
ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

FFN 603 NX
FPP 602 X
FPP  609 X
FPP 609 XL
FPP 629 XL
FPP 649 X
FPP 829 XL
FVH 929 XL
FPP 698  X
FCL 614/1 GH
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНСТАЛИРАНЕ

МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

Благодарим Ви за закупуването на този продукт. 
•Прочетете внимателно инструкциите, съдържащи се в настоящата книжка, които ще Ви дадат важни насоки относно монтажа и поддръжката на 
избрания от Вас уред, както и някои полезни съвети за по-доброто му използване.
•Запазете тези инструкции за бъдещо ползване.
При първоначалното включване на уреда е възможно да забележите лека миризма или дим. Това е нормално и не следва да се третира като 
повреда. Изчакайте няколко минути преди да поставите храната във фурната.
•По време на работа достъпните части на фурната ще се нагреят, особено стъклото на вратата. Препоръчваме Ви да не ги докосвате Фурната и 
особено стъкленото стъкло се нагряват изключително по време на работа. Не допускайте деца в близост до фурната когато работи и особено 
когато грила е включен.  

Този уред и частите му отговарят на изискванията на Директива EE
С 89/109. 

Този уред е в съответствие с изискванията на Европейски  
Директиви 73/23/ЕЕС и 89/336/EEC, заменени от 
2006/95/ЕС и 2004/108/ЕС  и всички следващи изменения и 
допълнения.

При разопаковането на уреда, проверете за евентуални повреди при 
транспортирането. Ако имате и най-малки съмнения, не включвайте 
уреда. Свържете се с оторизиран сервизен център.

•Този уред трябва да бъде използван единствено за целта за която е 
предназначен т.е. за приготвяне на храна.
Всякаква друга употреба трябва да се счита за неправилна и 
опасна.
•Производителят не носи отговорност за евентуални щети , 
причинени от неправилна употреба.

При употребата на този уред е необходимо спазването на някои 
основни правила:
-За да изключите уреда от захранващата мрежа не дърпайте 
кабела, а щепсела.
-Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце и крака.
-Не използвайте уреда когато сте с боси крака.
-Не позволявайте на деца да играят или управляват уреда.
-Не използвайте адаптори или щепсели, приспособени за няколко 
уреда едновременно.
-Не позволявайте уредът да се използва от деца или от 
некомпетентни лица без наблюдение.
-Не е препоръчително да използвате адаптори, удължители и др.
•В случай на повреда на кабела – отстранете стария кабел и го 
заменете с нов със същата дължина и със същите технически 
характеристики – HO5RRF, H05VV-F, H05V2V-F. За подмяна на 
кабела се обърнете към квалифициран сервизен център.  
Заземяващия кабел трябва да е с около 10мм по-дълъг от 
захранващия кабел. 
За всякакъв вид ремонт се обръщайте към оторизиран сервиз на 
CANDY,  като поискате подмяна с оригинални части. 
Несъобразяването с горните условия може да има сериозни 
последствия за безопасността и сигурността на уреда.
•Този уред не е предназначен за употреба от хора с физически, 
сетивни и умствени проблеми както и от хора без опит и познания, 
освен ако те не са стриктно инструктирани от компетентно лице 
относно работата и мерките за безопасност. Не оставяйте децата си 
да играят с уреда без надзор.

Инсталиратнето на уреда е задължение на потребителя. 
Производителя няма никаква отговорност към инсталирането на 
уреда. Ако все пак Ви е необходимо съдействие от сервизен 
персонал – то не се покрива от гаранцията.
Неправилното инсталитране на уреда може да доведе до сериозни 
повреди и щети. Производителя не носи отговорност за такъв вид 
повреди.

Преди първоначалната употреба на уреда, почистете таблите. 
Почистете таблите с вода и гъба и подсушете.
Върху единичната решетка можете да 
слагате всякакви видове форми и 
съдове.

Решетката за таблата е подходяща при 
функция грил.  Използвайте 
едновременно 
с таблата за събиране на течности и 
мазнини по време на готвене.

Специалният профил на рафтовете 
означава, 
че те остават хоризонтални дори когато 
се извадят, 
като няма риск от плъзгане или 
разливане на ястието. 

Монтирайте фурната в предвиденото в кухнята място. Уреда може 
да бъде монтиран под плот или в шкаф.
Отворете вратата на фурната за да видите четирите фиксиращи 
отвора. 
За нормалната вентилация на уреда, размерите и разстоянията 
посочени в диаграмата на на последната страница трябва да бъдат 
стриктно спазени. 
Забележка: Когато едновременно с фурната монтирате и плот за 
вграждане, моля обърнете внимание на инструкциите за употреба 
предоставени с плота.

