
 

 

 

25 литра Микровълнова фурна 

23 литра Микровълнова фурна 

 

 
MWВ 2510 ЕХ 

MWВ 2310 ЕХ 
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Инструкции за употреба 
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Прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещо ползване. 

 

Предпазни мерки 

ВНИМАНИЕ: Когато уреда е в комбиниран режим на работа,  не разрешавайте на деца да 

използват уреда без наблюдение, тъй като се развива висока температура. 

ВНИМАНИЕ: Ако вратата или уплътнителите са повредени, не използвайте фурната преди 

да бъде ремонтирана от компетентно лице. 

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност за всички хора освен за подготвения за сервизния 

персонал занимаващ се със сервизното поддържане или с операциите по ремонта които се 

опитат за свалят който и да е от капаците без да вземат необходимите предпазни мерки срещу 

облъчването им със микровълнова енергия. 

ВНИМАНИЕ: Течности или други храни не трябва да бъдат подгрявани в запечатани 

опаковки защото това може да предизвика експлозия. 

ВНИМАНИЕ: Разрешавайте на деца да използват фурната без наблюдение от възрастен само 

когато са надлежно инструктирани, за това как да я използват по безопасен начин и да 

разберат опасностите ако не я ползват правилно. 

 Използвайте единствено съдове подходяща за употреба в микровълнови фурни. 

 Когато подгрявате храни в пластмасови или хартиени опаковки и съдове, наблюдавайте ги 

тъй като има опасност от запалване. 

 Ако се появи пушек , изключете уреда или извадете щепсела от контакта и оставете 

вратата затворена за да избегнете появата на пламък. 

 Подгряването с микровълни на течности може да предизвика кипене в последствие, ето 

защо вземете мерки когато изваждате опаковките. 

 Съдържанието на детските храни затопляни във шише с биберон или бутилки могат да 

бъдат поднасяни на вашето дете единствено след като сте разбъркали или разклатили съда 

и проверили температурата на храната или напитката преди да я сервирате за да избегнете 

детето да се изгори. 

 Яйцата с черупките и целите варени яйца не трябва да се подгряват в микровълновата 

фурна защото могат да експлодират след като микровълновото нагряване е завършило. 

 Фурната трябва да бъде почиствана редовно и всички остатъци от храна отстранени. 

 Неподдържането на фурната в добро състояние може да доведе до нараняване на 

повърхностите на уреда и впоследствие на работата му, което може да бъде опасно за Вас. 

 Ако се съмнявате за повреди в захранващия кабел, моля обърнете се към производителя 

или оторизиран сервизен център за подмяната му. 

 Температурата на достъпните повърхности може да бъде висока по време на работа. 
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Технически характеристики 

 

Консумация на 

електрическа енергия: 

230 V, 50 Hz, 1400 W 

 

 

Номинална изходна 

микровълнова мощност: 

900 W 

Грил: 1200 W 

Работна честота: 2450 МHz 

Външни размери: 510 мм(Ш) х 382 мм (Д) х 310 мм (В) 

Размери на работното 

пространство на печката: 

330 мм(Ш) х 330 мм (Д) х 230 мм (В) – 25L 

330 мм(Ш) х 330 мм (Д) х 230 мм (В) – 23L 

Обем на работната 

пространство на печката: 

25 литра 

23 литра 

Нетно тегло: Приблизително 14.5 кг.(25 L) ; 13.5кг( 23L) 

.......................................................................................................................................... 

Преди да повикате сервиза за обслужване 

Ако фурната и дисплеят не работят: 

а. Проверете за да се уверите, че фурната е правилно и сигурно включена в стенния контакт. 

а. Ако не е сигурно включена извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и я 

включете отново сигурно. 

b. Проверете предпазителя на този токов кръг дали не е изгорял или че не е изключил главния 

захранващ прекъсвач. Ако те са нормални и работят правилно проверете контакта за наличие 

на напрежение с друг електрически уред. 

 



2. Ако фурната не функционира: 

а. Проверете за да се уверите, че панела за управление е програмиран правилно и таймера е 

настроен. 

b. Проверете за да се уверите, че вратата е здраво затворена и че предпазната система за 

заключване на вратата работи. Това може да е причина микровълновата енергия да не 

облъчва вътрешността на фурната. 

Забележка:  

Този уред е предназначен за употреба в домашни условия за подгряване на храни и 

напитки. Този уред е предназначен за употреба на закрито.  

