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Съветваме Ви да прочетете внимателно това ръководство на потребителя, което
съдържа всички указания, за да се запазят непроменени естетическите и функционални
качества на закупения уред. По-подробна информация за продукта на:
www.smegbg.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Предупреждения

1.2 Това ръководство на потребителя

1.1 Как да четем ръководството 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.

Това ръководство използва следните
договорености за прочит:
Предупреждения
Обща информация относно това
ръководство на потребителя, за
безопасност и за финално
унищожаване.
Описание
Описание на уреда и на
аксесоарите

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)
с намалени физически и умствени
способности, или без опит при
използването на електрически уреди, освен
ако не са наблюдавани, или обучени, от повъзрастни 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.
Инсталиране
Информация за квалифицирания
техник: инсталиране, пускане в
действие и изпитание.
Предупреждения за
безопасност
Информация
Препоръка

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.
Като цяло:
• Поверете инсталирането и операциите по
поддръжката на квалифициран персонал,
при спазване на действащите норми.
• Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно това ръководство на
потребителя.
• Не променяйте уреда.
• Не се опитвайте никога да поправяте
уреда сами, или без намесата на
квалифициран техник.
• 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.
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.

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.
• 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
2 Описание
2.1 Общо описание

Многофункционални/пиролизни модели

Модели с плоча за пица

1 Панел за управление
2 Лампа на фурната
3 Уплътнение
4 Врата

5 Вентилатор
6 Носещи рамки за решетка/тава
7 Плоча за пица (само при някои модели)
Рамкова полица

2.2 Панел за управление

1 Ключ за програмиране

2.3 Други части

Този ключ може да се използва за избор на:
• Температурата на готвене
• Продължителността на функция
• Програмирани готварски процедури
• Текущото време
• Включване или изключване на лампата
вътре в уреда .

Вътрешно осветление
Вътрешното осветление на уреда се включва:
• Когато се отвори вратата (само при някои
модели).
• Когато бъде избрана някаква функция, освен
функции
и

1 Дисплей
Показва текущото време, избраната
температура на готвене, мощност и функция
и всякакво зададено време.
3 Ключ за функциите
Този ключ може да се използва за:
• Включване и изключване на уреда
• Избор на функция
• Временно започване или спиране на
функция.
Натиснете и задръжте ключа за
функциите в долно положение за
около 3 секунди за незабавно
прекратяване на всякаква готварска
операция.

(където са налични)
• Когато не е избрана никаква функция, завъртете
ключа за програмиране за кратко надясно, за да
активирате или дезактивирате вътрешното
осветление.
За икономия на енергия лампата се
изключва една минута след започване
на готвене (тази функция може да се
дезактивира през вторичното меню).

е при печене на храни, при които изтичат
мазнини или сосове.

Вентилаторът осигурява охлаждането
на фурната и се включва по време на
печенето. Работата на вентилатора
предизвиква нормален въздушен поток,
който излиза над вратата и който може
да продължи за кратко време, след
изключване на уреда.

Тава за фурната

Опорна рамка за въртящия се шиш

Използва се за събиране на мазнините,
изтичащи от храните, поставени върху
решетъчната скара.
Дълбока тава

Да се използва като опора за въртящия се
шиш.

Използва се за събиране на мазнините,
изтичащи от храните, поставени върху
решетъчната скара, за печене на торти,

Използва се за печене на пиле и всички
онези продукти, които изискват равномерно
изпичане по цялата повърхност

Въртящ се шиш

пици и сладки на фурна.
Аксесоарите за фурната, които
влизат в контакт с хранителните
продукти, са изработени от
материали, които съответстват
на предписаното в действащите
закони.
Оригиналните аксесоари от
комплекта, или опционални,
могат да се заявят в
оторизираните центрове за
техническа поддръжка.
Използвайте само оригиналните
аксесоари на производителя.

ИЗПОЛЗВАНЕ

3. Използване
3.1 Предупреждения
Висока температура вътре във
фурната, по време на използване
Опасност от изгаряне

• По време на печенето, дръжте вратата
затворена.
• Предпазвайте ръцете си с термични
ръкавици, при преместване на храните вътре
във фурната.
• Не пипайте загретите елементи вътре във
фурната .
• Не изливайте вода направо върху много
загрети тави.
• Не позволявайте на децата да се
приближават, когато фурната работи.

Неправилно използване
Риск от повреда на
емайлираните повърхности
Не покривайте основата на фурната с
алуминиево фолио или листове станиол.
• Когато искате да използвате хартия за
фурна,
поставете я по такъв начин, че да не
пречи на циркулирането на топлия
въздух във фурната.
• Не поставяйте тенджери и тави направо
върху основата на фурната.
• Не изливайте вода направо върху много
загрети тави.
3.2 Първо използване
1.Отстранете евентуално останалите
защитни ленти отвън и вътре в уреда, или
по аксесоарите.
2. Отстранете етикетите(с изключение на

Висока температура вътре
във фурната, по време на
използване
Опасност от пожар или
избухване
• Не пръскайте със спрей близо до фурната.
• Не използвайте и не оставяйте запалими
материали близо до фурната.
• Не използвайте пластмасови лъжици,
вилици и съдове при печене във фурната.
• Не поставяйте във фурната кутии или
затворени съдове.
• Не оставяйте фурната без наблюдение по
време на печене, при което могат да се
отделят течни мазнини.
• Извадете от фурната всички тави и
решетъчни скари, които не се използват при
печенето.

