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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

 

1 Предупреждения 

 

1.1 Как да четем ръководството на 

потребителя 

 

Това ръководство използва следните 

договорености за прочит:  

 

1.2 Това ръководство на потребителя 

 

Това ръководство на потребителя представлява 

неразделна част от уреда и трябва да се 

съхранява, и да бъде на разположение на 

потребителя, през целия живот на уреда. 

 

Предупреждения 

 

Обща информация относно това 

ръководство на потребителя, за 

безопасност и за финално 

унищожаване. 

1.3 Цел на уреда 

 

Този уред е предназначен за печене на 

храни в домашна обстановка. Всяко друго 

използване е неприсъщо.   

Използването на този уред не е разрешено 

за хора(включително и деца) 

 

Описание 

Описание на уреда и на 

аксесоарите 

с намалени физически и умствени 

способности, или без опит при 

използването на електрически уреди, освен 

ако не са наблюдавани, или обучени, от по- 

възрастни или хора, отговорни за тяхната 

безопасност. 

 

Използване 

Информация относно 

използването на уреда и на 

аксесоарите, съвети за печене 

 

  

 

Почистване и ремонт 

 

Информация за правилното 

почистване и ремонт на уреда. 

1.4 Общи предупреждения за безопасност 

За Вашата безопасност и за да избегнете 

щети за уреда, спазвайте винаги общите 

предупреждения за безопасност, изложени 

по-долу. 

 

Инсталиране 

Информация за квалифицирания 

техник: инсталиране, пускане в 

действие и изпитание. 

Като цяло: 

• Поверете инсталирането и операциите по 

поддръжката на квалифициран персонал, 

при спазване на действащите норми. 

 

Предупреждения за 

безопасност 

• Преди да използвате уреда, прочетете 

внимателно това ръководство на 

потребителя. 

• Не променяйте уреда. 
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Информация • Не се опитвайте никога да поправяте 

уреда сами, или без намесата на 

квалифициран техник. 

 

Препоръка • Ако захранващият електрически кабел е 

повреден, свържете се веднага със сервиз 

за техническа помощ, който ще вземе 

мерки да смени кабела. 

  

Последователност на 

ръководството на потребителя. 

• Ръководство на потребителя, 

един брой 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

 

За този уред 

• Не запушвайте отворите, процепите за 

вентилация и за отнемане на топлината. 

• Не вкарвайте остри метални 

предмети(вилици, лъжици, ножове) в 

отверстията.  

• Не се опирайте и не сядайте върху 

отворената врата. 

• Проверете, дали не са останали 

заклещени предмети във вратата. 

• В никакъв случай не използвайте уреда 

за затопляне на помещението. 

 

1.5 Отговорност на производителя 

Производителят отхвърля всякаква 

отговорност за щети, причинени на хора и 

предмети от: 

• използване на уреда за цели, различни от 

предвидените. 

• неспазване на предписанията в 

ръководството на потребителя. 

• повреждане, дори и на отделна част от 

уреда. 

• използване на не оригинални резервни 

части. 

 

За да унищожите уреда: 

• Снемете вратите и оставете 

аксесоарите(скари и тави) в позиция за 

използване, за да избегнете случаи, при 

които децата могат да се затворят вътре. 

• Отрежете кабела за електрическо 

захранване и отстранете кабела, заедно с 

щепсела.  

 

 

 

Електрическо напрежение 

Опасност от поражение от 

електрически ток 

• Снемете общото електрическо захранване.  

• Изключете кабела за електрическо 

захранване от електрическата инсталация.  

• Предайте уреда на съответния център за 

разделно събиране на електрически 

отпадъци, или го предайте на прекупвач, при 

закупуване на подобен уред, на принципа 

„един за друг”. 

 

Уточняваме, че за опаковането на уреда се 

използват материали, които не замърсяват 

околната среда и могат да се рециклират.  
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1.6 Идентификационна табелка 

На идентификационната табелка са 

изложени техническите данни, 

фабричният номер и маркировката. 

Идентификационната табелка не трябва да 

се сваля.  

 

1.7. Унищожаване 

 

Този уред трябва да се 

унищожи отделно от другите 

отпадъци(директива 2002/95/ЕО, 

2002/96/ЕО, 2003/108/ЕО). Този уред не 

съдържа субстанции в такива количества, 

които се считат за опасни за здравето и 

околната среда и е в съответствие с 

актуалните европейски директиви.  

• Предайте материалите от опаковката на 

уреда, на подходящ център за разделно 

събиране на отпадъци.  

 

 

 

Опаковки от пластмаса 

Опасност от задушаване 

• Не оставяйте без наблюдение опаковката, 

или части от нея. 

• Не позволявайте на децата за играят с 

чувалите за опаковка от найлон. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Общо описание 
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1. Контролно табло 

2. Уплътнение 

3. Лампа на фурната 

4. Врата 

5. Вентилатор 

6. Резервоар за вода 

1,2,3 … Ниво (решетка) на рамката 

 

 

Контролно табло 

  

 
 

1. Бутон за функции 

Този бутон може да се използва за: 

• Включване и изключване на уреда 

• Избиране на функция  

 

Завъртете бутона за функции на 

позиция 0, за да приключите веднага 

каквато и да е операция за готвене 

2. Цифров програматор 

Показва текущото време, таймера за минути, 

функцията, процента на парата, избраната 

5. Индикаторна лампа за максимално ниво 

Светва, за да покаже, че течността в резервоара е 

достигнала максималното ниво за готвене с помощта 

на пара. 

 

Други части 
 

Рафтове  

Уредът разполага с рафтове за поставяне на тави и 

решетки на различна височина. Височините за 

поставяне са посочени отдолу нагоре. 
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температура за готвене, мощността и всяко 

зададено време. 

 

3. Бутон за температура 

Този бутон може да се използва, за да се зададе: 

• Температурата за готвене 

• Времетраенето на функцията 

• Програмираните готварски цикли 

• Текущото време  

 

4. Индикаторна лампа за минимално ниво 

Светва, за да покаже, че течността в резервоара 

е достигнала минималното ниво за готвене с 

помощта на пара. 

 

 

 

Вентилаторът предизвиква постоянно изтичане 

на въздух от горната част на вратата, което 

може да продължи за кратък период от време 

дори след изключване на уреда. 

 

Осветление във вътрешността на фурната 

• Осветление във вътрешността на фурната се 

активира, когато се избере която и да е 

функция за готвене, с изключение на 

функцията  

• Вътрешното осветление остава изключено по 

време на изпълнение на специалните функции 

-  и 

почистващите функции 

 (в зависимост от 

модела) 

• Когато вратата се отвори, с изключение на 

функцията  , вътрешното 

осветление на фурната се включва. То се 

изключва веднага щом вратата се затвори. 

• Когато вратата е отворена, не е възможно да 

се изключи вътрешното осветление.  

 

Аксесоари 

• Не всички аксесоари са налични за някои 

модели 

• Аксесоарите, които са предназначени да 

влизат в контакт с храна, са съобразени с 

изискванията на приложимото 

законодателство. 

• Оригинално доставени и опционални 

аксесоари могат да бъдат поискани от 

Оторизираните сервизни центрове. 

Охлаждащ вентилатор 

 
Вентилаторът охлажда уреда и започва да работи по 

време на готвене.  

 

 

 

 

Решетка за тави 

 
Поставя се над горната част на тавата; за готвене на 

храни, които може да капят. 

 

Фуния 

 

 
Използва се за пълнене на резервоара с вода. 

 

Предимства на функцията с  помощта на пара 

Системата с  помощта на пара е за готвене на всякакъв 

вид храна много по-плавно и бързо и намира основно 

приложение при: 

• Варене и задушаване 

• Приготвяне на сосове 

• Готвене тип огретен 

• Печене 

• Готвене на ниска температура 

• Претопляне 

• Готвене в няколко режима 

Промените в температурата и влажността позволяват 

да се постигне желания гастрономически резултат. 
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Използвайте само оригинални аксесоари, 

доставени от производителя. 

 

Решетка 

  
Използва се за поддържане на съдове с храна по 

време на готвене. 

 

Дълбока тава 

 
Полезна за събиране на мазнина от храни, 

поставени върху решетката отгоре и за готвене 

на баници, пици, печени десерти, бисквити и 

др. 

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ 
• Предварителни операции 

 

Вижте Общи инструкции за 

безопасност  

• Отстранете защитното фолио от външната 

или вътрешна страна на уреда, включително 

от аксесоарите. 

• Отстранете всички етикети (освен табелата с 

технически данни) от аксесоарите и 

рафтовете. 

