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1. ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Благодарим Ви, че избрахте един от нашите продукти. З а да имате възможно най-добър резултат при използването на фурната, 
внимателно прочетете това ръководство.Препоръчваме Ви да запазите настоящото ръководство за монтаж и експлоатация и при 
нижда да се обръщате към него.
Когато уредът е в експлоатация всички достъпни части са горещи. Внивайте да не се докосвате до тези елементи.
При първият пуск на фурната може да се усети неприятна миризма. Това става защото изолационните елементи се загряват за
първи път. Това е абсолютно нормално и няма повод за притеснение. Изчакайте уреда да изстине и го забършете добре. След 
това е готова за нормална експлоатация.
Една фурна по своята същност на работа става много гореща. Особено стъклото на вратата на фурната.

Частите на този уред, които могат да влязат в контакт с храни, съответстват на разпоредбите на Директива ЕИО 89/109.
Техниката отговаря на европейските директиви 73/23/ЕИО и 89/336/ЕИО, заменя със 2006/95/ЕО и 2004/108/ЕО, и последващи 
изменения.

1.1 Декларация за съответствие

След като разопаковате фурната, уверете се, че тя не е била повредена по някакъв начин. Ако имате някакви съмнения , не я
използвайте: свържете се с квалифициран човек. Съхранявайте опаковъчните материали като найлонови торбички, полистирол,
или пирони извън обсега на деца, защото те са опасни за тях.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Битовият електроуред и неговите открити части, по време на работа
могат да се нагреят до висока температура. Бъдете внимателни и не се докосвайте до тях.
• Деца на възраст под 8 години не трябва да се приближават до уреда без родителски надзор.
• Този битов елекроуред може да се използва от деца по големи от 8 години, а също и oт хора с
нарушени умствени или физически възможности или без необходимият опит, само когато са под 
наблюдение и са инструктирани относно безопасното използване на уреда и знаят за 
съществуващите опасности.
• Не разрешавайте на деца да играят с фурната.
• Почистване и обслужване на битовият уред не трябва да се извършва от деца без надзор.
възрастни.
• Битовият уред, по време на своята работа се нагрява до висока температура. Бъдете
внимателни и не докосвайте нагревателните елементи, разположени във вътрешността на 
фурната.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Битовият електроуред и неговите открити части, по време на работа
могат да се нагреята до висока температура. Не разрешавайте до него да се докосват малки 
деца.
• Не използвайте за почистване на стъклената повърхност на вратата абразивни почистващи
препарати и гъби с метални частици или стъргалки. Те могат да надраскат повърхността, което 
да доведе до напукване или дори счупване на стъклото.
• Преди да почистите фурната трябва да махнете решетката, при задължително изключен уред.
След почистването, поставете отново решетката по начина описан в инструкциите.
• Използвайте само такъв температурен датчик, какъвто е препоръчан от производителя.

Не използвайте парочистачка при почистване на уреда
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете токов удар, преди замяна на осветителното тяло, се
уверете че уредът е изключен от ел. захранването.
• Електрическото включване на битовият прибор трябва да се извърши с използване на
предпазител според действащите правила  и норми за електробезопасност.
• В инструкциите трябва да е указан вида на захранващият кабел. Трябва да се отчете и
температурата на задната повърхност на уреда.
• В случай на повреда на захранващият кабел, той трябва да бъде заменен със специален
захранващ кабел закупен от производителя или оторизираният сервиз. 
• ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасността свързана със случайно задействане на уреда, то той
не трябва да се включва през външни управляващи устройства, като таймер или програматор 
служещ за включване и изключване на ел. уреди.
• ВНИМАНИЕ: При използване на грил, външните детайли могат да се нагреят до висока
температура. Не разрешавайте на деца да се доближават до фурната.
• преди почистване трябва да премахнете разлята течност
• По време на пиролитично почистване, повърхностите могат да се нагреят по-силно от
обикновенно.  Не разрешавайте на деца да се доближават до фурната.

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ



Включете в захранването. Уверете се, че първо има и трети 
контакт, който действа като заземяване на фурната. Фурната 
трябва да бъдеправилно заземена. Ако моделът на фурната не е 
оборудван с щепсел, сложете стандартен щепсел към захранващия 
кабел. Трябва да бъде в състояние да понесе захранването 
посочено на табелата с технически данни. Заземяването е с жълто-
зелен кабел. Щепселът трябва да бъде сложен от надлежно 
квалифицирано лице. Ако контактът и щепселът са несъвместими, 
щепсълът трябва да бъде сменен от надлежно квалифициран 
персонал. A правилно квалифицирано лице трябва също така да се 
гарантира, че захранващите кабели могат да издържат на ток, 
необходим за работата на фурната. ON / OFF превключвател може 
да бъде свързан към електрическата мрежа. При свързването 
трябва да отчетете, силата на консумирания. 
Важно: По време на монтаж, позиционирайте захранващия кабел 
по такъв начин, че да не се подлага на температури над 50 ° С във 
всяка точка. Фурната отговаря на стандартите за безопасност, 
определени от регулаторните органи. Фурната е безопасно да се 
използва само ако е заземена в съответствие с действащите 
правни изисквания за окабеляване безопасност. Трябва да се 
гарантира, че фурната е била правилно заземена.
Производителите не могат да бъдат подвеждани под
отговорност за вреди или щети на хора, животни или вещи,
причинени от неправилното заземяване на фурната.
ВНИМАНИЕ: напрежението и честотата на захрането са 
показанина табелката (фиг. на последната страница).
Окабеляването и системата за окабеляване трябва да могат да
носят максималната електрическа мощност, която се изисква
от фурната. Това е указано на табелата с технически данни.
Ако имате някакви съмнения, обърнете се към квалифициран
електротехник.

