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Инструкции 

1 Инструкции 

1.1 Общи инструкции за 

безопасност  

Риск от нараняване 

• По време на употреба уредът и
неговите части стават много
горещи. Никога не докосвайте
нагревателните елементи по
време на употреба.

• Защитете ръцете си, като
носите ръкавици за фурна,
когато премествате храна
във фурната.

• Никога не се опитвайте да гасите
огън или пламъци с вода:
Изключете уреда и задушете
пламъците с противопожарно
одеяло или друго подходящо
покритие.

• Този уред може да се използва
само от деца на възраст над 8
години, както и от хора с нама-
лен физически, сензорен или
умствен капацитет или без
опит в използването на елек-
трически уреди, при условие че
са под надзор или са им даде-
ни инструкции относно безо-
пасна употреба на уреда и
свързаните с него опасности.

• Децата не трябва да си
играят с уреда.

• Дръжте деца под осем
години на безопасно

разстояние, освен ако не са 
под постоянно наблюдение. 
Дръжте децата под 8-годишна 
възраст далеч от уреда, когато 
се използва. 

• Почистването и поддръжката
не трябва да се извършват от
деца без надзор.

• Уверете се, че короните на раз-
пръсквача на пламъка са правил-
но позиционирани в техните кор-
пуси със съответните си капачки
на горелките.

• Имайте предвид колко бър-
зо се нагряват зоните за
готвене. Не поставяйте
празни тигани на котлона.
Опасност от прегряване.

• Мазнините и маслата могат да се
запалят, ако се прегреят. Не
оставяйте уреда без надзор,
докато приготвяте храни, съдър-
жащи масла или мазнини. Ако
мазнините или маслата се запа-
лят, никога не слагайте вода
върху тях. Поставете капака на
тигана и изключете съответната
зона за готвене.

• Процесът на готвене трябва
винаги да се следи. Кратък
процес на готвене трябва да се
следи непрекъснато.
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• Не поставяйте метални пред-
мети, като чинии или прибори
за хранене, върху повър-
хността на плота по време на
употреба, тъй като те могат
да прегреят.

• Не поставяйте заострени
метални предмети (прибори за
хранене или прибори) в
процепите на уреда.

• Не изливайте вода директно
върху много горещи тави.

• Дръжте вратата на фурната
затворена по време на готвене.

• Ако трябва да преместите
храната или в края на готве-
нето, отворете вратата 5 см за
няколко секунди, оставете
парата да излезе, след което я
отворете напълно.

• Не отваряйте отделението за
съхранение (където има тако-
ва), когато фурната е вклю-
чена и все още гореща.

• Елементите в отделението за
съхранение може да са много
горещи след използване на
фурната.

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ И НЕ
СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗАПАЛИМИ
МАТЕРИАЛИ В ОТДЕЛЕНИ-ЕТО
ЗА СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ БЛИЗО
ДО УРЕДА.

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АЕРОЗО-
ЛИ В БЛИЗОСТ ДО ТОЗИ
УРЕД, ДОКАТО СЕ ИЗПОЛ-
ЗВА.

• Изключете уреда вед-
нага след употреба.

• НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ТОЗИ
УРЕД.

• Винаги използвайте всич-
ки необходими лични
предпазни средства
(ЛПС), преди да извърш-
вате каквато и да е рабо-
та по уреда (монтаж, под-
дръжка, позициониране
или движение).

• Преди да извършите каквато
и да е работа по уреда,
изключете захранването.

• Монтажът и обслужването
трябва да се извършват от
квалифициран персонал в
съответствие с действащите
стандарти.

• Не се опитвайте да ремонти-
райте уреда сами или без
помощта на квалифициран
техник.

• Не дърпайте кабела, за да
изключите уреда.

• Ако захранващият кабел се
повреди, незабавно се свър-
жете с техническата поддръж-
ка, за да организирате подмя-
ната му, за да избегнете
възможни опасности.
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Риск от повреда на уреда 

• Използвайте дървени или
пластмасови прибори.

• Рафтовете и тавите трябва да се
поставят докрай в страничните
водачи. Механичните предпазни
ключалки, които предотвратяват
отстраняването им, трябва да
гледат надолу и към задната
част на кухината на фурната.

• Не сядайте върху уреда.

• Не използвайте пароструйки за
почистване на уреда.

• Не запушвайте вентилацион-
ните отвори и процепите за
разпръскване на топлина.

• Никога не оставяйте уреда
без надзор по време на
готвене, където могат да се
отделят мазнини или масла,
тъй като те могат да се
нагреят и да се запалят.
Бъдете много внимателни.

• Опасност от пожар: Никога не
поставяйте предмети върху
повърхностите за готвене.

• ПО НИКАКВИ ПРИЧИНИ НЕ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА КАТО
НАГРЕВАТЕЛ.

• Не пръскайте никакви спрейо-
ве в близост до фурната.

• Не използвайте пластмасови
съдове за готвене или съдо-
ве, когато готвите храна.

• Не поставяйте запеча-
тани форми или съдо-
ве във фурната.

• Отстранете всички тави и
решетки, които не са необхо-
дими по време на готвене.

• Не покривайте дъното на
кухината на фурната с алуми-
ниево или калай фолио.

• Не поставяйте тигани или тави
директно на дъното на кухината
на фурната.

• Ако желаете да използвате
намазнена хартия, поставете я
така, че да не пречи на цирку-
лацията на горещия въздух във
фурната.

• Не използвайте отворената
врата, за да поставяте тигани
или тави върху вътрешното
стъкло.

• Съдовете за готвене или пло-
чите за скара трябва да се
поставят в периметъра на
плота.

• Всички тенджери трябва да
имат гладко, плоско дъно.

• Ако някаква течност заври или
се разлее, отстранете излишъ-
ка от котлона.
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• Внимавайте да не разлеете
киселинни вещества като
лимонов сок или оцет върху
котлона.

• Не поставяйте празни тенд-
жери или тигани върху
включени зони за готвене.

• Не използвайте пароструйки за
почистване на уреда.

• Не използвайте груби или
абразивни материали или
остри метални стъргалки.

• Не използвайте почистващи
препарати, съдържащи хлор,
амоняк или белина върху
части, изработени от стомана
или които имат метални по-
върхностни покрития (напри-
мер анодиране, никелиране
или хромиране).

• Не използвайте абразивни
или корозивни почистващи
препарати (напр. прахове за
почистване, препарати за
отстраняване на петна,
почистващи препарати за
тигани или скрепери) върху
стъклени части.

• Не мийте в съдомиялната
машина сменяеми части, като
опорните решетки на съда за
плочата, короните на пламъка и
капачките на горелките.

• Никога не използвайте
вратата на фурната, за да

поставите уреда на място, 
когато го монтирате. 

• Избягвайте да упражнявате
прекалено голям натиск върху
вратата на фурната, когато е
отворена.

• Не използвайте дръжката за
повдигане или преместване на
уреда. Ако се образуват пукна-
тини или ако стъклокерамична-
та повърхност за готвене се
счупи, изключете уреда неза-
бавно. Изключете захранването
и се обадете на техническата
поддръжка.

• Хората, които имат монтирани
пейсмейкъри или други подоб-
ни устройства, трябва да се
уверят, че работата на тези
устройства не се влияе от
индукционното поле, чийто
честотен диапазон е между 20
и 50 kHz.

• В съответствие с разпоредбите
относно електромагнитната
съвместимост, електромагнитният
индукционен плот за готвене
попада в група 2 и клас B (EN
55011).

Инсталация 

• ТОЗИ УРЕД НЕ ТРЯБВА ДА СЕ
МОНТИРА В ЛОДКИ ИЛИ
КАРАВАНИ.

• Уредът не трябва да се
монтира на пиедестал.
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• Поставете уреда в отвора
на шкафа с помощта на
втори човек.

• За да избегнете потенциално
прегряване, уредът не трябва
да се монтира зад декоративна
врата или панел.

• Свързването на газа трябва
да бъде извършено от
оторизиран технически
персонал.

• Монтажът с маркуч трябва да
се извърши така, че дължината
на маркуча да не надвишава 2
метра, когато е напълно разтег-
нат за стоманени маркучи.

• Маркучите не трябва да влизат
в контакт с движещи се части и
не трябва да бъдат смачкани по
никакъв начин.

• Ако е необходимо, изпол-
звайте регулатор на
наля-гането, който
отговаря на настоящите
разпоредби.

• След извършване на каквато и
да е операция проверете дали
моментът на затягане на
газовите връзки е между 10 Nm
и 15 Nm.

• В края на инсталацията прове-
рете за течове със сапунен
разтвор, никога с пламък.

• Извършете електрическото
свързване от оторизиран

технически персонал. 

• Уредът трябва да бъде свър-
зан към заземяване в съответ-
ствие със стандартите за безо-
пасност на електрическата
система. Използвайте PVC
кабели, които могат да издър-
жат на температури от най-
малко 90°C.

• Моментът на затягане на винто-
вете на захранващите провод-
ници на клемата трябва да бъде
1,5 - 2 Nm.

• Преди монтаж се уверете, че
местното захранване с газ (вид и
налягане на газа) и настройките
на домашния уред са
съвместими.

• Настройките за този домашен
уред са показани на етикета за
настройка на газ.

• Този домакински уред не е свър-
зан към устройство за извличане
на продукти от горенето. Той
трябва да бъде инсталиран и
свързан в съответствие с дей-
стващите разпоредби за монтаж.
Обърнете специално внимание на
съответните изисквания по отно-
шение на вентилацията.

За този уред 

• Уверете се, че уредът е изклю-
чен, преди да смените крушката.

• Не поставяйте тежести и не
сядайте върху отворената врата
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на уреда. 

• Внимавайте да няма
заседна-ли предмети във
вратите.

• Максималният капацитет
на тавата за изпаряване е
250 мл.

• Внимавайте да не
надвишите максималния
капацитет на тавата за
изпаряване.

1.2 Идентификационна табела 

Идентификационната табелка 
съдържа техническите данни, 
серийния номер и марката на 
уреда. Не сваляйте 
идентификационната табелка 
по каквато и да е причина. 

1.3 Отговорност на производи-
теля 

Производителят отхвърля 
всякаква отговорност за щети на 
хора или имущество, причинени 
от: 

• Използване на уреда, раз-
лично от посоченото

• Неспазване на инструк-
циите в ръководството за
потребителя

• Подправяне на която и да
е част от уреда

• Използването на неориги-
нални резервни части.

1.4 Предназначение на уреда 

• Този уред е предназначен за

приготвяне на храна в

домашна среда. Всяка друга

употреба се счита за

неправилна.

• Уредът не е проектиран да

работи с външни таймери или

със системи за дистанционно

управление.

1.5 Ръководство за потребителя 

Това ръководство за потребителя е 
неразделна част от уреда и следо-
вателно трябва да се съхранява в 
неговата цялост и в обсега на 
потребителя през целия експло-
атационен живот на уреда. 

• Прочетете внимателно това
ръководство за потребителя,
преди да използвате уреда.

1.6 Изхвърляне 

Този уред отговаря на 
европейската директива 
WEEE (2012/19/EU)  и 
трябва да се изхвърля  

отделно от другите отпадъци в 
края на експлоатационния му 
живот. Уредът не съдържа веще-
ства в количества, достатъчни, 
за да се счита за опасен за здра-
вето и околната среда, в 
съответствие с настоящите евро-
пейски директиви. 
За да изхвърлите уреда: 
• Отрежете захранващия кабел
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и го извадете заедно с 
щепсела. 

• Занесете уреда до подходя-
щия център за рециклиране
на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване или
го върнете на търговеца на
дребно, когато купувате екви-
валентен продукт, на база
един за един.

Нашите уреди са опаковани с 
незамърсяващи и рецикли-
руеми материали. 

• Занесете опаковъчните
материали до подходящия
център за рециклиране.

1.7 Как да четете ръководството за 
потребителя 

Това ръководство за потребителя използва 
следните конвенции за четене: 

Инструкции 

Обща информация в това ръковод-
ство за потребителя, за безопас-
ност и окончателно изхвърляне. 

Описание 

Описание на уреда и принадлеж-
ностите към него. 

Употреба 

Информация за използването 
на уреда и неговите аксесо-
ари, съвети за готвене. 

Почистване и поддръжка 

Информация за правилно 
почистване и поддръжка на 
уреда. 

Инсталация 

Информация за квалифици-
рания техник: Монтаж, експло-
атация и проверка. 

Пластмасова опаковка 

Опасност от задушаване 

• Не оставяйте опаковката или
която и да е част от нея без
надзор.

