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Инструкции за безопасност

Инструкции за безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или уплътненията на вратичката са 
повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана 
от компетентно лице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице 
да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които 
включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на 
въздействието на микровълновата енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не трябва да се претоплят в 
херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната 
без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така 
че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира 
опасностите от неправилната употреба.

Този уред е предназначен за ползване само в дома и не трябва да се 
използва в следните места:

• кухненски площи за персонала в магазини, офиси и други работни 
среди;

• фермерски домове;
• от клиенти в хотели, мотели и други типове среди на пребиваване;
• среди, предоставящи нощуване и закуска.

Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в 
микровълнови фурни.

При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте 
фурната под око поради опасност от запалване.

Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храна и напитки. 
Сушенето на храна или дрехи и загряването на топлещи възглавници, 
чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да доведе до опасност от 
нараняване, запалване или пожар.

Ако се наблюдава (изпускане на) дим, изключете или издърпайте щепсела 
на уреда и дръжте вратичката затворена, за да потушите всякакви пламъци.

Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно кипене 
и затова трябва да се вземат мерки при нагряване на съда.

Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни 
трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата 
преди консумация, за да се избегнат изгаряния.

Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в 
микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е 
завършило микровълновото подгряване.

Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви 
отлагания на храна.

Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да 
доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно 
на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.
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Инструкции за безопасност

Инструкции за безопасност

Микровълновата фурна е предназначена за използване само и единствено, 
като е поставена на повърхност (свободно стоене), тя не трябва да бъде 
поставяна в шкаф.

Метални контейнери за храни и напитки не се позволяват при 
микровълново готвене.

Трябва да се внимава да не се размести въртящата се поставка, когато се 
изваждат съдове от уреда.

Уредът не трябва да се почиства с парочистачка.

Уредът не трябва да се почиства с водна струя.

Този уред не е предназначен за монтиране в пътни превозни средства, 
каравани или други подобни превозни средства и т.н.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с 
намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен 
опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции 
за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят 
с уреда.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с 
намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен 
опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за 
употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата 
не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя 
не трябва да се правят от деца без наблюдение.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя, негов сервизен представител или лице със сходна 
квалификация, за да се избегне риск.

Тази фурна трябва да бъде поставена в правилната посока и височина, 
което да позволява лесен достъп и управление.

Преди да използвате фурната за пръв път, тя трябва да работи с вода 10 
минути и да бъде използвана след това.

Ако фурната издава странен звук, миризма на изгоряло или пушек, 
незабавно отстранете захранването и се обърнете към най-близкия си 
сервизен център.

Микровълновата фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до 
щепсела.
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Общи указания за безопасност

Всякакви видоизменения и ремонти трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
Не затопляйте храни или течности в херметически затворени съдове за функцията с микровълни.
Не използвайте бензен, разредители, алкохол, уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки за 
почистване на фурната.
Не инсталирайте фурната: в близост до отоплително тяло или запалителни материали; на места, изложени на 
влага, мазнини, прах или пряка слънчева светлина или вода; на места с възможно изтичане на газ; върху неравна 
повърхност.
Тази фурна трябва да е правилно заземена според местните и национални норми.
Редовно отстранявайте чуждите тела от частите на щепсела и контакта със суха кърпа.
Не дърпайте, не огъвайте прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
Ако има изтичане на газ (пропан-бутан, метан и пр.), проветрете незабавно. Не пипайте захранващия кабел.
Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
Докато фурната работи, не я изключвайте с изваждане на захранващия кабел.
Не поставяйте пръсти или чужди тела. Ако във фурната попаднат чужди тела, извадете захранващия кабел от 
стенния контакт и се свържете с местен сервизен център на Samsung.
Не прилагайте прекомерен натиск или удари върху фурната.
Не поставяйте фурната върху чупливи предмети.
Уверете се, че напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на 
продукта.
Поставете щепсела на захранването плътно в контакта на стената. Не използвайте разклонител, удължител или 
електрически трансформатор.
Не окачвайте захранващия кабел върху метални предмети. Уверете се, че кабелът е между предметите или зад 
фурната.
Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен контакт. При повредени щепсели или 
кабели се обърнете местен сервизен център на Samsung.
Не наливайте и не пръскайте директно вода върху фурната.
Не поставяйте предмети върху фурната, вътре в нея или върху вратичката на фурната.
Не пръскайте с опасни препарати, като например инсектициди, върху фурната.

Не съхранявайте запалими материали във фурната. Тъй като парите на алкохола могат да влязат в контакт с горещи 
части на фурната, внимавайте при претопляне на храна или напитки, съдържащи алкохол.
Децата могат да се блъснат или да прищипят пръсти във вратичката. Пазете децата далече от вратичката, когато я 
отваряте или затваряте.

Предупреждение за микровълни

Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до забавено бурно кипене и затова боравенето със съда 
да се извършва внимателно. Винаги изчаквайте поне 20 секунди преди боравене. Ако е необходимо, разбърквайте 
по време на загряване. Винаги разбърквайте след загряване.
В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за първа помощ:

1. Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.
2. Покрийте с чиста, суха превръзка.
3. Не мажете с никакви кремове, масла или лосиони.
За да избегнете повреда на тавата или скарата, не поставяйте тавата или скарата във вода веднага след готвене.
Не използвайте фурната за дълбоко пържене, той като температурата на мазнината не може да се контролира. Това 
може да доведе до внезапно кипване на горещата мазнина.
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Инструкции за безопасност

Предпазни мерки за микровълновата фурна

Използвайте само съдове, предназначени за микровълнова фурна. Не използвайте метални съдове, домакински 
съдове със златни или сребърни кантове, шишове и др. 
Сваляйте усуканите телени връзки. Може да се появи електрическа дъга.
Не използвайте фурната за сушене на хартия или дрехи.
Използвайте по-кратки времена за малки количества храна, за да предотвратите прегряване и изгаряне.
Пазете захранващия кабел и щепсел от вода и източници на топлина.
За да намалите риска от експлозия, не нагрявайте яйца с черупки или твърдо сварени яйца. Не нагрявайте 
херметично затворени или вакуумно уплътнени съдове, ядки, домати и т.н.
НЕ покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Има опасност от възникване на пожар. Фурната също 
може и да прегрее и да се изключи автоматично, като ще остане изключена, докато не се охлади достатъчно.
Винаги използвайте кухненски ръкавици за фурна при изваждане на ястие.
Разбърквайте течностите по време на загряване или след края на загряването и ги оставете да престоят поне 20 
секунди, за да предотвратите изкипяване.
Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратичката, за да предотвратите изгаряне от 
излизащия горещ въздух или пара.
Не работете с фурната, когато е празна. Фурната автоматично се изключва след 30 минути за безопасност. 
Препоръчваме да поставите чаша вода вътре във фурната, която да абсорбира микровълновата енергия, в случай 
че фурната се включи случайно.
Инсталирайте фурната според минималните пространства и разстояния в това ръководство. (Вж. "Монтаж на 
вашата микровълнова фурна".)
Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до фурната.

