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ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

НЕ ЗАГРЯВАЙТЕ, НИТО ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ВЪЗПЛАМЕНИМИ МАТЕРИАЛИ  вътре 
или в близост до фурната. Ди-
мът може да предизвика опас-
ност от пожар или експлозия.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИКРОВЪЛНОВА-
ТА  фурна за сушене на текстил, 
хартия, подправки, треви, дър-
весина, цветя, плодове или 
други горими вещества. Това 
може да предизвика пожар.

АКО МАТЕРИАЛ ВЪВ/ИЗВЪН ФУРНАТА 
СЕ ВЪЗПЛАМЕНИ ИЛИ БЪДЕ ЗАБЕЛЯЗАН 
ДИМ,  оставете вратичката затво-
рена и изключете фурната. Изва-
дете захранващия кабел от кон-
такта или изключете електро-
захранването от предпазителя 
или от прекъсвача на таблото.

НЕ ПРЕГАРЯЙТЕ ХРАНАТА.  Това може 
да предизвика пожар.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ ФУРНАТА БЕЗ НАД-
ЗОР,  особено при използване 
на хартия, пластмаса или дру-
ги горими материали при го-
твенето. Хартията може да се 
овъгли или да изгори, а някои 
пластмаси при затопляне на 
храни могат да се стопят.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ  корозивни хи-
микали или пари в този уред. 
Този тип фурна е специално 
предназначена за затопляне 
или готвене на ястия. Тя не е 
предназначена за промишлена 
или лабораторна употреба.

ЯЙЦА
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВАШАТА 
МИКРОВЪЛНОВА  фур-
на за готвене или 
претопляне на цели яйца 
със или без черупка, тъй като 
те могат да се пръснат, дори и 
след като микровълновото за-
гряване е завършило.

УРЕДЪТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА  от 
деца на възраст 8 години и 
по-големи, както и от лица с 
намалени физически, сетивни 
и умствени способности или 
лица без опит и познания, ако 
те се наблюдават  или са ин-
структирани да използват уре-
да по безопасен начин и раз-
бират възможните опаснос-
ти, свързани с използването на 
уреда. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ  с 
уреда. 

УПОТРЕБАТА, ПОЧИСТВАНЕТО И 
ПОДДРЪЖКАТА  не трябва да се из-
вършват от деца, освен ако те 
не са 8-годишни или по-големи 
и са под наблюдение.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
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ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

УРЕДЪТ И ОТКРИТИТЕ МУ ЧАСТИ 
МОГАТ ДА СЕ НАГОРЕЩЯТ  по време 
на работа. 

ТРЯБВА ДА СЕ ВНИМАВА  за 
избягване докосването на 
нагревателите. 

ДЕЦАТА ПОД 8 ГОДИНИ  трябва 
да се държат далеч от 
уреда, освен ако не са под 
непрекъснат надзор.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИКРОВЪЛНОВАТА  
фурна за загряване 
на продукти в 
херметично 
затворени 
съдове. Налягането 
нараства и при отваряне може 
да предизвика щети или да 
избухне.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е !
АКО ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ ТРЯБВА 
ДА СЕ СМЕНИ , това трябва да 
се направи с оригинален 
захранващ кабел, който може 
да се достави от нашата 
сервизна организация. 
Мрежовият кабел 
може да се заменя само 
от обучен сервизен 
техник.

ОБСЛУЖВАНЕТО ДА СЕ 
ИЗВЪРШВА САМО ОТ ОБУЧЕН 
СЕРВИЗЕН ТЕХНИК.  За 
всеки, който не е 
специално обучен, е опасно 
да извършва техническо 
обслужване или ремонт, който 
предполага сваляне на капак, 
предпазващ от микровълнова 
енергия.