• Не позволявайте на децата да
си играят с найлоновите
торбички.

Захранващо напрежение 

Опасност от токов удар 

• Изключете захранването от
мрежата.

• Изключете уреда от контакта.



Инструкции 

9 

1.8 За пестене на енергия 

• Загрявайте предварително
уреда само ако рецептата
изисква да го направите.

• Освен ако не е посочено друго
на опаковката, размразете
замразените храни, преди да ги
поставите във фурната.

• При готвене на няколко вида
храни се препоръчва да
приготвяте храните една след
друга, за да използвате най-
добре вече горещата фурна.

• Използвайте тъмни метални
форми: Те помагат да се
абсорбира по-добре топлината.

• Отстранете всички тави и
решетки, които не са
необходими по време на
готвене.

• Спрете готвенето няколко
минути преди обичайно
използваното време. Готве-
нето ще продължи през
оставащите минути с топли-
ната, натрупана във фурната.

• Намалете всяко отваряне на
вратата до минимум, за да
избегнете разсейването на
топлината.

• Поддържайте вътрешността на
фурната чиста през цялото
време.
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2 Описание 

 Общо описание 

1 Котлон 

2 Контролен панел 

3 Уплътнения 

4 Вътрешни светлини 

5 Гнездо за температурна 

сонда  

6  Врата на пиролитичната 

фурна 

7 Овлажнена врата на 

фурната 

 8 Фенове 
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2.1 Котлон 

SR = Полубърза горелка 

R = Бърза горелка 

BBQ = Барбекю чиния 

1 = Предна индукционна зона 

2 = Задна индукционна зона 

UR2 int. = Вътрешна корона на ултра 
бързата горелка 

UR2 ext. = Външна корона на ултра 

бързата горелка

Зона 
Размери (В 

x Д - мм) 

 Максимална мощност (W)*  Booster (W)* 

1 201 x 197 1600 1850 
2 201 x 197 2100 2300 

Предимства на индукционното готвене • Спестяване на енергия  благода-
рение на директното  предава- не на
енергия към тигана (изисква се
подходящ магнитен съд за готвене)
в сравнение с традиционното
електрическо готвене

• Подобрена безопасност, тъй като енергията
се предава само към тенджерата,
поставена върху котлона.

• Високо ниво на енергия, предавана от
индукционната зона за готвене към основата
на тенджерата.

• Бързо нагряване.

• Намалена опасност от изгаряне, тъй
като повърхността за готвене се
нагрява само под основата на тигана;
храни, които преливат,  не залепват .

Котлонът е оборудван с индук-
ционен генератор за всяка зона за 
готвене. Всеки генератор, 
разположен под стъклокера-
мичната повърхност за готвене, 
създава електромагнитно поле, 
което индуцира термичен ток в 
основата на тигана. Това озна-
чава, че топлината вече не се 
предава от котлона към тендже-
рата, а се създава директно вътре 
в съда от индуктивния ток. 
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2.2 Контролен панел 

1 Копчета за управление на газовия 
котлон 

За включване и регулиране на газовия 

котлон. Натиснете и завъртете копчетата 
обратно на часовниковата стрелка до 

за да запалите съответните горелки. 
Завъртете копчетата в зоната между 
максимална  и минимална настройка 

 за да регулирате пламъка. Върнете 

копчетата в позиция  за да изключите 

горелките. 

2 Копчета за управление на зоната 
за готвене 

Полезно за управление на зоните за 
готвене на индукционния котлон. 

Завъртете копчетата по посока на часов-
никовата стрелка, за да регулирате 
мощността на котлона от минимум 1 до 
максимум 9. Работната мощност се показва 
на дисплея на плота. 

3 Светлинен индикатор 

Мига, за да покаже, че фурната се загрява 
до зададената температура; когато се 
достигне зададената температура, тя спира 
да мига и остава включена. 

4 - 11 Копчета за температурата 

Тези бутони ви позволяват да изберете 
температурата на готвене. Завъртете 
копчетата по часовниковата стрелка до 
желаната стойност, между минималната и 
максималната настройка. 

5 - 12 Часовник 

За показване на текущото време, 
настройка на програмираното готвене 
и таймер за отчитане на минутите. 

6- 13  Функционални копчета

Различните функции на фурната са 
подходящи за различни режими на готвене. 
След като изберете желаната функция, 
задайте температурата на готвене с 
помощта на копчето за температура. 

7 Индикаторна лампичка за заключване 
на вратата 

Той се включва, когато се активира 
цикълът на автоматично (пиролитично) 
почистване. 

8 Копче за барбекю 

Регулира мощността на елемента за 
барбекю на плота. Завъртете копчето на 
произволно положение от 1 до 9, за да 
активирате нагревателния елемент. 

9 Индикаторна лампа за барбекю 

Включва се, за да покаже, че нагрева-телният 
елемент на барбекюто е включен. Изключва се 
веднага щом достигне зададената темпера-
тура. Той мига редовно, за да покаже, че 
зададената температура за елемента се 
поддържа постоянна. 

Нормално е различните свет-
линни индикатори за температура 
да се държат различно; не се 
дължи на грешка. 
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10 Светлинен индикатор 

Индикаторът светва, за да покаже, че 
фурната се загрява. Изключва се веднага 
щом достигне зададената температура. Той 
мига редовно, за да покаже, че зададената 
температура във фурната се поддържа 
постоянна. 

2.3 Други части 

Рафтове 

Уредът разполага с рафтове за поставяне на 
тави и решетки на различни височини. 
Позицията на рафта е указана отдолу нагоре 
(вижте Общо описание).  

Вентилатор 

Вентилаторът охлажда фурната и се 
включва по време на готвене. 

Вентилаторът причинява постоянно 
изтичане на въздух, който излиза от задната 
част на уреда и който може да продължи за 
кратък период от време дори след като 
уредът е бил изключен. 

Вътрешно осветление 

Вътрешното осветление на уреда се 
включва: 

• При отваряне на вратата.

• Когато е избрана която и да е функция.

Налични аксесоари 

Тави за фурната 

Полезни за събиране на мазнини от 
храни, поставени на решетката. 

Тава и капак за изпаряване (овлажнена 
фурна) 

Разпределя парата в кухината на фурната. 

Нормално е различните светлин-
ни индикатори за температура да 
се държат различно; не се дължи 
на грешка. 
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Решетка за тава 

За поставяне върху горната част на 
тавата на фурната; за готвене на храни, 
които могат да капят. 

Решетка 

Полезна за поддържане на съдове с храна 
по време на готвене. 

Температурна сонда (пиролитична фурна) 

С температурната сонда можете да 
готвите според температурата, измере-
на в центъра на храната. 

Защитен капак (пиролитична фурна) 

Използва се за покриване и защита на 
гнездото на температурната сонда, 
когато температурната сонда не се 
използва. 

Оригиналните доставени и 
допълнителни аксесоари могат да 
бъдат заявени в оторизираните 
асистентски центрове. Изпол-
звайте само оригинални аксесо-
ари, предоставени от произво-
дителя. 

Аксесоарите за фурна, предназна-
чени да влизат в контакт с храната, са 
изработени от материали, които 
отговарят на разпоредбите на 
действащото законодателство. 
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3 Употреба 

Инструкции 

Неправилна употреба 

Опасност от изгаряния 

• Уверете се, че короните на
разпръсквачите на пламъка са
правилно поставени в техните
корпуси със съответните капачки на
горелките.

• Маслата и мазнините могат
да се запалят при прегрява-
не. Бъди много внимателен.

Висока температура във 
фурната по време на употреба 

Опасност от изгаряния 

• Дръжте вратата на фурната
затворена по време на готвене.

• Защитете ръцете си с термо-
устойчиви ръкавици, когато
премествате храна във фурната.

• Не докосвайте нагревателните елементи
във фурната.

• Не изливайте вода директно върху много
горещи тави.

• Дръжте деца на възраст под 8 години
далеч от уреда, когато се използва.

• Ако трябва да преместите храна или
в края на готвенето, отворете вратата
5 см за няколко секунди, оставете
парата да излезе, след което я
отворете напълно.

Висока температура в 
отделението за съхранение 
Опасност от изгаряния 

• Не отваряйте отделението за
съхранение, когато фурната е
включена и все още е гореща.

• Елементите в отделението за съхра-
нение може да са много горещи след
използване на фурната.

Висока температура във 
фурната по време на употреба 

Опасност от пожар или 
експлозия 

• Не пръскайте никакви спрейове в
близост до фурната.

• Не използвайте и не оставяйте запалими
материали близо до фурната или
отделението за съхранение.

• Не използвайте пластмасови
съдове за готвене или съдове,
когато готвите храна.

• Не поставяйте запечатани форми или
съдове във фурната.

• Не оставяйте фурната без надзор по
време на готвене, където може да се
отделят мазнини или масла.

• Отстранете всички тави и решетки,
които не са необходими по време на
готвене.
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3.1 Първа употреба 

1. Отстранете всяко защитно фолио
от външната или вътрешната
страна на уреда, включително
аксесоарите.

2. Отстранете всички етикети (освен

табелката с технически данни) от

аксесоарите и от кухината на

фурната.

3. Извадете всички аксесоари от уреда и

ги почистете (вижте 4 Почистване и

поддръжка). Загрейте празните фурни

на максимална температура, за да

изгорите всички остатъци, останали от

производствения процес.

3.2 Използване на аксесоарите 

Решетка за тава 

Решетката за тава трябва да бъде поста-
вена в тавата. По този начин мазнините 
могат да се събират отделно от храната, 
която се готви. 

Неправилна употреба 

Риск от увреждане на 
повърхностите 

• Не покривайте дъното на кухината
на фурната с алуминиево или калай
фолио.

• Ако желаете да използвате омаслена
хартия, поставете я така, че да не
пречи на циркулацията на горещия
въздух във фурната.

• Не поставяйте тигани или тави
директно на дъното на кухината на
фурната.

• Не използвайте отворената врата, за да
поставите тигани или тави върху
вътрешното стъкло.

• Не изливайте вода директно върху
много горещи тави.

• Уверете се, че короните на
разпръсквачите на пламъка са
правилно поставени в техните
корпуси със съответните капачки на
горелките.

• Съдовете за готвене или плочите за
скара трябва да се поставят в
периметъра на плота.

• Всички тенджери трябва да имат гладко,
плоско дъно.

• Ако някаква течност заври или се
разлее, отстранете излишъка от
котлона.
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Внимателно поставете решетките 
и тавите във фурната, докато 
спрат.  

Решетки и тави 

Решетките и тавите трябва да се поставят 
в страничните водачи, докато спрат 
напълно. 

• Механичните предпазни ключалки,
които предотвратяват случайното
изваждане на решетката, трябва да
гледат надолу и към задната част на
фурната.

3.3 Използване на газов котлон 

Всички устройства за управление и 
наблюдение на уреда са разположени 
заедно на предния панел. Горелката, 
управлявана от всяко копче, е показана 
до копчето. Уредът е оборудван с 
електронно запалващо устройство. 
Просто натиснете копчето и го завър-
тете обратно на часовниковата стрелка 
до символа за максимален пламък, 
докато горелката се запали. Ако горел-
ката не светне през първите 15 сек., 
завъртете копчето до  и изчакайте 

60 сек., преди да опитате отново. След 
запалване задръжте копчето натиснато за 
няколко секунди, за да позволите на 
термодвойката да се загрее. Горелката 
може да изгасне при освобождаване на 
копчето: В този случай термодвойката не се 
е загряла достатъчно. Изчакайте няколко 
минути и повторете операцията. Дръжте 
копчето натиснато по-дълго.

Почистете тавите, преди да ги 
използвате за първи път, за да 
премахнете всички остатъци, 
останали от производствения 
процес. 

В случай на случайно изключ-
ване ще се задейства предпазно 
устройство, което ще прекъсне 
подаването на газ, дори ако 
газовият кран е отворен. 
Върнете копчето на  и 
изчакайте поне 60 секунди, 
преди да го запалите отново.  
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Правилно позициониране на 
короните и капачките на горелката 

Преди да запалите горелките на котлона, 
уверете се, че короните на разпръсква-
чите на пламъка са правилно поставени в 
техните корпуси със съответните капачки 
на горелките. Уверете се, че дупките в 
короните на пламъка са подравнени със 
запалителите и термодвойките (A). 