1.6 Свързване към ЗАХРАНВАНЕТО1.2 Съвети за безопасност
• Тази фурна трябва да бъде използвана само по пряко

предназначение, т. е. само за приготвяне на храна. Всяко друго
приложение на уреда, например за отопление на помещението, е
забранено.

• Производителят не носи отговорност за щети, породени от
неправилна употреба на уреда. Когато използвате електрически
уреди трябва да спазвате някои основни правила:
– Не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от контакта.
– Не докосвайте фурна с мокри или влажни ръце или крака.
– Не използвайте фурната, ако сте боси.
– По принцип не е желателно да се използват преходници,
разклонители за няколко щепсели и кабелни разширения.
– Ако фурната се повреди или дефектира, изключете я от
мрежата и не я пипайте.
• Ако кабелът е повреден трябва да се замени.
При подмяна на кабела, следвайте тези инструкции. Извадете
захранващия кабел и да го замени с един от H05RRF, H05VV-F,
H05V2V2-F тип. Кабелът трябва да бъде в състояние да 
издържи електрическия ток изискван от фурната. Замяната на 
кабелите трябва да се извършва от квалифицирани техници. 
Заземяването на кабела (жълто-зелен) трябва да е 10 mm по-
дълъг от захранващия кабел. Използвайте само одобрен 
сервизен център за ремонт и се уверете, че са използвани само 
оригинални резервни части. Ако горните инструкции
не се спазв производителите не могат да гарантират 
безопасността на фурната.
•Не покривайте стените на фурната с алуминиево фолио
Това може да доведе до разтапяне или повреда на уреда.

1.3 Монтаж
Монтажът е отговорност на клиента. Производителите не са
задължени да осъществяват тази дейност.
Инструкциите за монтаж на професионално квалифициран
персонал трябва да се спазват. Неправилният монтаж може да
причини вреда или нараняване на хора, животни или вещи.
Производителят не може да носи отговорност за тези щети или
наранявания.

Ако искате фурната ви да работи нормално, трябва корпуса на 
кухнята ви да е подходящ. Панелите на кухненски блок, които 
са в непосредствена близост до пещта трябва да бъде 
направен от термоустойчив материал. Убедете се че всички 
материали могат да издържат на нагряване до 120 градуса. В 
противен случай може да се разтопят и да повредят уреда. 
След като фурната се монтира , електрическите компоненти 
трябва да се изолират .Това е законово изискване за 
безопасност. Всички предпазители трябва да бъдат здраво 
фиксирани на място, така че е невъзможно да бъдат 
отстранени, без помощта на специални инструменти.
Плочата за готвене трябва да има отзад разлика от поне 45
mm, за да има добро охлаждане.

Необходимо е да се направи първоначално почистване на
оборудването, преди първото използване на всеки от тях.
Измийте ги с гъба. Изплакнете и подсушете.

1.7 ОБОРУДВАНЕ ЗА ФУРНА (в зависимост от модела)

1.4 Монтиране на фурна в кухнята
Поставете фурната в пространството, в кухнята, то може да
бъде монтирано под един работен плот или в един шкаф.
Фиксирайте фурната на мястото й, като се използват четирите
фиксиращи отвора в рамката. (Fig. на последната страница).).
За да намерите отворите за закрепване, отворете вратата на
фурната и погледнете вътре. За да се позволи подходяща
вентилация, измерванията и разстоянията, посочени в
диаграмата на последната страница трябва да се спазват.
Забележка: За фурни, които са комбинирани с котлони
инструкциите, съдържащи се в ръководството за плочата
трябва да се спазват.

1.5 Важно

На скарата може да се слагат 
чинии и съдове.
Особено добра е за печене на 
грил. Използвайте я заедно с 
тавичката за мазнини.

Специалният профил на 
рафтовете означава, че те стоят 
хоризонтално, дори когато се 
вадят. Не съществува риск от 
разливане на ястието.
Тавичката улавя соковете от 
храните, които се готвят на 
скарата. Използва се само с грил, 
скара или Fan Grill Assisted ; 
Изкарайте я ако използвате други 
програми.

Никога не използвайте тавата за улавяне на сокове като 
тава за мазнини, тъй като това създава дим и мазнините 
ще изпръскат и замърсят фурната.

Пица комплект. За да се получат
най-добри резултати от
комплекта трябва да се използва
заедно с функцията "пица" .