Предпазни мерки при работа с микровълни

Неспазването на следните предпазни мерки за безопасност може да доведе до вредно излагане на микровълнова 
енергия.
• Не работете с фурната при отворена вратичка. Не се опитвайте да свалите блокировките за безопасност 

(ключалките на вратичката). Не вкарвайте нищо в отворите на блокировките за безопасност.
• Не поставяйте какъвто и да било предмет между вратичката на фурната и лицевата част и не позволявайте 

натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте 
вратичката и уплътнителните повърхности на вратичката чисти, като ги изтривате след работа с влажна кърпа, 
а след това с мека суха кърпа.

• Не работете с фурната, ако е повредена. Започнете да работите едва след като бъде ремонтирана от 
квалифициран техник.
Важно: вратичката на фурната трябва да е затворена добре. Вратичката не трябва да се извива; пантите 
на вратичката не трябва да са счупени или разхлабени; уплътненията на вратичката и повърхностите на 
уплътненията не трябва да са повредени.

• Всички регулировки или ремонти трябва да се извършват от квалифициран техник.
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Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот 
(отпадъчни електрически и електронни уреди)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни 
материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно 
устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови 
отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от 
другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило 
не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда 
от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен 
това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично 
съобразно) използване на материалните ресурси. 
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са 
закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат 
подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, 
безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да 
проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни 
принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското 
предприятие.

За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни 
задължения, напр. REACH, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html

Ограничена гаранция

Samsung ще начисли такса за ремонт за замяна на аксесоар или ремонт на козметичен дефект, ако повредата в 
уреда или аксесоара е причинена от клиента. Елементите, които се покриват от това условие, включват: 

• Вратичка, дръжка, външен панел или контролен панел, които са вдлъбнати, надраскани или счупени.
• Повредена или липсваща тава, направляваща ролка, съединител или скара.

Използвайте фурната само по предназначение, както е описано в ръководството. Бележките за предупреждения 
и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и 
ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато 
инсталирате, поддържате и работите с фурната ви.
Поради причината, че тези инструкции за работа с уреда покриват различни модели, характеристиките на 
вашата микровълнова фурна могат да се различават в малка степен от описаните в това ръководство и не всички 
предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, 
свържете се с местен сервиз на Samsung или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
Използвайте фурната само за затопляне на храна. Тя е предназначена само за домашна употреба. Не загрявайте 
никакви типове платове или възглавници, пълни с влакна. Производителят не е отговорен за повреди, причинени 
от неправилно или неподходящо използване на фурната.
За да избегнете влошаване на повърхността на фурната и опасни ситуации, винаги поддържайте фурната чиста и в 
добро състояние.

Дефиниция на продуктова група

Този продукт е Група 2 Клас B ISM оборудване. Определението на група 2, която съдържа цялото ISM оборудване, 
в което умишлено се генерира радио-честотна енергия и/или се използва под формата на електромагнитна 
радиация за третирането на материали, машини за електроискрова механична обработка и електродъгово 
заваръчно оборудване.
Оборудване Клас B е оборудване, подходящо за употреба в битови установки и в установки, пряко свързани с 
електрозахранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови цели.
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М
онтиране

Място на монтиране

20 см отгоре

85 см от пода

10 см отзад

10 см от 
всяка страна

• Изберете плоска и равна повърхност приблизително 
85 см над пода. Повърхността трябва да може да носи 
теглото на фурната.

• Трябва да осигурите място за проветряване, поне 10 см 
отзад и от двете страни и 20 см над фурната.

• Не монтирайте фурната в гореща или влажна среда, 
например в близост до други микровълнови фурни или 
радиатори.

• Спазвайте спецификациите за захранване на тази 
фурна. При нужда използвайте само одобрените 
удължителни кабели.

• Избършете вътрешността и уплътнението на 
вратичката с влажен тампон, преди да използвате 
микровълновата си фурна за пръв път.

Въртяща се поставка

Извадете всички опаковъчни материали от вътрешността 
на фурната. Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се 
поставка. Проверете дали въртящата се поставка се върти 
свободно.

Монтиране

Аксесоари

В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по 
различни начини.

01 Ролков пръстен, който се поставя в центъра на 
фурната
Предназначение: Ролковият пръстен поддържа 

въртящата се поставка.

02 Въртяща се поставка, за поставяне върху ролковия 
пръстен с централен фитинг към съединителя.
Предназначение: Въртящата се поставка служи като 

главна готварска повърхност; 
тя лесно може да се сваля за 
почистване.

03 Стъклен стиймър, вж. стр.21.
Предназначение: Стъкленият стиймър е 

предназначен за функцията за 
здравословно готвене на пара

04 Купа за затопляне на съдове, вж. стр. 21 до 22.
Предназначение: Купата за затопляне на съдове 

при използване на функцията за 
затопляне на съдове в режим на 
затопляне.

ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.

ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ работете в режим Microwave (Микровълни), Grill (Грил) и Combi (Комби) с купата за затопляне на съдове. 
Използвайте я само за функцията за затопляне на съдове.

Режим на работа Затопляне на съда Микровълни 

Купа за затопляне на съдове O X
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Поддръжка

Поддръжка

Почистване

Почиствайте фурната редовно, за да предотвратите натрупването на нечистотии върху или във вътрешността на 
фурната. Също обърнете внимание на вратата, уплътнението на вратата, въртящата се поставка и ролковия пръстен 
(само приложими модели).
Ако вратата не се отваря или затваря гладко, първо проверете дали уплътненията на вратата не са насъбрали 
нечистотии. Използвайте мека кърпа в сапунена вода, за да почистите вътрешните и външните части на фурната. 
Изплакнете и подсушете добре.

За да отстраните упорити нечистотии с лоша миризма от вътрешността на фурната

1. При празна фурна поставете чаша разреден лимонов сок в центъра на въртящата се поставка.
2. Загрейте фурната за 10 минути при максимална мощност.
3. Когато цикълът завърши, изчакайте, докато фурната се охлади. След това отворете вратата и почистете 

пространството за готвене.

За да почистите вътрешността на модели с подвижен нагревател

За да почистите горната част на отделението за готвене, 
занижете горния нагревателен елемент с 45°, както е 
показано. Това ще помогне за почистване на горната част. 
Когато сте готови, върнете обратно в позиция горния 
нагревателен елемент.

ВНИМАНИЕ

• Пазете вратата и уплътнението чисти и се уверете, че вратата се отваря и затваря гладко. В противен случай 
животът на фурната може да се намали.

• Внимавайте да не разливате вода върху отворите за вентилация на фурната.
• Не използвайте никакви абразивни или химически вещества за почистване.
• След всяко използване на фурната използвайте неагресивен почистващ препарат, за да почистите 

отделението за готвене, след като изчакате фурната да се охлади.

