
Микровълнова фурна
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

БГ

1004112 
Микровълнoва фурна VOX MD20

1004113 
Микровълнoва фурна VOX MD20B



Модел:

Номинално напрежение: 230V~50 Hz

Входяща мощност (Микровълнова): 1050 W

Изходяща мощност (Микровълнова): W

Обем на фурната: 20L

Диаметър на въртящата част: Ø мм

Външни размери (ДxШxВ):

Нетно тегло:

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЗЛАГАНЕТО
НА ЕВЕНТУАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ С ПРЕКОМЕРНО
СИЛНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

(а)  Не се опитвайте да работите с този фурна при отворена
врата, тъй като това може да доведе до опасно  излагане на
микровълнова енергия.Важно е да не се чупят или преправят
вътрешните блокировки(заключване) за безопасност.

(б) Не поставяйте предмети между предната част на печката
и вратата или не позволявайте прах или остатъци от
почистващи препарати да не се наслоят по повърхностите на
уплътненията.

(в) ВНИМАНИЕ: Ако вратата или уплътненията на фурната са
повредени,тя не трябва да се експлоатира, докато не бъде
поправена от компетентно лице.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ако   апаратът  не   се   поддържа  в  добро  състояние  и
чистота, неговата повърхност може да се повреди и това да
повлияе на живота на устройството както и да доведе до
опасни ситуации.

Технически характеристики
  

255

440x350x 259мм

 кг

700

9.9
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от пожар, електрически удар,
изгаряния, наранявания или излагане на силно облъчване от
микровълнова енергия, когато използвате вашия уред,
спазвайте основните мерки за безопасност, включително и
следните инструкции:
1. Внимание: Течности или други храни не трябва да бъдат
подгрявани в запечатани опаковки, защото това може да
предизвика експлозия.
2. Внимание:  Съществува  опасност  за  всеки,  освен
оторизираните компетентни лица, да извършва сервизни и
ремонти операции, които включват премахване на покритието
(капаците) на фурната, които дават защита срещу излагане на
микровълнова енергия.
3. Този уред може да се използва от деца на възраст от    8
години и по-големи и лица с намалени физически сетивни или
умствени  способности  и лилипса на опит и  познания, ако са
поставени под надзор или са инструктирани  за безопасна
работа с уреда,  и  разбират  опасностите при работа с него.
Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и
поддържането не може да се извършва деца, освен ако не са
над 8 години и не са под надзор.
4. Пазете уреда и неговия кабел далеч от достъпа на
деца под 8 години.
5. Използвайте само съдове, подходящи за микровълнови
фурни.
6. Микровълновата фурна трябва да бъде почиствана
редовно и всички отлагания на храна премахвани.
7. Прочетете и следвайте специалните: „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНО
ОБЛЪЧВАНЕ С ПРЕКОМЕРНО СИЛНА МИКРОВЪЛНОВА
ЕНЕРГИЯ”.
8. Когато подгряваме храна в пластмасови или хартиени
опаковки (съдове), наблюдавайте уреда, защото има
възможност за възпламеняване.
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9. Ако се появи пушек, изключете уреда или извадете
щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да
потушите евентуални пламъци.
10. Не гответе храната прекалено дълго.
11. Не използвайте фурната за съхранение на продукти. Не
съхранявайте във  фурната предмети, като хляб, бисквити и
др.
12. Сваляйте металните пръстени и металните дръжки от
хартиени или пластмасови опаковки/торби, преди да ги
поставите във фурната.
13. Инсталирайте или разположете уреда в съответствие с
предоставените инструкции за инсталиране.
14. Яйцата с черупките и целите варени яйца не трябва да се
подгряват в микровълновите фурни, защото могат да
експлодират, дори и след като микровълновото загряване е
завършило .
15. Този уред е предназначен да бъде използван за
домакински и други подобни приложения, като например:
- кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и
други работни среди;
- от клиенти в хотели, мотели или други среди от жилищен
тип;
- къщи в стопанство;
- среди тип легло и закуска.
16. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя, неговия сервизен агент или
други подобни квалифицирани лица, за да избегне опасност.
17. Не съхранявайте или използвайте този уред на открито.
18. Не използвайте тази фурна в близост до вода, в мокър
сутерен или в близост до басейн.
19. Температурата на достъпните повърхности може да е
висока в режим на работа на уреда. Повърхностите могат да
се нагорещят по време на употреба. Дръжте шнура настрана
от  нагорещени повърхности и не покривайте
вентилационните отвори на фурната.
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20. Не позволявайте  кабела да виси от ръба намасата или
шкафа.
21. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да
доведе до влошаване на състоянието на повърхността, което
би могло да повлияе неблагоприятно на експлоатационния
живот на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.
22. Съдържанието на бутилки за хранене с биберон и буркани
с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща, а
температурата да се проверява преди консумация, за да се
избегнат изгаряния.
23. Под гряването с мик ровълни на напитки и може да
предизвика забавено кипене с избухване, затова бъдете
много внимателни,  докато боравите със съда (контейнера).
24. Уредът не е предназначен за употреба от лица
(включително деца) с намалени физически, сетивни и
умствени способности или липса на опит и познания, освен
ако те не са под надзор или не са инструктирани относно
безопасната работа с уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност.
25. Децата трябва да се бъдат под надзор, за да се гарантира,
че не си играят с уреда.
26. Уредите не са предназначени да бъдат експлоатирани
чрез външен таймер или отделна система за дистанционно
управление.
27. Достъпните части могат да се нагорещят по време на
употреба.  Малките  деца  трябва  да  се държат далеч от
уреда.
28. Използването на парочистачка е забранено.
29. По време на употреба уредът се нагорещява. Трябва да се
внимава да не се докосват нагряващи елементи вътре във
фурната.
30. Използвайте температурната сонда, препоръчана за тази
фурна.  (за модели фурни, предвидени с възможност за
използване на температурната сензорна сонда).

