
Описание на продукта 

 

 

1. Щифтове 5. Контролен панел 

2. стъклена врата 6. Скара 

3. Падащ грил 7. Тавичка 

4. Керамична основа  

 

 

 

 

1. Ротационен бутон  3. Ротационен бутон  
2. Дисплей   
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a Индикатор за час f Размразяване според време  
b Таймер индикатор g Индикатор за мощност 
c Индикатор за блокировка h Специални функции 
d Индикатор за настройване на време i Функция грил 
e Размразяване според тегло j Функция микровълни 

Описание на функции 

Символ Функции Мощност Видове храна 

 

Микровъл

ни 

90 W Бавно размразяване на деликатни храни 

180 W 
Готвене на слаба мощност, варене на ориз, бързо 
размразяване 

360 W 
Размразяване на масло 

Подгряване на бебешка храна 

600 W 

Готвене на зеленчуци 

Приготвяне и подгряване на храната внимателно, 

Готвене и подгряване в малки количества 

Подгряване на деликатни храни 

850 W 
Готвене и бързо загряване на течности и готови 
храни 

 
+ 

 

Mикровъл

ни + грил 

90 W Приготвяне на хлебни изделия 

180 W Приготвяне на месо   

360 W Приготвяне на пайове  и  ястия с топени сирена 

 

Грил  --- Печене на храна 

 

h

j

i

a b c

d

e

f

g



Basic settings 

Отваряне на вратата  

За да отворите вратата натиснете ротационни 
бутон (3) за около 2 секунди. 

Вторични меню 

Във второто меню можете да получите достъп 

до часовника (за да настроите времето или да 

го скриете / покажете), таймера и блока за 

безопасност. 

 

За да използвате в вторичното меню, 
процедирайте по следния начин: 

1. Натиснете функционалния бутон (1) за 3 
секунди. 

2. Завъртете въртящото се копче (3), за да 
преминете през вторичните опции на менюто. 
Желаната опция светва. 

3. Натиснете веднъж въртящия се бутон (3), за 
да потвърдите избора на желаната опция 

. Настройване на часовника 

След като микровълновата фурна бъде 
включена за първи път или след прекъсване на 
захранването, дисплеят на часовника ще мига, 
за да покаже, че показаното време не е 
правилно. За да зададете часовника, 
процедирайте по следния начин:  

1. Достъп до настройката на часовника чрез 
достъп до вторичното меню, както е описано 
по-рано. 

2. Завъртете копчето за функции (1), за да 
зададете правилната стойност на часа. 

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите часовете 

4. Завъртете въртящото се копче (3), за да 
зададете правилната стойност на минутата. 

5. За да завършите, натиснете въртящия се 
бутон (3), за да потвърдите 

Скриване / показване на часовника 

Ако дисплеят на часовника ви пречи, можете 
да го скриете, както следва: 

1. Достъп до скриване на часовника от 
вторичното меню. 

2. Когато видите символа на часовника, 
натиснете въртящото се копче (3) за 2 секунди. 

3. Ако искате да видите отново часовника, 
повторете същата процедура. 

Таймер 

За да настроите таймера, процедирайте по 
следния начин: 
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1. за да настройте  таймера, трябва да  стигнете 
до вторичното меню, както е описано по-горе. 

2. Завъртете въртящия се бутон (3), за да 
настроите времето за включване на алармата. 

3. За да завършите, натиснете въртящия се 
бутон (3), за да потвърдите. 

Блокиране за безопасност 

Фурната може да бъде блокирана (например 
да се спре използването й от деца). 

1. Влезте в блокировката за безопасност, като 
отворите вторичното меню, както е описано 
по-горе. 

2. Завъртете въртящия се бутон (3), за да 
изберете дали да включите или изключите 
опцията. 

3. За да завършите, натиснете въртящия се 
бутон (3), за да потвърдите. 

4. За да отблокирате фурната, натиснете 
въртиящия се бутон (3) за 2 секунди. 

Функции  

 

 

Главно меню 
В главното меню можете да получите достъп 
до опциите за готвене, като например: 
Микровълнова печка, грил, микровълнова 
печка + грил, автоматично готвене, 
размразяване по време или тегло. 

              

Бърз старт 

Използвайте тази функция за бързо загряване 
на храни с високо съдържание на вода, като 
вода, кафе, чай или водна супа. 

1. Натиснете копчето за функции (1) веднъж. 

2. Натиснете въртящото се копче (3), ако 
желаете да увеличите времето за работа. 
Работното време се увеличава с 30 секунди 
при всяко натискане на този бутон през 
първите 10 секунди. 

Микровълни 

Използвайте тази функция за готвене и 
загряване на зеленчуци, картофи,ориз, риба, 
месо 

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), 
докато мига индикаторът за функцията за 
микровълнова печка. На дисплея се 
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показва стандартното ниво на мощност 
(850), което мига. 

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете 
посоки, за да зададете нивото на мощност. 

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите. Дисплеят показва 01:00 мига. 

4. Завъртете въртящия се бутон (3) в двете 
посоки, за да настроите 
продължителността. 

5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите. 

