
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛ: FAVORIT MBPVL 20   
 

 
 
 

Read these instructions carefully before using your 

microwave oven, a nd keep it carefully. 

If you follow the instructions, your oven will provide you with 
 

many years of good service. 
 
 
 
 

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микроталасна пећ 
 

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 

Пажљиво прочитајте инструкције пре коришћења 
микроталасне пећнице и пажљиво чувајте их. 
 
Ако пратите ове инструкције, Ваша микроталасна пећ 
служиће Вас много година. 
 
ПАЖЉИВО ЧУВАЈТЕ ОВЕ ИНСТРУКЦИЈЕ  
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МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ОД МОГУЋЕГ ПРЕКОМЕРНОГ 
ИЗЛАГАЊА МИКРОТАЛАСНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

(а)  Не покушавате да користите пећницу са отворена      
      врата зато што то може да резултира са штетним      
  излагањем микроталасне енергије. Важно је да не сломите 
         или да експериментирате са сигурносном бравом. 
(b)  Не постављајте предмете измећу предњег дела пећи и  
  врата и не дозвољавајте да се нећистоће или остатци   
  средстава за чишђење акумулирају на дихтунге. 
(с)  ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ: Ако су врата или дихтунзи  
  оштећени, пећница не сме да се користи све док се не    
  изврше поправке од стране стручног особља. 
 
НАПОМЕНА 
Ако се апарат не одржава у задовољавајуће чисту состојбу, њена 
површина би могла да се деградира и да утиче на радни век апарата 
као и да доведе до опасних ситуација. 
 
 
 
 

Спецификације 
 

 

Модел: MM720CWW 
Номинални напон: 230V~50Hz 
Номинална улазна моћ (Микробранове): 1050W 
Номинална излазна моћ (Микробранове): 700W 
Капацитет рерне: 

 
20L 

Пречник ротирачког тањира:  255mm 
Вањске димензије (ДxШxВ): 439.5  328  258.2mm 
Нето тежина: Приближно 10.7kg 

 

Модел: FAVORIT MBPVL 20 
Номинални напон: 230V~50Hz 
Номинална улазна мођност (Микроталаса): 1250W 
Номинална излазна мођност  (Микроталаса): 800W 
Номинална улазна мођност (роштиљ): 1000W 
Капацитет рерне: 

 
20L 

Пречник  ротирачког тањира:  245mm 
Вањске димензије (ДxШxВ): 594x316x382mm 
Нето тежина: Approx 13.5 kg 
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ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ 
ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ: To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons 

or exposure to excessive microwave oven energy when 
using your appliance, follow basic precautions, including 
the following: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да би се смањио ризик од опекотина, струјног удара, 
пожара, повреде лица или излагање прекомерне 
микроталасне енергије када користите апарат, следите 
основне мере предострожности укључујуђи и следеђе: 

1. Предупређење: Течности и храна не сме 
се загревати у затворене судове због 
тога што може дођи до експлозије. 

2. Предупређење: Опасно је за сваку особу 
осим квалификованог техничара, да 
извршава поправке које укључују 
отклањања поклопце које штите од 
изложености микроталасне енергије. 

3. Апарат могу да користе деца старија од 
8 година као и особе са смањеним 
физичким, сензорним или менталним 
способности или оне са недостатком  
искуства и знања само када су под 
надзором или када су им претходно 
дате инструкције у вези употребе  
апарата на безбедан начин и ако 
разумеју постојеђе опасности. Деца не 
смеју да се играју апаратом. Чишђење и 
одржавање не смеју извршавати деца 
старија од 8 година осим ако нису под 
надзором. 

4. Апарат и кабел држити ван дохфата 
деце испод 8 година. 

5. Користите само прибор који је намењен 
за микроталасне рерне. 

6. Пеђ треба редовито чистити, а остатци 
хране да се отклањају. 

7. Прочитајте и следите конкретне: “МЕРЕ  
ПРЕТПАЗЉИВОСТИ ОД МОГУЂЕГ 
ПРЕКОМЕРНОГ ИЗЛАГАЊА 
МИКРОТАЛАСНЕ ЕНЕРГИЈЕ“. 

8. Када загревате храну у пластичне 
судове треба да надзирете пеђ због 
могуђности од пожара. 

9. Ако се појави дим искључите апарат или 
извадите прикључак из штекера и не  
отварајте врата да би угасили ватру. 

10. Не кувајте предуго храну.  
11. Не користите пеђ за складирање. Не 

чувајте артикле као хлеб, колаче, итд, у 
рерни. 

12. Оттклоните све жичане или металне 
ручке са пластичних судова/кеса пре 
него их ставите у пеђ. 

13. Постављање пеђи мора бити извршено  
искључиво према инструкције за 
инсталирање.  

14. Јаја у љушпи и тврдокувана јаја не смеју 
да се загревају у микроталасној пеђи 
зато што  могу да експлодирају чак и 
након завршетка загревања са 
мокроталаса. 

15. Апарат је намењен за коришђење у 
домађим и сличним условима као што 
су:  

 -  кухиње у продавнице, кухиње у   
 канцеларијама и у друге радне средине 
 - са стране клијента у хотелима, 
 мотелима и резиденцијалне средине; 
 - на фарми; 
 - полупансионе. 
16. Ако је кабел за напајање оштеђен исти 

мора да замени произвођач, сервис или 
друго квалификовано особље да би се 
избегле могуђе опасности. 

17. Апарат не смете користити на вањске 
услове. 

18. Не користите апарат у близини воде, у 
мокром подруму или у близини базена. 

19. Температура допирних површина може 
бити висока када апарат ради. 
Површине могу постати вруђе приликом 
употребе. Држати кабел даље од 
загрејаних површина и не покривајте  
отворе пеђи. 

20. Не дзвољавајте да кабел виси са стола 
или шанка. 

21. Нередовито чишђење може да доведе 
до деградације површина, а то утиче 
негативно на радни век апарата и могу 
настати опасне ситуације. 

22. Садржај флаше и тегле за бебеђу храну 
треба добро промешати или протрести 
као и добро проверити температуру пре 
конзумирања да би се избегле 
опекотине. 
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23. Микроталасно загревање пиђа може да резултира са одложеним еруптивним 
вријењем, па зато треба пазити приликом руковања судом. 

24. Апарат није намењен за употребу са стране лица (укључујуђи и децу) смањеним 
физичким, сензорним или менталним способности, или недостатак искуства и 
знања, осим ако су под надзором или су им дате инструкције за коришђење 
апарата са стране особе које је одговорне за њихову безбедност. 

25. Децу треба надзирати да се не играју са апаратом. 
26. Апарати нису намењени да се управљају помођу вањског тајмера или посебног 

даљинског система контроле. 
27. Доступне делове могу постати врло вруђи за време употребе. Мала деца треба 

чувати даље од апарата. 
28. Не сме се користити пара за чишђење. 
29. За време употребе апарат се загрејава. Треба пазити да не дирате грејне елементе 

у пеђи. 
30. Користите температурну сонду искључиво препоручану за ову рерну. (За пеђи 

посебно опремљене за употребу сонде за проверу температуре). 
31. ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ: Апарат и његове доступне делове се загрејавају у току 

коришђења. Треба пазити да се не дирају грејни елементи. Деца испод 8 година 
чувају се даље од апарата  осим ако су под сталним надзором. 

32. Микроталасна пеђ мора да се рукује са отворена декоративна врата. (За пеђи са 
декоративне врате.) 

33. Задња страна апарата треба да се постави уз зид. 
34. Микроталасна пеђ не сме да буде смештена у ормар, осим ако није тестирана за 

уградњу. 
 
 
 
 
 
 
ПРОЧИТАЈТЕ ПАЖЉИВО И ЧУВАЈТЕ ЗА 
БУДУЂУ ПОТРЕБУ 
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За намалување на ризиTo Reduce the Risk of Injury to Persons 
Grounding Installation 

 
 

DA NGER 
Electric Shock Hazard 
Touching some of the interna components 
can cause serious personal injury or death. 
Do not disassemble this appliance. 

 
WA RNING 
Electric Shock Hazard 
Improper use of the grounding can result in 
electric shock. Do not plug into an outlet until 
appliance is properly installed and grounded. 

 
This appliance must be grounded. In the 
event of an electrical short circuit, 
grounding reduces the risk of electric 
shock by providing an escape wire for 
the electric current. This appliance is 
equipped with a cord having a grounding 
wire with a grounding plug. The plug must 
be plugged into an outlet that is properly 
installed and grounded. 

 

Consult a qualified electrician or 
serviceman if the grounding instructions 
are not completely understood or if doubt 
exists as to whether the appliance is 
properly grounded. If it is necessary to 
use an extension cord , use only a 3-wire 
extension cord. 

1. A short power-supply cord is provided 
to reduce the risks resulting from becoming 
entangled in or tripping over a longer cord. 
2. If a long cord set or extension cord is 
used: 
1)The marked electrical rating of the cord 
set or extension cord should be at least as 
great as the electrical rating of the appliance. 

2)The extension cord must be a grounding- 
type 3-wire cord. 
3)The long cord should be arranged so that 
it will not drape over the counter top or 
tabletop where it can be pulled on by children 
or tripped over unintentionally. 
 
 
CL EA NING 
Be sure to unplug the appliance from the 
power supply. 
1.  Clean the cavity of the oven after using 

with a slightly damp cloth. 
2.  Clean the accessories in the usual way 

in soapy water. 
3.  The door frame and seal and 

neighbouring parts must be cleaned 
carefully with a damp cloth when they 
are dirty. 

4.  Do not use harsh abrasive cleaners 
or sharp metal scrapers to clean the 
oven door glass since they can 
scratch the surface, which may 
result in shattering of the glass. 

5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the 
cavity walls that the food cooked can 
touch: 
Place half a lemon in a bowl, add 300ml 
(1/2 pint) water and heat on 100% 
microwave power for 10 minutes. 
Wipe the oven clean using a soft, dry cloth. 

