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Микровълнова Фурна

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
МОДЕЛ:MIC 20GD FX

Прочетете тези инструкции внимателно, преди да
използвате микровълновата фурна, и ги пазете
внимателно.
Ако следвате инструкциите, фурната ще ви осигури
дългогодишна работа.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО

1
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО
ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА
ЕНЕРГИЯ
(a)  Не опитвайте да използвате тази фурна с отворена врата, тъй като

това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия.
Важно е да не чупите или модифицирате предпазното заключване.

(b) Не поставяйте предмети между предната страна на фурната и
вратичката и не позволявайте натрупването на замърсявания или
остатъци от почистващи средства да се натрупват на уплътняващите
повърхности.

(c) ВНИМАНИЕ: Ако вратичката или уплътненията ѝ са повредени,
фурната не трябва да се използва, докато не бъде ремонтирана от
компетентно лице.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Ако уредът не се поддържа в добро хигиенно състояние, повърхността му
може да се влоши и това да се отрази на експлоатационния живот на
уреда и да доведе до опасни ситуации.

Конкретни действия

Модел: MIC 20GD FX
Номинално напрежение: 230 V ~ 50 Hz
Номинална входяща мощност
(Микровълнова):

1250W

Номинална изходна мощност
(Микровълнова):

800W

Номинална входяща мощност
(Грил):

1000W

Капацитет на фурната: 20L
Диаметър на плочата: 245mm
Външни размери: 594x316x388mm
Нетно тегло: Прибл. 14 kg
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ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За намаляване на риска от пожар, токов удар,

нараняване на хора или излагане на прекомерна
микровълнова енергия от фурната при използване
на уреда, следвайте основните предупреждения,
включително следните:

1.  Предупреждение: Течностите и другите
храни не трябва да се нагряват в
запечатани съдове, тъй като е възможно
да експлодират.

2.  Предупреждение: Опасно е лица, които
нямат нужните компетенции, да премахват
защитния капак срещу излагане на
микровълнова енергия.

3.  Предупреждение: Позволявайте на деца да
използват фурната без надзор само когато
са инструктирани подходящо, така че
детето да може да използва фурната по
безопасен начин и да разбира опасностите
при неправилна употреба.

4.  Предупреждение: Когато уредът се
използва в комбиниран режим, децата
следва да използват фурната само под
надзор от страна на възрастен поради
генерираната температура.
(само за серията с грил)

5.  Използвайте само подходящи за
микровълнови фурни съдове.

6.  Фурната следва да се почиства редовно и
да се премахват всички остатъци от храна.

7.  Прочетете и следвайте конкретните:
”ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА
ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА
ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА
ЕНЕРГИЯ”.

8.  Когато загрявате храна в пластмасови или
хартиени съдове, дръжте фурната под око,
тъй като е възможно да се запалят.

9.  Ако забележите дим, изключете уреда от
копчето или от контакта и дръжте вратата
затворена, за да потиснете възможните
пламъци.

10. Не гответе храната прекомерно.
11. Не използвайте вътрешността на фурната

за съхранение. Не съхранявайте артикули
като хляб, бисквити и др. във
вътрешността на фурната.

12. Отстранявайте кабелните връзки и
металните дръжки от хартиените или
пластмасовите съдове/торби, преди да ги
поставяте във фурната.

13. Монтирайте или поставяйте фурната
само в съответствие с предоставените
инструкции за монтаж.

14. Не нагрявайте яйца с черупки и цели
твърдо сварени яйца, тъй като е възможно
да експлодират дори след приключване на
микровълновото нагряване.

15. Използвайте уреда само по предназначение,
както е описано в ръководството. Не
използвайте корозивни химикали или пари

в уреда. Тази фурна е проектирана
специално за нагряване. Тя не е
предназначена за промишлена или
лабораторна употреба.

16. Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да се замени от производителя,
негови сервизен представител или лице с
подобна квалификация с оглед избягване
на опасности.

17. Не съхранявайте или използвайте
този уред на открито.