БГ
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31. ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава
нагряващите елементи да не се пипат. Деца на възраст под 8
години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са
под постоянен надзор.
32. Микровълновата фурна трябва да се експлоатира
с  отворена декоративна врата. (за модели фурни с
декоративна врата).
33. Задната повърхност на фурната трябва да бъде
поставена срещу стена.
34. Микровълновата   фурна не трябва да бъде поставяна в
шкаф, освен ако не е била тествана за това.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА
СПРАВКА

БГ
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За да сe намали риска от нараняване на хора
Инструкция за заземяване на уреда

ОПАСНОСТ
Опасност от електрически
удар.Докосването на някои
Вътрешни части може да
доведе до сериозни
наранявания или смърт.Не
разглобявайте уреда.

ВНИМАНИЕ
Опасност от електрически удар.
Неправилното използване на
заземяване може да доведе до
електрически удар
Не включвайте в контакта,
докато уредът не бъде правилно
инсталиран и заземен.

Уредът трябва да бъде
заземен.В случай на късо
съединение заземяването
намалява риска от ел.удар,като
служи за проводник за
отвеждане на тока в
земята.Тази фурна е снабдена
със захранващ електрически
кабел с отделен заземителен
проводник с щепсел със
заземителна клема. Той трябва
да бъде включен в контакт,
който е правилно свързан и
заземен.

Ако имате някакви въпроси,
съмнения  или не разбирате
инструкциите относно
заземяването на уреда, се
консултирайте с
квалифициран електротехник
или сервизен работник. Ако се
налага да се използва
удължител, използвайте само
3-проводен.

1. Поставен е къс
електрически кабел, за да се
намали риска от заплитане
или спъване в по-дълъг шнур.

2. Ако се използва
разклонител или удължител:
1) Мощността им трябва да е
поне същата големина като
елекрическата мощност на
уреда.
2) Удължителният шнур
трябва да бъде със заземен 3-
проводен кабел.
3) Дългият шнур трябва да е
разположен, така че да не
бъде възможно да бъде
изтеглен от деца или някой да
се спъне в него, без да иска.
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ПОЧИСТВАНЕ
Изключете уреда от захранващата мрежа (контакта) преди
почистване.
1. Почистете вътрешната страна фурната с леко навлажнена
кърпа.
2. Почистете аксесоарите по обичайния начин със сапунена
вода.
3. Рамката на вратата и уплътненията трябва да бъдат
почиствани внимателно с влажна кърпа всеки път, когато са
замърсени.
4. Не използвайте абразивни почистващи препарати или
остри метални стъргалки за  почистване на  стъклото на
вратата, тъй като те могат да надраскат  повърхността  му
което може да доведе до счупване на стъклото.
5. Съвет за почистване – За по-лесно почистване на
вътрешните стени на фурната поставете половин лимон в
купа, добавете 300 мл (1/2 пинта) вода в нея, загрейте
фурната на 100% микровълнова мощност за 10 минути. След
това почистете със суха кърпа.