Смяна (ремонт)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във вътрешността на фурната няма части, които да се свалят от потребителя. Не се опитвайте до подменяте или 
ремонтирате сами фурната.
• Ако се натъкнете на проблем с шарнирите, уплътнението и/или вратата, се свържете с квалифициран техник 

или местен сервизен център на Samsung за техническа помощ. 
• Ако искате да смените крушката, се свържете с местен сервизен център на Samsung. Не я сменяйте сами.
• Ако се натъкнете на проблем с външния корпус на фурната, първо извадете захранващия кабел от контакта и 

после се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Грижа при продължително време на неизползване

• Ако не използвате фурната за продължителен период от време, извадете захранващия кабел и преместете 
фурната на сухо и незапрашено място. Натрупването на прах и влага във вътрешността на фурната може да 
повлияе на качеството й на работа.
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Ф
ункции на фурната

Функции на фурната 

Фурна

01 02 03 04

05 08 0906 07 10

01 Дръжка на вратата 02 Врата 03 Вентилационни отвори

04 Осветление 05 Ключалки на вратата 06 Въртяща се поставка

07 Съединител 08 Ролков пръстен 09 Отвори за блокировката за 
обезопасяване

10 Командно табло

Командно табло

05

09
10

11

12 13

06

01 02

03 04

07 08

01 Healthy Cooking (Здравословно готвене)
02 My Plate (Моята чиния)
03 Power Defrost (Ускорено размразяване)
04 Healthy Steam (Здравословно на пара)
05 Microwave (Микровълни)
06 Plate Warming (Затопляне на съда)
07 Deodorisation (Обезмирисяване)
08 Child Lock (Заключване за деца)
09 Вкл./Изкл. на въртящата се поставка
10 Кръгов селектор (тегло/порция/време)
11 Избор/Часовник
12 STOP/ECO (СТОП/ИКОНОМИЧНО)
13 START/+30s (СТАРТ/+30 с)
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Използване на фурната

Използване на фурната

Как работи една микровълнова фурна

Микровълните са високочестотни електромагнитни вълни; освобождаваната енергия дава възможност за готвене 
или претопляне на храна без промяна на формата или цвета.
Можете да използвате микровълновата си фурна за:
• Размразяване
• Претопляне
• Готвене
Принцип на готвене.

1. Създаваните от магнетрона микровълни се отразяват 
в кухината и се разпространяват равномерно при 
въртенето на храната върху въртящата се поставка. 
Затова храната се готви равномерно.

2. Микровълните се абсорбират от храната до 
дълбочина от около 1 инч (2,5 см). След това готвенето 
продължава, като топлината се разсейва в храната.

3. Времената за готвене се променят в съответствие с 
използвания съд и свойствата на храната:
• Количество и плътност
• Съдържание на вода
• Начална температура (от хладилник или не)

ВНИМАНИЕ

Тъй като центърът на храната се готви от разсейваната топлина, готвенето продължава дори когато сте извадили 
храната от фурната. Затова трябва да се спазват посочените в рецептите и в тази брошура времена за престой, за 
да се гарантира:
• Равномерно готвене на храната точно в центъра.
• Една и съща температура в цялата храна.

Проверка дали вашата фурна работи правилно

Следната проста процедура ви дава възможност да проверите дали вашата фурна работи правилно през цялото 
време. Ако се съмнявате, вижте раздела, озаглавен “Отстраняване на неизправности” на стр. 26 до 28.

ЗАБЕЛЕЖКА

Щепселът на фурната трябва да се вкарва в подходящ стенен контакт. Въртящата се поставка трябва да е добре 
разположена във фурната. Ако се използва ниво на мощност, различно от максималното (100 % – 1000 W), е 
необходимо по-дълго време на водата да заври.
Отворете вратичката на фурната, като издърпате дръжката от дясната страна на вратата.
Поставете чаша с вода върху въртящата се поставка. Затворете вратата.

Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с) и задайте 
времето на 4 или 5 минути с натискане на бутона 
START/+30s (СТАРТ/+30 с) съответния брой пъти.
Резултат: Фурната нагрява водата 4 или 5 минути. 

След това водата трябва да ври.
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Използване на фурната

Използване на фурната

Готвене/Претопляне

Следната процедура обяснява как се готви или претопля храна.

ЗАБЕЛЕЖКА

ВИНАГИ проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите фурната без надзор.

Отворете вратичката. Поставете храната в центъра на въртящата се поставка. Затворете вратата. Никога не 
включвайте микровълновата фурна, когато е празна.

1

1. Натиснете бутона Microwave (Микровълни).
Резултат: Показват се индикации 1000 W 

(максимална мощност на готвене): 

(режим микровълни)

2

2. Изберете подходящото ниво на мощност, като 
завъртите Кръгов селектор. (Вж. таблицата за нивата 
на мощност.) И после натиснете бутона Избор/
Часовник.

4

3

3. Задайте времето за готвене, като завъртите Кръгов 
селектор.
Резултат: Показва се времето за готвене.

4. Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с).
Резултат: Светва светлината във фурната и 

въртящата се поставка започва да се 
върти. Готвенето започва, а когато 
завърши.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 

3 пъти.(по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново 

текущото време.

Задаване на времето

Когато се подаде захранване, на екрана се показва автоматично "88:88" и после "12:00".
Моля, задайте текущото време. Времето може да се показва или в 24-часов, или в 12-часов, формат. Трябва да 
сверите часовника:
• Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път
• След прекъсване на захранването

ЗАБЕЛЕЖКА

Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към или от лятно и зимно часово време.

1

1. Натиснете бутона Избор/Часовник.

4

3

2

2. Изберете дали времето да се показва в 24-часов или 
12-часов формат, като завъртите Кръгов селектор.  
И после натиснете бутона Избор/Часовник.

3. Завъртете Кръгов селектор, за да зададете часа. 
И после натиснете бутона Избор/Часовник.

4. Завъртете Кръгов селектор, за да изберете минутите. 

5

5. Когато се покаже точното време, натиснете бутона 
Избор/Часовник, за да пуснете часовника.
Резултат: Времето се показва винаги, когато не 

използвате микровълновата фурна. 
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Използване на фурната

Нива на мощност и промяна на времената

Функцията за ниво на мощност ви позволява да пригодите количеството отделяна енергия и по този начин – 
времето, необходимо за готвене или претопляне на вашата храна, в съответствие с типа и количеството.

Ниво на мощност Процент Изх. мощност

ПЪЛНА 100 % 1000 W

ВИСОКО 85 % 850 W

СРЕДНО ВИСОКО 60 % 600 W

СРЕДНО 45 % 450 W

СРЕДНО НИСКО 30 % 300 W

РАЗМРАЗЯВАНЕ 18 % 180 W

НИСКО/ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО 10 % 100 W

Времената за готвене, дадени в рецептите в тази книжка, отговарят на конкретното посочено ниво на мощност.

Ако изберете... Времето за готвене трябва да бъде...