Панелите в кухнята които имат пряк допир или са в близост до 
фурната трябва да са топлоустойчиви или от материали издържащи 
на поне 120оС. Пластмасови материали или уплътнители могат да 
се разтопят или деформират от високата температура. След 
монтирането на фурната, изолирайте всички електрически части. 
Това е основно изискване за безопасност. 
Махнете задния панел на кухненския шкаф или плот, по този 
начин осигурявайки нормална вентилация на фурната – 
разстояние трябва да е поне 45мм.

Фурната трябва да е заземена, след което включете към 
захранващата мрежа.
Ако моделът на фурната не е снабдена с щепсел, монтирайте 
стандартен щепсел към захранващия кабел. Той трябва да бъде 
в състояние да понесе захранването, посочено върху табелката 
с техническите характеристики. Заземяващия кабел е 
жълто-зелен. Щепселът трябва да бъде монтиран от подходящо 
квалифицирано лице. Ако контакта и щепсела са 
несъвместими, обърнете се към квалифициран сервизен 
център за смяна на контакта. 
Също така превключвател трябва да бъде монтиран към 
захранващата мрежа. Свързването трябва да отговаря на 
всички местни изисквания.  
Важно: При инсталирането на фурната, уверете се, че 
захранващия кабел не е изложен на температури по-високи от 
50оС.
Този уред отговаря на всички изисквания. Уреда е безопасен за 
употреба само е ако е правилно заземен. 
Тази фурна отговаря на всички стандарти за безопасност. 
Уредът е безопасен за употреба единствено след заземяването 
му в съответствие с местните стандарти и изисквания за 
безопасност. 
Производителя не носи отговорност за повреди причинени 
от незаземяването на уреда. 
Предупреждение: волтажа и мощността на уреда са 
посочени на етикета (вижте последната страница).
За въпроси относно електричеството и окабеляването на уреда, 
моля обърнете се към квалифициран сервизен център.

СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

ОБОРУДВАНЕ НА ФУРНАТА
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Табла за събиране на течности и мазнини по време на готвене – използва се едновременно с функциите Грил, Скара 
и Грил с вентилатор. 
Никога не използвайте тази табла като тава за печене, тъй като тя отделя миризма и пушек и има опасност от 
разливане.

Комплект за пица – използвайте при 
приготвянето на пица, едновременно с 
функция Пица

Решетката за таблата е подходяща при 
функция грил.  Използвайте едновременно 
с таблата за събиране на течности и 
мазнини по време на готвене. Дръжката 
улеснява безопасното изваждане на 
решетката. Не оставяйте дръжката вътре 
във фурната.

Тази защитна система Ви позволява да 
издърпате скарата напред за да 
нагледате храната, без опасност от 
разливане.
За да извадите скарата издърпайте 
напред и леко повдигнете.

За печене на грил Ви препоръчваме да поставите тавата на 
четвъртото ниво, в зависимост от порциите (вижте фигурата на стр. 
7).
Почти всички видове храна могат да бъдат печени под грила с 
изключение на крехко дивечово месо и месни рула.
Месото и рибата които ще печете на грил, трябва да бъдат 
предварително потопени в мазнина.

Специалните самопочистващи панели са покрити с микро-поресто 
покритие, които се предлагат за всички модели фурна за вграждане 
като допълнителна функция. Ако има монтирани такива, няма да е 
необходимо да почиствате фурната ръчно. Мазнините които се 
натрупват по страните на фурната по време на готвене се 
елиминират от микро-порестото покритие и ги трансформира във 
вид на газ.
Въпреки това обаче възможно е прекаленото натрупване на мазнини 
да блокира микро-порестото покритие и да е необходимо 
допълнително почистване. Изпразнете фурната и я включете на 
максималната температура за около 10-20 минути.
Никога не използвайте абразивни препарати, метални четки, остри 
предмети или химически препарати за почистване на фурната.
Използвайте по-дълбоки съдове за печене на мазни храни.
Ако стените и панелите във фурната са покрити с по-голям слой 
мазнини, каталитичното почистване няма да е много ефективно и в 
такива случаи 
използвайте меко кърпа за отстраняване на петната и мазнините.

Забележка: Всички самопочистващи панели издържат около 300 
часа работа, след което е необходимо да ги замените с нови.

Повърхностите от неръждаема стомана и емайлираните           
повърхности, почиствайте със хладка сапунена вода. Никога не 
използвайте абразивни препарати, тел, твърди четки или остри 
предмети. Почиствайте фурната след всяка употреба. 
Избършете всички остатъци от мазнина. Използвайте топла вода 
и подходящ препарат. 
Стъклената повърхност и вратата почиствайте след като 
изстинат. Повреди причинени от неспазване на това изискване 
не се покриват от гаранцията.
При смяна на лампичката на фурната, най-напред изключете 
захранването. Използваните във фурната лампички са 
специални, издържащи на нагряване. Сменете лампичката с 
такава от същия тип. 