СЪДОВЕ
ВНИМАНИЕ
Риск от лично
нараняване
Съществува опасност за
всеки, освен
оторизираните
компетентни лица, да
извършват сервизи и
ремонти операции, които
включват премахване на
покритието (капаците) на
фурната, който дават
защита срещу излагане
на микровълнова
енергия.

Вижте инструкциите в „Материали, които можете да
използвате, и материали, които да избягвате да
използвате в микровълновата фурна. Никога не
използвайте метални съдове във фурната. Може да
има и някои определени неметални съдове, които
не трябва да се използват в микровълновата
фурна.Ако се съмнявате, направете следния тест.

Тест за съдове:
1. Напълнете съд, под ходящ за употреба в

микровълнова фурна, с 1 чаша студена вода
(250 мл) и поставете заедно с въпросния съд.

2. Включете фурната на максимална мощнос т за 1
минута.

3. Внимателно докоснете празния съд. Ако при
допир, тестваният съд е топъл, тогава той не е
подходящ за употреба в микровълнова фурна.

4. Не надвишавайте 1 минута време за готвене.
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Съд за
запържване

Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда трябва да е поне на 5 мм
над въртящата се табла (чиния). Неправилната употреба може да причини счупването на
въртящата се платформа.

Сервиз за
хранене

Само огнеупорни и подходящи за микровълново готвене.Следвайте инструкциите на
производителя.Не използвайте счупени спукани съдове .

Стъклени
буркани

Винаги сваляйте капачките на бурканите преди да ги поставите във
фурната.Използвайте с амо за подгряване. Повечето буркани не с а топло устойчиви и
лесно могат да се счупят .

Чаши Топлоустойчиви чаши. Уверете се, че по чашите няма метални нишки и декорации.
Неизползвайте счупени спукани съдове .

Пликове за
готвене

Следвайте инструкциите на производителя.Не използвайте метални връзки. Продупчете
плика на няколко места за да може парата да излиза .

Хартиени
чинии и чаши

Използвайте с амо за .кратко готвене и подгряване. Не оставяйте фурната без
наблюдение когато сте поставили хартиени съдове вътре.

Хартиени
кърп и

Използвайте хартиени кърпи за покриване на храната и абсорбиране на мазнините.
Използвайте само за краткотрайно готвене под надзор.

Пергаментна
хартия

Използвайте за покриване на храна и за задушаване.

Пластмаса Само подходящи за употреба в микровълнови фурни. Трябва да бъде етикетирано с
„Безопасно за употреба в микровълнова фурна”. Някои   видове   пластмасови   съдове
омекват при нагряван е на храната в тях. „Пликове за варене” и плътно затворени
пластмасови пликове трябва да бъдат разрязани, надупчени или вентилирани според
инструкциите на опаковката.

Пластмасови
опаковки

Само подходящи за употреба в микровълнови фурни. Използвайте за покриване на храната
и задушаване. Пластмасовата опаковка не трябва да докосва храната.Само подходящи за
употреба в микровълнова фурна близко до стените на фурната.

Термометри Само подходящи за употреба в микровълнови фурни (термометри за месо и сладки).

Восъчна
хартия

Използвайте като капак против пръскане и запазване на влажността.

Алуминиева табла Може да се наблюдава ел.волтова дъга. Преместете храната в подходящ съд
за употреба..

Картонени кутии с
метални дръжки

Може да се наблюдава ел.волтова дъга. Преместете храната в подходящ съд
за употреба.

Метални или
съдържащи метал
съдове

Металът предпазва храната от микровълната енергия. Може да се
наблюдава електрическа волтова дъга.