НЕ СВАЛЯЙТЕ НИТО ЕДИН КАПАК.
УПЛЪТНЕНИЯТА НА ВРАТИЧКАТА 
И ЗОНИТЕ ОКОЛО ТЯХ  трябва 
редовно да се проверяват 
за повреди. Ако тези зони са 
повредени, уредът не трябва 
да се използва, докато не бъде 
поправен от квалифициран 
сервизен техник.
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ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА 
ДОМАШНА УПОТРЕБА!  
ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН  да се из-
ползва като вграден. Не използ-
вайте като свободно стоящ уред.
ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН  за затоп-
ляне на храни и напитки. Сушене-
то на храни или дрехи, както и за-
топлянето на грейки, чехли, гъби, 
влажни кърпи и други подобни 
може да създаде опасности за 
наранявания, изгаряния и пожар.
УРЕДЪТ НЕ ТРЯБВА ДА РАБОТИ  без храна 
във фурната, когато се използ-
ват микровълни. Такъв начин на 
работа може да повреди уреда.
АКО СЕ УПРАЖНЯВАТЕ ДА РАБОТИТЕ С 
 фурната, поставете вътре чаша 
с вода. Водата ще погълне ми-
кровълновата енергия и фур-
ната няма да се повреди.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФУРНАТА  като 
шкаф за съхранение.
СВАЛЯЙТЕ ТЕЛЕНИТЕ ВРЪЗКИ ОТ 
ПЛИКА  преди поставяне на 
пластмасови или харти-
ени пликове във фурната.
ПЪРЖЕНЕ НА МАСЛЕ
НА БАНЯ
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИКРОВЪЛНОВА-
ТА  фурна за пържене на маслена 
баня, защото температура-
та на мазнината не 
може да се контро-
лира.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОДЛОЖКИ ЗА ГОРЕЩИ 
СЪДОВЕ ИЛИ РЪКАВИЦИ ЗА ФУРНА , за 
да се предпазите от изгаряне, 
когато докосвате съдове, части 
от фурната или тигани след го-
твене.

БЩИ БЕЛ ТЕЧНОСТИ
НАПРИМЕР, НАПИТКИ ИЛИ ВОДА.   
Прегряване на теч-
ността над точката на 
кипене може да въз-
никне без поява на мехурчета. 
Това може да доведе до внезап-
но изкипяване на горещата теч-
ност. За да се предотврати та-
кава възможност, трябва да се 
предприемат следните мерки:
1.  Избягвайте използването на 

съдове с прави стени и тес-
ни гърла.

2.  Разбърквайте течността, 
преди да поставите съда 
във фурната, и оставете в 
съда чаената лъжичка.

3.  След загряване оставете 
съда да престои за известно 
време и отново разбъркай-
те внимателно, преди да го 
извадите от фурната.

ВНИМАНИЕ
ЗА ПОДРОБНОСТИ ВИНАГИ ПРАВЕТЕ 
СПРАВКИ  в готварска книга за ми-
кровълнова фурна, особено ко-
гато готвите или претопляте 
храна, която съдържа алкохол.
СЛЕД ЗАТОПЛЯНЕ НА БЕБЕШКА 
ХРАНА   или течности 
в бебешка бутил-
ка или съд за бебеш-
ка храна, винаги разбърквайте 
и пробвайте температурата 
преди хранене. Така ще гаран-
тирате, че топлината е рав-
номерно разпределена и ще се 
избегнат рискове от опарване 
или изгаряния.
Преди затопляне непременно 
сваляйте капака и биберона!
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МОНТИРАНЕ

МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

СЛЕДВАЙТЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ  отделно 
инструкции за монтиране, когато инста-
лирате уреда.

ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НАПРЕЖЕНИЕТО  , по-
сочено на табелката с данни, 
отговаря на напрежението във 
Вашия дом.

НЕ СВАЛЯЙТЕ ПЛАС-
ТИНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗ-
ВАНЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА 
МИКРОВЪЛНИ,  раз-
положени на въ-
трешната стена 
на микровълновата фурна. Те 
не позволяват на мазнините и 
частиците храна да навлизат в 
каналите за проникване на ми-
кровълни.

ПРЕДИ МОНТИРАНЕ СЕ УВЕРЕТЕ , че 
вътрешността на фурната е 
празна. 

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ УРЕДЪТ НЕ Е ПОВРЕ-
ДЕН.  Уверете се, че вратичката 
на фурната се затваря плътно 
към рамката и че вътрешното 
уплътнение на вратичката не е 
повредено. Изпразнете фурна-
та и почистете вътрешността с 
мека, влажна кърпа.
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ЗАЗЕМЯВАНЕТО НА ТОЗИ УРЕД  е 
задължително.  Производите-
лят не носи отговорност за на-
раняване на лица и животни 
или повреда на предмети, въз-
никнали от неспазването на 
това изискване.