табелката с техническите данни) от
аксесоарите и от вътрешната част.
3. Измийте всички аксесоари за
уреда( виж т.4, „Почистване и ремонт „).
4. Загрейте празната фурна до
максималната температура, за да
отстраните евентуални фабрични
остатъци.

3. 3 Използване на аксесоарите

Решетъчна скара за тава

Решетъчни скари и тави

Решетъчната скара за тава се вкарва
вътре в тавата. По този начин могат да се
събират мазнините, отделно от продукта
за печене.

Скарите и тавите трябва да се вкарват в
страничните водачи до упор.
• Механичните блокчета, които
възпрепятстват случайното изваждане на
скарата, трябва да са обърнати надолу и към
задната част на фурната.

Въртящ се шиш
При печене с въртящ се шиш, поставете
опорната рамка върху третия водач.
След вкарване на шиша, профилната част
трябва да остане насочена навън.

Вкарвайте скарите и тавите
внимателно във фурната, до
упор.
Почиствайте тавите преди да
ги използвате за пръв път, за
да отстраните фабричните
остатъци

Използвайте вилките със скоби, които са
в комплекта, за да подготвите въртящия
се шиш.

3.4 Използване на фурната
Завийте специалната ръкохватка, която е в
комплекта, за да движите спокойно
въртящия се шиш.

След като подготвите въртящия се шиш,
поставете го върху съответната опорната
рамка. Вкарайте шиша в отвор А, така че да
се включи в двигателчето за въртящия се
шиш. Внимавайте, задвижващият палец да
бъде правилно поставен върху профилната
част на опорната рамка В.

Включване на фурната
За да включите фурната:
1. Изберете функцията за печене, чрез
регулатора за функциите.
2. Изберете температурата, чрез
регулатора за температура.

Списък на функциите
Статично печене
Топлината, идваща едновременно отдолу
и отгоре, прави тази система подходяща
за готвене на специални храни.
Традиционното печене, наричано също и
статично, е подходящо за готвене само на
едно ястие. Идеално е за печено от
всякакъв тип, хляб, торти с пълнеж.
Препоръчва се особено за тлъсти меса,
като гъска и патица.

При студен уред извадете капака от дъното и
вкарайте плочата за пица. Уверете се, че плочата е
вмъкната правилно в предвидената вдлъбнатина.
За готвене използвайте специалната функция за
пици

3.4 Използване на фурната
Включване на фурната
1. Натиснете ключа за функциите, за да
включите дисплея.
2. Завъртете ключа за функциите надясно или
наляво, за да изберете исканата функция.
3. Натиснете ключа за програмиране.
4. Завъртете ключа за задаване на температурата.
5. Натиснете ключа за програмиране или изчакайте 3
секунди.
6. Натиснете ключа за функциите за започване
на готвенето.
Натиснете и задръжте ключа за
функциите в долно положение за
около 3 секунди за незабавно
прекратяване на всякаква готварска
операция.

Шпатула за пици (само при някои модели)
Винаги хващайте шпатулата за пици за дръжката,
когато местите храната, за да избегнете риска от
изгаряния. Препоръчва се да поръсите стоманената
повърхност леко с брашно, за да улесните плъзгането
на пресните продукти навътре и навън, тъй като могат
да залепнат към стоманата поради своето
влагосдържание.

Фаза на затопляне
Самото готвене се предхожда от фаза на
затопляне, което позволява на уреда да се
загрее до температурата на готвене по-бързо.
Лампата
укаже,

присветва, за да
че

тази фаза е в ход.
Когато затоплянето завърши, лампата
ще
остане светната постоянно и един звуков
сигнализатор ще укаже, че храната може да бъде
поставена вътре във фурната.
Готвенето може да бъде прекъснато по
всяко време чрез натискане и
задържане на ключа за функциите в
долно положение за най-малко 3 секунди.

Използване
Списък на готварските функции
Eco (само при някои модели)
Комбинацията от грила и долния
нагревател, в режим ECO, е найвече за готвене на една полица, с
намален разход на енергия.

Eco (само при някои модели)
Комбинацията от вентилатора и
циркулярния нагревател, в режим
ECO, е най-вече за готвене на една
полица, с намален разход на
енергия.
Статично
Тъй като топлината идва отгоре и
отдолу едновременно, тази система
е особено подходяща за
определени типове храна.
Традиционното готвене, познато
също така като статично готвене, е
подходящо за готвене само на едно
ястие едновременно. Перфектно за
всички видове печива, хляб и
кейкове и във всеки случай особено
подходящо за тлъсти меса като
гъски и патици.