18. Не използвайте фурната в близост до
вода, във влажна маза или в близост до
плувен басейн.

19. Температурата на достъпните
повърхности може да е висока, когато
уредът работи. Дръжте кабела далеч от
нагрятата повърхност и не покривайте
отворите по фурната.

20. Не оставяйте кабела да виси от края на
маса или плот.

21. Ако фурната не се поддържа в чисто
състояние, това може да доведе до
увреждане на повърхността, което да се
отрази неблагоприятно на живота на
уреда и е възможно да предизвика опасна
ситуация.

22. Съдържанието на бутилките за хранене и
бурканчетата с бебешка храна следва да
се разбърква или разтръсква, а
температурата да се проверява преди
консумиране, за да се избегнат изгаряния.

23. Микровълновото нагряване на напитки
може да доведе до по-късно завиране,
следователно трябва да се внимава при
използване на съда.

24. Не следва да се използват парочистачки.

25. Уредът се нагрява по време на използване. Следва да избягвате да докосвате нагряващите
елементи във вътрешността на фурната.

26. Достъпните части могат да се нагорещят при употреба. Дръжте малките деца далеч.
27. Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за

почистване на стъклената врата на фурната, тъй като можете да надраскате повърхността,
което може да доведе до счупване.
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28. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически,

сетивни или умствени способности или без опит и познания,
освен ако не са под наблюдение или инструктирани за употребата на уреда от лице,
отговарящо за безопасността им.

29. Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
30. Уредът не е предназначен да работи с външен таймер или отделна система за

дистанционен контрол.
31. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен преди да сменяте лампата, за да избегнете

възможността от електрически удар.
32. Използвайте само температурна сонда, предназначена за тази фурна.(за фурни, оборудвани с
възможност за използване на сонда за температура.)
33. Вратата или външната повърхност може да се нагорещи, докато фурната работи.

За понижаване на риска от нараняване
Заземяване
ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар Докосването на
вътрешните компоненти може да
причини сериозни наранявания или
смърт. Не разглобявайте уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар Неправилната
употреба на заземяването може да
доведе до токов удар. Не включвайте в
контакт, докато уредът не бъде
правилно монтиран и заземен.

ПОЧИСТВАНЕ
Изключете уреда от контакта.
1.  Почистете вътрешността на фурната
с помощта на леко влажна кърпа.
2.  Почистете принадлежностите по
обичайния начин с вода с малко сапун.
3.  Рамката и уплътнението на вратата
и прилежащите части трябва да се
почистват внимателно с влажна кърпа,
когато са мръсни.
Щепсел с два цилиндрични щифта

Този уред трябва да бъде заземен. В случай на късо
електрическо съединение заземяването намалява
риска от токов удар, като осигурява изходен
проводник за електрическия ток. Този уред е
оборудван с кабел със заземяващ проводник и
заземяващ щепсел. Щепселът трябва да се включи в
извод, който е правилно монтиран и заземен.

Консултирайте се с квалифициран електротехник
или сервизен служител, ако не разбирате изцяло
инструкциите за заземяване или ако имате съмнения
за това дали уредът е заземен правилно. Ако е
необходимо да използвате удължител, използвайте
само такъв с 3 проводника.
1. Предоставен е къс захранващ кабел за избягване
на рисковете, произтичащи от заплитане или
спъване в по-дълъг кабел.
2. Ако се използва дълъг кабел или удължител:
1)   Маркираната електрическа оценка на кабела или
удължителя следва да е най-малко равна на тази на
уреда.
2)   Удължителят трябва да е заземен тип с 3
проводника
3)   Дългият кабел следва да се поставя така, че да
не виси от края на плота или масата, където може да
бъде дръпнат от деца или да причини спъване.
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СЪДОВЕ Вижте указанията в "Материали, които можете да използвате
в микровълнова фурна, и които да избягвате."
Възможно е някои неметални съдове да не са

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване
Опасно е лица без нужните
компетенции да извършват
обслужване или ремонт, който
включва отстраняването на капака,
защитаващ срещу излагане на
микровълнова енергия.

