Затова е важно да се използват 
подходящи съдове.
Кръгли/овални съдове са предпочитани пред квадратните/правоъгълните, защото храната 
по ъглите може да се претопли. Можете да използвате съдове от изброените по-долу.

Съдове за готвене Микровъл-
нова безо-

пасност

Коментари

Алуминиево фолио 
Съдове от фолио

✔ / ✘ Малки парчета от алуминиево фолио могат да бъ-
дат използвани за покриване на храната против 
изгаряне. Дръжте фолиото на поне 2 см от сте-
ните на фурната, тъй като в противен случай има 
вероятност от възникване на дъгов разряд. Съдо-
вете от фолио не са препоръчителни, освен тези, 
посочени от производителя, например Microfoil ®. 
Следвайте инструкциите внимателно.

Гювечета ✔ Винаги следвайте инструкциите на производите-
ля. Не превишавайте посоченото времетраене за 
готвене.Бъдете много внимателни, тъй като тези 
съдове се нагорещяват изключително силно.

Китайски порцелан и 
керамика

✔ / ✘ Порцелан, керамика, фаянс и стъклен порцелан 
са обикновено подходящи, освен тези с метални 
декорации.

Стъклени съдове, напри-
мер Пирекс ®

✔ Трябва да се внимава ако се използват фини из-
делия от стъкло, защото може да се счупят.

Метал ✘ Не е препоръчително да използвате метални съ-
дове, когато използвате микровълнова мощност, 
защото това ще предизвика волтова дъга, която 
може да доведе до пожар.

Пластмаса/Полистирен, 
например съдове за 
бързо хранене

✔ Трябва да се внимава защото някои съдове могат 
да се деформират, стопят или да се обезцветят 
при висока температура.

Фолио ✔ Не трябва да се пипа храната и тя трябва да се 
пробие за да излезе парата.

Опаковки за фризер/пе-
чене

✔ Трябва да се пробие за да излезе парата. Уверете 
се, че опаковките са подходящи за микровълново 
ползване.Не използвайте пластмасови или ме-
тални връзки, защото могат да се запалят поради 
искрене.

Хартия - чинии, чаши 
и кухненска хартия

✔ Използвайте само за затопляне или за абсорби-
ране на парата.Трябва да се внимава да не въз-
никне пожар в резултат от претопляне.

Сламени и дървени съ-
дове

✔ При използване на леснозапалими материали 
наблюдавайте фурната непрекъснато.

Рециклирана хартия 
и вестници

✘ Може да съдържа екстракти от метал, които да 
предизвикат запалване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ако затопляте храна в пластмасови или хартиени опаковки, наблюдавайте 
фурната поради опасност от запалване.
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ВНИМАНИЕ: ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
ОБИКНОВЕНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ФУРНИ, 
ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА, АБРАЗИВНИ, РАЗ-
ЯЖДАЩИ ПРЕПАРАТИ, СЪС СЪДЪРЖА-
НИЕ НА НАТРИЕВА ОСНОВА, КУХНЕН-
СКА ТЕЛ ПО НИКОЯ ЧАСТ НА ВАШАТА 
ФУРНА.
ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО ФУРНАТА И 
ОТСТРАНЯВАЙТЕ ВСЯКАКВИ ОСТАТЪЦИ 
ОТ ХРАНА - Поддържайте фурната чис-
та, защото иначе може да се увреди със-
тоянието на повърхностите. Това може 
да има неблагоприятен ефект върху 
живота на уреда и да доведе до опасна 
ситуация.
Външна част на фурната
Външната част на Вашата фурна трябва 
да се почиства внимателно с мек сапун и 
вода. Уверете се че сапуна е отмит с влаж-
на кърпа и след това подсушете.
Панел за управление
Преди почистване отворете вратата, за 
да деактивирате панела за управление. 
Необходимо е почистването на панела за 
управление да бъде изпълнявано с внима-
ние. Използвайте единствено навлажнена 
кърпа. Избършете панела внимателно, 
докато се почисти.
Избягвайте използването на прекомерни 
количества вода. Не използвайте каквито и 
да е химически или абразивни препарати.
Вътрешна част на фурната
1. За да почистите, избършете всякакви 
петна или разливи с мека влажна кърпа 
или гъба, след всяка употреба на фурната, 
докато е още топла. За по упорити разливи, 
използвайте мек сапун и избършете някол-
ко пъти с влажна кърпа, докато отстраните 
всички остатъци. Не премахвайте капака 
на вълновода.