                                                                                                                                                            

АКО СЛЕД КАТО СТЕ СЕ УВЕРИЛИ, ЧЕ ВСИЧКО КОЕТО Е ИЗБРОЕНО ПО-ГОРЕ Е 

ИЗВЪРШЕНО И НЯМА РЕЗУЛТАТ, ТОГАВА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КВАЛИФИЦИРАН 

ТЕХНИК. 
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Радио смущения 

Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения на вашия радио апарат, 

телевизионен приемник или подобна апаратура. 

Когато се появят радио смущение, то може да се намали или премахне вземайки следните 

мерки: 

a. Почиствайте вратата и уплътняващата повърхност на печката. 

b. Преместете на ново място микровълновата фурна по отношение на телевизора и радио 

приемника. 

c. Ориентирайте отново приемната антена на радио приемника или на телевизионния 

приемник за по-добър прием. 

 

Монтаж 

 

1.Уверете се, че всички опаковъчни материали са извадени от работното пространство на 

фурната. 

2.Проверете фурната за каквато и да е повреда например: 

- разцентроване или огъване на вратата 

- за повредени уплътнения на вратата и повредени уплътнителни повърхности 

- счупени или разхлабени панти и ключалки 

- наранявания вътре в работното пространство или по вратата 

Ако има някаква повреда, не пускайте в работа фурната и се свържете с квалифициран 

сервизен персонал. 

3.Микровълновата фурна трябва да бъде поставена на равна, стабилна повърхност която 

може да издържи нейната тежест (14.5 кг.) и най-тежката храна която ще бъде готвена във 

фурната. 

4.Не поставяйте фурната на място където се отделя топлина, пара или на много влажно място 

или близо до горими материали. 

5.Не поставяйте нищо върху фурната. 

6.Не пускайте в работа фурната без стъклената тавичка, ролковата опора и вала поставени 

правилно на техните места. 

7. Не позволявайте на деца да работят с уреда без наблюдение. 

                                                                                                                                                                 



Този уред трябва да бъде заземен. 

1. След монтиране на уреда, контакта трябва да бъде лесно достъпен. 

2. Тази фурна работи при 1.5 KVA натоварване. 

 

ВНИМАНИЕ: Електрическите изисквания на този уреда са както следва: 250V, 10 ампера. 

 

 

ВАЖНО:  

 

Проводниците на този захранващ кабел са оцветени в съответствие със следващия код: 

Зелен и жълт = земя 

Син = нула 

Кафяв = фаза 

 

Цветовете на входящия проводник  могат да не отговарят на на тези на захранващия кабел. В 

такъв случай процедирайте както следва: 

Проводника в жълто/зелено трябва да бъде свързан към терминала маркиран с буква Е или 

символа .... в зелено. 

Проводника в синьо трябва да бъде свързан към терминала маркиран с буква N или оцветен в 

черно. 

Проводника в кафяво трябва да бъде свързан към терминала маркиран с буква L или оцветен 

в червено. 
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ВНИМАНИЕ: Следните стъпки са само за моделите с рамка за вграждане. 

  
1. След като извадите всички аксесоари, обърнете микровълновата така, че да легне на 

гърба си, а основата да сочи към вас. 

2. Извадете настройващите се крачета (Фиг 2) от торбичката и ги монтирайте (Фиг. 2) 

едно по едно. 

3. След като монтирате и четирите крачета, обърнете фурната така, че да стъпи на 

крачетата и проверете дали са монтирани и нивелирани правилно. Ако фурната е 

нестабилна, настройте крачетата.  
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ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 

                                                                                                                                                                 

ВНИМАНИЕ: Когато уреда е в комбиниран режим на работа,  не разрешавайте на деца да 

използват уреда без наблюдение, тъй като се развива висока температура. 

ВНИМАНИЕ: Ако вратата или уплътнителите са повредени, не използвайте фурната преди 

да бъде ремонтирана от компетентно лице. 

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност за всички хора освен за подготвения за сервизния 

персонал занимаващ се със сервизното поддържане или с операциите по ремонта които се 

опитат за свалят който и да е от капаците без да вземат необходимите предпазни мерки срещу 

облъчването им със микровълнова енергия. 

ВНИМАНИЕ: Течности или други храни не трябва да бъдат подгрявани във запечатани 

опаковки защото това може да предизвика експлозия. 

ВНИМАНИЕ: Разрешавайте на деца да използват фурната без наблюдение от възрастен само 

когато са надлежно инструктирани, за това как децата да я използват по безопасен начин и да 

разберат опасностите ако не я ползват правилно. 

 Подсигурете подходяща вентилация около уреда; 15 см от двете страни на уреда и 30 см 

отгоре. Не сваляйте крачетата на уреда и не блокирайте вентилационните отвори.  