безопасни за използване в микровълнова. Ако имате
съмнения, можете да проверите въпросния съд, като
следвате процедурата по-долу.
Тест за съдове:
1. Напълнете подходящ за микровълнова фурна съд с
1 чаша студена вода (250ml) заедно с въпросния съд.
2. Гответе при максимална мощност за 1 минута.
3. Внимателно докоснете съда. Ако празният съд е
топъл, не го използвайте за готвене в микровълновата
фурна.
4. Не превишавайте времето за готвене от 1 минута.

Материали, които можете да използвате в микровълнова фурна
Съдове                         Забележки

Алуминиево
фолио

Съд за
запичане

Чинии

Стъклени
буркани

Стъклени
съдове
Торбички за
фурна
Хартиени
чинии и чаши
Хартиени
салфетки
Пергамент

Пластмаса

Найлоново

Само покриване. Малки гладки парчета могат да се използват за
покриване на тънки парчета месо или птици за предотвратяване на
прекомерно готвене. Може да възникне електрическа дъга, ако фолиото е
твърде близо до стените на фурната. Фолиото следва да е на най-малко 1
инч (2,5 cm) от стените на фурната.
Следвайте указанията на производителя. Дъното на съда за запичане
трябва да е най-малко 3/16 инча (5mm) над въртящата се плоча.
Неправилната употреба може да причини счупването на плочата.
Само подходящи за микровълнова фурна. Следвайте указанията на
производителя. Не използвайте напукани или олющени съдове.
Винаги сваляйте капака. Използвайте само за нагряване на продукти,
докато се затоплят леко. Повечето стъклени буркани не са устойчиви на
топлина и е възможно да се счупят.
Само устойчиви на топлина стъклени съдове. Уверете се, че нямат
метален кант. Не използвайте напукани или олющени съдове.
Следвайте указанията на производителя. Не затваряйте с метална
тел. Направете прорези, за да може парата да излиза.
Използвайте само за краткотрайно готвене/нагряване. Не оставяйте
фурната без надзор по време на готвене.
Използвайте за покриване, когато затопляте храна, и за попиване на
мазнина. Използвайте под наблюдение само за краткотрайно готвене.
Използвайте за покриване за избягване на пръски или за увиване при
готвене на пара.
Само подходящи за микровълнова фурна. Следвайте указанията на
производителя. Следва да са маркирани като "Подходящи за
микровълнова фурна". Някои пластмасови съдове омекват с нагряването
на продуктите в тях. "Торбите за варене" и плътно затворените
найлонови пликове следва да се прорежат, пробият или да се
перфорират съгласно инструкциите на опаковката.
Само подходящи за микровълнова фурна. Използвайте за покриване на

фолио храната при готвене, за да задържите влагата. Не позволявайте
найлоновото фолио да докосва храната.

Термометри               Само подходящи за микровълнова фурна (термометри за месо и сладки).
Парафинена хартия      Използвайте за покриване за предотвратяване на разплискване и за

задържане на влагата.
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Стъклена тавичка 1
Възел на пръстена на
въртящата се плоча

1

Ръководство за употреба 1

Материали, които да избягвате в микровълнова фурна
Съдове Забележки
Алуминиева тава

Кутия за храна с
метална дръжка

Може да предизвика електрическа дъга. Прехвърлете храната в подходящ
за микровълнова фурна съд.

Може да предизвика електрическа дъга. Прехвърлете храната в подходящ
за микровълнова фурна съд.

Метални съдове
и такива с
метален кант

Металът не позволява на микровълновата енергия да достигне до
храната. Металният кант може да предизвика електрическа дъга.

Метални връзки
Хартиени торби
Пеноластмаса

Дърво

Могат да създадат електрическа дъга и да предизвикат пожар във фурната.
Могат да предизвикат пожар във фурната.
Пенопластмасата може да се разтопи или да замърси течността в съда
при излагане на висока температура.
Дървото изсъхва при използване в микровълновата фурна и може да се
разцепи или напука.