Практически съвети за използване на 
котлона 

За по-добра ефективност на горелката и 
за минимизиране на консумацията на газ 
използвайте тенджера с капак и с подхо-
дящ размер за горелката, така че пламъ-
ците да не достигат до стените на тендже-
рата. След като съдържанието заври, 
намалете огъня достатъчно, за да сте 
сигурни, че течността няма да заври. 

3.4 Използване на индукционните 
котлони 

Всички устройства за управление и 
наблюдение на уреда са разположени 
заедно на предния панел. Съответната 
зона за готвене е посочена до всяко 
копче. 

Просто завъртете копчето по посока на 
часовниковата стрелка до необходимата 
настройка на мощността. 

Съдове, подходящи за използване при 
индукционно готвене 

Съдовете за готвене, използвани върху 
индукционната повърхност за готвене, 
трябва да бъдат изработени от метал, с 
магнитни свойства и достатъчно голяма 
основа. 

Подходящи съдове за готвене: 

• Емайлирани стоманени съдове за
готвене с дебели основи.

• Чугунени съдове за готвене с
емайлирана основа.

• Готварски съдове от многослойна
неръждаема стомана, феритна
неръждаема стомана и алуминий със
специална основа.

Неподходящи съдове за готвене: 

• Съдове от мед, неръждаема
стомана, алуминий, огнеупорно
стъкло, дърво, керамика и теракота.

При първото свързване към 
електрическата мрежа ще се извърши 
автоматична проверка, която ще включи 
всички индикаторни светлини за няколко 
секунди. 

След употреба изключете използваните 

котлони, като върнете съответното копче 

в позиция O. Никога не разчитайте само 

на детектора за съдове за готвене. 

Диаметри на съдовете за 
готвене: 

 • SR: 16 - 24 см.

• R: 18 - 26 см.

• UR2 int + ext: 18 - 28 см.
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За да видите дали тенджерата е подхо-
дяща, доближете магнит до дъното: ако е 
привлечена, тенджерата е подходяща за 
индукционно готвене. Ако нямате магнит, 
можете да сложите малко количество 
вода в тигана, да го поставите върху зона 
за готвене и да включите котлона. Ако 

символът  се появява на дисплея, 

това означава, че тенджерата не е 
подходяща. 

Разпознаване на съдове за готвене 

Когато в зоната за готвене няма тенджера 
или ако тенджерата е твърде малка, няма 
да се предава енергия и на дисплея ще 

се появи символът 

Ако на зоната за готвене има подхо-
дяща тенджера, системата за разпоз-
наване я разпознава и включва котлона 
на нивото на мощност, зададено с 
помощта на копчето. Предаването на 
енергия също се прекъсва, когато 
тенджерата се изважда от зоната за 
готвене (на дисплея ще се покаже 

символът   ). 

Ако функцията за разпознаване на 
съдове за готвене е активирана, 
въпреки че тенджерата или тиганът на 
зоната за готвене са по-малки от 
самата зона, ще се предава само 
необходимата енергия. 

Използвайте само съдове за 
готвене с идеално плоско 
дъно, което е подходящо за 
индукционни котлони. 
Използването на съдове за 
готвене с неравномерно дъно 
може да застраши ефектив-
ността на отоплителната 
система и да предотврати 
откриването на съдове върху 
котлона. 

plate.
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Ограничаване на продължителността 
на готвене 

Котлонът има автоматично устрой-
ство, което ограничава продължител-
ността на използване. 

Ако настройките на зоната за готвене не 
се променят, максималната 
продължителност на работа за всяка 
зона зависи от избраното ниво на 
мощност. 

Когато устройството за ограничаване 
на продължителността на използване е 
активирано, зоната за готвене се 
изключва, прозвучава кратък сигнал и 
ако зоната е гореща, символът 

 се появява на дисплея. 

Зададено ниво 
на мощност 

Макс.продължител

-ност на готвене в

часове

1 8 

2 6 

3 - 4 5 

5 4 

6 - 7 - 8 - 9 1 ½ 

Защита от прегряване 

Ако плотът се използва на пълна 
мощност за дълъг период от време, 
електрониката ще има проблеми с 
охлаждането, ако стайната температура 
е висока. 

За да се избегне образуването на 
прекалено високи температури в 
електрониката, мощността на зоната за 
готвене се намалява автоматично. 

Нива на мощност 

Мощността в зоната за готвене може да 
се регулира на различни нива. 
Таблицата показва нивата, подходящи 
за различни видове готвене. 

Ниво на 
мощност 

Подходящ за: 

0  Настройка Изключване 

U Поддържане на топлина 

1 - 2 
Готвене на малки количества 
храна (минимална мощност) 

3 - 4 Готвене 

5 - 6 
Готвене на големи количес-
тва храна, печене на по-
големи порции 

7 - 8 Печене, бавно пържене с 
брашно 

9 Печене 

P * 
Печене / покафеняване, 

готвене (максимална 
мощност) 

* Вижте функция Booster

Остатъчна топлина 

Ако зоната за готвене все още е гореща 
след като e изключена, на дисплея ще се 

покаже символът,  Символът се 

изчиства, когато температурата падне 
под 60°C. 

Неправилна употреба 

Опасност от изгаряния 

• Наблюдавайте внимателно децата, тъй
като те не могат лесно да видят
индикатора за остатъчна топлина.
Зоните за готвене остават горещи за
определен период от време дори след
като са били изключени. Уверете се, че
децата никога не докосват плота.
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Ускорител на нагряване 

Тази функция позволява да се постигне 
избраната мощност за най-кратък период 
от време. 

1. Завъртете копчето обратно на
часовниковата стрелка в позиция A и
след това го освободете. Дисплеят
показва символа

2. Изберете необходимата мощност на
отопление (1-8) в рамките на 3
секунди. Избраната мощност и
символът  ще мигат
последователно на дисплея.

Нивото на мощност може да се увеличи 
във всеки един момент. Периодът на 
„максимална мощност“ автоматично ще 
бъде променен. 

След като периодът на ускорение 
приключи, нивото на мощността ще 
остане същото като избраното по-рано. 

Многозонова функция 

За да активирате функцията Мултизона: 

1. Завъртете и задръжте едновременно
копчетата на индукционната зона за
готвене обратно на часовниковата
стрелка, за да позиционирате M-A,
докато не се чуе кратък звуков
сигнал.

2. Завъртете копчето на задната зона за
готвене обратно в позиция 9 и
завъртете копчето на предната зона
за готвене в позиция 0. Ще се чуе
продължителен звуков сигнал.

Тази функция може да се изпол-

зва за работа с две зони за 

готвене (отпред и отзад) едно-

временно когато използвате 

тенджери като котли за риба или 

правоъгълни тенджери. 

Всяка зона за готвене е оборуд-
вана с ускорител на нагряване, 
който позволява да се достави 
максимална мощност за време, 
което е пропорционално на 
избраната мощност. 

Ако мощността е намалена, чрез 
завъртане на копчето обратно 
на часовниковата стрелка 
ускорителят на нагряване 
автоматично ще бъде 
деактивиран. 
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3. Използвайте копчето на предната

зона за готвене, за да зададете

необходимото ниво на мощност: този

бутон вече управлява и двете зони

за готвене, които се използват.

За да деактивирате функцията Мултизона: 

• Поставете двете копчета обратно в
позиция 0 (изключено).

Конторли  за заключване 

1. Когато всички зони за готвене са
изключени, завъртете едновременно
двата бутона за управление на
индукционната зона за готвене
обратно на часовниковата стрелка
наляво (позиция A).

2. Дръжте ги обърнати, докато
символите  се появят на дисплея. 

3. Освободете копчетата.

За да премахнете заключването на 
контролите, повторете същите 
операции, описани по-горе. 

Функция Booster (Усилвател) 

• Завъртете копчето по посока на
часовниковата стрелка в позиция P за
две секунди и след това отпуснете.

Дисплеят показва символа . След 5 

минути функцията Booster ще бъде 
деактивирана автоматично и готвенето 
ще продължи при ниво на мощност 9. 

Само за някои зони: функцията Booster 
винаги е активирана и трябва да бъде 
деактивирана ръчно чрез съответното 
копче. 

Барбекю плот 

За печене на скара, готвене на 
гратен или като барбекю. 

Висока температура 

Опасност от изгаряния 

• След продължителна употреба котлона
остава горещ дори след изключване на
нагревателния елемент. Дръжте децата
на безопасно разстояние.

• Извадете плочата само когато
изстине.

Функцията Booster има приоритет 
пред функцията за ускоряване на 
нагряването. 

Функцията за усилване (Booster) 

позволява зоната за готвене да се 

активира на максимална мощност за 

цели 5 минути. Може да се използва 

за бързо кипене на голямо количество 

вода или за печене на месо. 

Ако копчетата са били 
завъртени в позиция A за 
повече от 30 секунди, на 
дисплея       се появява след-
ното съобщение за грешка. 

Контролите за заключване са 
устройство, което предпазва уреда от 
случайна или неподходяща употреба. 

Тази функция автоматично раз-
пределя мощността поравно между 
двете зони, които се използват. 
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Времето за готвене (и предва-
рително загряване) е по-дълго с 
функцията ECO. 

1. Отстранете плочата за барбекю
преди да започнете готвенето.

2. Повдигнете нагревателния елемент A и
го задръжте на място със ограничител B.

3. Свалете ограничителя на нагрева-

телния елемент B и след това спуснете

елемента, така че двете референтни

марки да опират на ръба на плота.

4. Поставете отново плочата на котлона.

3.5 Завъртете копчето на нагревателния 

елемент за барбекю в позиция между 1 

и 9. Светлината се включва, за да 

покаже, че нагревателният елемент е 

включен.

3.5 Използване на фурните 

Включване на фурните 

За да включите фурните: 

1. Изберете функцията за готвене с
помощта на функционалния бутон.

2. Изберете температурата с

помощта на копчето за темпе-

ратура.

Функции на пиролитична и овлажнена 
фурна 

Еко 
Използването на грила и долния 
нагревателен елемент в 
комбинация е особено 
подходящо за готвене на един 
рафт, тъй като осигурява ниска 
консумация на енергия. Идеален 
за всички видове храни. Не се 
препоръчва за квасни храни. За 
постигане на максимална 
икономия на енергия и 
намаляване на времето за 
готвене, препоръчва се храната 
да се постави във фурната без 
предварително загряване.  

Препоръчително е предварително 
да загреете елемента за 5-6 
минути, преди да поставите храна 
върху него. 

Regular flashing of the thermostat 
indicator light during cooking is 
normal and indicates that the 
temperature is being maintained 
constant inside the oven. 

Внимавайте да не пълните над 
ръба на тавата. 

Когато използвате функ-
цията ECO, избягвайте 
отварянето на вратата по 
време на готвене.
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Почистване с пара 

Тази функция улеснява почист-

ването с помощта на парата, 

произведена от малко количество 

вода, излята върху уреда подхо- 

дящ жлеб, поставен на дъното. 

(вижте глава „Почистване и 

поддръжка“) 

Традиционно готвене 

Тъй като топлината идва отгоре 
и отдолу едновременно, тази 
система е особено подходяща за 
определени видове храни. 
Традиционното готвене, извест-
но още като статично готвене, е 
подходящо за готвене само на 
едно ястие наведнъж. Идеален 
за всички видове печева, хляб и 
сладкиши и във всеки случай, 
особено подходящ за тлъсти 
меса като гъска и патица. 

Грил 

Топлината, идваща от елемента 
за грила, дава перфектни 
резултати при печенето на грил 
преди всичко за тънко и средно 
плътно месо и в комбинация с 
грил (където има такъв), придава 
на храната равномерно покафе-
няване в края на готвенето. 
Идеален за колбаси, резервни 
ребра и бекон. Тази функция 
позволява равномерно печене 
на големи количества храна, 
особено месо. 

Малък грил (само за 
пиролитична фурна). Тази 
функция използва само топли-
ната, отделена от централния 

елемент позволя-ва печене на 
малки порции месо и риба за 
приготвяне на кебап, препечени 
сандвичи и всякакви гарнитури 
със зеленчуци на скара. 

Вентилатор с традицинно 
готвене 

Работата на вентилатора, 
комбинирана с традицион-
ното готвене, осигурява 
последователно готвене 
дори при сложни рецепти. 
Идеален за бисквити и торти, 
дори когато се готви едно-
временно на няколко нива. 
(За готвене на няколко нива, 
препоръчваме да използвате 
2-ри и 4-ти водач.)