Грил
Топлината, идваща от нагревателя на грила,
дава отлични резултати най-вече за тънко и
средно дебело месо и, в комбинация с шиша
(rotisserie) (където е предвиден), придава на
храната едно равномерно покафеняване в
края на готвенето. Перфектно за наденици,
ребра и бекон. Тази функция позволява
равномерно изпичане на големи количества
храна, особено месо.
Долен нагревател (само при някои
модели)
Топлината, идваща точно от дъното, Ви
позволява да завършите готвенето на
храни, които изискват по-висока
температура на дъното, без да се засегне
покафеняването им. Перфектно за кейкове,
пайове, торти и пици.
Подпомагане с вентилатора
Действието на вентилатора, съчетано с
традиционно готвене, осигурява еднородно
готвене дори при сложни рецепти. Перфектно
за бисквити и кейкове, дори когато се
приготвят едновременно на няколко нива. (За
готвене на много нива препоръчваме
използване на 2-а и 4-а полица). (

Вентилатор с грил
Произведеният от вентилатора
въздух смекчава силната
топлинна вълна, генерирана от
грила, изпичайки перфектно дори
много дебели храни. Перфектно
за големи парчета месо
(например свински джолан).
Вентилатор + долен
нагревател (само при някои
модели)
Комбинацията на вентилатора с
долния нагревател позволява побързо завършване на готвенето.
Тази система се препоръчва за
стерилизиране или за
довършване на готвенето на
храни, които са вече добре
сготвени на повърхността, но не и
отвътре, които поради това се
нуждаят от още малко топлина.
Перфектно за всякакъв тип
храна. При пиролизни модели
специалните функции
размразяване и отпускане са
обединени под една и съща
функция.

Турбо (само при някои модели)
Комбинацията от подпомагано от
вентилатор готвене и традиционно
готвене позволява извънредно бързо и
ефикасно готвене на различни храни на
няколко нива, без смесване на миризми и
вкусове. Перфектно за големи обеми,
изискващи интензивно готвене . (За
готвене на много ниво препоръчваме
използване на 1-а и 4-а полици).
Циркулярно (само при някои модели)
Комбинацията от вентилатора и
циркулярния нагревател
(вграден в задната част на фурната) Ви
позволява да готвите различни храни
на няколко нива, доколкото те изискват
едни и същи температури и тип
готвене. Циркулацията на горещ въздух
осигурява моментално и равномерно
разпределение на топлина. Ще бъде
възможно, например, да се приготвят
риба, зеленчуци и бисквити
едновременно (на различни нива) без
смесване на аромати и вкусове.
Пица (само при някои модели)
Действието на вентилатора, съчетано с
грила и долния нагревател, осигурява
равномерно готвене дори при сложни
рецепти. Перфектно не само за пици, но
също така и за бисквити и кейкове.

Дисплей

Всеки път, когато ключът за програмиране
бъде натиснат по време на функция,
параметрите ще се показват циклично в
следната последователност.

Индикаторна лампа на часовника

Температура

Индикаторна лампа таймер обратно отброяване

Продължителност таймер обратно отброяване

Индикаторна лампа за програмирано готвене

Продължителност програмирано готвене

Индикаторна лампа за готвене по време

Продължителност готвене по време

Индикаторна лампа за заключване на
вратата (само пиролизни модели)

Показване на текущото време

Във всички състояния е възможно променяне на
стойността посредством завъртане на ключа за
Индикаторна лампа изложбена зала (Showroom) програмиране наляво или надясно. Задръжте
ключа завъртян, за да получите по-бързо
увеличаване или намаляване.
Работни режими

Индикаторна лампа заключване против деца

Готовност: Когато не е избрана никаква
функция, дисплеят показва текущото време.

Включено: Когато бъде активирана функция,
дисплеят показва зададените параметри като
температура, продължителност и достигната
температура.

Задаване на времето

Обратно отброяване
Тази функция само активира звуковия
сигнализатор, без да спира готвенето.

При първото използване, или при отказ в
електрозахранването, върху дисплея на уреда ще
присветне съобщението
1. Завъртете ключа за програмиране за задаване
на показвания час (задръжте ключа завъртян за
по-бързо увеличаване или намаляване).
2. Натиснете ключа за програмиране.
3. Завъртете ключа за програмиране за
задаване на минутите (задръжте ключа
завъртян за по-бързо увеличаване или
намаляване).
4. Натиснете ключа за програмиране за
завършване на задаването.
Може да се наложи промяна на текущото
време, например за лятно време. От
положението на готовност задръжте
ключа за програмиране завъртян
надясно или наляво, докато присветнат
часовете.
Не е възможно променяне на времето,
ако фурната е включена (ON).