Смањити ризик од повреде лица 
Уземљење 

ОПАСНОСТ 
Опасност од струјног удара 
Дирање неких од унутрашњих компонената 
може да преузрокује озбиљне повреде или 
смрт. 
Не демонтирајте апарат. 
 
 
 
ПРЕУПРЕЂЕЊЕ 
Опасност од струјног удара 
 
Неисправно уземљење може да резултира  
електричним ударом. Не прикључујте у штекер  
све док апарат није исправно инсталиран и 
уземљен. 
 
Апарат мора бити уземљен. У случају кратког 
споја, уземљење смањује ризик од струјног 
удара тако што обезбеђује жицу кроз која се 
струја преусмерава. Апарат је опремљен 
кабелом који има жицу за уземљење  
и прикључак за уземљење. Прикључак мора да 
се прикључи у  штекер који је исправно 
инсталиран и  уземљен. 
 
Ако инструкције за уземљење нису добро и 
потпуно свађене или ако постоји сумња око тога 
дали је апарат одговарајуђе уземљен, 
консултирајте квалификованог електричара или 
сервисера. Ако је потребно да се користи 
продужни кабел употребите искључиво кабел са 
3 жице. 
 
1. Апарат је опремљен са кратким кабелом за 
напајање да би се смањио ризик од сапињања 
или саплитања. 
2. Ако се употребљава дуг кабел за напајање 
или дуг продужан кабел: 
1) Означене електричне вредности треба да су 
бар једнаке вредности као вредности 
електричне спецификације апарата.  
 
 

2) Продужни кабел мора бити од типа 
уземљених кабела са 3 жице. 
3) Дуги кабел треба наместити тако да не виси 
са радне површине или стола где би деца могла 
да га тргају или где може дођи до случајног 
саплитања. 
 
 
ЧИШЂЕЊЕ 
 
Пре чишђења искључите апарат из  струје 
1. Очистите отвор пеђи мало натопљеном 

крпом. 
2. Очистите прибор на уобичајени начин са 

сапуницом и водом.  
3. Рам вратe и дихтунг мора да се чистe 

пажљиво мокром крпом када су исте 
прљаве. 

4. Не употребљавајте абразивна средства за 
чишђење или металне стругаче за 
чишђење стакла врате због тога што то 
може довести до ломљење стакла. 

5. Савет за чишђење-За лакше чишђење 
зидова рерне које могу дођи у контакт са 
храном: 

   Ставите пола лимуна у посуду, додајте  
   30 мл воде и загрејте на 100%     
   микроталасне мођности за времетрајање 
   од 10 минута. 
   Обришите меком и сувом крпом. 
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CAUTION 
Personal Injury Hazard 
It is hazardous for anyone 
other than a competent person 
to carry out any service or repair 
operation that involves the removal 
of a cover which gives protection 
against exposure to microwave 
energy. 

UTENSIL S 
See the instructions on "Materials you can use in 
microwave oven or to be avoided in microwave oven." 
There may be certain non-metalic utensils that are not 
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the 
utensil in question following the procedure below. 
 
Utensil Test: 
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold 

water (250ml) along with the utensil in question. 
2. Cook on maximum power for 1 minute. 
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is 

warm, do not use it for  microwave cooking. 
4. Do not exceed 1 minute cooking time. 

 
 
Материјали који могу да се користе у микроталасној пеђи 
 
 

 

Aluminum foil  Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of 
meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too 
close to oven walls. The foil should be at least 2.5cm away from oven 
walls. 

Browning dish 
 
 

Dinnerware 

Glass jars 

Glassware 

Oven cooking 
bags 

Paper plates 
and cups 
Paper towels 

 
Parchment 
paper 

Plastic 
 
 
 

Plastic wrap 

Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must 
be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage may cause the 
turntable to break. 
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use 
cracked or chipped dishes. 

Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars 
are not heat resistant and may break. 
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metalic trim. 
Do not use cracked or chipped dishes. 

Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make 
slits to allow steam to escape. 

Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended 
while cooking. 
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision 
for a short-term cooking only. 
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming. 

 
ckage. 

Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain 
 

ПАЖЊА 
Опасност од особних повреда  
 
Опасно је за сваку особу, осим 
за квалификуваног техничара, 
да извршава поправке које 
укључују отклањање поклопка 
које штите од изложености 
мокроталасне енергије. 

ПРИБОР 
 

Видите инструкције “Материјале које могу да се користе 
у микроталасној пеђи и материјале које треба избегнути 
од коришђења у мокроталасној пеђи“. Постоје одређене 
неметалне приборе које нису безбедни за употребу у 
микроталасној пеђи. Ако постоји сумња можете да  
тестирате прибор према процедури дате доле. 
Тест за прибор/судова: 
1. Ставите у суд за који знате да може да се користи у 
микроталасној пеђи 1 шољу хладне воде (250 мл) и 
прибор који је у питању. 
2. Кувајте на максималне снаге 1 минут. 
3. Пажљиво додирните прибор који се тестира. Ако је 
празни прибор (суд) топао то значи да не сме да се 
користи за микроталасно кување.  
4. Не смете прекорачити период кувања од 1 минуте  

Прибор      Забелешке 
Алуминијумска 
фолија 

Само за заштите. Мале глатке делове могу се користити за покривање танке 
делове меса или живине да не би се прекувале. Ако је фолија преближе до 
зидова рерне може дођи до искрења. Фолија треба да буде најмање 2.5 cm 
даље од зидова рерне. 

Таве за кување Следите инструкције произвођача. Дно таве за кување мора да је најмање 5 
мм изнад ротирачког тањира. Неисправна употреба може да проузрокује 
ломљење ротирачког тањира. 

Сервисе за 
јело 

Само оне које су намењене за употребу у микроталасној пеђи. Следите 
упутства произвођача. Не користе напукле или сломљене тањире. 

Стаклене тегле Поклопци увек морају бити уклоњени. Користите их само за загревање хране 
док се не загреје. Најчешђе стаклене тегле нису ватросталне и могу да се 
сломе. 

Стакларија Користите само ватростална стакларија намењена за у рерни. Не сме да има 
металне садржаје. Не користе напукле или сломљене тањире 

Кесе за кување  Следите упутства произвођача. Не затварајте са металним стегама. 
Направите зарезе како би се пара испуштала. 

Папирне 
тањире и чаше 

Користите искључиво за краткотрајно кување/загревање. Када кувате увек 
будите у близини пеђи. 

Папирне крпе Користите за покривање хране која се топли и за упијање маснођа. Користите 
под надзором и само за краткотрајно кување. 

Пергамент 
папир 

Користете као поклопац за спречавање прскања или за савијање због 
динстања. 

Пластика Само ону намењену за микроталасне пеђи. Следите упутства произвођача. 
Треба да буду означена са “Microwave Safe” (безбедне за микроталасне 
употребе). Неки пластични судови омекшавају када се храна у њима загрева. 
Кесе за кување и везане кесе треба зарезати или пробушити како је наведено 
на њиховом паковању. 

Пластична 
фолија 

Само она намењена за микроталасне пеђи. Користе се за покривање хране 
приликом кувања за да задржи влагу. Не дозвољавајте да пластична фолија 
дође у додиру са храном. 

Термометре Само оне намењене за микроталасне пеђи (термометре за месо и колаче). 
Масни папир Користи се за покривање како би се спречило прскање и да би се задржила 

влажност. 
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Материјали који не треба да се употребљавају у микроталасној  
пеђи 
Ut ensil s  Remark s   
Aluminum tr ay 
Food c arton with  

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish. 
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish. 

m et al  h and le   
Met al or m et al - 
trimm ed ut ensils  

Met al twist ti es 
Pap er b ags  
Pl astic fo am 

 
Wood  

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may 
cause arcing. 
May cause arcing and could cause a fire in the oven. 
May cause a fire in the oven. 
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed 
to high temperature. 

Wood will dry out when used in the microwave oven and may split 
  or crack.   

 
 
 

ПОСТАВЉАЊЕ ПЕЂИ 
Називи делова и опреме 
Извадите пеђ и сви материјали из паковања као и материјале из 
рерне. Пеђ је опремљена са следеђом опремом: 
Стаклени тањир  1    
Ротирачки тањир 1 

   Упутство за употребу 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 A) Контролни панел 

B) Носач ротирачког тањира  
C) Ротирачки прстен  
D) Стаклени тањир 
E) Прозор 
F) Врата 
G) Сигурносна брава 

Прибор      Забелешке 
Алуминијумске тањире Може да проузрокује искре-варнице. Ставите храну у 

посуду која је намењена за кување у мокроталасној пеђи. 
Картон за храну са 
металном ручком 

Може да проузрокује искре-варнице. Ставите храну у 
посуду која је намењена за кување у микроталасној пеђи. 

Металне или предмете 
са металом 

Метале штите храну од микроталасне енергије. Металне 
делове могу да проузрокују искре. 

Металне жице за 
везивање кесе 

Може да проузрокује искре и пожар у рерни. 

Папирнате кесе Могу да проузрокују пожар у рерни. 
Пластична пена Пластична пена може да се истопи или да контаминира 

текучине када је подложена на високу температуру. 
Дрво Дрво се суши када се употребљава у микроталасну пеђ и 

може да испуца или процепа. 

 

 

 

 
 

 

 

  

Решетка за роштиљ (само са grill (роштиљ) 
функције и ставља се на стаклени тањир 
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Turntable Installation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a.  Never place the glass tray upside down. The glass 

tray should never be restricted. 

b.  Both glass tray and turntable ring assembly must 

always be used during cooking. 

c.  All food and containers of food are always placed 

on the glass tray for cooking. 

d.  If glass tray or turntable ring assembly cracks or 

breaks, contact your nearest authorized service 

center. 
 
 
 
Инсталирање на  
работна површина 
Remove all packing material and accessories. 
Examine the oven for any damage such as 
dents or broken door. Do not install if oven is 
damaged. 