ФУРНАТА МОЖЕ ДА РАБОТИ САМО  ако 
вратичката й е плътно затворе-
на.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УРЕД , ако 
захранващият му кабел или 
щепсел е повреден, ако не ра-
боти правилно или ако е бил по-
вреден или е падал. Не потапяй-
те захранващия кабел във вода. 
Пазете кабела далеч от горе-
щи повърхности. Това може да 
предизвика токов удар, пожар 
или други опасности.

АКО ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ Е 
ПРЕКАЛЕНО КЪС , обърнете се 
към квалифициран елек-
тротехник или представи-
тел на сервиза за монти-
ране на контакт в близост 
до уреда.

ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ  трябва да 
бъде достатъчно дълъг, за да 
позволи свързване на уре-
да към контакта на електро-
захранването, след като уредът 
се постави в неговата ниша.

ЗА ДА ОТГОВАРЯ МОНТИРАНЕТО  на 
действащата нормативна уред-
ба за защита, трябва да се по-
стави прекъсвач за всички по-
люси с минимално разстояние 
3 mm.

СЛЕД СВЪРЗВАНЕ

Производителите не носят от-
говорност за никакви пробле-
ми, предизвикани от неспаз-
ването на тези инструкции от 
страна на потребителя.
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ЗАЩИТА ПРОТИВ ПУСКАНЕ/
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА  се предлагат много при-
надлежности. Преди покупка се уверете, че 
са подходящи за употреба в микровълно-
ва фурна.

ПРЕДИ ГОТВЕНЕ СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ПРИБОРИТЕ , които 
използвате, са годни за употреба във фур-
ната и позволяват премина-
ване на микровълните 
през тях.

ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  в ми-
кровълновата фурна те не трябва да се до-
пират до вътрешните стени на фурната. 
Това е особено важно за метални при-
надлежности или части.

АКО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, СЪДЪРЖАЩИ МЕТАЛ , се до-
прат до вътрешните стени, когато фурната 
работи, може да възникне искрене и фурна-
та да се повреди.

ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ  дали въртящата се по-
ставка се върти свободно, преди да включи-
те фурната.

ОПОРА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОПОРАТА  под стъкле-
ната въртяща се поставка. Нико-
га не поставяйте други прибори 
върху опората на въртящата се 
поставка.

 � Поставете опората на въртящата се по-
ставка във фурната.

СТЪКЛЕНА ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТЪКЛЕНАТА ВЪРТЯ-
ЩА СЕ ПОСТАВКА  при всички ме-
тоди на готвене. Тя събира сти-
чащите се сокове и частици 
храна, които биха могли да за-
мърсят и оставят петна във вътрешността 
на фурната.

 � Поставете стъклената въртяща се по-
ставка върху опората й.

ТАЗИ АВТОМАТИЧНА ФУНКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СЕ 
АКТИВИРА ЕДНА МИНУТА СЛЕД КАТО  фурна-
та се е върнала в режим на готов-
ност. (Фурната е в състояние на го-
товност, когато на дисплея се показ-
ва 24-часовият часовник или когато дис-
плеят е празен, в случай че часовникът не е 
настроен).

ВРАТИЧКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ОТВОРИ И ЗАТВОРИ , на-
пример като се постави вътре храна, за да 
може да се освободи защитното заключва-
не. В противен случай на дисплея ще се по-
каже "DOOR" ("Вратичка").
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ОХЛАЖДАНЕ

ЗА ПАУЗА В ГОТВЕНЕТО:
ПО ВРЕМЕ НА ГОТВЕНЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ПАУЗА  за 
проверка, обръщане или 
разбъркване на храната, 
като се отвори вратичка-
та. Настройката ще се под-
държа в продължение на 
10 минути.

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО:
ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА  и натисне-
те бутона Start ВЕДНЪЖ. Готвене-
то се възобновява от мястото, на 
което е било спряно. 
АКО НАТИСНЕТЕ БУТОНА START  ДВА ПЪТИ, време-
то ще се увеличи с 30 секунди.

АКО НЕ ИСКАТЕ ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ ГОТВЕНЕТО:
ИЗВАДЕТЕ ХРАНАТА,  затворете вра-
тичката и натиснете бутона STOP.