 Използвайте единствено съдове подходяща за употреба в микровълнови фурни. 

 Когато подгрявате храни в пластмасови или хартиени опаковки и съдове, наблюдавайте ги 

тъй като има опасност от запалване. 

 Ако се появи пушек , изключете уреда или извадете щепсела от контакта и оставете 

вратата затворена за да избегнете появата на пламък. 

 Подгряването с микровълни на течности може да предизвика кипене в последствие, ето 

защо вземете мерки когато изваждате опаковките. 

 Съдържанието на детските храни затопляни във шише с биберон или бутилки могат да 

бъдат поднасяни на вашето дете единствено след като сте разбъркали или разклатили съда 

и проверили температурата на храната или напитката преди да я сервирате за да избегнете 

детето да се изгори. 

 Яйцата с черупките и целите варени яйца не трябва да се подгряват в микровълновата 

фурна защото могат да експлодират след като микровълновото нагряване е завършило. 

 При почистване на вратата, уплътнителите на вратата и вътрешността на фурната 

използвайте мек, неутрален и неабразивен препарат и мека гъба. 

 Фурната трябва да бъде почиствана редовно и всички остатъци от храна отстранени. 

 Неподдържането на фурната н добро състояние може да доведе до нараняване на 

повърхностите на уреда и в последствие на работата му, което може да бъде опасно за 

Вас. 

 Ако се съмнявате за повреди в захранващия кабел, моля обърнете се към производителя 

или оторизиран сервизен център за подмяната му. 
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 

Моля спазвайте описаните по-долу предпазни мерки при употреба на фурната. 

1. Никога не използвайте уреда  без стъклената табла и ролковия кръг. 

2. Използвайте уреда само за целта за която е произведен така както е записано в 

настоящото ръководство. Не използвайте уреда за сушене на дрехи, хартия и други. 

3. Не пускайте в действие фурната когато е празна. 

4. Не използвайте работното пространство на уреда за съхранение на вещи. 

5. Не поставяйте във фурната пакетирани храни и такива с обелки и черупка, като яйца, 

картофи и други преди да сте пробили няколко дупчици на тях. 

6. Не поставяйте нищо във вентилационните отвори на фурната. 

7. По никаква причина не разглобявайте уреда, като сваляте капаците, крачетата, винтове 

и други подвижни части. 

8. Не поставяйте храната директно върху стъклената табла, а в друг подходящ съд. 

9. ВАЖНО: СЪДОВЕ КОИТО НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА УПОТРЕБА С ТАЗИ 

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА 

Не използвайте метални тенджери, тигани и съдове с метални дръжки. 

Не използвайте съдове с метални декорации. 

Не поставяйте пакети с опаковани в хартия метални връзки. 

Микровълните не могат да преминат през метал ето защо метални готварски съдове 

или съдове със метален обков или кантове не трябва да бъдат използвани.  

Не използвайте рециклирани хартиени продукти за готвене с микровълни, поради това 

че те могат да съдържат метални частици който могат да предизвикат изпръскване на 

работното пространство и/или пожар. 

Не използвайте емайлирани съдове. Те на са подходящи за микровълново готвене.  

Не поставяйте във фурната термометри. Ако това е наложително използвайте такива 

подходящи за микровълново готвене.  

10. Съдовете подходящи за употреба с микровълнови фурни трябва да бъдат използвани 

според инструкциите на производителя. 

11. Не пържете храна във фурната.  

12. Обърнете внимание на това, че фурната подгрява само храните и напитките в 

използваните съдове, но не и самите съдове. Поради това имайте предвид, че дори 

когато капака на съда не е топъл при допир, в съда има образувала се пара като при 

конвенционално готвене.  

13. Съдържанието на детските храни затопляни във шише с биберон или бутилки могат да 

бъдат поднасяни на вашето дете единствено след като сте разбъркали или разклатили 

съда и проверили температурата на храната или напитката преди да я сервирате за да 

избегнете детето да се изгори. 
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14. Храни съдържащи мазнина и вода, напр. бульони трябва да бъдат оставени във 

фурната 30-60 секунди след края на готвенето, за да предотвратите изкипяване.  

15. Когато приготвяте/готвите храни и напитки имайте предвид, че някои храни като 

пудинг, конфитюри и мляно месо се нагряват много бързо. Когато приготвяте храни и 

напитки с високо съдържание на захар или мазнина не използвайте пластмасови 

съдове. 

16. Съдовете за готвене могат да бъдат горещи поради това че са нагряти от подгряваната 

храна. Ще ви са необходими кухненски ръкавици за да хващате съдовете. 