6. Натиснете копчето за избор на функция (1). 
Фурната ще започне да работи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Бутонът за избор на функции може да бъде 
натиснат по всяко време в горната 
последователност и фурната ще започне 
процеса на готвене с показаните параметри. 

Грил 

Използвайте тази функция, за да запечатате 
бързо горната част на храната. 

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), 
докато индикаторът за функцията на Grill мига. 
Дисплеят показва 15:00 мига. 

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете 
посоки, за да настроите продължителността. 

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите. 

4. Натиснете копчето за избор на функция (1). 
Фурната ще започне да работи. 

Микровълни + Грил 

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), 
докато индикаторите за функцията за 
микровълнова фурна и грил мигат. На 
дисплея се показва 360 мига. 

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете 
посоки, за да зададете нивото на мощност. 

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите. Дисплеят показва 15:00 мига .. 

4. Завъртете въртящия се бутон (3) в двете 
посоки, за да настроите 
продължителността. 

5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите. 

6. Натиснете копчето за избор на функция (1). 
Фурната ще започне да работи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Бутонът за избор на функции може да бъде 
натиснат по всяко време в горната 
последователност и фурната ще започне 
процеса на готвене с показаните параметри. 

Размразяване според време (ръчно) 

 Използвайте тази функция, за бързо 
размразяване на всеки вид храна. 

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), 
докато индикаторът за функцията за 
размразяване започне да мига. Дисплеят 
показва 10:00 мига. 

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете 
посоки, за да настроите продължителността. 

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите. 

4. Натиснете копчето за избор на функция (1). 
Фурната ще започне да работи. 

5. Завъртете храната, когато фурната издава 
звуков сигнал и на дисплея мига думата:. 

Размразяване според тегло (автоматично) 

Използвайте тази функция, за да размразите 
бързо месо, птици, риба, плодове и хляб. 

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), 
докато индикаторът за функцията за 



размразяване започне да мига. На дисплея 
се показва индикаторът "F01", който мига. 

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете 
посоки, за да зададете типа храна. Ако не 
завъртите това копче, фурната работи с 
храна тип "F01". 

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите. Стойността на теглото на 
храната мига на дисплея. Индикаторът за 
теглото започва да мига. 

4. Завъртете въртящото се копче (3) в двете 
посоки, за да зададете теглото на храната. 
Ако не завъртите копчето, фурната работи с 
200 г. 

5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да 
потвърдите. 

6. Натиснете копчето за избор на функция (1). 
Фурната ще започне да работи. 

7. Включете храната, когато фурната издава 
звуков сигнал и на дисплея мига думата: 
Следващата таблица показва програмите за 
функцията за размразяване по тегло, 
показващи интервали на масата, време за 
размразяване и време на стоене (за да се 
гарантира, че храната има еднаква 
температура).

 

Прог. Храна тегло (g) 
време 
(min) 

Необходимо 
време (min) 

F01 Месо 100 – 
2000 

2 – 
46’40 

20 – 30 

F02  Птиче 
месо 

100 – 
2500 

2 – 
17’23 

20 – 30 

F03 Риба 100 – 
2000 

2 – 40 20 – 30 

F04 Плодо
ве 

100 – 
500 

2’36 – 
13 

10 – 20 

F05 Хляб  100 – 
800 

2’25 – 
19’20 

10 – 20 

Важна забележка: вижте “Общи указания за 
размразяване”. 

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 

Специална функция  “Auto” 

1.  Завъртете копчето за избор на функция 
(1), докато индикаторът за специална 
функция мига. На дисплея се показва 
програмата "P1", която мига. 
Завъртете въртящото се копче (3) в 
двете посоки, за да настроите 
програмата. Ако не завъртите 
копчето, фурната работи с 

програма "P1.1".натиснете 

въртиящия се бутон  (3) за да 
потвърдите. 

2.  Натиснете копчето за избор на функция 
(1). Фурната ще започне да работи. 

3. Извадете храната, когато фурната 
издава звуков сигнал и на дисплея 
мига думата:.(turn)  

4. Следващата таблица показва 

наличните специални програми 

«Auto»:. 

 

Програми храна 
теглоt 

(g) 

време 

(min.) 
вода (ml) инструкции 

P1.1 

картофи 
250 7 100 Поставете нарязаните картофи 

(15-20 мм) с вода в 
топлоустойчив контейнер с 

P1.2 500 10 150 

P1.3 1000 15 200 



Програми храна 
теглоt 

(g) 

време 

(min.) 
вода (ml) инструкции 

капак и ги поставете върху 
керамичната основа в 
микровълновата. 

P2.1 Ризото(готов
о за приг.) 

150 42 600 Поставете съставките за бавно 
приготвяне в топлоустойчив 
контейнер с капак и ги поставете 
върху керамичната основа в 
микровълновата фурна. 

P2.2 400 45,5 800 

P2.3 

Тесто за 
торта (готово 

за готв) 

550 22 --- 

P3.1 Риба(замр.) 700 30 300 Поставете съставките, които 
трябва да се готвят, и ги 
загрейте в топлоустойчив 
контейнер и ги поставете върху 
керамичната основа в 
микровълновата. 