Метални връзки Може да се наблюдава образуване на електрическа волтова дъга и да се
предизвика пожар.

Хартиени пликове Могат да предизвика пожар във фурната.
Пореста пластмаса Порестата пластмаса може да се разтопи или да замърси течността вътре

при излагане на висока температура.

Дърво Дървото може да се изсуши при използване в микровълновата и да се спука
или счупи.

Материали, подходящи за микровълнова фурна
Съдове Забележки

Материали и съдове, които трябва да се избягват в микровълнова фурна
Съдове Забележки
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НАСТРОЙКА НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
Наименования на частите и аксесоарите на фурната
Разопаковайте  внимателно фурната,като извадите всички части от кашона .
Вашата фурна идва със следните аксесоари:
Стъклена табла 1
Въртящ се ролков кръг 1
Инструкция за употреба 1

A) Контролен  панел
B) Въртяща ос
C) Въртящ се ролков кръг
D) Стъклена табла
E) Проз орец на печката
F) Монтиране на вратата
G) Предпазна система за
заключване на вратата

Инсталиране на въртящата се платформа
a. Никога не поставяйте стъклената табла обратно.

Тя не трябва да е ограничена.
b.  Никога не включвайте м икровълновата фурна.без

да сте монтирали ролковия кръг и стъклената
табла.

c.  Цялата храна и съдовете трябва да се поставят
винаги върху стъклената табла.

d.  При повреда на ролковият кръг или стъклената
табла, се обърнете към оторизирания сервиз.

Център (вътр.страна)

Стъклена табла

Въртяща ос

Въртящ се ролков кръг

F

G

A

C BE D
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Монтиране на кухненски плот
Махнете целия опъковъчен материал и
всички аксесоари. Проверете фурната за
щети, като например вдлъбнатини или
счупена врата. Не монтирайте, ако фурната
е повредена.

Кутия: Махнете целия защитен филм
върху повърхността на кутията.
Не махайте светло кафявата Mica
обвивка, която е прикрепена към
вътрешността на фурната за защита на
магнетрона.

Инсталиране
1. Изберете равна повърхност,
която да осигури достатъчно
открито   пространство   за   на
смукателните и изпускател-
ните вентилационни отвори.

(4) Блокиране на
всмукателните и / или
изходящи     вентилационни
отвори може да повреди
фурната.
(5) Поставете     фурната
възможно най-далеч от радио
и телевизионни апарати.
Експлоатацията на
микровълновата печка може
да предизвика смущения в
тях. 2. Включете вашата
фурна към стандартна ел.
мрежа. Уверете че
напрежението и честотата на
ел.мрежата отговарят на
характеристиките на
таблеката с номиналните
данни.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте
фурната на място където се
отделя топлина и в близост до
източници на топлина. Ако
бъде инсталирана в близост
или над източник на топлина,
фурната би могла да се
повреди, а гаранцията би била
невалидна.

(1) Минималната височината
за  инсталиране  е 85см.
(2) В задната страна на уреда
трябва да се постави срещу
стена.
Оставете  минимум  30  см  над
фурната и минимум 20 см
между  фурната  и  съседни
стени.
(3) Не сваляйте краката от
дъното на фурната.

Достъпните
повърхности на уреда
могат да бъдат горещи
по време на работа.

20cm

30cm

20cm

min85cm

0cm

БГ
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Микровълнова
мощност 100% 80% 50% 30% 10%

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Тази микровълнова фурна използва електронно управление за настройка на
параметрите на готвене според вашите предпочитания.

1. Настройка на часовника
След като влючите микровълновата фурна към ел.мрежата, на дисплея ще се появи
индикатор „0:00, зумерът ще прозвъни веднъж.

1) Натиснете , индикаторът за часа започва да мига.

2) Завъртете бутон , за да настроите часа, зададеното време трябва
да бъде от 0 до 23.

3) Натиснете , индикаторът за минутите започва да мига.

4) Завъртете бутон , за да настроите минутите, зададеното време
трябва да бъде от 0 до 59

5) Натиснете за да завършите настройката. ":" ще просветне.
Забележка: 1) Ако часовникът не е настроен, той няма да функционира при

2) При настройка на часовника, ако натиснете бутон или не или не
извършите никаква операция за период от 1 минута ще излезете от режима.

