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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

1 Контролен панел

5 Вентилатор

2 Лампа на фурната

6 Поддържащи рамки за решетъчни скари/тави

3 Уплътнение
4 Врата

Водачи за тави

Описание
2.2 Контролен панел

Охлаждащ вентилатор

1 Дисплей
Сензорният дисплей ви позволява да взаимодействате с
уреда. Натиснете иконите, за да осъществите достъп до
различните налични функции. На дисплея ще се покажат
всички работни параметри, като например: избрана
функция/настройки за време/температура или
предварително зададени настройки за програма за
печене.
Като общо правило натиснете символа

, за да се

върнете към предишното меню или да завършите
функцията; натиснете символа

, за да потвърдите

Вентилаторът охлажда фурната и се задейства по време на
печене.
Вентилаторът осигурява постоянен изходящ въздушен

избраните опции.

поток над вратата, който може да продължи за кратък

2.3 Други части

период от време, дори и след изключване на уреда.

Водачи

Вътрешно осветление

Уредът разполага с водачи за позициониране на тави и

Вътрешното осветление на уреда се включва:

решетъчни скари на различни височини. Нивата за

• Когато вратата е отворена

поставяне се посочват отдолу нагоре (вижте точка 2.1

• Когато е избрана която и да е функция, с изключение на

Общо описание).

функциите

,

и

• Натиснете символа

, за да активирате ръчно

лампата на фурната или символа
деактивирате по време на употреба.

, за да я

Употреба
3.3 Използване на аксесоарите

Решетъчна скара

Решетъчни скари и тави

Решетъчната скара се поставя вътре в тавата. По този

Решетъчните скари и тави се вкарват в страничните

начин мазнините могат да се събират отделно от

водачи до упор.

готвената храна.
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• Механичните предпазни елементи, които
възпрепятстват случайното изваждане на скарата,
трябва да са обърнати надолу и към задната част на
фурната.

3.4 Използване на фурната
Първо използване

При първото използване, или след спиране на тока
върху дисплея на уреда ще мига

. За да можете

да се стартирате която и да било програма за печене,
трябва да зададете текущото време (ако фурната се
Внимателно вкарайте решетъчните скари и

включва за първи път, също така е препоръчително да

тавите във фурната до упор.

зададете необходимия език).
Докоснете дисплея, за да влезете в менюто за

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

настройки.
При първото използване, езикът на уреда по
подразбиране е зададен на "Английски".

Употреба
Когато свързвате за първи път уреда или
след спиране на електрозахранването, ще

(в примера е била съхранена рецептата recipe 1 ,
вижте "Добавяне на рецепта").

бъде необходимо да изчакате няколко
секунди, преди да можете да си
взаимодействате с уреда.
Начален екран
Натиснете часа върху дисплея. Вече е възможно да
избирате различните налични функции от началния
екран на уреда.

Изтриване на паметта
Ако желаете да изтриете паметта:
1. Натиснете

върху

текста

от

"началния екран", за да се покаже последната
използвана предварително зададена рецепта или
лична рецепта.
2. Натиснете символа

1
2
3
4
5

Настройки
Предварително зададени рецепти
Функции за печене
Специални функции
Лични програми
3. Изберете yes (да), ако желаете да изтриете

Памет
Натиснете върху текста
от
"началния екран", за да се покаже последната
използвана предварително зададена рецепта или
лична рецепта.

паметта.

Употреба
Функции за печене
1. Изберете иконата cooking functions

(функции

4. Когато е завършен етапа на предварително
загряване ще се чуе звуков сигнал, за да
укаже, че храната може да се постави във
вътрешността на фурната.
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за печене) от "началния екран".

Не се препоръчва да се поставя ястието във
фурната по време на автоматичния етап на
предварително загряване.
2. Изберете желаната функция.

Прекъсване на функция
Натиснете символа за връщане

в продължение

на приблизително 2 секунди, за да прекъснете
функцията за печене. Изберете желаната опция.

3. Уредът ще започне цикъл на предварително
загряване. На дисплея ще се покаже избраната
функция, предварително зададената температура,
текущото време и светлинния лентов индикатор за
напредъка на достигната температура
(предварително загряване).

Натиснете и задръжте символа за връщане
в продължение на няколко секунди, за
да прекратите незабавно печенето по всяко
време и да се върнете в главното меню.

Употреба
Смяна на функция по време на печене

Промяна на предварително зададената температура

1. Натиснете символа на функцията, за да я
промените.

1. Натиснете показаната температура, за да я
промените.

2. Натиснете символа на необходимата нова
функция.

2. Използвайте символите

и

, за да зададете

необходимата температура.

3. На дисплея ще се покаже избраната нова функция,
предварително зададената температура, текущото
време и напредъка в постигането на новата
температура.

За да избегнете случайно излизане от
показваната текуща функция или екран,
символът
трябва да се натисне и
задържи, за по-дълго от обикновеното.
Натискането и задържането на символа в
продължение на 3 секунди, винаги
предизвиква излизане от текущия екран и
функция.

3. Натиснете символа

, за да потвърдите.

Употреба

Еко
Съчетанието на вентилатора и кръглия
нагревателен елемент, в режим ЕКО, е
конкретно предназначено за печене на едно
ниво, с намалена консумация на мощност.

Статично печене с вентилатор
Работата на вентилатора, в съчетание с
традиционното печене осигурява равномерно
изпичане дори и при по-сложни рецепти.
Идеална за бисквити и торти, дори когато се
приготвят едновременно на няколко нива. (За
печене на няколко нива се препоръчва
използване на 1-ви и 4-ти водач).

Статично печене
Тъй като топлината идва едновременно отгоре
и отдолу, тази система е особено подходяща
за определени видове храни. Традиционното
печене, известно също като статично печене, е
подходящо за приготвяне едновременно само
на едно ястие. Идеална за всички видове меса
за печене, хляб и торти, и във всеки случай,
особено подходяща за тлъсти меса като
например гъше или патешко.

