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Моля, първо прочетете това ръководство за употреба. 

Уважаеми купувачо,  
Благодарим ви, че избрахте продукта на фирмата Beko. Надяваме се, че ще получите възможно най-добри 
резултати от използването на продукта ни, произведен по най-висококачествени и модерни технологии. 
Затова ви молим да прочетете това ръководство за употреба и всичката го съпътстваща документация 
внимателно преди да използвате уреда, а след това ги запазете за справка в бъдеще. Ако преотстъпите 
продукта на друг потребител, то го предайте заедно с ръководството за употреба. Следвайте всички 
указания и информация в ръководството за употреба.  
Помнете, че това ръководство за употреба може да е за няколко модела уреда. Разликите между моделите 
са уточнени в ръководството.  
Обяснение на символите 
В това ръководство са използвани следните символи: 

 

Важна информация или полезни 
съвети за употреба. 

 

 

Предупреждение за риск за живота 
или имуществото. 

 

 

Предупреждение за токов удар. 

 

 

Предупреждение за риск от пожар. 

 

 

Предупреждение за гореща 
повърхност. 
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1 Важни указания и предупреждения за безопасност и 
опазване на околната среда  
Този раздел съдържа указания за 
безопасност, които ще ви 
помогнат да избегнете риска от 
нараняване или повреда. 
Неспазването на тези указания 
прави всякакви гаранции 
невалидни.  
Обща безопасност 
• Уредът може да бъде ползват 

от деца на 8 и повече години и 
от лица с понижени физически, 
сензорни и умстpвени 
способности или такива без 
опит и познания, ако те са 
надзиравани или 
инструктирани относно 
употребата на уреда п 
безопасен начин и са наясно 
със свързаните с това рискове. 
Децата не бива да си играят с 
уреда. Почистването и 
потребителската поддръжка не 
бива да бъдат извършвани от 
деца без надзор. 

• Никога не поставяйте продукта 
върху покрит с килим под. В 
шротивен случай, ипсата на 
въздух под уреда може да 
доведе до прегряване на 
електрическите части. Това ще 
доведе до проблеми с уреда. 

• Монтажът и ремонтът на уреда 
трябва винаги да се извършва 

от представители на 
оторизирания сервиз. 
Производителят не носи 
отговорност за щети, 
причинени от поправка 
извършена от неоторизирани 
лица, в който случай 
гаранцията може да стане 
невалидна. Преди монтажа 
прочетете внимателно всички 
инструкции. 

• Не използвайте продукта ако 
даде дефект или е видимо 
повреден. 

• След всяко ползване 
проверявайте дали 
функционалните копчета са 
изключени. 

Електрическа безопасност 
• Ако продуктът е повреден, той 

не бива да се ползва преди да 
бъде поправен в оторизирания 
сервиз. Съществува риск от 
токов удар! 

• Свързвайте уреда само към 
заземен контакт с мощност и 
защита, посочени в 
"Технически спецификации" 
Заземяването трябва да се 
направи от квалифициран 
електротехник, като продуктът 
се ползва със или без 
трансформатор. Фирмата ни 
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не носи отговорност за 
проблеми, произтичащи от 
неправилно заземяване на 
уреда. 

• Никога не мийте продукта като 
го поливате или пръскате в 
вода! Съществува риск от 
токов удар! 

• Продуктът трябва да е 
изключен по време на монтаж, 
поддръжка, почистване и 
ремонт. 

• Ако захранващият кабел на 
уреда е повреден, трябва да 
се поправи от производителя, 
негов сервизен представител 
или квалифициран техник с 
цел да се избегне всякакъв 
риск. 

• Уредът трябва да е монтиран 
така, че да може напълно да 
се изключи от мрежата. 
Разделянето трябва да се 
осигурява или от щепсел, или 
от превключвател, монтиран 
във фиксираната електрическа 
инсталация, съгласно 
строителните наредби. 

• По време на употреба, задната 
част на фурната се загрява. 
Проверете дали 
електрическата инсталация не 
са в контакт със задната 
повърхност; в противен случай 
свръзките може да се 
повредят. 

• Не заклещвайте захранващия 
кабел между вратата на 
фурната и рамката и не го 
прекарвайте над 
нагорещените повърхности. В 
противен случай изолацията 
на кабела може да се стопи и 
да предизвика пожар в 
следствие на късо съединение. 

• Всяка манипулация по 
електрическите съоръжения и 
системи може да се извършва 
само от оторизирани и 
квалифицирани лица. 

• В случай на каквато и да е 
повреда, изключете продукта и 
го изключете от захранването. 
За да направите това, 
изключете бущона вкъщи. 

• Проверете дали напрежението 
на бушона е съвместимо с 
продукта. 

Безопасност при използването на 
продукта 
• Уредът и досегаемите му 

части се нагряват при 
употреба. Трябва да се 
внимава да не се докосват 
нагрятите елементи. Децата 
под 8-годишна възраст трябва 
да се държат далеч от уреда 
освен ако не са надзиравани 
постоянно. 

• Никога не използвайте 
продукта ако сте под 
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влиянието на алкохол и/или 
други опияняващи вещества. 

• Внимавайте, когато в съдовете 
си имате алкохолни напитки. 
Алкохолът се изпарява при 
високи температури и може да 
предизвика пожар при 
възпламеняване от допира с 
горещата повърхност. 

• Не поставяйте никакви 
леснозапалими материали в 
близост до продукта, тъй като 
може да се нагорещи отстрани 
по време на употреба. 

• Уредът се нагрява по време на 
употреба. Трябва да се 
внимава да не се докосват 
нагревателите вътре във 
фурната. 

• Дръжте всички вентилационни 
отвори отпушени. 

• Не загрявайте затворени 
консерви и стъклени буркани 
във фурната. Налягането, 
което ще възникне в 
консервата/буркана, може да 
доведе до пукането му. 

• Не поставяйте тави за печене, 
съдове или алуминиево фолио 
директно върху дъното на 
фурната. Акумулирането на 
топлина може да повреди 
дъното на фурната. 

• Не използвайте груби 
абразивни или метални 
стъргалки за почистване на 

стъклената врата на фурната 
тъй като те могат да издраскат 
повърхността, което от своя 
страна да доведе до счупване 
на стъклото. 

• Не използвайте парочистачки 
за почистван на уреда, тъй 
като това може да предизвика 
токов удар. 

• Правилно поставяне на 
телената скара и тава върху 
етажерката 
Важно е да поставите теления 
рафт и/или тавата правилно на 
етажерката. Плъзнете теления 
рафт или тавата между двете 
релси и се уверете, че са 
балансирани преди да 
поставите храна отгоре (Моля, 
вижте следващата 
фигура)./Paragraph  

 
• Не използвайте продукта ако 

предното стъкло е извадено 
или напукано. 

• Дръжката на фурната не е 
сушилня за кърпи. Не 
увесвайте кърпи, ръкавици и 
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подобни текстилни изделия 
когато функция грил работи 
при отворена врата.  

• Винаги използвайте 
термоустойчиви ръкавици при 
поставяне или изваждане на 
ястия в/от горещата фурна. 

• Преди даподмените 
лампичката на уреда, се 
уверете, че той е изключен, за 
да се избегне риска от токов 
удар. 

• Безнадзорно готвене с 
мазнина върху котлона е 
опасно и може да доведе до 
пожар. НИКОГА не се 
опитвайте да изгасите 
възникнал пожар с водаю 
вместо това изключете уреда и 
покрийте пламъка с капак или 
противопожарно одеало. 

• Опасност от пожар: Не 
съхранявайте никакви 
предмети върху готварските 
повърхности. 