2. Микровълново готвене

Например: Ако искате да използвате 80% от мощността на фурната за готвене на микровълни
за 20 минути, изпълнете следните стъпки.

1) Натиснете веднъж, на дисплея ще се появи „P100 ",
индикаторът ще започне да свети.

захранване.

2) още веднъж за да изберете 80% микровълнова
мощност, на LED дисплея ще се появи „P80".

3) Завъртете бутон , за да настроите времето за готвене на 20
минути, докато на дисплея се появи индикатора "20:00" (Можете да изберете

готвене до 95 минути).

4) Натиснете ,  за  да  стартирате  готвенето

Забележка: Стъпките по настройка на времето по код са, както следва:
0---1 мин: 5 секунди                                     10—30 мин: 1 минута
1--- 5 мин: 10 секунди                                  30---95 мин: 5 минути
5---10 мин: 30 секунди

Микровълнова мощност

Завъртете бутон
Натиснете

 

Натиснете  веднъж "     ", появява се"P100". След това "   ", за да изберете 

функцията, която желаете. Натиснете  , за да потвърдите мощността. 

Завъртете "

 

   ", за да зададете времето за готвене. Натиснете 
, за да стартирате готвенето. 

БГ

CLOCK/PRE-SET  

CLOCK/PRE-SET  

CLOCK/PRE-SET  

Microwave

START/+30SEC./CONFIRM 

START/+30SEC./CONFIRM 

Microwave

 START/+30SEC./CONFIRM 

START/+30SEC./CONFIRM .
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Когато  фурната  е  в  режим  на изчакване, натиснете бутона
стартирате готвенето на храна при пълна мощност на микровълните  

от 30 секунди.Към времето за готвене ще се прибавят по 30 сек. 
всеки

 
път,

 
като

 
натиснете бутона , като максималното време,

което може да се зададе, е 95 минути.

1)

2) Завъртете бутон , за да изберете теглото на храната. В същото време
на дисплея ще светне "g". Теглото трябва да бъде 100-2000 гр.

3) Натиснете бутона , за да стартирате размразяването.

Натиснете бутона На LED дисплея ще се появи "dEF2".Два пъти .

 В режим на изчакване, завъртете" " наляво, за да изберете директно     
времето за готвене, след това натиснете бутона,   
за да готвите при пълна мощност на микровълните. Тази програма 
може да бъде зададена като първата от няколкото етапа . 

2) Завъртете бутона , за да изберете времето за готвене

3) Натиснете , за да стартирате размразяването.

1) Натиснете бутона . На дисплея ще се появи dEF1".Един път

3. Бързо готвене

4. Размразяване по време

5. Размразяване по тегло

START/+30SEC./CONFIRM

   START/+30SEC./CONFIRM
и продължителност
за  да

  START/+30SEC./CONFIRM

W.T./TIME DEFROST 

START/+30SEC./CONFIRM

W.T./TIME DEFROST 

START/+30SEC./CONFIRM
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Могат  да  бъдат  зададени максимум два етапа на готвене.Ако един от етапите е
размразяване, то трябва да го поставите като първи.След края на всеки етап фурната ще
издаде звуков сигнал и ще започне следващият етап.
Забележка:Автоматичното готвене не може  да бъде  включено в този режим на работа. Например:Ако
желаете да размразявате 500 гр.  храна, след което да я готвите 5 минути при 80% мощност на фурната,
следвайте следните стъпки.
Стъпките са следните:
1) Натиснете

2) Завъртете за теглото на храната. Спрете да въртите, когато се появи "500";

3) Натиснете  за да изберете 80% микров. 
мощност ;

4) Завъртете , за да зададете времето за готвене от 5 минути;

5) Натиснете , за да стартирате готвенето.

два пъти. На LED дисплея ще се появи "dEF2".

веднъж, Завъртете бутон

Натиснете

 Автоматично меню 
1). При режимите на изчакване,  завъртете "   " надясно, за да 

изберете менюто, което искате. 
На дисплея ще се покажат в ред "A-1","A-2"...."A- ". 

2) Натиснете     за да потвърдите избраното главно меню . 

 Завъртете "     "    
  Натиснете   , за да започнете готвене.  

