МОДЕЛ: MS 240

Предпазни мерки за избягване от въздействието на микровълновата
енергия
(а) Не се опитвайте да работите с тази фурна при отворена врата, тъй като това може да доведе до
опасно излагане на микровълнова енергия.
(б) Не поставяйте предмети между предната част на печката и.
(в) ВНИМАНИЕ: Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се
използва, докато не се ремонтира от компетентно лице.

ДОПЪЛНЕНИЕ
Ако апаратът не се поддържа в добро състояние на чистота, повърхността му може да се влоши и да
повлияе на живота на уреда и да доведе до опасна ситуация.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:
Напрежение:
Консумирана мощност:
Изходна мощност:
Kонсумирана мощност (грил):
Капацитет:
Диаметър на таблата:
Външни рамери :
Нетно тегло:

MS 240
230V
125W
800W
1000W
20L
245 mm
594x359x382mm
14kg

Важни инструкции за безопасност
За да намалите риска от пожар, токов удар, нараняване на лица или излагане на прекомерен
микровълнова енергия, когато използвате вашия уред, спазвайте основните предпазни мерки:
1. Течности и други храни, не трябва да се нагрява в запечатани контейнери и тъй като те могат да се
пукнат.
2. Само компетентни специалисти могат да премахват предпазното покритие на фурната, поради
опасност от излагане на вредно влияние на микро-вълни.
3. Не позволявайте на деца да използват фурната без надзор.
4. Когато уредът работи в режим на комбинация, децата трябва да използват само фурната под
надзора на възрастен.
5. Използвайте съдове, подходящи за употреба в микровълнови фурни.
6. Фурната трябва да се почиства.

7. Прочетете и следвайте специфичните: "мерки за избягване на възможното излагане кровълновата
енергия.
8. При загряване на храна в пластмасови или хартиени опаковки наблюдавайте фурната има
възможността за запалване.
9. Ако забележите дим, изключете уреда и дръжте вратата затворена, за да се задуши пламъкът.
10. Не преварявайте храна.
11. Не използвайте фурната за целите на съхранение. Не съхранявайте предмети, като хляб, бисквити и
т.н. във фурната.
12. Махнете металните телчета-връзки и метални дръжки от хартия или пластмасовите контейнери /
чанти, преди да ги поставите във фурната.
14. Яйца в черупка и цели твърдо сварени яйца не трябва да се нагрява в микровълнови фурни, тъй
като те могат да се взривят.
15. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството. Не използвайте
разяждащи химикали в този уред. Тази фурна не е предназначена за промишлена или лабораторна
употреба.
16. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, сервизен
техник или квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
17. Не съхранявайте и не използвайте този уред на открито.
18. Не използвайте тази фурна в близост до вода, във влажно мазе или близо до плувен басейн.
19. Температура на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи. Предпазвайте
кабела от нагрята повърхност.
20. Не позволявайте кабела да виси над ръба на маса.
21. Ако фурната не се поддържа в чисто състояние може да доведе до влошаване на повърхността,
която може да се отрази неблагоприятно на живота на уреда и може да доведе до опасна ситуация.
22. Съдържанието на бутилки и бурканчета с бебешка храните следва да се бърка или се разклащат и
провери температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
23. Микровълново загряване на напитки може да доведе до завиране, за това се грижи при боравене с
контейнери.
24. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени възможности, или липса на опит, освен ако те са надзиравани или инструктирани
относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
25. Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
26. Микровълновата фурна не се поставя в шкаф, освен ако не е тествана в шкаф.
27. Уредите не са предназначени да бъдат управлявани с помощта на външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.
28. Предупреждение: Уверете се, че уредът е изключен, преди да подмените лампа, за да се избегне
възможността от токов удар.

29. Не използвайте разяждащи абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за
почистване на стъклената врата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността, която може
да доведе до счупването на стъклото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този уред трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от
токов удар, като предоставя жица за бягство на електрически ток. Този
уред е снабден със захранващ кабел със заземителен проводник с щепсел
за заземяване. Щепселът трябва да бъде включен в контакт, който е
правилно монтиран и заземен.
Консултирайте се с квалифициран електротехник или военнослужещ, ако
инструкциите за заземяване са
не е напълно изяснен, или ако съществува съмнение по отношение на това
дали уредът е
правилно заземен. Ако е необходимо да се използва разклонител,
използвайте само 3 -тел удължител.

ПОЧИСТВАНЕ
Не забравяйте да изключите уреда от захранването.
1. Почистете вътрешността на фурната след употреба с леко влажна кърпа.
2. Почистете принадлежностите в обичайния начин в сапунена вода.
3. Рамката на вратата, уплътнението и съседните части трябва да се почистват внимателно с влажна
кърпа, когато те са мръсни.
Уредът трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение, заземяването
намалява риска от токов удар. Уредът снабден с кабел и заземен щепсел. Контактът
трябва също да е правилно инсталиран и заземен
Консултирайте се със специалист, когато не са ви ясни инструкциите за заземяване.
1. Уредът е снабден с къс захранващ кабел, за да се избегне заплитането му и
спъването на по-дълъг кабел.
2. В случай, че използвате удължител, електрическите му показатели трябва да са
поне на нивото на тези на уреда Той трябва да заземен и от типа с 3 жици.
Трябва да се постави така, че да не виси от мястото, на което е поставен уреда
за, да не може да бъде издърпан от дете и за да се предотврати спъването в него.

