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Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да инсталирате и 
използвате фурната. 
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ППРРЕЕДДППААЗЗННИИ  ММЕЕРРККИИ  ЗЗАА  ИИЗЗББЯЯГГААННЕЕ  ННАА  
ВВЪЪЗЗММООЖЖННООТТОО  ИИЗЗЛЛААГГААННЕЕ  ННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  ННАА  

ММИИККРРООВВЪЪЛЛННИИ  
1. Не се опитвайте да работите с уреда ако е с отворена врата, тъй като работата при 

отворена врата може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е 
да не се побеждават или да се променят блокировките за безопасност. 

2. Не поставяйте никакви предмети между предната страна на фурната и вратата и не 
оставяйте остатъци от почистващо средство да се натрупват върху уплътняващите 
повърхности. 

3. Не използвайте фурната, ако е повредена. Особено важно е вратичката на фурната да се 
затвори правилно и да няма повредиoperate  
a. Врата (огънати), 
b. Панти и резета (счупени и разхлабени), 
c. Уплътнения на вратите и уплътнителни повърхности. 

4. Фурната не трябва да се модифицира или ремонтира от никой, освен от квалифициран 
сервизен персонал. 
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ВВаажжннии  ппррееддооххррааннииттееллннии  ммееррккии  
Когато използвате електрически уред, трябва 
да се спазват основните предпазни мерки, 
включително следните: 
Внимание: За да намалите риска от 
изгаряния, токов удар, пожар, нараняване  
или излагане на прекомерна микровълнова 
енергия: 
1. Прочетете всички инструкции, преди да 

използвате уреда. 
2. Използвайте този уред само по 

предназначение, както е описано. Не 
използвайте химикали в този уред. Този 
тип фурна е специално проектирана за 
отопление, готвене или сушене на храна. 
Не е предназначен за промишлена или 
лабораторна употреба. 

3. Не използвайте фурната, когато е празна. 
4. Не използвайте този уред, ако има 

повреден кабел или щепсел, ако не 
работи правилно или е повреден или 
изпускан. Ако захранващият кабел е 
повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя или неговия сервизен 
агент или подобно квалифицирано лице, 
за да се избегне опасност. 

5. Внимание: Не разрешавайте на децата да 
използват фурната без надзор,а  само 
когато са инструктирани, така че детето 
да може да използва фурната по 
безопасен начин и да разбира 
опасностите от неправилна употреба. 

6. За да намалите риска от пожар във 
фурната: 
a. Когато затопляте храна в пластмасов 
или хартиен съд, проверявайте често 
фурната до възможността за запалване. 
b. Премахнете теловете от хартиени или 
пластмасови торби, преди да поставите 
във фурната. 
c. Ако се наблюдава дим, изключете 
уреда и дръжте вратата затворена, за да 
потушите пламъците. 
d. Не използвайте фурната за 
съхранение. Не оставяйте хартиени 
изделия, съдове за готвене или храна, 
когато не се използва. 

7. Внимание: Течност или храна не трябва 
да се загряват в запечатани съдове, тъй 
като те могат да експлодират. 

8. Микровълновото нагряване на напитката 
може да доведе до забавено кипене. 
Следователно трябва да се внимава при 
работа с контейнера. 

9. Не пържете храна във фурната. Горещото 
масло може да повреди частите на 
фурната и дори да доведе до изгаряния. 

10. Яйцата в черупката им и цели твърдо 
сварени яйца не трябва да се нагряват в 
микровълнови печки, тъй като те могат да 
експлодират дори след приключване на 
микровълновото нагряване. 

11. Преди готвене обелете продукти с кожа 
като картофи, цели тикви, ябълки и 
кестени. 

12. Съдържанието на бутилките за хранене и 
бебешките буркани трябва да се 
разбърква или разклаща и температурата 
трябва да се проверява преди сервиране, 
за да се избегнат изгаряния. 