• Отстранете и измийте всички аксесоари на 

уреда (вижте глава ПОЧИСТВАНЕ И 

ПОДДРЪЖКА) 

 

Първо нагряване 

1. Задайте време за готвене от поне един час 

(вижте точка Използване на фурната) 

2. Загрейте празното отделение на фурната на 

максимална температура, за да изгорите 

всякакви остатъци, останали от процеса на 

производство. 

Когато нагряване фурната: 

• Проветрете стаята 

• Не стойте там 

 

Добавянето на пара позволява използването на по-

малко мазнина в полза на по-здравословна и истинска 

кухня. Освен това, свежда до минимум загубата на 

тегло и обем на храната по време на готвене. 

Готвенето на пара е особено подходящо за готвене на 

месо: освен че го прави много меко, месото запазва 

яркостта си и остава много по-сочно. 

Препоръчва се и за печене на втасало и хлебно тесто. 

Всъщност, влагата от парата позволява на тестото да 

набухва и да се развива по време на готвенето, преди 

да се образува външната коричка. Резултатът е по-лека 

и по-лесно смилаема смес, разпознаваема по по-

дебелите шупли. 

 

 

 

 

 

 

 

Решетка за тави 

 
Решетката за тавата трябва да се постави в тавата. По 

този начин мазнината може да се събира отделно от 

приготвяната храна. 

 

Цифров програматор 

 
Параметрите и стойностите за текущо избраната 

функция ще се покажат на дисплея. За да я използвате, 

просто завъртете бутоните за функции и 

температурата, за да изберете посочените стойности. 

 

 
Индикаторна лампа на часовника  

 
Индикаторна лампа на таймера за минути 

 
Индикаторна лемпа за готвене 

 
Индикаторна лампа за програмирано 

готвене 
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Използване на аксесоарите 
Решетки и тави 

Решетките и тавите трябва да се поставят в 

страничните водачи, докато спрат напълно. 

• Механичните предпазни ключалки, които 

предотвратяват случайното изваждане на 

решетките, трябва да са насочени надолу и 

към задната част на фурната. 

 
 

 

Внимателно поставете решетките и 

тавите във фурната, докато спрат 

напълно. 

 

 

Почистете тавите, преди да ги 

използвате за първи път, за да 

отстраните евентуални остатъци от 

производствения процес. 

 

 

 

Първо използване 

 

Ако не е направена настройка за 

часа, фурната няма да се включи  

 
Когато използвате фурната за първи път или 

след продължително спиране на тока, на 

дисплея ще мига . За да задействате 

функция готвене, трябва да се настрои 

текущото време. 

1. Завъртете бутона за температура, за да 

изберете текущото време. 

2. Натиснете бутона за температура, за да 

настроите часовете и след това преминете 

към минутите. 

3. Завъртете  бутона за температура, за да 

изберете минутите. 

4. Натиснете бутона за температура, за да 

завършите настройката. 

 

 

Може да се наложи да промените 

текущото време, напр. при смяна на 

зимно и лятно време 

 

 
Индикаторна лампа за блокиране на 

вратата (само за пиролизните модели) 

 
Индикаторна лампа за блокиране на 

управлението 

 
Индикаторна лампа на шоурум  

 
Индикаторна лампа за размразяване 

 
Индикаторна лампа за пара 

 
Индикаторна лампа за източване на 

резервоара 

 
Индикаторна лампа за температура 

 
Индикаторна лампа за процент на парата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използване на фурната  

 

Вижте Общи инструкции за безопасност 

 
Традиционно готвене 

 

 

Готварските функции могат да се 

прекратят по всяко време чрез завъртане 

на бутона за функции на позиция 0 

 

1. Завъртете бутона за функции надясно или наляво, 

за да изберете желаната функция  (напр. „С 

помощта на вентилатор  ) 

2. Завъртете бутона за температура надясно или 

наляво, за да изберете желаната температура (напр. 

„200⁰С“) 

Изчакайте 3 секунди (или натиснете бутона за 

температура, преди да изчакате 3 сек.) за да стартирате 

готвенето. След като сте стартирали готвенето, 

натиснете бутона за температура, за да зададете 

настройка за времетраене на готвенето, време за край 

на готвенето … 
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Когато се показва текущото време, 

дисплеят ще е затъмнен за 2 минути 

след последното използване на 

бутоните 

 

Как да тълкувате символите при функциите 

с помощта на пара 

Когато е избрана функция с  помощта на пара 

(готвене, специална или почистване), уредът 

използва следните правила: 

1. На дисплея, индикаторната лампа  мига 

като напомняне да проверите дали в 

резервоара действително има вода (или 

почистващ препарат). 

2. На контролното табло: 

• Индикаторните лампи  не светят: 

резервоарът е празен; 

• Само индикаторната лампа  свети: 

резервоарът съдържа поне минималното 

количество вода или миещ препарат; 

•  Двете индикаторни лампи  светят: 

резервоарът е пълен. 

 

 

За функции (готвене, специална или 

почистване) които използват пара, 

трябва винаги да натиснете бутона 

за функции, за да ги стартирате.  

 

2.    Поставете съда с храната, която ще се 

готви, във вътрешността на фурната 

3. Затворете вратата; 

                        или 

Ако съдът с храната вече е вътре във фурната, 

натиснете бутона за температура, за да 

стартирате готвенето. 

 

Готвене със зададено време 

 

Готвенето със зададено време е 

функция, която позволява готвенето 

да започне а след това да приключи  

след определен период от време, 

зададен от потребителя. 

  

 

Активирането на готвенето със 

зададено време анулира всяка 

настройка на таймера за минути, 

която може да е била направена 

преди това.  

  
 

 

Когато отворите вратата, текущата 

функция се прекъсва. 

Функцията се възобновява автоматично, 

когато вратата се затвори. 

 

Фаза на предварително загряване 

Готвенето се предхожда от фаза на предварително 

загряване, която позволява на уреда по-бързо да се 

загрее до температурата на готвене.  

Индикаторната лампа мига, за да покаже, че тази 

фаза е в действие.  

 

Можете да прескочите фазата на 

предварително загряване, като 

задържите натиснат бутона за 

температура за няколко секунди. 

 В края на предварителното загряване, индикаторната 

лампа  ще остане постоянно включена, символът 

за вътрешността на фурната мига и звучи 

зумер. 

1. Отворете вратата  

 

 

 

 
 

 

За да изберете ново готвене със зададено 

време, завъртете отново бутона за 

температура. 

 

За да анулирате готвене със зададено време 

1. Натиснете бутона за температура. 

Индикаторната лампа  мига върху дисплея. 

2. В рамките на 3 секунди, завъртете бутона за 

температура обратно на часовниковата стрелка, 

докато времето за готвене се нулира. 

3. Изчакайте 3 секунди или натиснете бутона за 

температура, за да излезете от функцията за 
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1. След избора на готварска функция и 

температура, натиснете бутона за 

температура. 

Дисплеят показва , с мигане. 

 
2. В рамките на 3 секунди, завъртете бутона за 

температура, за да промените температурата 

                                или 

3. Натиснете бутона за температура, за да 

зададете времето за готвене (от 1 минута до 

13 часа) (напр. „25 минути“) 

 

  
 4.    Изчакайте 3 секунди.  

Индикаторната лампа  спира да мига, 

символът светва и готвенето със зададено 

време започва. 

В края на времето за готвене, на дисплея 

премигва и започва да звучи зумер, 

който може да се деактивира чрез отваряне на 

вратата и/или натискане /завъртане на който и 

да е от двата бутона. 

 

3    Натиснете бутона за температура.  

Дисплеят показва предложеното, мигащо върху 

дисплея време за незабавно готвене. 

 

 

В случай на потвърждаване без 

модифициране, готвенето започва 

незабавно. Ако към предложеното 

време бъде добавено още време, 

готвенето спира. 

4. Завъртете бутона за температура в рамките на 

3 секунди, за да зададете края на времето за 

готвене (напр. „13:15“ ) 

готвене със зададено време и да се върнете на 

показване на текущото време върху дисплея.  

 

Програмирано готвене 

 

 

Програмираното готвене е функция, 

която позволява операцията по готвене 

за се стартира в зададено време и после 

да се прекрати след определен период 

от време, зададен от потребителя. 

 

 

 

По причини за безопасност, не е 

възможно да зададете край на времето 

за готвене, без да зададете 

продължителността на готвенето. 

1. След избора на готварска функция и температура, 

натиснете бутона за температура. 

Дисплеят показва , с мигане. 

 
 

2.  След 3 секунди, завъртете бутона за температура, 

за да зададете времето за готвене (от 1 минута до 

13 часа (напр. „25 минути“). 

 
 

Готвенето със зададено време вече е изтрито. 

 

 

Готварски функции могат да бъдат 

прекъснати по всяко време, чрез 

завъртане на бутона за температура на 

позиция 0.  