Грил и вентилатор
Въздухът, идващ от вентилатора, омекотява
силната топлинна вълна, генерирана от грила,
като позволява печене на грил с идеална
равномерност дори и на продукти с голяма
дебелина. Идеална за големи късове месо
(напр. свински бут).
Долен нагревател с вентилатор

Грил
Топлината, идваща от грил нагревателя
осигурява идеални резултати от печенето на
грил преди всичко за тънки и средно дебели
парчета месо и, в комбинация с въртящ се
грил-шиш (ако има монтиран) предоставя на
храната равномерна изпечена коричка в края
на печенето. Идеална за наденици, свински
ребърца и бекон. Тази функция позволява
равномерно печене на грил на големи
количества храна, особено месо.

Долен нагревател
Топлината, идваща само отдолу, позволява
изпичането на храни, които изискват по- висока
температура в основата, която не оказва влияние
на тяхното повърхностно запичане. Идеална за
торти, пайове, тартове и пици.

Комбинацията на вентилатора само с долния
нагревателен елемент, позволява печенето
да бъде завършено по-бързо. Тази система се
препоръчва за стерилизиране или за
довършително изпичане на храни, които вече
са добре опечени на повърхността, но не и
във вътрешността, следователно изискващи
малко повече топлина. Идеална за всякакви
видове храни.
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Списък на функциите за печене

Употреба
Кръгъл нагревател
Комбинацията между вентилатора и кръглия
нагревателен елемент (вграден в задната част
на фурната), позволява изпичане на различни
храни, на няколко нива, доколкото те се
нуждаят от една и съща температура и тип на
печене. Циркулацията на горещ въздух
осигурява мигновено и равномерно
разпределение на топлината. Например, ще
бъде възможно едновременното готвене (на
различни нива) на риба, зеленчуци и бисквити
без смесване на миризми и вкусове.

Турбо
Комбинацията на печене с вентилатор и
традиционно печене, позволява приготвяне
на различни храни, на няколко нива,
изключително

бързо

и

ефикасно

без

смесване на миризми и вкусове. Идеална за
храни с голям обем, които изискват
интензивно приготвяне. (За печене на
няколко нива се препоръчва използване на
1-ви и 4-ти водач).
Кръгъл нагревател + вентилатор с грил
Комбинацията на печене с вентилатор и
традиционно печене, позволява приготвяне
на различни храни, на няколко нива,
изключително бързо и ефикасно без
смесване на миризми и вкусове. Идеална
за храни с голям обем, които изискват
интензивно приготвяне.

Употреба

Общи съвети
• Използвайте функция с включен вентилатор за

постигане на равномерно изпичане на няколко нива.

Съвети за печене на десерти/тестени сладкиши и
бисквити
• За предпочитане е да използвате тъмни на цвят

метални форми: Те спомагат за по-доброто
поемане на топлината.

• Не е възможно да съкратите времената за печене

• Температурата и продължителността на печене

чрез увеличаване на температурата (храната
може да бъде препечена отвън и недопечена
отвътре).

зависят от качеството и от консистенцията на
тестото.

• За да предотвратите образуването на кондензация

върху стъклото, горещите храни не трябва да се
оставят във вътрешността на фурната за твърде
дълъг период от време след печенето.
Съвети за приготвяне на месо
• Времената за приготвяне се различават според

дебелината и качеството на храните и съгласно
вкуса на потребителите.
• Използвайте термометър за месо при печене на

месо, или просто натиснете с лъжица върху
печеното парче месо. Ако то е твърдо, значи е
готово; В противен случай трябва да се пече още
няколко минути.
Съвети за печене с грил и грил с вентилатор
• Месото може да се пече на грил, дори когато се

постави в студена фурна или в предварително
загрята фурна, ако желаете да промените
въздействието от печенето.
• С функцията вентилатор с грил, се препоръчва
предварително загряване на фурната, преди
печенето на грил.
• Препоръчва се поставяне на месото в центъра на

решетъчната скара.

• За да проверите дали десерта е опечен добре: В

края на печенето вкарайте една клечка за зъби в
най-високата точка на десерта. Ако тестото не
полепва по клечката за зъби, десерта е изпечен.
• Ако десерта се отпусне, когато го извадите от

фурната, следващия път намалете зададената
температура с около 10°C, като изберете попродължително време за печене, ако е
необходимо.
Съвети за размразяване и втасване
• Поставете замразените храни без опаковката им в
съд без капак, на първото ниво на фурната.
• Избягвайте натрупването на хранителни продукти
един върху друг.
• За да размразите месо, използвайте решетъчна

скара, поставена на второто ниво и тава, поставена
на първото ниво. По този начин, течността от
размразяващата се храна изтича надалеч от
храната.
• Най-деликатните части могат да бъдат покрити с
алуминиево фолио.
• За успешно втасване, поставете съд с вода в

долната част на фурната.
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3.5 Съвети при печене

Употреба
За да спестите енергия

3. Въведете необходимата продължителност (например

• Спрете печенето няколко минути преди нормално

използваното време. Печенето ще продължи през
оставащите минути с топлината, която се е
натрупала във вътрешността на фурната.

25 минути: първо докоснете полето за минути, след
това числата 2 и 5).

• Намалете до минимум отварянето на вратата, за да

избегнете загубата на топлина.
• Поддържайте вътрешната част на уреда винаги
чиста.
• (Когато е монтирана). Когато тя не се използва,

свалете плочата за пица и поставете обратно
капака в неговия слот.

4. Натиснете символа

, за да потвърдите.

5. Отброяването ще започне.

Таймер по време на функция
Тази функция активира само звуковия
сигнал, без спиране на печенето.
1. Натиснете символа

по време на дадена функция

за печене.
2. Натиснете върху timer (таймер).

6. Изчакайте звуковия сигнал, за ви уведоми, че
времето е приключило. Символът

започва да

мига.
Натиснете символа

или

, за да

деактивирате звуковия сигнал. Натиснете
отново символа

, за да изберете друг

таймер за обратно отброяване.

Продължителността на таймера може да
бъде от минимум 1 минута до максимум
4 часа.

Употреба
Печене с фиксирано време

4. Натиснете символа

Печенето с фиксирано време представлява
функция, която позволява дадена операция
за печене да бъде стартирана и след това да
приключи след специфична
продължителност от време, зададена от
потребителя.

, за да потвърдите.