17. За да се избегне риска от пожар във работното пространство на фурната: 

 а. Когато загрявате храна в пластмасови или хартиени опаковки, наблюдавайте 

 внимателно фурната защото съществува опасност от запалване; 

 b. Свалете металните пръстени за затваряне на хартиените или пластмасовите пликове 

 преди да ги сложите във фурната; 

 с. Ако се появи пушек , изключете уреда или извадете щепсела от контакта и оставете 

 вратата затворена за да избегнете появата на пламък. 

                                                                                                                                                                 

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 

 
1.Предпазна система за заключване на вратата 

2.Прозорец на печката 

3.Въздушна вентилация на печката 

4.Ролков кръг 

5.Стъклен съд 

6.Панел за управление 

7. Решетка за грила 
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Панел за управление 

 
 

1. Дисплей 

2. Грил 

3. Размразяване 

4. Микровълново готвене 

5. Комбинирано готвене 

6. Автоматично меню 

7. Часовник/Време 

8. Пауза/Анулиране 

9. Старт 

10. Настройка на времето 
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Инструкции за управление 

 

1. Подгряване с натискането на бутон  

С натискането на единствен бутон можете да стартирате готвене. Това е много удобно и 

бързо за подгряването на чаша вода например. 

Пример: За да подгреете чаша вода 

a) Поставете чашата с вода във фурната и затворете вратата. 

 

b) Натиснете бутон  Микровълновата стартира работа при 100% мощност за 1 

минута. 

2. Ще чуете 5 звукови сигнала в края на готвенето. 

 

2. Микровълново готвене 

Тази функция има две опции: 

1. Бързо подгряване (100% мощност) 

Пример: Подгряване на храна при 100% мощност за 5 минути 

a) Завъртете бутона за настройка на времето, докато на дисплея се появи индикатора „5:00“. 

b) Натиснете бутон  

 

2. Ръчен контрол  

Пример: Подгряване на храна при 70% мощност за 10 минути. 

a) Натиснете бутон , изберете „70%“ мощност. 

b) Завъртете бутона за настройка на времето, докато на дисплея се появи индикатора „10:00“. 

c) Натиснете бутон  

 

Има 5 нива на мощност. Максималната продължителност на готвене която можете да 

изберете е 60 минути.  

  

 

Натиснете бутона  Мощност на 

готвене 

Дисплей 

Един път (1) 100%  Р100 

Два пъти (2) 70%  Р70 

Три пъти (3) 50%  Р50 

Четири пъти (4) 30%  Р30 

Пет пъти (5) 10%  Р10 

                                                                                                                                                                 

3. Автоматично размразяване 

Изберете вида на храната и теглото. Фурната автоматично избира  и стартира мощността и 

времето.  

Пример: Размразяване на 500 гр. замразено месо 

1. Натиснете бутон                   На дисплея ще се появи индикатора „DEF“. 

2.  

3. Завъртете бутона за настройка на времето за да изберете теглото на храната – 500 гр.  

4. Натиснете бутон  

 

Забележка: Максималното тегло за размразяване което можете да изберете е 2 кг. 

 

 



4. Автоматично меню 

 

Необходимо е да изберете вида на храната и теглото й. Фурната автоматично избира  и 

стартира мощността и времето необходими за приготвянето на храната. 

Пример: Автоматично приготвяне на 400 гр. месо 

a) Натиснете бутон  и изберете програма А-3. 

b) Завъртете бутона  за настройка на времето за да изберете теглото на храната – 400 гр.  

c) Натиснете бутон  

                                                                                                                                                                

 

Меню 

Тегло (гр.) 

Бр. натискания на 

бутона 

А-1 А-2 А-3 А-4 А-5 А-6 

Ориз Зеленуци Месо Спагети Риба Хляб 

1 100 100 200 1 100 100 

2 200 200 300 2 200 200 

3 300 300 400  300 300 

4 400 400 500  400 400 

5 500 500 600  500 500 

6  600 800  600 600 

7   1000  700  

8     800  

9     900  

10     1000  
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5. Грил 

Натиснете бутон за да изберете функция Грил (максималното време за готвене е 60 

минути). 

Вариант 1: 85% грил мощност, дисплей G-1. 

Пример: готвене на грил за 20 минути 

a) Натиснете бутон  докато на дисплея се появи индикатора „G-1”. 

b) Изберете време за готвене „20:00“ 

c) Натиснете бутон  

 

При готвене на грил, храната не се нагрява от микровълни, а от металния нагревател в 

горната част на фурната. 