 

Таймер за следене на минутите по време на процес 

на готвене  

 

Таймерът за следене на минути не спира 

процеса на готвене, а по-скоро 

информира потребителя, когато 

зададеното време е изтекло  
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5. Изчакайте 3 секунди 

Индикаторната лампа и уредът изчакват до 

зададеното време за начало.  

 
 

 

Минутите, необходими за 

предварително загряване, са 

включени във времето до края на 

готвенето. 

 

В края на времето за готвене, на дисплея 

премигва и започва да звучи зумер, 

който може да се деактивира чрез отваряне на 

вратата и/или натискане /завъртане на който и 

да е от двата бутона. 

 

 
За да анулирате програмирано готвене 

1. Натиснете бутона за температура. 

Индикаторната лампа   мига на дисплея. 

2. В рамките на 3 секунди, завъртете бутона за 

температура по посока на часовниковата 

стрелка или обратно, за да зададете ново 

готвене със зададено време. 

За да изтриете настройка на таймер за 

минути по време на готвене 

1. По време на готвене, натиснете бутона за 

температура два пъти. 

Индикаторната лампа  мига на дисплея. 

2. В рамките на 3 секунди, завъртете бутона 

за температура обратно на часовниковата 

 

Не е възможно да се зададе таймер за 

минути по време на готвене, ако вече е 

била зададена функция готвене със 

зададено време 

1. След избор на функция за готвене и температура, 

натиснете бутона за температура два пъти. 

Дисплеят показва   и индикаторната лампа 

 мига. 

 
 

 

Можете да настроите таймер за минути 

също когато има готвене в процес. 

 

2. В рамките на 3 секунди, завъртете бутона за 

температура, за да зададете времетраенето на 

таймера за минути (от 1 минута до 13 часа). 

3.  Изчакайте 3 секунди. 

Индикаторната лампа спира да мига и таймерът за 

минути се стартира. 

4. Изчакайте зумера, който ще покаже, че времето е 

свършило. 

Цифрите  и индикаторната лампа 

мигат. 

 

5. Завъртете бутона за температура, за да изберете 

допълнителни настройки за минути или натиснете 

бутона за температура, за да деактивирате зумера и 

да излезете от функцията таймер за минути по 

време на готвене. 

След няколко секунди, дисплеят показва текущото 

време и готвенето, което е в момента, продължава. 

 

 

 

 

 

ЕКО 

 

Тази функция е особено подходяща за 

готвене върху една решетка с ниска 

консумация на мощност.  

Препоръчва се за всички видове храни 

освен тези, които може да образуват 

прекомерно количество влага (напр. 

зеленчуци). За да се постигне 

максимално пестене на енергия и да се 



                       

                                               телефон на сервиз   052/614926 

 

 

стрелка, докато стойността на таймера за 

минутите се нулира. 

3. Изчакайте 3 секунди, за да излезете от 

функцията таймер за минути по време на 

готвене. 

Списък на традиционни готварски функции 

 

Не всички са налични на някои 

модели. 

  

СТАТИЧНО 

 

Традиционно готвене, идеално за 

приготвяне на отделно ястие. 

Например, готвене на  печени 

меса, тлъсти меса, хляб, баници. 

 

С ПОМОЩТА НА ВЕНТИЛАТОР 

 

Интензивно и равномерно готвене. 

Идеално за бисквити, кексове и 

готвене на повече от едно ниво. 

 

С ЦИРКУЛАЦИЯ 

 

Температурата се разпределя бързо 

и равномерно. Подходящо за 

всички ястия, идеално за готвене на 

няколко нива без смесване на 

аромати и вкусове. 

ГРИЛ 

 

Произвежда оптимални резултати 

при гриловане и ястия огретен. 

Когато се използва в края на 

готвенето, позволява равномерно 

зачервяване на ястията.  

 

ВЕНТИЛАТОР С ГРИЛ 

 

Позволява оптимално гриловане, 

дори за дебели парчета месо. 

Перфектно за по-големи парчета 

месо. 

 

С ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ 

 

Топлината идва от дъното на 

вътрешността на фурната. 

Перфектно за кексове, баници, 

торти и пици. 

 

С ДОЛНА ТЕРМИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ 

 

Позволява ви да завършите бързо 

готвенето на храна, която вече е 

сготвена на повърхността, но не и 

отвътре. Перфектна за кишове и 

всеки тип храна. 

  

3. Вкарайте доставената фуния в чекмеджето 

за зареждане. 

намали времето за готвене, се 

препоръчва храната да се постави във 

фурната без предварително загряване.   

 

 

Когато се използва функция ЕКО, 

избягвайте да отваряте вратата по 

време на готвене.  

 

 

Времето на готвене (и предварително 

загряване) е по-дълго при функция 

ЕКО и може да зависи от 

количеството храна във фурната.  

 

 

Функция ЕКО е функция за деликатно 

готвене и се препоръчва за готвене, 

което не изисква температури по-

високи от 210⁰С. За готвене на по-

високи температури се препоръчва да 

изберете друга функция. 

 

Готвене с помощта на пара 

 
Пълнене на резервоара 

 

1.  
Завъртете бутона за функции на функцията 

готвене с помощта на пара за да 

се покажат индикаторите за ниво . 

2. Отворете вратата и издърпайте чекмеджето за 

зареждане от гнездото му.  

 

 

 

 

 

 

Ако в резервоара има твърде много вода, излишната 

вода ще се оттече в отделението за готвене: 

• В такъв случай, подсушете с кърпа или гъба, преди 

готвене. 
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4. Налейте вода (като използвате бутилка или 

мерителна чаша) докато се включи 

индикаторната лампа за максимално ниво 

(резервоарът съдържа ок. 800 мл. вода). 

 

 
 

 

Използвайте студена чешмяна вода, 

която не е много твърда, мека вода 

или негазирана минерална вода.  

 

 

Не използвайте дестилирана вода, 

чешмяна вода с високо съдържание 

на хлор (>40 мг/л) или други 

течности.  

 

5. Накрая, отстранете фунията и върнете 

чекмеджето за зареждане обратно на 

мястото му.  

• Препоръчва се 200 мл. резервоар да се източва чрез 

функцията за източване н резервоара. 

6. Затворете вратата. 

 

Готвене с помощта на пара (бърз старт) 

 

Готварските функции могат да се 

прекъсват по всяко време чрез завъртане 

на бутона за функции на позиция 0. 

  

1. Изберете функция с помощта на пара 

като използвате бутона за функции. 

 

2. Докато индикаторните лампи  

мигат, натиснете бутона за функции отново, 

за да стартирате готвене с пара. 

 

 

Бързият старт е зададен за процентно 

съотношение на парата   

   

Готвене с помощта на пара 

1. Изберете функцията за пара, чрез 

бутона за функции. 

2. Завъртете бутона за температура, за да зададете 

температура за готвене (от 100⁰С до 250⁰С) (напр. 

„190⁰С“).  

 

3. Докато индикаторната лампа  мига, натиснете 

бутона за температура.  
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4. Завъртете бутона за температура, за да 

зададете възможното време за готвене (от 1 

минута до 13 часа) (напр. „35 минути“). 

  
 

 

Активиране на готвене по време 

анулира всяко време на таймера за 

минути, което може да е било 

зададено преди това. 

5. Докато индикаторната лампа мига, 

натиснете бутона за температура. 

6. Завъртете бутона за температура, за да 

зададете типа на готвенето с помощта на 

пара (40% или 20%). 

 

 

Функцията готвене с пара 

 е особено подходяща 

за готвене на риба и месо с високо 

съдържание на мазнини: парата 

разтопява мазнините, като запазва 

храната мека и така по-лесно 

смилаема, и с  

 

Функцията готвене с пара 

 се препоръчва да се 

използва само през първите 5-10 

минути на готвенето, после да се 

превключи на съответната 

8  Докато индикаторните лампи  

 светят, натиснете бутона за температура отново, 

за да стартирате функцията. 

 
 

 

Когато вратата се отвори, действащата 

към момента функция се прекъсва. 

Функцията се възобновява автоматично, 

когато вратата се затвори. 

 

Източване на резервоара  

 

Преди да източите резервоара, изчакайте 

фурната да се охлади, като оставите 

вратата отворена. За да сте сигурни, че 

останалата в резервоара вода не е 

прекалено гореща, изчакайте поне 40 

минути.  

 

След готвене: 

1. Отворете вратата 

2. Поставете дълбока тава на третата решетка от 

дъното нагоре. Натиснете я към задната стена на 

вътрешността на фурната. 

3. След като изберете менюто за специални 

функции, завъртете бутона за температура, докато 

се избере функцията Източване на резервоара. 