Тава за мазнини
Идеална е за печене на грил. 
Изполвайте я заедно с 
решетката . Включена е и дръжка 
за по-лесното изваждане на 2та 
елемента. 
НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДРЪЖКАТА 
ВЪВ ФУРНАТА!!! 



Всяка                      фурна има                        функция.
Това дава възможност за управление на 
разпределението на влагата и температурата. Това
намалява загубата на влага с 50%, което гарантира че
храната остава нежна и с по-добър вкус. Препоръчва
се за печене на хляб и сладкарски изделия.

    Фурните имат електронен контрол на скоростта на
вентилатора, патентован VARIOFAN. По време на готвене, тази
система променя автоматично скоростта на вентилатора (в
многофункционалния режим), за да се оптимизира въздушния
поток и вътрешната температура в кухината на фурната.

2. Полезни съвети

2.1 Система за безопастност на рафтовете
Фурната разполага с нова система
за безопасност на рафта. Това ви 
позволява да извади рафтовете при 
проверката на храната, без опасност 
от хранителни разливи или рафтове, 
попадащи случайно от фурната.
За да извадите рафтовете извадет е
и повдигнете.

2.2 Г рил
Печенето позволява да се даде на храната бързо кафяв
цвят . За препичане ви препоръчваме да въведете скарата
върху четвъртото ниво, в зависимост от пропорциите на
храна (вж. фиг. Стр. 7).
Почти всички меса могат да се приготват на грил.
Изключение правят много постните храни и ролките месо.
При приготвяне на месо и риба, трябва преди поставянето
им във фурната да добавите подправки и мазнина.

2.3 Моделите

Това намалява времето за подгряване на пещите: само 
за 8 минути, за да достигне 200 градуса по Целзий.

Някои фурни са оборудвани с нова врата  " WIDE DOOR "   ,която
има по-голяма площ на прозореца, което позволява по-добра
поддръжка и подобрена топлоизолация.

Дава възможност за определяне на нивото и
интензивността на печене на грил, до 50% повече
мощност в сравнение с традиционната фурна.

2.7 AQUACTIVA функция
Процедурата по Aquactiva използва пара, за да се подпомогне 
премахването на  мазнини и хранителни частици от фурната.
1. Излейте 300 мл вода в контейнера за Aquactiva на дъното
на фурната.
2. Задайте   функцията   Static (      )и  ли Bottom (       )н агряване.
3. Настройте температурата Aquactiva  icon
4. Оставете програмата да работи в продължение на 30 минути.
5. След 30 минути изключете програмата и да позволи на 
фурната да се охлади.
6. Когато уредът е истинал, почистете вътрешните повърхности

на фурната с кърпа.

Предупреждение:
Уверете се, че уредът е истинал, преди да го докоснете. 
Трябва да се внимава с всички горещи повърхности, тъй като 
съществува риск от изгаряне. Използвайте дестилирана или 
питейна вода.

300 ml

Сваляне и почистване на металните стелажи
1- Свалете гайките като ги развиете обратно на часовниковата 
стрелка. 
2- Извадете телените рафтове като ги дърпнете към себе си.
3- З а да почистите стелажите ги поставите в съдомиялната машина 
или използвайте влажна гъба, като ги подсушете след това.
4- След процеса на почистване инсталирате телените рафтовете  в 
обратен ред.
5-  Завийте обратно гайките.

A

Предимства:
Системата, освен че осигурява отлично осветление във 

фурната, живее по-дълго в сравнение с традиционните крушка и 
е по-лесно и да се поддържа и най-вече пести енергия.
• По-добро осветяване
• Дълъг живот на осветление
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• Много ниска консумация на енергия,
95% по-ниска от консумация
"Уреда с бяла светлина LED на 1М Class според IEC 6082
1:1993 + A1: 1997 + A2: 2001 (еквивалентен на EN 60825-1: 
1994 + A1: 2002 + A2: 2001); максимално светлината, 
излъчвана мощност λ459nm <150uW.
Не се наблюдава с оптични уреди. "

В зависимост от модела
Има осветителна система, която заменя традиционната 
«крушка». 14 LED светлини са интегрирани в рамките на 
вратата. Те произвеждат бяло осветление , което позволява да 
преглеждате вътрешната страна на фурната с яснота.

2.4 

За препоръчителното време за приготвяне и температури 
първия път, когато използвате фурната, виж таблиците на стр. 
7, 8. След това може да продължите с нормална употреба.

Време за готвене

Самопочистваща се ФУРНА с катализатор

 а 

Специални самопочистващи се панели, обхванати в 
микропоресто покритие се предлагат като допълнително 
оборудване за всички модели. Ако те са монтирани, фурната не 
трябва да се почиства на ръка.
Мазнини, които са пръснали върху стените на фурната по време 
на печене се отстраняват от микропорестото покритие. 
Прекаленото наслояване все пак може да блокира порите и 
следователно да пречи на самопочистването. Самопочистваща 
способност може да бъде възстановена чрез включване на 
празна фурната до максимална температура за около 10-20 
минути. Не използвайте абразивни продукти, остри предмети, 
грапави кърпи или химични продукти и препарати, които могат 
трайно да повредят катализатора.
Когато готвите по-мазни храни е препоръчително да използвате 
по-дълбоки съдове и да сложите тавичката за събиране на 
мазнина.
ВАЖНО Всички каталитични облицовки в момента на пазара им
трудов живот на около 300 часа. Затова те трябва да се сменя 
след около 300 часа.