13. Приборите за готвене могат да се 
нагорещят поради пренасяне на топлина 
от нагрятата храна. Може да са 
необходими държачи за прибори. 

14. Трябва да се проверят съдовете, за да се 
гарантира, че са подходящи за 
използване в микровълнова фурна. 

15. Внимание: Опасно е някой друг, освен 
обучен човек, да извърши каквато и да 
било сервизна или ремонтна операция, 
която включва премахване на всякакво 
покритие, което осигурява защита срещу 
излагане на микровълнова енергия.  

16. Този продукт е ISM оборудване от група 2 
клас B. Определението за група 2, която 
съдържа цялото ISM (промишлено, научно 
и медицинско) оборудване, при което 
радиочестотната енергия се генерира 
умишлено и / или се използва под 
формата на електромагнитно излъчване 
за обработка на материал и оборудване 
за искрова ерозия. За оборудване от клас 
B е оборудването, подходящо за 
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използване в битови заведения и в 
заведения, директно свързани към 
захранваща мрежа с ниско напрежение, 
която захранва сгради, използвани за 
битови нужди. 

17. Този уред не е предназначен за употреба 
от лица (включително деца) с намалени 
физически, сензорни или умствени 
способности или липса на опит и знания, 
освен ако не са наблюдавани или 
инструктирани относно използването на 
уреда от лице, отговорно за тяхната 
безопасност. 

18. Децата трябва да бъдат под наблюдение, 
за да не си играят с уреда. 

19. Микровълновата фурна се използва само 
в свободно стояща. 

20. Внимание: Не инсталирайте фурната 
върху плот за готвене или друг уред. ако 
е инсталиран, може да бъде повреден и 
гаранцията ще бъде невалидна.  

21. Достъпната повърхност може да е гореща 
по време на работа. 

22. Микровълновата фурна не трябва да се 
поставя в шкаф.  

23. Вратата или външната повърхност може 
да се нагреят, когато уредът работи. 

24. Температурата на достъпните 
повърхности може да е висока, когато 
уредът работи. 

25. Уредът трябва да бъде поставен до стена. 
26. Уредът не трябва да се използва от деца 

или лица с намалени физически, сензорни 
или умствени способности или липса на 
опит и знания, освен ако не са 
наблюдавани или инструктирани 

27. Деца, трябва да се наблюдават да не 
играят с уреда 

28. Внимание: Ако вратата или уплътненията 
на вратата са повредени, фурната не 
трябва да работи, докато не бъде 
ремонтирана от компетентно лице 

29. В инструкциите се посочва, че уредите не 

са предназначени за експлоатация чрез 
външен таймер или отделна система за 
дистанционно управление. 

30. Микровълновата фурна е само за 
домашна употреба, а не за търговска.  

31. Никога не сваляйте дистанционния 
държач отзад или отстрани, тъй като той 
осигурява минимално разстояние от 
стената за циркулация на въздуха.  

32. Моля, обезопасете масата, преди да 
преместите уреда, за да избегнете 
повреди. 

33. Внимание: Опасно е да ремонтирате или 
поддържате уреда, тъй като при тези 
обстоятелства капакът трябва да бъде 
свален, което осигурява защита срещу 
микровълново лъчение. Това се отнася и 
за смяна на захранващия кабел или 
осветлението. Изпратете уреда в тези 
случаи до сервиз 

34. Микровълновата фурна е предназначена 
само за размразяване, готвене и пара на 
храна.  

35. Използвайте ръкавици, ако вадите 
затоплената храна. 

36. Внимание! Парата ще излезе при 
отваряне на капаци или фолио. 

37. Този уред може да се използва от деца на 
възраст над 8 години и лица с намалени 
физически, сензорни или умствени 
способности или липса на опит и знания, 
ако са наблюдавани или инструктирани 
относно безопасното използване на уреда 
и разбират опасностите. Децата не трябва 
да играят с уреда. Почистването и 
поддръжката на уреда не трябва да се 
извършват от деца, освен ако не са на 
възраст над 8 години и не се наблюдават. 