 
4. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите функцията. 

5. Натиснете отново бутона за температура, за да 

стартирате функцията 

 



                       

                                               телефон на сервиз   052/614926 

 

 

готварска функция без пара 

, за довършване на 

готвенето.  

Тази функция се препоръчва също 

за приготвяне на храни с 

панировка от яйце и галета, тъй 

като придава хрупкавост на 

панировката и така симулира 

резултат като от пържене, но по-

лесно смилаем.    

 

7. Натиснете бутона за температура. 

 

 

 

 

 
6. Изчакайте края на оттичането (проверете 

дали двете индикаторни лампи   са 

изключени. 

7. Накрая, върнете бутона за функции на 

позиция 0. 

 

Препоръчва се източване да се 

прави след края на всяко готвене, за 

да не остава  неизползвана вода в 

резервоара. 

 

След дълъг период на бездействие, 

се препоръчва да се направи цикъл 

на пълнене и източване на 

резервоара, за да се промие парната 

верига.   

 

8. Източете водата от дълбокия съд. 

 

 

Внимавайте: водата може да е 

много гореща. 

 

 

 

Източената вода не може да се 

използва за друго готвене. 

Водата започва да изтича в дълбок съд от отточната 

тръба в дясната част на задната стена на вътрешността 

на фурната. 

 

 

 

Списък на готварски функции с помощта на пара 

 

 

Готвене с помощта на пара на 40%: 

парата се подава непрекъснато по време 

на готвенето и се препоръчва за 

продължително готвене на месо, риба, 

тимбали, торти, лазаня и др. Особено 

подходяща за готвене на месо и риба с 

високо съдържание на мазнини. Парата 

ги стопява, докато оставя храната мека, 

правейки я по-лесно смилаема и 

придава хубав загар по повърхността. 

 

 

Готвене с помощта на пара на 20%: 

парата се подава на кратки импулси. 

Препоръчва се печене на кексове и 

хлебни храни (хляб, фокача и др.), 

където количеството пара трябва да 

бъде минимално, за да позволи на 

храната да загуби влагата си и да се 

сготви във вътрешността. Парата 

улеснява бухването по време на първите 

няколко минути на печенето, 

създавайки блестяща, хрупкава 

повърхност. 

Готвенето с помощта на пара се 

препоръчва само за първите 5-10 

минути, после превключете на 

съответната функция без пара, за да 

довършите готвенето. 

Тази функция се препоръчва също за 

приготвяне на храни с панировка от 

яйце и галета, тъй като придава 

хрупкавост на панировка и така 

симулира резултат като от пържене, но 

по-лесно смилаем  

  

20% С ПОМОЩТА НА ПАРА 

 

Парата се подава на кратки импулси. 

Препоръчва се печене на кексове и 

хлебни храни (хляб, фокача и др.), 

където количеството пара трябва да 

бъде минимално, за да позволи на 

храната да загуби влагата си и да се 

сготви във вътрешността. Парата 

улеснява бухването по време на първите 

няколко минути на печенето, 

създавайки блестяща, хрупкава 

повърхност. 
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Готварски съвети 
Общи съвети 

• Използвайте готвене с помощта на 

вентилатор, за да постигнете равномерно 

готвене на няколко нива. 

• Не се препоръчва съкращаване на времето 

за готвене чрез увеличаване на 

температурата (храната може да стане 

препечена отвън и недопечена отвътре).  

 

Съвети за готвене на месо 

• Продължителността на готвенето може да 

варира в зависимост от дебелината и 

качеството на храната, и от вкуса на 

консумиращия. 

• Обърнете храната, за да се зачерви от двете 

страни. 

• Използвайте термометър за месо, когато 

печете месо или просто натиснете месото с 

лъжица. Ако е твърдо, то е готово. Ако не, 

трябват му още няколко минути готвене. 

 

Съвети за готвене с грил 

• Месо може да се грилова дори когато се 

постави в студена фурна или в 

предварително загрята фурна, ако желаете 

да промените ефекта от готвенето. 

• Когато използвате функцията вентилатор с 

грил (ако имате такава) препоръчваме да 

загреете фурната предварително преди 

гриловането. 

• Препоръчваме да поставяте храната в 

центъра на решетката.  

 

40% С ПОМОЩТА НА ПАРА 

 

Парата се подава непрекъснато по 

време на готвенето и се препоръчва за 

продължително готвене на месо, риба, 

тимбали, торти, лазаня и др 

 

 

 

• За да улесните въздушния поток, поставяйте 

тавите/касеролите в центъра на решетките и 

проверете диаметърът им да не надвишава 30 см. 

• Поставете решетките, като оставите едно свободно 

място за решетка между тях 

• В зависимост от храната и увеличения товар във 

фурната, готвенето на две нива може да отнеме 

няколко минути повече, отколкото това на едно 

ниво. 

• Функциите, подходящи за готвене на две нива са  

ТЕРМИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ и ТЕРМИЧНО 

ВЕНТИЛИРАНА ОСНОВА 

 

Съвети за готвене с пара 

• За хлебни продукти (хляб, фокача и др.) и 

замразени десерти, където парата е полезна през 

първите няколко минути на готвенето, 

препоръчваме да зададете функцията готвене с 

пара за първите 5-10 минути и после да 

превключите на вентилиран режим, за да 

завършите готвенето. 

• За готвене с пара, поставете храната в студена 

фурна.  

 

Съвети за размразяване и втасване 

• Поставете замразените храни без опаковката им в 

съд без капак на първата решетка във фурната. 

• Избягвайте поставяне на храни една върху друга. 

• За да размразите месо, използвайте решетката 

поставена на второто ниво и тава, поставена на 

първото ниво. По този начин, течността от 

размразяването ще се оттече от храната. 

• Най-нежните части могат да се покрият с 

алуминиево фолио. 

• За успешно втасване, на дъното на фурната трябва 

да се постави съд с вода. 

 

За да пестите енергия 

• Спрете готвенето няколко минути преди обичайно 

използваното време. Готвенето ще продължи за 

оставащите минути с топлината, която е 

акумулирана във фурната. 
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• При функция Грил, препоръчваме да 

настроите температурата на максималната 

стойност, за да оптимизирате готвенето. 

 

Съвети за готвене на десерти/сладкиши и 

бисквити 

• Използвайте тъмни тави/форми: те помагат 

за по-доброто абсорбиране на топлината. 

• Температурата и времето за готвене зависят 

от качеството и консистенцията на тестото. 

• За да проверите дали десертът е сготвен 

правилно навсякъде,  в края на времето за 

готвене пробийте с клечка за зъби в най-

високата точка на десерта. Ако тестото не 

залепва по клечката, десертът е сготвен. 

• Ако десертът се сплеска когато го извадите 

от фурната, следващият път намалете 

температурата с около 10⁰С, като изберете 

по-дълго време за готвене, ако е 

необходимо.  

 

Съвети за готвене на две нива 

• Предлагаме да поставите две решетки (може 

да бъдат поръчани от Оторизираните 

сервизни центрове) 

• Намалете до минимум отварянето на вратата, за да 

избегнете загуба на топлина. 

• Поддържайте вътрешността на фурната чиста по 

всяко време.  

 

Таблица с информация за готвене 
Ключ 

 
Решетка  

Препоръчваме използването на решетката като поддържаща основа за тави/касероли за 

печене. Ако няма решетка за тава за печене, обикновената решетка може да се използва 

като поставка за гриловане, а дълбоката тава за печене да се постави на нивото отдолу, 

за да събира соковете.  

За печене на няколко нива, поставете две решетки, като оставите едно свободно ниво 

между тях. Използвайте функцията ТЕРМИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  или ТЕРМИЧНО 

ВЕНТИЛИРАНА ОСНОВА   

 
Дълбока тава 

За готвене само на едно ниво, препоръчваме да използвате дълбоката тава за печене. 

Поставете дълбоката тава за печене на средната решетка, когато използвате функциите 

с вентилатор. Когато използвате функцията СТАТИЧНО  , поставете дълбоката 

тава за печене на необходимото ниво. Поставете тавата за печене върху последната 

решетка, с решетката за тавата за печене, за да готвите в режим ГРИЛ  

 
Решетка за 

тава 

Препоръчваме да използвате решетката за тавата за печене като основа, за събиране на 

соковете от гриловането. 

 

 Касерола   Алуминиева чаша за печене 

 
Съд за печене   Алуминиева форма 

 Хартия за печене  Форма за кексове 

 Форма за мъфини   
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Храна Тегло 

(кг) 

Функция Решетка (ниво) Темп. 

⁰С 

Време 

(минути) 

Предв. 