Функцията ECO се препоръчва за 
готвене, което не изисква 
температури по-високи от 210°C. 
Препоръчително е да изберете 
друга функция за готвене при по-
високи температури. 
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Вентилатор с грил 

Въздухът, произведен от 
вентилатора, омекотява силната 
топлинна вълна, генерирана от 
грила, печейки перфектно дори 
много гъсти храни. Идеален за 
големи разфасовки месо (напр. 
свински пищял). 

Вентилатор + Долен нагрева-
тел 

Комбинацията от вентилатора 
само с долния нагревателен 
елемент позволява готвенето да 
завърши по-бързо. Тази система 
се препоръчва за стерилизиране 
или за завършване на готвенето 
на храни, които вече са добре 
сготвени на повърхността, но не и 
вътре, които следователно се 
нуждаят от малко повече топлина. 
Идеален за всякакъв вид храна.. 

Вентилатор с циркуляр 

Комбинацията от вентилатора и 
циркулярния нагревателен 
елемент (вграден в задната част 
на фурната) ви позволява да 
готвите различни храни на 
няколко нива, стига да се нужда-
ят от еднакви температури и 
един и същ тип готвене. Цирку-
лацията на горещ въздух осигу-
рява незабавно и равномерно 
разпределение на топлината. 
Ще бъде възможно, например, 
да се готви риба, зеленчуци и 
бисквити едновременно (на 
различни нива), без да се 
смесват миризми и вкусове. 

Директна пара (само за 
овлажнена фурна)  

Тази функция активира централ- 
ната част на долния нагревате-
лен елемент заедно с циркуляр-
ния нагревателен елемент и 
вентилатора, което позволява 
приготвянето на храната чрез 
изпаряване на водата в тавата. 
Вентилаторът разпределя 
равномерно топлината и парата, 
които приготвят храната дели-
катно и запазват външния вид на 
храната и нейните хранителни 
вещества непроменени. 

Турбо (само за пиролитична 
фурна) 

Комбинацията от готвене с 
вентилатор и традиционно готвене 
позволява различни храни да се 
приготвят на няколко нива 
изключително бързо и ефективно, 
без да се смесват миризми и 
вкусове. Идеален за големи 
обеми, които изискват интензивно 
готвене. 

Пиролитичен цикъл (само за 
пиролитична фурна) При 

настройка на тази функция 
фурната достига температури до 
500°C, унищожава цялата 
мазнина, която се образува по 
вътрешните стени. 
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Максималният капацитет на 
тавата за изпаряване е 250 мл. 

3.6 Готвене с функцията Директ-
на пара (влажна фурна) 

1. Отворете вратата на фурната.

2. Повдигнете капака на тавата за изпа-
ряване.

3. Напълнете тавата с достатъчно
вода за продължителността на
готвене (вижте „Информационна
таблица за готвене с директна
пара“).

Максималното ниво се обозначава с 
маркировка от вътрешната страна на 
тавата. 

4. Поставете обратно капака върху тавата.

5. Поставете храната върху тавата на
фурната.

6. Изберете функцията Директна пара

с помощта на функционалното

копче.

7. Изберете температурата и вре-

мето за готвене с помощта на

съответните копчета.

За най-добри резултати и спестя-
ване на енергия се препоръчва да 
напълните тавата с достатъчно вода 
за необходимото готвене. 

• Използвайте студена чешмяна

вода, която не е твърде твърда,

омекотена вода или негазирана

минерална вода.

• Не използвайте дестилирана
вода, чешмяна вода с високо
съдържание на хлорид (> 40
mg/l) или други течности.

Не поставяйте храна или друг 
предмет директно върху дъното 
на фурната. Основата на фурна-
та и тавата за изпаряване трябва 
винаги да се оставят свободни. 
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Внимавайте: водата може да е 
много гореща. 

Край на директното готвене на пара 

1. Застанете отстрани на уреда и
отворете вратата, оставете я за
няколко секунди, за да може
излишната пара да излезе.

2. Отворете напълно вратата, когато е

безопасно, и внимателно извадете

храната от фурната.

3. Изчакайте уреда да изстине

напълно, преди да го почистите.

4. Свалете капака от тавата за изпаря-

ване вътре в кухината на фурната,

отстранете останалата вода и

изсушете добре.

5. Използвайте гъба, за да отстра-

ните конденза от основата и

стените на кухината на фурната,

стъклото на вратата и тавата за

оттичане в предната част на уреда.

Ако готвенето току-що е извършено 

при температури по-високи от 100°C, 

трябва да изчакате фурната да се 

охлади, за да използвате функцията 

Директна пара. 

Забележка: Капакът на тавата за 
изпаряване може да е много 
горещ: използвайте подходяща 
защита. 
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Висока температура на 
температурната сонда 

Опасност от изгаряне 

• Не докосвайте пръта или върха на
сондата, след като сте я използвали.

• Носете ръкавици за фурна, когато
работите с температурната сонда.

3.7 Използване на температур-
ната сонда (пиролитична 
фурна)

С температурната сонда печено, 
свинско филе и различни разфасовки и 
размери на месото могат да бъдат 
приготвени до съвършенство. 

Сондата всъщност позволява на 
храните да бъдат приготвени до 
съвършенство, защото следи точно 
основната температура на храната. 

Неправилна употреба 

Риск от повреда на температурната 
сонда 

• Не дърпайте кабела, за да не извадите
сондата от контакта или от храната.

• Уверете се, че сондата или нейният кабел
не са захванати от вратата.

• Никоя част от сондата не трябва да
влиза в контакт със стените на кухината
на фурната, нагревателните елементи,
решетките или тавите, когато са още
горещи.

• Когато не се използва, сондата не
трябва да се държи вътре в уреда.

• Уверете се, че щепселът на сондата е
поставен докрай в контакта.

• Не използвайте сондата, за да поставя-
те храна или да я изваждате от кухината
на фурната.

Неправилна употреба 

Риск от увреждане на 
повърхностите 

• Внимавайте да не надраскате или
повредите емайлираните или
хромираните повърхности с върха
или щепсела на температурната
сонда.

Неправилна употреба 

Риск от повреда на уреда 

• Не поставяйте сондата в отвори и
прорези на уреда.

• Използвайте само температур-
ната сонда, предоставена или
препоръчана от производителя.

• Когато сондата не се използва, уверете се,
че защитният капак е добре затворен.

Неправилна употреба 

Риск от нараняване 

• Не оставяйте температурната сонда
без надзор.

• Не позволявайте на деца да си играят
със сондата.

• Внимавайте да не се нараните по
острите части на сондата.
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Температурата на сърцевината на 
храната се измерва от сензор, 
разположен в върха на сондата. 

Позициониране на сондата 

1. Поставете храната върху поднос.

2. Поставете върха на сондата в

храната, преди да я поставите във

фурната.

3. За най-добри резултати се уверете, че

температурната сонда е поставена

напречно в най-дебелата част на

храната и за поне 3/4 от нейната

дължина. Уверете се, че не докосва

тавата отдолу и че не стърчи от

храната.

Готвене с помощта на температурната 
сонда 

С предварително загряване: 

1. Задайте ръчно готвене (вижте
„Използване на фурните“)

2. След предварително загряване

отворете вратата и поставете

тавата, върху която е поставена

храната, в съответните водачи.

3. Поставете щепсела на сондата в

гнездото отстрани, като използва-

те сондата, за да отворите капа-

ка.

За да може сондата да измерва 
точно основната температура на 
храната, нейният връх не трябва 
да е в контакт с кости или мазни-
ни. 

Минималната препоръчителна 
температура на фурната при готвене 
с помощта на сондата е 120°C, освен 
ако не се използва бавно готвене 
(вижте глава 3.8). 

Висока температура във 
фурната по време на употре-
ба. Опасност от изгаряния 

• Носете ръкавици за фурна, когато
работите с температурната сонда.
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4. Затворете вратата.

5. Натиснете     бутона за няколко сек.

Натиснете     бутона отново. Целевата

температура по подразбиране

 е показана на дисплея и 

символът мига. 

6. Използвайте  и   бутоните за да

регулирате желаната температура до
стойност между минималната и
максималната.

7. Изчакайте няколко секунди и след

това натиснете бутона  за

показване на моментната
температура, измерена от сондата.

Готвенето ще продължи, докато 
моментната температура, измерена от 
сондата, е същата като целевата 
температура, зададена от потребителя. 

Без предварително загряване: 

1. Отворете вратата.

2. Поставете тавата, върху която е

поставена храната с поставена сонда,

във фурната.

3. Поставете щепсела на сондата в

гнездото отстрани, като

използвате сондата, за да

отворите капака.

4. Настройте готвенето с помощта

на сондата, както е посочено в

стъпки 5, 6 и 7 в предишния

раздел.

5. Задайте ръчно готвене, като
изберете температурата и

функцията за готвене (вижте

„Използване на фурните“).

При готвене с температурната сонда е 
в ход 

1. Натиснете и задръжте бутона  за

да активирате таймера за минути;

натисне  отново, за да изведете

желаната температура и използвайте
бутоните

 и  за да го регулира-

те, докато готвенето е в ход. 

2. Натиснете  отново или 

изчакайте 5 секунди, за да се 
върнете в режим на готвене. 

Когато се готви с температурната 
сонда, бутоните  

и          с а  
д е а кт и в ир ан и .  

Когато се използва температурна-

та сонда, не е възможно да се зада-

де програмирано готвене или 

готвене във времето. 
• Минимална целева темпера-

тура: съответства на моментната
температура, измерена от
сондата плюс 2°C.

• Максимална целева темпера-

тура: 99°C
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В края на готвенето 

Когато се достигне зададената целева 
температура за температурната сонда, 
нагревателните елементи се изключ-
ват и уредът издава поредица от 
звукови сигнали. 

1. Натиснете бутона на часовника на
програматора, за да спрете зумера.

2. Отворете вратата.

3. Извадете сондата от храната и я

извадете от контакта.

4. Извадете храната от фурната

5. Уверете се, че защитният капак е

добре затворен.

3.8 Използване на отделенията за 
съхранение 

Отделенията за съхранение са разполо-
жени в долната част на готварската печ-
ка и могат да бъдат достъпни чрез отва-
ряне на капака на вратата. Те могат да 
се използват за съхранение на съдове 
за готвене или метални предмети, които 
може да са ви необходими, когато 
използвате уреда. 

3.9 Съвети за готвене 

   Общи съвети 

• Използвайте функция с помощта на
вентилатор, за да постигнете
последователно готвене на няколко
нива.

• Не е възможно да се съкрати времето
за готвене чрез повишаване на
температурата (храната може да бъде
препечена отвън и недопечена
отвътре).

• Използването на повече фурни
едновременно може да повлияе на
крайните резултати от готвене.

 Съвети за готвене на месо 

• Времената за готвене варират в
зависимост от дебелината и
качеството на храната и от вкуса на
потребителя.

• Използвайте термометър за месо,
когато печете месо, или просто натис-
нете върху печеното с лъжица. Ако е
твърдо, то е готово; ако не, трябва да
се готви още няколко минути.

  Бавно готвене със сондата 

• Този режим на готвене се препоръчва
за крехко и постно месо, чиято темпе-
ратура не трябва да надвишава 65°C.
Задайте температурата на фурната
между 90° и 100°C. Това увеличава
времето за готвене, но запазва качест-
вото на храната и предотвратява пре-
комерното намаляване на нейния обем.

• За по-добър резултат, преди бавното
готвене, запържете месото в тиган на
силен огън за 1 или 2 минути от всяка
страна.

Висока температура в отде-
лението за съхранение 
Опасност от изгаряне 

• Елементите в отделението за съхра-
нение може да са много горещи.
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Съвети за готвене с грил и 
вентилатор с грил 

• Месото може да се пече дори когато
е поставено в студена фурна или в
предварително загрята фурна, ако
желаете да промените ефекта от
готвенето.

• С функцията вентилатор с грил
препоръчваме предварително да
загреете фурната преди печене на
скара.

• Препоръчваме да поставите храната
в центъра на решетката.

• С функцията Грил ви препоръчваме

да завъртите копчето за темпера-

турата до максималната стойност

близо до символа  за да

оптимизирате готвенето.

• Храните трябва да се подправят
преди готвене. Храните също трябва
да бъдат покрити с олио или
разтопено масло преди готвене.

• Използвайте тавата на фурната на
първия долен рафт, за да събирате
течности, получени при печене на
скара.

• Процесите на печене на грил никога
не трябва да продължават повече от
60 минути.

Съвети за приготвяне на 
десерти/сладкиши и бисквити 

• Използвайте тъмни метални фор-
ми: Те помагат да се абсорбира по-
добре топлината.

• Температурата и времето за готвене
зависят от качеството и консистен-
цията на тестото.