• Ако повърхността е напукана, 
изключете уреда за да 
избегнете риска от токов удар. 

• Уредът не е предназначен за 
работа чрез управление от 
външен таймер или отделно 
дистанционно управление. 

• Парното налягане, което се 
наслагва в следствие на 
влагата по повърхността на 
котлона или върху дъното на 

тенджерата може да накара 
тенджерата да подскочи. 
Затова винаги проверявайте 
дали повърхността на фурната 
и дъното на тенджерите са 
сухи. 

• Използвайте само 
предпазители за котлони, 
проектирани от производителя 
на готварския уред или такива, 
който са указани от 
производителя в инструкциите 
за употреба на уреда, или 
предпазители, вградени в 
уреда. Употребата на 
неподходящи предпазители за 
деца може да доведе до 
злополука. 

За надежността на пламъка на 
продукта; 
• Щепселът трябва да е 

наместен в контакта, така че 
да не излизат искри. 

• Не използвайте повреден, 
срязан или удължен кабелю 
използвайте само оригиналния 
кабел на уреда. 

• Щепселът не бива да се 
включва в контакта ако е 
намокрен или влажен. 

Предвидена употреба 
• Този продукт е предвиден за 

битова употреба. Употребата 
му за търговски цели не е 
допустима. 
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• Този уред е предназначен 
само за готварски цели. Той не 
бива да се използва за други 
цели, като Например 
отопляване на стаята. 

• Продуктът не бива да се 
ползва за затопляне на чинии 
под грила, сушене на кърпи, 
ръкохватки и др. върху 
дръжките, за сушене или за 
отопление. 

• ÜПроизводителят не носи 
отговорност за щети, 
причинени от неправилна 
употреба. 

• Фурната може да се използва 
за размразяване и печене на 
храна.  

Безопасност за децата 
• Външните части на уреда 

може да се нагорещят при 
употреба. Малките деца 
трябва да се държат далеч от 
уреда.  

• Опаковъчните материали са 
опасни за децата. Дръжте 
далеч от децата опаковъчните 
материали. Изхвърлете всички 
части от опаковката по 
природосъобразен начин. 

• Електрическите уреди са 
опасни за децата. Дръжте 
децата далеч от уреда по 
време на работа и не им 

позволявайте да си играят с 
него. 

• Не поставяйте върху уреда 
предмети, които децата може 
да опитат да достигнат. 

• Когато вратата е отворена, не 
оставяйте никакви тежки 
предмети върху нея и не 
позволявайте децата да сядат 
върху нея. Вратата може да се 
извърне или пантите й да се 
повредят. 

Изхвърляне на остарелия продукт 
Съвместимост с WEEE Директива за 
ихвърляне на отпадъчни продукти:  

 
Продуктът отговаря на изискванията на 
директивата на ЕС за ихвърляне на отпадъчни 
продукти (2012/19/EU). Този продукт носи 
класификационен символ за отпадъчно 
електрическо и електронно оборудване (WEEE). 
Продуктът е произведен от висококачествени 
части и материали, които могат да се използват 
повторно и са подходящи за рециклиране. Не 
изхвърляйте уреда заедно с обикновените битови 
и други отпадъци в края на оперативния му живот. 
Занесете го в събирателния център за 
рециклиране на електронно и електрическо 
оборудване. Обърнете се към местните власти за 
повече подробности относно тези събирателни 
центрове. 
Съвместимост с директивата за ограничаване 
на употребата на определени опасни вещества: 
Закупеният от вас продукт отговаря на 
изискванията на директивата за ограничаване на 
употребата на определени опасни вещества на 
ЕС (2011/65/EU). Той не съдържа никой от 
вредните и забранени материали, описани в 
Директивата. 
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Изхвърляне на опаковъчните 
материали 
• Опаковъчните материали са опасни за 

децата. Дръжте опаковъчните материали на 
безопасно място, извън достъпа на деца. 
Опаковъчните материали на продукта са 
изработени от преработваеми материали. 
Изхвърлете ги по подходящ начин и 
сортирайте в съответствие с указанията за 
рециклиране на отпадъци. Не ги 
изхвърляйте с нормалните битови отпадъци. 

Бъдещо транспортиране 
• Запазете оригиналния кашон на продукта и 

гго пренасяйте в него. Следвайте указанията 
върху кашона. Ако не сте запазили 
оригиналния кашон, опаковайте уреда в 
найлон с мехурчета и го залепете плътно. 

• За да предпазите телената скара и тавата 
да не повредят вратата, поставете 
картонена лента от вътрешната част на 
вратата, така че да се изравни с 
положението на тавите. Залепете вратата на 
фурната към страничните стени. 

• Не хващайте за вратата или дръжката при 
пренасяне на уреда. 

 

Не поставяйте никакви предмети върху 
продукта и го пренасяйте в изправено 
положение. 

 

Огледайте продукта отвън за евентуални 
повреди при пренасянето. 
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2 Основна информация  
Общ преглед 

 
1 Предна врата 
2 Дръжка  
3 Долно чекмедже 
4 Тава 
5 Метална скара 
6 Контролен панел 

7 Плоча на котлон 
8 Мотор на вентилатора (задна стоманена 

лоча) 
9 Лампа  
10 Нагревател на грила 
11 Положения на скарата 

 
1 Селектор за функциите 
2 Предупредителна лампа 
3 Готварска плоча с един прекъсвач Заден ляв 
4 Готварска плоча с двоен прекъсвач Преден 

ляв 
5 Цифров таймер 

6 Готварска плоча с един прекъсвач Преден 
десен 

7 Удължена готварска плоча Заден десен 
8 Лампа на термостата 
9 Селектор за термостата 
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Съдържание на пакета 
Предоставените аксесоари могат да 
варират, в зависимост от модела. Вашият 
продукт може да не е снабден с всички 
принадлежности, описани в 
ръководството. 

1. Ръководство за употреба 
2. Тава на фурната 

Използва се за баници, замразени храни и 
големи парчета месо. 

 
3. Дълбока тава 

Използва се за баници, големи парчета месо, 
сочни ястия и за събиране на мазнината при 
печене на грил. 

 
4. Телен рафт 

Използва се за печене и поставяне на храна, 
която ще се пече в касерол на желания етаж. 

 
5. Правилно поставяне на теления рафт и 

тава върху телескопичната етажерка. 

Телескопичната етажерка ви позволява 
лесно да монтирате и сваляте тавите и 
теления рафт 
Когато използвате тавата и теления рафт с 
телескопичнита етажерка, проверете дали 
щифтовете в задната част на 
телескопичната етажерка са застанали 
срещу краищата на теления рафт и тавата. 
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Технически спецификации 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Външни размери (височина/ширина/дълбочина) 850 мм/500 мм/600 мм 
Волтаж/честота 220-240V ~ 50 Hz 
Обща консумация на енергия 8.2 kW 
Бушон мин. 25 A 
Кабел тип/сечение H05VV-FG 3 x 2,5 мм2 
Дължина на кабела макс. 2 м 
ПЛОТ 
Горелки 
Заден ляв Готварска плоча с един прекъсвач 
Размер 140 мм  
Мощност 1200 W     
Преден ляв Готварска плоча с двоен прекъсвач 
Размер 180/120 мм  
Мощност 700/1700 W     
Преден десен Готварска плоча с един прекъсвач 
Размер 140 мм  
Мощност 1200 W     
Заден десен Удължена готварска плоча 
Размер 140/250 мм  
Мощност 1100/2000 W     
ФУРНА/ГРИЛ 
Основна фурна Мултифункционална фурна 
Вътрешна лампа 15–25 W 
Енергийна консумация на грила 1.6 kW 
# Базови данни: Информацията върху енергийния етикет на електрическите фурни е дадена в 

съответствие със стандарт EN 60350-1 / IEC 60350-1. Тези стойности са определени при 
стандартно натоварване с използване на функции долен-горен нагревател или вентилаторно 
нагряване (ако има такива). 
Класът енергийна ефективност се определя съгласно следните приоритети в зависимост от това 
дали съответните функции са налични в продукта или не. 1-Готвене с еко вентилатор, 2- Турбо 
бавно готвене, 3- Турбо готвене, 4- Вентилаторно горно/долно нагряване, 5-Горно и долно 
нагряване. 