НАСТРОЙВАНЕ НА ФУРНАТА
Названия на частите на фурната и принадлежностите
Извадете фурната и всички материали от кутията и вътрешността на
фурната. Фурната ви се снабдява със следните принадлежности:

A

F

E     D

G

Рафт на грила (Само за серията
с грил)

C B

A) Контролен панел
B) Ос на въртящата се плоча
C) Възел на пръстена на въртящата
се плоча
D) Стъклена тавичка
E) Прозорец за наблюдение
F) Възел на вратата
G) Предпазна система за заключване
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Монтиране на
въртящата се плоча
Главина (от долната страна)

Стъклена тавичка

Ос на въртящата
се плоча

a. Никога не поставяйте стъклената тавичка обърната
надолу. Стъклената тавичка не трябва никога да се
ограничава.

b. Стъклената тавичка и възелът на пръстена на
въртящата се плоча трябва винаги да се използват
при готвене.

c.    Всички продукти и съдове с продукти винаги се
поставят на стъклената тавичка за готвене.

d. Ако стъклената тавичка или възелът на пръстена на
въртящата се плоча се напука или счупи, свържете
се с най-близкия оторизиран сервизен център.

Възел на пръстена на въртящата се плоча

Монтаж и свързване
1. Този уред е предназначен само за домашна употреба.
2. Тази фурна е предназначена само за вграждане. Тя не е предвидена за използване върху

плот или в шкаф.
3. Моля, спазвайте специалните указания за монтаж.
4. Уредът може да се монтира в стенен шкаф с ширина 60 cm (с дълбочина най-малко 55 cm и на

височина 85 cm от пода).
5. Уредът е оборудван с щепсел и трябва да се свързва само с правилно монтиран заземен

контакт.
6. Напрежението в мрежата трябва да съответства на посоченото на табелката с данни.
7. Контактът трябва да се монтира и свързващият кабел трябва да се заменя само от

квалифициран електротехник. Ако щепселът не е достъпен след монтаж, трябва да се
постави многополюсен прекъсвач от страната на монтажа с контактна междина от най-
малко 3mm.

8. Не трябва да се използват адаптери, разклонители и удължители. Претоварването създава
риск от пожар.

Достъпната
повърхност може да се
нагорещи при работа.

7
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Инструкции за експлоатация
1. Настройка на часовника
Когато микровълновата фурна се включи, тя извежда "0:00", зумерът звучи веднъж.
1) Натиснете " Часовник/ Настройка ", цифрите за час мигат.

2) Завъртете “ за да регулирате цифрите за часа; въведеният час следва да е в диапазона 0 -- 23.

3) Натиснете " Часовник/ Настройка ", цифрите за минутите мигат.

4) Завъртете “ , за да регулирате цифрите за минутите; въведеното време следва да е в диапазона 0 -- 59.

5)
Натиснете "

Часовник/ Настройка ", за да завършите сверяването на часовника. ":" мига и часът светва.

Забележка: 1) Ако часовникът не бъде настроен, той няма да функционира при включване.
2) По време на настройването на часовника, ако натиснете Стоп/Изчистване ", фурната ще се върне

автоматично към предходното състояние.

2. Готвене с микровълни

Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. ", на LED се извежда "P100. Натиснете
" Микровълни/Грил/Комби. " няколко пъти или завъртете "         ", за да изберете желаната мощност, и за
всяко следващо натисване ще се извежда "P100", "P80" "P50", "P30" или "P10". След това
натиснете" Старт/+30с./Потвърждение " за потвърждение и завъртете  "        ", за да зададете времето за

готвене от0:05 до 95:00. Натиснете " Старт/+30с./Потвърждение " отново, за да стартирате готвенето.

Пример: Ако искате да използвате 80% микровълнова мощност за 20-минутно готвене, можете да включите
фурната съгласно следните стъпки.

1) Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. " веднъж, на екрана се извежда "P100".

2) Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. " отново или завъртете "         ", за да изберете 80% микровълнова
мощност.