• За да проверите дали десертът е
сготвен докрай: В края на времето за

готвене поставете клечка за зъби в 
най-високата точка на десерта. Ако 
тестото не лепне по клечката за зъби, 
десертът е готов. 

• Ако десертът се свие, когато излезе от
фурната, при следващия път намалете
зададената температура с около 10°C,
като изберете по-дълго време за
готвене, ако е необходимо.

• При готвене на десерти или
зеленчуци върху стъклото може да
се образува прекомерна конден-
зация. За да избегнете това,
отворете вратата много внимателно
няколко пъти, докато готвите.

 Съвети за размразяване и доказване 

• Поставете замразени храни без
опаковката им в съд без капак на
първия рафт на фурната.

• Избягвайте припокриването на храната.

• За размразяване на месо използвайте
решетка, поставена на второ ниво и
тава на първо ниво. По този начин
течността от размразяващата се храна
се оттича от храната.

• Най-деликатните части могат да
бъдат покрити с алуминиево фолио.

• За успешно доказване на дъното на
фурната трябва да се постави съд с
вода.
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3.10 Часовник на 
програматора 

Задаване на час 

При първата употреба или след прекъсва-  

не на                    захранването, цифрите 

ще мигат на дисплея на уреда. 

1. Задръжте натиснат бутона       на
часовника за две секунди. Точката
между часовете и минутите мига.

2. Времето може да се настрои чрез

бутона           за увеличаване и

намаля-          ване на стойността.

Задръжте бутона натиснат, за да

увеличите или намалите бързо.

3. Изчакайте 7 секунди. Точката
между часовете и минутите спира
да мига.

4. Символът на дисплея
показва, че уредът е готов да започне
готвенето.

За да промените часа, 
задръжте натиснат бутона за 
увеличаване и бутона  за 
намаляване на стойността 
едновременно за две секунди, 
след което задайте часа.  

Използвайте същия часовник, 
който сте използвали за първа 
настройка. 

Ако времето не е зададено, 
фурната няма да се включи. 

Когато използвате уреда за първи 
път или след прекъсване на 
захранването, настройването на 
часа на единия часовник ще зададе 
същото време на другия. 

Уверете се, че часовникът показва 
продължиителността на готвене 
символ         в противен случай 
няма да        е възможно да 
включите фурната. Натиснете 
бутона          , за да 
нулирате часовник програма-
тора. 

Press the button to reset the

programmer clock.
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Готвене във времето 

1. Задръжте бутона на часовника

натиснат, докато се появи символът

 . 

2. Натиснете отново бутона на

часовника  . На дисплея се 

показва символът  и текстът 

 редуващи се с текущото 

време. 

3. Използвайте увелича-    ването и 
намаляването  на стойността за да 
зададете необходимите минути за 
готвене. 

4. Изберете функция и темпе-

ратурата на готвене.

5. Изчакайте прибл. 5 секунди без

натискане на бутон, за да се акти-

вира функцията. На дисплея ще се

появят текущото време и симво-

литеox и 

В края на готвенето нагревателните 
елементи ще бъдат деактивирани. На 

дисплея, символът  се изключва, 

символът мига и се чува зумера. 

6. За да изключите зумера, просто

натиснете един от бутоните на

часовника на програматора.

7. Натиснете бутона на часовника

за да нулирате часовника на
програматора.

Програмирано готвене 

1. Задайте времето за готвене, както е
описано в предишната точка „Готвене
във времето“.

2. Задръжте бутона на менюто

натиснат за 2 секунди.

3. Натиснете отново бутона за меню.

 . На дисплеят ще се покажат 

цифрите   и текста    

последователно,     

докато символът мига (за 

например, текущото време е 

17:30 

Програмираното готвене е 
функцията, която позволява 
готвенето да започне в зададено 
време и след това да приключи 
след определен период от 
време, зададен от потребителя. 

За да отмените зададеното 
програмиране натиснете и 
задръжте   бутона за увелича-
ване и бутона за намяляване 
едновре-     менно и след това 
изключете фурната ръчно. 

Не е възможно да зададете време 
за готвене повече от 10 часа. 

Готвене във времето е функция-
та, която позволява готвенето да 
започне и след това да приключи 
след определен период от 
време, зададен от потребителя. 
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4. Натиснете      или бутон, за да 

зададете необходимите минути. 

(например 1 час). 

5. Натиснете бутона за меню . 

Текстът  ще се появи на 

дисплея последователно с предва-
рително зададената продължи-
телност на готвене, добавена към 
текущото време (например, показа-
ното време за край на готвенето е 
18:30). 

6. Натиснете     или бутона, за да

зададете времето за край на готвенето.

(например 19:30).

7. Изчакайте прибл. 7 секунди без
натискане на бутон, за да се
активира функцията. Появява се

текущото време и  символите  и 

 светват на дисплея. 

8. Изберете температура и
функция за готвене.

9. В края на готвенето

нагревателните елементи ще

бъдат деактивирани. На дисплея

символът  изгасва, символът 

мига и се чува зумер. 

10. Върнете копчетата за функция

и температура на 0.

11. За да изключите зумера, просто
натиснете който и да е бутон на

часовника на програматора.

12. Натиснете          и            бутоните

едновременно, за да нулирате зада-

дената програма.

След настройката, задръжте 

бутона        на менюто натиснат 

за 2 секунди, за да се покаже 

оставащото време за готвене. 

Натис-         нете отново бутона 

за меню. Дисплеят показва 

последовател-                  но 

текста и оставащото време за 

готвене. 

Не е възможно да зададете 
програмирано време за готвене за 
повече от 24 часа. 

Не е възможно да зададете 
време за готвене повече от 10 
часа. 

Имайте предвид, че към времето за 

готвене трябва да се добавят няколко 

минути за предварително загряване 

на фурната. 
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Таймер за подсигуряване на минути 

Таймерът за минути може да се активира 
по всяко време. 

1. Задръжте бутона на часовника

натиснат за няколко секунди. Дисплеят

показва цифрите  и симво-

ла които мигат между часовете и 

минутите. 

2. Използвайте бутоните   за 
увеличаване на стойността и
намаляване на стойността,

        за да зададете 

необходимия брой минути. 

3. Изчакайте прибл. 5 секунди, без да

натискате нито един бутон, за да

завършите настройката на часовника

за минути. На дисплея се появяват

текущото време и символите и

 . 

4. Натиснете бутона за

намаляване на стойността, за да

изключите зумера.

Промяна на зададените данни 

1. Натиснете бутона за часовник . 

2. Използвайте бутона за   увеличаване 
на стойността и бутона за намаляване на 

стойност      та , за да зададете 

необходимия брой минути. 

Изтриване на зададените данни 

1. Натиснете бутона на часовника . 

2. Задръжте едновременно
бутоните за увеличаване и намаляване

на стойноста.

3. След това изключете фурната

ръчно, ако се готви.

Избор на зумер 

Зумерът може да има 3 тона. 

1. Задръжте едновременно
бутоните за увеличаване и намаляване

на стойноста .

2. Натиснете бутона на часовника . 

3. Натиснете бутона за

намаляване на стойността, за да

изберете различен тон на зумер.

Таймерът за отчитане на минутите 
може да бъде настроен от 1 мин. 
до максимум 23 часа и 59 минути. 

Таймерът за минутите не спира 
операцията за готвене, а по-скоро 
информира потребителя, когато 
зададеното време изтече. 
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Таблица с информация за готвене 

Хра-
на 

Тегло 
Функция Рафт 

 Температура 
(°C) 

 Време 
(минути) 

Лазаня 3 - 4 Традиционно готвене 1 220 - 230 45 - 50 

Печене на паста 3 - 4 Традиционно готвене 1 220 - 230 45 - 50 

Печено телешко 2 С вентилатор 2 180 - 190 90 - 100 

Свинско филе 2 С вентилатор 2 180 - 190 70 - 80 

Колбаси 1.5 Вентилатор с грил 4 Макс. 15 

Печено говеждо 1 С вентилатор 2 200 40 - 45 

Печен заек 1.5 Циркулярно / С вентилатор 2 180 - 190 70 - 80 

Пуешки гърди 3 С вентилатор 2 180 - 190 110 - 120 

Печен свински врат 2 - 3 С вентилатор 2 180 - 190 170 - 180 

Печено пиле 1.2 С вентилатор 2 180 - 190 65 - 70 

 1
ва 

повърхност  2
ра 

повърхност 

Свински пържоли 1.5 Вентилатор с грил 4 Макс. 15 5 

Свински ребра 1.5 Вентилатор с грил 4 Макс. 10 10 

Бекон 0.7 Грил 5 Макс. 7 8 

Свинско филе 1.5 Вентилатор с грил 4 Макс. 10 5 

Телешко филе 1 Грил 5 Макс. 10 7 

Сьомгова пъстърва 1.2 С вентилатор 2 150 - 160 35 - 40 

Морски дяволи 1.5 С вентилатор 2 160 60 - 65 

Калкан 1.5 С вентилатор 2 160 45 - 50 

Пица 1 С вентилатор 2 Макс. 8 - 9 

Хляб 1 Циркулярно / С вентилатор 2 190 - 200 25 - 30 

Фокача 1 С вентилатор 2 180 - 190 20 - 25 

Кекс 1 Циркулярно / С вентилатор 2 160 55 - 60 

Плодова пита 1 Циркулярно / С вентилатор 2 160 35 - 40 

Торта рикота 1 Циркулярно / С вентилатор 2 160 - 170 55 - 60 

Торта със сладко 1 С вентилатор 2 160 20 - 25 

Райска торта 1.2 Циркулярно / С вентилатор 2 160 55 - 60 

Профитероли 1.2 С вентилатор 2 180 80 - 90 

Пандишпан 1 Циркулярно / С вентилатор 2 150 - 160 55 - 60 

Оризов пудинг 1 С вентилатор 2 160 55 - 60 

Бриош (Хляб) 0.6 Циркулярно / С вентилатор 2 160 30 - 35 

Времената, посочени в таблицата, не включват времената за предварително загряване и са предоставени само като 
ориентир. 
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Таблица с информация за директно  готвене на пара 

Храна Тегло (Кг) Вода (мл) Рафт 
Температу-

ра (°C) Време 
(минути) 

  Лазаня 1.6 120 - 130 2 190 - 200 35 - 40 

Печене на паста 1.2 - 1.5 120 - 130 2 190 - 200 35 - 40 

МЕСО 

Печена пуйка 1.5 180 2 190 - 200 80 - 90 

Свинско филе 1.5 180 2 190 - 200 85 - 90 

Печен заек 
(парчета) 

1 160 2 180 - 190 80 - 90 

Свински ребра 
0.5 160 2 200 55 - 60 

Добре напра-
вен агнешки 
бут 

2 160 2 190 - 200 95 - 100 

ТЕСТО 

Рула 100g ea. 60 2 180 30 - 35 

Хляб 0.4 80 2 180 40 - 45 

Фокача 1 80 2 190 - 200 20 - 25 

Прясна риба 

Лаврак 0.4 - 0.5 100 2 200 25 

Пържола от 
сьомга 
(дебелина 2 см) 

0.18 80 2 180 17 

Морски дяволи  0.7 100 2 200 - 210 45 - 50 
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Храна Тегло (Кг) Вода (мл) Рафт 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

Температу- 
ра 

(°C) 

Време 
(минути) 

Печени картофи 1 80 2 210 - 220 40 - 45 

Микс печени 
зеленчуци 

0.6 80 2 210 35 

ПОДГРЕВАНЕ 
НА ХРАНА 

Паста 0.3 100 - 110 2 120 15 - 25 

Нарязани печени 
меса/Свински 
ребра 

0.5 100 - 110 2 120 15 - 25 

Хляб 0.5 100 - 110 2 120 15 - 25 

Щрудел 0.5 100 - 110 2 120 15 - 25 

ДЕСЕРТИ 

Кекс 1 60 2 160 50 - 55 

Щрудел 1 60 2 170 35 - 40 

Мъфини 40 г за всяка 
чаша за 
печене 

60 2 160 15 - 17 

Райска торта 1 60 2 160 55 - 60 

Пандишпан 1 60 2 160 60 - 65 

Бисквити (дебе-
лини 0,5 см) 

общо тесто 0,3 60 2 170 18 - 20 

Количеството вода, препоръчано в таблицата, може да варира в зависимост от вида на храната, 
теглото и времето за готвене. 

Фурната винаги е предварително загрята, когато се използва функцията Директна пара. 