Преди да позвъните в сервиза
-проверете дали фурната е включена правилно.
При възникване на проблем:
Изключете фурната от електрическата мрежа.
Серийният номер на продукта трябва да бъде 
представен на сервизния център. 
Уредът е придружен от гаранционна карта, която Ви дава 
възможност да ползвате безплатни сервизни услуги през 
гаранционния срок. вкусовите Ви предпочитания.

Повече информация за температурите и продължителността за 
готвене и можете да намерите на стр. 7,8.

Тези модели фурни имат електронен контрол на скоростта на 
вентилатора, наречен е патентован VARIOFAN.  По време на 
готвене, системата автоматично променя скоростта на вентилатора, 
като по този начин оптимизира потока на въздух и вътрешната 
температура.

Това е нова система за осветление, която замества традиционните 
"крушки".  14 LED светлини са интегрирани в рамките на вратата. Те 
произвеждат бяло осветяване за високо качество, което дава 
възможност за оглед във вътрешността на фурната с яснота без 
никакви сенки, по всички рафтове. 
Предимства:

Тази система, освен че осигурява отлично осветление във фурната, 
е по-трайна в сравнение с традиционните крушки. По-лесно е за 
поддръжка и най-вече спестява енергия.
Оптимален оглед 
Дълъг живот на осветление
Много ниска консумация на енергия, -95% в сравнение с 
традиционното осветление.
„Уред с LED осветление от клас 1М в съответствие с IEC 60825-
1:1993 +А1: 1997 +А2:2001 (еквивалент на EN60825-1:1994+ A1:2002 
+ A2:2001); максимална мощност    459 nm<150 uW.

Всички                        фурни имат функция            .  

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ЗАЩИТНА СИСТЕМА НА СКАРИТЕ

ПЕЧЕНЕ НА ГРИЛ

В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА

ВРЕМЕ НА ГОТВЕНЕ

САМОПОЧИСТВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗА МОДЕЛИТЕ

Това позволява разпределението на влагата и 
температурата, като се намалява загубата на влага до 
50%, което гарантира, че храната остава крехка и с 
по-добър вкус. Това деликатно готвене се препоръчва за 
печене на хляб и сладкарски изделия.

Тази функция намалява времето за подгряване на фурната: 
само 8 минути са необходими за достигането на 200оС.

Тази функция дава възможност за избор на ниво и 
интензивност при печене на грил, до 50% повече мощност в 
сравнение с традиционните мултифункционални фурни. 

площ на стъклото, за по-лесна поддръжка и по-добра топло 
изолация.

Някои фурни са снабдени с по-голяма 



Автоматичен режим (Auto): Когато е избрано време за готвене или време за край на готвенето. 
Индикатора         ще свети на дисплея през цялото време на автоматичната програма. 
Забрана за достъп от деца: 
Активиране: За да активирате функцията натиснете Set (+)  за минимум 5 секунди, докато индикатора 
       се появи на дисплея. От този момент всички други функции са заключени. 
Деактивиране: За да изключите функцията, натиснете отново бутон Set (+)  за минимум 5 секунди, 
докато индикатора       изгасне. От този момент всички функции са активни. 

Забележка: при някои модели бутоните            са заменени от бутоните      и      .

ВНИМАНИЕ! 
Първото което е необходимо да направите след включване на 
фурната е да настроите часовника, както следва:
•Натиснете централния бутон 1 път. Индикатора      
ще свети на дисплея.
•Натиснете централния бутон 4 пъти. Индикатора           ще 
свети на дисплея.
•С бутоните                настройте часа.
•Отпуснете всички бутони.

Можете да програмирате фурната да работи 
определено време (макс. до 120 минути), след 
което  автоматично да изключи. 
Таймера отброява зададеното време и като се 
върне до позиция 0 фурната се изключва 
автоматично. 
За нормална употреба на фурната, поставете 
таймера в позиция 
За настройка на фурната, уверете се, че таймера 
не е в позиция А.

•Натиснете бутона веднъж. На 
дисплея ще се появи индикатора  
•Използвайте бутоните и за 
настройка на времето за готвене
•Отпуснете бутоните. След около 5 
секунди стартира отброяване на 
времето в секунди 0:00. 

•При изтичане на настроеното от 
Вас време, алармата ще се 
активира (алармата се изключва 
автоматично след 7 минути, 
въпреки това Вие можете да я 
спрете чрез натискането на бутон 
SELECT.

•В края на готвенето се 
включва алармата.
•На дисплея ще бъде 
показано оставащото 
време: мин., сек. З

•Позволява да използвате 
фурната като аларма (можете 
да я активирате независимо 
дали фурната работи или не).