ЗВУКОВ СИГНАЛ  ще се чува на всяка минута в 
продължение на 10 минути, след като готве-
нето е завършило. За да пре-
кратите сигнала, натиснете бу-
тона STOP или отворете вра-
тичката.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако след завършване на готвене-
то вратичката се отвори и отново се затво-
ри, фурната ще запази настройките си само 
в продължение на 60 секунди.

ПАУЗА ИЛИ СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

КОГАТО ДАДЕНА ФУНКЦИЯ ПРИКЛЮЧИ,  фурната 
може да извърши охлаждаща процедура. 
Това е нормално. 
След тази процедура фурната автоматично 
се изключва. 

ПРОЦЕДУРАТА НА ОХЛАЖДАНЕ  може да се прекъс-
не, без фурната да се повреди, чрез отваря-
не на вратичката.

Натиснете бутона, за да отворите вратичката.

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА
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ЧАСОВНИК

КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР

ЗАБЕЛЕЖКА: 
ДРЪЖТЕ ВРАТИЧКАТА ОТВОРЕНА, ДОКАТО НАГЛАСЯТЕ ЧАСОВНИКА.  Това Ви 
дава 10 минути, за да завършите настройването на часовника. В 
противен случай всяка стъпка трябва да се извърши в рамките 
на 60 секунди.

q

w

q etwr

e

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ФУНКЦИЯ,  когато 
Ви е необходим кухненски тай-
мер, за да измервате точното 
време за различни цели, напри-
мер варене на яйца или мака-
рони или изчакване на тестото 
да втаса преди печене и др.

q НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ + / -,  за да зададете времето за отмерване.

w НАТИСНЕТЕ НЕКОЛКОКРАТНО БУТОНА ЗА МОЩНОСТТА , за да настроите мощността на 0 W.

e НАТИСНЕТЕ БУТОНА START.

КОГАТО ТАЙМЕРЪТ ЗАВЪРШИ ОТБРОЯВАНЕТО , се чува звуков сигнал.

КОГАТО УРЕДЪТ СЕ ВКЛЮЧИ ЗА ПРЪВ 
ПЪТ  или след спиране на тока, 
дисплеят е празен. Ако часов-
никът не е настроен, дисплеят 
ще остане празен, докато не се 
настрои време за готвене.

q НАТИСНЕТЕ БУТОНА STOP  (3 секунди), докато започне да мига 
лявата цифра (часове).

w НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ +/-,  за да зададете часовете.

e НАТИСНЕТЕ БУТОНА START.  (Десните две цифри (минути) започ-
ват да мигат).

r НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ +/- , за да настроите минутите.

t НАТИСНЕТЕ ОТНОВО БУТОНА START. 
ЧАСОВНИКЪТ Е НАГЛАСЕН И  работи.
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ГОТВЕНЕ И ПРЕТОПЛЯНЕ С МИКРОВЪЛНИ

САМО ЗА МИКРОВЪЛНИ

МОЩНОСТ ПРЕПОРЪЧВАНА УПОТРЕБА:

750 W
ПРЕТОПЛЯНЕ НА НАПИТКИ , вода, бистри супи, кафе, чай или други храни с високо 
съдържание на вода. Ако храната съдържа яйца или сметана, изберете по-ниска 
мощност.  Готвене на  риба, месо, зеленчуци и др.

500 W
ПО-ВНИМАТЕЛНО ГОТВЕНЕ,  напр. белтъчни сосове, ястия от сирене и яйца и довършва-
не на ястия на фурна.

350 W ПОДДЪРЖАНЕ ТОПЛИ НА ЗАДУШЕНИ ЯСТИЯ,  топене на масло.

160 W РАЗМРАЗЯВАНЕ.  Омекотяване на масло, сирена и сладолед.

0 W НАСТРОЙВАНЕ НА  времето за престой (само когато се използва таймер).

q

w

e

ТАЗИ ФУНКЦИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА  за нор-
мално готвене и претопляне, 
например на зеленчуци, риба, 
картофи и месо.

q НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ +/- , за да настроите часа.

w НАТИСНЕТЕ НЕКОЛКОКРАТНО БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕТО , за да настроите мощността.

e НАТИСНЕТЕ БУТОНА START.