  
Техническите спецификации може да 
бъдат променени без предупреждение с 
цел подобряване качеството на продукта. 

Фигурите в това ръководство са 
схематични и може да не съвпадат точно с 
вашия продукт. 

 

 

Стойностите посочени върху етикетите на 
продукта или в прдружителната 
документация са получени в лабораторни 
условия при спазване на съответните 
стандарти. Тези стойности може да 
варират в зависимост от условията на 
работа и околната среда на продукта. 
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3 Монтаж  
Продуктът трябва да се монтира от 
квалифициран специалист в съответствие с 
текущите законови разпоредби. В противен 
случай гаранцията става невалидна. 
Производителят не носи отговорност за щети, 
причинени от поправка извършена от 
неоторизирани лица, в който случай гаранцията 
може да стане нева. 

 

Подготовката на мястото и свързването на 
електричеството продукта са отговорност 
на клиента. 

ОПАСНОСТ: 
Уредът трябва да бъде монтиран в 
съответствие с всички местни наредби 
относно газовите и/или електрически 
уреди. 

ОПАСНОСТ: 
Преди монтажа, разгледайте продукта за 
видими дефекти. Ако има такива, то не го 
монтирайте. 
Повредените продукти водят до риск за 
безопасността. 

Преди монтажа 
С цел обезопасяване на жизненоважните 
въздушни отвори отдолу на уреда, препоръчваме 
уредът да се монтира върху здрава основа, а 
крачетата да не потъват в килим или друг вид 
меко покритие на пода. 
Кухненският под трябва да е способен да 
издържа теглото на уреда, плюс допълнителното 
тегло на съдовете за готвене и храната. 

 
• Може да се използва с шкафове и от двете 

страни, но за да се осигури минимално 
разстояние от 400мм над нивото на 
нагряващата плоча оставете разстояние от 
65мм отстрани, между уреда и стени, 
прегради или високи шкафове. 

• Може да се използва и в свободно 
положение. Оставете минимално разстояние 
от 750 мм над повърхността на котлоните. 

• (*) Ако над печката ще бъде монтиран 
абсорбатор, направете справка с указанията 
на производителя за височината на 
монтиране (мин 650 мм). 

• Уредът отговаря на устройство от клас 1, т.е. 
може да се постави със задната и една от 
страничните части към стените в кухнята, 
кухненските шкафове или оборудване с 
всякакъв размер. Кухненските мебели или 
оборудване от другата страна трябва да е 
със същия или с по-малък размер. 

• Всяка мебелировка, разположена до уреда 
трябва да бъде топлоустойчива (100 °C 
мин.). 

Обезопасителна верига 
Уредът трябва да се обезопаси срещу 
свръхбалансиране с помощта на двете вериги, 
доставени с фурната. 
Закачете куката на кухненската стена (1) като 
използвате подходящ дюбел (6) и свържете 
обезопасителната верига (3) към куката чрез 
заключващия механизъм (2). 
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1 Стабилизираща кука 
2 Заключващ механизъм 
3 Обезопасителна верига  
4 Закачете веригата стабилно към задната 

част на печката 
5 Задна част на печката 
6 Стена в кухнята 

 

Поддържащата верига трябва да е 
възможно най-къса за да се избегне 
накланянето на фурната напред и 
разположена по диагонал за да се избегне 
накланянето на фурната настрани. 

Поддържащата верига за готварски печки не е 
проектирана с отвор за скоби. 
Инсталация и свързване  
Уредът трябва да бъде инсталиран и свързан в 
съответствие с установените правила за монтажа. 

Не монтирайте уреда до хладилници и 
фризери. Топлината, излъчвана от уреда, 
ще повиши консумацията на 
електроенергия на охлаждителните тела. 

• Уредът трябва да бъде пренесен от най-
малко двама души. 

• Уредът трябва да се постави направо върху 
пода. Не трябва да се поставя върху основа 
или пиедестал. 

Не хващайте за вратата или дръжката при 
пренасяне на уреда. Това поврежда 
вратата, дръжката и пантите. 

Свързване към електричеството 
Свържете продукта със заземен контакт, защитен 
с бушон с подходящ капацитет, както е указано в 
таблица "Технически спецификации". 
Заземяването трябва да се направи от 
квалифициран електротехник, като продуктът се 
ползва със или без трансформатор. Фирмата ни 
не носи отговорност за щети, причинени от 

употребата на продукта без направено 
заземяване на инсталацията в съответствие с 
местните разпоредби. 

 

ОПАСНОСТ: 
Уредът трябва да бъде свързан към 
електрическата мрежа от оторизирано и 
квалифицирано лице. Периодът на 
гаранцията на уреда започва едва след 
правилен монтаж. 
Производителят не носи отговорност за 
щети, причинени от поправка извършена 
от неоторизирани лица. 

 

ОПАСНОСТ: 
Захранващият кабел не бива да се 
защипва, прегъва или да допира горещите 
части на уреда. 
Повреденият захранващи кабел рябва да 
се подмени от квалифициран 
електротехник. В противен случай 
съществува риск от токов удар, късо 
съединение или пожар! 

Данните на захранването трябва да отговарят на 
данните, описани върху етикета на уреда. В 
зависимост от вида на уреда информационната 
табелка може да се види, когато вратата или 
долния капак са отворени, както и на задната част 
на уреда. 
Захранващият кабел на уреда трябва да отговаря 
на стойностите в таблица "Технически 
спецификации". 

 

ОПАСНОСТ: 
Преди да започнете каквато и да е работа 
по електрическата инсталация, изключете 
уреда от захранването. 
Съществува риск от токов удар! 

Свързване на захранващия кабел 
1. Не може да разкачите всички полюси на 

електрозахранването, трябва да свържете 
дисконектор с поне 3 мм контактно 
разстояние (бушони, обезопасяващи 
прекъсвачи, контактори) и всички полюси на 
дисконектора трябва да са близо до (не над) 
уреда в съответствие с директивите на ИЕЕ. 
Неспазването на тези указания може да 
доведе до проблеми в работата на уреда, 
както и да направят гаранцията му невалидна. 

Препоръчва се допълнителна защита чрез 
прекъсвач на остатъчния ток. 
Ако с продукта е доставен кабел: 



 

15/BG 

 
2. За еднофазна връзка, свържете както е 

показано по-долу: 
• Кафяв кабел = L (Фаза) 
• Син кабел = N (Нула) 
• Зелен/жълт кабел= (E)  (заземен) 
• Бутнете уреда към кухненската стена. 
• Регулиране на крачетата на фурната 

Вибрациите по време на употреба може да 
доведат до клатене на готварските съдове. 
Тези рискови ситуации може да се избегбнат 
с правилно нивелиране и балансиране на 
уреда.  
С оглед на вашата собствена безопасност се 
уверете, че уредът е нивелиран като 
регулирате четирите крачета отдолу като ги 
завъртите наляво или надясно и ги 
подравните с работния плот. 