 
 
Installation 
1.  Select a level surface that provide 

enough open space for the intake 
and/or outlet vents. 

30cm 

 
 
Cabinet: Remove any protective film found 
on the microwave oven cabinet surface. 
Do not remove the light brown Mica cover 
th at is att ach ed to th e ov en c avity to 
protect the magnetron. 
 
 
 
(4) Blocking the intake and/or outlet openings 

can damage the oven. 
(5) Place the oven as far away from 

radios and TV as possible. 

0cm 

 
20cm 

 
 

min85cm 

20cm 
 

Operation of microwave oven may 
cause interference to your radio or TV 
reception. 

2.   Plug your oven into a standard household 
outlet. Be sure the voltage and the 
frequency is the same as the voltage 
and the frequency on the rating label. 

(1)  The minimum installation height is 
85cm. 

(2)  The rear surface of appliance shall 
be placed against a wall. 
Leave a minimum clearance of 
30cm above the oven, a minimum 
cl ear anc e of 20cm is required 
between the oven and any adjacent 
walls. 

(3)  Do not remove the legs from the 
bottom of the oven. 

 
WARNING: Do not install oven over a 
range cooktop or other heat-producing 
appliance. If installed near or over a heat 
source, the oven could be damaged and 
the warranty would be void. 

Иснталација ротирачког тањира 
 

 

 

Носач 

Ротирачки 
прстен 

 

Стаклени 
тањир 

Носач (на доњој страни) 

а. Никад не стављајте стаклени тањир наопако. 
Стаклени тањир никад не сме да буде 
ограничен 

b.  Мора увек да се користе и стаклени 
тањир и ротирачки прстен заједно  
приликом кувања. 

c.  Свака храна и све посуде за храну 
стављају се на стакленом тањиру за 
кување. 

d.  Ако су стаклени тањир или 
ротирачки прстен напукли или се 
оштете ступите у контакт са 
најближег овлашђеног сервиса. 

 

Инсталирање на  
радну површину 

Отклоните све материјале од паковања. 
Проверите пеђ за оштеђења као што су 
удубљења или сломљена врата. Ако је 
оштеђена не сме да се инсталира. 

 

 Отклоните заштитне мембране са 
површине микроталасне пеђи. 
Не отклањајте светлокафену Mica 
заштиту која је припојена на рерни због 
заштите магнетрона. 
 
 
 
(4) Блокирање улазних или излазних 
вентилациских отвора може да оштети 
пеђ.  
(5) Поставите пеђ што је могуђе даље     
 од радија и телевизоре. 
 Микробранови могу попречивати 
 радио и ТВ сигнале. 
 
2. Прикључите пеђ у стандардни 
 штекер. Ватажа и фревенција 
 морају бити исти са наведених 
 вредности на етикети са 
 спецификацијама. 
 
ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ: Не инсталирајте пеђ у  
близини апарата који производе топлину. 
Ако се инсталира у близини на или изнад 
извора топлине, апарат се може 
оштетити и у том случају гаранција је 
неважеча. 
 
 
 

                          
Инсталација и повезавање 
 

1. Овај апарат је намењен само за домађу употребу. 
2. Ова пеђ је намењена искључиво за уграђивање. Не сме да се користи за употребу на 

радну површину или за употребу унутар елемента. 
3. Молимо следете посебна упатства за инсталацију. 
4. Овај апарат може да се инсталира у елемент монтиран на зид од 60цм ширине (са 

најмање 55цм дубине и 85цм висине са пода). 
5. Апарат је опремљен са прикључком који мора бити прикљчен у исправно инсталиран 

и уземљен штекер. 
6. Ватажа електричне мреже мора да одговара на оне наведене на етикети са 

спецификацијама.  
7. Штекер мора да се инсталира, а кабел за напајање мора бити замењен са стране 

квалификуваног електричара. Уколико кабел није доступан након инсталирања, мора 
да постоји све-полни изолирајуђи прекидач са стране инсталирања, са контактним 
растојањем од најмање 3мм. 

8. Не сме да се користе адаптери, мулти-штекери и продужни кабли. Преоптеређење 
може да изазове пожар. 
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Инструкције за коришђење 
 

1. Clock Setting 
When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once. 

 

1) Притиснете" Clock/ Pre-Set ", броевите за час ќе затрепкаат и                   

             "        "  индикаторот за часовникот ќе светни. 
2) Завртете         сза да се наместат броевите за часот,  

     броевите треба да бидат од 0--23.   
 

3) Притиснете  " Clock/ Pre-Set ", броевите за минути ќе затрепкаат. 
 

4) Завртете    " to adjust the minute figures, the input time should 
     be within 0--59.   

 
5) Press "  Clock/ Pre-Set " to finish clock setting. The indicator for clock 

"  " will go out, ":" will flash, and the time will light. 

 
2. Cooking food  

 

Press " Micro./Grill/Combi. " and turn "  " to select the function you want. Press 

"  Micro./Grill/Combi. " and turn "  " to select the cooking time. Press "  Quick Start/Start " 

to start cooking. 
Example: If you want to use 80% microwave to cook food for 20 minutes, you can 

operate the oven as the following steps. 

1) Press "  Micro./Grill/Combi. ", the screen displays "P100". 
 

2) Turn "  " to adjust 80% microwave power until the oven displays 

     "P 80".   
 

3) Press " Micro./Grill/Combi. " to confirm, the screen displays "P 80". 

 
4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays 

"20:00". 
 

5) Press "  Quick Start/Start " to start cooking or press "Cancel/Stop " 

to cancel the settings. 

Напомена: Параметре за подешено време код прекидађа су следеђе: 

 0---1    мин  :   5  секунда 

 1---5    мин  :   10 секунда 

 5---10  мин :   30 секунда 

 10---30  мин :   1 минут 

 30---95  мин :   5 минута 

1. Подешавање сата 
Када се напајање микроталасне пеђи укључи на дисплеју ђе се приказати “0:00”, а аларм ђе 
позвонити једанпут. 
 

1) Притисните " Clock/ Pre-Set " , бројеве ђе за моменат затрепкати и  
 

 индикатор сата "  " ђе се упалити.  

2) Окрените " " за подешавање бројеве часа, бројеви су од 0—23.  

3) Притисните на " Clock/ Pre-Set " , бројеве за минуте затрепђе. 

4) Окрените " " за подешавање бројева минута, бројеви су од 0—59.
  
5) Притисните " Clock/ Pre-Set " за подешавање времена. Индикатор 
сата "  " ђе се угасити, затрепкађе ":" и упалиђе се подешено време. 

 
2. Кување хране 

Притисните " Micro./Grill/Combi. " и окрените " " да изаберете жељену функцију.  

Притисните " Micro./Grill/Combi. " и окрените " " да изаберете времетрајање  
 

кувања. Притисните "  Quick Start/Start " и окрените " " за почетак кувања.  
На пример: Ако желите да користите 80% микроталасне јачине за кување храну  20 
минута можете да кувате следеђи наредне кораке: 

1) Притисните " Micro./Grill/Combi. " , на дисплеј се појављује "Р 80".  
 

2) Окрените " " за подешавање микроталасе јачине од 80% док се 
на дисплеју не појави "Р 80".   
3) Притисните " Micro./Grill/Combi. " за потврду, на дисплеј се појављује 
"Р 80".   
4) Окрените " " за унос времетрајања кувања све док се на 
дисплеју не појави "20:00".   

  5) Притисните "  Quick Start/Start " за почетак кувања или притисните "Cancel/Stop "   
      за поништавање унесених вредности. 
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" Micro./Grill/Combi."  инструкције  

Order  
 

 
 
 

LED Дисплеј 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

Power 
 

100% 
 

80% 
 

50% 
 

30% 
 

10% 
 

0% 
 

55% 
 

36% 

Power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

45% 
 

64% 
 
Напомена: Након истека пола времетрајања кувања на роштиљ, пеђ ђе паузирати и 
пустиђе два бип звучна сигнала, ово је нормална појава. Можете да притисните "  
Quick Start/Start  " за продужетак кувања. Али за боље резултате куване хране на 
роштиљу, храну треба окренути, затворити врата, а затим притиснути   "Quick 
Start/Start " за продужетак кувања. Ако за време од 1 минуте нису предузете ове 
мере, пеђ ђе продужити радом и испустиђе један бип сигнал.

3. Претходно  подешени  програм  

1)  Прво подесите време. (Видите инструкције за подешавање времена.) 
2)   Изаберите програм кувања. Три фазе јачине је максимум који може да се 
изабере. Одмрзавање увек мора бити прва фаза ако је изабран комбинирани 
програм. 
На пример: Ако желите употребити 80% микроталасне јачине за кување хране за 
времетрајање од 15 минута предузмите следеђе: 

a. Притисните"  Micro./Grill/Combi.", на дисплеј се појављује "P100". 

b. Окрените "  " за подешавање на 80% микроталасне јачине све док  се на  
дисплеј не појави "P 80".  
c. Притисните "  Micro./Grill/Combi. " за потврду, на дисплеј се појављује "P 80". 

d. Окрените " " за подешавање времетрајање кувања све док се на дисплеј не појави 
"15:00". 

 

e. Будете пажљиви! Молимо не притискајте "  Quick Start/Start  " за почетак кувања 
                          
3)  Притисните "  Clock/ Pre-Set ", бројеве за час ђе затрепкати, а индикатор  

"  " ђе се упалити. 
 

4) Окрените " " за унос часова, бројеве су од 0--23.

 
    Јачина                        Јачина  
микроталаса       роштиља      Редослед 
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5) Притиснете "  Clock/ Pre-Set ", броевите за минути ќе затрепкаат. 
 
  

6) Завртете "  " to adjust the minute figures, the input time should be 
within 0--59. 

 
7) Press "   Quick Start/Start 

 
" to finish setting. The indicator for clock "  " 

will flash. If the door is closed, buzzer will ring twice when the time 

arrives, then cooking will start automatically and the indicator for clock " 

 " will go out. 
 