5. Печенето с фиксирано време започва.

Активирането на функцията печене с
фиксирано време, отменя всеки таймер за
обратно отброяване, който може да е бил
предварително зададен.
1. Натиснете символа

по време на дадена функция

за печене.

6. В края на цикъла на печене, на дисплея се появява
надпис "function ended" (функцията приключи) и ще
се чуе звуков сигнал, който може да се деактивира
чрез натискане на символите

или

.

2. Натиснете върху duration (времетраене).

Продължителността на таймера може да
бъде от минимум 1 минута до максимум
13 часа.

За ръчно удължаване на цикъла на печене,
натиснете символа
символа

3. Въведете необходимата продължителност (например
25 минути: първо докоснете полето за минути, след
това числата 2 и 5).

последвано от

. Уредът възобновява

нормалната си работа с избраните преди
това настройки за печене.

Употреба
Промяна на набора от данни по време на печене с
фиксирано време
По време на работа е възможно да се промени
продължителността на печенето с фиксирано време:
1. Натиснете символа

3. Въведете часа, в който искате печенето до спре
(например в 19:30 ч.: първо докоснете полето за
часа, след това числата 1 и 9; докоснете полето за
минути, след това числата 3 и 0).

.

2. Натиснете върху duration (времетраене).

3. Въведете новата продължителност и натиснете

4. Натиснете символа

символа

5. Уредът изчаква времето за стартиране на
забавеното печене.

, за да потвърдите.

, за да потвърдите.

Забавено печене
Забавеното печене представлява функция,
която позволява дадена операция по печене
да бъде спряна в установен час в
зависимост от времето, зададено от
потребителя, след което фурната ще се
изключи автоматично.
1. След настройване на продължителността на печене,
натиснете символа
.
2. Натиснете върху function delayed (функция забавено
печене).

6. На базата на зададените стойности, уредът ще
започне етап на предварително загряване с
продължителност от приблизително 10 минути.

Употреба
7. След това той ще продължи с избраната функция.

Промяна на набора от данни по време
на програмирано печене

печене, часа за завършване на приготвянето
трябва да се зададе повторно.
По време на работа е възможно да се промени
продължителността на програмираното печене:
8. В края на цикъла на печене, на дисплея се появява
надпис "function ended" (функцията приключи) и ще
се чуе звуков сигнал, който може да се деактивира
чрез натискане на символите

или

.

1. Натиснете символа
2. Въведете новата необходима продължителност
(например 35 минути) и натиснете символа
потвърдите.

3. Натиснете символа
За ръчно удължаване на цикъла на печене,
натиснете символа
символа

последвано от

. Уредът възобновява

нормалната си работа с избраните преди
това настройки за печене.

От съображения за безопасност, не е
възможно да зададете времето на
приключване на печенето, без да настроите
продължителността на печене.

, за да

отново.

4. Въведете новия необходим час за завършване на
печенето (например 7:00 ч.) и натиснете символа
да потвърдите.

, за
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След промяна на продължителността на

Употреба
3.6 Специални функции
Менюто специални функции съдържа някои функции
Втасване

като например функциите таймер при изключена

Функцията Втасване, с помощта на топлината,

фурна, размразяване или почистване.

идваща от горната част, прави възможно
Изберете иконата special functions

(специални

функции) от "началния екран".

втасването на всички видове тесто,
гарантирайки идеални резултати по бърз начин.
Затопляне на храни
За затопляне на храни или запазването им в
горещо състояние.
Шабат
Тази функция позволява да се готвят храни при
спазване на изискванията на Еврейската
религия за съботния ден.

Някои функции не са налични при всички

Парно самопочистване (само при някои модели)

модели.

Тази функция улеснява самопочистването с
помощта на парата, произведена от малки

Списък на специалните функции

количества вода, налята върху съответния
изтеглящ се съд, поставен върху долната част.

Таймер
Тази функция издава звуков сигнал, когато е
изтекло зададеното време.

Размразяване спрямо теглото
Тази функция размразява храни на базата
на типа и теглото на замразените продукти.

Размразяване по време
Тази функция ви позволява
размразявате храна на базата
избираем период от време.

да
на

Употреба
2. Въведете необходимата продължителност (например
25 минути: първо докоснете полето за минути, след

Пиролитично самопочистване (само при
някои модели)
При задаване на тази функция, фурната
достига температури до 500°C,
унищожавайки цялата мазнина, която се
образува върху вътрешните стени.
По-сложните специални функции са
илюстрирани по-долу. За такива функции,
като например парно самопочистване,
пиролитично и Еко пиролитично
самопочистване, вижте точка "4 Почистване
и поддръжка".
Таймер

това числата 2 и 5).
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Еко пиролитично самопочистване (само при
някои модели)
Когато тази функция е включена, фурната
изпълнява пиролитичен цикъл при 500°C в
продължение на предварително зададено
време. За използване в случай на фурни,
които не са прекалено замърсени.

3. Натиснете символа

, за да потвърдите.

4. Отброяването ще започне.

5. Изчакайте звуковия сигнал, за ви уведоми, че
времето е приключило. Символът

Продължителността на таймера за обратно
отброяване може да бъде от минимум 1
минута до максимум 4 часа.
1. Изберете timer (таймер) от менюто "специални
функции".

започва да

мига.
Натиснете символа

или

, за да

деактивирате звуковия сигнал. Натиснете
отново символа
таймер.

, за да изберете друг

Употреба
6. Ако оставите екрана за настройване на таймера, в
горния ляв ъгъл ще се визуализира символа

,

указвайки че има активен таймер за обратно
отброяване.

Трябва да върнете брояча на нула, за да

Размразяване спрямо теглото
1. Поставете храната във вътрешността на уреда.
2. Изберете defrost by weight (размразяване спрямо
теглото) от менюто "специални функции".

3. Изберете типа на храната за размразяване.

отстраните специалния таймер.

Ако е активирана дадена функция след като
е зададено време за даден таймер, това
време ще се използва автоматично като
таймер за функцията, с изключение на някои
специални функции, автоматично
предварително зададени рецепти и лични
рецепти.
Тази функция активира само звуковия

4. Използвайте символите
теглото

(в

и

килограми)

, за да въведете
на

храната

размразяване.