2.5 

2.6 



3.1 Използване на таймера

3.2 Използване на таймера за край на готвенето
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Настройки на аналоговия таймер
Когато натиснтете бутона, 
стрелката отива с една минута 
напред. Ако го задържите 
стрелките бързо се местят 
напред.

3. ТАЙМЕРА

Стрелка часове       Стрелка минути     Бутон 

3.3 Използване на електронния програматор

Функция  Как да активираме 

Таймер 

Как да изключите     Какво прави За какво се използва

•Натиснете централния
бутон 1 път

•Натиснете бутони "-"  "+"
за да изберете време
•освободете всички бутони

•Когато зададеното време
изтече, се активира звуков
сигнал (тази аларма ще спре
от само себе си, обаче може
да се спре незабавно с
натискане на бутон) SELECT.

•Аларма в края на времето

•
•Натиснете бутони "-" или "+"
за да изберете продължителност
•освободете всички бутони
•Изберете функция със 
селектора

Натиснете централния бутон 2 пъти    •П  ри изтичане на времето
 ф  урната ще се изключи автоматично. 
Ако искате да спрете готвенето
по-рано завъртете селектора на 
0, или зададете времето на 0:00 
(SELECT и  "-"  "+"  бутони)

•
Позволява ви да зададете времето 
за готвене за избраната рецепта
•За да проверите оставащото време  
натиснете SELECT 2 п ъти
•За промяна на зададеното време

натиснете SELECT и "-"  "+"  б утони

•
•Натиснете бутони "-"  "+"
, за да зададете времето, в което 
желаете фурната, да се изключи
•Освободете  бутоните
•Задайте функцията за готвене с
селектора за избор

Натиснете централния бутон 3 пъти

•Натиснете централния бутон 4 пъти
•Задайте времето с "-"  "+"  б утони.
•Освободете всички бутони

ВНИМАНИЕ: Фурната ще работи само при условие че часовникът е настроен.

•В зададеното време, фурната
ще се изключи. За да 
изключите ръчно 
фурната поставете 
селектора в позиция O.

•Позволява ви да зададете 
края на времето за готвене.

•За да проверите предварително
зададеното време натиснете 
централния бутон 3 пъти•З а промяна на настройките
SELECT +  "-"  "+"

ВНИМАНИЕ: първата операция за извършване след като 
фурната е била инсталирана или след прекъсване на 
захранването (това се разпознава от мигането на дисплея ) е 
задаването на правилното време. Това се постига, както следва:

3.4 Настройване на точното време

• Тази функция обикновено се използва с 
функцията"готвене" . Например, ако 
ястието  трябва да бъде приготвено в 
продължение на 45 минути и трябва да е 
готово до 12:30 часа, трябва само да 
изберете желаната функция, зададете 
времето за готвене до 45 минути и края на 
времето за готвене до 12:30 часа.

•В края на времето за готвене, 
фурната ще се изключи автоматично
и звукова аларма ще звъни..

Заключване

•Функцията "Заключване" се
активира  като задържите бутон 
Set (+) за най-малко 5 секунди. 
От този момент нататък всички 
други функции са заключени и на 
дисплея ще започне да мига 
STOP и предварително зададено 
време на пресекулки..

•Функцията "Заключване" се
деактивира  като задържите 
бутон Set (+) за най-малко 5 
секунди. О  т този момент 
нататък всички функции могат 
да бъдат избирани отново.

00:00
select

2.8 Почистване и поддръжка
Почиствайте неръждаема стомана и емайлирани повърхности с топл а 
сапунена вода или с подходящи маркови продукти. В никакъв случай 
не използвайте абразивни прахове, които могат да увредят 
повърхностите на фурната. Много важно е да почиствате фурната 
всеки път, когато тя се използва. Разтопените мазнини се отлагат по 
стените на фурната по време на готвене. Следващият път, когато 
фурната се използва тази мазнина може да предизвика неприятни 
миризми и може дори да застраши готвенето. Използвайте топла 
вода и препарат за почистване; изплакнете обилно.
За да направите тази скучна работа излишна, всички модели могат да 
бъдат облицовани с каталитични самопочистващи се панели: те се 
доставят като опция (вижте раздела САМОПОЧИСТВАЩА ФУРНА с 
каталитични панели).
Използвайте перилни препарати и абразивни средства метални като 
«Brillo подложки» за неръждаеми стоманени решетки.
Стъклените повърхности трябва да се почистват когато са 
изстинали. Повреди по тях не се покриват от гаранцията

За да смените интериорното осветление
изключете захранването и развийте крушката . Сменете с  
идентични крушка, която може да издържа на много високи 
температури

2.9 Сервизен център
Преди да се обадите на Service Centre
Ако фурната не работи, ние препоръчваме:
да проверите, че фурната е правилно включена в захранванет о.
Ако причината за неизправността не може да се установи: 
изключете фурната от електрическата мрежа, не докосвайте 
фурната и се обадете на следпродажбено обслужване. 
Преди да се обадите на Центъра за услуги не забравяйте да 
си запишете серийния номер на табелата с технически 
данни (виж фиг. На последната страница). Фурната се доставя 
с гаранционен сертификат, който гарантира, че тя ще бъде 
ремонтирана безплатно от Сервизния център.