4. Defrost By W.T. 
1) Press "   Defrost By W.T.   " button. LED will display "dEF1", "  " and 

"  " will light. 
 

2) Turn "  " to select the weight of food.The weight is from 100-2000g. 
 

 
3) Press "  Quick Start/Start " to start defrosting food. "  " and "  " will flash. 

 
 

5. Defrost By Tim e 
1) Press " Defrost By Time " button. LED will display "dEF2", "  " and 

"  " will light. 

 
2) Turn "  " to select the cooking time. The MAX. time is 95 minutes. 

 
3) Press "  Quick Start/Start " to start defrosting food. "  " and "  " will flash. 

 
 

6. Multi-section cooking 
At most 3 sections can be input for cooking. In multi-section cooking, if one section is 
defrosting, then defrosting shall be placed in the first section. 

Example: If you want to use "20 minutes of 100% microwave power + 5 minutes of 80% 
microwave power " to cook food. 

 

1) Press " Micro./Grill/Combi. " pad , the screen displays "P100". 
 

 
2) Press " Micro./Grill/Combi. " to select 100% microwave power. 

 
 

3) Turn "  " to select cooking time. 
 
 

4) Press " Micro./Grill/Combi. " pad , the screen displays "P100". 

5) Притисните " Clock/ Pre-Set ", бројеве за минуте ђе затрепкати. 
 

6) Окрените " " за подешавање бројева за минуте, бројеве су 0—59.
   
7) Притисните "  Quick Start/Start " за завршавање подешавања. 
Индикатор "  " ђе затрепкати. Ако је врата затворена, звучни аларм 
ђе зазвонити два пута када дође подешено време, кување аутоматски 
ђе започети, а индикатор "  " ђе се угасити. 

 

 
4. Одмрзавање према тежини 

1) Притисните дугме "   Defrost By W.T.   ". На дисплеј ђе се појавити 
"dEF1", "  " и " " ђе се упалити.  

2) Окрените " " за изабирање тежина хране. Тежина која може да се 
изабере је од 100 – 2000 гр.   
3) Притисните "  Quick Start/Start " за почетак одмрзавања. "  " и 
" " затрепка ђе. 

 

 
 
5. Омрзавање према времетрајању 

1) Притисните дугме " Defrost By Time ". На дисплеј ђе се појавити 
"dEF2", "  " и " " ђе се упалити.  

2) Окрените " " за изабирање времетрајања одмрзавања.  
Максимално времетрајање износи 95 минута.  
3) Притисните "  Quick Start/Start " за почетак одмрзавања. "  " и 
" " затрепка ђе. 

 

 
6) Комбинирано кување 
Три степена јачине је максимум који може да се постави. Ако одмрзавање је једна 
од изабраних опција, онда то мора бити први степен. 
На пример: Ако за кување желите да користите "20 минута на 100% микроталасне 
јачине + 5 минута на 80% микроталасне јачине: 
1) Притисните"  Micro./Grill/Combi.", на дисплеј ђе се појавити "P100". 

 
2) Притисните"  Micro./Grill/Combi." да изаберете 100% јачине 
микроталаса.  
3) Окрените " " да изаберете времетрајање кувања 

 
4) Притисните"  Micro./Grill/Combi.", на дисплеју ђе се појавити "P100". 
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5) Turn "  " to select 80% microwave power. 

 

 
6) Press " Micro./Grill/Combi. " pad, then turn "  " to select cooking 

time of 80% microwave power. 
 

7) Press " 

setting. 

 
 Quick Start/Start  " to start cooking or press " Cancel/Stop " to cancel the 

 
 

7. St art /Quick  St art  
When the oven is in the waiting state, press "   Quick Start/Start  " to start cooking food with 
full microwave power for 1 minute. Each press will increase one minute. The 
maximum cooking time is 95 minutes. 

 
 

8. Auto Menu  

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish of 250g. 

1) Press "  Auto Menu  " ,  " " and " " will light.  

 
2) Turn "  " to select the function you want. 

 
 

3) Press "  Auto Menu " button to confirm. 
 
 

4) Turn "  " to select the weight of fish. "g" will light. 
 
 

 
9. Функција закључавања због заштита деце 
Закључавање:  Када је пеђ у положају приправности, притисните "     

   Cancel/Stop  " за времетрајање од 3 секунди, ђутђе се дуго   
   бипкање које означава да је функција закључавања активирана, 

   а на дисплеј ђе се појавити "   ". 
Откључавање:  Када је пеђ закључана, притисните"  Cancel/Stop " за времетрајање од  
     3 секунди, ђут ђе се дуго бипкање које означава да је пеђ откључана. 

10. Функција провере 
(1) Када је пеђ у фази микроталасног кувања, роштиљ или комбинирано кување, ако 

притисните " Micro./Grill/Combi. " на диспле ђе се појавити тренутна јачина кувања у 
времетрајању од 4 секунде. Након 4 секунди пеђ ђе се вратити на претходни 
положај; 

(2) Када је пеђ у фази кувања, притисните " Clock/ Pre-Set " за приказ времена на дисплеј  
 у времетрајању од 4 секунде 

(3)  У состојби одложеног кувања притисните" Clock/ Pre-Set" за приказ одложеног времена 
 кувања. 

 

 
5) Окрените " " да изаберете 80% микроталасне јачине 

 

6) Притисните"  Micro./Grill/Combi.", затим окрените " " да изаберете 
времетрајање кувања са 80% микроталасне јачине.  
7) Притисните "  Quick Start/Start " за почетак кувања или  
" Cancel/Stop " за поништење унесених вредности. 

 

 

7. Start /Quick (брзо стартирање)  
Када је пеђ у положају приправности, притисните "   Quick Start/Start  " за почетак 
кувања максималне микроталасне јачине за времетрајање од 1 минуте. Са сваким 
наредним притискањем времетрајање се повеђава за 1 минут. Максимално 
времетрајање кувања је 95 минута. 
 

8. Auto Menu (Ауто мени)  

Пример: Ако желите да користите функцију "Auto Menu" да припремите рибу од 250 
грама. 
1) Притисните "  Auto Menu ",  " и " " упалиђе се. 

 

2) Окрените " " да изаберете жељену функцију. 
 

3) Притисните дугме "  Auto Menu " да потврдите. 
 

4) Окрените " " да изаберете тежину рибе, "g" ђе се упалити. 
 

   5) Притисните "   Quick Start/Start  " за почетак кувања. "g" ђе се угасити. " и " " 
затрепка ђе. 
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Процедура аутоматског менија: 
 

Мени Редослед Тежина Дисплеј 
200 g  
400 g  

 

A-1 

Aуто загревање  
 

1 
600 g  
200 g  
300 g  

 
A-2 

Поврђе 
 

2 
400 g  
250 g  
350 g  

 
A-3 

Риба 

 

 
3 

450 g  
250 g  
350 g  

 
A-4 

Месо 

 
4 

450 g  
50 g (са 450g хладне воде  A-5 

Тестенине 
 

5 
100 g (са 800g хладне воде)  

200 g  
400 g  

 
A-6 

Кромпир 
 

6 
600 g  
200 g  A-7 

Пица 
 

7 
400 g  

     200 ml  A-8 
Супа 

 
8 

     400 ml  
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Дијагностицирање 
 

 
 
 

 
 
 
   
 

  
 

 

 
 

 

 
 

  

It is forbidden to run the unit without any food inside. 

It is very dangerous. 
 

  

 
 

 

   
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

   
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
According to Waste of Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and 
treated. If at any time in future you need to dispose of this product 
please do NOT dispose of this product with household waste. 
Please send this product to WEEE collecting points 

 
НОРМАЛНО 

Микроталасна пеђ 
смета пријему ТВ 
сигнала 

Могуђе је да дође до сметњи код пријема радио и ТВ 
сигнала када микроталасна пеђ ради. Слично је као и 
са малим електричним апаратима као миксере, 
усисивачи и фенови. Ова појава је нормална. 

Слаба осветљеност 
рерне 

Приликом кувања на ниске јачине светло у рерни може 
да буде угушено. Ово је нормална појава. 

Акумулација паре 
на врата, топли  
ваздух излази из 
отвора 

У току кувања пара излази из хране. Веђи део изађи ђе 
из вентилациских отвора али део може се акумулира 
на хладна места као што је врата пеђи. Ово је 
нормална појава. 

Пеђ је ненамерно  
укључена без хране 
у рерни 

Забрањена је радња апарата без хране у њему. Ово је 
врло опасно. 

 

 
Проблем Могуђи разлог Решење 

Пеђ не може да 
се укључи. 

(1) Кабел за струју није 
 добро  прикључен у 
 штекер. 

Извадите прикључак из 
штекера и након 10 
секунди поново 
прикључите га. 

(2) Осигурач је испао. 
 

Замените или ресетирајте 
осигурач (поправке треба 
да изврше стручне особе 
наше компаније) Пеђ не загрева. 

(3) Поблем код штекера. 
 

Тестирајте штекер и 
електричне апарате 

Стаклени тањир 
прави буку када 
микроталасна пеђ 
ради. 

(4) Прљаво лежиште 
 носача и дно рерне. 

Видите “Одржавање 
микроталасне пеђи“ за 
чишђење прљавих делова. 

 

Сугласно Директиве за одлагање електричне и електронске опреме 
(WEEE), отпад електричне и електронске опреме треба засебно да се 
скупља и обрађива. Ако у било које време у будуђе треба да се 
ослободите од овог производа молимо Вас не ОТКЛАЊАЈТЕ ГА 
заједно са осталим куђним отпадом. Молимо Вас испратите овај 
производ до WEEE собирних пунктова које су Вам доступне. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛ:  FAVORIT MBPVL 20 
 

 

 
 
 

Read these instructions carefully before using your 

microwave oven, a nd keep it carefully. 

If you follow the instructions, your oven will provide you with 
 

many years of good service. 
 