загряване 

ТЕСТО И ПРОДУКТИ С МАЯ 

Паста на фурна (единична 

форма) 

0.35 ПАРА 

20% 
 

180 15 Да 

Ориз тимбала (една порция) 0.1 ПАРА 

40% 
 

180 15 Да 

Пълнозърнеста багета 0.7 ПАРА 

20% 
 190 50-55 Да 

Фокача  1.3 ПАРА 

20%  
200 17-20 Да 

Забележка: Времето за печене може да варира в зависимост от типа на тестото. 

Забележка: за хлебни продукти (хляб, фокача и др. където парата е полезна през първите минути на 

готвенето, препоръчваме да зададете функция с пара за първите 5-10 минути и после да превключите на 

ГОТВЕНЕ С ВЕНТИЛАТОР, за да довършите готвенето.  

 

МЕСО 

Свинско филе 0.7 ПАРА 

20%  
180 65 Да 

 

Времената, посочени в таблицата, не включват времето за предварително загряване и са само като упътване.  

 

 

 

 

 

 

Храна Тегло 

(кг) 

Функция Решетка (ниво) Темп. 

⁰С 

Време 

(минути) 

Предв. 

загряване 

Печено пиле (цяло) 1.2 ПАРА 

40%  
230 45-50 Да 

 

Забележка: обърнете храната, за да се зачерви от двете страни. 

 

 

 

РИБА 

Цяла риба (прясна) 0.6 ПАРА 

20%  

200 20 Да 

Забележка: Посоченото време е за добре сготвена риба 

 

 

 

ЗЕЛЕНЧУЦИ И ГАРНИТУРИ 

Печени картофи 1 0.7 ПАРА 

40%  
230-

240 

25 Да 

Хрупкави тиквички 1 1.5 ПАРА 

40%  
250 15 Да  

Зеленчуци рататуи 1.5 ПАРА 

40%  
220 20  

Предварително приготвени 

зеленчукови пити (1 порц.) 

0.1 ПАРА 

40%  
130-

140 

25 Да 
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Киш 2-3  1.0 ПАРА 

20%  
200 13+7 Да 

Доматен сос (пресни 

домати) 

0.5 ПАРА 

20%  
180 30  

 

• - Времето за печене и съхранение може да варира в зависимост от количеството на храната и желаната 

степен на зачервяване 

• – Времето за печене може да варира в зависимост от дебелината и пълнежа 

• – За хлебни продукти, където парата е полезна през първите няколко минути на печене, препоръчваме 

задаване на функция с пара за първите 5-10 минути и после превключване на режим С ПОМОЩТА НА 

ВЕНТИЛАТОР, за да довършите печенето.   

 

 

ДЕСЕРТИ / СЛАДКИШИ  

Лимонови мъфини 1 60 г 

(всеки) 

ПАРА 

20%  

180 18 Да 

Шоколадов кекс (1 порц.) 2 80 г 

(всеки) 

ПАРА 

20%  
190-

200 

7 Да  

Сметанови кремчета 3 малки ПАРА 

20%  
190 17 Да  

 

Забележка: Времето за печене може да варира в зависимост от теглото на отделната порция 

 

 

ПОДГРЯВАНЕ НА ХРАНА ЧРЕЗ ПАРА  

 

Времената, посочени в таблицата, не включват времето за предварително загряване и са само като упътване.  

 

 

 

 

 

 

 

Храна Тегло 

(кг) 

Функция Решетка (ниво) Темп. 

⁰С 

Време 

(минути) 

Предв. 

загряване 

Парчета или единични 

порции баници, кишове… 

- ПАРА 

20% или 

40% 

 
120-

130 

20-25 Не 

Паста, паста на фурна, 

лазаня … 

0.5 ПАРА 

20% или 

40% 

 
120-

130 

20-25 Не 

Парчета печено месо, 

малки парчета месо, 

ребърца 

- ПАРА 

20% или 

40% 

 
120-

130 

20-30 Не 

Риба (цяла или филета) - ПАРА 

20% или 

40% 

 
120-

130 

15-20 Не 

Парче щрудел, ябълков 

сладкиш … 

- ПАРА 

20%  
120-

130 

10-15 Не 

 

Забележка: За подгряване на пара, поставете храната в студена фурна 
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РАЗМРАЗЯВАНЕ  

Месо 0.5 С 

ВЕНТИЛАТОР  
0 90-100 Не 

Месо 1.0 С 

ВЕНТИЛАТОР  
0 120-140 Не 

Риба 0.4 С 

ВЕНТИЛАТОР  
0 80-90 Не 

Риба  0.8 С 

ВЕНТИЛАТОР  
0 120-140 Не 

Хлебче 0.2 С 

ВЕНТИЛАТОР  
0 30-40 Не 

Хляб 0.5 С 

ВЕНТИЛАТОР  
0 50-60 Не  

 

Времената, посочени в таблицата, не включват времето за предварително загряване и са само като упътване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции за готвене на няколко нива 

Храна Функция Решетка (ниво) 

Кексове 1 С ЦИРКУЛАЦИЯ 

 
Смес от печени зеленчуци / 

Печени картофи1 

С ЦИРКУЛАЦИЯ 
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Пици и фокача 1 С ЦИРКУЛАЦИЯ 

 
Хлебчета (замразени) 2 С ЦИРКУЛАЦИЯ 

 
 

1-поставете формите в центъра на решетката 

2- Тъй като е замразен продукт, не размразявайте повече от 4-5 хлебчета на решетка  

 

 

 

Информация за надзорните органи 

 

Режим с вентилатор 

Функцията ЕКО, използвана за установяване на 

клас на енергийна ефективност, e в съответствие 

със спецификациите на Европейски стандарт EN 

60350-1. 

Вижте раздел „Да пестим енергия “ в глава 

ИНСТРУКЦИИ. 

 

Конвенционален режим на нагряване 

За да използвате режим СТАТИЧНО, трябва да 

пропуснете етапа на предварително подгряване 

(вижте раздел „Етап предварително подгряване“ в 

глава ИЗПОЛЗВАНЕ. 

Вижте раздел „Да пестим енергия “ в глава 

ИНСТРУКЦИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   След като въведете менюто за специални 

функции, завъртете бутона за температура, 

докато се избере Размразяване с пара  

Специални функции 
1. Завъртете бутона за функции, докато на 

дисплея се покаже следното: 

 
2. Натиснете бутона на дисплея, за да въведете 

менюто за специални функции. 

 

 

За функциите 

 (в 

зависимост от модела) и  

вижте глава Специални почистващи 

функции. 

 

 

Размразяване с пара 

 

Тази функция ви позволява да 

размразявате храна на база избираемо 

време. 

1. Поставете във фурната храната, която ще 

размразявате. 

 

 

 

 

 и ще се чуе зумер, който може да бъде 

деактивиран чрез отваряне на вратата и/или 

натискате /завъртате на който и да е от двата 

бутона. 
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3    Натиснете бутона за температура, за потвърдите 

функцията. 

 
• Продължете с пълненето на резервоара с вода 

както е описано в раздел 2 на глава „Пълнене на 

резервоара“. 

 

Използвайте чешмяна вода, която не е 

много твърда, омекотена вода или 

негазирана минерална вода  

• Когато резервоарът е зареден, натиснете бутона 

за температура, за да започнете да задавате 

параметрите за размразяване. 

Дисплеят показва  и индикаторни 

лампи и  мигат. 

 
• Завъртете бутона за температура, за да зададете 

времето за размразяване (от 1 минута до 13 

часа) (напр. „1:30“) 

• Изчакайте 3 секунди или натиснете бутона за 

температура, за да стартирате функцията. 

 
Накрая, на екрана се появява мигащата фраза   

 

 

 

 

 
8 След това, продължете с източване на водата от 

резервоара в тавата на третата решетка, както е 

обяснено в глава „Източване на резервоара“. 

9 Изчакайте водата да спре да се оттича. 

10 Завъртете бутона за функции на позиция 0, за 

да излезете от функцията.  

 

 

Източената вода не може да се 

използва за друго готвене.  

11  Източете водата от дълбоката тава. 

 

Втасване 

 

За успешно втасване, на дъното на 

фурната трябва да се постави съд с 

вода. 

 

1. Поставете тестото, което ще втасва, на второто 

ниво  

2. След като влезете в менюто за специални 

функции, завъртете бутона за температура, 

докато се избере функция Втасване 

  
3. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите функцията. 

4. Изчакайте 3 секунди, за да стартира функцията 

или натиснете бутона за температура, за да 

въведете каквато и да е настройка за 

продължителност на готвенето, време за край 

на готвенето … 
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5    Накрая, завъртете бутона за функции на  

позиция 0, за да излезете от функцията.   