3) Натиснете " Старт/+30с/Потвърждение " за потвърждение и на екрана се извежда "P 80".

4) Завъртете “ ”, за да регулирате времето за готвене, докато фурната изведе “20:00”.

5) Натиснете " Старт/+30с./Потвърждение ", за да стартирате готвенето.
Забележка:  стъпките на превключвателя за регулиране на времето са както следва:

0---1    мин      :   5 секунди
1---5    мин      :   10 секунди
5---10  мин :   30 секунди

10---30  мин      :   1 минута
30---95  мин      :   5 минути
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" Микровълни/Грил/Комби."  Инструкции за пада

Ред                                                                  Микровълнова Грил
Дисплей                           Мощност                     Мощност

1                                    P100

2                                     P80

3                                     P50

4 P30

5                                     P10

6                                        G

7                                      C-1

8                                      C-2

100%

80%

50%

30%

10%

0%

55%

36%

100%

45%

64%

3. Грил или Комби. Готвене
Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. " веднъж, извежда се "P100" и след това натиснете

" Микровълни/Грил/Комби. " няколко пъти или завъртете "         ", за да изберете желаната мощност, и
за всяко следващо натисване ще се извежда "G", "C-1" или "C-2". След това натиснете
" Старт/+30с./Потвърждение " за потвърждение и завъртете  " ", за да зададете времето за готвене от 0:05

до 95:00. Натиснете " Старт/+30с/Потвърждение” отново, за да стартирате готвенето.

Пример: Ако искате да използвате 55% микровълнова мощност и 45% грил мощност (C-1) за
10-минутно готвене, можете да изпълните следните стъпки.

1) Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. " веднъж, на екрана се извежда "P100".

2) Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. " пъти или завъртете "         ", за да изберете комби. режим 1.

3) Натиснете " Старт/+30с/Потвърждение " за потвърждение и на екрана се извежда "C-1".

4) Завъртете “     ”, за да регулирате времето за готвене, докато фурната изведе “10:00”.

5) Натиснете " Старт/+30с/Потвърждение”, за да стартирате готвенето.

Забележка: Ако измине половината от времето за грила, фурната издава двоен звуков сигнал и това е
нормално.

За по-добър ефект от готвенето на продукти на грил следва да обърнете храната, да затворите
вратичката и ако няма други действия, фурната ще продължи готвенето.
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4. Бърз старт
1) В режим на изчакване натиснете " Старт/+30с./Потвърждение", за да стартирате готвенето със 100%

мощност, като всяко допълнително натискане добавя 30 секунди към времето за готвене до достигане
на 95 минути.

2) В режим на микровълново готвене, грил, комби или размразяване с таймер всяко натискане на
" Старт/+30с./Потвърждение ” може да увеличи времето за готвене с 30 секунди.

3) В режим на изчакване завъртете “              ” обратно на часовниковата стрелка, за да зададете времето за
готвене със 100%микровълнова мощност, след което натиснете " Старт/+30с/Потвърждение”, за да
стартирате готвенето.

5. Размразяване според теглото
1) Натиснете " Размразяване по тегло/таймер ” веднъж и фурната ще изведе “dEF1”.

2) Завъртете "        " , за да изберете теглото на храната от 100 до 2000 g.

3) Натиснете " Старт/+30с/Потвърждение ”, за да стартирате размразяването.

6. Размразяване с таймер
1) Натиснете" Размразяване по тегло/таймер " два пъти и фурната извежда "dEF2".

2) Завъртете “     ”, за да изберете времето за размразяване.

3) Натиснете " Старт/+30с/Потвърждение ”, за да стартирате размразяването.

7.  Автоматично меню

1) Завъртете "         " надясно, за да изберете менюто, и ще се изведе "A-1" до "A-8", което означава
пица, картофи, месо, зеленчуци, риба, паста, супа и каша.

2) Натиснете " Старт/+30с./Потвърждение " за потвърждение.

3) Завъртете “ ”, за да изберете теглото по подразбиране от менюто.

4) Натиснете " Старт/+30с./Потвърждение”, за да стартирате готвенето.