 
 
 

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микробранова печка 
 

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ 

Внимателно прочитајте ги инструкциите пред користење 
на микробрановата печка и внимателно чувајте ги. 
 
Ако ги следите овие инструкции, Вашата микробранова 
печка исправно ќе ве служи многу години. 
 
ВНИМАТЕЛНО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ  
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МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ОД МОЖНО ПРЕКУМЕРНО 
ИЗЛОЖУВАЊЕ НА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА 
 

(а)  Не се обидувајте да ја користите печката со отворена     
  врата бидејќи тоа може да резултира со штетно       
  изложување на микробранова енергија. Важно е да не се  
  скршат или да не експериментирате со безбедносните  
  брави. 
(b)  Не поставувајте предмети меѓу предниот дел на печката и  
  вратата и не дозволувајте нечистотии или остатоци од  
  средства за чистење да се акумулираат на дихтунзите. 
(с)  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или дихтунзите се  
  оштетени, печката  не смее да се користи додека не се    
  извршат поправки од страна на стручно лице. 
 
ДОПОЛНУВАЊЕ 
Ако апаратот не се одржува во добро чиста состојба, нејзината 
површина би можела да се деградира и да влијае на животниот век 
на апаратот како и да доведе до опасни ситуации. 
 
 
 
 

Спецификации 
 

Модел: FAVORIT MBPVL 20 
Номинален напон: 230V~50Hz 
Номинална влезна моќност (Микробранови): 1250W 
Номинална излезна моќност  (Микробранови): 800W 
Номинална влезна моќност (скара): 1000W 
Капацитет на рерната: 

 
20L 

Пречник на  ротирачката тава:  245mm 
Надворешни димензии (ДxШxВ): 594x316x382mm 
Нето тежина: Approx 13.5 kg 
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ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons 

or exposure to excessive microwave oven energy when 
using your appliance, follow basic precautions, including 
the following: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За да се намали ризикот од изгореници, струен удар, 
пожар, повреди на лица или изложување на прекумерна 
микробранова енергија кога го користите апаратот, 
следете ги основните мерки на претпазливост 
вклучително и следниве: 

1. Предупредување: Течностите и храната 
не смеат да се загерваат во затворени 
садови поради тоа што истите може да 
експлодираат. 

2. Предупредување: Опасно е за секое 
лице, освен за квалификуван техничар, 
да извршува поправки кои вклучуваат 
остранување на поклопци кои штитат од 
изложеност на микробранова енергија. 

3. Апаратот може да го користат деца 
поголеми од 8 години како и лица со 
намалени физички, сетилни или 
ментални способности или оние со 
недостаток на искуство и знаење само 
кога се под надзор или кога претходно 
им се дадени инструкции во врска со 
користење на апаратот на безбеден 
начин и ако ги разбираат постоечките 
опасности. Децата не смеат да си играат 
со апаратот. Чистењето и одржувањето 
не смеат да го извршуваат деца постари 
од 8 години освен ако не се под надзор. 

4. Апаратот и кабелот да се држат вон 
дофат на деца кои се помали од 8 
години. 

5. Користете само прибор кој е наменет за 
микробранови печки. 

6. Печката треба редовно да се чисти, а 
остатоците од храна да се отстрануваат. 

7. Прочитајте и следете ги конкретните: 
“МЕРКИ НА ПРЕТПАЛЗИВОСТ ОД 
МОЖНО ПРЕКУМЕРНО ИЗЛОЖУВАЊЕ 
НА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА“. 

8. Кога загревате храна во пластични 
садови треба да ја надгледувате 
печката поради можност од запалување. 

9. Ако се појави чад исклучете го апаратот 
или извадете го приклучокот од 
штекерот и не ја отварајте вратата за да 
се угасни пламенот. 

10. Не ја преготвувајте храната.  
11. Не ја користете печката за складирање. 

Не чувајте артикли како леб, колачи, 
итн, во печката. 

12. Отстранете ги сите жичани или метални 
рачки од пластичните садови/кеси пред 
да ги ставите во печката. 

13. Поставувањето на печката мора да се 
иврши исклучиво според инструкциите за 
инсталирање.  

14. Јајца во лушпа и тврдоварени јајца не 
смеат да се загреваат во 
микробрановата печка затоа што  може 
да експлодираат дури и кога завршило 
загревањето со микробранови. 

15. Апаратот е наменет за користење во 
домашни и слични услови како што се:  

 -  кујни во продавници, кујни во   
 канцеларии и во други работни  
 средини; 
 - од страна на клиенти во хотели,  
 мотели и резиденцијални    
 средини; 
 - на фарми; 
 - полупансиони. 
16. Ако кабелот за напојување е оштетен 

истиот мора да го замени 
производителот, сервисот или други 
квалификувани лица за да се избегнат 
можни опасности. 

17. Апаратот да не се користи во 
надворешни услови. 

18. Да не го користите апаратот во близина 
на вода, во воден подрум или во 
близина на базен. 

19. Температурата на допирните површини 
може да биде висока кога апаратот 
работи. Површините можат да станат 
жешки при користењето. Кабелот да се 
држи подалеку од загреаните површини 
и не покривајте ги отворите на печката. 

20. Не дзволувајте кабелот да виси од 
масата или шанкот. 

21. Нередовното чистење може да доведе 
до деградација на површините, а тоа 
влијае негативно врз работниот век на 
апаратот и може да настанат опасни 
ситуации. 

22. Содржината на шишињате и теглите за 
храна на бебиња треба да се  измешаат 
или протресат како и да се провери 
температурата пред конзумирање за да 
се избегнат изгоретини. 
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23. Микробрановотo загревање на пијалоци може да резултира со одложeнo еруптивнo 
вриењe, па затоа треба да се внимава при ракување со садот. 

24. Апаратот не е наменет за користење од страна на лица (вклучувајќи и деца) со 
намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на 
искуство и знаење, освен ако не се под надзор или им се дадени инструкции за 
користењето на апаратот од страна на лицето кое е одговорно за нивната 
безбедност. 

25. Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со апаратот. 
26. Апаратите не се наменети да се управуваат со помош на надворешен тајмер или 

посебен далечински систем на контрола. 
27. Достапните делови може да се вжештат за време на употребата. Малите деца 

треба да се чуваат подалеку од апаратот. 
28. Да не се користи пареа за чистење. 
29. За време на употребата апаратот се загрева. Треба да се внимава да не ги 

допирате грејните елементи во печката. 
30. Користете температурна сонда исклучиво препорачана за оваа рерна. (За печки 

посебно опремени за употреба на сонда за проверка на температура). 
31. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни делови се загреваат во текот 

на користењето. Треба за се внимава да не се допираат грејните елементи. Деца 
помали од 8 години да се чуваат подалеку од апаратот освен ако се постојано 
надгледувани. 

32. Микробрановата печка мора да се ракува со декоративната врата отворена. (За 
печки со декоративни врати.) 

33. Задната страна на апаратот треба да се постави на ѕид. 
34. Микробрановата печка не смее да се смести во кабинет, освен ако не е тестирана 

за вградување. 
 
 
 
 
 
 
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ЗА 
ИДНА ПОТРЕБА 
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За намалување на ризиTo Reduce the Risk of Injury to Persons 
Grounding Installation 

 
 

DA NGER 
Electric Shock Hazard 
Touching some of the interna components 
can cause serious personal injury or death. 
Do not disassemble this appliance. 

 
WA RNING 
Electric Shock Hazard 
Improper use of the grounding can result in 
electric shock. Do not plug into an outlet until 
appliance is properly installed and grounded. 

 
This appliance must be grounded. In the 
event of an electrical short circuit, 
grounding reduces the risk of electric 
shock by providing an escape wire for 
the electric current. This appliance is 
equipped with a cord having a grounding 
wire with a grounding plug. The plug must 
be plugged into an outlet that is properly 
installed and grounded. 

 

Consult a qualified electrician or 
serviceman if the grounding instructions 
are not completely understood or if doubt 
exists as to whether the appliance is 
properly grounded. If it is necessary to 
use an extension cord , use only a 3-wire 
extension cord. 

1. A short power-supply cord is provided 
to reduce the risks resulting from becoming 
entangled in or tripping over a longer cord. 
2. If a long cord set or extension cord is 
used: 
1)The marked electrical rating of the cord 
set or extension cord should be at least as 
great as the electrical rating of the appliance. 

2)The extension cord must be a grounding- 
type 3-wire cord. 
3)The long cord should be arranged so that 
it will not drape over the counter top or 
tabletop where it can be pulled on by children 
or tripped over unintentionally. 
 
 
CL EA NING 
Be sure to unplug the appliance from the 
power supply. 
1.  Clean the cavity of the oven after using 

with a slightly damp cloth. 
2.  Clean the accessories in the usual way 

in soapy water. 
3.  The door frame and seal and 

neighbouring parts must be cleaned 
carefully with a damp cloth when they 
are dirty. 

4.  Do not use harsh abrasive cleaners 
or sharp metal scrapers to clean the 
oven door glass since they can 
scratch the surface, which may 
result in shattering of the glass. 

5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the 
cavity walls that the food cooked can 
touch: 
Place half a lemon in a bowl, add 300ml 
(1/2 pint) water and heat on 100% 
microwave power for 10 minutes. 
Wipe the oven clean using a soft, dry cloth. 

За да се намали ризикот од повреди на лица 
Заземјување 

ОПАСНОСТ 
Опасност од струен удар 
Допирањето на некои од внатрешните 
компоненти може да предизвика сериозни 
повреди или смрт. 
Не го расклопувајте апаратот. 
 
 
 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
Опасност од струен удар 
 
Неисправното заземјување може да предизвика 
електричен удар. Не приклучувајте во штекер  
се додека апаратот не е исправно инсталиран и 
заземјен. 
 