По-високо ниво на мощност
По-ниско ниво на мощност

Понижено
Повишено

Настройка на времето за готвене

Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с) по веднъж за всеки 30 
секунди, които трябва да се добавят.
• Проверете как се движи готвенето по всяко време, като просто отворите вратата
• Увеличете оставащото време за готвене

1

2

Метод 1.
Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете 
бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с) по веднъж за всеки 
30 секунди, които желаете да се добавят.
• Например: За да добавите три минути, натиснете 

бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с) шест пъти.
Метод 2.
Просто завъртете Кръгов селектор, за да регулирате 
времето за готвене.
• За да увеличите времето на готвене, завъртете надясно, 

а за да го намалите, завъртете наляво.
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Използване на фурната

Използване на фурната

Спиране на готвенето

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да:
• Проверите храната
• Обърнете храната или да я разбъркате
• Да я оставите да престои

За да спрете готвенето... Направете следното...

Временно Временно: Отворете вратичката или натиснете бутона STOP/ECO (СТОП/
ИКОНОМИЧНО) еднократно.
Резултат:  Готвенето спира.
За да подновите готвенето, затворете вратичката отново и натиснете бутона 
START/+30s (СТАРТ/+30 с).

Напълно Напълно: Натиснете бутона STOP/ECO (СТОП/ИКОНОМИЧНО) веднъж.
Резултат: Готвенето спира.
Ако желаете да отмените настройките на готвене, натиснете отново бутона 
STOP/ECO (СТОП/ИКОНОМИЧНО).

Задаване на режима за пестене на енергия

Фурната има режим за пестене на енергия.

• Натиснете бутона STOP/ECO (СТОП/ИКОНОМИЧНО).
Резултат: Дисплеят е изключен.

• За да излезете от режим за пестене на енергия, 
отворете вратичката или натиснете бутона STOP/ECO 
(СТОП/ИКОНОМИЧНО), след което дисплеят показва 
текущото време. Фурната е готова за използване.

ЗАБЕЛЕЖКА

Автоматична функция за пестене на енергия
Ако не изберете някаква функция, докато уредът се настройва или работи с временно спиране, функцията се 
отменя и се показва часовникът след 25 минути. Лампата на фурната ще се изключи след 5 минути при отворена 
врата.

Използване на функциите за здравословно готвене

Функциите на Healthy Cooking (Здравословно готвене) имат 11 предварително програмирани времена за 
готвене. Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност.
Можете да настроите размера на порциите, като завъртите Кръгов селектор. 

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

1

1. Натиснете бутона Healthy Cooking (Здравословно 
готвене).

2

2. Изберете зеленчуци и зърнени храни или птици 
и риба, като въртите Кръгов селектор. И после 
натиснете бутона Избор/Часовник.
1 - Зеленчуци и зърнени храни
2 - Птици и риба

4

3

3. Изберете типа храна, която готвите, като завъртите 
Кръгов селектор. (Вижте за справка таблицата 
отстрани.)

4. Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с).
Резултат: Храната се готви в съответствие с 

избраната предварително програмирана 
настройка.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 

3 пъти.(по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново 

текущото време.
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Следната таблица представя количествата и подходящите указания за 11 предварително програмирани опции за 
готвене. Те са предназначени за зеленчуци и зърнени храни и птици и риба.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате храната.

1. Зеленчуци и зърнени храни

Код/Храна
Размер на 
порцията

Инструкции

1-1
Зелен боб

250 гр. Измийте и почистете зелен боб.
Поставете ги равномерно в стъклена купа с капак.
Добавете 30 мл (1 супена лъжица) вода, когато готвите 250 гр.
Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с 
капак. Разбъркайте след готвене. Оставете да престои 1-2 минути.

1-2
Спанак

150 гр. Изплакнете и почистете спанака. Поставете го в стъклена купа с 
капак. Не добавяйте вода. 
Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с 
капак. Разбъркайте след готвене. Оставете да престои 1-2 минути.

1-3
Царевица на кочан

500 гр.
(2 бр.)

Измийте и почистете царевични кочани и ги поставете в овален 
стъклен съд. Покрийте с прилепващо фолио за микровълнови 
фурни и го надупчете. Оставете да престои 1-2 минути.

1-4
Кафяв ориз
(леко сварен)

250 гр. Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак
Добавете двойно количество студена вода (500 мл).
Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете 
сол и подправки. Оставете да престои 5-10 минути.

1-5
Пълнозърнести 
макарони

250 гр. Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак
Добавете 1 л вряла вода, щипка сол и разбъркайте добре. Гответе 
без капак.
Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престоя и изцедете 
внимателно след това. Оставете да престои 1 минута.

Код/Храна
Размер на 
порцията

Инструкции

1-6
Киноа

250 гр. Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак
Добавете двойно количество студена вода (500 мл).
Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете 
сол и подправки. Оставете да престои 1-3 минути.

1-7
Булгур

250 гр. Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак
Добавете двойно количество студена вода (500 мл).
Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете 
сол и подправки. Оставете да престои 2-5 минути.
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2. Птици и риба

Код/Храна
Размер на 
порцията

Инструкции

2-1
Пуешки гърди

300 гр.
(2 бр.)

Измийте парчетата и ги поставете върху керамична чиния. 
Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Надупчете 
филма. Поставете съда върху въртящата се поставка. Оставете да 
престои 2 минути.

2-2
Пресни рибни 
филета

300 гр.
(2 бр.)

Измийте рибата и я поставете върху керамична чиния, добавете 
1 супена лъжица лимонов сок. Покрийте с прилепващ филм за 
микровълнови фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху 
въртящата се поставка.
Оставете да престои 1-2 минути.

2-3
Пресни скариди

250 гр. Измийте скаридите и ги поставете върху керамична чиния, 
добавете 1 супена лъжица лимонов сок. Покрийте с прилепващ 
филм за микровълнови фурни. Надупчете филма. Поставете съда 
върху въртящата се поставка. 
Оставете да престои 1-2 минути.

2-4
Прясна пъстърва

400 гр.
(1-2 риби)

Поставете 1-2 цели пресни риби върху огнеупорен съд. Добавете 
щипка сол, 1 супена лъжица лимонов сок и подправки. Покрийте 
с прилепващ филм за микровълнови фурни. Надупчете филма. 
Поставете съда върху въртящата се поставка. Оставете да престои 
2 минути.

Използване на функцията моята чиния

Функцията My Plate (Моята чиния) има 2 предварително програмирани времена за готвене. Не е необходимо 
да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност. Можете да зададете броя порции, като завъртите 
Кръгов селектор.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

1

1. Натиснете бутона My Plate (Моята чиния).

2

2. Изберете типа храна, която готвите, като завъртите 
Кръгов селектор. 
И после натиснете бутона Избор/Часовник.

4

3

3. Изберете размера на порцията, като завъртите Кръгов 
селектор.

4. Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с).
Резултат: Храната се готви в съответствие с 

избраната предварително програмирана 
настройка.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 

3 пъти.(по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново 

текущото време.
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В следната таблица да представени програмите за автоматично претопляне на My Plate (Моята чиния), 
количества и съответни указания. Тези програми работят само с микровълнова енергия.

Код/Храна
Размер на 
порцията

Инструкции

1
Охладени
Готови ястия

300-350 гр.
400-450 гр.

Поставете храната на керамична чиния и покрийте с прилепващ 
филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за 
храни, състоящи се от 3 съставки (напр. месо със сос, зеленчуци и 
гарнитура като картофи, ориз или макарони). Оставете да престоят 
2-3 минути.

2
Охладени
Вегетариански 
ястия

300-350 гр.
400-450 гр.

Поставете храната на керамична чиния и покрийте с прилепващ 
филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за ястия 
от 2 компонента (напр. спагети със сос или ориз със зеленчуци).
Оставете да престоят 2-3 минути.

Използване на функцията ускорено размразяване

Функцията Power Defrost (Ускорено размразяване) ви дава възможност да размразявате месо, птици, 
риба, хляб и кейк. Времето на размразяване и нивото на мощност се задават автоматично. Вие просто избирате 
програмата и теглото.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте само контейнери които са подходящи за микровълнова фурна.
Отворете вратичката. Поставете замразената храна в керамичен съд в центъра на въртящата се поставка. Затворете 
вратата.

1

1. Натиснете бутона Power Defrost (Ускорено 
размразяване).

2

2. Изберете типа храна, която готвите, като завъртите 
Кръгов селектор. 
И после натиснете бутона Избор/Часовник.
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5

4

3

3. Изберете размера на порцията, като завъртите Кръгов 
селектор. (Вижте за справка таблицата отстрани.)

4. Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с).
Резултат:

• Размразяването започва.
• Фурната издава сигнал по време на 

размразяването, за да ви напомни да 
обърнете храната.

5. Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с) отново, 
за да завършите размразяването.
Резултат:

1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 

3 пъти.(по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново 

текущото време.

В следната таблица са дадени различните програми за Power Defrost (Ускорено размразяване), количества и 
съответни препоръки.
Преди размразяване свалете всички видове опаковки. Поставяйте месо, птици, риба и хляб/кейк върху плоска 
стъклена или керамична чиния.

Код/Храна
Размер на 
порцията

Инструкции

1
Месо

200-1500 гр. Покрийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете месото, когато 
фурната издаде звуков сигнал.
Тази програма е подходяща за говеждо, агнешко, свинско, стекове, 
пържоли, мляно месо.
Оставете да престои 20-60 минути.

2
Птици

200-1500 гр. Покрийте краищата на бутчетата и крилцата с алуминиево фолио. 
Обърнете птицата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма 
е подходяща както за цяло пиле, така и за порции пиле. Оставете да 
престои 20-60 минути.

3
Риба

200-1500 гр. Покрийте опашката при цяла риба с алуминиево фолио. Обърнете 
рибата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е 
подходяща както за цяла риба, така и за рибни филета. Оставете да 
престои 20-50 минути.

4
Хляб / Кейк

125-1000 гр. Поставете хляба върху кухненска хартия и го обърнете, когато фурната 
издаде звуков сигнал. Поставете кейка върху керамична чиния и ако е 
възможно, го обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал. (Фурната 
продължава да работи и спира, когато отворите вратата.)
Тази програма е подходяща за всички видове хляб – нарязан или цял, а 
също и за хлебчета и багети. Подредете хлебчетата в кръг.
Тази програма е подходяща за всички видове кекс с мая, бисквити, 
чийзкейк и многолистно тесто. Тя не е подходяща за тестени кори, 
плодови и крем пити, а също и за кекс с шоколадова глазура. Оставете 
да престои 5-20 минути.

MS28J5255US_OL_DE68-04553C-00_BG.indd   18 2019-01-07   �� 2:24:12



Български 19

Използване на фурната

Използване на функциите за здравословно на пара

Функциите на Healthy Steam (Здравословно на пара) имат 17 предварително програмирани времена за 
готвене. Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност. Можете да зададете 
броя порции, като завъртите Кръгов селектор. Можете да използвате функцията Healthy Steam (Здравословно 
на пара) със стъкления стиймър.
Най-напред поставете стъкления стиймър с храна в центъра на въртящата се поставка.

1

1. Натиснете бутона Healthy Steam (Здравословно на 
пара).

2

3

2. Изберете Здравословно или Ориенталско, като 
завъртите Кръгов селектор. И после натиснете 
бутона Избор/Часовник. 
1 - Здравословно 
2 - Ориенталско

3. Изберете типа храна, която готвите, като завъртите 
Кръгов селектор. И после натиснете бутона Избор/
Часовник.

5

4

4. Изберете размера на порцията, като завъртите Кръгов 
селектор.  
(Вижте за справка таблицата отстрани.)

5. Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с).
Резултат: Храната се готви в съответствие с 

избраната предварително програмирана 
настройка.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 

3 пъти.(по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново 

текущото време.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Следната таблица представя количествата и подходящите указания за 17 предварително програмирани опции за 
готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате храната.

1. Здравословно

Код/Храна
Размер на 
порцията

Инструкции

1-1
Стръкчета броколи

250 гр.
500 гр.

Измийте и почистете свежо броколи и подгответе стръкчета. 
Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. Поставете 
броколите върху тавата и поставете в стъкления стиймър. 
Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути след 
готвене.

1-2
Нарязани моркови

250 гр.
500 гр.

Изплакнете и почистете пресни моркови. Добавете 100 мл 
вода към стъкления стиймър. Поставете морковите върху 
тавата и поставете в стъкления стиймър. Покрийте с капак. 
Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

1-3
Карфиол, стръкчета

250 гр.
500 гр.

Измийте и почистете свеж карфиол и подгответе стръкчета. 
Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. Поставете 
карфиола върху тавата и поставете в стъкления стиймър. 
Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути след 
готвене.

1-4
Тиква на кубчета

250 гр.
500 гр.

Претеглете прясната тиква и я нарежете на малки парчета 
или кубчета. Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. 
Поставете тиквата върху тавата и поставете в стъкления 
стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути 
след готвене.

1-5
Белени картофи

250 гр.
500 гр.

Измийте и обелете картофите и ги нарежете на еднакви 
парчета. Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. 
Поставете картофите върху тавата и поставете в стъкления 
стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути 
след готвене.
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Код/Храна
Размер на 
порцията

Инструкции

1-6
Замразени зеленчуци

250 гр.
500 гр.

Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. Поставете 
замразените зеленчуци върху тавата и поставете в стъкления 
стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути 
след готвене.

1-7
Плодов компот

400 гр. Претеглете пресните плодове (ябълки, круши, сливи, кайсии, 
манго или ананас), след като ги обелите, измиете и нарежете 
на малки парчета или кубчета. Добавете 100 мл вода към 
стъкления стиймър. Поставете плодовете върху тавата и 
поставете в стъкления стиймър. Покрийте с капак. Оставете да 
престои 2-3 минути след готвене.