сигнал, без спиране на печенето.

5. Натиснете символа

, за да потвърдите.

за

Употреба
Предварително зададени параметри:
Тип

Тегло (kg)

Време

Месо

0,5

1 ч. 45 мин.

Риба

0,4

00ч. 40 мин.

Плодове

0,3

00ч. 45 мин.

Хляб

0,3

00ч. 20 мин.

Размразяване по време
7. Натиснете символа

, за да стартирате

функцията размразяване спрямо теглото.

1. Поставете храната във вътрешността на уреда.
2. Изберете defrost by time (размразяване по време)
от менюто "специални функции".

8. Размразяването спрямо теглото ще започне.

9. В края на функцията, на дисплея се появява надпис
"function ended" (функцията приключи) и ще се чуе
звуков сигнал, който може да се деактивира чрез
натискане на символа

3. Въведете необходимата продължителност (например
1 час: първо докоснете полето за часа, след това
числата 0 и 1).

.

4. Натиснете символа

, за да потвърдите.
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6. Изберете start (стартирай), за да започне
размразяването, или изберете change (промени),
за да промените допълнително зададените
параметри.

Употреба
5. Натиснете отново символа

, за да стартирате

функцията за размразяване по време.
6. Размразяването по време ще започне.

Втасване
За успешно втасване, поставете съд с вода
в долната част на фурната.

1. Позиционирайте тестото, за да втаса на
второто ниво.
2. Изберете proving (втасване) от менюто
"специални функции".

7. Докато тази функция е в ход е възможно

допълнително да се промени продължителността на
размразяване (вижте "Печене с фиксирано време").
Натиснете символа

, за да направите желаните

промени.
8. В края на функцията, на дисплея се появява надпис

"function ended" (функцията приключи) и ще се чуе
звуков сигнал, който може да се деактивира чрез
натискане на символа

3. Натиснете символа
, за да започне функцията
втасване.
4. Уредът ще започне цикъл на предварително
загряване.

.

5. След това той ще продължи с избраната функция.
Продължителността

на

размразяването

спрямо времето може да бъде от минимум 1
минута до максимум 13 часа.

Употреба
6. Докато тази функция е в ход е възможно да се зададе
таймер за максимум 4 часа (вижте "Таймер по
време на функция"), продължителност на втасване
(вижте "Печене с фиксирано време") или забавено

символа

1. Позиционирайте тавата на първото ниво и
поставете чиниите да се загряват в нейния
център.
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втасване (вижте "Забавено печене"). Натиснете

Затопляне на храни

, за да направите желаните промени.

Освен

ако

не

е

зададено

друго,

втасването ще бъде с максимална
продължителност от 13 часа.
За

оптимално

втасване,

лампата

на

фурната е изключена, но тя може да се
включи по всяко време със символа

.

7. В края на функцията, на дисплея се появява надпис
"function ended" (функцията приключи) и ще се чуе
звуков сигнал, който може да се деактивира чрез
натискане на символа

.

Не е възможно да се променя температурата
по подразбиране на функцията втасване
(40°C).

Не подреждайте чиниите една върху друга
до твърде голяма височина. Нареждайте
чиниите една върху друга максимум до 5/6 от
височината.
2. Изберете food warming (затопляне на храна) от
менюто "специални функции".

Употреба
3. Натиснете

символа

за

стартиране

на

функцията затопляне на храна, или натиснете върху
стойността на предварително зададената температура,
за да я промените (от 40° до 80°C).
4. Уредът ще започне цикъл на предварително

загряване.

6. Докато тази функция е в ход е възможно да се зададе
таймер за максимум 4 часа (вижте "Таймер по време
на функция"), продължителност на затопляне (вижте
"Печене с фиксирано време") или забавено
затопляне (вижте "Забавено печене"). Натиснете
символа

, за да направите желаните промени.

Освен ако не е зададено друго, функцията
за затопляне на храна ще бъде с
максимална продължителност от 13 часа.
7. В края на функцията, на дисплея се появява надпис
5. След това той ще продължи с избраната функция.

"function ended" (функцията приключи) и ще се чуе
звуков сигнал, който може да се деактивира чрез
натискане на символа

или

.

Употреба
1. Изберете sabbath (шабат) от менюто

Шабат

"специални функции".
Уредът следва определено специфично
поведение при работа в тази функция:
• Печенето може да продължи за
неопределено време, не е възможно да
се зададе каквато и да било
продължителност на печене.
• Няма да се извършва предварително
загряване.
• Температурата на приготвяне, която
може да бъде избрана се различава
между 60-100°C.
• Осветлението на фурната е забранено,
всяко действие, като например отваряне
на вратата или ръчно активиране няма
да активира лампата.

2. Натиснете символа
, за да стартирате функцията
Шабат, или натиснете върху стойността на
предварително зададената температура, за да я
промените (от 60° до 100°C).

• Вентилаторът на фурната е забранен.
• Звуковият сигнал е забранен.

След като активирате функцията
Шабат, вече няма да е възможно
да се променят каквито и да било
параметри.
Всяко действие няма да окаже никакво
влияние;
само символът за връщане
остава
активен, за да ви позволи да се върнете към
главното меню.

3. Когато приключите, натиснете и задръжте символът за
връщане

, за да се върнете в главното меню.

Употреба
2. Изберете подтипа на ястието за печене и натиснете

3.7 Предварително зададени рецепти
Този режим ви позволява да изберете предварително

името на подтипа на ястието, за да потвърдите.

зададена програма за печене на храна. Уредът
автоматично ще изчисли оптималните параметри за
печене въз основа на въведеното тегло.
Изберете иконата preset recipes

(предварително

зададени рецепти) от "началния екран".

3. Изберете типа на печене (когато е възможно, в
зависимост от избраното ястие) и натиснете името
на типа на печене, за да потвърдите.

Стартиране на предварително зададена рецепта
1. Натиснете символите
и
, за да изберете типа
на необходимото ястие от менюто "предварително
зададени рецепти". След това натиснете името на
ястието, за да потвърдите.

4. Натиснете символа
на ястието.

