МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Въведение:
Благодарим Ви, че избрахте продуктите на Франке. Преди употреба, моля внимателно
прочетете настоящите инструкции и съвети. По този начин ще можете да използвате
най-пълноценно и продължително уреда.
Предпазни мерки за избягване на възможно наднормено микровълново излъчване:
1. Не се опитвайте да използвате фурната при отворена врата, защото това може да доведе
до вредно излъчване на микровълнова енергия. Не блокирайте и не препятствайте
предпазното заключващо устройство.
2. Не поставяйте нищо между уреда и неговата врата. Не допускайте замърсяване на
уплътненията с почистващи препарати и други остатъци.
3. Не използвайте уреда ако има някаква неизправност. Уверете се, че вратата се затваря
добре и няма неизправности по:
• вратата;
• пантите и заключалката;
• уплътненията и други херметизиращи части.
4. Уредът трябва да се ремонтира само от квалифициран специалист.
Технически характеристики:
Консумация на енергия
Грил
Микровълнова мощност
Работна честота
Външни размери
Вътрешен размер
Обем
Оборудване
Тегло нето

230V/50Hz, 1400W
1000W
900W
2450MHz
386mm(В) х 595mm(Ш) x 381mm(Д)
219mm(В) х 350mm(Ш) x 355mm(Д)
25 литра
314mm въртяща се система
19 kg.

Преди да се обърнете към сервиза
Ако фурната спре да работи:
1. Уверете се че фурната е включена добре. Ако не е, извадете щепсела, изчакайте 10
секунди и включете отново.
2. Проверете дали бушонът не е изключил. В противен случай проверете контакта с
помощта на друг уред.
3. Уверете се, че контролният панел е програмиран правилно и времето е зададено.
4. Уверете се че вратата е затворена добре и предпазното заключващо устройство се е
активирало. В противен случай уредът няма да започне работа.
АКО ГОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМА, ТОГАВА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СПЕЦИАЛИСТ. ПО НИКАКЪВ ПОВОД НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА
РЕМОНТИРАТЕ УРЕДА САМИ.
Монтаж
Важно: Монтажът трябва да се извърши в съответствие с действащите стандарти и изисквания.
1. Извадете опаковъчните материали от вътрешността на уреда.
2. Важно: Проверете фурната за повреди като висяща или изкривена врата, наранени
уплътнения, и други херметизиращи повърхности, счупени или отпуснати панти и
заключалки, наранявания по повърхността. В случай на повреди не използвайте уреда.
3. Фурната трябва да бъде поставена на равна и стабилна повърхност, която може да
издържи тежестта на фурната и съдържанието и.

4. Не поставяйте фурната до източници на топлина, пара и влага и в близост до запалими
материали.
5. Фурната трябва да бъде добре фиксирана в нишата, а шкафът трябва да е без гръб, за да
се осигури достатъчна вентилация.
6. За добра работа, уредът се нуждае от достатъчна вентилация. Оставете поне 20 см.
отгоре, 10 см. отзад и 5см. отстрани. Не закривайте отворите по уреда. Не
отстранявайте крачетата.
7. Не използвайте уреда ако оборудването вътре не е добре поставено.
8. Уверете се, че захранващият кабел не е наранен и не е поставен върху горещи
повърхности или остри ръбове.
9. Контактът трябва да е лесно достъпен за бързо изключване при необходимост.
10. Не използвайте уреда на открито.
Инструкция за монтаж:

•
•
•
•

Поставете фурната в шкафа.
С помощта на крачетата нивелирайте фурната идеално.
Фиксирайте уреда с помощта на четирите винта.
Фиксирайте горната и долната лицеви планки.