Обратното отброяване може да се
активира както по време на готвене, така и
когато уредът е в готовност.
1. Натиснете ключа за програмиране веднъж (два
пъти, ако готвенето е вече в ход). Дисплеят
показва
и присветва индикаторната лампа

2. Завъртете ключа за програмиране за задаване
на продължителността (от 1 минута до 4 часа).
След няколко секунди индикаторната лампа
спира да присветва и обратното броене
започва.
3. Изчакайте звуковия сигнализатор да укаже, че
времето е свършило. Индикаторната лампа
присветва.
4. Завъртете ключа за програмиране за избор на
друго обратно отброяване. Или натиснете
ключа за програмиране за спиране на
звуковия сигнализатор.

Готвене по време
Готвенето по време е
функцията, която позволява
една готварска операция да
бъде започната, а след това
завършена след един
конкретен период от време,
зададен от потребителя.
Активиране на готвене по време
анулира всякакъв таймер за
обратно отброяване, който може
да е бил зададен преди това.
1. След избиране на готварска функция и
температура натиснете ключа за
програмиране три пъти. Дисплеят показва
и индикаторната лампа
присветва

4. В края на времето на готвене върху дисплея
присветва STOP и прозвучава един звуков
сигнализатор, който може да се дезактивира с
натискане на ключа за функциите.

За избор на по-нататъшно готвене по
време завъртете ключа за програмиране
надясно или наляво отново.
За ръчно удължаване на времето на
готвене натиснете ключа за програмиране
отново. Уредът възобновява нормалната
си работа с избраните преди това
настройки за готвенето.
Натиснете и задръжте ключа
функциите в долно положение
изключване на уреда.

. 2. Завъртете ключа за програмиране за
задаване на времето на готвене (от 00:01
до 13:00). Задръжте ключа завъртян за
по-бързо увеличаване или намаляване.

3. Няколко секунди след задаване на
исканата продължителност
индикаторната лампа
спира да присветва. Натиснете ключа за
функциите за започване на готвене по
време.

за
за

Програмирано готвене
Програмираното готвене е
функцията, която позволява една
готварска операция да бъде спряна
автоматично в един установен
момент в зависимост от времето,
зададено от потребителя, след който
фурната ще се изключи автоматично.
1. След избиране на готварска
функция и температура натиснете
ключа за програмиране три пъти.
Дисплеят показва
и
индикаторната лампа

4. След няколко секунди индикаторните лампи
спират да присветват. Уредът изчаква
зададеното начално време.

и

5. В края на времето на готвене върху дисплея
присветва STOP и ще прозвучи един звуков
сигнализатор, който може да се дезактивира с
натискане на ключа за функции.

присветва.

2. Завъртете ключа за задаване на времето на
готвене (от 00:01 до 13:00). Задръжте ключа
завъртян за по-бързо увеличаване или
намаляване.

3. Натиснете ключа за програмиране за
четвърти път. Индикаторната лампа
присветва. Завъртете ключа, за да зададете
времето за край на готвенето.

За ръчно удължаване на времето на готвене
натиснете ключа за програмиране отново.
Уредът възобновява нормалната си работа с
избраните преди това настройки за готвенето.
Натиснете и задръжте ключа за функциите в
долно положение за изключване на уреда.

Поради съображения за безопасност не е
възможно задаване на края на време на
готвене само по себе си без задаване на
продължителността на готвене.

3.5 Съвети за готвенето
Съвет от общ характер
• Използвайте функция с вентилатор за постигане
на еднородно готвене на няколко нива.
• Не е възможно съкращаване на времена на
готвене чрез повишаване на температурата
(храната може да бъде препечена отвън и
недопечена отвътре).
Съвет за готвене на месо
• Времената на готвене варират според дебелината
и качеството на храната и вкуса на консуматора.
• Използвайте термометър за месо или просто
натискайте върху печивото с лъжица. Ако е твърдо,
е готово; ако не е, се нуждае от още няколко
минути готвене.
Съвет за готвене с Грил и Вентилатор с
грил
• Месото може да се опече, дори когато е
поставено в студената фурна или в
предварително загрятата фурна, ако искате да
промените ефекта на готвенето.
• При функцията Вентилатор с грил Ви
препоръчваме да загреете фурната преди
печене.
• Препоръчваме храната да се поставя в центъра
на решетката.
• При функцията Грил Ви препоръчваме да
зададете максимална стойност на температурата
за оптимизиране на готвенето.
Съвет за приготвяне на десерти/сладкиши и
бисквити
• Използвайте формички от тъмен метал: Те
подпомагат по-доброто поглъщане на топлината.
• Температурата и времето на приготвяне зависят
от качеството и консистенцията на тестото.