, за да промените теглото

Употреба
5. Използвайте символите

и

, за да въведете

теглото (в килограми) на ястието.

Показваното време не включва времето за

Някои предварително дефинирани
параметри за печене могат да се променят
по всяко време, дори и след като е
започнало печенето.
10. Ще се чуе звуков сигнал и на дисплея ще се покаже
съобщение, за да укаже кога да поставите храната в
6. Натиснете символа

, за да потвърдите.

фурната и да разрешите началото на печенето.

7. Натиснете отново символа
, за да се
придвижите към следващия екран.
8. В този момент е възможно да се стартира
предварително зададената рецепта, постоянно
да се модифицират настройките или да се
извърши забавено печене.

11. Натиснете символа

9. Ако изберете опцията start (стартирай), печенето
ще започне с предварително зададените
настройки на предварително зададената рецепта
и на дисплея ще се покажат всички зададени
параметри.

, за да започне печенето.
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достигане на температурата.

Употреба
Промяна на предварително зададена рецепта за
постоянно

Край на предварително зададена рецепта
1. В края на предварително зададената рецепта,
уредът ще уведоми потребителя с звуков сигнал
и символът

1. Вътре в предварително зададената рецепта,
изберете change (промени) от менюто на
избраното ястие.

ще започне да мига.

2. Натиснете символа
, за да се осъществи процеса
на печене със същите параметри, които са зададени в
момента (натиснете символа два пъти, ако звуковия
сигнал е активен). Уредът автоматично ще възобнови
печенето, ако е достигната правилната температура; в
противен случай той също ще възобнови
предварителното загряване.

Печенето в последователност е полезно за
приготвяне на няколко ястия от същия тип.
Например, то може да се използва за печене
на няколко пици подред.
Не се препоръчва да се поставя ястието във
фурната по време на автоматичния етап на
предварително загряване. Изчакайте
специфичното съобщение.
3. Натиснете и задръжте символа за връщане
да излезете и завършите предварително
зададената рецепта.

, за

Всички параметри, които могат да бъдат променени
ще бъдат осветени в жълт цвят на главния екран.

2. Натиснете параметъра, който искате да промените:
• Температура на приготвяне

Употреба
• Функция за печене

3. Направете необходимите промени.
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4. Натиснете символа
, за да съхраните рецептата.
Уредът ще поиска да потвърдите промените, които
са били направени току-що.

• Продължителност на приготвяне

Ако промените не са потвърдени,
предварително зададените рецепти ще
останат непроменени.
5. Ако промяната е потвърдена на дисплея ще се покаже
• Ниво на фурната

• Тегло на ястието

потвърждение за това.

Употреба
Таблица с предварително зададени рецепти
МЕСА
Подкатегория

Тегло
(kg)
1

Готвене
недопечено

Печено говеждо месо

Кръгъл нагревател

2

200

Време
(минути)
35

Функция

Ниво Темп. (°C)

средно изпечено

1

Кръгъл нагревател

2

200

40

добре изпечено

1

Кръгъл нагревател

2

200

45

-

1

Турбо

2

190

75

средно изпечено

1

Турбо

2

190

100

добре изпечено

1

Турбо

2

190

110

Телешко месо

-

1

2

190

65

Свински ребърца

-

1

Грил и вентилатор

4

250

16

Свински пържоли

-

1

Грил и вентилатор

4

280

15

Свински наденички

-

1

Грил и вентилатор

4

280

12

Бекон

-

0,5

Грил и вентилатор

4

250

7

Пуешко месо

печено

3

1

190

110

Пилешко месо
Заешко месо

печено
печено

1
1,5

2
2

200
190

64
80

Печено свинско месо
Агнешко месо

Статично печене с вентилатор

Статично печене с вентилатор
Турбо
Кръгъл нагревател

РИБА

Прясна риба

-

Тегло
(kg)
0,5

Замразена риба
Лаврак
Морски дявол
Червен мексикански луциан
Калкан

-

0,5
1
0,8
1
1

Подкатегория

Готвене

Статично печене с вентилатор

2

160

Време
(минути)
35

Кръгъл нагревател
Кръгъл нагревател
Кръгъл нагревател
Кръгъл нагревател
Кръгъл нагревател

2
2
2
2
2

160
160
160
180
160

45
45
60
30
35

Функция

Ниво Темп. (°C)

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Подкатегория
Смесени зеленчуци
Картофи

гриловани

Тегло
(kg)
0,5

печени
печени
замразени

1
1
0,5

Готвене

4

250

Време
(минути)
25

2
2
2

200
220
220

45
40
13

Функция
Грил
Кръгъл нагревател
Турбо
Статично печене с вентилатор

Ниво Темп. (°C)

Употреба

Кръгъл кекс

-

Тегло
(kg)
1

2

160

Време
(минути)
60

Бисквити
Мъфини
Профитероли

-

0,6
0,5
0,5

Турбо
Кръгъл нагревател
Турбо

2
2
2

160
160
180

18
18
70

Целувки

-

0,3

Турбо

2

120

90

Пандишпан
Щрудел
Тарт

-

1
1
0,8

Кръгъл нагревател
Статично печене
Статично печене

2
2
2

160
170
170

60
40
40

Козунак

-

1

2

180

40

Кроасани

-

0,6

2

160

30

Ниво

Темп. (°C)

Подкатегория

Готвене

Функция

Ниво

Статично печене с вентилатор

Статично печене с вентилатор
Кръгъл нагревател

Темп. (°C)

ХЛЯБ
Подкатегория

Тегло
(kg)

Готвене

Квасеник
Фокача

-

Функция

1
1

Кръгъл нагревател
Турбо

2
2

200
180

Време
(минути)
30
25

ПИЦА
Подкатегория
Изпечена в тава пица

Готвене
-

Изпечена върху каменна плоча пица

прясна

Тегло
(kg)
1

Време
НивоТемп. (°C)
(минути)
Статично печене с вентилатор 1
280
7
Функция

0,5

Статично печене с вентилатор 1

280

4

замразена 0,3

Статично печене с вентилатор 1

230

6

ПАСТА/ОРИЗ
Подкатегория

Готвене

Тегло
(kg)