Инструкция за заземяване:
Уредът трябва да бъде включен в заземен контакт. Той е оборудван с подходящ щепсел. В
случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар. Използвайте
самостоятелен контакт. Използването на по-високо напрежение може да предизвика пожар или
други повреди.
Важно: Производителят не носи отговорност за щети, възникнали от неправилно свързване.
Неправилното заземяване увеличава риска от токов удар.
Радиосмущения: МВ фурна може да предизвика смущения в работата на радиоапарати,
телевизори и други подобни уреди. В случай на смущения, те могат да бъдат намалени или
елиминирани по следния начин.
1. Почистете вратата и уплътненията на фурната.
2. Настройте антената на радиоапарата или телевизора.
3. Разместете влияещите си уреди.
4. Отдалечете МВ фурна от приемниците.
5. Включете фурната и другите уреди на различни електрически кръгове.
Инструкции за безопасност:
При използване на електрически уреди е задължително спазването на няколко основни правила
за безопасност.
Важно: За избягване на риска от изгаряне, токов удар, нараняване или излагане на
микровълново излъчване:
1. Преди употреба внимателно прочетете инструкцията.

2. Използвайте уреда само по предназначение. Не използвайте корозивни продукти и
спрейове. Тази фурна е предназначена само за затопляне, готвене или сушене на храни.
Не използвайте за индустриални или лабораторни цели.
3. Не включвайте фурната празна.
4. Не използвайте уреда ако захранващият кабел или щепселът са повредени. В такъв
случай, те трябва да бъдат заменени от квалифициран специалист.
5. Важно:Позволявайте на деца да използват уреда без надзор, само ако са надлежно
обучени да могат да си служат с МВ фурна безопасно и са наясно с възможните
рискове от неправилна употреба.
6. За да намалите риска от пожар във вътрешността на уреда:
• Ако използвате пластмасов или хартиен съд проверявайте често.
• Ако използвате пластмасов или хартиен плик, отстранете пристягащите ленти.
• При поява на дим изключете незабавно, но не отваряйте вратата за да не възникне
пламък.
• Не използвайте вътрешността за шкаф. Не оставяйте храни и съдове, когато не
употребявате уреда.
7. Внимание: Не използвайте запечатани съдове, защото могат да избухнат.
8. Микровълновото загряване може да предизвика остатъчно кипене на течностите, затова
внимавайте когато държите съд с топли напитки.
9. Не пържете в МВ фурна. Врящата мазнина може да повреди някои части на фурната и
да предизвика изгаряния.
10. Яйца в черупка и твърдо сварени яйца не трябва да се затоплят в МВ фурна, защото
могат да експлодират дори след приключване на процеса.
11. Обелете преди готвене храни с твърди кори и обвивки като картофи, тикви, ябълки, или
кестени.
12. Съдържанието на детски бутилки за хранене или консервирани детски храни трябва да
се разбърка предварително, а преди употреба проверете температурата за да избегнете
изгаряния.
13. От приготвяната храна, кухненските съдове могат да се сгорещят прекомерно.
Препоръчително е използване на ръкохватки.
14. Проверете съдовете дали са подходящи за работа с МВ фурна.
15. Тест: Поставете във фурната празния съд за 60 секунди на максимална мощност. Ако
той се сгорещи прекомерно, по-добре е да не го използвате.
16. Важно: Всякакви сервизни дейности, свързани с премахване на външните панели, които
предпазват от излагане на микровълново лъчение, извършвани от неквалифициран
персонал са опасни.
17. Този продукт е от Група 2, клас В уреди. Група 2 включва всички индустриални,
лабораторни и медицински уреди които генерират и/или използват по същество
радиочестоти под формата на електромагнитна радиация с цел третиране на материали,
клас 2 са тези от тях, подходящи за домакински нужди и директно свързване към ниско
волтовата електрическа мрежа на жилищата.
ПРИНЦИПИ НА МИКРОВЪЛНОВОТО ГОТВЕНЕ.
1. Подредете храната внимателно. Поставете по плътните слоеве по близо до ръба
на съда.
2. Контролирайте времето за готвене. Използвайте възможно най краткото
посочено. Ако е необходимо увеличавайте последователно. Прегряването може
да доведе до поява на дим или запалване.
3. Покривайте храната. Това предотвратява пръскане и осигурява по равномерно
готвене.
4. Обръщайте праната за по-бързо готвене, особено пилeта, хамбургери, печени
меса.
5. Разбърквайте храната.

ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪДОВЕТЕ.
1. Подходящи са съдове позволяващи проникване на микровълните. Те позволяват
проникване на енергията през материала.
2. Микровълните не проникват през метал, затова не използвайте метални съдови или
чинии с метализирани ръбове.
3. Не използвайте съдове от рециклирана хартия, тъй като те може да съдържат
микроскопични метални частици, които да предизвикат искрене или запалване.
4. Препоръчват се кръгли съдове, тъй като при правоъгълните може да се получи
прегряване на продуктите в ъглите.
5. За да предотвратите препичане, можете да използвате ограничено количество
алуминиево фолио за покриване. В такива случаи разстоянието между фолиото и
стените на фурната трябва да е минимум 2.54 см.
Подходящи съдове:
СЪД
Термоустойчиво стъкло
Не термоустойчиво стъкло
Термоустойчива керамика
МВ устойчиви пластмаси
Домакинска хартия
Метални тави
Метални скари
Алуминиево фолио и съдове

Части на МВ фурна:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заключващ механизъм
Прозорец
Поддържащ кръг
Център
Контролен панел
Вентилационни отвори
Стъклена поставка
Грил нагревател
Метална поставка

Микровълново
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не

Грил
Да
Не
Да
Не
Не
Да
Да
Да

Комбинирано
Да
Не
Да
Не
Не
Не
Не
Не

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ:
1. Меню и функционален дисплей – показва времето
за готвене, нивото на мощност функциите и
часовника.
2. Селектор за ВРЕМЕ/ТЕГЛО
За настройка на часовника, въвеждане на
времето за готвене, теглото и др.
3. Избор на енергийно ниво.
4. Бутони за бързо готвене
5.
ТЕГЛО РАЗМРАЗЯВАНЕ. Натиснете бутона
за да зададете размразяване чрез програмата за
тегло.
Отложен старт. Блюдото може да бъде
6.
поставено във фурната и готвенето да започне покъсно.
7.
Натиснете бутона за да стартирате или
спрете въртенето на платформата.
Използвайте бутона за да сверите часовника
или таймера на фурната.
9. СТОП/НУЛИРАНЕ. Използвайте бутона за да
спрете или нулирате фурната.
10. СТАРТ. Използвайте за да стартирате избраната
програма

8.

При всяко натискане на бутон се чува звуков сигнал.
Сверяване на часовника.
При включване на фурната зададеното време е 1:01
За да зададете например 8:30 процедирайте по следния начин:
.
1. Натиснете веднъж бутона
2. Завъртете цифровия селектор до изписване на желания час.
3. Натиснете веднъж бутона
.
4. Завъртете цифровия бутон, за да зададете минутите
5. Натиснете веднъж бутона

за потвърждение.

6. Може да бъде зададен режим 12 или 24 часа. Натиснете веднъж или два пъти бутона
за съответния режим.
Задаване на програма.
Например за да зададете цикъл от 5 мин. при 60% мощност.
1. Завъртете ключа за да зададете енергийното ниво.
въведете времето.
2. Чрез селектора
3. Натиснете старт бутона.
Отложен старт.
Възможно е да сложите блюдото във фурната и готвенето да започне по късно.
1. поставете блюдото във фурната.
2. Изберете програма.
3. Натиснете бутона за отложен старт.

4.
5.
6.
7.

Чрез селектора
въведете часа.
Натиснете бутона за отложен старт.
Чрез селектора
въведете минутите.
Натиснете старт бутона.