• За проверка дали десертът е добре изпечен: В
края на времето на печене поставете клечка за
зъби в най-високата точка на десерта. Ако
тестото не залепва към клечката, десертът е
изпечен.
• Ако десертът се сплеска, когато бъде изваден от
фурната, следващият път понижете зададената
температура с около 10°C, избирайки попродължително време на печене, ако е
необходимо.
Съвет за размразяване и отпускане
• Поставете замразени храни без опаковката им в
съд без капак върху първата полица на
фурната.
• Избягвайте препокриване на храната.
• За размразяване на месо използвайте
решетката, поставена върху втората полица, и
тава на първото ниво. По този начин
течността от размразяващата се храна ще
се оттича от храната.
• Най-деликатните части могат да бъдат покрити
с алуминиево фолио.
• За успешно отпускане трябва да се постави един съд
с вода на дъното на фурната.
За пестене на енергия
• Спрете готвенето няколко минути преди
обичайно използваното време. Готвенето ще
продължи през оставащите минути с
топлината, която се е акумулирала вътре във
фурната.
• Намалявайте всякакво отваряне на вратата
до минимум за избягване на разсейването
на топлина.
• Поддържайте вътрешността на уреда винаги
чиста.
• (Където е предвидена) Когато не се използва,
изваждайте плочата за пица и поставяйте
обратно капака във вдлъбнатината й.

Таблица с готварска информация
Храна

Тегло

Функция

(Kg

Положение на
движещата се
част от дъното

Температура

Време (минути)

(°C)

Лазаня
Печене на паста

3-4
3-4

Статично
Статично

1
1

220 - 230
220 - 230

45 - 50
45 - 50

Телешко печено
Свинско
Наденици
Говеждо печено
Печен заек
Пуешки гърди
Печен свински врат
Печено пиле

2
2
1.5

Турбо/С вентилатор
Турбо/С вентилатор
Вентилатор с грил

2
2
4

180 - 190
180 - 190
280

90 - 100
70 - 80
15

Турбо/С вентилатор
1
1.5 Циркулярно/С вентилатор
3
Турбо/С вентилатор
2-3
Турбо/С вентилатор
Турбо/С вентилатор
1.2

2
2
2
2
2

200
180 - 190
180 - 190
180 - 190
180 - 190

40 - 45
70 - 80
110 - 120
170 - 180
65 - 70

Свински пържоли
Ребра
Бекон
Свинско филе
Говеждо филе

1.5
1.5
0.7
1.5
1

Вентилатор с грил
Вентилатор с грил

Грил

4
4
5
4
5

280
280
280
280
280

Сьомгова пъстърва
Морски дявол
Калкан

1.2
1.5
1.5

Турбо/С вентилатор
Турбо/С вентилатор
Турбо/С вентилатор

2
2
2

150 - 160
160
160

35 - 40
60 - 65
45 - 50

1
1
1

Турбо/С вентилатор
Циркулярно/С вентилатор
Турбо/С вентилатор

2
2
2

280
190 - 200
180 - 190

8-9
25 - 30
20 - 25

1
1
1
1
1.2
1.2
1
1
0.6

Циркулярно/С вентилатор
Циркулярно/С вентилатор
Циркулярно/С вентилатор
Турбо/С вентилатор
Циркулярно/С вентилатор
Турбо/С вентилатор
Циркулярно/С вентилатор
Турбо/С вентилатор
Циркулярно/С вентилатор

2
2
2
2
2
2
2
2
2

160
160
160 - 170
160
160
180
150 - 160
160
160

55 - 60
35 - 40
55 - 60
20 - 25
55 - 60
80 - 90
55 - 60
55 - 60
30 - 35

1-а повърх. 2-а повърхност

Пица
Хляб
Хляб фокача
Кейк Bundt
Торта с конфитюр
Кейк със сирене Ricotta
Торти с конфитюр
Кейк Paradise
Профитроли
Пандишпан
Оризов пудинг
Кифли бриош

Грил
Вентилатор с грил

15
10
7
10
10

5
10
8
5
7

Времената, посочени в таблицата, не включват времена на загряване и са дадени само за насока.

3.6 Специални функции

Размразяване по тегло

Размразяване по време
Тази функция Ви позволява да
размразявате храна на базата на
избрано време.

1. Поставете храната във фурната.
2. Натиснете и завъртете ключа за функциите за
избиране на функцията размразяване по време,
отбелязана с присветващи индикаторни лампи
и
.

3. Завъртете ключа за програмиране за
настройка на продължителността (от 1
минута до 13 часа).
4. Завъртете ключа за програмиране за
потвърждаване на въведената стойност.
5. Натиснете ключа за функциите да започване на
размразяването.
6. В края на времето на размразяване върху
дисплея присветва STOP и ще прозвучи един
звуков сигнализатор, който може да бъде
дезактивиран с натискане на ключа за
функциите.

Тази функция размразява храни на
базата на типа и теглото на
замразения продукт.
1. Поставете храната във фурната.
2. Натиснете и завъртете ключа за функциите за
избиране на функцията размразяване по тегло,
отбелязана с индикаторната лампа
и

3. Натиснете ключа за функциите за потвърждаване.
4. Завъртете ключа за функциите за избиране на
типа храна за размразяване.
5. Натиснете и завъртете ключа за програмиране за
избиране на теглото (в грама) на храната за
размразяване.
6. Завъртете ключа за функциите за
потвърждаване на параметрите и
започване на размразяване.