За продукти с охлаждащ вентилатор 

 

1 Охлаждащ вентилатор 
2 Контролен панел 
3 Врата 
Охлаждащият вентилатор охлажда както 
контролния панел, така и предната част на уреда. 

 

Охлаждащият вентилатор продължава да 
работи около 20-30 минути след като 
фурната е изключена. 

Финална проверка 
1. Свържете уреда отново към захранването. 
2. Проверете електрическите функции. 
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4 Подготовка  
Съвети за спестяване на енергия 
Следващата информация ще ви помогнат да 
използвате електроуреда по екологичен начин и 
да спестявате електроенергия: 
• Използвайте тъмно оцветени и емайлирани 

покрития на съдовете за печене, тъй като те 
предават по-добре топлината. 

• Ако в ръководството за употреба или в 
рецептата се препоръчва да извършите 
операцията подгряване докато приготвяте 
ястията си, тогава я направете. 

• Не отваряйте често вратата на фурната по 
време на готвене. 

• Ако е възможно приготвяйте едновременно 
повече от едно ястие във фурната. Може да 
готвите като поставите два съда върху 
телената скара. 

• Приготвяйте повече ястия едно след друго. 
Фурната вече ще е нагорещена. 

• Можете да спестите енергия като изключите 
фурната няколко минути преди края на 
времето за готвене. Не отваряйте вратата на 
фурната. 

• Размразете замразените храни преди да ги 
сготвите. 

• За готвене използвайте съдове с капаци. Ако 
готвите без капак, консумацията на енергия 
се увеличава до 4 пъти. 

• Изберете горелката, която е най-подходяща 
за размера на дъното на съда, който 
използвате. Винаги избирайте подходящия 
размер тенджера за яденето, което ще 
приготвяте. По-големите тенджери харчат 
повече енергия. 

• При готвене на електрически котлони дъното 
на съдовете трябва да е равно. 
Тенджерите с дебело дъно осигуряват по-
добър топлообмен. Може да спестите до 1/3 
електроенергия. 

• Съдовете и тенджерите, които използвате, 
трябва да са съвместими с котлоните. 
Дъното на съдовете или тенджерите трябва 
да е по-малко от котлона. 

• Поддържайте зоните за готвене и дъното на 
тенджерите чисти. Наслаганията от 
мръсотия намаляват проводимостта между 
зоните за готвене и дъното на тенджерата. 

• При по продължително готвене, изключете 
зоната за готвене 5-10 минути преди края на 

времето за готвене. Може да спестите до 
20% електроенергия при позлване на 
остатъчната топлина. 

Първо ползване 
Първоначална настройка на часа 

 

Преди да използвате фурната, трябва да 
настроите часа. Ако часът не е настроен, 
фурната няма да работи. 

 

Докато правите някаква настройка, 
съответните символи на часовника 
премигват. 

Натиснете копчета '–' или '+' (5/6) за да настроите 
часа след като фурната бъде включена за първи 
път. 

 

1 Копче за програми 
2 Време за готвене 
3 Край на времето за готвене 
4 Символ аларма 
5 Бутон минус 
6 Бутон плюс 
7 Настройка на яркостта на екрана 
8 Сила звук на алармата 
9 Настоящ час 
10 Заключване на бутоните 
11 Настройващ бутон 
След като настроите времето, можете да 
започнете или да приключите готвенето като 
изберете желаната позиция с температурния и 
функционалния бутон. 
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Ако текущият час не е настроен, 
настройката на часа ще започне да 
расте/придвижва от 12:00. Символ 
Часовник '9' се показва на дисплея за да 
укаже, че текущият час не е настроен. 
След като часът бъде настроен, този 
символ изчезва. 

Зададените часови настройки се отменят в 
случай, че тока спре. Трябва отново да се 
настроят. 

За да промените настроен преди това час: 
1. Натиснете копче (11) за да активирате 

символа за текущо време '9'. 
2. Натиснете копчета '–' или '+' (5/6) за да 

настроите текущия час. 
Промяна в настройката за яркост на екрана 
1. Натиснете копче (11) за да активирате 

символа за яркост на екрана '7' за да 
направите настройка на яркостта на екрана. 

2. Натиснете копчета '–' или '+' (5/6) за да 
настроите желаната яркост. 

» Избраното ниво на яркост ще се появи като d-
01, d-02  или d-03 на дисплея. 
Първоначално почистване на уреда 

Повърхността може да се повреди от 
някои почистващи препарати и материали. 
Не използвайте агресивни почистващи 
препарати, прахообразни/кремообразни 
препарати или остри предмети при 
почистването. 

1. Премахнете всички опаковъчни материали. 
2. С мокър парцал или гъба забършете всички 

повърхности и подсушете. 
Първоначално загряване 
Загрейте уреда за около 30 минути и след това го 
изключете. По този начин всякакви утайки и 
наслагвания, останали от процеса на 
производство, ще бъдат премахнати. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Горещите повърхности могат да причинят 
изгаряния! 
Уредът може да е горещ по време на 
употреба. Никога не пипайте горещите 
горелки, вътрешните части на фурната, 
загряващите елементи и т.н. Дръжте 
децата надалеч. 
Винаги използвайте термоустойчиви 
ръкавици при поставяне или изваждане на 
ястия в/от горещата фурна.  

Електрическа фурна 
1. Извадете от фурната всички тави и телената 

скара. 
2. Затворете вратата на фурната. 
3. Изберете позиция "Статично". 
4. Изберете най-високата мощност на грила; 

Виж Как да работите с електрическата 
фурна, стр. 20. 

5. Пуснете фурната за около 30 минути. 
6. Изключете фурната; Виж Как да работите с 

електрическата фурна, стр. 20 
Грил-фурна 
1. Извадете от фурната всички тави и телената 

скара. 
2. Затворете вратата на фурната. 
3. Изберете най-високата мощност на грила; 

виж Как да работите с грила, стр. 26. 
4. Пуснете фурната за около 30 минути. 
5. Изключете грила; виж Как да работите с 

грила, стр. 26 

 

По време на първата употреба за няколко 
часа могат да възникнат дим и миризма. 
Това е съвсем нормално. Стаята трябва 
да е с добра вентилация за да се 
премахне пушека и миризмата. Избягвайте 
директно вдишване на излизащия пушек и 
миризма. 
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5 Как да работите с котлона  
Обща информация за готвенето 

 

Никога не пълнете тигана с олио 
над 1/3 от обема му. Не оставяйте 
котлона без наблюдение когато 
нагрявате олио. Пренагрятата 
мазнина води до риск от пожар. 
Никога не опитвайте да потушите 
евентуално възникнал пожар с 
вода! Ако олиот се подпали, го 
покрийте с противопожарно одеало 
или влажен парцал.. Изключете 
котлона ако това не представлява 
опасност и се обадете в пожарната. 

• Преди пържене на хранителни продукти, 
винаги ги подсушавайте добре и ги 
поставяйте внимателно в нагорещената 
мазнина. Замразените храни трябва да се 
размразят напълно преди пържене. 

• Не покривайте съда в който загрявате олио. 
• Поставяйте тиганите и тенджерите по такъв 

начин, че дръжките им да не изложени на 
горещината от котлона. Не поставяйте 
небалансирани и лесно накланящи се 
съдове върху котлона. 

• Не поставяйте празни съдове и тенджери 
във включените зони за готвене. Това може 
да ги повреди. 

• Пускането на зона за готвене без поставяне 
на съд или тенджера отгоре ще повреди 
уреда. Изключете зоните за готвене след 
приключване на готвенето. 

• Не поставяйте пластмасови и алуминиеви 
съдове върху уреда тъй като повърхността 
му може да бъде нагорещена. 
Разтопени вещества от такъв вид трябва да 
се почистват незабавно. 
Тези съдове не бива да се използват и за 
съхранение на храна. 