1-8
Бял ориз:

250 гр. Поставете белия ориз в стъкления стиймър. Добавете 500 мл 
студена вода. Покрийте с капак. Оставете да престои 5 минути 
след печенето.

1-9
Телешко на пара

250 гр.
500 гр.

Претеглете мляното телешко и оформете топчета (всяко 
Ø25 мм). Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. 
Поставете телешкото върху тавата и поставете в стъкления 
стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути 
след готвене.

1-10
Филета от сьомга

300 гр.
600 гр.

Изплакнете рибата и добавете 1 супена лъжица лимонов сок. 
Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. Поставете 
филетата от сьомга върху тавата и поставете в стъкления 
стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути 
след готвене.

1-11
Пилешки гърди

300 гр.
600 гр.

Измийте парчетата и леко прорежете повърхността на кожата 
Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. Поставете 
пилешките гърди върху тавата и поставете в стъкления 
стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути 
след готвене.

2. Ориенталско

Код/Храна Размер на 
порцията

Инструкции

2-1
Каша от нарязано 
пилешко

650 гр. Нарежете 150 гр. пилешко на резени и го смесете с царевично 
нишесте в купа. Добавете 400 мл пилешки бульон в стъкления 
стиймър. Поставете сместа с пиле и 100 гр. набъбнал ориз в 
стъкления стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 
2-3 минути след готвене и разбъркване.

2-2
Бяла риба на пара

250 гр.
500 гр.

Измийте треската под студена вода. Поръсете с 1 чаена 
лъжичка сол и малко пипер. Поръсете с 1 супена лъжица соев 
сос и оставете в хладилника за 30 минути. Добавете 100 мл 
вода към стъкления стиймър. Подредете 4 филета в един слой 
върху тавата и поставете в стъкления стиймър. Покрийте с 
капак. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

2-3
Кнедли на пара

300 гр. Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. Поставете 
замразените кнедли върху тавата и поставете в стъкления 
стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути 
след готвене.

2-4
Зелени листни 
зеленчуци

125 гр.
250 гр.

Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. Изплакнете 
зелените листни зеленчуци. Поставете ги върху тавата и 
поставете в стъкления стиймър. Покрийте с капак. Оставете да 
престои 2-3 минути след готвене.

2-5
Яйца на пара

350 гр. Поставете 3 яйца, 250 мл вода, пилешки бульон, щипка сол 
и 10 мл олио в стъкления стиймър. Разбъркайте бавно с 
лъжица. Покрийте с капак. Оставете да престои 2-3 минути 
след готвене.

2-6
Скариди на пара

300 гр. Добавете 100 мл вода към стъкления стиймър. Изплакнете 
пресните скариди. Поставете ги върху тавата и поставете в 
стъкления стиймър. Покрийте с капак. Оставете да престои 
2-3 минути след готвене.
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Ръководство за готвене със стъкления стиймър

Стъкленият стиймър е предназначен за бързо и здравословно готвене с вашата микровълнова фурна Samsung.
Този аксесоар е идеален за готвене на ориз, макаронени изделия, зеленчуци и т.н. за рекордно време, като 
същевременно се запазват хранителните стойности.
Стъкленият стиймър на микровълновата фурна се състои от 3 елемента:

Купа Силиконова чиния Капак

Всички части издържат на температури от -20 °C до 200 °C.
Подходящо за съхраняване във фризер. Може да се използва заедно или отделно.

Условия за използване:

• Не правете следното:
• почиствайте с влажна кърпа или поставяйте върху влажна повърхност, когато стъклото е горещо
• излагайте на директен пламък.

• Изчистете всички части добре в сапунена вода, преди да използвате.
• За да видите автоматичното готвене, вж. стр. “Използване на функциите за здравословно на пара”.
• Внимавайте при изваждането на стъкления стиймър, защото дръжката става много гореща. Уверете се, че 

използвате ръкавици за фурна.
• До завършване на готвенето стъкленият стиймър се изпълва с пара, която може да причини изгаряния. Не 

поставяйте лицето си близо до контейнера и не забравяйте да използвате ръкавици за фурна, когато сваляте 
капака.

Поддръжка:

• Вашето устройство за готвене с пара може да се мие в миялна машина.
• Когато чистите ръчно, използвайте топла вода и миялен препарат. Не използвайте абразивни материали.
• Някои храни (като домати) могат да обезцветят пластмасата. Това е нормално и не е неизправност.

Използване на функцията за затопляне на съдове

С функцията за затопляне на съда можете да сервирате идеално затоплени ястия. Използвайте тази функция, за да 
затоплите съдове до гореща или умерена температура. Можете да изберете висока или умерена температура на 
затопляне, като завъртите Кръгов селектор.
(Вж. предишната страница за инструкции)
1. Горещо
2. Умерено

Препоръчано меню

Горещо
Лазаня, супа, гретен, касерола, пица, пържоли (добре изпечени), бекон, рибни 
ястия, сухи торти

Умерено Пай, хляб, ястия от яйца, пържоли (алангле или средно изпечени)

1. Поставете съдовете в центъра на въртящата се 
поставка. 
(Максимален брой съдове: 5)

2. Напълнете с вода, като спазвате следната водеща 
линия (ниво на водата) купата за затопляне на съдове. 
(Линията е на около 200 мл.)
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Използване на фурната

3. Покрийте купата за затопляне на съдове с капак. И след 
това е завъртете към "заключена" позиция.

4. Поставете купата за затопляне на съдове върху 
съдовете.

5

5. Натиснете бутона Plate Warming (Затопляне на 
съда).

6

6. Изберете Горещо или Умерено, като завъртите Кръгов 
селектор. 
1 - Горещо  
2 - Умерено

7

7. Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с).
Резултат: Храната се готви в съответствие с 

избраната предварително програмирана 
настройка.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 

3 пъти.(по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново 

текущото време.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Използвайте само нормална вода, а не дестилирана.
• Не използвайте купата за затопляне на съдове за готвене. Купата за затопляне на съдове може да се използва 

само по време на режим Затопляне на съда.
• Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.
• Не използвайте тази функция без вода.
• Използвайте ръкавици за фурна, когато изваждате съдовете и купата за затопляне на съдове. 
• НЕ работете в режим Microwave (Микровълни), Grill (Грил) и Combi (Комби) с купата за затопляне, а 

само с функцията за затопляне на съдове в режим на затопляне.

Режим на работа Затопляне на съда Микровълни 

Купа за затопляне на съдове O X
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Използване на функциите за обезмирисяване

Използвайте тази функция след готвене на храна със силна миризма или когато вътре във фурната има много дим.
Първо почистете фурната отвътре.

Натиснете бутона Deodorisation (Обезмирисяване), след 
като сте приключили с почистването. Веднага след натискане 
на бутона Deodorisation (Обезмирисяване), операцията 
ще започне автоматично. Когато приключи, фурната бипва 
четири пъти.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Времето на обезмирисяване е зададено на 5 минути. Увеличава се с 30 секунди при всяко натискане на 
бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с).