Апаратот мора да биде заземјен. Во случај на 
краток спој, заземјувањето го намалува ризикот 
од струен удар со тоа што обезбедува жица  
низ која струјата може да се пренасочи. 
Апаратот е опремен со кабел кој има жица за 
заземјување и приклучок за заземјување. 
Приклучокот кора да се приклучи во штекер кој е 
исправно инсталиран и заземјен. 
 
Ако инструкциите за заземјување не се добро и 
целосно разбрани или ако постои сомневање за 
тоа дали апаратот е соодветно заземјен, 
консултирајте се со квалификуван електричар 
или сервисер. Ако е потребно да се користи 
продолжен кабел употребете исклучиво кабел 
со 3 жици. 
 
1. Апаратот е опремен со краток кабел за 
напојување за да се намали ризикот од 
сопнување или сплеткување. 
2. Ако се употребува долг кабел за напојување 
или долг продолжен кабел: 
1) Означените електрични вредности треба да 
се барем еднакво големи како вредностите на 
електричните спецификации на апаратот.  
 
 

2) Продолжниот кабел мора да е од видот на 
заземјени кабли со 3 жици. 
3) Долгиот кабел треба да се намести така да 
не виси од работната површина или масата од 
каде што може да го тргаат деца или од кој 
може некој ненамерно да се сопне. 
 
 
ЧИСТЕЊЕ 
 
Пред чистење исклучете го апаратот од 
напојувањето. 
1. Исчистете го отворот на печката со малку 

натопена крпа. 
2. Исчистете го приборот на вообичаен начин 

со вода со сапуница.  
3. Рамката на вратата и дихтунгот мора да се 

чистат внимателно со натопена крпа кога 
истите се валкани. 

4. Не употребувајте абразивни средства за 
чистење или метални стругачи за чистење 
на стаклото од вратата поради тоа што ова 
може да доведе до кршење на стаклото. 

5. Совет за чистење-За полесно чистење на 
зидовите во отворот кои можат да дојдат 
во допир со храната: 

   Ставете пола лимон во сад, додадете  
   30 мл вода и загрејте на 100%     
   микробранова моќност за времетраење    
   од 10 минути. 
   Избришете со мека и сува крпа. 
 
 
 
 
 



6  

CAUTION 
Personal Injury Hazard 
It is hazardous for anyone 
other than a competent person 
to carry out any service or repair 
operation that involves the removal 
of a cover which gives protection 
against exposure to microwave 
energy. 

UTENSIL S 
See the instructions on "Materials you can use in 
microwave oven or to be avoided in microwave oven." 
There may be certain non-metalic utensils that are not 
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the 
utensil in question following the procedure below. 
 
Utensil Test: 
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold 

water (250ml) along with the utensil in question. 
2. Cook on maximum power for 1 minute. 
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is 

warm, do not use it for  microwave cooking. 
4. Do not exceed 1 minute cooking time. 

 
 
Материјали кои може да се користат во микробранова печка 
 
 

 

Aluminum foil  Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of 
meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too 
close to oven walls. The foil should be at least 2.5cm away from oven 
walls. 

Browning dish 
 
 

Dinnerware 

Glass jars 

Glassware 

Oven cooking 
bags 

Paper plates 
and cups 
Paper towels 

 
Parchment 
paper 

Plastic 
 
 
 

Plastic wrap 

Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must 
be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage may cause the 
turntable to break. 
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use 
cracked or chipped dishes. 

Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars 
are not heat resistant and may break. 
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metalic trim. 
Do not use cracked or chipped dishes. 

Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make 
slits to allow steam to escape. 

Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended 
while cooking. 
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision 
for a short-term cooking only. 
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming. 

 
ckage. 

Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain 

  

ВНИМАНИЕ 
Опасност од лични повреди  
 
Опасно е за секое лице, освен 
за квалификуван техничар, да 
извршува поправки кои 
вклучуваат отстранување на 
поклопци кои штитат од 
изложеност на микробранова 
енергија. 

ПРИБОР 
 

Видете ги инструкциите “Материјали кои може да се 
користат во микробранова печка и материјали кои треба 
да се избегнуваат од користење во микробранова 
печка“. Постојат одредени неметални прибори кои не се 
безбедни за употреба во микробранови печки. Ако 
постои сомнеж можете да го тестирате приборот според 
процедурата дадена подолу. 
Тест за прибор/садови: 
1. Ставете во сад кој може да се користи во 
микробранова печка 1 шолја ладна вода (250 мл) и 
приборот кој што е во прашање. 
2. Гответе на максимална сила 1 минута. 
3. Внимателно почувствувајте го приборот кој се 
тестира. Ако празниот прибор (сад) е топол тоа значи 
дека не смее да се користи за микробраново готвење.  
4. Да не се надмине периодот на готвење од 1 минута  

Прибор      Забелешки 
Алуминиумска 
фолија 

Само за заштита. Мали глатки парчиња може да се користат за да се покријат 
тенки парчиња месо или живина за да не дојде до преготвување. Ако фолијата 
е премногу блиску до зидовите од рерната може да дојде до искрење. 
Фолијата треба да биде најмалку 2.5 cm подалеку од зидовите на рерната. 

Тави за 
готвење 

Следете ги инструкциите на производителот. Дното на тавата за готвење мора 
да е најмалку 5 мм над ротирачкото постоље. Неисправната употреба може да 
предизвика кршење на ротирачкото постоље. 

Сервиси за 
јадење 

Само оние кои се наменети за употреба во микробранова печка. Следете ги 
упатствата на производителот. Да не се користат напукнати или скршени 
чинии. 

Стаклени тегли Капаците секогаш да се отстранат. Да се користат само за загревање на храна 
додека не се затопли. Повеќето од стаклените тегли не се огноотпорни и 
можат да се скршат. 

Стакларија Да се користи само огноотпорна стакларија наменета за во рерни. Не смее да 
има метални содржини. Да не се користат напукнати или скршени чинии. 

Кеси за 
готвење  

Следете ги упатствата на производителот. Да не се затвараат со метални 
врвци. Направете зарези за да се испушта пареата. 

Хартиени 
чинии и чаши 

Користете исклучиво за краткотрајно готвење/загревање. Кога готвите секогаш 
бидете присутни покрај печката. 

Хартиени крпи Користете за покривање на храна која се топли и за впивање на маснотии. 
Користете под надзор и само за краткотрајно готвење. 

Пергамент 
хартија 

Користете како покривка за да се спречи прскање или за виткање заради 
динстање. 

Пластика Само онаа наменета за микробранови печки. Следете ги упатствата на 
производителот. Треба да бидат означени со “Microwave Safe” (безбедни за 
микробранова употреба). Некои пластични садови омекнуваат како што 
храната во нив се загрева. Кеси за готвење и врзани кеси треба да се зарезат 
или дупнат како што е наведено на нивното пакување. 

Пластична 
фолија 

Само онаа наменета за микробранови печки. Се користат за покривање на 
храната при готвењето за да се задржи влажноста. Не дозволувајте 
пластичната фолија да дојде во допир со храната. 

Термометри Само оние наменети за микробранови печки (термометри за месо и колачи). 
Мрсна хартија Се користи за покривање за да се спречи прскање и за да се задржи 

влажноста. 
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Материјали кои не треба да се употребуваат во микробрановата 
печка 
Ut ensil s  Remark s   
Aluminum tr ay 
Food c arton with  

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish. 
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish. 

m et al  h and le   
Met al or m et al - 
trimm ed ut ensils  

Met al twist ti es 
Pap er b ags  
Pl astic fo am 

 
Wood  

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may 
cause arcing. 
May cause arcing and could cause a fire in the oven. 
May cause a fire in the oven. 
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed 
to high temperature. 

Wood will dry out when used in the microwave oven and may split 
  or crack.   

 
 
 

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЕЧКАТА 
Називи на деловите и опремата 
Извадете ја печката и сите материјали од пакувањето како и 
материјалите од рерната. Печката е опремена со следната 
опрема: 
Стаклена тава  1    
Ротирачко постоље 1 
Упатство за користење 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 A) Контролен панел 

B) Оска на ротирачкото постоље  
C) Ротирачки прстен  
D) Стаклена тава 
E) Прозорец 
F) Врата 
G) Безбедносна брава 

Прибор      Забелешки 

Алуминиумски тацни 
Може да предизвика искри. Ставете ја храната во сад кој е 
наменет за готвење во микробранова печка. 

Картон за храна со 
метална рачка 

Може да предизвика искри. Ставете ја храната во сад кој е 
наменет за готвење во микробранова печка. 

Метални или предмети 
со метал 

Металите ја заштитуваат храната од микробранова 
енергија. Металните делови можат да предизвикаат искри. 

Метални жици за 
врзување на кеси 

Може да предизвикаат искри и може да предизвикаат 
пожар во печката. 

Хартиени кеси Можат да предизвикаат пожар во печката. 

Пластична пена 
Пластичната пена може да се стопи или да ја контаминира 
течноста кога е изложена на висока температура. 

Дрво 
Дрвото ќе се исуши кога се употребува во микробранова 
печка и може да напукни или да се расцепи. 

 

 

 

 
 

 

 

  

Решетка за скара (само со функцијата grill 
(скара) и се става на стаклената тава 
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Turntable Installation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a.  Never place the glass tray upside down. The glass 

tray should never be restricted. 

b.  Both glass tray and turntable ring assembly must 

always be used during cooking. 

c.  All food and containers of food are always placed 

on the glass tray for cooking. 

d.  If glass tray or turntable ring assembly cracks or 

breaks, contact your nearest authorized service 

center. 
 
 
 
Инсталирање на  
работна површина 
Remove all packing material and accessories. 
Examine the oven for any damage such as 
dents or broken door. Do not install if oven is 
damaged. 

 
 
Installation 
1.  Select a level surface that provide 

enough open space for the intake 
and/or outlet vents. 

30cm 

 
 
Cabinet: Remove any protective film found 
on the microwave oven cabinet surface. 
Do not remove the light brown Mica cover 
th at is att ach ed to th e ov en c avity to 
protect the magnetron. 
 