• Използвайте само тенджери и съдове с 
плоско дъно. 

• Поставяйте съразмерно количество ядене в 
тенджерите и тиганите. По този начин ще си 
спестите излишното чистене на преляло 
ядене. 
Не поставяйте капаците на тенджерите и 
тиганите в зоните за готвене. 

Поставяйте тенджерите така, че да са 
центрирани върху зоните за готвене. Ако 
желаете да преместите тенджерата върху 
друга зона за готвене, я повдигнете и 
преместете вместо да я плъзгате. 

Съвети за стъклокерамичните котлони 
• Стъклокерамичната повърхност е 

топлоустойчива и не се влияе от големи 
температурни разлики 

• Не използвайте стъклокерамичната 
повърхност като място за съхранение на 
продукти или като дъска за рязане. 

• Използвайте само тенджери и тигани с 
равни дъна. Острите ръбове издраскват 
повърхността. 

• Не използвайте алуминиеви съдове и 
тенджери. Алуминият поврежда 
стъклокерамичната повърхност. 

 

Разлятото ядене 
може да повреди 
стъклокерамичната 
повръхност и да 
предизвика пожар.  

 

Не използвайте 
съдове с вдлъбнато 
или изпъкнало дъно. 

 

Използвайте само 
тенджери и тигани с 
равни дъна. Те 
осигуряват по-добър 
топлообмен. 

 

Ако диаметърът на 
тенджерата е втърде 
малък се похабява 
енергия. 
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Използване на котлоните 

 

1 Готварска плоча с един прекъсвач 14-16 см  
2 Готварска плоча с двоен прекъсвач 18-20/12-14 

см  
3 Готварска плоча с един прекъсвач 14-16 см  
4 Удължена готварска плоча 14-16/25-27 см  е 

списък на препоръчителните диаметри на 
съдовете, които следва да бъдат използвани със 
съответните котлони. 

 

ОПАСНОСТ: 
Внимавайте върху плочата да не падат 
предмети. Дори малки предмети от 
рода на солница могат да я повредят. 
Не използвайте плочата ако е 
напукана. Водата може да протече 
през тези пукнатини и да предизвика 
късо съединение. 
В случай на видима повреда на 
повърхността (напр. видими 
пукнатини), изключете незабавно уреда 
за да намалите до минимум риска от 
токов удар. 

 

Бързонагряващите стъклокерамични 
котлони излъчват ярка светлина когато 
са включени. Не се взирайте в ярката 
светлина. 

Включване на стъклокерамичните зони за 
готвене 
Използвайте копчетата на зоните за готвене за да 
включите стъклокерамичните зони за готвене. 
Завъртете копчето на зоната за готвене на 
съответното ниво за да включите желаното ниво 
за готвене. 

Ниво 
на 
готвене 

1 2  3 

  загряване задушаване, 
готвене 

готвене, 
пържене 

Изключване на стъклокерамичните зони за 
готвене 
Завъртете копчето на котлона на най-горната 
позиция (изключено). 
Използване на мултисегментовите зони за 
готвене 
Мултисегментовите зони за готвене ви 
позволяват използване на тенджери с различен 
размер върху една и съща зона за готвене. При 
активиране на тези зони за готвене най-напред се 
включва най-вътрешната зона. 
1. За да промените диаметъра на активната 

зона за готвене, завъртете контролното копче 
по посока на часовниковата стрелка. 

2. При промяна на радиуса на зоната за готвене 
се чува прищракване. 

 
Изключване на мултисегментовите зони за 
готвене 
1. Завъртете копчето обратно на часовниковата 

стрелка към най-горната позиция за да 
изключите зоната за готвене. Всички сегменти 
на зоната за готвене се изключват. 

 

1 Позиция 1 
2 Позиция 2 
3 Позиция 3 

Позиции 2 и 3 на мултисегментовите зони 
за готвене не работят самостоятелно. 
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6 Как да работите c фурната  
Основна информация за готвене, 
печене и грила 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Горещите повърхности могат да причинят 
изгаряния! 
Уредът може да е горещ по време на 
употреба. Никога не пипайте горещите 
горелки, вътрешните части на фурната, 
загряващите елементи и т.н. Дръжте 
децата надалеч. 
Винаги използвайте термоустойчиви 
ръкавици при поставяне или изваждане на 
ястия в/от горещата фурна.  

ОПАСНОСТ: 
Внимавайте при отваряне на вратата, 
възможно е бълване на гореща пара. 
Излизащата пара може да опари ръцете, 
лицето и/или очите ви. 

Съвети при печене 
• Използвайте подходящи метални съдове с 

незалепващо покритие, алуминиеви 
контейнери или топлоустойчиви силиконови 
формички. 

• Използвайте възможно най-добре 
пространството върху поставката. 

• Поставете формата за печене по средата на 
рафта. 

• Преди да пуснете фурната или грила, 
изберете правилната позиция на рафта. Не 
променяйте позицията на рафта докато 
фурната е гореща. 

• Дръжте вратата на фурната затворена. 
Съвети за изпичане 
• Обработването на пилета, пуйки и едри 

парчета месо с лимонов сол, черен пипер и 
други подобни преди готвенето подобряват 
печенето. 

• Печенето на месо с костите отнема около 15 
до 30 минути повече отколкото същото 
количество обезкостено месо. 

• Всеки сантиметър от дебелината на месото 
отнема приблизително 4 до 5 минути печене. 

• Оставете месото във фурната за около 
10  минути след като го приготвите. Сокът се 
разпределя по-добре по цялото печено месо 
и не потича, когато го разрязвате. 

• Рибата трябва да се постави в средата на 
долния рафт в термоустойчив съд. 

Съвети за запичане 
Когато месото, рибата или пилешкото се запичат, 
те бързо потъмняват, имат хубава коричка и не се 
изсушават. Пържоли, шишчета и наденички са 
особено подходящи за печене на грил, както и 
зеленчуци с високо водно съдържание като напр. 
домати и лук. 
• Разпределете парчетата, които ще печете 

върху теления грил или в тавата за печене с 
теления грил като заетото пространство не 
бива да ревишава размера на нагревателя. 

• Плъзнете теления грил или тавата с грила 
на желаното ниво на фурната. Ако печете 
върху теления грил, плъзнете тавата на 
долния рафт за да събира мазнината. За по-
лесно почистване добавете вода в тавата за 
мазнината. 

 

Неподходящи за печене на грил 
храни водят до опасност от пожар. 
За печене на грил използвайте само 
храна, която е подходяща за 
излагане на интензивно печене. 
Не поставяйте храната много 
навътре в задната част на грила. 
Това е най-горещият сектор и 
мазната храна може да се 
възпламени. 

Как да работите с електрическата 
фурна 

 

Преди да използвате фурната, трябва да 
настроите часа. Ако часът не е настроен, 
фурната няма да работи. 

Избор на температура и режим на работа 

 

1 Селектор за функциите 
2 Селектор за термостата 
Фурната ви е оборудвана с изкачащи копчета, 
които се показват навън при натискането им. 
1. Натиснете навътре за да изкарате копчето и 

след това го завъртете за да направите 
желаната настройка. 



 

21/BG 

 
2. При завършване на процеса на готвене, 

завъртете копчето в изключена (горна) 
позиция и натиснете навътре. 

1. Настройте копчето за температурата на 
желаната температура. 

2. Настройте копчето за функциите на желания 
режим на работа. 