 

Съботен режим 

 

Тази функция води до по-различен 

начин на работа на уреда 

• Готвенето може да продължи до максимум 73 

часа, не е възможно да се зададе никакво 

времетраене на готвенето. 

• Няма да се извършва предварително загряване на 

фурната 

• Температурата за готвене, която може да се 

избере, варира между 60-150 ⁰С 

• Лампата във фурната е деактивирана и всяко 

действие като отваряне на вратата (където е 

налично) или ръчно активиране с бутона, няма да 

активира лампата. 

• Вътрешният вентилатор остава изключен. 

• Осветяването на бутоните и звуковите сигнали 

остават деактивирани.  

 

 

След активиране на Съботен режим, 

настройките не могат да се променят.  

Никое действие с бутоните няма да 

произведе ефект, остава активен само 

бутонът за функции, за да ви позволи да 

се върнете на позиция 0 и да изключите 

функцията. 

 

1. Поставете ястието във фурната 

2. След като влезете в менюто за специални 

функции, завъртете бутона за температура, 

докато се избере функция Събота. 

 
3. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите функцията. 

 
4   Завъртете бутона за температура, за да зададете 

желаната температура (напр. „90⁰С“). 

5. Натиснете бутона за температура, за да 

стартирате функцията. 

 
6. Когато свърши, завъртете бутона за функции на 

позиция 0, за да приключите с готвенето. 

 

ПИЦА 

 

Функция, предназначена за готвене на 

пица. Отлична не само за пици, но 

също за бисквити и кексове. 

 

1. След като влезете в менюто за специални 

функции, завъртете бутона за температура, 

докато се избере функция ПИЦА 

 
2. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите функцията. 

3. Изчакайте 3 секунди, за да стартира функцията 

или натиснете бутона за температура, за да 

въведете каквато и да е настройка за 

продължителност на готвенето, време за край 

на готвенето… 

 
Самото готвене се предшества от етап на 

предварително загряване, което позволява на уреда 

по-бързо да се нагрее до температурата за готвене. 

Индикаторната лампа  мига, за да покаже, че 

този етап е в действие. 

Когато етапът на предварително загряване 

приключи, индикаторната лампа ще остане 

постоянно светеща и ще звучи зумер, за да покаже, 

че храната може да бъде поставена във фурната. 
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и се чува зумер, който може да бъде 

деактивиран чрез отваряне на вратата и/или 

натискане / завъртане на един от двата бутона. 

За да продължите с готвенето на други пици, след 

деактивиране на зумера: 

• Натиснете бутона за функции отново, за да 

стартирате функцията 

                         Или 

• Завъртете бутона за функции, за да зададете 

ново време за готвене и да рестартирате 

функцията 

• Завъртете бутона за функции на позиция 0, за 

да излезете от функцията. 

 

ТУРБО 

 

Позволява бързо готвене на няколко 

нива без смесване на аромати. 

Идеално за големи количества храна 

или интензивно готвене. 

1. След като сте влезли в менюто за специални 

функции, завъртете бутона за температура, за 

да изберете функцията ТУРБО. 

 
2 Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите функцията 

3. Изчакайте 3 секунди, за да стартира функцията 

или натиснете бутона за температура, за да 

въведете настройка за температура, 

продължителност на готвенето, време за край 

на готвенето и т.н. 

 
Самото готвене се предшества от етап на 

предварително загряване, което позволява на уреда 

по-бързо да се нагрее до температурата за готвене. 

 

При тази функция не е възможно да 

прескочите етапа на предварително 

загряване. 

Накрая на времето за готвене, на дисплея премигва 

 

 

Етапът на предварително загряване 

може да се прескочи, като натиснете 

бутона за температура за няколко 

секунди. 

 

Накрая на готвенето, бутонът  мига на 

дисплея и се чува зумер, който може да бъде 

деактивиран чрез отваряне на вратата и/или 

натискане / завъртане на един от двата бутона 

4 Завъртете бутона за функции на позиция 0, за 

да излезете от функцията. 

 

Източване на резервоара 

 

 

Тази процедура е полезна за източване 

на вода или миещ препарат от 

хидравличната верига. 

5 Отворете вратата 

6  Поставете дълбоката тава на третата решетка   

от дъното нагоре. Притиснете я към задната 

стена на вътрешността на фурната. 

7 След като влезете в менюто за специални 

функции, завъртете бутона за температура, 

докато се избере функцията Източване на 

резервоара.  

 
8 Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите функцията. 

9 Натиснете бутона за температура отново, за да 

стартирате функцията. 

  
Водата (или миещият препарат) започва да изтича 

през отточната тръба, намираща се в дясната страна 
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Индикаторната лампа  мига, за да покаже, че 

този етап е в действие. 

Когато етапът на предварително загряване 

приключи, индикаторната лампа ще остане 

постоянно светеща и звучи зумер, за да покаже, че 

храната може да бъде поставена във фурната. 

 

 

 

 

на дефлектора. 

 
10    Изчакайте края на отточната поток (убедете се, 

че двете индикаторни лампи  са се 

изключили). 

11   Натиснете бутона за температура, за да спрете 

действието по оттичане. 

 

 

Можете да прекъснете / възобновите 

отточния поток, като натиснете бутона 

за функции. 

 

12    Върнете бутона за функции на позиция 0. 

13    Източете водата (миещия препарат) от  

дълбоката тава. 

 

Настройки 
1. Завъртете бутона за функции, докато на 

дисплея се появи следният текст:  

 
2. Натиснете бутона за температура, за да влезете 

в менюто за настройки. 

 

Текущо време 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 и символите  мигат. 

 

 
2. Завъртете бутона за температура, за да 

изберете текущия час. 

 
3. Натиснете бутона за температура, за да 

зададете текущия час и продължете с избор на 

минутите.   

 
4. Завъртете бутона за температура, за да 

изберете минутите на текущия час. 

 
5. Натиснете бутона за температура, за да 

завършите настройката. 
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След като влезете в менюто за настройки, завъртете 

бутона за температура, докато се избере функция 

текущо време (часовник). 

  
1. Натиснете бутона за температура, за да 

започнете да настройвате текущото време 

(напр. „12:30“). 

По време на тази процедура, индикаторната лампа 

 

 

Блокировка на управлението (безопасност на 

деца) 

 

Този режим позволява уредът да 

блокира автоматично управлението 

след 1 минута нормална работа, без 

намеса на потребителя. 

1. След като влезете в меню настройки, завъртете 

бутона за температура, докато се избере 

функция блокировка на управлението. 

  
2. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите. Индикаторната лампа   мига. 

3. В рамките на 10 секунди, завъртете бутона за 

температура, за да активирате функцията 

блокировка на управлението. 

  
4. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите. 

5. Завъртете бутона за дисплея, за да изберете 

нова настройка. 

 

При нормална работа, блокировката 

за управлението се сигнализира чрез 

светване на индикаторната лампа 

 

 
6. Завъртете бутона за температура, за да 

изберете нова настройка или изчакайте 10 

секунди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шоурум (само за зали за изложения) 

 

 

Този режим позволява уредът да 

деактивира всички нагревателни 

елементи, докато контролното табло 

остава активно. 

 

1. След като влезете в меню настройки, завъртете 

бутона за температура, докато се избере 

функция шоурум. 

 
2. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите. 

3. Завъртете бутона за температура, за да 

активирате функцията шоурум. 

 
4. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите или изчакайте 10 секунди. 

 

 

Активираната функция шоурум се 

показва на дисплея чрез светната 

индикаторна лампа . 
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Когато докосвате или променяте 

позицията на бутоните, на дисплея ще 

се появява текст   за две 

секунди. 

 

 

За да освободите блокировката 

временно по време на готвене, 

задръжте бутона за температура 

натиснат за 5 секунди. Една минута 

след последната настройка, 

блокировката ще стане отново 

активна. 

 

 

 

 

 

 

За да използвате уреда нормално, 

настройте тази функция на OFF (изкл.) 

 

Поддържане на храната топла 

 

 

Този режим позволява на уреда, след 

завършването на цикъла на готвене за 

който е било зададено времетраене 

(ако то не е прекъснато ръчно), да 

поддържа храната топла (при ниски 

температури) без да променя вкуса и 

ароматите, получени по време на 

готвене. 

1. След като влезете в меню настройки, завъртете 

бутона за температура, докато се избере 

функция поддържане на храната топла. 

 
2. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите. 

3. Завъртете бутона за температура, за да 

активирате функцията поддържане на храната 

топла. 

 
4. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите. 

 

 

За да използвате уреда нормално, 

настройте тази функция на OFF (изкл.) 

 

Твърдост на водата 

 

 

Този режим ви позволява да зададете 

стойност за твърдост на водата, за да 

оптимизирате процеса на отстраняване 

на котлен камък. 