• Максималното време за обезмирисяване е 15 минути.

Използване на функцията за заключване за деца

Вашата микровълнова фурна е снабдена със специална програма за заключване от деца, която позволява фурната 
да бъде "заключена", така че децата или друг незапознат с нея да не могат да я включват случайно.

1

1. Натиснете бутона Child Lock (Заключване за деца) 
за три (3) секунди.
Резултат:

• Фурната се заключва (не могат да се 
избират никакви функции).

• На дисплея се показва “L”. 

2

2. За да отключите фурната, натиснете бутона Child Lock 
(Заключване за деца) за три (3) секунди.
Резултат: Фурната може да бъде използвана 

нормално.
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Изключване на звуковия сигнал

Можете да изключвате звуковия сигнал, когато искате.

2

1

1. Натиснете бутоните START/+30s (СТАРТ/+30 с) и 
STOP/ECO (СТОП/ИКОНОМИЧНО) едновременно.
Резултат: Фурната не издава звуков сигнал при 

края на функция.
2. За да включите обратно звъненето, натиснете отново 

бутоните START/+30s (СТАРТ/+30 с) и STOP/ECO 
(СТОП/ИКОНОМИЧНО) едновременно.
Резултат: Фурната работи нормално.

Използване на функциите за включване/изключване на въртящата се поставка

Бутонът Вкл./Изкл. на въртящата се поставка ви дава възможност да използвате големи чинии, които да 
запълнят цялата фурна, като спира въртенето на въртящата се поставка (само режим на ръчно готвене).

ВНИМАНИЕ

В този случай резултатите може да са по-малко задоволителни, тъй като готвенето е по-малко равномерно. 
Препоръчваме ви да завъртате на ръка чинията на половин оборот по време на процеса на готвене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не поставяйте въртящата се поставка без храна във фурната.
Причина: Това може да предизвика пожар или повреда на уреда.

2

1

1. Натиснете бутона Вкл./Изкл. на въртящата се 
поставка.
Резултат: Въртящата се поставка няма да се върти.

2. За да включите отново въртенето на въртящата се 
поставка, натиснете бутона Вкл./Изкл. на въртящата 
се поставка отново.
Резултат: Въртящата се поставка ще се върти.

ЗАБЕЛЕЖКА

Бутонът Вкл./Изкл. на въртящата се поставка е наличен 
само по време на процеса на готвене.
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Указател за готварски съдове

Готварски съдове
Подходящи за 
микровълни

Коментари

• Стъклени буркани ✓ Капакът трябва да се свали. Подходящи само за претопляне.

Метални

• Чинии ✗ Могат да причинят образуване на дъги или пожар.

• Закопчалки на пликове 
за фризер

✗

Хартиени

• Чинии, чаши, салфетки и 
кухненска хартия

✓ За кратко готвене и претопляне.
Също и за поемане на излишната влага.

• Рециклирана хартия Може да причини образуване на дъга.

Пластмасови

• Съдове ✓ Особено ако са от топлоустойчива термопластмаса. Някои 
други пластмаси могат да се изкривяват или обезцветяват при 
високи температури. Не използвайте меламинова пластмаса.

• Прилепващ филм ✓ Може да се използва за задържане на влагата. Не трябва да 
докосва храната. Внимавайте при отстраняване на филма, тъй 
като ще излезе гореща пара.

• Пликове за фризер ✓✗ Само ако в тях може да се вари или са подходящи за фурна. Не 
трябва да са херметично затворени. Набодете с вилица, ако е 
необходимо.

Восъчна или пергаментова 
хартия

✓ Може да се използва за задържане на влагата и 
предотвратяване на изпръскване.

✓ : Препоръчва се ✓✗ : Използвайте внимателно ✗ : Не е подходящо

Указател за готварски съдове

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без 
да се отразяват или поглъщат от чинията.

Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като 
подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите.

Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една 
микровълнова фурна.

Готварски съдове
Подходящи за 
микровълни

Коментари

Алуминиево фолио ✓✗ Може да се използва в малки количества за защита на зони от 
прегаряне. Ако фолиото е твърде близо до стената на фурната 
или се използва твърде много фолио, може да се образува дъга.

Подложна чиния ✓ Не претопляйте повече от 8 минути.

Съдове от порцелан и 
керамика

✓ Съдовете от порцелан, керамика, глазирана керамика и 
костен порцелан обикновено са подходящи, освен ако не са 
декорирани с метален кант.

Чинии от полиестерен картон 
за еднократно използване

✓ Някои замразени храни са опаковани в такива чинии.

Опаковки на аламинути

• Полистиренови купи ✓ Могат да се използват за затопляне на храна. Прегряването 
може да причини стопяване на полистирена.

• Хартиени пликове или 
вестници

✗ Могат да се запалят.

• Рециклирана хартия или 
метални изрезки

✗ Може да причини образуване на дъга.

Стъклени съдове

• Фурна-към-посуда ✓ Могат да се използват, освен ако не са декорирани с метален 
кант.

• Фини стъклени съдове ✓ Могат да се използват за претопляне на храни или течности. 
Тънкото стъкло може да се счупи или пукне при бързо 
нагряване.
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Отстраняване на неизправности

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

Проблем Причина Действие

Обща информация

Бутоните не могат да се 
натискат правилно.

Между бутоните могат да бъдат 
захванати чужди тела.

Отстранете чуждото тяло и опитайте 
отново.

За сензорни модели: Влагата е по 
външната част.

Избършете влагата от външните части.

Активирано е заключването за 
деца.

Деактивирайте го.

Не се показва часът. Зададена е функцията Eco 
(Икономично).

Изключете функцията Eco (Икономично).

Фурната не работи. Не се подава захранване. Уверете се, че се подава захранване.

Вратата е отворена. Затворете вратата и опитайте отново.

Механизмите за безопасно 
отваряне на вратата са покрити с 
чужди тела.

Отстранете чуждото тяло и опитайте 
отново.

Фурната спира, докато 
работи.

Потребителят е отворил вратата, за 
да обърне храната.

След обръщане на храната натиснете 
бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с), за да 
стартирате работата.

Проблем Причина Действие

Фурната се изключва по 
време на работа.

Фурната готви продължително 
време.

След готвене дълго време оставете 
фурната да изстине.

Охлаждащият вентилатор на 
фурната не работи.

Слушайте за звука на охлаждащия 
вентилатор.

Опитвате да работите с фурната без 
поставена храна вътре.

Поставете храна във фурната.

Няма достатъчно място за 
проветряване на фурната.

Има входящи/изходящи отвори отпред и 
отзад на фурната за проветряване.
Спазвайте разстоянията, препоръчани от 
ръководството за монтиране на продукта.

В един контакт се използват 
няколко щепсела.

Определете един контакт, в който да 
включвате само фурната.