Когато готвенето приключи, ще чуете позвъняване 5 пъти.  Ако часът  е бил зададен по-
рано, часът в момента ще се появи на дисплея. А ако не е бил зададен, на дисплея ще 

се появи 0:00. 

  3).

4)

Например: при готвене на паста 

1 ) Завъртете "    " надясно докато на дисплея се появи "A- "

2) Натиснете                “, за да потвърдите избраното главно меню . 

3)  

4) Натиснете " ", за да започнете готвенето. 
Когато готвенето приключи, ще чуете позвъняване 5 пъти. След това върнете до 
режимите на изчакване. 

  

  

"

6.

7. Готвене на няколко етапа

8
START/+30SEC./CONFIRM

, за да изберете теглото на храната

START/+30SEC./CONFIRM

5

  START/+30SEC./CONFIRM

Завъртете " " , за да изберете теглото на храната

  START/+30SEC./CONFIRM

. 

W.T./TIME DEFROST 

Microwave 

START/+30SEC./CONFIRM
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 Предварително задаване на функции 
1) Първо настройте часовника. (направете справка в инструкциите за задаване на 

час.) 
2) Задайте програмата за готвене. Могат да бъдат зададени до два 

режима. Тук не можете да зададете размразяване. 
 

3) Натиснете "             ". На дисплея ще се изпише текущия час. 

Цифрата на часа ще премигне;
 

4) Завъртете "  ", за да зададете часа, в диапазона от 0--23.   

5) Натиснете " ", цифрите за минути ще премигнат.

 6) Завъртете "         ", за да зададете минутите, в диапазона от 0--59. 

 

 

7) Натиснете " ", за да завършите. " : " ще светнат

. 

Забележка: 1) Първо трявба да зададете часа. В противен случай, предварително 
зададената функция няма да работи. 

     

     

  

 

1

                        

8.

9.

0. 

Функция запитване (проверка)
(1) В състояние на готвене, натиснете , на дисплея за 3 секунди ще се

покаже текущата микровълнова мощност.

(2) В състояние на готвене, натиснете ,  за  да   проверите  текущото  време
То ще бъде изписано на дисплея за 3 секунди.

Microwave

CLOCK/PRE-SET 

Функция заключване - защита за деца
Заключване: Когато уреда е в режим на изчакване натиснете за 3

секунди. След това ще чуете продължителен звуков сигнал на дисплея ще се появи

.

Отключване: Натиснете бутона за три секунди. Ще чуете продължителен

звуков сигнал

               

STOP/CLEAR

STOP/CLEAR
.

CLOCK/PRE-SET 

CLOCK/PRE-SET 

START/+30SEC./CONFIRM
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Спесификация
Ще чуете един звуков сигнал при завъртане на бутона в началото.

2)Когато отворите вратата по време на готвене, необходимо е да натиснете бутон
, за да продължите готвенето след като затворите вратата.

3)След като сте настроили програма за готвене, ако до 1 минута не натиснете бутон ,

, настройките ще бъдат анулирани.

4) Ако при натискане на бутона не чуете звуков сигнал това означава че не сте
натиснали бутона докрай.

1).
11.

START/+30SEC./CONFIRM

START/+30SEC./CONFIRM
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Таблица с Автоматичното меню

Меню  

A-01 

ПЕКАРНА  

A-02 

 

Дисплей 
 

b-1 Притоп. на пица  

b-2 Прит. на хляб 

 b-3 Пай 

 b-4 Тесто 

b-1 Задушени 

Тегло(g) 

200 

200  
 

400  
 

500
 

 

400 

Мощност  

P100  

P100 

P80+P0+P80 

P30 

P100 

   КАРТОФИ b-2 Печени  

b-3 Огетен 

 

 