 

 

Уредът е настроен фабрично за средна 

твърдост на водата (3).  

1. След като влезете в меню настройки, завъртете 

бутона за температура, докато се избере 

функция Твърдост на водата. 

2. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите. 

3. Завъртете бутона за температура, за да зададете 

твърдост на водата (стойности от 1 до 5) (напр. 

„2“) 

 
4. Натиснете бутона за температура, за да 

потвърдите. 
5. Завъртете бутона на дисплея, за да изберете 

нова настройка. 
 

 

Ако водата от водоснабдяването ви е 

прекалено твърда, препоръчваме да 

използвате омекотител за вода.  

 

 

Поискайте информация за твърдостта 

на водата от местната ви компания за 

водоснабдяване.  

  
В зависимост от степента на твърдост на водата  

(⁰dH или ⁰dF) броят на часовете, след които се 

изисква отстраняване на котлен камък, е както 

следва: 
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Стойност (⁰dH ⁰dF Часове 

1 0-11 0-20 50 

2 12-17 21-30 45 

3 18-24 31-42 35 

4 25-30 43-53 25 

5 31-50 54-90 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ 

 

4. Почистване и ремонт 

 

4.1 Предупреждения 

 

 

Неправилно използване 

Риск от повреда на 

повърхностите 

 

• Не използвайте струя от пара за да 

почиствате уреда. 

• Върху стоманените части или тези, които са 

повърхностно обработени с метални 

покрития(например анодна оксидация, 

никелиране, хромиране), не използвайте 

почистващи продукти, съдържащи хлор, 

амоняк или белина.  

• Върху стъклените части, не използвайте 

абразивни или корозивни почистващи 

препарати(например продукти на прах, 

продукти за премахване на петна и метални 

гъби). 

• Не използвайте груби и абразивни 

материали, или остро, метално стъргало. 

 

4.2 Почистване на повърхностите 

За доброто почистване на повърхностите е 

необходимо да почиствате в края на всяко 

използване, след като оставите уреда да 

изстине. 

 

 

4.4 Петна от храна или остатъци 

 

Избягвайте изцяло използването на метални гъби 

и остри стъргала, за да не нараните повърхностите. 

Използвайте нормални продукти, не абразивни, 

евентуално с помощта на дървени, или 

пластмасови инструменти. Измийте внимателно с 

вода и подсушете с мек парцал, или с 

микрофибърна кърпа. 

Избягвайте да оставяте да изсъхнат вътре във 

фурната, остатъци от храна на захарна 

основа(например мармалад), защото можете да 

нарушите емайла във вътрешната част на уреда.  

 

4.5 Демонтиране на вратата 

За да улесните операциите по почистването, е 

препоръчително да снемете вратата и да я 

поставите върху парче плат. За да снемете вратата, 

процедирайте по следния начин: 

 

1. Отворете изцяло вратата и поставете два щифта 

в отворите на пантите, посочени на фигурата 
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4.3 Редовно, ежедневно почистване 

Използвайте винаги и само специални 

продукти, които не съдържат абразивни и 

киселинни субстанции, на базата на хлор. 

Изсипете продукта върху влажна кърпа и 

минете по повърхността, измийте внимателно 

с вода, и подсушете с мек парцал, или с 

микрофибърна кърпа. 

 
 

2. Хванете с двете ръце вратата, повдигнете я 

нагоре, като образувате ъгъл от близо 30  и я 

извадете. 

 

 
 

3. За да монтирате вратата отново, вкарайте 

пантите в съответните процепи на фурната, 

като се уверите, че шлицовете А лягат изцяло 

върху процепите. Смъкнете вратата надолу и 

след като сте я поставили, снемете щифтовете 

от отворите на пантите. 

 

4.7 Демонтаж на вътрешните стъкла 

За да се улеснят операциите по почистването, 

вътрешните стъкла на вратата, могат да се 

демонтират. 

 

1. Снемете вътрешното стъкло, като го издърпате 

внимателно нагоре в задната част, като следвате 

движенията, указани със стрелките(1). 

2. След това издърпайте стъклото нагоре в 

предната част(2). По този начин, 4 – те фиксирани 

щифта към стъклото, ще се откачат от гнездата си 

върху вратата.  

 

 
 

3. При някои модели присъства и междинно 

стъкло. Снемете междинното стъкло, като го 

повдигнете нагоре. 
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Препоръчва се използване 

на продукти за почистване, 

разпространявани от 

производителя 
 

 

 

4. Почистете вътрешното стъкло и снетите 

преди това стъкла. Използвайте кухненска 

хартия. В случай на упорити замърсявания, 

измийте с гъба и неутрален почистващ 

препарат.  

 

 
5. Поставете отново стъклата, в ред обратен 

на снемането. 

6. Поставете отново вътрешното стъкло. 

Внимавайте да центрирате и вкарате 4-те 

щифта в техните гнезда върху вратата, чрез 

лек натиск. 

 

 

 

 

4.8 Почистване на вътрешната част на фурната 

За добро съхраняване на фурната, е необходимо да 

я почиствате редовно, след като я оставите да 

изстине. 

Снемете всички части, които могат да се 

отстранят.  

 

 
Почистете решетъчните скари на фурната с топла 

вода и не абразивни почистващи препарати, 

измийте с вода и подсушете грижливо влажните 

части. 

 

 

 

Препоръчва се да пуснете 

фурната на максимална 

температура за около 15/20 

минути, след като сте 

използвали специфични 

продукти, с цел да се 

елиминират евентуалните 

остатъци. 
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За да се улеснят операциите 

по почистването, се 

препоръчва да снемете 

вратата 
 

 

Снемане на носещата рама на водачите 

на решетъчната скара/ тавата 

 

Снемането на носещата рама на водачите, 

позволява последващо улесняване на 

почистването на страничните части. Тази 

операция трябва да се извършва всеки 

път, когато се използва автоматичен 

цикъл на почистване(само при някои 

модели). 

За да снемете носещата рама: Изтеглете 

рамата навътре, така че да откачите от 

възела А, след това го откачете от задните 

гнезда на гърба В. 

В края на почистването повторете току що 

описаните операции за да поставите 

отново носещата рама. 

 

 

 

4.9 Парочистачка: помощно почистване на 

фурната(само при някои модели) 

 

 

Парочистачката е помощна 

процедура за почистване, 

която улеснява снемането на 

замърсяванията. 

Благодарение на тази 

функция, е възможно да се 

почисти изключително лесно 

вътрешната част на фурната. 

Остатъците от 

замърсяванията омекват от 

топлината и от водната пара, 

което улеснява тяхното по –

нататъшно отстраняване.  

 

 

Неправилно използване 

Риск от повреждане на 

повърхностите 

  

 

• Отстранете от вътрешната част на фурната 

остатъците или разливите от храна, останали 

от предишни готвения. 

• Извършвайте операциите по помощното 

почистване само при студена фурна.    

 

Предварителни операции 

 

Преди да задействате функцията „парочистка”: 

• Отстранете всички аксесоари от вътрешната част 

на фурната. 

• Изсипете около 40 мл вода в дъното на фурната. 

Внимавайте, да не излиза от гнездото. 
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• С пулверизатор, със смес от вода и 

почистващ препарат, напръскайте стените, 

във вътрешната част на фурната. Насочете 

струята към страничните стени, нагоре, 

надолу и към дефлектора.  

 

 
• Затворете вратата 

 

 

Препоръчва се да 

извършите максимум 20 

впръсквания  

 

Задаване на функцията „парочистачка” 

 

1. Завъртете регулатора за функциите и 

температурния регулатор на символа . 

2. Задайте продължителност на печене 18 

минути, чрез процедурата за задаване 

продължителността на печене, по-добре 

обяснена в параграф „ Темпоризирано 

печене”. 

 

3. В края на цикъла за почистване „парочистка”, 

таймерът изключва всички нагревателни елементи 

на фурната, и се включва звукова сигнализация.  

4. За да изключите звуковата сигнализация, 

завъртете копчето за регулиране А по посока на 

часовниковата стрелка, върху символа . 

 

Завършване цикъла за почистване 

„парочистка” 

 

5. Отворете вратата и почистете по – малко 

упоритите замърсявания, с микрофибърна кърпа. 

6. За по-устойчивите замърсявания използвайте 

гъба против надраскване с месингови нишки.  

7. В случай на остатъци от мазнини, е възможно да 

използвате специфични продукти за почистване на 

фурни. 

8. Отстранете остатъчната вода от вътрешната част 

на фурната. 

9. За по-добра хигиена и за да избегнете поемането 

на неприятни миризми от хранителните продукти, 

подсушете фурната с вентилационна функция, при 

температура 160С, за около 10 минути.  