38. Ако се отделя дим, изключете уреда от 
контакта и дръжте вратата затворена, за 
да задушите. 
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ССппеессииффииккааццииии

Мощност: 
230-240V~50Hz 
1200W 

Консумация на енергия: 700W 
Капацитет:  20L 

 

ИИннссттааллаацциияя  
1. Уверете се, че всички опаковъчни 

материали са отстранени от вътрешната 
страна на вратата. 

2. Внимание: Проверете фурната за 
повреди, като неправилно подравнена 
или огъната врата, повредени 
уплътнения на вратите и 
уплътняващата повърхност, счупени 
или разхлабени панти и резета на 
вратата и вдлъбнатини вътре в 
кухината или на вратата. Ако има 
някакви повреди, не работете с 
фурната и се свържете със сервиз.  

3. Тази микровълнова фурна трябва да 
бъде поставена на равна, стабилна 
повърхност, за да задържи теглото си и 
най-тежката храна, която е вероятно да 

бъде приготвена във фурната.  
4. Не поставяйте фурната там, където се 

генерират топлина, влага или висока 
влажност или в близост до горими 
материали. 

5. Не работете с фурната без стъклена 
тава, опора на ролката и вал в 
правилните им позиции.  

6. Уверете се, че захранващият кабел не е 
повреден и не преминава под фурната 
или върху гореща или през остри 
предмети. 

7. Контакта трябва да бъде лесно 
достъпен, за да може лесно да се 
изключи при аварийна ситуация. 

8. Не използвайте уреда на открито. 

РРааддииоо  ссммуущщеенниияя  
Работата на микровълновата фурна може да 
доведе до смущения в радиоприемници, 
телевизори или друго подобно оборудване 
При наличие на смущение можете да го 
намалите или елиминирате, като вземете 
следните мерки: 
1. Почистете вратата и уплътнителните 

повърхности на фурната  
2. Сменете ориентацията на приемащата 

антена на радиото или телевизора. 
3. Променете мястото на микровълновата 

фурна по отношение на приемника. 
4. Преместете фурната далеч от приемника. 
5. Включете микровълновата фурна в друг 

контакт, така че тя и приемникът да 
бъдат в различни вериги. 
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ИИннссттррууккццииии  ззаа  ззааззееммяяввааннее  
Този уред трябва да бъде заземен. Тази 
фурна е оборудвана с кабел, който има 
заземителен проводник със заземителен 
щепсел. Необходимо е да се включи в 
стенен контакт, който е правилно 
инсталиран и заземен. В случай на късо 
съединение заземяването намалява риска от 
токов удар чрез осигуряване на заземителен 
проводник за електрически ток. Препоръчва 
се отделна верига само за фурната. 
Използването на високо напрежение е 
опасно и може да доведе до пожар или 
други инциденти и да причини повреди във 
фурната. 
Внимание: Неправилното използване на 
заземяващия щепсел може да доведе до 
риск от токов удар. 
Забележка: 

1. Ако имате въпроси относно 
заземяването или инструкциите относно 
електрическата система, се 
посъветвайте с квалифициран 
електротехник или сервизния персонал. 

2. Нито производителят, нито дилърът 
могат да поемат отговорност за 
повреди във фурната или лични 
наранявания, причинени от 
неспазването на процедурите за 
електрическо свързване. 

Проводниците в кабела са оцветени в 
съответствие със следния код: 
Зелен и жълт = ЗЕМЯ  
Син = НЕУТРАЛЕН 
Кафяв = ПОД НАПРЕЖЕНИЕ

ППррииннццииппии  ннаа  ммииккррооввъъллннооввооттоо  ггооттввееннее  
3. Подреждайте храната внимателно. 

Поставяйте най-дебелите зони към 
външната страна на съда. 

4. Спазвайте времето за приготвяне. 
Приготвяйте за най-краткото възможно 
време и добавяйте още, ако е 
необходимо. Твърде силно затоплената 
храна може да дими или да се запали. 