•Тази функция се използва 
едновременно с функцията 
“време за готвене”. Пример: 
ако за ястието са необходими 
45 минути готвене и трябва да 
е готово в 12:30 часа, изберете 
желаната функция, настройте 
времето за готвене на 45 
минути и край на времето за 
готвене в 12:30 часа.
•Готвенето започва 
автоматично в 11:45 (45 
минути преди 12:30 часа). В 
края на готвенето фурната се 
изключва автоматично и се 
включва звуков сигнал. 
ВНИМАНИЕ! 
Ако сте избрали край на 
времето за готвене, без да 
сте избрали време за 
готвенето, фурната се 
включва веднага и спира в 
края на настроеното време.

Настройка на силата на 
акустичния сигнал: 
Силата на акустичния сигнал 
може да бъде увеличена или 
намалена с бутони Set (+) или 
Set(-).

ниско 
средно 
високо

•За готвене в предпочитан 
режим на различни рецепти

•За готвене в предпочитан 
режим на различни рецепти

•Когато изтече настроеното време 
за готвене, фурната се изключва 
автоматично и ще чуете звуков 
сигнал.  Ако желаете да прекратите 
готвенето по-рано, завъртете 
селектора за избор на функция до 
позиция 0 или настройте времето 
на 0:00 (с бутон SELECT и бутоните
            )

•Позволява Ви да изберете 
необходимото време за готвене.
•За да проверите оставащото 
време до края на готвенето, 
натиснете бутона SELECT два 
пъти.
•За да промените вече 
настроеното време за готвене, 
натиснете бутон SELECT и с 
бутоните  направете нова 
настройка. 

•Дава възможност за настройка 
на края на времето за готвене.
•За да проверите оставащото 
време до края на готвенето 
натиснете централния бутон 3 
пъти. 
•За да промените края на 
времето за готвене използвайте 
бутоните SELECT+

•В настроеното от Вас време 
фурната ще се изключи 
автоматично. За да изключите 
фурната по-рано, завъртете 
селектора за избор на функция до 
позиция 0.

Поставете селектора в 
позиция 0.

•Управление на фурната

•Натиснете централния бутон 2 пъти. 
На дисплея ще се появи индикатора 

•С бутоните И изберете 
продължителността на готвене
•Отпуснете всички бутони
•5 секунди след това, влизате в 
автоматичен режим. На дисплея ще 
се появи индикатора  и текущото 
време. Стартира отброяване на 
времето. 
•Изберете функция на готвене със 
селектора
•Натиснете централния бутон 3 пъти. 
На дисплея ще се появи индикатора 

•С бутоните       настройте часа в 
който желаете фурната да се 
изключи.
•Отпуснете всички бутони.
•5 секунди след това, влизате в 
автоматичен режим. На дисплея ще 
се появи индикатора  и текущото 
време.
•Изберете функция на готвене със 
селектора.

•Ако няма настроено време за 
готвене и крайно време, индикатора
        ще свети на дисплея.
•Изберете функция на готвене с 
помощта на селектора
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За да настроите времето за готвене, 
завъртете бутона в посока на 
часовниковата стрелка един пълен 
оборот, след което го позиционирайте 
до желаното време. Когато настроеното 
време измине, алармата ще се включи 
за няколко секунди.

Аналогов таймер 
Когато натиснете бутона, минутната стрелка отива една минута напред. Ако държите бутона продължително 
натиснат, стрелките се движат бързо напред. 
-стрелка за часа 
-стрелка за минутите 
-бутон

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БРОЯЧА ЗАМИНУТИТЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПРОГРАМАТОР

НАСТРОЙКА НА ЧАСА

БРОЯЧ ЗА МИНУТИТЕ 
ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ (продължителност) 
КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

ЗАБРАНА ЗА ДОСТЪП ОТ ДЕЦА 
ГОТВАРСКИ СЪД 

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

ЧАС       
МИНУТИТЕ

БРОЯЧ ЗА 
МИНУТИТЕ

РЪЧНА 
ФУНКЦИЯ

ВРЕМЕ ЗА
ГОТВЕНЕ

КРАЙ НА ВРЕМЕТО 
ЗА ГОТВЕНЕ

ФУНКЦИЯ КАК ДА АКТИВИРАТЕ 
ФУНКЦИЯТА

КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ 
ФУНКЦИЯТА

КАКВО ИЗПЪЛНЯВА 
ФУНКЦИЯТА

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 
ФУНКЦИЯТА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА

      .



•Може да бъде настроена 
единствено с функция за 
готвене. 

•Завъртете селектора за 
функция до позиция 0.

•Управление на фурната •За готвене в предпочитан 
режим на различни рецепти

•Можете да използвате 
фурната като аларма, 
независимо дали фурната 
работи или не.

•В края на готвенето 
фурната се изключва 
автоматично и алармата се 
включва.