Функция

Ниво

Темп. (°C)

Време
(минути)

Запечена паста

-

2

Статично печене

1

220

40

Лазаня

-

2

Статично печене

1

230

35

Паеля
Киш
Суфле

-

0,5
0,5
0,5

2
1
2

190
200
180

25
30
25

Статично печене с вентилатор
Статично печене
Кръгъл нагревател
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ДЕСЕРТИ/ТЕСТЕНИ СЛАДКИШИ

Употреба
НИСКОТЕМПЕРАТУРНО ГОТВЕНЕ
Подкатегория
Телешко месо

Готвене
-

Тегло
(kg)
1

Турбо

2

90

Време
(минути)
360

Функция

Ниво

Темп. (°C)

недопечено

1

Статично печене

2

90

105

добре изпечено

1

Статично печене

2

90

380

Свинско месо

-

1

Турбо

2

90

330

Агнешко месо

-

1

Турбо

2

90

360

Говеждо месо

3.8 Лични програми
Времената за приготвяне в таблицата, се
отнасят за ястието, което е посочено в
рецептата и са само за насока; те могат да
варират в зависимост от личния ви вкус.
Таблиците показват фабрично зададените
данни. За да възстановите оригиналните
настройки на дадена предварително
зададена рецепта, след като тя е била
променена, просто въведете данните, които
са предоставени в таблицата.

Това меню ви позволява да въведете лична програма с
параметрите, които желаете да използвате. При
първото използване, уредът само ще ви предложи да
добавите нова рецепта. След съхраняването на вашите
рецепти, след това те ще могат да бъдат на
разположение в съответното меню.
Изберете иконата personal programs

(лични

програми) от "началния екран".

Ако е бил активиран режима Еко логика
(вижте точка 3.9 Настройки), времената на
печене или времената на предварително
загряване могат да варират.

Могат да се съхраняват до 10 лични
рецепти.

Употреба
Добавяне на рецепта

• Функции за печене

1. Изберете add (добавяне) от менюто "лични рецепти".

• Продължителност на приготвяне

Всички параметри, които могат да бъдат променени ще
бъдат осветени в жълт цвят на главния екран.

• Ниво на фурната

2. Натиснете параметъра, който искате да промените:
• Температура на приготвяне

• Тегло на ястието

3. Направете необходимите промени.

Употреба
4. Натиснете символа

, за да съхраните рецептата.

Уредът ще поиска да въведете име на рецептата,
която току що сте създали.

5. Въведете името на рецептата. Знакът

изтрива

предходната буква (в примера, е била съхранена
рецепта recipe 1 ).

7. Уредът ще поиска да потвърдите промените,
които са били направени току-що. Изберете
yes (да), ако искате да съхраните рецептата.

Ако изберете no (не), ще изгубите всички
направени промени.
8. Ако запаметяването на промяната е потвърдено на
дисплея ще се покаже потвърждение за това.

Името на рецептата може да съдържа
максимално 10 знака, включително празен
символ.
За да бъдете в състояние да запаметите
рецептата, наименованието трябва да
съдържа най-малко един знак.
6. След въвеждане на името на новата рецепта,
натиснете символа

, за да потвърдите.

Употреба
Стартиране на лична рецепта

Промяна на лична рецепта

1. Изберете предходно запаметена лична рецепта от

1. Изберете предходно запаметена лична рецепта от
менюто "лични рецепти" (в примера е била

запаметена рецептата recipe 1).

запаметена рецептата recipe 1).

2. Изберете опцията start (стартирай).

2. Изберете опцията change (промени).
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менюто "лични рецепти" (в примера е била

3. Печенето ще започне с параметрите, които са
били зададени преди това за рецептата.

3. Повторете същите стъпки, започвайки от точка 2 на
глава "Добавяне на рецепта".
Изтриване на лична рецепта
1. Изберете предходно запаметена лична рецепта от
менюто "лични рецепти" (в примера е била
запаметена рецептата recipe 1).

По време на печене винаги е възможно да
се променят температурата и времето за
приготвяне, но това няма да бъде
запаметено в рецептата за бъдеща
употреба.

Употреба
2. Изберете опцията delete (изтрий).

Забавено печене
1. Изберете предходно запаметена лична рецепта от
менюто "лични рецепти" (в примера е била
запаметена рецептата recipe 1).

3. Потвърдете изтриването. Изберете yes (да), за да
изтриете за постоянно рецептата.

2. Изберете функцията function delayed (отложена функция).

4. Ако потвърдите изтриването, на дисплея ще се
покаже потвърждение за това.

3. Въведете часа, в който искате печенето до спре
(например в 19:30 ч.: първо докоснете полето за
часа, след това числата 1 и 9; докоснете полето за
минути, след това числата 3 и 0).

Употреба
4. Натиснете символа

Език

, за да потвърдите.

5. Уредът изчаква времето за стартиране на забавеното
печене.

Задава езика на интерфейса от тези,

1. Изберете language (език) от менюто "настройки".

3.9. Настройки
Продуктът се задава с помощта на това меню.
2. Натиснете символите
Изберете иконата settings

(настройки) от

и

желания език.

"началния екран".

3. Потвърдете избрания език.

В

случай

на

временно

електрозахранването,

спиране

всички

настройки ще останат съхранени.

на

лични

, за да изберете
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които са на разположение.

Употреба
Блокиране на органите за управление

Часовник
Задава показваното време.

Позволява на уреда автоматично да блокира
органите за управление след една минута
нормална работа без никаква намеса от

1. Натиснете символа

или

и изберете clock

страна на потребителя.

(часовник) от менюто "настройки".
1. Натиснете символа
или
и изберете controls
lock (блокиране на органите за управление) от менюто
"настройки".

2. Въведете текущото време.
2. За да потвърдите активирането на блокирането на
органите за управление, изберете yes (да).

3. Натиснете символа

, за да потвърдите.

По време на нормална работа то се показва чрез
включване на светлинния индикатор

.

За да освободите временно блокирането по
време на печене, натиснете и задръжте
символа
за 3 секунди. Една минута след
последната настройка блокирането ще се
активира отново.