 
 
(4) Blocking the intake and/or outlet openings 

can damage the oven. 
(5) Place the oven as far away from 

radios and TV as possible. 

0cm 

 
20cm 

 
 

min85cm 

20cm 
 

Operation of microwave oven may 
cause interference to your radio or TV 
reception. 

2.   Plug your oven into a standard household 
outlet. Be sure the voltage and the 
frequency is the same as the voltage 
and the frequency on the rating label. 

(1)  The minimum installation height is 
85cm. 

(2)  The rear surface of appliance shall 
be placed against a wall. 
Leave a minimum clearance of 
30cm above the oven, a minimum 
cl ear anc e of 20cm is required 
between the oven and any adjacent 
walls. 

(3)  Do not remove the legs from the 
bottom of the oven. 

 
WARNING: Do not install oven over a 
range cooktop or other heat-producing 
appliance. If installed near or over a heat 
source, the oven could be damaged and 
the warranty would be void. 

, can result in overheating and damage to the magnetron. 

Инсталација на ротирачкото постоље 
 

 

 

Оска 

Ротирачки 
прстен 

 

Стаклена тава 

  Осовина (на долна страна) 

а. Никогаш не ја ставајте стаклената тацна 
наопаку. Стаклената тацна никогаш не 
смее да биде ограничена 

b.  Мора секогаш да се користат 
стаклената тава и ротирачкиот 
прстен заедно при готвење. 

c.  Секоја храна и сите садови за 
храна се ставаат на стаклената 
тава заради готвење. 

d.  Ако стаклената тава или 
ротирачкиот прстен напукнат или 
се расипат стапете во контакт со 
најблискиот овластен сервис. 

 

Инсталација и поврзување 
 

1. Ово апарат е наменет само за домашна употреба. 
2. Оваа прчка е наменета искупиво за вградување. Не смее да се користи за употреба 

на работна површина или за употреба внатре во елемент. 
3. Молиме следете ги посебните упатства за инсталација. 
4. Овој апарат може да се инсталира во елемент монтиран на зид од 60цм ширина (со 

најмалку 55цм длабошина и 85цм висина од подот). 
5. Апаратот е опремен со приклучок кој мора да се прилучи во соодветно инсталиран и 

заземјен штекер. 
6. Волтажата на електричната мрежа мора да одговара на онаа наведена на етикетата 

со спецификации.  
7. Штекерот мора да се инсталира, а кабелот за напојување мора да се замени од 

страна на квалификуван електричар. Доколку кабелот не е достапен по 
инсталирањето, мора да постои се-полен изолирачки прекинувач од страната на 
инсталирањето со контактен зазор од најмалку 3мм. 

8. Не семат да се користат адаптери, мулти-штекери и продолжни кабли. 
Преоптоварувањето може да предизвика пожар. 

 

                          

Пристапните површини може 
да станат жешки во текот на 
работењето.  
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Инструкции за користење 
 

1. Clock Setting 
When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once. 

 

1) Притиснете" Clock/ Pre-Set ", броевите за час ќе затрепкаат и                   

             "        "  индикаторот за часовникот ќе светни. 
2) Завртете         сза да се наместат броевите за часот,  

     броевите треба да бидат од 0--23.   
 

3) Притиснете  " Clock/ Pre-Set ", броевите за минути ќе затрепкаат. 
 

4) Завртете    " to adjust the minute figures, the input time should 
     be within 0--59.   

 
5) Press "  Clock/ Pre-Set " to finish clock setting. The indicator for clock 

"  " will go out, ":" will flash, and the time will light. 

 
2. Cooking food  

 

Press " Micro./Grill/Combi. " and turn "  " to select the function you want. Press 

"  Micro./Grill/Combi. " and turn "  " to select the cooking time. Press "  Quick Start/Start " 

to start cooking. 
Example: If you want to use 80% microwave to cook food for 20 minutes, you can 

operate the oven as the following steps. 

1) Press "  Micro./Grill/Combi. ", the screen displays "P100". 
 

2) Turn "  " to adjust 80% microwave power until the oven displays 

     "P 80".   
 

3) Press " Micro./Grill/Combi. " to confirm, the screen displays "P 80". 

 
4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays 

"20:00". 
 

5) Press "  Quick Start/Start " to start cooking or press "Cancel/Stop " 

to cancel the settings. 

Забелешка:  Параметрите за прилагодено време на код прекинувачот се како   
    што следува: 

 0---1    мин  :   5  секунди 

 1---5    мин  :   10 секунди 

 5---10  мин :   30 секунди 

 10---30  мин :   1 минута 

 30---95  мин :   5 минути 

1. Подесување на часовникот 
Кога ќе се вклучи напојувањето на микробрановата печка на дисплејот ќе се прикажи “0:00”, а 
алармот ќе заѕвони еднаш. 
 

1) Притиснете " Clock/ Pre-Set " , броевите за час ќе затрепкаат и  
 

 индикаторот за часовник "  " ќе светне.  
  
3) Притиснете на " Clock/ Pre-Set " , броевите за минути ќе 
 затрепкаат. 

4) Завртете " " за да се наместат броевите за минути, броевите 
 треба да бидат од 0—59.  
5) Притиснете на " Clock/ Pre-Set " за да го завршите местењето на 
 времето. Индикаторот за часовник "  " ќе се изгасне, ќе 
 затрепка ":" и подесеното време ќе светне.  

 
2. Готвење на храна 

Притиснете " Micro./Grill/Combi. " и завртете " " за да ја изберете посакуваната 
функција.  

Притиснете " Micro./Grill/Combi. " и завртете " " за да го изберете времетраењето на  
 

готвење. Притиснете "  Quick Start/Start " и завртете " " за да започне готвењето.  
На пример: Ако сакате да користите 80% микробранова јачина за да готвите храна 20 
минути можете да готвите следејќи ги следните чекори: 

1) Притиснете " Micro./Grill/Combi. " , на дисплејот ќе се појави "Р 80".  
 

2) Завртете " " за да се намести микробранова јачина од 80% 
додека на дисплејот не се појави "Р 80".   
3) Притиснете " Micro./Grill/Combi. " за да потврдите, на дисплејот ќе се 
 појави "Р 80".   

4) Завртете " " за да се внеси времетраењето на готвење се 
додека на дисплејот не се појави "20:00".   

  5) Притиснете "  Quick Start/Start " за да започне готвењето или притиснете "Cancel/Stop "   
      за да ги поништите внесените вредности. 
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" Micro./Grill/Combi."  инструкции.  

Order  
 

 
 
 

LED Дисплеј 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

Power 
 

100% 
 

80% 
 

50% 
 

30% 
 

10% 
 

0% 
 

55% 
 

36% 

Power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

45% 
 

64% 
 
Забелешка: Откако ќе измине половина од времетраењето на готвење на скара, 
печката ѓе паузира и ќе испушти два бип звучни сигнали, ова е нормална појава. 
Можете да притиснете "  Quick Start/Start  " за да продоложите со готвењето. Но за да 
имате подобри резултати на готвена храна на скара, треба да се преврти храната, 
да се затврои вратата, а потоа да се притисне на   "Quick Start/Start " за да продолжи 
готвењето. Ако за време од 1 минута не се преземат овие мерки, печката ѓе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
3)  Притиснете "  Clock/ Pre-Set ", броевите за час ќе затрепкаат, а индикаторот  

"  " ќе светни. 
 

4) Завртете "  " за да се внесат часовите, броевите треба да 
бидат 0--23.

 
    Јачина на                       Јачина на 
микробранови        скара      Редослед 

Забелешка: Откако ќе измине половина од времетраењето на готвење на скара, 
печката ќе паузира и ќе испушти два бип звучни сигнали, ова е нормална појава. 
Можете да притиснете "  Quick Start/Start  " за да продоложите со готвењето. Но за да 
имате подобри резултати на готвена храна на скара, треба да се преврти храната, да 
се затвори вратата, а потоа да се притисне на   "Quick Start/Start " за да продолжи 
готвењето. Ако за време од 1 минута не се преземат овие мерки, печката ќе продолжи 
со работа и ќе испушти еден бип сигнал. 

3. Претходно  наместена  програма  

1)  Прво наместете го времето. (Видете инструкции за местење на време.) 
2)  Внесете ја програмата за готвење. Три фази на нивоа на јачина е максимумот 
што може да се постави. Одмрзнувањето секогаш мора да биде првата фаза ако е 
вклучена во коминирана програма. 
На пример: Ако сакате да употребите 80% микробранова јачина за готвење на 
храна за времетраење од 15 минути преземете ги следните чекори: 

a. Притиснете"  Micro./Grill/Combi.", на дисплејот ќе се појави "P100". 

b. Завртете "  " за да се внесе 80% микробранова јачина се додека на 
дисплејот не се појави "P 80".  
c. Притиснете "  Micro./Grill/Combi. " за да потврдите, на дисплејот ќе се појави "P 80". 

d. Завртете " " за да го внесите времетраењето на готвење се додека на дисплејот не 
се појави "15:00". 

 

e. Бидете внимателни! Молиме не притискајте "  Quick Start/Start  " за да започни 
готвењето                        

3) Притиснете " Clock/ Pre-Set ", броевите за час ќе трепкаат, а 
индикаторот "  " ќе светне. 

 

4) Завртете " " за да се наместат броевите за час, броевите  треба 
да бидат од 0—23.  
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5) Притиснете "  Clock/ Pre-Set ", броевите за минути ќе затрепкаат. 
 
  

6) Завртете "  " to adjust the minute figures, the input time should be 
within 0--59. 

 
7) Press "   Quick Start/Start 

 
" to finish setting. The indicator for clock "  " 

will flash. If the door is closed, buzzer will ring twice when the time 

arrives, then cooking will start automatically and the indicator for clock " 

 " will go out. 
 

4. Defrost By W.T. 
1) Press "   Defrost By W.T.   " button. LED will display "dEF1", "  " and 

"  " will light. 
 