•Пример: ако за ястието са 
необходими 45 минути 
готвене и трябва да е готово 
в 12:00 часа, изберете 
желаната функция, 
настройте времето за 
готвене на 45 минути и край 
на времето за готвене в 
12:00 часа.
•Готвенето започва 
автоматично в 11:15 (45 
минути преди 12:00 часа). 

•В края на готвенето се 
включва алармата.

•Позволява Ви да изберете 
необходимото време за 
готвене.

•Позволява Ви да изберете 
програма за готвене и 
желаното от вас време.

•Натиснете 2 пъти бутон 
SET, на дисплея ще се 
появи индикатор „BEL” 
последван от „---“ . 
Завъртете бутона за да 
настроите желаното време. 

•На дисплея ще бъде 
показано оставащото време 
в минути и секунди. В края 
на отброяването на 
времето, на дисплея ще 
бъде показан индикатора 
“000” и ще чуете звуков 
сигнал. За да изключите 
звуковия сигнал, натиснете 
бутон Set.  

•В края на настроеното 
време на дисплея ще се 
появи индикатора “END”, 
индикатора „DUR” мига и 
фурната се изключва 
автоматично, алармата ще 
се включи за около 3 
минути. За да изключите 
алармата натиснете бутон 
Setting.  
•Завъртете бутона обратно 
за да спрете функцията на 
бутоните. По време на 
работа можете да анулирате 
или промените 
продължителността на 
готвене. 

•В края на готвенето 
фурната се изключва 
автоматично и алармата се 
включва. За да изключите 
звуковия сигнал, натиснете 
бутон Set.  Натиснете бутона 
отново, ако желаете да 
рестартирате готвенето. 
Завъртете бутона обратно 
за да спрете функцията на 
бутоните. По време на 
работа можете да анулирате 
или промените 
продължителността на 
готвене. 

•Изберете функция и 
температура за готвене.
•Натиснете един път бутон 
Setting. На дисплея ще се 
появи индикатора „DUR” и 
индикатора ще мига.
•Настройте времето за 
готвене чрез завъртане на 
бутон  Setting.  Оставащото 
време до края на 
програмата ще бъде 
показано на дисплея, а 
индикатор „DUR”  ще свети. 

•Изберете функция и 
температура за готвене.
•Натиснете един път бутон 
Setting. Следвайте 
инструкциите по-горе в 
раздел „DUR”.
•Натиснете бутона отново, на 
дисплея ще се появи 
индикатора „PAU”, 
последван от индикатора 
„---”. Индикатора Start ще 
мига. 
•Изберете времето след 
което желаете да се стартира 
фурната. На дисплея ще 
бъде показано оставащото 
време до стартиране на 
фурната. Индикаторите Start 
и Stop ще светят. Когато 
измине настроенотовреме, 
фурната стартира 
автоматично, само 
индикатора Stop ще свети

Натиснете и задръжте за около 4 секунди бутон Set.  На 
дисплея ще се появи индикатора „SET”. Ще чуете звуков 
сигнал.
Настройте времето през интервали от 1 минута, като 
натиснете бутона. Натиснете бутона продължително за 
автоматична и бърза настройка. 
Всяко действие трябва да бъде изпълнено за 4 секунди, в 
противен случай ще бъде анулирано.

РЪЧНА 
ФУНКЦИЯ

БРОЯЧ ЗА
МИНУТИТЕ
МАКС. 90 
МИНУТИ

ДИСПЛЕЙ
“BEL”

ВРЕМЕ ЗА
ГОТВЕНЕ

МАКС. 24Ч.
ДИСПЛЕЙ

“DUR”

НАПЪЛНО
АВТОМАТИЧНО

ГОТВЕНЕ
ВРЕМЕ 24 Ч.
ДИСПЛЕЙ 

“PAU”

ФУНКЦИЯ КАК ДА АКТИВИРАТЕ 
ФУНКЦИЯТА

КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ
ФУНКЦИЯТА

КАКВО ИЗПЪЛНЯВА
ФУНКЦИЯТА

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ФУНКЦИЯТА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛОГОВ ЧАСОВНИК/ПРОГРАМАТОР

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА
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индикатор
за 

продължи-
телност

дисплей на 
командите

индикатор 
Старт

бутон за 
настройка 



Индикатора      до температурния дисплей мога докато фурната не достигне настроената температура.

HOT:  В края на програмата за готвене, индикатора „HOT” ще се появи на дисплея – това означава, че фурната е все 
още гореща.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПРОГРАМАТОР (Тип А)
Индикатори: брояч на 

минутитеи 
автоматично 
осветление

Дисплей на 
температурата и 

времето

7.Бутони Setting 
(настройка)

Първото което трябва да направите, след монтажа на уреда е да настроите точното време

9.Таймер бутон

ВНИМАНИЕ! 