» Фурната се загрява до настроената 
температура и я поддържа. През време на 
нагряването, лампата на температурата остава 
включена. 
Изключване на електрическата фурна 
Завъртете копчетата за функциите и термостата в 
изключена позиция (горе). 
Позиции на решетката (за модели с телена 
скара) 
Важно е да поставите правилно телената скара 
върхy телената решетка. Телената скара трябва 
да бъде поставена между телените редове както 
е показано на фигурата. 
Не оставяйте телената скара да се обляга на 
задната стена на фурната. Плъзнете телената 
скара в предната част на рафта и я закрепете с 
помощта на вратата за да получите добри 
резултати от печенето на грил. 

 
Режими на работа 
Показаният тук ред на оперативните режими 
може да се различава от подредбата върху 
вашия уред. 

Горен и долен нагревател 

 

Горният и долен нагревател 
работят. Яденето се загрява 
едновременно отгоре и отдолу. 
Например   e pодходящо за 
кексове, баници или кексове и 
касероли във форми за печене. 
Печете само една тава. 

 
Долно нагряване 

 

Работи само долното нагряване. 
Подходящо е за пица и за 
постепенно запичане на ястието 
отдолу. 

 
Долно/горно нагряване с вентилатор 

 

Горното и долното нагряване 
плюс вентилатора (на задната 
стена) работят. Горещият въздух 
се разпределя бързо из цялата 
фурна с помощта на вентилатора. 
Печете само една тава. 

 
работи с вентилатор 

 

Фурната не се загрява. Работи 
само вентилатора ( на задната 
стена). Замразената гранулирана 
храна се размразява бавно на 
стайна температура, а готвената 
храна се охлажда. 

 
Вентилационно нагряване 

 

Работи вентилаторно нагряване 
( на задната стена). Горещият 
въздух се разпределя бързо из 
цялата фурна с помощта на 
вентилатора. В повечето случаи 
не е нужно предварително 
загряване. Подходящо за печене 
на ястия на различни нива на 
рафта. Подходящо за печене с 
повече тави. 
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"3D" функция 

 

Горното и долното нагряване и 
вентилаторното нагряване (на 
задната стена) работят. Ястието 
се изпича равномерно и бързо 
отвсякъде. Печете само една 
тава. 

 
Цял грил 

 

Големият грил на тавана на 
фурната работи. Подходящ е за 
препичане на големи количества 
месо. 
• За запичане, поставете 

среден или голям размер 
порции на правилно 
позиционирания рафт, под 
нагревателя на грила.  

• Настройте температурата на 
максимално ниво. 

• Обърнете храната, след като 
изтече половината от 
времето за запичане. 

 
Грил+вентилатор 

 

 
Ефектът от печенето на грил не е 
толкова осезаем като при пълния 
грил. 
• За запичане, поставете 

малък или среден размер 
порции на правилно 
позиционирания рафт, под 
нагревателя на грила.  

• Настройте желаната 
температура. 

• Обърнете храната, след като 
изтече половината от 
времето за запичане. 

Използване на часовника на фурната 

 

1 Копче за програми 
2 Време за готвене 
3 Край на времето за готвене 
4 Символ аларма 
5 Бутон минус 
6 Бутон плюс 
7 Настройка на яркостта на екрана 
8 Сила звук на алармата 
9 Настоящ час 
10 Заключване на бутоните 
11 Настройващ бутон 

 

 

Максималното време на готвене, което 
може да настроите за край на готвенето е 
5 часа и 59 минути. 
Програмата бива отказана в случай на 
прекъсване на ел.захранването. Трябва да 
препрограмирате фурната. 

 

Когато правите някаква настройка, 
съответните символи на дисплея 
премигват. Трябва да изчакате малко 
преди настройките да станат активни. 

 

Ако не е направена никаква настройка за 
готвене, часът не може да бъде настроен. 

 

Времето за готвене се показва след като 
готвенето започне. 

Печене с посочване на времето на приготвяне: 
Можете да настроите фурната така, че да спре в 
края на посоченото време като настроите 
времето за приготвяне на часовника. 
1. За да настроите времето на готвене, 

натиснете копче Програма (1) и активирайте 
символ Време на готвене (2). 
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2. Натиснете копчета '–' / '+' (5/6) за да 
настроите времето на приготвяне. 

» След като времето на готвене е настроен, 
символът за печене свети постоянно. 
Ако желаете да настроите крайния час на 
готвене за по-късен час: 
След като настроите времето за готвене на 
часовника, можете да настроите крайния час на 
готвене за по-късно. 
1. За да настроите времето на готвене, 

натиснете копче Програма (1) и активирайте 
символ Време на готвене (2). 

2. Настроите времето на готвене с копче Минус 
(5) и Плюс (6). 

» Символът за време на готвене остава осветен 
(на дисплея за постоянно) след настройване на 
времето на готвене. 
3. За да настроите времето за край на готвенето, 

натиснете копче Програма (1) и активирайте 
символ Време на готвене(3). 

4. Натсиенет копчета - (5) and + (6) за да 
настроите край на времето на готвене. 

» След като се настрои края на времето за 
готвене, символът за краен час на готвене и 
символът за печене светят постоянно. Символът 
за край на времето за готвене (3) ще изчезне 
веднага щом готвенето започне. 
5. Поставете ястието във фурната. 
6. Избор на работен режим и температура. 
» Таймерът на фурната автоматично изчислява 
началото на времето за готвене чрез зададения 
край на времето за готвене и периода за готвене. 
Избраният режим се активира когато готвенето 
започне, като фурната се загрява до настроената 
температура. Тази температура се поддържа до 
края на готвенето. 
7. След завършване на процеса на готвене, на 

дисплея се изписва "End" ("Край") и се 
чува аларменият сигнал. 

8. Аларменият сигнал звучи 2 минути. За да 
спрете алармения сигнал натиснете което и 
да е копче. Аларменият сигнал ще спре и ще 
се покаже часът в момента. 

 

Ако заглушите алармата с произволен 
клавиш, фурната ще започне отново 
своята работа. 
Ако натиснете произволен клавиш в 
края на алармения период, фурната 
отново ще започне своята работа. 

9. Изключете фурната с помощта на копчето за 
температурата и копчето за функциите. 

Използване на заключването на бутоните 
Активиране на заключването на бутоните 
Можете да предотвратите използването на 
фурната чрез активиране на заключващата 
функция. 

 

1 Копче за програми 
2 Време за готвене 
3 Край на времето за готвене 
4 Символ аларма 
5 Бутон минус 
6 Бутон плюс 
7 Настройка на яркостта на екрана 
8 Сила звук на алармата 
9 Настоящ час 
10 Заключване на бутоните 
11 Настройващ бутон 
1. Натиснете бутон (11) за да активирате 

символа за заключване (10). 
» "OFF" ("ИЗКЛЮЧЕНО") се появява на 
дисплея. 
2. Натиснете бутон '+' (6) за да активирате 

заключващата функция. 
» След като заключващата функция бъде 
активирана, на дисплея се изписва "On" 
("Включено"), а символ Заключено (10) 
остава осветен. 

 

При активирана заключваща функция, 
бутоните на контролния панел, с 
изключение на копче (11) не могат да се 
използват. 

Деактивиране на заключването на бутоните 
1. Натиснете копчето за настройка (11) за да 

активирате символа за заключване (10). 
» "On" ("Включено") се появява на дисплея. 
2. Натиснете бутон '-' (5) за да деактивирате 

заключващата функция. 
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» "OFF" ("ИЗКЛЮЧЕНО") ще се появи след като 
заключването се деактивира. 
Ползване на часовника като аларма 
Може да използвате часовника на фурната за 
всякакво предупреждение или напомняне извън 
програмата на готвене. 
Алармата не оказва никакво влияние върху 
функциите на фурната. Тя се използва само като 
предупреждение. Можете да я ползвате например 
когато искате да преобърнете яденето в 
определен момент. Алармата издава сигнал след 
изтичане на зададеното време. 