P3.2 
Риба 

(прясна) 
800 30 300 

P3.3 
Зеленчуци 

(замр.) 
1000 30 300 

Поставете съставките за варене 
в топлоустойчив контейнер с 
капак и ги поставете върху 
керамичната основа в 
микровълновата фурна. 

  



• Важни бележки: 

• Винаги използвайте съдове за 
използване в микровълновата фурна и 
капак или капак, за да избегнете 
загубата на течности. 

• Разбъркайте или смесете храната 
няколко пъти по време на отопление, 
особено когато фурната издава звуков 
сигнал и дисплеят мига по следния 
начин:. 

• • Времето, необходимо за загряване на 
храната, зависи от началната й 
температура. Храната, направена 
директно от хладилника, ще отнеме 
повече време за загряване, отколкото 
храната, която е на стайна 

температура. Ако температурата на 
храната не е това, което искате, 
изберете по-голямо или по-малко 
тегло следващия път, когато загреете 
храната. 

• След загряване разбъркайте храната 
и оставете храната да стои известно 
време, за да може температурата да 
стане равномерна в храната. 

• Внимание! След нагряване 
контейнерът може да е много горещ. 
Въпреки че микровълните не загряват 
повечето контейнери, те могат да се 
нагреят чрез предаване на топлина от 
храната. 

Използване на тавичката 

Обикновено при готвене на храна, като пици 
или пайове, на грил или в микровълнова 
фурна, тестото или сладкиша става сладко. 
Това може да бъде избегнато чрез използване 
на тавичката. Тъй като бързо се достига висока 
температура на дъното. 

МНОГО ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ: 

Използвайте винаги ръкавици за фурна, тъй 
като тавичката ще стане много гореща. 

Не поставяйте никакви реципиенти върху нея, 
които не са топлоустойчиви (например 
пластмасови купи). 

Уверете се, че тавичката за запичане никога не 
влиза в контакт с кухината на фурната, за да 
избегнете повреди. 

Как да готвя с тавичката: 

1. Загрейте предварително тавичката, като 
изберете функцията -Микровълнова печка 
и грил за 3 до 5 минути с мощност на 
микровълните с 360 W. 

2. Почистете тавичката. 

3. Поставете прясната или замразена храна 
директно върху тавичката. Можете да 
поставите храната за размразяване (като 
замразена пица) без предварително 
размразяване. 

4. Поставете тавичката върху керамичната 
основа в микровълновата фурна. 

5. Изберете функцията за микровълни  и грил и 
времето за готвене, както е описано по-
долу. 

храна тегло време 
Необходимо 

време 
уточнение 

пица 

200 g 5 min 2 min 

Ако пицата е тънка 

Ако пицата е дебела увеличете с 
още 1- 2 мин 

300 g 6 min 2 min 

400 g 7 min 2 min 

пайове 

200 g 5 min 2 min Температурната компенсация се 
постига чрез времето на престой 

2 x 

300 g 6 min 2 min 

--- 8 min 2 min 

хамбургери 400 g 5 min ---  1 x 

чипс 200 g 5 min 2 min  



Когато фурната работи... 

Прекъсване на цикъл на готвене 

Можете да спрете процеса на готвене по всяко 
време, като веднъж натиснете копчето за 
избор на функция (1) или отворите вратата на 
фурната. 

И в двата случая: 

• Микровълновата емисия е спряна незабавно. 

• Грилът е деактивиран, но все още е много 
горещ. Опасност от изгаряне! 

• Таймерът спира и дисплеят показва 
оставащото време за работа. 

Ако желаете, по това време можете да: 

1. Обърнете или разбъркайте храната, за да сте 
сигурни, че ще бъде приготвена равномерно. 

2. Променете параметрите на процеса. 

3. Отменете процеса, като натиснете копчето за 
избор на функция (1) за 3 секунди. 

За да рестартирате процеса, затворете вратата 
и натиснете копчето за избор на функция (1). 

Промяна на параметрите 

Работните параметри (време, тегло, мощност и 
т.н.) могат да се променят, когато процесът на 
готвене бъде прекъснат, като се процедира по 
следния начин: 

1. За да промените времето, завъртете 
въртящия се бутон (3) и потвърдете, като 
натиснете копчето за избор на функция (1). 
Новото определено време е незабавно 
валидно. 

2. За да промените захранването, натиснете 
копчето за избор на функция (1). Съответната 
светлина започва да мига. Променете 
параметъра чрез натискане на въртящия се 
бутон (3) и след това завъртете въртящия се 
бутон (3), потвърдете с натискане на бутона за 
избор на функция (1) отново. 

Отмяна на цикъл на готвене 

Ако искате да отмените процеса на готвене, 
натиснете копчето за избор на функция (1) за 3 
секунди. 

След това ще чуете сигнал и времето ще се 
появи на дисплея. 

Край на цикъла на готвене 

В края на процеса ще чуете три бипкания и на 
дисплея ще се появи думата "End". 

Сигналните звуци се повтарят на всеки 30 
секунди, докато вратата се отвори или се 
натисне копчето за избор на функция (1).

 