7. В края на времето на размразяване върху дисплея присветва STOP и и
ще прозвучи един звуков сигнализатор, който може да бъде
дезактивиран с натискане на ключа за функциониране .

Предварително зададени
параметри:
dE

Тип

Тегло

Време

(g)

(min)

Месо

500

105

Риба

400

40

Плод

300

45

Хляб

300

20

Отпускане
За успешно отпускане трябва да се постави съд с вода на дъното
на фурната.
1. Натиснете и завъртете ключа за функциите за избор на функцията
отпускане.

2. Натиснете ключа за
функциите за
започване на
функцията
отпускане.
3. Докато функцията е в ход,
е възможно задаване на
обратно
отброяване
(вижте
„Обратно
отброяване”),
продължителност на
отпускане (вижте
„Готвене по време”) или
забавено
отпускане
(вижте „Програмирано
готвене”). Натиснете
ключа за програмиране за
извършване на желаните
промени.
Освен ако не
бъде зададено
друго,
отпускането ще
има
максимална
продължително
ст от 13 часа.
Лампата вътре
във фурната
ще остава
изключена по
време на
функцията
отпускане.
4. Когато функцията
отпускане завърши,
ще прозвучи един
звуков сигнализатор;
за спиране на
звуковия сигнализатор

натиснете ключа за
функциите.
Не е възможно
да се променя
температурата
на функцията
отпускане.

Sabbath
Уредът следва едно и също
специфично поведение, когато
изпълнява тази функция:
• Готвенето може да продължава
неопределено, не е възможно да се зададе
каквато и да било продължителност на
готвене.
• Няма да се изпълнява никакво затопляне.
• Температурата на готвене, която може да се
избере, варира между 60-100 °C.
• Лампата на фурната е блокирана, никоя
операция като например отваряне на
вратата (където присъства) или ръчно
активиране с ключа няма да активира
лампата.
• Вентилатор на фурната блокиран.
• Лампи на ключа и звукови сигнализатори
блокирани.
След активиране на функцията
Sabbath няма да бъде повече възможно
да се променят които и да било
параметри. Никакво действие върху
ключовете няма да произведе ефект,
единствено ключът за функциите
остава активен, за да Ви позволи да се
върнете към главното меню.

1. Натиснете и завъртете ключа за функциите за
избиране на функцията Sabbath.

2. Натиснете и завъртете ключа за програмиране
за избор на исканата температура (от 60°C до
100°C).

3. Натиснете ключа за програмиране за
потвърждение на въведените параметри.
4. Натиснете ключа за функциите за започване на
функцията Sabbath.
5. За излизане от тази функция натиснете и задръжте
ключа за функциите в долно положение в
продължение на най-малко 5 секунди.

3.7 Вторично меню
Уредът има също така и едно падащо
вторично меню, позволяващо на потребителя:
• Да активира или дезактивира заключване против
деца (Child Lock).
• Да активира или дезактивира режима изложбена
зала (Showroom) (което блокира всички
нагреватели, така че работи единствено панелът
за управление).

Режим заключване против деца (Child Lock):
Този режим позволява уредът да блокира
органите за управление автоматично след една
минута нормална работа без каквато и да било
намеса от страна на потребителя.

• Да активира или дезактивира режима Eco-Logic .
• Да активира или дезактивира режима Eco light .
При уредът в състояние на готовност
1. Завъртете ключа за програмиране надясно за
активиране на лампата на фурната.
2. Натиснете и задръжте ключа за програмиране
в долно положение за най-малко 5 секунди.
3. Завъртете ключа за програмиране надясно или
наляво за промяна на статуса на настройките
(ON/OFF).
4. Натиснете ключа за програмиране за
придвижване към следващия режим.

По време на нормална работа това се указва от
светнатата индикаторна лампа
.
За временно освобождаване на блокировката по
време на готвене задръжте ключа за
програмиране в долно положение за 5 секунди.
Една минута след последната настройка
блокировката ще стане отново активна.
При докосване или променяне на
положението ключовете за
температурата и функциите дисплеят
ще покаже
за две
секунди.
Все пак е възможно моментално
изключване на уреда посредством
натискане и задържане на ключа за
функциите в долно положение за 3
секунди, когато е в режим заключване против
деца.

Режим Showroom (изложбена зала)
(само за изложители):
Този режим позволява уредът да
дезактивира всички нагреватели, докато
панелът за управление се поддържа
активен.

За използване на уреда по нормален
начин установете този режим на OFF.

Ако режимът е активен,
индикаторната лампа
светва върху дисплея.

Режим Eco-logic: Този режим позволява
уредът да ограничава използвана
мощност.
За използване на много уреди
едновременно върху вериги с
ограничена максимална мощност.

HI: нормална мощност.
LO: ниска мощност.
Активирането на режим Ecologic означава, че времената
на затопляне и готвене могат
да бъдат удължени.