2. Внимавайте в малките вентилационни 
отвори да не попадне вода или почистващ 
препарат. Това може да доведе до повреда.
Не използвайте аерозолни почистващи 
препарати за вътрешната част на фурната.
Винаги поддържайте капака на вълновода 
чист.
Капакът на вълновода е изработен от 
крехък материал и трябва да се почиства 
внимателно (следвайте инструкциите за 
почистване по-горе).
ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерното накисване 
може да доведе до нарушаване на целост-
та на капака на вълновода.
Капакът на вълновода е невъзстановима 
част и без редовно почистване, ще трябва 
да се смени.
Въртяща се чиния и поставка
Отстранете въртящата се чиния и постав-
ката от фурната.
Измийте въртящата се чиния и поставката 
в сапунена вода. Подсушете с мека кърпа. 
И двете могат да бъдат измивани и в съдо-
миялна машина.
Врата
За да премахнете всички следи от мръсо-
тия, редовно почиствайте и двете страни 
на вратата и прилежащите части с мека, 
влажна кърпа. Не използвайте абразивни 
почистващи материали или остри стъргал-
ки за почистване на стъклото на вратата на 
фурната, тъй като могат да надраскат по-
върхността и това да доведе до счупване 
на стъклото. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не почиствайте с помощта 
на пара.

Съвети за по-лесно почистване на Вашата фурна:
Поставете в купа половин лимон, добавете 300 мл вода и загрейте на 100% за 10-12 минути.
Избършете фурната с мека и суха кърпа.
ВАЖНО: 
• Ако готвите храна по-продължително от стандартното времетраене (вижте таблицата 

по-долу), използвайки един и същ режим на готвене, механизмът за безопасност на фур-
ната ще се активира автоматично. Това ще намали микровълновата мощност или нагрева-
телят на грила ще бъде включен и изключен. 

Режим на готвене Стандартно време
Микровълна Р100 30 минути

Грил/Комбиниран режим Контролирани непостоянно функциониране, 
температура и време.

 ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ



SERVICE

I

Austria helpdesk.AT@sharphomeappliances.com 720204505
Belgium helpdesk.BE@sharphomeappliances.com 15480361
Bulgaria helpdesk.BG@sharphomeappliances.com 00359 (2) 4510137
Croatia helpdesk.HR@sharphomeappliances.com 38513735684
Czech Rep. helpdesk.CZ@sharphomeappliances.com 00420 543215059
Denmark helpdesk.DK@sharphomeappliances.com 80074277737
Estonia helpdesk.EE@sharphomeappliances.com 00372654 6543
Finland helpdesk.FI@sharphomeappliances.com 80074277737
France helpdesk.FR@sharphomeappliances.com 08 09 10 15 15
Germany helpdesk.DE@sharphomeappliances.com 8970809954
Greece helpdesk.GR@sharphomeappliances.com 302104833477
Hungary helpdesk.HU@sharphomeappliances.com 0036 706279222
Iceland helpdesk.IS@sharphomeappliances.com 80074277737
Ireland1 helpdesk.IE@sharphomeappliances.com 3335777230
Italy2 helpdesk.IT@sharphomeappliances.com 199 306 444
Latvia helpdesk.LV@sharphomeappliances.com 00371 67717060
Liechtenstein helpdesk.CH@sharphomeappliances.com 800834644
Lithuania helpdesk.LT@sharphomeappliances.com 370870044724
Luxembourg helpdesk.LU@sharphomeappliances.com 3215480361
Moldova helpdesk.MO@sharphomeappliances.com 37322545474
Netherlands helpdesk.NL@sharphomeappliances.com 107660005
Norway helpdesk.NO@sharphomeappliances.com 80074277737
Poland helpdesk.PL@sharphomeappliances.com 48222727444
Portugal helpdesk.PT@sharphomeappliances.com 225025742
Romania helpdesk.RO@sharphomeappliances.com +4 021 326 60 63
Slovakia helpdesk.SK@sharphomeappliances.com 421249105890
Slovenia helpdesk.SI@sharphomeappliances.com 38617291303
Spain helpdesk.ES@sharphomeappliances.com 902050407 / 914872814
Sweden helpdesk.SE@sharphomeappliances.com 80074277737
Switzerland helpdesk.CH@sharphomeappliances.com 800834644
UK helpdesk.GB@sharphomeappliances.com 0333 5777230
UK Microwaves helpdeskMWO.GB@sharphomeappliances.com 03330 143 055 
Ukraine helpdesk.UA@sharphomeappliances.com 0038 (0) 800601022

Notes: Ver 1.3 0919BV
1. MDA only (MWO / SDA, contact local distributor)
2. MDA/MWO /SDA &AC including VRF

Follow us:





Vestel Poland Sp. z o.o.
ul. Salsy 2

02-823 Warszawa, Poland