8.Селектор на 
функция

Индикатори: Функция с вентилатор
Функция с VARIOFAN
Размразяване

1.Индикатори: брояч на минутите и 
автоматично осветление
2.Индикатори:
3. Функция с вентилатор
4.U-COOK функция с VARIOFAN
5.Размразяване
6.Дисплей на температурата и времето
7.Бутони Setting (настройка)
8.Селектор на функция
9.Таймер бутон

* в зависимост от модела
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ФУНКЦИЯ
SILENCE MODE 

/тих режим/

SET THE TIME 
/настройка на времето/

COOKING TIME 
DURATION

/продължителност 
на готвене/

END OF COOKING TIME 
/време за край на

 готвенето/ 

MINUTE MINDER
/брояч на минутите/

CHILD LOCK
/забрана за достъп 

от деца/

КАК ДА АКТИВИРАТЕ 
ФУНКЦИЯТА

КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ
ФУНКЦИЯТА

КАКВО ИЗПЪЛНЯВА
ФУНКЦИЯТА

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ФУНКЦИЯТА

•Завъртете селектора за 
избор на функция до 
позиция „Silence Mode”. 

•Завъртете селектора до 
позиция OFF.

•Позволява ви да изключите 
звука на брояча за 
минутите.

•Изключване на звука на 
брояча за минутите.

•Позволява ви настройка на 
времето, което ще бъде 
показано на дисплея. 

•Настройка на времето

Забележка: Първото което 
трябва да направите, след 
монтажа на уреда е да 
настроите точното време. 
На дисплея ще мига 
индикатора 12.00.

•Пример: ако за ястието са 
необходими 45 минути 
готвене и трябва да е готово 
в 12:30 часа, изберете 
времето за готвене на 45 
минути и край на времето за 
готвене в 12:30 часа.
•Готвенето започва 
автоматично в 11:45 (45 
минути преди 12:30 часа). В 
края на готвенето фурната 
се изключва автоматично и 
се включва звуков сигнал.

•За приготвяне на 
предпочитани рецепти

•Позволява Ви да изберете 
продължителността на 
готвене. 
•В края на готвенето, 
завъртете селектора до 
позиция OFF.
•За да видите времето 
оставащо до края на 
готвенето, завъртете 
селектора до позиция 
„Cooking time duration”. 

•Позволява Ви да изберете 
времето за край на 
готвенето.  
•В края на готвенето, 
завъртете селектора до 
позиция OFF.
•За да видите времето 
оставащо до края на 
готвенето, завъртете 
селектора до позиция „End 
of Cooking time”. 

•Завъртете селектора до 
позиция OFF.

•В края на настроеното време  
фурната се изключва 
автоматично, алармата ще се 
включи. За да спрете готвенето 
по-рано, завъртете селектора 
за избор на функция до 
позиция OFF или настройте 
времето на 00.00, като 
завъртите селектора до 
позиция „Cooking time duration”, 
след което използвайте 
бутоните „+“ и „-“.

•В края на настроеното 
време  фурната се изключва 
автоматично. За да спрете 
готвенето по-рано, 
завъртете селектора за 
избор на функция до 
позиция OFF

•Изберете 00.00 като 
завъртите селектора до 
позиция Minute Minder и с 
бутон „-“ изберете 00.00..

•Включва се алармата за 
няколко секунди в края на 
настроеното време. 

•Можете да използвате 
фурната като аларма, дори 
и когато е изключена.

•Функция забраняваща на 
деца да управляват и да 
играя с уреда.

•Фурната не може да бъде 
използвана

•Завъртете селектора за 
избор на функция до 
позиция „Child Lock”. 
Натиснете бутон „+”за около 
3 секунди.
• И н д и к а т о р а 
„STOP”ще изгасне. 

•Завъртете селектора за 
избор на функция до 
позиция „Set the time”. 
•Използвайте бутоните „+“ и 
„-“ за да настроите времето. 

•Завъртете селектора за 
избор на функция до 
позиция „Cooking time 
duration”. 
•Използвайте бутоните „+“ и 
„-“ за да настроите времето. 
•Индикатора „Auto” ще се 
появи на дисплея. 

•Завъртете селектора за 
избор на функция до 
позиция „End of Cooking”. 
•Използвайте бутоните „+“ и 
„-“ за да настроите времето. 
•Индикатора „Auto” ще се 
появи на дисплея

•Завъртете селектора за 
избор на функция до 
позиция “Minute minder”. 
Използвайте бутоните „+“ и 
„-“ за да настроите времето. 