Употреба
Демо режим (само за шоуруми)
Този режим деактивира всички нагревателни
елементи на уреда, докато запазва
контролния панел активен.

1. Натиснете символа

или

и изберете demo

mode (демо режим) от менюто "настройки".

Този режим позволява на уреда да ограничи
използваната мощност. Предназначен за
използване едновременно на няколко уреда
при вериги с ограничена максимална
мощност.
Ако тази опция е активирана, символът
ще се появи точно до функцията върху
дисплея.

1. Натиснете символа

или

и изберете eco-logic

(еко-логика) от менюто "настройки".

2. За да потвърдите активирането на демо режима,
изберете yes (да).

2. За да потвърдите активирането на режима екологика, изберете yes (да).

Ако режима е активен, на екрана ще
се покаже текста "demo mode" (демо
режим).
За да използвате уреда по нормален начин,
задайте този режим на OFF (Изкл.).

Когато е активен режима еко-логика,
времената за предварително загряване и
приготвяне могат да бъдат удължени.
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Еко-логика

Употреба
Поддържане на храната в затоплено състояние

Звук
Когато е натиснат един от символите на
дисплея, уредът издава звуков сигнал. Тази
настройка забранява тези звуци.

1. Натиснете символа

или

и изберете sound

(звук) от менюто "настройки".

Този режим позволява на уреда да
поддържа приготвената храна топла (при
ниски температури) след като приготвянето
завърши с даден цикъл на приготвяне, за
който е била зададена определена
продължителност (ако тя не е прекъсната
ръчно), без да се променя вкуса и мириса,
които са получени по време на печенето.

1. Натиснете символа

или

и изберете keep

warm (поддържай топла) от менюто "настройки".

2. Изберете no (не), за да забраните звуците, свързани
с натискането на символите.

2. За да потвърдите активирането на функцията за
поддържане на храната в затоплено състояния,
изберете yes (да).

Употреба
2. За да потвърдите активирането на режима еко-логика,
изберете yes (да).
Функцията за поддържане на храната в
затоплено състояние ще се активира
веднага след като печенето завърши; това
се указва чрез поредица от кратки звукови
сигнали (вижте приготвяне или функцията е
приключила). След няколко минути на
дисплея ще се покаже екрана по-долу.

За да спрете уреда автоматично да
деактивира осветлението след една минута,
задайте този режим на OFF (Изкл.).

Винаги е на разположение ръчно управление
Еко-осветление
За по-голяма икономия на енергия,
осветлението се деактивира автоматично
една минута след началото на
приготвянето.
1. Натиснете символа

или

и изберете еко-

осветление от менюто "настройки".

от тип "вкл./изкл.". Натиснете символа
когато е на разположение, за да активирате
ръчно осветлението на фурната или символа
, за да го деактивирате.
Функцията еко-осветление е "on" (вкл.) по
подразбиране (заводска настройка).

Употреба
Когато няма активна функция на уреда, дисплеят ще

Цифров часовник

показва текущото време в цифров формат.
Показва времето в цифров формат.

1. Натиснете символа

или

и изберете digital

clock (цифров часовник) от менюто "настройки".

В случай на временно спиране на
електрозахранването, цифровата версия ще
остане избрана.

2. За да потвърдите активирането на цифровия
часовник, изберете yes (да).

Свински пържоли

1,5

4

250 - 280

15

5

4

250 - 280

10

10

5
4

250 - 280
250 - 280

7
10

8
8

1

Грил с
вентилатор
Грил с
вентилатор
Грил
Грил с
вентилатор
Грил

Ребърца

1,5

Свински гърди
Свинско филе

0,7
1,5

Говеждо филе

5

250 - 280

10

7

Сьомгова пъстърва
Морски дявол
Калкан

1,2
1,5
1,5

Турбо
Турбо
Турбо

2
2
2

150 - 160
160
160

35 – 40
60 – 65
45 – 50

Пица
Хляб

1
1

2
2

250 - 280
190 - 200

8-9
25 – 30

Погача

1

Турбо
Кръгъл
нагревател
Турбо

2

180 - 190

20 – 25

Кравай

1

2

160

55 – 60

Кростата с
мармалад
Торта с извара

1

2

160

35 – 40

2

160 - 170

55 – 60

Фаршировани
тортелини
Торта парадизо

1

Кръгъл
нагревател
Кръгъл
нагревател
Кръгъл
нагревател
Турбо

2

160

20 – 25

*

1

1,2

Кръгъл
2
160
нагревател
Бине
1,2
Турбо
2
180
Пандишпан
1
Кръгъл
2
150 - 160
нагревател
Оризова торта
1
Турбо
2
160
Кифлички
0,6
Кръгъл
2
160
нагревател
Копа ал форно – ястие от тлъсто свинско месо, което при печене губи част от мазнината си

55 – 60
80 – 90
55 – 60
55 – 60
30 – 35

Времето, посочено в таблицата, не включва времето за предварително загряване и е само указателно

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 поддръжка

Уверете се, че тя не прелива от гнездото.

Задаване на парно самопочистване
Ако вътрешната температура е по-голяма от
необходимата за функцията парно
самопочистване, цикъла ще бъде спрян
незабавно и на дисплея ще се появи текста
"Internal temperature unsafe, please wait until
the oven is cool" (Вътрешната температура
не е безопасна, моля изчакайте, докато
фурната се охлади). Оставете уреда да се
охлади, преди да активирате обслужващия
цикъл на почистване.

1. Изберете функцията Vapor Clean (парно
• 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.

самопочистване) от менюто "специални функции".

2. Продължителността и температурата на цикъла на
почистване ще се появи на дисплея.

• Затворете вратата.

Препоръчва се да извършите максимум 20
впръсквания .

Параметрите за продължителността и
температурата не могат да бъдат променяни
от потребителя.

BG

• Изсипете около 40 ml вода в дъното на фурната.

Почистване и поддръжка
3. Натиснете символа

, за да потвърдите.

Обслужващият цикъл на почистване ще започне.

Задаване на програмирано парно самопочистване
Възможно е да се програмира времето за
стартиране на парното почистване, както всяка
друга функция за печене.
1. След като изберете специалната функция парно
самопочистване, натиснете символа

.