2) Turn "  " to select the weight of food.The weight is from 100-2000g. 
 

 
3) Press "  Quick Start/Start " to start defrosting food. "  " and "  " will flash. 

 
 

5. Defrost By Tim e 
1) Press " Defrost By Time " button. LED will display "dEF2", "  " and 

"  " will light. 

 
2) Turn "  " to select the cooking time. The MAX. time is 95 minutes. 

 
3) Press "  Quick Start/Start " to start defrosting food. "  " and "  " will flash. 

 
 

6. Multi-section cooking 
At most 3 sections can be input for cooking. In multi-section cooking, if one section is 
defrosting, then defrosting shall be placed in the first section. 

Example: If you want to use "20 minutes of 100% microwave power + 5 minutes of 80% 
microwave power " to cook food. 

 

1) Press " Micro./Grill/Combi. " pad , the screen displays "P100". 
 

 
2) Press " Micro./Grill/Combi. " to select 100% microwave power. 

 
 

3) Turn "  " to select cooking time. 
 
 

4) Press " Micro./Grill/Combi. " pad , the screen displays "P100". 

5) Притиснете " Clock/ Pre-Set ", броевите за минути ќе затрепкаат. 
 

6) Завртете " " за да се наместат броевите за минути, броевите 
 треба да бидат од 0—59.   
7) Притиснете "  Quick Start/Start " за да завршите со местењето. 
Индикаторот "  "ќе затрепка. Ако вратата е затворена, звучниот 
аларм ќе заѕвони два пати кога ќе дојде наместеното време, готвењето 
автоматски ќе започне, а индикаторот "  " ќе се исгасне. 

 

 
4. Одмрзнување според тежина 

1) Притиснете го копчето "   Defrost By W.T.   ". На дисплејот ќе се 
појави "dEF1", "  " и " " ќе светнат.  

2) Завртете " " за да ја изберете тежината на храната. Тежината 
која може да се избере е од 100 – 2000 гр.   
3) Притиснете "  Quick Start/Start " за да започне одмрзнувањето. "  
" и " " ќе трепкаат. 

 

 
 
5. Омрзнување според времетраење 

1) Притиснете го копчето " Defrost By Time ". На дисплејот ќе се појави 
"dEF2", "  " и " " ќе светнат.  

2) Завртете " " за да го изберете времетраењето на одмрзнување.  
Максималното времетраење изнесува 95 минути.  
3) Притиснете "  Quick Start/Start " за да започне одмрзнувањето. "  
" и " " ќе трепкаат. 

 

 
6) Комбинирано готвење 
Три фази на нивоа на јачина е максимумот што може да се постави. Ако 
одмрзнувањето е една од фазите тогаш тоа мора да биде првата фаза. 
На пример: Ако за готвење сакате да користите "20 минути на 100% микробранова 
јачина + 5 минути на 80% микробранова јачина: 
1) Притиснете"  Micro./Grill/Combi.", на дисплејот ќе се појави "P100". 

 
2) Притиснете"  Micro./Grill/Combi." за да изберете 100% јачина на 
микробранови.  
3) Завртете " " за да го изберете времетраењето на готвење 

 
4) Притиснете"  Micro./Grill/Combi.", на дисплејот ќе се појави "P100". 
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5) Turn "  " to select 80% microwave power. 

 

 
6) Press " Micro./Grill/Combi. " pad, then turn "  " to select cooking 

time of 80% microwave power. 
 

7) Press " 

setting. 

 
 Quick Start/Start  " to start cooking or press " Cancel/Stop " to cancel the 

 
 

7. St art /Quick  St art  
When the oven is in the waiting state, press "   Quick Start/Start  " to start cooking food with 
full microwave power for 1 minute. Each press will increase one minute. The 
maximum cooking time is 95 minutes. 

 
 

8. Auto Menu  

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish of 250g. 

1) Press "  Auto Menu  " ,  " " and " " will light.  

 
2) Turn "  " to select the function you want. 

 
 

3) Press "  Auto Menu " button to confirm. 
 
 

4) Turn "  " to select the weight of fish. "g" will light. 
 
 

9. Функција на заклучување заради заштита на деца 
Заклушување:  Кога печката е во состојба на подготвеност, притиснете "   

   Cancel/Stop  " за времетраење од 3 секунди, ќе слушнете долго  
   бипкање кое означува дека функцијата на заклучување е   

   активирана, а на дисплејот ќе се појави "   ". 
Отклучување:  Кога печката е заклучена, притиснете"  Cancel/Stop " за времетраење од 
     3 секунди, ќе слушнете долго бипкање кое означува дека печката е  
     отклучена. 

 

10. Функција на проверка 
(1) Кога печката е во состојба на микробраново готвење, скара или комбинирано 
готвење, ако притиснете " Micro./Grill/Combi. " на дисплејот ќе се појави тековната 
јачина на готвење за времетраење од 4 секунди. По 4 секунди печката ќе се врати 
во претходната состојба; 

(2) Кога печката е во состојба на готвење, притиснете " Clock/ Pre-Set " за да се прикаже 
   времето на дисплејот за времетраење од 4 секунди 

(3)  Во состојба на одложено готвење притиснете" Clock/ Pre-Set" за да се прикаже 
 одложеното време на готвење. 

 

 
5) Завртете " " за да изберете 80% микробранова јачина 

 

6) Притиснете"  Micro./Grill/Combi.", потоа завртете " " за да изберете 
времетраење на готвење со 80% микробранова јачина.  
7) Притиснете "  Quick Start/Start " за да започне готвењето или  
" Cancel/Stop " за да се поништат внесените вредности. 

 

 

7. Start /Quick (брзо стартирање)  
Кога печката е во состојба на подготвеност, притиснете "   Quick Start/Start  " за да 
започне готвењето со максимална микробранова јачина за времетраење од 1 
минута. Со секое наредно притискање времетраењето се зголемува за 1 минута. 
Максималното времетраење на готвење е 95 минути. 
 

8. Auto Menu (Авто мени)  

Пример: Ако сакате да ја користите функцијата "Auto Menu" за да приготвите риба од 
250 грама. 
1) Притиснете "  Auto Menu ",  " и " " ќе светнат. 

 

2) Завртете " " за да ја изберете посакуваната функција. 
 

3) Притиснете го копчето "  Auto Menu " за да потврдите. 
 

4) Завртете " " за да ја изберете тежината на рибата, "g" ќе светне. 
 

   5) Притиснете "   Quick Start/Start  " за да започне готвењето. "g" ќе изгасне. " и 
" " ќе трепкаат. 
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Процедура на автоматско мени: 
 

Мени Редослед Тежина Дисплеј 
200 g  
400 g  

 

A-1 

Aвто подгревање  
 

1 
600 g  
200 g  
300 g  

 
A-2 

Зеленчук 
 

2 
400 g  
250 g  
350 g  

 
A-3 

Риба 

 

 
3 

450 g  
250 g  
350 g  

 
A-4 

Месо 

 
4 

450 g  
50 g (со 450g ладна вода  A-5 

Тестенини 
 

5 
100 g (со 800g ладна вода)  

200 g  
400 g  

 
A-6 

Компир 
 

6 
600 g  
200 g  A-7 

Пица 
 

7 
400 g  

     200 ml  A-8 
Супа 

 
8 

     400 ml  
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Дијагностицирање 
 

 
 
 

 
 
 
   
 

  
 

 

 
 

 

 
 

  

It is forbidden to run the unit without any food inside. 

It is very dangerous. 
 

  

 
 

 

   
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

   
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
According to Waste of Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and 
treated. If at any time in future you need to dispose of this 
product please do NOT dispose of this product with household 
waste. Please send this product to WEEE collecting points 
where available. 

 
НОРМАЛНО 

Микробрановата 
печка му пречи на 
приемот на ТВ 
сигнал 

Можно е да дојде до пречки кај приемот на радио и ТВ 
сигнали кога микробрановата печка работи. Слично е 
како и со малите електрични апарати како миксери, 
правосмукалки и фенови. Оваа појава е нормална. 

Слаба осветленост 
на рерната 

При готвење на ниска јачина светлото во рерната може 
да биде пригушено. Ова е нормална појава. 

Акумулација на 
пареа на вратата, 
топол воздух 
излегува од 
отворите 

Во текот на готвењето пареа излегува од храната. 
Поголемиот дел ќе излезе преку вентилациските 
отвори но дел може да се акумулира на ладните места 
како што е вратата на печката. Ова е нормална појава. 

Печката ненамерно 
е вклучена без 
храна во истата 

Забрането е работење на апаратот без во него да има 
храна. Ова е многу опасно. 

 

Согласно Директивата за отпад на електрична и електронска 
опрема (WEEE), отпадот на електрична и електронска опрема 
треба посебно да се собира и обработува. Ако во било кое време 
во иднина треба да се ослободите од овој производ Ве молиме не 
го ИСФРЛУВАЈТЕ заедно со останатиот отпад од домаќинството. 
Ве молиме испратете го овој производ до WEEE собирачки 
пунктови кои што Ви се достапни. 

 

 
Проблем Можна причина Решение 

Печката не може 
да се вклучи. 

(1) Кабелот за 
 напојување не е добро 
 приклучен во 
 штекерот. 

Извадете го приклучокот 
од штекерот и по 10 
секунди повторно 
приклучете го. 

(2) Осигурувачот 
 испадна. 
 

Заменете или ресетирајте 
го осигурувачот 
(поправките треба да ги 
вршат стручни лица на 
нашата компанија) 

Печката не 
загрева. 

(3) Поблем кај штекерот. 
 

Тестирајте го штекерот и 
електричните апарати 

Стаклената тава 
прави бука кога 
микробрановата 
печка работи. 

(4) Валкано подвижно 
 лежиште и дно на 
 рерната. 

Видете “Одржување на 
микробрановата печка“ за 
чистење на валканите 
делови. 
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