5. Покривайте храната по време на 
приготвяне. Капаците предотвратяват 
разливите и помагат храната да се 
приготви равномерно. 

6. Обръщайте храната по време на 
приготвянето, за да ускорите процеса 
на готвене. Това се отнася за храни 
като пиле и хамбургери. Големите 
храни, като печено, трябва да се 
обръщат поне веднъж. 

7. Сменяйте мястото на храна, като 
кюфтета, след изминаване на 
половината от времето за приготвяне 
отгоре надолу и от центъра на съда към 
страните.  

ППррееддии  ддаа  ссее  ооббааддииттее  вв  ссееррввииззаа  
Ако фурната не работи: 
1. Проверете, за да се уверите, че е 

правилно включена в контакта. Ако не е, 
извадете щепсела от контакта, изчакайте 
10 секунди и я включете добре отново. 

2. Проверете за изгорял предпазител или 
задействал верижен прекъсвач. Ако има 
проблем по време на работа,тествайте 
контакта с друг уред  

3. Проверете дали панела за управление е 
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правилно програмиран и е зададено 
време за работа. 

4. Проверете дали вратата е затворена 

добре и обезопасителната система работи. 
В противен случай микровълновата 
енергия няма да протича във фурната. 

АКО НИКОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ УСЛОВИЯ НЕ ОТРАЗЯВА СИТУАЦИЯТА, СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ 
КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК. НЕ ПРАВЕТЕ ОПИТИ ДА НАСТРОЙВАТЕ ИЛИ РЕМОНТИРАТЕ ФУРНАТА 
САМИ 

ННааппъъттссттввиияя  ззаа  ииззппооллззввааннее  ннаа  ддооммааккииннссккии  ппррииббооррии  
1. Идеалният материал за микровълнова 

посуда е прозрачен за микровълнова 
фурна, позволява на енергията да 
премине през контейнера и да загрее 
храната. 

2. Микровълновата печка не може да 
проникне през метала, така че не 
трябва да се използват метални 
прибори или съдове с метални 
облицовки. 

3. Не използвайте рециклирани хартиени 
продукти при готвене в микровълнова 
фурна, тъй като те могат да съдържат 
малки метални фрагменти, които могат 

да причинят искри и / или пожари. 
4. Препоръчват се кръгли / овални ястия, 

а не квадратни / продълговати, тъй 
като храната в ъглите има тенденция да 
прекалява. 

5. Може да се използват тесни ленти от 
алуминиево фолио, за да се 
предотврати прекомерно загряване на 
откритите площи. Но бъдете 
внимателни, не използвайте прекалено 
много и поддържайте разстояние от 1 
инч (2.54 см) между фолиото и 
кухината. 

 
Следващият списък предлага общи напътствия за избор на подходящи прибори 
 

Готварски съдове Микровълнова енергия 

Топлоустойчиво стъкло Да 

Нетоплоустойчиво стъкло Не 

Топлоустойчива керамика Да 
Пластмасови съдове за 
микровълнова Да 

Готварска хартия Да 

Метални подноси Не 

Метални решетки Не 
Алуминиево фолио и 
алуминиеви контейнери Не 
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  ООппииссааннииее  ннаа  ууррееддаа  
1.Система за обезопасително 
заключване на вратата 

2.Прозорец на фурната 

3.Вал 

4.Ролков пръстен 

5.Панел за управление  

6.Вълновод 

7.Стъклена подложка 
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ККооннттррооллеенн  ппааннеелл  

 МЕНЮ ДИСПЛЕЙ 
Показват се времето за готвене, мощността, 
индикаторите за действие и времето на часовника. 

 НИВО НА МОЩНОСТ 
 Натиснете този бутон няколко пъти, за да зададете 
нивото на мощност за готвене в микровълнова печка. 

 ЧАСОВНИК 
 Натиснете бутона за да настроите часовника 

 РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕГЛОТО 
 PНатиснете, за да посочите теглото на храната или 
броя на порциите. 

 АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ 
 Натиснете, за да зададете програма за 
размразяване въз основа на въведеното тегло. 

 СКОРОСТ НА РАЗМРАЗЯВАНЕ 
 Натиснете, за да зададете програма за 
размразяване въз основа на въведеното време. 

 ПРОГРАМИРАНЕ 
 Натиснете, за да програмирате програма за 
готвене, която започва автоматично в определен час. 

 ПАУЗА/ОТЗАЗ 
 Натиснете, за да отмените настройката или да 
нулирате фурната, преди да зададете програма за 
готвене. 
 Натиснете веднъж, за да спрете временно 
готвенето, или два пъти, за да отмените готвенето 
изобщо. 
 Използва се и за настройка на заключване за деца. 

 МЕНЮ/ВРЕМЕ(КОПЧЕ) 
 Завъртете копчето, за да въведете час.  
 Завъртете копчето, за да изберете меню за 
автоматично готвене. 

 СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ 
 Натиснете веднъж, за да стартирате програма за 

готвене.Просто го натиснете няколко пъти, за да зададете времето за готвене и гответе веднага 
на пълна мощност. 
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ККаакк  ддаа  ннаассттррооииттее  ффууннккццииииттее  ннаа  ффууррннааттаа  

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА 
Това е 12 или 24 часов часовник. За да проверите времето, докато фурната работи, натиснете 
бутона CLOCK, след което времето ще се покаже за известно време на екрана на дисплея. 
Например: Да предположим, че искате да настроите времето на часовника на фурната на 8:30. 
6. Натиснете бутона CLOCK веднъж или два пъти, за да изберете 12 или 24 часов цикъл на 

часовника 
7. Завъртете копчето MENU / TIME, за да зададете цифра за час 8. 
8. Натиснете бутона CLOCK веднъж, за да потвърдите настройката на часа. 
9. Завъртете MENU / TIME, за да зададете цифра минута 30. 
10. Натиснете бутона CLOCK веднъж, за да потвърдите настройката.  

БЪРЗ СТАРТ 
Фурната ще готви храна бързо при ВИСОКА мощност (100% изходна мощност) за бърз старт на 

програма за готвене. 
Просто натиснете START / QUICK START няколко пъти, за да зададете времето за готвене, 
фурната започва да работи автоматично с пълна мощност. Максималното време за готвене, което 
можете да въведете, е 10 минути.  

МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ 
Най-дългото време за готвене е 95 минути. За готвене в микровълнова печка, просто натиснете 
бутона POWER LEVEL няколко пъти, за да изберете ниво на мощност за готвене, и след това 
използвайте копчето MENU / TIME, за да зададете желаното време за готвене. По време на 
готвене можете да проверите нивото на мощност, като докоснете подложката POWER LEVEL. 
Да предположим например, че искате да готвите 10 минути при 60% от микровълновата 
мощност. 
 
1. Натиснете бутона POWER LEVEL няколко пъти, за да зададете 60%. 

1. Натиснете бутона POWER 
LEVEL 

Готварска мощност 

веднъж 100% 
Два пъти 80% 
3 пъти 60% 
4 пъти 40% 
5 пъти 20% 
6 пъти 0% 

2. Завъртете копчето MENU/TIME на 10:00. 
3. Натиснете START/QUICK START. 
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БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ 
Фурната позволява размразяване на храната въз основа на времето, въведено от потребителя. 
1. Натиснете бутона SPEED DEFROST.  
2. Завъртете копчето MENU/TIME за въвеждане на време.  
3. Натинете START/QUICK START. 

АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ 
Фурната позволява размразяване на храната въз основа на теглото, въведено от потребителя. 
Времето за размразяване и нивото на мощност се настройват автоматично, след като се 
програмира категорията храна и теглото. Теглото на замразените храни варира от 100g до 1800g. 
Например: Да предположим, че искате да размразите 600 грама скариди. 
1. Натиснете бутона AUTO DEFROST.  
2. Натиснете WEIGHT ADJUST, за да изберете теглото на храната за размразяване.  
3. Натиснете START/QUICK START. 
Забележка: TФурната спира по време на размразяването, за да позволи на потребителя да 
обърне храната за равномерно размразяване и след това натиснете START/QUICK START за 
размразяване за оставащото време. 
Фурната няма да стартира добре, ако случайно въведете тегло над препоръчаното. 
За храна, надвишаваща тези максимални тегла, използвайте програмата SPEED DEFROST  

ПРОГРАМИРАНЕ 
Тази функция ви позволява да програмирате програма за готвене, която да стартира в 
определено време. 
Например: Да предположим, че сегашното време е 9:00 и искате фурната да стартира програма 
за готвене в 11:30. 
1. Изберете желаната програма.  
2. Натиснете бутона PRESET веднъж.  
3. Завъртете копчето MENU/TIME за да настроите часа 11:00. 
4. Натиснете бутона PRESET веднъж.  
5. Завъртете копчето MENU / TIME, за да зададете минута за показване на 11:30. 
6. Натиснете PRESET за да потвърдите.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате функцията, уверете се, че времето на часовника на фурната е 
правилно. В предварително зададен режим, предварително зададеното време може да се види 
чрез натискане на PRESET, ако натиснете PAUSE / CANCEL, когато дисплеят показва часа, 
функцията се отменя. QUICK START и DEFROST не могат да бъдат предварително зададени. 

MULTISTAGE PROGRAM COOKING 
Вашата фурна може да бъде програмирана за до 2 автоматични последователности на 
готвене. 
Да предположим, че искате да зададете следната програма за готвене. 

Микровълново готвене 
 

         Микровълново готвене 
7. В режим на изчакване поставете храната във фурната и я затворете. 
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8. Натиснете POWER LEVEL, за да изберете нивото на мощност. 
9. Завъртете копчето MENU / TIME, за да въведете времето за готвене. 
10. Натиснете POWER LEVEL, за да изберете нивото на мощност. 
11. Завъртете копчето MENU / TIME, за да въведете времето за готвене. 
12. Натиснете START/QUICK START, за да стартирате. 
Забележка: Програмите DEFROST, QUICK START и AUTO COOK не могат да се настройват на 
мултиетаптно готвене. 

ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА 
Използвайте, за да предотвратите без надзор работата на фурната от малки деца. Индикаторът 
CHILD LOCK ще се покаже на дисплея и фурната не може да работи, докато CHILD LOCK е 
зададена. 
1. За да зададете: Натиснете и задръжте бутона PAUSE / CANCEL за 3 секунди, чува се звуков 

сигнал и индикаторите за заключване светват. 
2. За да отмените функцията: Натиснете и задръжте бутона PAUSE / CANCEL за 3 секунди, 

докато индикаторът за заключване на дисплея не се изключи. 

АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ 
За следните храни или операции за готвене не е необходимо да въвеждате мощност и време за 
готвене. Опитайте се да се съсредоточите върху това да кажете на фурната какво искате да 
сготвите и колко тежи храната. Фурната започва да работи, след като натиснете START/QUICK 
START. 
Може да се наложи да обърнете храната в средата на времето за готвене, за да получите 
равномерно готвене. 
Например： 
1. В режим на изчакване завъртете диска MENU / TIME обратно на часовниковата стрелка, за 

да изберете код на храната, за да посочите храната, която трябва да се приготви. 
2. В режим на изчакване завъртете диска MENU / TIME обратно на часовниковата стрелка, за 

да изберете код на храната, за да посочите храната, която трябва да се приготви 
3. Натиснете бутона START/QUICK START. 
Меню за автоматично готевене 

Код Продукти 1. За мляко / кафе и картофи, екранът ще 
покаже броя на сервирането вместо теглото 
на храната, когато натиснете бутона 
WEIGHT ADJUST.   