4. Ако температурата във вътрешността на фурната е
твърде висока, звуков сигнал за предупреждение и
съобщение на дисплея ще ви инструктират да
изчакате, за да може тя да се охлади.

2. Въведете часа, в който искате да приключи функцията
парно самопочистване (например в 19:30 ч.: първо
докоснете полето за часа, след това числата 1 и 9;
докоснете полето за минути, след това числата 3 и 0).

5. Звуков сигнал ще посочи края на цикъла на парно
самопочистване.

3. Натиснете символа

, за да потвърдите.

4. Уредът изчаква до зададеното време на стартиране, за

да започне цикъла на почистване.

Почистване и поддръжка

5. Отворете вратата и избършете по-малко упоритите
замърсявания с микрофибърна кърпа.
6. Използвайте гъба против надраскване с месингови
нишки при по-устойчиви наслоявания.
7. В случай на остатъци от мазнини използвайте
специфични продукти за почистване на фурни.
8. Отстранете водата, която
вътрешността на фурната.

е

останала

във

За подобрена хигиена и да избегнете поемането на
всякакви неприятни миризми от храната, се
препоръчва да изсушавате фурната с помощта на
вентилаторна функция при 160°C в продължение на
приблизително 10 минути.

Пиролитичното самопочистване
представлява автоматична процедура за
почистване при висока температура, която
причинява разлагане на замърсяванията.
Благодарение на този процес, е възможно
много лесно да се почиства вътрешната
част на фурната.
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4.10 Пиролитично самопочистване (само при някои
модели)

Край на цикъла на парно самопочистване

Неправилна употреба
Риск от повреда на повърхностите
• Отстранете от вътрешната част на фурната

всякакви остатъци от храна или големи разливания
от предишни операции по печене.

Препоръчва

се

да

носите

гумени

ръкавици при тези операции.

За по-лесно ръчно почистване на частите,

• Изключете газовите или електрическите котлони на

готварския плот, който е монтиран над фурната.
Предварителни операции

които са трудно достъпни, се препоръчва
отстраняване на вратата.

Преди да стартирате пиролитичния цикъл:
• Почистете вътрешния стъклен панел като следвате

обичайните инструкции за почистване.
• За много упорити замърсявания напръскайте

продукт за почистване на фурни върху стъклото
(прочетете предупрежденията върху продукта);
оставете за 60 минути, след това изплакнете и
изсушете стъклото, като използвате кухненска ролка
или микрофибърна кърпа.
• Отстранете напълно всички аксесоари от

вътрешността на фурната.
• Отстранете

опорните

рамки

за

решетъчни

скари/тави.
• Отстранете горния предпазител (когато е монтиран).
• Затворете вратата.

Почистване и поддръжка
Задаване на функцията Пиролитично самопочистване
1. Изберете eco pyrolytic (еко пиролитично
самопочистване) или pyrolytic (пиролитично
самопочистване) от менюто "специални функции".

4. Уредът е готов да започне автоматичния цикъл на
почистване. Предупредителен знак напомня на
потребителя да отстрани всички аксесоари от
вътрешността на фурната. Натиснете символа
, за да стартирате пиролитичното
самопочистване.

Препоръчителна продължителност на
цикъла на пиролитично самопочистване:
• Леки замърсявания: 2 часа.
• Средни замърсявания: 2 1/2 часа.
• Упорити замърсявания: 3 часа.

2. Въведете необходимата продължителност на цикъла
на почистване (например 2 часа и 30 минути: първо

С функцията еко пиролитично

докоснете полето за минути, след това числата 3 и 0).

самопочистване
, продължителността е
зададена на 2 часа и не може да се
променя).

3. Натиснете символа

, за да потвърдите.

Почистване и поддръжка

На дисплея се показва текста "cleaning in progress"
(почистване в ход) и оставащото време, за да се
покаже, че уреда извършва автоматичния цикъл на
почистване. Две минути след като е започнал
пиролитичния цикъл вратата е блокирана

5. В края на пиролитичния цикъл, вратата остава
блокирана, докато температурата във
вътрешността на фурната не се върне в
безопасните нива.
BG

Пиролитичен цикъл

(индикатора за блокиране на вратата
се
включва) чрез устройство, което предотвратява
отварянето на вратата.

6. След около 20 секунди, дисплеят ще покаже, че е в
ход процедура на охлаждане.

Не е възможно да изберете някоя функция
след като е било активирано устройството за
блокиране на вратата. Възможно е, обаче, да
изключите уреда с помощта на специфичните
органи за управление.

7. Изчакайте фурната да се охлади и съберете
остатъците, които са наслоени във вътрешността с
влажна микрофибърна кърпа.

Почистване и поддръжка

По време на първия пиролитичен цикъл,
могат да възникнат неприятни миризми
вследствие на нормалното изпаряване на
маслени производствени вещества. Това е
абсолютно нормално явление, което
изчезва след първия пиролитичен цикъл.
По време на пиролитичния цикъл
вентилатора произвежда по-интензивно
ниво на шум поради по-голямата скорост
на въртене. Това е абсолютно нормална
работа, предназначена за осигуряване на
по-ефективно разпространение на
топлината. В края на пиролитичния цикъл,
вентилаторите ще продължат да работят
достатъчно дълго, за да се избегне
прегряване на стените на съседните
елементи и предната част на фурната.
Ако пиролитичния цикъл даде
незадоволителни резултати при
минимална продължителност, се
препоръчва да зададете по-дълго време за
последователни цикли на почистване.

Задаване на програмирания пиролитичен цикъл
Възможно е да се програмира началното време на
пиролитичния цикъл, както всички други функции за
печене.
1. След избора на продължителността на функцията
пиролитично самопочистване и натискането на символа
, за да потвърдите натиснете символа.
2. Натиснете върху function delayed (функция забавено
печене).

3. Въведете часа, в който искате печенето до спре
(например в 19:30 ч.: първо докоснете полето за
часа, след това числата 1 и 9; докоснете полето за
минути, след това числата 3 и 0).

4. Натиснете символа

, за да потвърдите.

5. Уредът изчаква до зададеното време на стартиране, за
да започне цикъла на почистване.

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.