•Завъртете селектора за 
избор на функция до 
позиция „Child Lock”. 
Натиснете бутон „+”за около 
3 секунди. Индикатора 
„STOP” ще се появи на 
дисплея



Функция

ИНСТРУКЦИИ
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Селектор за 
функция Термостат

Темп. 
настройка 

(за моделите 
с електронен 
програматор 

Тип А)

Включва осветлението на фурната 
Автоматично се активира и охлаждащия вентилатор (само за някои модели).

Размразяване 
Поставете бутона в показаната позиция. Позволява бързо размразяване на замразени 
продукти само за няколко минути. 

Супер Грил 
Тази функция се характеризира с 50% увеличение на мощността в сравнение със 
стандартната функция грил. 

Конвекция 
Изпичане отгоре и отдолу 
Използват се горния и долния реотан. Това е обикновен начин за печене на месо,  дивеч, 
бисквити, ябълки. 

Вентилатор 
Използват се горния и долния реотан, едновременно с вентилатора. 
Препоръчва се при печене на птици, сладкиши, риба и зеленчуци. Топлината прониква в 
храна по-добре, а времето за подгряване и готвене е по-кратко. Можете да приготвяте 
различни видове храна (напр. риба и месо) без да се смесват миризмите. 

Soft cook (a) 
Подходяща функция за печене на хляб. Благодарение на намалената скорост на 
вентилатора, тази функция  увеличава вътрешната влажност на фурната. Повишената 
влажност създава идеални условия за приготвяне на тези храни, за които е необходимо да 
се поддържа еластична консистенция, като се избягват напукването на повърхността.

Грил: използвайте тази функция при затворена врата на фурната 
Използва се горния нагревател, можете да изберете предпочитана температура. Необходими 
са 5 минути за подгряване. Тази функция е идеална за печене дори на големи количества 
птици, наденици и червено месо. Хранителните продукти не трябва да се допират до грила. 
Можете да поставяте месото и рибата директно върху решетката, едновременно с таблата за 
събиране на мазнини

Вентилирано печене на грил (при затворена врата на фурната) 
Използва се нагревателния реотан на грила и вентилатора който кара горещия въздух да 
циркулира във фурната.  Необходими са 5 минути за подгряване.  
Тази функция е идеална за печене дори на големи количества птици, наденици и червено месо. 
Хранителните продукти не трябва да се допират до грила. Можете да поставяте месото и рибата 
директно върху решетката, едновременно с таблата за събиране на мазнини.  По средата на 
готвенето, обърнете месото. 

Вентилатор и долен нагревател 
Препоръчва се при по-деликатни храни – пайове, суфлета и др.

СУПЕР ГРИЛ: има две позиции на грила 
ГРИЛ: 2200W   Супер ГРИЛ: 3000W

Печене на шиш 
Тази функция се използва за печене на месо на шиш.

Пица 
Произвежданата интензивна топлина е подобна на тази в пещите за приготвяне на пици.

* Проверен в съответствие с CENELEC EN50304.
** Проверен в съответствие с CENELEC EN50304 за определяне на енергиен клас.

(а) само за някои модели: функция с „VARIO FAN” е изключителна система разработена от Candy за оптимизиране на резултатите от готвене 
и температурата. Тази система автоматично променя скоростта на вентилатора, когато той е активиран.
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Паста

Тестени изделия

Месо

Риба

Лазаня 3,5 кг. Не е необходимо предварително 
подгряване на фурната

Не е необходимо предварително 
подгряване на фурната

Не е необходимо предварително 
подгряване на фурната

Оформете тестото във вид на хляб и 
с помощта на нож разрежете отгоре 
във вид на кръст и го оставете да 
втасва около 2 часа.  

Предварително подгрейте фурната около 
15 минути. Поставете пицата в намазнена 
тавичка и гарнирайте с домати, моцарела, 
шунка, мазнина, сол и др.

Предварително подгрейте фурната 
около 15 минути. Оставете да втасват 
около 2 часа преди печене.

Поставете месото в съд от огнеупорно 
стъкло. Обърнете месото след  изтичане 
на половината от времето.

Поставете месото в съд от огнеупорно 
стъкло. Обърнете месото след  изтичане 
на половината от времето.

Поставете месото в съд от огнеупорно 
стъкло. Обърнете месото след  изтичане 
на половината от времето.

Поставете рибата в съд от огнеупорно 
стъкло.

Поставете рибата в съд от огнеупорно 
стъкло.

Гарнирайте със сол и мазнина.

Гарнирайте със сол и мазнина. Печете в 
покрит съд.

Поставете месото в съд от огнеупорно 
стъкло. Гарнирайте месото с подправки, 
масло и др.  

Поставете във фурната и стартирайте 
готвенето.

1,8 кг.

1 кг.
(подгряване на 

фурната)
(подгряване на 

фурната)

1 кг.

1 кг.

1 кг.

1 кг.

Филе/1кг.

2 бр.

700 гр.

1 кг. или 3 
пъстърви

1,3 кг.