Запазване на храната топла
Този режим позволява уредът да
запазва сготвената храна топла (при
ниски температури) след завършване
на готвенето с един цикъл на готвене,
за който е била зададена
продължителност (ако това не бъде
прекъснато ръчно), без да се променя
вкусът и ароматите, придобити при
готвенето.

Режим Eco-light:
За по-големи икономии на енергия
лампата се дезактивира автоматично една
минута след започване на готвене.

За спиране на автоматичното
дезактивиране на лампата от уреда след
една минута установете този режим на
OFF.
За използване на уреда по нормален
начин установете този режим на OFF.

Органът за ръчно включване/
изключване е винаги на
разположение при двете
настройки посредством завъртане
на ключа за програмиране надясно.
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ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ

4. Почистване и ремонт

4.4 Петна от храна или остатъци

4.1 Предупреждения

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.

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.

4.5 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

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.
4.3 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.

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. 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.

3. При някои модели присъства и междинно
стъкло. Снемете междинното стъкло, като го
повдигнете нагоре.

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.
За да се улеснят операциите
по почистването, се
препоръчва да снемете
вратата
Снемане на носещата рама на водачите

на решетъчната скара/ тавата

4.9 Парочистачка: помощно почистване на
фурната(само при някои модели)

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.

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.
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

• 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.

.

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 160°С,
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.

• 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”.
4.10 Пиролиза: автоматично почистване на
фурната(само при някои модели)

Задаване на пиролизата
1. Завъртете регулатора за функциите на символа

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.

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.

Почистване и техническо обслужване
Регенерация на самопочистващи се
панели (цикъл на катализа) (само при
някои модели)
Цикълът на регенерация на
самопочистващите се панели
представлява един метод на почистване
чрез загряване, подходящ за
отстраняване на малки мазни остатъци,
не такива, които са на захарна основа.
1. Първо почистете основата и горното
ограждение (където са монтирани) с
микрофибърна кърпа, накисната във
вода и неутрална течност за миене.
Изплакнете щателно.
2. Задайте цикъл на регенерация
посредством избиране на функция с
вентилатор при максималната
температура за един час.
3. Ако панелите са особено мръсни след
цикъла на регенерация, ги
демонтирайте и ги измийте с
неутрална течност за миене.
Изплакнете ги и ги изсушете.
4. Поставете панелите обратно във
фурната и задайте функция с
вентилатор при температура от 1800С
за един час, за да гарантирате, че те
ще изсъхнат напълно.
Ние препоръчваме
изпълнение на цикъла на
регенерация на
самопочистващите се
панели на всеки 15 дни.

Само при модели за пици:
Извадете последователно капака за
плочата за пица (1) и основата (2), върху
която той е поставен. Основата трябва да
се повдигне с няколко милиметра, а след
това да се издърпа навън.

Повдигнете края на долния нагревател (3)
с няколко сантиметра и почистете
основата на фурната.

Поставете основата на плочата за пица
обратно на място, като я натискате,
докато допре гърба на фурната, и я
натиснете надолу, така че плочата на
нагревателя да се вмести в самата
основа.

4.6

Пиролитична функция (само при
някои модели)

Задаване на пиролитична функция
1.

Натиснете и завъртете ключа за
функциите за избиране на функция
Eco Pyrolytic или Pyrolytic.

2.

Продължителността на пиролитичния
цикъл ще се появи върху дисплея.
Натиснете и завъртете ключа за
програмиране, за да зададете
продължителността на пиролитичния
цикъл от минимум 2 часа до
максимум 3 часа (освен за функцията

Пиролитичното почистване
представлява автоматичен
метод на високотемпературно
почистване, което предизвиква
разтваряне на нечистотиите.
Благодарение на този процес е възможно
почистване на вътрешността на фурната
много лесно.
Неправилно използване
Риск от повреждане на
повърхности




Отстранете всякакви остатъци от
храна или големи разливания от
предишни готварски операции от
вътрешността на фурната.
Изключете горелките или
електрическите нагревателни плочи
на готварския панел, инсталиран над
фурната.

3.

4.
Предварителни операции
Преди започване на пиролитичния цикъл
 Почистете вътрешното стъкло, като
спазвате обичайните инструкции за
почистване.
 За много упорити наслоения
напръскайте препарат за почистване
на фурни върху стъклото ( прочетете
предупрежденията върху препарата);
оставете 60 минути, след това
изплакнете и изсушете стъклото с
помощта на кухненска хартия или
микрофибърна кърпа.
 Извадете напълно всички
принадлежности от вътрешността на
фурната.
 Извадете носещите рамки за решетки/
тави
 Извадете горното ограждение (когато
е монтирано)
 Затворете вратата.

5.