Печеното месо, зеленчуците и картофите трябва да се смесват и/или обръщат по време на готвене, за 
да се постигне равномерно зачервяване от всички страни. 

Времената, посочени в таблицата, не включват предварително загряване и са предоставени само като 
ориентир. 
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Таблица с информация за готвене със сонда 

Цел 
Вид и разфасовка на месо 

температура (°C) 

Говеждо месо 

 Печено говеждо месо: Рохко опечено 50 - 53 

 Печено говеждо месо: Средно опечено 55 - 58 

 Печено говеждо месо: Добре опечено 65 - 70 

 Печено говеждо месо: Рохко опечено * 50 

 Печено говеждо месо: Средно опечено * 58 

 Печено говеждо месо: Добре опечено * 70 

Свинско 

Печено филе 80 - 85 

Плешка 80 - 85 

Колбаси** 75 - 80 

Телешко 

Телешко печено 75 - 80 

Домашни птици 

Цяло пиле 80 - 85 

Цяла пуйка 80 - 85 

Печено пуешко (цяло или гърди) 80 - 85 

Агнешко 

 Агнешки бут с кост (Рохко опечено) 65 

 Агнешки бут с кост (Добре опечено) 75 - 80 

Бавно готвене 

Говеждо / печено говеждо 
месо: Рохко опечено *** 

50 - 54 

Говеждо / печено говеждо 
месо: Средно опечено *** 

55 - 60 

* Времето за готвене варира в зависимост от дебелината на филето.
**  За колбаси се препоръчва да изберете подходяща функция, за да сте сигурни, че са добре изпечени

 отвън. 

*** Препоръчително е да запечете месото от всяка страна в тава за няколко минути, преди да го 

 поставите във фурната. 
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4 Почистване и поддръжка 

Инструкции 

4.1 

4.1 Почистване на уреда 

За да поддържате повърхностите в добро 
състояние, те трябва да се почистват 
редовно след употреба. Оставете ги 
първо да изстинат. 

Обикновено ежедневно почистване 

Винаги и само използвайте специфични 
продукти, които не съдържат абразиви 
или киселини на базата на хлор. 

Изсипете продукта върху влажна кърпа 
и избършете повърхността, изплакнете 
обилно и подсушете с мека кърпа или 
кърпа от микрофибър. 

 Петна или остатъци от храна 

Не използвайте стоманени гъби и остри 

стъргалки, тъй като те ще повредят 

повърхността. Използвайте нормални, 

неабразивни продукти и дървен или 

пластмасов инструмент, ако е необхо-

димо. Изплакнете обилно и подсушете 

с мека кърпа или кърпа от микрофибър. 

Не позволявайте остатъци от сладки хра-
ни (като сладко) да останат във фурната. 
Ако се оставят да се стегнат твърде дъл-
го, те могат да повредят емайлираната 
облицовка на фурната. 

Почистване на стъклокерамичния 
плот 

Светлите следи от тенджери с алумини-
ева основа могат лесно да се почистят 
с кърпа, навлажнена в оцет. В случай 
на загорели остатъци след готвене, 
изплакнете с вода и подсушете обилно 
с чиста кърпа. 

Неправилна употреба 

Риск от увреждане на повърх-
ностите 

• Не използвайте пароструйки за
почистване на уреда.

• Не използвайте почистващи препара-
ти, съдържащи хлор, амоняк или
белина върху части, изработени от
стомана или които имат метални
повърхностни покрития (например
анодиране, никелиране или
хромиране).

• Не използвайте абразивни или
корозивни почистващи препарати
(напр. прахове за почистване,
препарати за отстраняване на петна
и почистващи препарати за тигани)
върху стъклени части.

• Не използвайте груби или абразивни
материали или остри метални
стъргалки.

• Не мийте в съдомиялната машина
подвижните части, като опорните
решетки на съда на плочата,
короните за разпръскване на
пламъка и капачките на горелките.
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Мръсотията, която може да е падна-
ла върху плота при почистване на 
маруля или картофи, може да надраска 
плота при преместване на тенджери. 
Следователно, незабавно отстранете 
замърсяванията от повърхността за 
готвене. 

Промените в цвета не влияят на работата 
и стабилността на стъклото. Това не са 
промени в материала на плота, а просто 
остатъци, които не са отстранени и след 
това са карбонизирани. 

Блестящи повърхности могат да се 
образуват поради триене на основата на 
тенджери, особено алуминиеви, и поради 
използването на неподходящи почистващи 
препарати. Те са трудни за отстраняване с 
помощта на конвенци-онални почистващи 
продукти. Може да се наложи да повторите 
процеса на почистване няколко пъти. 
Използването на корозивни почистващи 
препарати или триенето на основата на 
тенджерите може да изхаби декорацията на 
плота с течение на времето и да допри-
несе за образуването на петна. 

Поддържащи решетки за съд за 
готвене 

Отстранете решетките за поддържане на 
тенджерата и ги почистете с хладка вода и 
неабразивен препарат. Уверете се, че сте 
премахнали всички инкрустации. 
Подсушете ги добре и ги върнете на 
котлона. 

 Барбекю плот 

Плочата е покрита с незалепващ материал 
(тефлон). Този вид филм е много крехък и 
може да се повреди при използване на 
метални прибори. 

Използвайте само дървени или 
пластмасови прибори, издържащи 
на високи температури. 

Корони за разпръскване на пламък и 
капачки за горелки 

За по-лесно почистване, короните на 
пламъка и капачките на горелката могат да 
се свалят. Измийте ги в гореща вода и 
неабразивен перилен препарат. Внимателно 
отстранете всички инкрустации, след което 
изчакайте, докато изсъхнат напълно. 
Сменете короните на разпръсквачите на 
пламъка, като се уверите, че са правилно 
позиционирани в техните корпуси със 
съответните капачки на горелките. 

  Запалители и термодвойки 

За правилна работа запалителите и 
термодвойките трябва винаги да са 
идеално чисти. Проверявайте ги често и 
ги почиствайте с влажна кърпа, ако е 
необходимо.  

Отстранете всички сухи остатъци с 
дървена клечка за зъби или игла.

Непрекъснатият контакт между 
подпорите на тенджерата и пла-
мъка може да причини модифи-
кации на емайла с течение на 
времето в тези части, изложени на 
топлина. Това е напълно 
естествено явление, което не 
оказва влияние върху работата на 
този компонент. 
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4.2 Демонтиране на вратите 

За по-лесно почистване вратичките 
могат да се свалят и да се поставят 
върху кърпа или друг защитен лист. 

За да премахнете вратата, постъпете по 
следния начин: 

1. Отворете напълно вратата и поста-
вете два щифта в отворите на
пантите, посочени на фигурата.

2. Хванете вратата от двете страни с

две ръце, повдигнете я под ъгъл от

около 30° и я извадете.

3. За да сглобите отново вратата, поста-

вете пантите в съответните процепи на

фурната, като се уверите, че набраз-

дените секции A са изцяло в процепите.

Спуснете вратата и след като тя е на

място, извадете щифтовете от дупките

в пантите.

4.3 Почистване на стъклопакета на 
вратата 

Стъклото на вратата винаги трябва да се 
поддържа добре чисто. Използвайте 
абсорбираща кухненска ролка. В случай 
на упорити замърсявания измийте с 
влажна гъба и обикновен препарат. 

Препоръчваме използването на 

почистващи продукти, разпростра-

нявани от производителя.  
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4.4 Почистване на вътрешността на 
фурните 

За да поддържате фурните в перфектно 
състояние, почиствайте ги редовно, след 
като ги оставите да изстинат. 

• Извадете всички подвижни части.

• Почистете решетките на фурната с
топла вода и неабразивни почист-
ващи препарати. Внимателно
изплакнете и подсушете влажните
части.

Премахване на опорни рамки за 
рафт/тава 

Премахването на направляващите рамки 
позволява по-лесно почистване на 
страните. 

За да премахнете направляващите рамки: 
Издърпайте рамката към вътрешността на 
фурната, за да я освободите от жлеба А, 
след това я плъзнете от седалките B 
отзад. 

Когато почистването приключи, 
повторете горните процедури, за да 
поставите направляващите рамки 
обратно. 

За по-лесно почистване свалете 
вратата. 

Фурните трябва да работят на 

максимална температура за около 

15-20 минути след използване на

почистващи препарати, за да

изгорят остатъците, останали във

фурната.
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Почистване с пара (овлажнена 
фурна) 

Предварителни операции 

Преди да започнете цикъла на почист-
ване с пара: 

• Извадете напълно всички аксесоари от
вътрешността на фурната. Горният
предпазител може да се остави вътре
във фурната.

• Изсипете прибл. 40 cc вода върху
дъното на фурната. Уверете се, че
не прелива от кухината.

• Напръскайте вода и течен разтвор
за миене във фурната с помощта на
дюза за пръскане. Насочете спрея
към страничните стени, нагоре,
надолу и към дефлектора.

• Затворете вратата.

Настройка на цикъла за почистване с 
пара 

1. Завъртете функционалното копче към

символа и копчето за температу-

рата към символа  .

2. Задайте време за готвене от 18 мин. с

помощта на цифровия програматор.

3. В края на времето за готвене таймерът

ще изключи нагревателните елементи

на фурната и ще започне да звучи

зумер.

Препоръчваме да пръскате 
прибл. 20 пъти най-много. 

Неправилна употреба 

Риск от увреждане на повърх-
ностите 

• Отстранете всички остатъци от храна
или големи разливи от предишни
операции по готвене от вътрешността
на фурната.

• Извършвайте операции по почистване
на фурната само когато фурната е
студена.

Почистване с пара е процедура за 
подпомагане на почистването, 
която улеснява отстраня-ването на 
замърсяванията. Благодарение на 
този процес е възможно да почис-
тите вътрешността на фурната 
много лесно. Остатъците от мръ-
сотия се омекотяват от топлината 
и водните пари за по-лесно 
отстраняване след това. 
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Край на цикъла за почистване с 
пара 

4. Отворете вратата и избършете по-

малко упоритите замърсявания с

кърпа от микрофибър.

5. Използвайте гъба без надраскване с

месингови нишки върху трудно

отстраняеми отлагания.

6. In case of grease residues use specific

oven cleaning products.

7. Remove the water left inside the oven.

For improved hygiene and to avoid food 
being affected by any unpleasant odours, 
we recommend that the oven is dried using 
a fan assisted function at 160°C for 
approximately 10 minutes. 

Почистване на покрива на фурната 
(овлажнена фурна) 

Уредът е снабден с накланящ се грилов 
елемент, който позволява лесно 
почистване на горната част на кухината 
на фурната. 

1. Освободете горния нагревателен
елемент, като леко го повдигнете и
завъртите фиксатора му на 90
градуса.

2. Внимателно спуснете нагревателния

елемент, докато спре.

Когато приключите с почистването, 
поставете нагревателния елемент 
обратно на място и завъртете фикса-
тора, за да го фиксирате на място. 

Неправилна употреба 

Риск от повреда на уреда 

• Не огъвайте прекомерно елемен-
та по време на почистване.

Висока температура във 
фурната по време на употреба 

Опасност от изгаряния 

• Следните операции трябва да се
извършват само при изключена и
напълно охладена фурна.

For easier manual cleaning of 
parts that are difficult to reach, we 
recommend removing the door. 

We recommend wearing rubber 
gloves for these operations. 
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Почистване на тавата и капака за 
изпаряване (овлажнена фурна) 

Препоръчително е да почистите и 
изсушите тавата за изпаряване и 
перфорирания капак след използване 
на функцията Директна пара. 

Могат да се използват обикновени 
почистващи продукти: избягвайте да 
използвате продукти, които са твърде 
груби и/или киселинни. 

Капакът и тавата могат да се мият в 
съдомиялна машина. 

Ако се образува варовик, използвайте 
средство за отстраняване на котлен камък 
за стоманени повърхности. 

Почистване на дъното на фурната 
(овлажнена фурна) 

Препоръчително е да почистите и 
подсушите дъното на фурната след 
използване на функцията Директна 
пара: 

1. Отстранете последователно
перфорирания капак (1), тавата за
изпаряване (2) и дъното (3);
повдигнете дъното с няколко
милиметра и го издърпайте навън.

2. Внимателно повдигнете края на

долния нагревателен елемент с

няколко сантиметра и почистете

дъното на фурната.

Поставете нагревателния елемент обратно 
на мястото му, когато приключите. 
Изчакайте, докато кухината на фурната 
изсъхне напълно, преди да поставите 
обратно принадлежностите. 
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Ръчно деактивиране на лоста за 
заключване на вратата (пиролитична 
фурна) 

Лостът за заключване на вратата се намира в 
първия слот вляво под контрол-ния панел, в 
горната част на предната част на фурната. 