A-03 
МЕСО 

A-04 
РИБА 

A-05 
ЗЕЛЕНЧУЦИ 

A-06 
ГОРЕЩИ 
НАПИТКИ 

A-07 

ПАСТА-ОРИЗ 

b-4 Пърж. Картофи 

b-1  Пиле  

b-2  Пуешко
  

 
b-3 Свинско 

 
b-4 Червено месо 

b-1 Миди 
 

b-2 Сьомга (Риба)  

b-3  Филе от тон 

 b-4 Лаврак 

b-1 Броколи  

b-2  Спанак  

b-3 Моркови 
 
b-4 Фенел 
 

b-1 Мляко(1чаша/240ml) 
 

b-2 Кафе(1 чаша/120ml) 

b-3 Чай 

b-4 Горещ шоколад 

b-1 Паста 

 b-2  Ориз  
 
b-3 Супа (прит. на 
зел.супа) 
b-4 Паста 

200 
 

800  
 

800  
 

450  
 

800  
 

200 
 

350 
 

350  
 

350  
 

400  
 

400  
 

400  
 

200-400  
 

1 cup 
 

1 cup 
 

1 cup 

200 
 

450  
 

1 cup  

250 
 
50(добави  вода  500ml)  

P100 

P100 

P100 

P100 

 
P80 
P80 

P80  

P80  

P100 
 

P100 

P100 

P80+P0 
 

P100 
 

P100 

P100 

P70  

P80  

P100+P50  

P100  

P80 

250 P80+P0

P80+P01

P100
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Нормално
Микровълновата фурна
оказва влияние на
телевизионното приемане

Работата на микровълновата фурна може да
предизвика смущения на вашият радио апарат,
телевизионен приемник или подобна апаратура.Те
са подобни на смущенията предизвикани от други
ел.уреди като прахосмукачки, миксери,
електрически вентилатори и др.

Слабо осветление на
фурната

Когато готвите на ниска мощност, осветлението във
фурната може да е слабо.Това е нормално.

Образуване на пара по
вратата на фурната-
Наличие на топъл въздух от
вентилационните отвори

В   режим   на   готвене   може   да   се   наблюдава
образуване на пара по вратата, като голямата част
излиза през вентилационните отвори на уреда.Това
е нормално.

Случайно включване на
фурната без да сте
поставили храна.

Не оказва влияние на работата на фурната, когато
е включена за кратко време.Избягвайте да
включвате фурната, когато е празна.

Повреда Възможна причина Отстраняване
(1) Захранващият
кабел не е включен
добре.

Изключете уреда от захран-
ващата мрежа. Включете
sлед около 10 секунди.

Фурната не може
да бъде
стартирана.

(2) Продухването
на предпазителя
или прекъсвачът
работи.

Сменете предпазителя или
нулирайте прекъсвача
(ремонтиран от професионален
персонал от нашата компания)

(3) Проблем с
изпускателния отвор.

Тествайте изпускателния
отвор с други
електрически уреди.

Фурната не нагрява. (4) Вратата не се
затваря добре.

Затворете плътно вратата.

Стъклената табла
издава звуци,
когато
микровълновата
фурна работи.

(5) Замърсена
ролкова опора или
дъно на фурната.

Вижте „Поддръжка на
микровълновата фурна”, за
да почистите замърсените
части.

Отстраняване на повреди

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ
Ако не можете да откриете причината за повредата:изключете уреда и се свържете с оторизирания
сервиз за обслужване.
СЕРИЙНИЯТ НОМЕР НА ПРОДУКТА: Къде мога да го открия?
Много е важно да уведомите оторизирания сервиз за продуктовия код и серийния номер на вашия
уред ( код от 16 символа, започващ с цифрата 3); той може да бъде намерен на гаранционата карта
или на информационната табела, намираща се на уреда.
Това помогне да избегнете излишните ходения до  техниците, а по този начин (и в най-значителна
степен) и да спестите съответните разходи за изходящи повиквания.

18



Този уред е маркиран съобразно европейската директива
2002/96/EC за депониране на електрични и електронни уреди
(W EEE).
С правилното депониране на този продукт, Вие помагате в
защитата от потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве.
Символът на този продукт показва че не трябва да се третира
като домакински отпадък.За това трябва да се предаде в

пактовете за събиране на домакински уреди за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Изхвърлянето и унищожаването на уреда трябва да се извърши в
съответствие с местните разпоредби за унищожаване на отпадъци За повече
информация за изхвърляне и рециклиране на този продукт моля обърнете се
към местните власти , съответните пунктове за събиране на отпадъци или
магазина от където сте закупили продукта.
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