За да настроите времето за готвене, 
завъртете врътката до едно пълно 
завъртане и след това 
позиционирайте индексът на 
необходимото време. Когато времето 
е изтекло, сигнал ще звъни в 
продължение на няколко секунди.

Този контрол позволява да настроите 
желаното време за готвене (макс. 120 
мин.) Фурната ще се изключи 
автоматично в края на зададеното 
време.
Таймерът ще отброява обратно 
зададеното време до позицията O и 
изключва автоматично.
За нормалното използване на 
фурната настроите таймера на 
позиция.
За да настроите фурната се уверете, 
че таймерът не е на позиция O .

•По време на работа
се показва ост. време

Позволява да използвате 
фурната като алармен 
часовник (при включена и 
изключена фурна).

Време за 
готвене

Край на 
готвенето

• Готвенето ще се
стартира автоматично в 
11:45 (12:30 минус 45 
минути) и ще продължи до 
предварително зададеното 
време за край на готвене , 
когато фурната ще се 
изключи автоматично. 
ВНИМАНИЕ.
Ако зададете "край на 
готвенето" без да зададете 
краен час, готвенето 
започва веднага.

•Натиснете някой бутон
за да спрете сигнала. 
Натиснете централния бутон 
за да се върнете до 
часовника.



3.5 Използване на аналоговия програматор

3.6 Настройка на точно време
• Натиснете и задръжте за 4 секунди, бутона за настройка.

 На дисплея ще се появи "SET". Звънецът ще прозвъни

• Задайте времето като натискате бутона. Всяко натискане премества
с 1 минута. Задръжте бутона за по-бърза промяна.

Всяка дейност, която желаете, трябва да се извърши в 
рамките на  4 секунди, в противен случай тя се отменя.

Функция Как да активираме Как да изключим Какво прави За какво се използва

Ръчна
функция

Време за готвене
макс. 24 ч 
DISPLAY 
"DUR" 

• Може да бъде зададена
само с режим на готвене.
Без настройка на таймера.

• Преди всичко въведете
функция и време за 
готвене.
• Натиснете веднъж буто-
на за настройки. 
Дисплея показва "DUR" 
и индикатора за 
продължителност мига.
• Определете

изискваната
продължителност чрез
завъртане на бутона за
настройка. Оставащото
време се показва и
светлинният индикатор
" Продължителност "
свети.

• Завъртете до позиция
Stop

• Позволява да работите с
фурната.

• За готвене на определена
рецепта.

Таймер макс.
90 мин.

 DISPLAY
"BEL”

• Натиснете 2 пъти бутона
на дисплея ще се появи 
"BEL" и още  "---". 
• Задайте време,

като въртите бутона
за настройки

• По време на обратното
броене, на дисплея се
показва непрекъснато
оставащото време в
минути и след това за
секунди. В края на
отброяването, на дисплея
се показва "000" мига

• Издава сигнал в края
на зададеното време.

• Позволява ви да
използвате фурната като
аларма дори ако
фурната е изключена.

• Когато отброяването
изтече, на дисплея се 
показва "END", мига 
светлинен индикатор 
"Продължителност"  и 
фурната прекъсва 
автоматично. Звънецът  
излъчва сигнал за края на 
готвенето . За да го спрете, 
натиснете бутона за 
настройка. Натиснете втори 
път, ако искате да 
рестартирате готвенето, ако 
е необходимо.

• Възможно е по време на
работата на всяка фурната 
да отмени или да измени 
продължителността на 
готвене.

• Позволява ви да
настроите времето за
готвене, необходима за
избрана рецепта.

• В края на времето ,
фурната ще се
изключи автоматично и
ще прозвучи звуков
сигнал.

Автоматично
Готвене

Макс 24 ч. 

DISPLAY
"PAU"

• Преди всичко въведете
функция и време за
готвене

• Натиснете веднъж за да
зададете продължителността. 
Следвайте инструкциите по-
горе

• Натиснете за втори път, на
дисплея се показва "PAU",
последвана от "---", START
светлинният индикатор
мига. - Задайте времето за
пауза преди да започнете
да печете. По време на
пауза, фурната не готви,
на дисплея се показва
непрекъснато оставащата
пауза, като светлинните
индикатори за пускане и
спиране светят. Когато
отброяването изтече,
фурната ще започне да
готви, само Stop
светлинен индикатор ще
свети.

• В края на времето за
готвене, фурната ще се
изключи автоматично.
Звънецът излъчва сигнал в
края на готвенето . За да
го заглушите, натиснете
бутона за настройка.
Натиснете втори път, ако
искате да рестартирате
готвенето
По време на работа е
възможно фурната да
отмени, паузира или
измени някоя от функциите
и продължителността на
готвене.

• Позволява Ви да
програмирате фурната,
така че рецептата да е
готова в желаното
време.