По време на нормални операции по 
почистването е възможно случайно да 
активирате лоста за заключване на 
вратата. 

Лостът за заключване на 

вратата е активиран (поглед 

отгоре) 

1. Преместете лоста за заключване на
вратата надясно, докато спре.

(изглед отгоре) 

2. Внимателно освободете лоста за
заключване на вратата.

Пружината на механизма ще върне лоста за 
заключване на вратата в деактивирана 
позиция. 

За да предотвратите повреда на меха-
низма, никога не се опитвайте да 
деактивирате лоста за заключване на 
вратата, като го натискате наляво. 

(изглед отгоре) 

Неправилна употреба 

Опасност от изгаряния 

• Следните операции трябва винаги да
се извършват при студен и изключен
уред.

• Никога не се опитвайте да деакти-
вирате ръчно лоста за заключване
на вратата по време на пиролитичен
цикъл.



  Почистване и поддръжка 

49 

4.5 Пиролитичен цикъл (пироли-
тична фурна) 

Предварителни операции 

Преди да започнете пиролитичния цикъл: 

• Почистете вътрешното стъкло,
следвайки обичайните инструкции за
почистване.

• При много упорити инкрустации
напръскайте върху стъклото продукт за
почистване на фурна (прочетете
предупрежденията на продукта); оставете
за 60 минути, след което изплакнете и
подсушете стъклото с кухненска ролка или
кърпа от микрофибър.

• Извадете всички аксесоари от кухината
на фурната.

• Отстранете опорните рамки на стойка
/тава.

• Затворете вратата.

Pyrolytic function setting 

1. Turn the function knob to the symbol. 

The symbol  and will 

automatically appear on the display,
alternating with the minimum pyrolytic
cycle time (2 hours).

2. Press the or button to set the

duration of the cleaning cycle from a

minimum of 120 minutes to a maximum

of 3 hours and 30 minutes. The set

minutes will be indicated by the internal

segments of the clock face, while the hours

will be indicated by the relative flashing

numbers (1, 2 or 3).

3. Press the  button to confirm the start of 

the pyrolytic cycle. 

4. After having confirmed the duration of the

pyrolytic cycle, the thermostat indicator light

starts to flash and the oven cavity starts to

heat up (approx. 5 seconds after the last

intervention by the user).

5. One minute after the pyrolytic cycle has

started, the door is locked (the door lock

indicator light comes on) by a device that

prevents it from being opened.

Recommended pyrolytic cycle 

duration: 

• Light dirt: 120 minutes.

• Medium dirt: 165 minutes.

• Heavy dirt: 210 minutes.

• Когато се използва тази функция,

повърхностите могат да достигнат

температури, които са по-високи от

обичайните.

• Дръжте децата на безопасно
разстояние.

Неправилна употреба 

Риск от увреждане на 
повърхностите 

• Отстранете всички остатъци от храна или
големи разливи от предишни операции по
готвене от вътрешността на фурната.

Пиролитичното почистване е авто-
матична процедура за почистване при 
висока температура, която причинява 
разтваряне на мръсотията. 
Благодарение на този процес е 
възможно да почистите вътреш-ността 
на фурната много лесно. 
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6. В края на пиролитичния цикъл всички

цифри на дисплея ще мигат и ще

прозвучи зумер, който показва края на

цикъла на автоматично почистване.

7. Преместете функционалното копче
обратно в позиция “0”.

8. Вратата остава заключена, докато

температурата във фурната се върне

към безопасните нива.

9. Изчакайте фурната да изстине и

съберете остатъците, отложени вътре

с влажна кърпа от микрофибър.

Настройка на програмиран пиролитичен 
цикъл 

Възможно е да програмирате началния час 
на пиролитичния цикъл, както всички други 
функции за готвене. 

1. Задайте продължителността на
пиролитичния цикъл.

2. След като изберете продължителност-
та на пиролитичния цикъл (вижте
“Настройка на пиролитична функция”),

натиснете бутона , докато теку-

щото време плюс предварително зада-
дената продължителност се изведе на
дисплея, редувайки се с

заедно със символите   

и   (последният мига). 

3. Натиснете        или бутона, за да

зададете времето, в което искате да

приключи цикълът на почистване.

4. Изчакайте 5 сек. или натиснете бутона

, за да потвърдите настройките. В 

този момент символът ще се 

изключи, а символът  ще остане 

включен. 

По време на първия пиролитичен 
цикъл могат да се появят непри-
ятни миризми поради нормалното 
изпаряване на маслените произ-
водствени вещества. Това е 
абсолютно нормално явление, 
което изчезва след първия 
пиролитичен цикъл. 

Внимавайте да не завъртите функцио-
налния бутон, когато настройвате 
пиролитичния цикъл. Ако го напра-
вите, настройките, въведени чрез 
часовника на програматора, ще бъдат 
изтрити и ще трябва да ги нулирате. 

По време на пиролитичния цикъл 
вентилаторите произвеждат по-
интензивно ниво на шум поради по-
голяма скорост на въртене. Това е 
абсолютно нормална операция, 
предназначена да осигури по-ефек-
тивно разпръскване на топлина. В 
края на пиролитичния цикъл венти-
латорите ще продължат да работят 
достатъчно дълго, за да се избегне 
прегряване на стените на съседните 
модули и предната част на фурната. 
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Не докосвайте халогенната крушка 

директно с пръсти, а я увийте в 

изолационен материал. 

4.6 Извънредна поддръжка 

1. Извадете напълно всички аксе-
соари от вътрешността на
фурната.

2. Отстранете опорните рамки на стойка
/ тава.

3. Свалете капака на крушката с

инструмент (напр. отвертка).

4. Плъзнете навън и извадете крушката.

5. Поставете новата крушка.

6. Поставете обратно капака. Уверете

се, че формованата част на стъклото

(A) е обърната към вратата.

7. Натиснете капака напълно надолу, така

че да се прикрепи перфектно към

стойката на крушката.

Внимавайте да не надраскате 
емайла на кухината на фурната. 

Части под напрежение 

Опасност от токов удар 

• Изключете фурната от контакта.

• Използвайте предпазни ръкавици.
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Премахване и инсталиране на 
уплътнението (овлажнена фурна) 

За да премахнете уплътнението: 

За да се позволи цялостно почистване на 
спомагателната фурна, уплътнението на 
вратата може да се отстрани. В 4-те ъгъла 
и в центъра има крепежни елементи за 
закрепване към ръба на фурната. 

• Издърпайте уплътнението навън
във всички точки, за да отделите
крепежните елементи.

За да поддържате уплътненията на 
вратите чисти, използвайте неабразивна 
гъба и хладка вода. Уплътненията трябва 
да са меки и еластични. 

За да поставите отново уплътнението: 

• Закачете щипките, разположени в
4-те ъгъла и в центъра, върху
уплътнението.
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5 Инсталация 

5.1 Газова връзка 

Главна информация 

Свързването към газовата мрежа може 
да се осъществи с помощта на непре-
къснат стенен стоманен маркуч в съот-
ветствие с указанията, установени от 
действащите стандарти.  

За снабдяването му с други видове газ 
вижте глава “5.2 Адаптиране към различ-
ни видове газ”. Входната връзка за газ е с 
резба ½” външен газ (ISO 228-1).  

 Връзка към LPG 

Използвайте регулатор на налягането 
и направете връзката на газовия 
цилиндър, като следвате указанията, 
посочени в действащите стандарти. 

Захранващото налягане трябва да 
отговаря на стойностите, посочени в 
таблицата „Видове газ и държави“. 

  Свързване със стоманен маркуч 

Направете връзката към газопровода с 
помощта на стоманен маркуч за непре-
късната стена, чиито спецификации 
отговарят на приложимия стандарт. 

Внимателно завийте конектора 3 към 
газовия конектор 1 на уреда, като 
поставите уплътнението 2 между тях. 

Изтичане на газ 

Опасност от експлозия 

• След извършване на каквато и да е
операция проверете дали моментът на
затягане на газовите връзки е между 10 Nm
и 15 Nm.

• Ако е необходимо, използвайте регу-латор
на налягането, който отговаря на
настоящите разпоредби.

• В края на инсталацията проверете за
течове със сапунен разтвор, никога с
пламък.

• Монтажът с маркуч трябва да се извърши
така, че дължината на маркуча да не
надвишава 2 метра, когато е напълно
разтегнат за стоманени маркучи.

• Маркучите не трябва да влизат в контакт с
движещи се части и не трябва да бъдат
смачкани по никакъв начин.

• Настройките за този домакински уред са
показани на етикета за настройка на газ.
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Връзка със стоманен маркуч с 
байонетна арматура 

Извършете свързването към газовата 
мрежа с помощта на стоманен маркуч с 
байонетен фитинг, съвместим с B.S. 
669. Нанесете изолационен материал
върху резбата на съединителя на
маркуча за газ 4 и след това затегнете
адаптера 3. Завийте модула към
подвижния съединител 1 на уреда, като
поставите доставеното уплътнение 2
между тях.

Свързване със стоманен маркуч с 
коничен фитинг 

Направете връзката към газопровода с 
помощта на стоманен маркуч за непре-
късната стена, чиито спецификации 
отговарят на приложимия стандарт. 

Внимателно завийте съединителя на 
маркуча 3 към газовия конектор 1 на 
уреда (½” резба ISO 228-1), като поста-
вите предоставеното уплътнение 2 
между тях. Нанесете изолационен мате-
риал върху резбата на съединителя 3, 
след това затегнете стоманения маркуч 
4 към съединителя 3. 

 Вентилация на помещението 

Уредът трябва да се монтира в помеще-
ния с постоянно подаване на въздух в 
съответствие с действащите стандарти. 
Помещението, където е монтиран уредът, 
трябва да има достатъчен въздушен поток 
за редовното изгаряне на газ и необходи-
мата смяна на въздуха в самото помеще-
ние. Вентилационните отвори, защитени с 
решетки, трябва да са с правилния раз-
мер, за да отговарят на действащите 
разпоредби и да са разположени така, че 
нито една част от тях да не е възпрепят-
ствана, дори частично. 

Помещението трябва да се поддържа 
достатъчно вентилирано, за да се 
елиминират топлината и влагата, 
произтичащи от готвене: По-специално, 
след продължителна употреба се препо-
ръчва да отворите прозорец или да 
увеличите скоростта на всички вентила-
тори. 
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Извличане на продуктите от горенето 

Продуктите от горенето могат да се 
извличат с помощта на аспиратори, 
свързани към комин с естествена тяга, 
чиято ефективност е сигурна, или чрез 
принудително извличане. Ефективната 
система за извличане изисква прецизно 
планиране от специалист, квалифициран 
в тази област и трябва да отговаря на 
позициите и луфтовете, посочени в 
приложимите стандарти. 

Когато работата приключи, монтажникът 
трябва да издаде сертификат за 
съответствие. 

1 Екстракция с аспиратор 

2 Екстракция без аспиратор 

A Единичен комин с естествена тяга 

B Единичен комин с аспиратор 
C Директно на открито с аспиратор, 

монтиран на стена или прозорец 

D Директно на открито през стена 

 Въздух 

 Продукт от горенето 

 Аспиратор 

5.2 Адаптиране към различни видове 
газ 

При работа с други видове газ трябва да 
се сменят дюзите на горелката и да се 
регулира минималният пламък на 
газовите кранове. 

Смяна на дюзи 

1. Отстранете подпорите за тенджери,
капачките на горелките и короните на
пламъка, за да получите достъп до
чашите на горелката.

2. Сменете дюзите с помощта на 7 мм
гаечен ключ според газа, който ще
използвате (вижте таблиците с
характеристиките на горелката и
дюзите).

1 Външен накрайник - 2 Вътрешен 
накрайник 

Този домакински уред не е свързан 

към устройство за извличане на 

продукти от горенето. Той трябва да 

бъде инсталиран и свързан в съответ-

ствие с действащите разпоредби за 

монтаж. Обърнете специално внима-

ние на съответните изисквания по 

отношение на вентилацията. 
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3. Сменете горелките в съответните им

корпуси.

Регулиране на минималната настрой-
ка за природен или градски газ 

Запалете горелката и я завъртете на 
минимална позиция. Извадете копчето на 
газовия кран и завъртете регулиращия 
винт до шпиндела на газовия кран (в 
зависимост от модела), докато се постигне 
правилният минимален пламък. 