 

 

При тези операции се 

препоръчва използването 

на гумени ръкавици. 

 

 

За да се улесни ръчното 

почистване на по-трудно 

достъпните части, се 

препоръчва снемане на 

вратата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Пиролиза: автоматично почистване на 

фурната(само при някои модели) 

Задаване на пиролизата 
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Пиролизата е процедура за 

автоматично почистване 

при висока температура, 

която предизвиква 

разлагане на 

замърсяванията. 

Благодарение на тази 

функция, е възможно 

изключително лесното 

почистване на вътрешната 

част на фурната. 

 

 

Неправилно използване 

Риск от повреда на 

повърхностите 

 

• Отстранете от вътрешната част на 

фурната остатъците или разливите от 

храна, останали от предишни готвения. 

• Изключете горелките или 

електрическите плочи от плота за готвене, 

евентуално инсталиран върху фурната.  

 

Предварителни операции 

 

Преди да задействате пиролизата: 

• Почистете вътрешното стъкло, в 

съответствие с обичайните указания за 

почистване. 

• в случай на упорити замърсявания, 

използвайте пулверизиран продукт за 

почистване на фурни, като напръскате 

стъклото(внимавайте за 

предупрежденията, в листовката на 

продукта); оставете го да действа 60 

минути, след това измийте с вода и 

подсушете стъклото с кухненска хартия, 

или микрофибърна кърпа. 

• Извадете всички аксесоари от 

вътрешната част на фурната. 

1. Завъртете регулатора за функциите на символа 

Р.  

2. Завъртете по посока на часовниковата стрелка 

копчето за регулиране А, за да зададете 

продължителността на пиролизата, което е видимо 

в прозорчето символ за печене С. 

 

 

Препоръчителна 

продължителност на 

пиролизата: 

  

• слабо замърсяване: 120 минути. 

• средно замърсяване: 150 минути. 

• голямо замърсяване: 180 минути. 

3. След като сте избрали продължителността на 

пиролизата, индикаторът на термостата започва да 

мига и фурната започва да се загрява.  

4. Две минути след началото на пиролизата, 

вратата се блокира(индикаторът за блокиране на 

вратата светва) от механизъм, който възпрепятства 

всички опити за отваряне.  

 

 

Не е възможно да се избере 

никаква функция, когато 

вратата е блокирана. 

 

5. В края на пиролизата, звуков сигнал 

сигнализира за края на почистващия цикъл.  

6. Върнете регулатора за функциите на позиция 0. 

7. Вратата остава блокирана, докато температурата 

във вътрешната част на фурната, достигне 

безопасни стойности.  
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• Отстранете носещите рами за водачите 

на  водачите на решетъчната скара/ 

тавата. 

• Затворете вратата. 

 

8. Изчакайте фурната да изстине и отстранете 

остатъците от във вътрешната част на 

фурната, с влажна микрофибърна кърпа. 

 

 

По време на първата 

пиролиза, може да се 

появят неприятни 

миризми, дължащи се на 

нормалното изпаряване на 

фабричните остатъци. 

Отнася се до напълно 

нормално явление, което 

изчезва след първата 

пиролиза.  

 

 

По време на пиролизата, 

вентилаторите издават по-

силен шум, причинен от по-

високата скорост на 

въртене. Отнася се до 

напълно нормално 

функциониране, замислено 

с цел подпомагане на 

разсейването на топлина. В 

края на пиролизата, 

вентилацията ще 

продължи автоматично, за 

период, достатъчен да се 

избегне  прегряването на 

стените на мебелите и на 

лицевата част на фурната. 

 

Забавена пиролиза 

 

Пиролизата може да се програмира така, че да 

започне в предварително определен час.  

След като е зададена продължителността на 

пиролизата, изтеглете и завъртете в посока, 

 

4.11 Извънреден ремонт 

 

 

Части под напрежение 

Опасност от поражения от 

електрически ток 

• Снемете електрическото 

захранване на фурната 

 

Смяна на лампата във вътрешната част на 

фурната 

 

1. Извадете всички аксесоари от фурната. 

2. Отстранете носещите рами за водачите на  

водачите на решетъчната скара/ тавата. 

3. Отстранете капака на лампата с помощта на 

инструмент(например отвертка).  
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обратна на часовниковата стрелка, копчето за 

регулиране А и поставете стрелката за 

темпоризирано печене  В,  в съответствие с  

желания начален час. 

 

В случай на лампа с нажежаема жичка: 

 

4. Отвийте и снемете лампата. 

 

 
5. Сменете лампата с подобна(25 W). 

6. Поставете правилно капака. 

7. Натиснете до дъно капака, така че да 

прилегне идеално към поставката.  

 

В случай на халогенна лампа: 

 

8. Извадете и отстранете лампата. 

 

 

 

Не пипайте лампата 

направо с пръсти, а си 

подсигурете изолиращо 

покритие. 
 

9. Сменете лампата с подобна(40 W). 

10. Поставете правилно капака. 

11. Натиснете до дъно капака, така че да прилегне 

идеално към поставката.  

 

Демонтаж на уплътнителя(с изключение на 

моделите с пиролитично почистване) 

 

За по- акуратното почистване на фурната, 

уплътнителят може да се снема. В четирите 

ъгъла са разположени куки, които го фиксират 

към борда. Изтеглете навън от 4-те ъгли 

краищата на уплътнителя, за да откачите 

куките.  

 

 
 

 

 

 

ИНСТАЛИРАНЕ 

 

5. Инсталиране 

 

5.1 Електрическо свързване 

Неподвижно свързване 

 

Трябва да предвидите универсален прекъсвач за 

захранващата линия, в съответствие с правилата за 
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Електрическо напрежение 

Опасност от поражение от 

електрически ток 

 

• Електрическото свързване трябва да се 

извърши от квалифициран технически 

персонал. 

• Задължително е заземяването и 

зануляването, съгласно условията, 

предвидени в нормите за безопасност за 

електрическите инсталации.  

• Изключете общото електрическо 

захранване. 

 

Обща информация 

 

Проверете, дали характеристиките на 

електрическата мрежа, са подходящи за 

данните, изнесени на табелката. 

Идентификационната табелка, с 

техническите данни, фабричния номер и 

маркировката, е разположена на видимо 

място върху уреда. 

Табелката не трябва да се сваля.  

Уредът работи при 220 – 240 V променливо 

напрежение.  

Използвайте триполюсен кабел( кабел 3 х 

1,5 – 2 мм, в съответствие със сечението на 

вътрешния проводник). 

Погрижете се за свързването към земята, с 

кабел, по-дълъг от другите с поне 20 мм. 

 

 
 

 

 

инсталиране. Прекъсвачът трябва да е разположен на 

леснодостъпно място, в близост до уреда. 

 

Свързване с щепсел и контакт 

 

Проверете, дали щепселът и контактът са от същия тип. 

Избягвайте използването на адаптори и девиатори, защото 

може да предизвикат прегрявания и запалване.  

 

5.2 Смяна на кабела  

 

 

Електрическо напрежение 

Опасност от поражение от 

електрически ток 

 

• Изключете общото електрическо захранване. 

 

1. Снемете винтчетата на задния капак и го свалете, за да 

получите достъп до клемата.  

 

 
2. Сменете кабела. 

3. Уверете се, че кабелите(за фурната и за евентуален плот 

за готвене), преминават оптимално, така че да се избегне 

всякакъв контакт с уреда.  

 

5.3 Позициониране 

 

 

Тежък уред 

Опасност от рани от 

притискане 

 

Закрепвайте уреда към мебелите с винтове. 
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• Позиционирайте уреда в мебелите, с 

помощта на друг човек 

 

 

Натиск върху отворената 

врата 

Риск от повреждане на 

уреда 

 

• Не използвайте отворената врата като 

лост, за да позиционирате уреда в 

мебелите.  

• Не упражнявайте прекален натиск върху 

отворената врата. 

 

 

Повишаване на топлината 

при работа на уреда 

Риск от пожар 

 

• Проверете, дали материалът на мебелите 

е устойчив на топлина. 

• Проверете, дали мебелите разполагат с 

необходимите отвори. 

 

Втулки за закрепване 

 

Снемете тапите за втулките, поставени в 

предната част на фурната. 

 

 
 

Поставете уреда на мястото за вграждане. 

 

Покрийте втулките с тапите, които преди това сте свалили.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритни размери на уреда(мм) 

 

 

Вграждане под работните плотове(мм) 

 

Вграждане в колона(мм) 
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Уверете се, че в задната/ долната 

част на мебелите, има на 

разположение отвор около 60 мм. 
 

 

Уверете се, че в горната/ задната 

част на мебелите, има на 

разположение отвор около 35 - 40 

мм. 
 

 

 