Пример: ако сега е 
10.00., ястието трябва 
да бъде приготвено за 
45 мин.  и да е готово 
в 12.00

1.    Изберете функция и 
температура.
2. Задайте
продължителност 45 мин.
3. Задайте пауза 75 мин.

(т.е. 10.00 + 75 мин =
11.15)
Процеса на готвене 
ще стартира в 11.15 и 
ще приключи в 12.00

Продъл-
жителност Старт

Настройки

Команди



Използване на електронния програматор  (Type A)

Led "°" на температурния индикатор пулсира докато предварително зададеното температура не е достигната.
HOT: Когато програмата за готвене е завършен, ако фурната е все още топла, «HOT» се появява на дисплея.

Функция Как да активираме Как да изключим Какво прави За какво служи

Тих режим

Настройка на време

Продължител- 
ност на готвене

Край на време 
за готвене

Таймер

Заключване

• завъртете левия селектор
до позиция " Silence 
mode “

• Завъртете селектора за • Позволява да спрете звука
функции до OFF.

•Спирате звука на функцията

• завъртете левия селектор
до позиция  “Set the 
time”.
• Използвайте бутони " + " и
" - ", за да зададете времето

• Позволява ви да
зададете времето, което
се появява на дисплея

• Завъртете селектора за
функции до OFF.

• За настройка на времето

• Завъртете десния
селектор до функция за 
готвене
• завъртете левия селектор
до позиция
"Cooking Time Duration"
• Задайте време с бутоните
" + " и " - "

• Позволява ви да
зададете времето,нужно
за рецептата

• Когато времето е зададено
завъртете селектора до
OFF за да отидете до
настоящо време.

•Когато времето за
готвене изтече, фурната
изключва автоматично и
алармата звъни няколко
секунди, за да спрете при
готвене рано, завъртете
контролната функция на
OFF или настроите
времето за 00.00;

• за готвене на определена
рецепта

• Завъртете десния
селектор до функция за 
готвене
• Завъртете левия селектор
до позиция "End of 
cooking"
• Настройте края на готвене
с  " + " и " - "

• Auto светва

• Позволява да запаметите
време за край.

• Когато времето е
зададено завъртете
селектора до OFF за да
отидете до настоящо
време.

• Когато времето за
готвене  изтече фурната
спира автоматично. За да
спрете по-рано завъртете
селектора до OFF

• Завъртете левия селектор

до  Minute Minder
• настройте алармата

• аларма за няколко
секунди в края на
зададеното време.

• Задайте времето на
00.00 чрез завъртане на
ляво функция за избор на
позиция Minute Minder, и
с помощта на бутона "-"

• Може да използвате
функцията Аларма, дори 
и ако фурната е 
изключена

• Завъртете левия селектор
до позицията Child 
lock.
Натиснете  " + " за 3 
секунди
• Активирано когато
се появи " STOP " 

Завъртете обратно левия   Фурната е блокирана.•
селектро до Child lock и 
задръжте "+" за 3 сек.

• STOP изчезва.

• Функция, полезна
когато има деца в 
дома.

1. Таймер или Авто светлина
2. Светлини
3. Функция с вентилатор
4. Функция с VARIOFAN
5. Размразяване
6. Дисплей за температура или време
7. Бутони за настройка
8. Селектор функции
9. Селектор време

* в зависимост от модела

първата операция за извършване след като фурната е била инсталирана или след прекъсване на 
ВНИМАНИЕ ! захранването (това се разпознава от пулсирането на дисплея ) е задаването на правилното време

Селектор време

Селектор функции

Светлини Функция с вентилатор
Функция с VARIOFAN

Размразяване

Бутони за настройка

Таймер или Дисплей за температура 

Авто светлина или време

• Тази функция се използва
обикновенно с функцията 
"готвене".
Например, ако ястието трябва 
да бъде приготвено в 
продължение на 45 минути и 
трябва да е готово до 12:30 
часа, трябва само да изберете 
желаната функция, зададете 
времето за готвене до 45 
минути и края на времето за 
готвене до 12:30 часа.
Готвенето ще се стартира 
автоматично в 11:45 (12:30 
минус 45 минути) и ще 
продължи до предварително 
зададеното време за край на 
готвене , когато фурната ще се 
изключи автоматично.



* Тестван в съответствие с CENELEC EN 50304.
** Тестван в съответствие с CENELEC EN 50304 използвано за дефиниране на енергийния клас.

Инструкции за работа

Селектор 
на 

функции

Настройки на 
температурата 
( при модели с 

електронен 
програматор 

TYPE A)

Термостат 
селектор

ФУНКЦИИ

Включва осветлението на фурната.
Това ще активира автоматично вентилатора за охлаждане (само при модели, които го имат)

Размразяване
Когато изберете тази функция вентилатора циркулира въздуха около замразената храна 
така че я размразява за няколко минути без да се промени състава на протеин.

Супер грил
Тази функция прави храната по-хрупкава. Характерезира се с 50% по-голяма мощност от 
стандартния грил.