Поставете отново копчето и се уверете, че 
пламъкът на горелката е стабилен. 
Завъртете бързо копчето от максималната 
до минималната настройка: Пламъкът не 
трябва да угасва. Повторете операцията 
на всички газови кранове. 

Регулиране на минималната настройка 
за LPG 

Затегнете винта, разположен отстрани на 
шпиндела на кранчето по посока на часов-
никовата стрелка докрай. 

Смазване на газовите кранове 

С течение на времето газовите кранове 
може да станат трудни за завъртане и 
да се блокират. Почистете ги вътрешно 
и сменете смазката. 

Смазването на газовите кранове 
трябва да се извършва от специ-
ализиран техник. 

След настройка на газ, различен от 

първоначално зададения във 

фабриката, сменете етикета за 

настройка на газта на уреда с този, 

който съответства на новия газ. 

Етикетът се поставя вътре в пакета с 

дюзи (където има такъв). 
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Възможно е да се идентифицират 

наличните видове газ въз основа на 

страната, в която уредът ще бъде 

инсталиран. Вижте номера на 

заглавието, за да идентифицирате 

правилните стойности в „Таблиците с 

характеристики на горелката и 

дюзите“. 

Тип газ и Държави 

Тип газ IT GB-IE FR-BE DE AT NL ES PT SE RU DK PL HU 

1 Природен газ G20 

G20 20 mbar • • • • • • • • • • 
G20/25 20/25 mbar • 
2 Природен газ G20 

G20 25 mbar • 
3 Природен газ G25 

G25 25 mbar • 
G25.3 25 mbar • 
4 Природен газ G25.1 

G25.1 25 mbar • 
5 Природен газ G25 

G25 20 mbar • 
6 Природен газ G2.350 

G2.350 13 mbar • 
7 LPG G30/31 

G30/31 28/37 mbar • • • • 
G30/31 30/37 mbar • • 
G30/31 30/30 mbar • • • 
8 LPG G30/31 

G30/31 37 mbar • 
9 LPG G30/31 

G30/31 50 mbar • • 
10 Градски газ G110 

G110 8 mbar • • •
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Таблици с характеристики на горелката и дюзата 

1 Природен газ G20 - 20 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 3.0 0.9 3.30 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 97 120 70 128 

Предкамера (отпечатана върху дюза) Z H9 H1 F3 

Намален дебит (W) 500 800 400 1200 

2 Природен газ G20 - 25 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 3.0 0.8 3.4 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 94 110 65 130 

Предкамера (отпечатана върху дюза) Z H8 H1 H3 

Намален дебит (W) 500 800 400 1200 

3 Природен газ G25/G25.3 - 25 
mbar 

SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 3.0 0.90 3.30 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 94 121 68 128 

Предкамера (отпечатана върху дюза) Y F2 F1 F2 

Намален дебит (W) 500 800 400 1200 

4 Природен газ G25.1 - 25 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 3.0 0.90 3.30 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 100 134 72 136 

Предкамера (отпечатана върху дюза) Y F3 H1 F3 

Намален дебит (W) 500 800 400 1200 

5 Природен газ G25 - 20 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 3.0 0.90 3.30 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 100 134 72 138 

Предкамера (отпечатана върху дюза) Y F3 F1 F3 

Намален дебит (W) 500 800 400 1200 

6 Природен газ G2.350 - 13 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 2.90 0.90 3.30 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 120 165 91 180 

Предкамера (отпечатана върху дюза) Y F3 Y H4 

Намален дебит (W) 500 800 400 1200 
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Непредоставените дюзи се предлагат в оторизирани сервизни центрове. 

7 LPG – G30/G31 30-37 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 3.0 0.90 3.30 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 65 85 44 91 

Предкамера (отпечатана върху дюза) - - - - 

Намален дебит (W) 500 800 400 1300 

Номинален дебит G30 (g/h) 131 218 65 240 

Номинален дебит G31 (g/h) 129 214 64 236 

8 LPG G30/31 - 37 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.90 3.0 0.80 3.30 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 65 81 42 88 

Предкамера (отпечатана върху дюза) - - - - 

Намален дебит (W) 550 900 450 1500 

Номинален дебит G30 (g/h) 138 218 58 240 

Номинален дебит G31 (g/h) 136 214 57 236 

9 LPG G30/31 - 50 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 3.0 1.0 3.30 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 58 74 43 73 

Предкамера (отпечатана върху дюза) M Z H2 S1 

Намален дебит (W) 500 1000 400 1500 

Номинален дебит G30 (g/h) 131 218 73 240 

Номинален дебит G31 (g/h) 129 214 71 236 

10 Town gas G110 – 8 mbar SR R UR2 int. UR2 ext. 

Номинална отоплителна мощност (kW) 1.80 2.80 1.0 3.20 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 185 260 145 300 

Предкамера (отпечатана върху дюза) /2 /3 0040 0190 

Намален дебит (W) 500 800 400 1000 
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5.3 Позициониране Всички стенни модули, монтирани над 
работния плот на уреда, трябва да бъдат 
разположени на поне Y mm от него. Ако над 
плочата е монтиран аспиратор, вижте 
ръководството за експлоатация на 
аспиратора, за да се уверите, че остава 
правилната хлабина. 

X 300 mm 

Y 750 mm 

В зависимост от вида на инсталацията, този 
уред принадлежи към класове: 

Този уред може да се монтира до 
стени, едната от които е по-висока от 
работния плот, на минимално 
разстояние от X mm от страната на 
уреда, както е показано на фигури „A“ и 
„C“ спрямо класовете на монтаж. 

A - Class 1 

(Свободно стоящ уред) 

Производство на топлина по 
време на работа на уреда 

Опасност от пожар 

• Фурнирите, лепилата или пластмасовите
покрития върху съседните мебели трябва
да са устойчиви на температура (не по-
малко от 90°C).

Тежък уред 

Опасност от смазване 

• Поставете уреда в отвора на шкафа
с помощта на втори човек.

Натиск върху отворената врата 

Риск от повреда на уреда 

• Никога не използвайте вратата на
фурната, за да поставите уреда на
място, когато го монтирате.

• Избягвайте да упражнявате прекалено
голям натиск върху вратата на фурната,
когато е отворена.
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B - Class 2 subclass 1 

(Вграден уред) 

C - Class 2 subclass 1 

(Вграден уред) 

  Габаритни размери на уреда 

A 1200 mm 

B 600 mm 

C1 min. 300 mm 

D 900 mm 

H 750 mm 

I 450 mm 

L2 800 mm 

1 Минимално разстояние от страничните
стени или друг запалим материал.

2 Минимална ширина на шкафа (=A)

*Ако над плочата е монтиран аспиратор, виж-
те ръководството с инструкции на аспиратора,
за да се уверите, че е оставено правилното
разстояние.

. 

Уредът трябва да бъде инста-
лиран от квалифициран техник и в 
съответствие с действащите 
разпоредби. 
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Размери на уреда: разположение на 
газовите и електрическите връзки 

Разположение на газовите и електричес-
ките връзки (измерванията са дадени в 
мм). 

A 56 

B (max) 770 

B (min) 744 

C 135 

D 55 

E 1200 

F (min) 894 

F (max) 920 

G = Газова връзка 

H = Електрическа врзка 

Позициониране и нивелиране на уреда 

След като направите електрическите 
и/или газовите връзки, изравнете 
правилно уреда на пода, за да осигу-
рите по-добра стабилност. Завийте 
или развийте долната част на крака, 
докато уредът стане стабилен и равен 
на пода. 

Монтаж на предния цокъл 

Предният цокъл винаги трябва да бъде 
позициониран и закрепен правилно върху 
уреда. 

1. Използвайте отвертка, за да премах-
нете предните винтове под вратата на
отделението за съхранение.
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2. Подравнете предния цокъл със

съответните отвори на уреда.

3. Закрепете предния цокъл с

винтовете, които преди това са били

отстранени.

Монтаж на страничния цокъл 

След като монтирате предния цокъл, 
трябва да монтирате и страничните 
цокли.  

1. Поставете страничните цокли отстрани
на предния цокъл.

2. Поставете зъбците в процепите зад

краищата на предния цокъл.

3. Подравнете дупките на гърба на

страничните цокли с тези на

основата на уреда.

4. Закрепете страничния цокъл с винт.

5. Уверете се, че сте закрепили двата

цокъла, като следвате предоста-

вените инструкции.
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Сглобяване на стойката 

Стойката трябва винаги да е позицио-
нирана и закрепена правилно върху уреда. 

1. Поставете стойката върху плота и
подравнете отворите за винтове.

2. Закрепете стойката към плота с

помощта на фиксиращите винтове.

5.4 Електрическо свързване 

Главна информация 

Проверете характеристиките на мрежата 
спрямо данните, посочени на табелата. 

Идентификационната табелка с техни-
ческите данни, сериен номер и наимено-
вание на марката е видимо поставена 
върху уреда. 

Не премахвайте тази плоча по каквато и да 
е причина. Извършете заземяването, като 
използвате проводник, който е с 20 мм по-
дълъг от другите проводници.

Захранващо напрежение 

Опасност от токов удар 

• Да се извърши електрическото
свързване от оторизиран техни-
чески персонал.

• Използвайте лични предпазни средства.

• Уредът трябва да бъде свързан към
заземяване в съответствие със стан-
дартите за безопасност на електри-
ческата система.

• Изключете захранването от мрежата.

• Не дърпайте кабела, за да
изключите уреда.

• Използвайте кабели, издържащи на
температура най-малко 90°C.

• Моментът на затягане на винтовете на
захранващите проводници на клемата
трябва да бъде 1,5 - 2 Nm.

Предоставената стойка е нераз-
делна част от продукта. Тя 
трябва да бъде закрепен към 
уреда преди монтаж. 
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Уредът може да работи в следните 
режими: 

• 220-240 V 1N~

3 x 6 mm² трижилен кабел.

• 380-415 V 2N~

4 x 2.5 mm² четирижилен кабел.

• 380-415 V 3N~

5 x 2.5 mm² петжилен кабел.

Достъп до терминалното табло 

За да свържете захранващия кабел, 
трябва да получите достъп до клемната 
платка на задния корпус: 

1. Отстранете винтовете, закрепващи
плочата към задния корпус.

2. Внимателно завъртете плочата и

я извадете от мястото й.

3. Продължете с монтажа на захран-
ващия кабел

Посочените стойности се 
отнасят за напречното сечение 
на вътрешния проводник. 

Посочените по-горе захранващи 
кабели са оразмерени, като се 
вземе предвид коефициента на 
съвпадение (в съответствие със 
стандарт EN 60335-2-6). 
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4. Когато приключите, поставете

отново плочата на задния корпус и

я закрепете на място с помощта на

винтовете, които преди това бяха

отстранени.

Фиксирана връзка 

Монтирайте електропровода с пълнопо-
люсен прекъсвач с разстояние на 
разделяне на контактите, достатъчно, 
за да осигури пълно изключване при 
условия на пренапрежение от категория 
III, в съответствие с разпоредбите за 
монтаж. 

Прекъсвачът трябва да бъде 
разположен близо до уреда и на лесно 
достъпно място. 

Тестване 

В края на монтажа извършете кратък 
тест за проверка. Ако плотът не работи, 
след като проверите дали сте изпъл-
нили правилно инструкциите, изключете 
уреда от контакта и се свържете с 
техническата поддръжка. 

5.5 Инструкции за инсталиране 

• Щепселът трябва да бъде достъ-
пен след монтажа. Не огъвайте и
не хващайте захранващия кабел.

• Уредът трябва да бъде монтиран
съгласно монтажните схеми.

• Не се опитвайте да развивате или да
насилвате резбовото коляно на
фитинга. Може да повредите тази
част от уреда, което може да анули-
ра гаранцията на производителя.

• Използвайте сапун и вода, за да
проверите за течове на газ по
всички връзки. НЕ използвайте
открит огън, за да откриете течове.

• Включете всички горелки поотделно и
след това всички заедно, за да се
уверите, че газовият вентил, горелката
и запалването работят правилно.

• Завъртете копчетата на горелката в
минимално положение и проверете
дали пламъкът е стабилен за всяка
отделна горелка и всички горелки
заедно.

• Ако уредът не работи правилно след
извършване на всички проверки,
свържете се с местния оторизиран
сервизен център.

• След като уредът е инсталиран,
моля, обяснете на потребителя как
да го използва правилно.

Препоръчително е да разхлабите 

винта на кабелната скоба, преди да 

монтирате захранващия кабел. 
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