ПРИБОРИ
Вижте инструкции за „Материали, които можете да използвате в микровълнова фурна и които трябва
да избягвате”. Там може би ще откриете неметални прибори, които не е безопастно да използвате. Ако
имате съмнение може да теставате приборът следвайки инструкциите:

ВНИМАНИЕ:
ТЕСТ НА ПРИБОР
1. Напълнете контейнер за микровълнова с една чаша студена вода (250 мл), заедно с прибора за
който се съмнявате.
2. Пуснете микровълновта на максимална мощност в продължение на 1 минута.
3. Внимателно проверете прибора. Ако празният прибор е топъл, не го използвайте за готвене в
микровълнова фурна.
4. Не превишавайте 1 минути времето за готвене.

ОПАСНОСТ ОТ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ
Уредът е опасен за всеки, различен от компетентен човек да извършва всякакви услуга или операции
като ремонт, които включват отстраняването на капак, който дава защита срещу излагане на
микровълнова енергия.

МАТЕРИАЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА
СЕРВИЗИ
Повечето сервизи могат да се използват в микровълновата печка. Ако имате съмнения, прочетете
инструкцията на производителя или направете горепосочения тест.

СТЪКЛЕНИ СЪДОВЕ
Топлоустойчивите стъклени съдове могат да се използват в микровълновата печка.
Никога не използвайте за такива цели фини или тънкостенни изделия /напр. винени
чаши/, защото при нагряване на течността могат да се счупят.

ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ
Такива съдове могат да се използват за бързо затопляне на ястията. Не се
препоръчва за по-дълга топлинна обработка на храна в такива съдове, защото
пластмасата може да се деформира или да се стопи.

КАРТОНЕНИ СЪДОВЕ /ХАРТИЯ/
Със сигурност могат да се използват за кратковременно затопляне на храни и с
ниско съдължание на мазнини картонени или хартиени поставки /чинии/. Не бива
да се ползват оцветени хартиени опаковки, защото боята се разтапя и съдържа
вредни съставки.

НАЙЛОНОВИ ТОРБИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ ОТ ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ
Смесването е един от най-важните елементи на микровълновите технологии. При
традиционното готвене целта на смесването е разбъркването. В случай на
микровълновата обработка на ястията използваме смесването в интерес на
равномерното разпределяне на топлината. Смесването трябва да се извършва
15винаги от периферията към центъра, тъй като външната част на ястието се затопля
по-бързо.

МАТЕРИАЛИ, НЕПОДХОДЯЩИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА
АЛУМИНИЕВИ СЪДОВЕ
Може да предизвикат искрене. Прехвърлете храна в безопасен съд.

КАРТОН ЗА ХРАНА С МЕТАЛНА ДРЪЖКА
Може да предизвикат искрене. Прехвърлете храна в безопасен съд.

МЕТАЛНИ ПРИБОРИ ИЛИ ТАКИВА С МЕТАЛЕН КАНТ
Металът предпазва храната от микро-вълните и може да предизвика искрене.

МЕТАЛНИ ЛЕНТИЧКИ
Предизвикват искрене и могат да станат причина за пожар.

ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ
Могат да предизвикат пожар.

ПЛАСТМАСОВА ПЯНА
Тя може да се стопи и да замърси течността във вътрешността си.

ДЪРВО
Дървото ще изсъхне ако се използва в микровълновата фурна и може да се пукне.

Инструкции за инсталиране
Моля прочетете инструкцията внимателно, преди да инсталирате

Моля, обърнете внимание
Електрическо свързване
Фурната е снабдена с щепсел, който трябва да бъде свързан правилно към заземен контакт. В
съответствие със съответните разпоредби, при възникване на проблеми с щепсъла или контакта,
свързващият кабел трябва да се заменя само от квалифициран електротехник.

A.Вградени мебели
Зад вграденият в шкаф уред не трябва да има задна преградна стена. Минимална височина за
монтиране е 850мм

Не покривайте вентилационните процепи и входни точки на въздуха

В. Инсталиране на фурната

1. Фиксирайте винта върху горната част на фурната и след това да инсталирате фурната в шкафа.

-

Регулирайте височината на винта, така че да има поне 1 mm разстояние. Захранващият кабелът не
трябва да бъде прегънат
Уверете се, че фурната е монтирана в центъра на шкафа

2 Отворете вратата; фиксирайте фурната и използвайте винт B за да я закрепите за долната част
След това използвайте TRIM KIT Plastic, с който да покриете инсталационната дупка.

НАСТРОЙКА НА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА
Имена на отделните компоненти и аксесоари:
Отстранете всички опаковъчни материали. Микровълновата печка разполага със следните аксесоари:
Стъклен поднос -1
Механизъм на въртящия се пръстен -1
Ръководство за употреба -1

А) Контролен панел
В) Въртяща се ос
С) Въртящ се пръстен
D) Въртяща се чиния
Е) Предпазно стъкло
F) Врата на микровълновата фурна
G) Заключващ механизъм

Ако по време на работа на микровълновата печка, отворите вратата, трябва
да изключите уреда.

1. Никога не поставяйте чинията отгоре надолу.
Тя винаги трябва да се движи свободно.
2. Винаги използвайте въртящата се чиния и
пръстенът с колелца, при готвене.
3. Винаги поставяйте продуктите, които готвите
върху въртящата се чиния.
4. Ако чинията се счупи или пукне свържете се
най-близкия оторизиран сервиз.

ИНСТАЛАЦИЯ
Отстранете всички опаковъчни материали и
аксесоари. Проверете дали микровълновата печка
не е повредена – например счупена врата или
повредени уплътнения.
Корпус: Отстранете защитното фолио от корпуса на микровълновата печка. В
НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПРЕМАХВАЙТЕ светло кафявото MICA покритие от
вътрешността на микровълноват печка , което има за цел да защитава магнетрона.