Бързо готвене:
За бързо готвене натиснете няколко пъти бутона старт, за да изберете желаното време. При
това положение процесът ще протича при максимална мощност. Фурната се включва
автоматично.
Настройка на таймера.
Програмата може да бъде избрана в режим стендбай или готвене. За да настроите минутния
таймер направете следното:
1. Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона
.
въведете желаното време.
2. Чрез селектора
3. Натиснете старт бутона.
Забележка. Тази функция може да се използва и за измерване на продължителността на
процеси извън фурната. Изтичането на времето се отбелязва със звуков сигнал.
Въртене на платформата.
Ако поставеният предмет е голям или просто не искате да използвате функцията за въртене на
.
платформата използвайте бутона
Автоматично готвене:
При тази функция не е необходимо да задавате времето и мощността на готвене. Просто
задайте вида на продукта и неговото тегло. За да се получи по-добър резултат може да се
наложи по средата на процеса да обърнете продукта.
Примерно приготвяне на 400 грама риба:
1. Натиснете 1 или 2 пъти бутона за съответния вид продукт.
2. Чрез селектора
въведете желаното тегло.
3. Натиснете старт бутона.
Качеството зависи от редица фактори като стабилност на електрическото напрежение, форма и
размер на продукта, индивидуалните вкусове на потребителя. С оглед на това може
допълнително да регулирате времето.
Размразяване спрямо теглото:
Фурната позволява размразяване на месо, пилета, риба. Времето и мощността се задават
автоматично след като се програмира теглото на продукта. Теглото на замразения продукт
може да варира от 100 до 1800 гр.
Примерно размразяване на 600 грама продукт:
1. Поставете продукта във фурната.
.
2. Натиснете бутона
3. Използувайте селектора, за да зададете теглото.
4. Натиснете старт бутона.
Заключване за безопасност.
Ключалката има за цел да предотврати нежеланото използване на фурната от деца. Съответният
индикатор се появява на дисплея и докато той е там и ключалката е активна, уредът не може да
се използва.

Задаване на функцията: Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона СТОП/НУЛИРАНЕ. Появява
се звуков и светлинен сигнал. За дезактивиране на тази функция процедирайте по същия начин.
Индикаторът за заключване изчезва от дисплея.
Изключване на фурната по време на работа:
Отворете вратата. Като затворите отново вратата и натиснете СТАРТ бутона, работата
продължава.
Важно: Фурната спира да работи в момента, в който отворите вратата

Автоматични програми за готвене:
Вид храна
Напитки 200мл/чаша
Замразени/пресни
зеленчуци
Замразени/пресни храни

Избор на време тегло със селектора
1
2
3
150 300
450
600
200

300

400

500

600

Свинско, телешко, пуйка

100

200

300

400

500

Пица

150

300

450

Замразена/прясна риба
Говеждо, агнешко

200
200

300
300

400
400

500
500

600
600

Пиле

800

1000

1200

1400

700

800

Почистване и поддръжка:
1. Преди почистване изключете фурната от контакта.
2. Пазете вътрешността чиста. Замърсяванията почиствайте с влажна кърпа. Не
използувайте спрейове или други агресивни препарати, който могат да наранят
повърхността на вратата.
3. Почиствайте вътрешността с влажна кърпа. През вентилационните отвори не трябва да
прониква вода.
4. Редовно почиствайте вратата и стъклото от двете страни, уплътненията и подвижните
части.
5. Не мокрете контролния панел. Почиствайте с влажна и мека кърпа. Когато почиствате
контролния панел, дръжте вратата отворена, за да предотвратите неволно включване.
6. Ако по вътрешната или външната повърхност се получи конденз, подсушете с мека
кърпа. При висока влажност, това е нормално.
7. Стъклената поставка трябва да се изважда и почиства периодично с топла вода и сапун
или в съдомиялна машина.
8. Поддържащия пръстен и дъното на вътрешността трябва да се почистват редовно,
защото в противен случай може да се появи страничен шум. Пръстенът може да се мие
с топла вода и сапун или в съдомиялна машина. След почистването се уверете, че е
монтиран правилно.
9. За да премахнете неприятната миризма като в съд с вода поставите лимонов сок и кора
и загреете за 5 минути. След това подсушете вътрешността на фурната.
10. Ако се налага подмяна на осветлението, потърсете сервизен специалист.
11. Почиствайте редовно фурната от хранителни отпадъци за да предпазите повърхността
от повреди и удължите живота на уреда.