Пример: Ако искате да използвате “Автоматично меню" за готвене на риба с тегло 350 g.

1) Завъртете "           " по часовниковата стрелка, докато се изведе "A-5".

2) Натиснете " Старт/+30с./Потвърждение " за потвърждение.

3) Завъртете "            ", за да изберете теглото на рибата, докато се изведе "350".

4) Натиснете " Старт/+30с./Потвърждение ”, за да стартирате готвенето.
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Таблицата с менюта:

Меню Тегло Дисплей

A-1
Пица

A-2
Картофи

A-3
Месо

A-4
Риба

200 g

400 g

200 g

200 g

400 g

200 g
400 g

600 g

250 g

400 g

600 g

250 g
350 g

450 g

250 g

350 g

450 g

250 g
350 g

450 g

350 g

450 g

A-5
Зеленчуци

A-6
Напитки

A-7
Паста

A-8
Пуканки

A-9
Пиле

A-10
Претопляне

200 g 200 g
300 g

400 g

1чаша(120ml)

2чаши(240ml)

300 g

400 g

1

2
3чаши(360ml)

50g (с 450ml студена вода)

100g (с 800ml студена вода)

50g

100g

200g
400g

3

50g

100g

50g

100g

200g
400g

600g

800g
200g

400g

600g

800g
200g

400g
600g 600g

8. Предварително зададени програми
1)  Първо сверете часовника. (Направете справка с указанията за настройка на часовника.)

2) Въведете програмата за готвене. Могат да се задават най-много два етапа.
Размразяването не следва да се задава като програма за готвене.

Пример: Ако искате да готвите с 80% микровълнова мощност 7 минути, направете следното:
a. Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. " веднъж, на екрана се извежда "P100".

b. Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. " отново или завъртете "         ", за да изберете 80%
микровълнова мощност.
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" за потвърждение и на екрана се извежда "P
80".Старт/+30с/Потвърждение

натиснет
е "
d. Завъртете “ ”, за да регулирате времето за готвене, докато фурната изведе “7:00”.

След стъпките по-горе внимавайте да не натиснете " Старт/+30с./Потвърждение ", за да започнете
готвенето.

3) Натиснете " Часовник/ Настройка ", цифрите за час мигат.

4) Завъртете “ ”, за да регулирате цифрите за часа; въведеният час следва да е в диапазона 0 -- 23.

5) Натиснете " Часовник/ Настройка ", цифрите за минутите мигат.

6) Завъртете “ ”, за да регулирате цифрите за минутите; въведеното време следва да е в диапазона 0 -59.

7) Натиснете " Старт/+30с./Потвърждение " за завършване на настройката. Ако вратата е затворена,
зумерът ще сигнализира два пъти, когато дойде времето, след което готвенето ще стартира
автоматично.

9. Готвене на няколко етапа
Могат да се задават най-много 2 етапа за готвене. При готвене на няколко етапа, ако
първият е размразяване, то размразяването следва да се зададе като първи етап.
Пример: Ако искате да размразявате продукти за 5 минути и след това да готвите с 80%
микровълнова мощност 7 минути, направете следното:

1) Натиснете " Размразяване по тегло/таймер ” два пъти и фурната ще изведе “dEF2”.

2) Завъртете “     ”, за да изберете времето за размразяване, докато се изведе "5:00".

3) Натиснете " Микровълни/Грил/Комби. " веднъж, на екрана се извежда "P100".

4) Натиснете " Микровълни/Грил/Комби.
микровълнова мощност.

" отново или завъртете "         ", за да изберете 80%

5) Натиснете " Старт/+30с/Потвърждение " за потвърждение и на екрана се извежда "P 80".

6) Завъртете “     ”, за да регулирате времето за готвене, докато фурната изведе “07:00”.