Натурална конвекция
Използваат се долен и горен нагреватели. Стандартна форма на печене. Идеална за 
печене на месо , печене на бисквити. Прави храната вкусна и хрупкава

Готвене на вентилатор
Използват се долен и горен нагреватели заедно с вентилатора, който циркулира въздуха 
вътре във фурната. Препоръчва се за зеленчуци, риба и др. Топлината навлиза в храна по-
добре и времената за претопляне и готвене се намаляват. Можете да приготвяте различни 
храни едновременно. Този метод дава много добра дистрибуция на топлината и миризмите 
не се смесват. Може да оставите около 10 мин повече когато готвите повече от 1 ястие.

Меко готвене (а)
Функция за хляб и сладкарски изделия. Намалената скорост на вентилатора създава 
идеални условия за готвенето на този тип храни, които трябва да станат еластична 
консистенция докато се говят и в същото време да избегнат препичането на повърхността.

Вентилатор и долен нагревател
Идеална за деликатни ястия (пайове , суфлета )

Грил
Използва се само горния нагревател и можете да настроите температурата. 5 мин 
предварително нагряване са нужни за да загреете добре елементите. Идеален за кебап. 
Белите меса трябва да се държат на дистанция от грила. Времето за готвене е по-дълго но 
месото е по-вкусно. Можете да слагате червените меса и риба на рафта с тавичката за 
мазнини отдолу.

Супер грил
Фурнaта има 2 позиции на  грила:

Грил с вентилатор : Използвайте турбо грил със затворена врата.
Горен нагревател + вентилатор за циркулиране на въздуха във фурната. Предварително 
нагряване е нужно само за червени меса. Поставете храната на рафта на средното ниво. 
Сложете отдолу тавичката за мазнини , за да събере отделeните сокове. Уверете се че 
храната не е прекалено близо до грила. По средата на готвенето обърнете храната.

Грил / шиш
Използва се за ппродукти приготвяни на въртящ се шиш

Пица
Тази функция осигурява идеални условия за ястия като пица и фокача, чрез 
цуркулиране на горещ въздух във фурната.

(а) За някой модели : функцията с VARIOFAN е екслузивна система разработена от Candy за оптимизиране на резултатите от готвенето. 
VARIO FAN системата се активира сама и автоматично променя скоростта на вентилатора, когато изберете определена функция: Функциите на 
вентилатора са в ограденото поле на контролния панел.



5. Таблици на времена за готвене
Общите предложени времена за приготвяне, посочени по-долу, са предназначени за груба ориентация. Те може в действителност да 
се различават в зависимост от качеството, състоянието, размера и дебелината на приготвените храни ,а и времетраенето на готвене 
е отчасти въпрос на вкус.

Съвет: Намалете температурата за да избегнете изсъхването 
и втвърдяването на повърхността на храната.

Позиции на рафта 4
3
2
1

22

• Паста
2 2

22

22

11

21

22

33

22

21

22

• •

22

22

22

22

Поставете лазаня в незатоплена фурна 

Поставете в незатоплена фурна 

Поставете в незатоплена фурна

Оформете тестото на руло и  
направете кръст с нож в горната му 
част, оставете тестото да втаса за 
поне 2 часа. Намазнете съда за 
печене и поставете тестото в 
средата
Затоплете фурната за 15 минути и 
поставете пицата на намазана тава 
за печене. Украсете ги с домати, 
моцарела, шунка, масло, сол
Поставете 24 vol au отвори във 
фурната и печете.

Затоплете фурната за 15 мин, 
сложете мазнина в тавата.

Сложете месото в дълбок съд Pyrex и 
подправете със сол и черен пипер; 
Обърнете на половината време

Гответе месото в покрит съд Pyrex с 
билки, подправки, масло

Гответе, както е посочено по-горе

Гответе, както е посочено по-горе

Покрийте пъстърва със сол, масло 
и лук и варете в чиния Pyrex.
Гответе сьомгата в отворен съд 
Pyrex със сол, черен пипер и масло.
Гответе единствено със сол и една 
супена лъжица масло.

Гответе с масло и сол в покрит съд.

Лазаня

Канелони 
Паста на фурна

• Печене

Хляб

Пица

Замразени 
сладки

Фокача
(n° 4)

• Месо

Всички меса могат да се пекат в плитки или дълбоки тави за печене.
Препоръчително е да се покриват плитките тави, за да се избегне разплискването на страните на фурната с 
мазнини. Времената за печене са едни и същи независимо дали месото е било покрито или не.