По време на работа се 
чува пукане и фурната не 
работи.

Готвенето на запечатана храна или 
използването на контейнер с капак 
може да причини пукащи звуци.

Не използвайте запечатани контейнери, 
тъй като те могат да се пръснат при 
готвене поради разширяване на 
съдържанието им.

Външната част на фурната 
е твърде гореща по време 
на работа.

Няма достатъчно място за 
проветряване на фурната.

Има входящи/изходящи отвори отпред 
и отзад на фурната за проветряване. 
Спазвайте разстоянията, препоръчани от 
ръководството за монтиране на продукта.

Отгоре на фурната има предмети. Премахнете всички предмети отгоре на 
фурната.

Вратата не може да се 
отвори правилно.

Между вратата и вътрешността на 
фурната има заседнали остатъци 
от храна.

Почистете фурната и после отворете 
вратата.
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Отстраняване на неизправности

Проблем Причина Действие

Нагряването, включително 
функцията "затопляне", не 
работи правилно.

Фурната може да не работи, да има 
поставена твърде много храна или 
да е използван неправилен съд.

Поставете една чаша вода в съд, 
предназначен за микровълнови 
фурни, и оставете фурната да работи за 
1-2 минути, за да проверите дали водата 
се загрява. Намалете количеството на 
храната и стартирайте отново функцията. 
Използвайте контейнер за готвене с 
плоско дъно.

Функцията за 
размразяване не работи.

Готви се твърде много храна. Намалете количеството на храната и 
стартирайте отново функцията. 

Вътрешното осветление е 
слабо или не се включва.

Вратата е била оставена отворена 
дълго време.

Вътрешното осветление може автоматично 
да се изключи, когато работи функцията 
Eco (Икономично). Затворете и отворете 
отново вратата или натиснете бутона 
STOP/ECO (СТОП/ИКОНОМИЧНО).

Вътрешната лампа е покрита с 
чужди тела.

Почистете вътрешността на фурната и 
после проверете отново.

По време на готвене се 
чува бипване.

Ако се използва функцията за 
автоматично готвене, това бипване 
означава, че е време да обърнете 
храната по време на размразяване.

След обръщане на храната натиснете пак 
бутона START/+30s (СТАРТ/+30 с), за да 
стартирате отново работата.

Фурната не е нивелирана. Фурната е монтирана на неравна 
повърхност.

Уверете се, че фурната е монтирана на 
равна и стабилна повърхност.

По време на готвене има 
искри.

По време на готвене/размразяване 
се използват метални контейнери.

Не използвайте метални контейнери.

При включване на 
захранването фурната 
веднага почва да работи.

Вратата не е правилно затворена. Затворете вратата и проверете отново.

От фурната излиза 
електричество.

Захранването или контактът не са 
правилно заземени.

Уверете се, че захранването и контактът са 
правилно заземени.

Проблем Причина Действие

1. Капе вода.
2. Излиза пара през 

пукнатина на 
вратичката.

3. Остава вода във 
фурната.

В зависимост от храната в някои 
случаи може да се образува пара 
или вода. Това не е неизправност 
във фурната.

Оставете фурната да изстине и после 
избършете със суха домакинска кърпа.

Яркостта вътре във 
фурната се променя.

Яркостта се променя в зависимост 
от изходната мощност според 
промени във функцията.

Промените в изходната мощност при 
готвене не са неизправности. Това не е 
неизправност във фурната.

Готвенето приключи, но 
охлаждащият вентилатор 
все още работи.

За да проветри фурната, 
охлаждащият вентилатор 
продължава да работи около 
3 минути след завършване на 
готвенето.

Това не е неизправност във фурната.
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Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Проблем Причина Действие

Въртяща се поставка

Докато се върти, 
въртящата се поставка 
излиза от място или спира 
да се върти.

Няма ролков пръстен или той не е 
поставен правилно.

Монтирайте ролковия пръстен и опитайте 
отново.

Въртящата се поставка се 
трие, докато се върти.

Не е поставен ролковият пръстен, 
има твърде много храна или 
контейнерът е твърде голям и 
се опира във вътрешността на 
фурната.

Регулирайте количеството храна и не 
използвайте твърде големи контейнери.

Въртящата се стойка 
трака, докато се върти, и 
е шумна.

Остатъци от храна са полепнали по 
дъното на фурната.

Отстранете всякакви залепнали остатъци 
от дъното на фурната.

Пара

Чувам, че водата ври по 
време на готвенето на 
пара

Водата се нагрява с помощта на 
паронагревателя.

Това не е неизправност във фурната.

Чувам необичаен звук, 
когато спра готвенето 
на пара.

След като готвенето на пара 
приключи, водата се източва от 
паронагревателя.

Това не е неизправност във фурната.

Не излиза пара. Не е поставен водният резервоар. Уверете се, че водният резервоар е 
поставен правилно.

Няма вода във водния резервоар. Напълнете водния резервоар и опитайте 
пак.

Информационен код

Информационен код Причина Действие

C-d0
Бутоните за управление са 
натиснати над 10 секунди.

Почистете клавишите и проверете дали 
няма вода по повърхността около тях. 
Ако се повтори, изключете фурната за 
над 30 секунди и опитайте да настроите 
отново. Ако се появи отново, обадете се 
на центъра за обслужване на клиенти на 
SAMSUNG.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако предложеното решение не разреши проблема, се свържете с местен център за обслужване на клиенти на 
SAMSUNG.

MS28J5255US_OL_DE68-04553C-00_BG.indd   28 2019-01-07   �� 2:24:14



Български 29

Технически спецификации 

Технически спецификации

SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните 
спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел MS28J5255**

Захранване 230 V ~ 50 Hz AC

Консумация на ел. енергия
Микровълни 1500 W

Изходна мощност 100 W / 1000 W - 7 нива (IEC-705)

Работна честота 2450 MHz

Размери (Ш х В х Д)
Външни (включително дръжката)
Кухина на фурната

517 x 297 x 428 мм
357 x 255 x 357 мм

Обем 28 литра

Тегло
Нето Прибл. 14,5 кг

Бележка
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Имайте предвид, че гаранцията на Samsung НЕ покрива обажданията до сервиз за разясняване на работата на продукта, коригиране на неправилно монтиране или извършване на нормално почистване и поддръжка.

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

СТРАНА ОБАДЕТЕ СЕ ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА

ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support

BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support

BULGARIA
*3000 Цена в мрежата

0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support

CZECH
800-SAMSUNG 
(800-726786)

www.samsung.com/cz/support

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

POLAND

801-172-678* lub +48 22 607-93-33* 
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:  

801-672-678* lub +48 22 607-93-33* 
* (opłata według taryfy operatora)

http://www.samsung.com/pl/support/

ROMANIA
*8000 (apel in retea) 

08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support

SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support

SLOVAKIA
0800-SAMSUNG 
(0800-726 786)

www.samsung.com/sk/support

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support

SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support

DE68-04553C-00
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