При готвене на грил, времето за готвене е разделено на 2 фази. След завършване на първата 

фаза, програмата спира автоматично и ще чуете 2 звукови сигнала за да Ви напомнят да 

обърнете храната. След като обърнете храната, затворете вратата и натиснете бутон за 

да продължите готвенето. Ако не желаете да обръщате храната, след една минута фурната 

автоматично ще стартира готвенето отново. 

                                                                                                                                                                

6. Комбинирано готвене 

Този уред Ви предлага два метода на комбинирано готвене.  

Метод 1: (55% микровълново готвене + 45% грил), дисплей „С-1“ 

Метод 2: (30% микровълново готвене + 70% грил), дисплей „С-2“ 

Пример: приготвяне на храна метод 2 за 30 минути 

a) Натиснете бутон за да изберете „С-2“. 

b) Изберете продължителност на готвене 30 минути. 

c) Натиснете бутон  

 

7. Часовник 

За да настроите часовника на фурната 

Пример: За да въведете текущото време 16:30 

a) Натиснете бутон  Символа на часовника ще се появи на дисплея. Завъртете бутона 

за настройка на времето, докато на дисплея се появи „16:00“. 

b) Натиснете отново бутон  Завъртете бутона за настройка на времето, докато на 

дисплея се появи „16:30“. 

c) Натиснете отново бутон Настройката е завършена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Таймер 

С функция таймер можете да изберете автоматично стартиране на готвенето в определеното 

от вас време (необходимо е да настроите часовника, преди да използвате функция таймер). 

Пример: текущото време на часовника е 16:30, предпочитаното време за стартиране на 

готвенето 18:15 при 70% мощност за 10 минути. 

a) Натиснете бутон  и настройте времето на 18:15 (процедурата е същата като п ри 

настройка на часовника). 

b) Натиснете бутон  и изберете 70% мощност. 

c) Завъртете бутона за настройка на времето за да изберете време за готвене 10 минути. 

d) Натиснете бутон  

                                                                                                                                                                

9. Забрана за достъп от деца 

 

За да активирате функцията натиснете едновременно бутоните „ “ и  за около 

2 секунди. Когато функцията е активирана, нито един от бутоните не функционира. За да 

изключите функцията отново натиснете едновременно бутоните „ “ и „ “ за 

около 2 секунди. 

 

10. Пауза/анулиране 

a) В режим на работа, натиснете бутон  за да прекъснете програмата. 

b) Ако има настроена програма преди натискането на бутон старт, натискането на този бутон 

ще анулира настроената програма. 
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

1.Изключете фурната и извадете щепсела от контакта преди да започнете да я почиствате. 

2.Пазете вътрешността на фурната чиста. Когато пръски от храната полепят или капки от 

течностите се залепят на стените на фурната почистете ги със мокра кърпа. Разтвор на мек 

миещ препарат може да се използва ако фурната е много зацапана. Избягвайте да използвате 

спрейове или други разяждащи почистващи препарати които могат да зацапат, надраскат или 

да направят матова повърхността на вратата. 

3.Външните повърхности трябва да се почистват с мокра кърпа. За да се предотвратят 

повреди на работните части вътре във фурната не трябва да се позволява вода да попадне и да 

изтече през вентилационните отвори. 

4.Не допускайте панела за управление да се мокри. Почиствайте го със мека влажна кърпа. 

Когато почиствате панела за управление, оставяйте вратата отворена за да предпазите 

фурната да не се включи без да забележите. 

5.Ако се натрупа конденз от пара вътре на вратата или около външните части на вратата на 

фурната, то я избършете със мека кърпа. 

Това може да се получи когато печката се използва в условия на особено висока влажност. 

Това е нормално да се получи. 

6.От време на време е необходимо да се изважда и да се почиства масичката. Измивайте 

масичката във гореща вода с разтворен миещ препарат или във миялната машина за съдове. 

7.Носещия кръг и основата на фурната трябва да се почистват редовно за да се избегне 

получаването на прекален шум. Само изтрийте долната повърхност на фурната с мек миещ 

препарат. Носещия кръг може да се измие във гореща вода с разтворен миещ препарат или 

във миялната машина за съдове. Когато изваждате носещия кръг от работното пространство 

за почистване уверете се след това, че сте го поставили правилно обратно на неговото място. 

8.Премахвайте миризмите от Вашата фурна като поставите една чаша с вода с изстискан един 

лимон и настъргана кората му в плитка чиния предназначена за микровълнова печка за 5 

минути. Избършете внимателно и подсушете с мека кърпа. 

9.Когато е необходимо да подмените лампата за осветлението на фурната, моля 

консултирайте се със дилъра за да ви предложи с какво да я подмените. 

                                                                                                                                                                 

 