7) Натиснете " Старт/+30с./Потвърждение", за да стартирате готвенето, а зумерът ще звучи веднъж за
първия етап, отброява се времето за размразяване; зумерът звучи отново в началото на втория етап.
Когато готвенето завърши, зумерът звучи пет пъти.
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10. Функция за запитване
(1) В режими на микровълново готвене, грил и комбинирано натиснете " Микровълни/Грил/Комби. ”; ще се

изведе текущата мощност за 3 секунди. След 3 секунди фурната ще се завърне към предходното
състояние;

(2) В режим на готвене натиснете " Часовник/ Настройка ", за да запитате за часа, и той ще се изведе за
3 секунди.

(3) В текущото състояние натиснете " Часовник/ Настройка ", за да запитате за зададеното време, и то ще се
изведе за 3 секунди.

11. Функция за заключване за деца
Заключване: В режим на изчакване натиснете " Стоп/Изчистване" за 3 секунди, ще чуете дълъг звуков сигнал,

който показва преминаването към заключване за деца и индикаторът за заключване ще се изведе,
ако е настроено времето, в противен случай LED ще изведе " ".

Спиране на заключването: В заключено състояние натиснете " Стоп/Изчистване " за 3 секунди, ще чуете
дълъг звуков сигнал, който показва, че заключването е премахнато.
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Отстраняване на неизправности
Ако възникне проблем, преди да потърсите техническа помощ изпълнете следните
проверки.

Нормално

Смущения в приемането на
телевизионен сигнал от
микровълновата фурна

Възможни са смущения в приемането на телевизионен и
радио сигнал, когато микровълновата работи. Това е
подобно на смущенията от дребни електрически уреди
като миксер, прахосмукачка и вентилатор и е нормално
явление.

Слаба светлина във фурната
При микровълново готвене с ниска мощност светлината
на фурната може да стане по-слаба. Това е нормално.

Натрупване на пара върху
вратата, отворите за горещ

въздух

При готвене от продуктите може да излиза пара. По-
голямата част от нея излиза през отворите. Но част от
нея може да се натрупа на хладно място като вратата на
фурната. Това е нормално.

Случайно включване на
фурната без продукти в нея

Забранено е да се включва без продукти във фурната.
Това е много опасно.

Проблем Възможна причина Решение

Фурната не може да
се включи

1) Захранващият кабел не
е включен добре.

Изключете от контакта. След това
включете отново след 10 секунди.

2) Изгорял предпазител
или сработил
прекъсвач.

Нулирайте предпазителя или
прекъсвача (да се ремонтира от
професионалист от нашата
компания)

3) Проблем с контакта. Изпробвайте контакта с други
електрически уреди.

Фурната не нагрява 4) Вратата не затворена
добре. Затворете вратичката добре.

Стъклената поставка
издава шум, когато
фурната работи.

5) Замърсен лагерен възел
или дъно на фурната.

Вижте „Поддръжка на
микровълновата фурна“ за
почистване на замърсените части.

СЕРВИЗ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Ако не можете да идентифицирате причината на необичайното поведение: изключете уреда
(не го подлагайте на грубо боравене) и се свържете с Техническия сервиз.
СЕРИЕН НОМЕР НА ПРОДУКТА. Къде мога да го намеря?
Важно е да съобщите на техническия сервиз своя продуктов код и серийния му номер (код от 16
знака, който започва с цифрата 3); той може да бъде намерен на гаранционния сертификат или
на табелката с данни върху уреда. Той ще ви помогне да избегнете излишно ходене до техници,
като така (и това е по-важно) пестите съответните разходи за повикване.
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Уредът е маркиран в съответствие с Европейската директива
2002/96/EC за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
(WEEE). Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще
допринесете за предотвратяване на потенциални отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе могат да бъдат причинени от
неподходящо боравене с отпадъците от този продукт.
Символът на продукта показва, че той не може да се третира като битов
отпадък. Вместо това той трябва да се предаде в

подходящ пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Изхвърлянето трябва да се направи в съответствие с местни разпоредби за опазването
на околната среда и изхвърлянето на отпадъци.
За по-детайлна информация относно третирането, възобновяването и рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местната си градска служба, услугата за изхвърляне на
домакински уреди или магазина, откъдето сте закупили уреда.