 

1 Копче за програми 
2 Време за готвене 
3 Край на времето за готвене 
4 Символ аларма 
5 Бутон минус 
6 Бутон плюс 
7 Настройка на яркостта на екрана 
8 Сила звук на алармата 
9 Настоящ час 
10 Заключване на бутоните 
11 Настройващ бутон 
Настройване на алармата 
1. Натиснете копчето за програмите (1) за да 

активирате символа за час на алармата (4). 

 

Максималното време за алармата 
може да е 23 часа и 59 минути. 

2. Настроите часа на алармата с копчета '–' / '+' 
(5/6). 

» Символ аларма остава осветен и часът на 
алармата се появява на дисплея след като 
алармата бъде настроена. 
3. В края на периода на алармата, символът за 

час на алармата (4) започва да премигва и 
аларменият сигнал прозвучава. 

Изключване на алармата 
1. За да спрете алармата натиснете което и да е 

копче. 
» Аларменият сигнал ще спре и ще се покаже 
часът в момента. 
Ако желаете да откажете алармата: 
1. За пренастройване на алармения час, 

натиснете копчето за програмите (1) за да 
активирате символа на алармата (4). 

2. Натиснете и задръжте копче '–' (5) докато на 
дисплея се изпише "00:00". 

 

Часът на алармата се показва. Ако сте 
настроили едновременно време на 
готвене и аларма, на дисплея се показва 
по-краткия период. 

Промяна на алармения тон 
1. Натиснете копчето за настройка (11) за да 

активирате символа за тон на алармата (8). 
2. Настройте желания тон като използвате 

копчета '–' / '+' (5/6). 
» Избраният тон на алармата ще се появи като 
"b-01", "b-02" или "b-03" на дисплея. 
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Таблица с времето за готвене 
Времетраенето в тази таблица са с 
ориентировъчна цел. В действителност 
времетраенето може да варира в 
зависимост от храната, дебелината, типа и 
предпочитанията ви на готвене.  

Печене и запичане 

 

Първто ниво на фурната е долното. 

Ястие Брой тави (tepsi 
aseti) 

 Позиция на рафта Температура (°C) Време на готвене 
(приблиз. в мин.) 

Кексове в тава* Една тава  3 175 30 ... 45 
Кексове във 
форма* 

Една тава  2 175 30 ... 50 

Кексове в 
готварска хартия* 

Една тава  3 160 ...170 25 ... 30 

Пандишпан* Една тава  3 180 ... 200 10 ... 20 
Сладки* Една тава  3 160 ... 170 20 ... 30 
Тесто за сладки* Една тава  3 200 20 ... 30 
Мазна баница* Една тава  3 190 20 ... 35 
Мая* Една тава  3 190 20 ... 40 
Лазаня* Една тава  2 180 25 ... 45 
Пица* Една тава  1 200 10 ... 20 
Бифтек (цял) / 
Печено 

Една тава  2 25 мин. 220, 
тогава 180 ... 190 

80 ... 100 

Пилешки бут 
(касерол) 

Една тава  2 25 мин. 220, 
тогава 190 

70 ... 90 

Печено пиле Една тава  2 15 мин. 250/max, 
тогава 190 

55 ... 65 

Една тава  2 15 мин. 220, 
тогава 180 ... 190 

50 ... 65 

Пуйка (Нарязана 
на филии) 

Една тава  3 25 мин. 220, 
тогава 190 

70 ... 120 

Една тава  2 25 мин. 220, 
тогава 180 ... 190 

60 ... 100 

Риба Една тава  3 200 20 ... 30 
Една тава  3 200 20 ... 25 

Ако печете едновременно 2 тави, поставете по-дълбоката тава на горния рафт, а другата на долния рафт.  
* Препоръчва се да правите предварително загряване за всякакъв вид храни. 
(**) При готвене, изискващо предварително загряване, загрейте в началото докато лампата на 
термостата изгасне. 
Съвети при печене на кекс 
• Ако кексът е твърде сух, увеличете 

температурата с около 10°C и намалете 
времето на готвене. 

• Ако кексът е влажен, използвайте по-малко 
течност или намалете температурата с 
10°C . 

• Ако кексът потъмнее твърде много отгоре, го 
поставете на по-долен рафт, намалете 
температурата и увеличете времето на 
готвене. 

• Ако е добре опечен отвърте, но лепне отвън, 
използвайте по-малко течност, намалете 
температурата и увеличете времето на 
готвене. 

Съвети при печене на баница 
• Ако баницата е твърде суха, увеличете 

температурата с около 10°C и намалете 
времето на готвене. Напоете слоевете тесто 
със сос направен от мляко, олио, яйца и 
кисело мляко. 

• Ако баницата се пече твърде дълго, 
внимавайте дебелината на баницата, която 
сте приготвили да не надвишава 
дълбочината на тавата. 

• Ако баницата почернее отгоре, а отдолу е 
недопечена, трябва да внимавате да не 
използвате твърде много сос в долната част 
на баницата. Опитайте да разпределите 
равномерно соса между и върху слоевете на 
баницата за развомерно изпичане. 
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Печете баницата съгласно режима и 
температурата, посочени в таблицата за 
готвене. Ако долната част все още не е 
изпечена достатъчно, я поставете един 
рафт по-надолу във фурната следващия 
път. 

Съвети за приготвяне на зеленчуци 
• Ако зеленчуковите ястия останат без 

течност и станат твърде сухи, то ги 
приготвяйте в тиган с капак вместо в тава 
следващия път. Затворените съдове 
запазват сока на ястието. 

• Ако зеленчуковите ястия не се изпичат 
добре, ги сварете предварително или ги 
подгответе като консервирана храна и след 
това поставете във фурната. 

Как да работите с грила 

 

Преди да използвате фурната, трябва да 
настроите часа. Ако часът не е настроен, 
фурната няма да работи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
По време на печенето затворете вратата 
на фурната. 
Горещите повърхности могат да причинят 
изгаряния! 

Включване на грила 
1. Завъртете копчето за функциите до желания 

символ грил. 
2. След това изберете желаната температура за 

печене на грил. 
3. При необходимост, извършете 

предварително загряване за 5 минути. 
» Лампичката за температурата светва. 
Изключване на грила 
1. Завъртете функционалното копче в 

изключена позиция (горе). 

 

Неподходящи за печене на грил 
храни водят до опасност от пожар. 
За печене на грил използвайте само 
храна, която е подходяща за 
излагане на интензивно печене. 
Не поставяйте храната много 
навътре в задната част на грила. 
Това е най-горещият сектор и 
мазната храна може да се 
възпламени. 

Готварска плоча за печене 
Печене с електрически грил 
Храна Включване на ниво Време на печене (приблизително) 
Риба 4...5 20...25 мин. # 
Нарязано пиле 4...5 25...35 мин.  
Агнешки котлет 4...5 20...25 мин.  
Говеждо печено 4...5 25...30 мин. # 
Телешки котлети 4...5 25...30 мин. # 
Тостер 4 1...2 мин. 
# в зависимост от дебелината 
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7 Поддържане и грижа  
Обща информация 
Оперативният живот на уреда ще се удължи, а 
често срещаните проблеми ще намалеят ако 
уредът се почиства редовно. 

ОПАСНОСТ: 
Изключете уреда от захранването при 
почистване и поддръжка. 
Съществува риск от токов удар! 

ОПАСНОСТ: 
Преди да почистите уреда, го оставете да 
изстине. 
Горещите повърхности могат да причинят 
изгаряния! 