2. Резултатът от автоматичното готвене 
зависи от фактори като колебания на 
напрежението, формата и размера на 
храната, вашите лични предпочитания 
относно готовността на определени храни и 
дори колко добре сте поставили храната 
във фурната. Ако установите, че резултатът 
в някакъв случай не е съвсем 
задоволителен, моля, коригирайте малко 
времето за готвене по съответния начин. 

1 Мляко/Кафе 
(200ml/чаша) 

2 Картоф (всеки 230g) 

3 Автоматично затопляне 
(g) 

4 Риба (g) 

5 Пуканки (g) 

6 Пица(g) 
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ППооччииссттввааннее  ии  ппооддддрръъжжккаа  
1. Изключете фурната и отстранете 

щепсела на захранването от контакта 
преди да започнете почистване. 

2. Пазете вътрешността на фурната чиста. 
Ако във фурната има разлив на храна 
или течност, избършете с влажна кърпа. 
Ако фурната се замърси, можете да 
използвате мек почистващ препарат. 
Избягвайте използването на спрейове и 
други агресивни почистващи препарати, 
тъй като могат да полепнат и да 
повредят повърхността на вратата. 

3. Външните повърхности трябва да се 
почистват с мека кърпа. За да 
предотвратите щети на работната част 
във фурната, не допускайте проникване 
на вода във вентилационните отвори. 

4. Избършете вратата и прозореца от 
двете страни, уплътненията на вратата 
и съседните части с влажна кърпа, за 
да отстраните разливите и 
замърсяванията от храна. Не 
използвайте абразивни почистващи 
препарати. 

5. Не позволявайте навлажняване на 
контролния панел. Почиствайте с мека, 
влажна кърпа. При почистване на 
контролния панел оставете вратата на 
фурната отворена, за да предотвратите 
случайното й включване. 

6. Ако по вратата на фурната и около нея 
се натрупа пара, избършете с мека 
кърпа. Това може да се случи, когато 
микровълновата фурна работи при 
условия на голяма влажност. Това е 
нормално. 

7. Понякога е необходимо да отстраните 
стъклената поставка за почистване. 
Измийте поставката в топла вода и 
сапун или в съдомиялна машина. 

8. Ролковият пръстен и долната част на 

фурната трябва да се почистват 
редовно, за да се избегне твърде 
големия шум. Просто избършете 
долната повърхност на фурната с мек 
почистващ препарат. Ролковият 
пръстен може да се измие в топла вода 
и сапун или в съдомиялна машина. При 
отстраняване на ролковия пръстен от 
долната част на фурната за почистване 
се уверете, че го връщате на 
правилната позиция. 

9. Отстранете миризмите от фурната като 
поставите в чаша вода сока и кората на 
един лимон. Стартирайте фурната за 5 
минути. Избършете добре и подсушете 
с мека кърпа. 

10. Когато е необходимо да смените 
осветлението във фурната, се 
посъветвайте с дилъра за вида на 
осветителното тяло. 

11. Фурната трябва да се почиства редовно 
и да се отстраняват натрупванията на 
храна. Непочистването на фурната 
може да доведе до влошаване на 
състоянието на повърхностите и да 
окаже неблагоприятно влияние върху 
експлоатационния живот на уреда и да 
доведе до опасности. 

12. Не изхвърляйте този уред заедно с 
домакинските отпадъци. Необходимо е 
да го отнесете в посочения от 
общинските власти център. 

13. Когато за първи път се използва 
микровълнова фурна с функция грил, 
тя може да произвежда лек дим и 
мирис. Това е нормално явление, тъй 
като фурната е направена от стоманена 
плоча, покрита със смазочно масло, а 
новата фурна ще произвежда 
изпарения и мирис, генерирани от 
изгарянето на смазочното масло. Това 
явление ще изчезне след период на 
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използване.      
 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 
отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци 
или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните 
отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото 
изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на 
значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче 
за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 
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