СЛЕД КАТО ПРОЦЕСЪТ НА ГОТВЕНЕ ВЕЧЕ Е ЗАПОЧНАЛ:  
Времето може лесно да се увеличава на стъпки от 30 секунди с натискане 
на бутона Start. Всяко натискане увеличава времето с 30 секунди. Можете 
да променяте времето и с натискане на бутоните +/- за увеличаването или 
намаляването му. 
С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА НА ЗАХРАНВАНЕТО  може да се променя и нивото на мощ-
ност. При първото натискане ще се покаже текущото ниво на мощност. За 
промяна на нивото на мощност натискайте бутона на захранването.

НИВО НА МОЩНОСТТА
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РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

JET START "БЪРЗ СТАРТ"

СЛЕДВАЙТЕ ПРОЦЕДУРАТА  за "Готвене и претоп-
ляне с микровълни" и изберете ниво на мощ-
ност 160 W за ръчно размразяване.

РЕДОВНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ И СЛЕДЕТЕ ХРАНАТА.  От 
опит ще научите правилното време, необхо-
димо за различните количества храна.

q

ТАЗИ ФУНКЦИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА  за бър-
зо претопляне на храна с голя-
мо съдържание на вода като: 
бистри супи, кафе или чай.

q НАТИСНЕТЕ БУТОНА START. 

ТАЗИ ФУНКЦИЯ СТАРТИРА АВТОМАТИЧНО  с пълна микровълнова мощ-
ност и време за готвене, нагласено на 30 секунди. Всяко допъл-
нително натискане увеличава времето с 30 секунди. Можете да 
променяте времето и с натискане на бутоните +/- за увеличава-
нето или намаляването му, след като функцията е включена.

ОБРЪЩАЙТЕ ГОЛЕМИТЕ ПАРЧЕТА  по средата на 
процеса на размразяване.

ВАРЕНИ ХРАНИ, ЗАДУШЕНИ И МЕСНИ СОСОВЕ  
се размразяват по-добре, ако се раз-
бъркват по време на размразяване-

то.

ПРИ РАЗМРАЗЯВАНЕ  е по-добре храната да 
се остави леко недоразмразена и процесът 
да завърши през времето на престой.

ВРЕМЕТО НА ПРЕСТОЙ СЛЕД РАЗМРАЗЯВАНЕ ВИНАГИ ПО-
ДОБРЯВА  резултата, тъй като то-
гава температурата се раз-
пространява равномерно 
по храната.

ЗАМРАЗЕНА ХРАНА В ПЛАСТМАСОВИ ПЛИКОВЕ , пласт-
масово фолио или картонени опаковки 
може да се поставя направо във фур-
ната, стига по опаковката да няма ме-
тални части (например метални тел-
чета).

ФОРМАТА НА ОПАКОВКАТА  променя вре-
мето за размразяване. Плитките пакети се 
размразяват по-бързо от дълбоки кутии.

РАЗДЕЛЕТЕ ПАРЧЕТАТА , когато започнат да се 
размразяват. 
Отделните парчета се размразяват по-лес-
но.

ЗАЩИТЕТЕ ЧАСТИ ОТ ХРАНАТА  с малки парчета алу-
миниево фолио, ако те започнат 
да се затоплят (напр. пилешки 
бутчета и крилца).
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JET DEFROST "БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ"

ХРАНА СЪВЕТИ

МЕСО  (100 g – 2,0 Kg)
Кайма, котлети, стекове или печено.
ОБРЪЩАЙТЕ ХРАНАТА , когато фурната ви подкани за 
това.

ПТИЧЕ МЕСО   (100 g - 2,0 Kg)
Пиле - цяло, парчета или филе.
ОБРЪЩАЙТЕ ХРАНАТА , когато фурната ви подкани за 
това.

РИБА   (100 g – 2,0 Kg)
Цяла, стекове или филе.
ОБРЪЩАЙТЕ ХРАНАТА , когато фурната ви подкани за 
това.