• След всяко ползване почиствайте уреда 
добре. По този начин всякакви остатъци от 
готвенето се почистват по-лесно и се 
избягва изгарянето им при следващото 
ползване на уреда. 

• За почистването на уреда не са необходими 
специални почистващи препарати. 
Използвайте хладка вода и измивен 
препарат, мек парцал или гъба за 
почистване на фурната и я забършете със 
сух парцал. 

• Внимавайте излишната вода да бъде добре 
подсушена след почистването, а всякакви 
разляти течности незабавно да бъдат 
подсушавани. 

• Не използвайте почистващи вещества, 
съдържащи киселина или хлор за 
почистване на неръждаемото покритие и 
дръжката. Използвайте мек парцал с течен 
препарат (неабразивен) за да забършете 
тези части, като внимавате да забърсвате в 
една посока. 

Повърхността може да се повреди от 
някои почистващи препарати и материали. 
Не използвайте агресивни почистващи 
препарати, прахообразни/кремообразни 
препарати или остри предмети при 
почистването. 

Не използвайте парочистачки за почистван 
на уреда, тъй като това може да 
предизвика токов удар. 

Почистване на котлона 
Стъклокерамични повърхности 
Забършете стъклокерамичната повърхност с 
помощта на навлажнене със стъдена вода парцал 
по такъв начин, че по нея да не остават следи от 
измивния препарат. Подсушете с мек сух парцал. 
Остатъчният материал може да повреди 
стъклокерамичната повърхност при следващото 
ползване на котлоните. 
Засъхналите остатъци по стъклокерамичната 
повърхност в никакъв случай не бива да се 
чегъртат с остри четки, стоманена тел и подобни. 
Калциевите петна (жълти на цвят) се премахват с 
малко количество оцет или лимонов сок. Можете 
също така да ползвате подходящи за целта 
препарати. 
Ако повърхността е силно замърсена, нанесете 
почистващият препарат с гъба и изчакайте да 
попие добре. След това почистете повърхността 
на плота с влажен парцал. 

 

Храни на захарна основа като гъста 
сметана и сироп трябва да бъдат 
почистени бързо преди повърхността да 
се охлади. В противен случай рискувате 
стъклокерамичната повърхност да се 
повреди перманентно. 

Повърхностното покритие може да се обезцвети 
леко с течение на времето. Това не се отразява 
на работата на продукта. 
Обезцветяването и петната по 
стъклокерамичната повръхност са нормално 
явление, а не дефект. 
Почистване на контролния панел 
Почистете контролния панел и копчетата с 
влажен парцал и подсушете. 

 

Не сваляйте бутоните/копчетата за да 
почистите контролния панел. 
Това може да повреди контролния панел! 

Почистване на фурната 
За почистване на страничната стена 
1. Свалете предната част на страничната 

решетка като я издърпате в посока обратна 
на страничната стена. 

2. Издърпайте към вас за да извадите 
решетката докрай. 
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Почистване на вратата на фурната 
За почистване на вратата на фурната, 
използвайте хладка вода и измивен препарат, мек 
парцал или гъба за почистване на уреда и после 
забършете със сух парцал. 

Не използвайте никакви груби абразивни 
почистващи материали или остри метални 
стъргалки за почистване на вратата на 
фурната. Те може да издраскат 
повърхността и да повредят стъклото. 

Сваляне на вратата на фурната 
1. Отворете предната врата (1).  
2. Отворете скобите върху гнездата на пантите 

(2) отляво и отдясно на предната врата, като 
ги натиснете надолу по илюстрирания на 
фигурата начин. 

 

1 Предна врата 
2 Панта 
3 Фурна 

 
3. Преместете предната врата до половината. 
4. Премахнете предната врата като я издърпате 

нагоре, докато се освободи от лявата и 
дясната панта. 

 

Стъпките, изпълнени при свалянето на 
вратата се извършват в обратен ред за да 
я монтирате. Не забравяйте да затворите 
скобите върху гнездото на пантата, когато 
поставяте вратата отново. 

Сваляне на вътрешното стъкло на 
вратата 
Вътрешния стъклен панел на вратата на фурната 
може да се маха за почистване. 
1. Отворете вратата на фурната. 

 

1 Винт 
2 Пластмасов профил 
3 Вътрешен стъклен панел 
4 Пластмасов прорез 
2. Извадете винта (1) с отверка  
3. Извадете профила (2), прикрепен към 

вътрешното стъкло (3). 
4. След това сглобете вратата отново, 

поставете вътрешната стъклена рамка (3) в 
пластмасовите отвори (4) и сглобете профила. 
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Подмяна на лампата във фурната 
ОПАСНОСТ: 
Преди да подмените лампата във 
фурната, уредът трябва да е изключен от 
захранването и охладен за да се избегне 
риск от токов удар. 
Горещите повърхности могат да причинят 
изгаряния! 

 

Лампата във фурната е специална 
електрическа крушка, която издържа на 
температура до 300 °C. За повече детайли 
виж Технически спецификации, стр. 12. 
Можете да се сдобиете с лампи за 
фурната от оторизиран сервизен агент. 

 

Позицията на лампата може да се 
различава от фигурата. 

Ако фурната ви е оборудвана с кръгла лампа: 
1. Изключете уреда от захранването. 
2. Завъртете стъкления капак обратно на 

часовниковата стрелка за да го свалите. 

 
3. Развийте лампата на фурната като завъртите 

обрато на часовниковата стрелка и я 
подмените с нова. 

4. Монтирайте обратно стъкления капак.  
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8 Отстраняване на повреди  
Фурната изпуска пара при употреба.. 
• Нормално е да излиза пара по време на работа. >>>  Това не е повреда. 
Уредът издава металически звуци при загряване и охлаждане. 
• Когато металните части се загряват, може да се разширят и да предизвикат шум. >>>  Това не е 

повреда. 
Уредът не работи. 
• Бушонът е дефектен или се е изключил. >>>  Проверете предпазителите в 

електрическата кутия. Ако е необходимо ги сменете или ги пренастройте. 
• Уредът не е включен в (заземен) контакт. >>> Проверете контакта. 
• Бутоните/копчетата на контролния панел не функционират. >>> Заключването на 

клавиатурата може да бъде активирано. Моля, деактивирайте го. (Виж. Използване 
на заключването на бутоните, стр. 23 ) 

Лампата във фурната не работи.  
• Лампата на фурната е дефектна. >>> Подменете лампата на фурната. 
• Токът е спрял. >>>  Проверете има ли ток. Проверете предпазителите в 

електрическата кутия. Ако е необходимо ги сменете или ги пренастройте. 
Фурната не се загрява.  
• Няма настрони функция и/или температура. >>> Настройте функцията и температурата 

с копчето за функциите и/или копчето за температурата. 
• При модели, оборудвани с таймер, таймерът не е настроен. >>>  Настройте часа. 

(При продукти съдържащи микровълнова фурна, таймерът контролира само микровълновата 
фурна.) 

• Токът е спрял. >>>  Проверете има ли ток. Проверете предпазителите в 
електрическата кутия. Ако е необходимо ги сменете или ги пренастройте. 

(При модели с таймер) Дисплеят на часовника мига или часовниковият символ е включен. 
• Имало е прекъсване на тока. >>> Настройте часа / Изключете уреда и го включете 

отново. 
Ако въпреки, че сте изпълнили указанията 
от този раздел не можете да решите 
проблема, се консултирайте с 
представител на оторизирания сервиз или 
магазина, от който сте закупили уреда. 
Нкога не се опитвайте сами да поправите 
неизправния уред. 