, чиято продължителност е
2 часа).
Натиснете ключа за програмиране за
потвърждаване на въведените
стойности.
Натиснете ключа за функциите за
започване на пиролитичния цикъл.
Препоръчителна
продължителност на
пиролитичния цикъл:

 Леко замърсяване: 2 часа
 Средно замърсяване: 2 ½ часа.
 Тежко замърсяване: 3 часа.

Пиролитичен цикъл
1. Две минути след започване на
пиролитичния цикъл светва
индикаторната лампа
, за да
укаже, че вратата е блокирана от
устройство, което предотвратява
отварянето на вратата.
Не е възможно избиране на
каквато и да било функция,
след като устройството за
блокиране на вратата е
активирано.
2. В края на пиролитичния цикъл върху
дисплея присветва STOP и ще
прозвучи един звуков сигнализатор,
който може да се дезактивира
посредством натискане на ключа за
функциите.

3. Вратата остава блокирана, докато
температурата вътре във фурната се
върне към безопасни нива. Изчакайте
фурната да изстине (индикаторната
лампа
ще угасне) и съберете
остатъка, отложен вътре във фурната,
с влажна микрофибърна кърпа.
По време на пиролитичния
цикъл могат да се появят
неприятни миризми като
резултат от нормалното
изпаряване на мазни
производствени вещества. Това е
напълно нормално явление, което
изчезва след първия пиролитичен цикъл.

По време на пиролитичния
цикъл вентилаторите създават
по-силен шум поради повисоката скорост на въртене.
Това е една абсолютно нормална
операция, предназначена да осигурява
по-ефективно разпръскване на топлината.
В края на пиролитичния цикъл
вентилаторите ще продължат да работят
достатъчно дълго, за да се избегне
прегряване на стените на съседни
устройства и челото на фурната.

Ако пиролитичният цикъл дава
незадоволителни резултати
при минимална
продължителност, се препоръчва да се
зададе по-продължително време за
следващите цикли на почистване.

Задаване на програмиран пиролитичен
цикъл
Възможно е програмиране на начално
време на пиролитичния цикъл както
всички други готварски функции.
1. След избиране на функцията Pyrolytic
и задаване на продължителността
(освен за Eco Pyrolytic) натиснете
ключа за програмиране. Дисплеят ще
покаже текущото време и
температурата, а индикаторната
лампа
ще светне.
2. Завъртете ключа за програмиране за
задаване на времето, когато искате
пиролитичния цикъл да завърши.
3. Натиснете ключа за програмиране за
потвърждаване на въведените
стойности. Индикаторните лампи
и
светват постоянно и
след това уредът изчаква зададеното
начално време за започване на
пиролитичния цикъл.
Не е възможно избиране на
каквато и да било функция,
след като устройството за
блокиране на вратата вече е
било задействано. Остава възможно,
обаче, да се изключва уредът с помощта
на специфичните органи за управление.

4.7 Извънредно техническо
обслужване
Части под напрежение
Опасност от смъртоносен
електрически удар


Разединете уреда от
електрозахранването.

Подмяна на вътрешната крушка
1. Извадете напълно всички
принадлежности от вътрешността на
фурната
2. Извадете носещите рамки за
решетки/тави.
3. Извадете капака на крушката с
помощта на инструмент (например
отвертка).
Внимавайте да не надраскате
емайла на корпуса на
фурната.

4. Плъзнете навън и извадете лампата.

Снемане и поставяне на уплътнението
на фурната (без пиролитични модели)
За снемане на уплътнението на фурната:
 Откачете скобите в четирите ъгъла,
след това издърпайте уплътнението на
фурната навън.

Не докосвайте халогенната
лампа директно с пръсти, а я
увийте в изолационен
материал.
5. Подменете лампата с нова от същия
тип (40 W).
6. Поставете отново капака. Уверете се,
че профилната част на стъклото (А)
сочи към вратата.

За инсталиране на уплътнението на
фурната:
 Закачете скобите в четирите ъгъла
върху уплътнението на фурната.
Полезни съвети по поддръжката на
уплътнението на фурната
Уплътнението трябва да бъде меко и
еластично.
 За поддържане на уплътнението на
фурната чисто използвайте
неабразивна гъба и вода със стайна
температура за измиването му.

7. Натиснете капака напълно надолу,
така че да се закрепи перфектно към
държача на крушката.

5. Инсталиране
5.1 Електрическо свързване

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.

Трябва да предвидите универсален прекъсвач за
захранващата линия, в съответствие с правилата
за 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
• Позиционирайте уреда в мебелите, с

Закрепвайте уреда към мебелите с винтове.

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.

Покрийте втулките с тапите, които преди това
сте свалили.

Втулки за закрепване
Снемете тапите за втулките, поставени в
предната част на фурната.

Поставете уреда на мястото за вграждане.

Габаритни размери на уреда(мм)

Вграждане под работните плотове(мм)

Уверете се, че в задната/ долната
част на мебелите, има на
разположение отвор около 60 мм.

Вграждане в колона(мм)

Уверете се, че в горната/ задната
част на мебелите, има на
разположение отвор около 35 - 40
мм.