ЗА ХРАНА, КОЯТО НЕ Е В ТАЗИ ТАБЛИЦА   или е с тегло под или над препоръчваното, трябва да след-
вате процедурата за "Готвене и претопляне с микровълни", като изберете 160 W при раз-
мразяване.

q ew

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ФУНКЦИЯ  само ако 
нето теглото е между 100 g - 2 Kg.
ВИНАГИ ПОСТАВЯЙТЕ ХРАНАТА  върху 
стъклената въртяща се поставка.

q НАТИСНЕТЕ БУТОНА JET DEFROST ("БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ").

w НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ + / - , за да настроите теглото на храната.

e НАТИСНЕТЕ БУТОНА START. 

НА СРЕДАТА НА ПРОЦЕСА НА РАЗМРАЗЯВАНЕ  фурната спира и Ви подканва да обърне-
те храната с TURN FOOD.

 � Отворете вратичката.
 � Обърнете храната.
 � Затворете вратичката и включете отново, като натиснете бутона Start.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако храната не бъде обърната в продължение на 2 минути, фурна-
та възобновява работата си автоматично. В този случай времето на размра-
зяване ще бъде по-дълго.

ТЕГЛО:

ПРИ ТАЗИ ФУНКЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ  
нетното тегло на храната. Тога-
ва фурната автоматично изчис-
лява необходимото време за завършване на 
процедурата.
АКО ТЕГЛОТО Е ПО-МАЛКО ИЛИ ПО-ГОЛЯМО ОТ ПРЕПО-
РЪЧВАНОТО ТЕГЛО:  Следвайте процедурата за 
"Готвене и претопляне с микровълни" и из-
берете 160 W за размразяване.

ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ: 

АКО ХРАНАТА Е ПО-ТОПЛА  от температу-
рата за дълбоко замразяване (-18°C), 
 изберете по-ниско тегло на храната.
АКО ХРАНАТА Е ПО-СТУДЕНА  от темпе-
ратурата за дълбоко замразяване 
(-18°C),  изберете по-високо тегло на 
храната.
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ПОЧИСТВАНЕТО Е ЕДИНСТВЕНОТО ОБ-
СЛУЖВАНЕ , което обикновено е 
необходимо. 

АКО ФУРНАТА  не се поддържа в 
чисто състояние, може да се 
стигне до увреждане на по-
върхността, което да намали 
експлоатационния срок на уре-
да и евентуално да доведе до 
опасна ситуация.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТАЛНИ СТЪРГАЛ-
КИ,АБРАЗИВНИ ПОЧИСТВАЩИ 
ПРЕПАРАТИ,  стоманена 
вълна, грапави кърпи 
за търкане, които мо-
гат да повредят командното табло 
и вътрешните и външни повърхно-
сти на фурната. Използвайте гъба със 
слаб препарат или хартиени кърпич-
ки със спрей за почистване на стъкло. 
Напръскайте хартиената кърпичка 
със спрей за почистване на стъкло.
НЕ ПРЪСКАЙТЕ НАПРАВО  върху фурната.

РЕДОВНО , особено след разливане, из-
важдайте въртящата се поставка 
и нейната опора и почиствайте 
основата на фурната.

ТАЗИ ФУРНА Е КОНСТРУИРАНА  да работи само с 
въртяща се поставка.

НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ  микровълновата фур-
на, когато поставката е извадена за по-
чистване.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛАБ ПРЕПАРАТ,  вода и мека кърпа 
за почистване на вътрешните повърхности, 
вратичката отпред и отзад, както и отвора 
на вратичката.

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НАТРУПВАНЕ НА МАЗНИНА  
или частици храна около вратичката.

ЗА УПОРИТИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ  кипнете чаша вода 
във фурната за 2 или 3 минути. Замърсява-
нията ще омекнат от парата.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЧИСТВАЩИ 
АПАРАТИ С ПАРА  за почиства-
не на микровълновата 
фурна.

ДОБАВЕТЕ МАЛКО ЛИМОНОВ СОК  в чаша вода и я 
поставете на въртящата се поставка да ври 
за няколко минути, за да премахне мириз-
мите във фурната.

МОГАТ ДА СЕ МИЯТ В СЪДОМИЯЛНА МА
ШИНА:

ОПОРА НА ВЪРТЯЩАТА 
СЕ ПОСТАВКА.