24 бр.

200 гр. 
всяка

2,5 кг.

Канелони

Хляб

Пица

Сладки

4 фокачия

Бут – говеждо

Пъстърва        

Сьомга

Писия

Платика

Бут – обезкостен

Филе

Телешки бут – 
обезкостен

Макарони

Количество Времетраене
(мин.)

Времетраене
(мин.) ЗабележкаСкара СкараТемпература Температура

Статично печене Електрическо вентилирано 
печене

Като цяло предложените времена за приготвяне, изложени по-долу, са предназначени само за груба ориентация. В действителност те могат да 
варират в зависимост от качеството, свежестта, размерът и дебелината на хранителните продукти, освен това времето за готвене е също отчасти 
и въпрос на вкус. 

Всички видове месо могат да бъдат печени в съд по желание – плитки или дълбоки тави.
Препоръчваме Ви да покривате съдовете по време на печене, за да избегнете изпръскване на фурната и съдовете.
Времето необходимо за приготвяне на месото е едно и също независимо дали съдовете са покрити или не.
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Птици/Заек

Кейк/Торти

Зеленчуци

Плодове

Печене на Грил

Домашни птици

Пилешко месо

Заешко месо

Кокосов кейк

Торта Маргарита

Морковена торта

Торта с кайсии

 Луковици - копър

Тиквички

Картофи

Моркови

Цели ябълки

Круши

Праскови

Филийки хляб 5 (подгряване)

10 (подгряване)

10 (подгряване)

10 (подгряване)

10 (подгряване)

15/20
10 (подгряване)

50/60
10

(подгряване)

5 (подгряване)

5 (подгряване)
50/60

5 (подгряване)

Сандвичи

Наденица

Говежди ребра

Пилешки бутчета

1/1,3 кг.

1/1,2 кг.

1,5/1,7 кг.

Поставете месото в съд от 
огнеупорно стъкло с малко мазнина и 
подправки.

Поставете месото в намазнена тавичка, 
добавете подправки. Обръщайте месото 
ако е необходимо.

Разрежете на 4, гарнирайте със сол, 
масло и поставете в съд от 
огнеупорно стъкло.

Нарежете на филийки и поставете в съд от 
огнеупорно стъкло. Гарнирайте със сол и масло.

Нарежете картофите и ги поставете в съд        
от огнеупорно стъкло. Подправете със сол, 
масло, риган и розмарин.
Нарежете морковите и ги поставете в съд 
от огнеупорно стъкло. 

Опечете ябълките в отворен огнеупорен 
или глинен съд.

Поставете филийки на табличката. Когато 
се запекат от едната страна, обърнете ги и 
от другата страна.

Поставете сандвичите в табличката. Когато 
се запекат от едната страна, обърнете ги и 
от другата страна.

Обърнете ги два пъти по време на 
печенето.

Разрежете надениците на две и ги 
подредете в табличката. След като се 
запекат от едната страна ги обърнете.

Този апарат се продава в търговската мрежа в съответствие на европейската директива 2002/96/ЕС отнасяща се за депониране на електрическо 
и електронно оборудване (WEEE). 
Уверявайки се че този продукт е правилно рециклиран, вие участвате в предотвратяване на отрицателните последствия върху околната среда и 
здравето на хората, които могат да се предизвикат от неправилно депониране на този продукт.
Символа намиращ се на този продукт (виж илюстрацията) показва че той не трябва да бъде третиран като домашните кухненски отпадъци. Той 
трябва да се предаде в пункта за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Приемането на този продукт трябва да се извърши в съответствие със наредбите отнасящи се до опразване на околната среда при депониране 
на този тип отпадъци.
За повече информация относно работата, събирането и рециклирането на този продукт, необходимо е да се свържете с вашето кметство, вашия 
център за обработка на отпадъци или магазина от където вие сте закупили този продукт.

Опечете крушите в отворен огнеупорен или 
глинен съд.
Опечете крушите в отворен огнеупорен или 
глинен съд.

Поставете месото в съд от огнеупорно 
стъкло с малко мазнина и подправки.

Използвайте 22см съд. Предварително 
подгрейте фурната 10 минути.

Използвайте 22см съд. Предварително 
подгрейте фурната 10 минути.
Използвайте 22см съд. Предварително 
подгрейте фурната 10 минути.
Използвайте 22см съд. Предварително 
подгрейте фурната 10 минути.

4 бр.

6 бр/ 0,9 кг.

4 бр./1,5 кг.

4 бр./1,5 кг.

1 кг.

1 кг.
1 кг.

700 гр.

800 гр.

800 гр.

800 гр.

800 гр.

Количество Времетраене
(мин.)

Времетраене
(мин.) ЗабележкаСкара СкараТемпература Температура

Статично печене Електрическо вентилирано 
печене
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