СТЪКЛЕНА ВЪРТЯЩА 
СЕ ПОСТАВКА.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
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АКО ФУРНАТА НЕ РАБОТИ , не се обаждайте в сервиза, 
преди да сте извършили следните проверки:

 � Въртящата се поставка и опората й  да са 
по местата си.

 � Щепселът  да е включен правилно в контакта.
 � Вратичката  да е добре затворена.
 � Проверете предпазителите  и се уверете, 

че има електрозахранване.
 � Уверете се,  че фурната има достатъчна 

вентилация.
 � Изчакайте 10 минути и още веднъж опи-

тайте да включите фурната.
 � Преди да опитате отново, отворете и за-

творете  вратичката.
ТОВА Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ   ненужни 
повиквания, за които може да заплатите так-
са. Когато се обаждате в сервиза, съобща-
вайте серийния номер и номера на типа на 
фурната (вж. сервизния етикет). За допълни-
телни сведения направете справка в гаран-
ционната карта.

АКО ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕ-
НИ , това трябва да се напра-
ви с оригинален захранващ 
кабел, който може да се 
достави от нашата серви-
зна организация. Мрежо-
вият кабел може да се заме-
ня само от обучен сервизен 
техник.

ОБСЛУЖВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШ-
ВА САМО ОТ ОБУЧЕН СЕРВИЗЕН ТЕХ-
НИК.  За всеки, който не е спе-
циално обучен, е опасно да 
извършва техническо обслуж-
ване или ремонт, който предполага 
сваляне на капак, предпазващ от ми-
кровълнова енергия.
НЕ СВАЛЯЙТЕ НИТО ЕДИН КАПАК.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

КАШОНЪТ НА ОПАКОВКАТА  може да 
се рециклира напълно, как-
то се потвърждава от сим-
вола за рециклиране. Кога-
то го изхвърляте, спазвай-
те местните норми. Съхраня-
вайте потенциално опасни опа-
ковки (полиетиленови пликове, полистирол 
и др.) далеч от обсега на деца.
ТОЗИ УРЕД  е маркиран в съответствие с Евро-
пейска директива 2002/96/ЕО "Изхвърляне 
на електрическо и електронно оборудване" 
(WEEE). Като осигурите правилното изхвър-
ляне на този продукт, Вие ще помогнете да 
се избегнат отрицателните последствия за 
околната среда и здравето на хората, кои-
то биха възникнали при едно неподходящо 
третиране на този продукт като отпадък.

СИМВОЛЪТ  върху издели-
ето или върху придру-
жаващата го документа-
ция показва, че този уред не 
бива да се третира като би-
тов отпадък. Вместо това, той 
трябва да се предава в спе-
циализиран пункт за реци-
клиране на електрическо 
и електронно оборудване. 
ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕТО  му спаз-
вайте местните норми за 
изхвърляне на отпадъци.
ЗА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ  за третиране-
то, възстановяването и рециклирането на 
това изделие се обърнете към вашата мест-
на градска управа, към службата за изхвър-
ляне на битови отпадъци или към магазина, 
откъдето сте закупили изделието.
ПРЕДИ ИЗХВЪРЛЯНЕ  отрежете мрежовия кабел, 
така че уредът да не може да се включва в 
мрежата.

СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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ТЕСТ КОЛИЧЕСТВО ПРИБЛ. ВРЕМЕ НИВО НА МОЩНОСТТА СЪД

12.3.1 750 G 10 МИН. 750 W  ПИРЕКС 3.220

12.3.2 475 G 5 ½ МИН. 750 W  ПИРЕКС 3.827

12.3.3 900 G 15 МИН. 750 W  ПИРЕКС 3.838

13.3 500 G 2 МИН. 40 СЕК
JET DEFROST 

("Бързо размразяване")

ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ 230 V/50 Hz

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ 1300 W

ПРЕДПАЗИТЕЛ 10 A

МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ 750 W

В x Ш x Д

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ (ВxШxД) 382 x 595 x 320

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ (ВxШxД) 187 x 370 x 290

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДАННИ ЗА ИЗПИТАНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАГРЯВАНЕ

В съответствие с IEC 60705.
МЕЖДУНАРОДНАТА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ  е разработила стандарт за сравнително изпитване 
на капацитета на нагряване на различните микровълнови фурни. За тази фурна препоръчва-
ме следното:

BG