Говеждо

Обезкостено

Обезкостено 
телешко

Филе от телешко

пъстърва

Риба

сьомга

морски език

Ципура

Kg 3,5

Kg 1,8

Kg 2,5

Kg 1
di pasta

Kg 1

n° 24

gr. 200  

Kg 1

Kg 1

Kg 1,3

Kg 1

3 цели
или 1 кг

700 g
2,5 cm парче

1 кг

2 цели

70 ÷ 75

50 ÷ 60

55 ÷ 60

35
10

(загряване)

25 ÷ 35

30 ÷ 35

25 ÷ 30

220

220

220

200

190

220

200

60 ÷ 65

40 ÷ 50

45 ÷ 50

30 ÷ 35
10

(загряване)

20 ÷ 25

25 ÷ 30

20 ÷ 25

200

200

200

180

190

200

180

70 ÷ 80

100 ÷ 110

90 ÷ 110

80 ÷ 90

220

220

220

220

50 ÷ 60

80 ÷ 90

90 ÷ 100

80 ÷ 90

200

200

200

200

40 ÷ 45

30 ÷ 35

40 ÷ 45

40 ÷ 45 220

220

220

220 35 ÷ 40

30 ÷ 25

35 ÷ 40

35 ÷ 40

200

200

200

200

Статична електрическа фурна Фурна с вентилатор

Храна Количество  Ниво
Време

в минути
Фурна
темпер
атура

Бележки:Рафт Време
в минути

Фурна
темпер
атура



5. Таблици с времена за готвене

• Зайци и птици

Статична електрическа фурна Фурна с вентилатор

Храна Количество  Ниво
Време

в минути
Фурна
темпер
атура

Бележки:

Поставете токачки в дълбока Pyrex 
или керамика чиния с много малко 
масло
Следвайте процедурата за 
готвене на токачка.
Поставете всички парчета от един и 
същ размер в остъклена тава. 
Обърнете парчетата и когато е 
необходимо.

Използвайте кутия, която е 22 см дълбока. 
Предварително загряване за 10 минути.

Нарежете копъра на парчета, 
добавете масло, сол и картофи, ако 
е необходимо, и поставете с лице 
нагоре. Покрийте съда.
Нарежете тиквичките, поставете в 
чиния Pyrex и добавете маслото и сол. 
Нарежете картофите на две равни 
части поставете в чиния Pyrex. 
Подправете със сол, origano и 
розмарин. Гответе в масло.
Нарежете морковите, поставете в 
чиния Pyrex

Печете плодовете в една отворена Pyrex 
чиния. Оставя се да изстине във фурната.

Следвайте процедурата по-горе.

Следвайте процедурата по-горе.

Поставете хляб на скарата. Когато 
едната страна на хляб е печена, 
обърнете и печете от другата страна.

Поставете хляба на скара. Когато 
едната страна на сандвич е печена, 
обърнете и печете от другата страна.
Нарежете колбасите наполовина и ги 
сложете на скарата. На половината 
време ги обърнете .

Уверете се, че ребрата на говеждото са 
изложени на пълния ефект на главния 
грил. 
Обърнете ги два пъти по време на 
печене

вят. Поставете храната да бъде на скара под инфрачервен грил. Предупреждение: Когато скарата е върху него придобива ярко червен ц
Поставете тавата под скарата за събиране на сокове и мазнини от храната.

Рафт

токачка

Пиле

Заек

Kg 1-1,3

Kg 1,5-1,7

Kg 1-1,2

22 60 ÷ 70

2 2 100 ÷ 110

2 2 50 ÷ 60

60 ÷ 80

110 ÷ 120

55 ÷ 65

220

220

220

200

200

200

Кокосовата торта 1

1

1

1

1 5055 180 160

• Торти

пандишпан

Морковена торта

Пай кайсия 700 gr

55

65

40

175

180

200

1

1

2

40 ÷ 45

50 ÷ 60

30 ÷ 35

160

160

180

• Зеленчуци

Копър

Тиквички

Картофи

Моркови

800 gr

800 gr

800 gr

800 gr

1

1

2

1

70 ÷ 80

70

60 ÷ 65

80 ÷ 85

220

220

220

220

1

1

2

1

60 ÷ 70

60 ÷ 70

60 ÷ 65

70 ÷ 80

200

200

200

200

• Плодове

Ябълки цели

Круши
Прасокови

Kg 1

Kg 1
Kg 1

1

1
1

45 ÷ 55

45 ÷ 55
45 ÷ 55

220

220
220

2

2
2

45 ÷ 55

45 ÷ 55
45 ÷ 55

200

200
200

• Грил

Парчета
хляб за тостер

Сандвичи

Салам

Ребра 

Пилешки крака

4 парчета

4

n°6 / Kg 0,9

n°4 / Kg 1,5

n°4 / Kg 1,5

44

33

4 4

4 4

3 3

5
(5 загряване 
на грила 

10
(10 загряване 
на грила 

25/30
(5 загряване 
на грила 

Grill Grill

Grill Grill

Grill Grill

Grill Grill

Grill Grill

5
(10 загряване 
на грила

5/8
(10 загряване 
на грила 

15/20
(10 загряване 
на грила 

15/20 (10 загря-
ване на грила 

Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2002/96/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (WEEE). Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за 
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при 
неправилното изхвърляне на този продукт.
Символът върху продукта показва, че този продукт не може да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да 
бъде предаден в специализиран пункт за изкупуване на електрическо и електронно оборудване Третирането трябва да се 
извърши в съответствие с местните норми за изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация за третирането, 
оползотворяването и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на 
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Време
в минути

Фурна
темпер
атура

Използвайте кутия, която е 22 см дълбока. 
Предварително загряване за 10 минути.

Използвайте кутия, която е 22 см дълбока. 
Предварително загряване за 10 минути.
Използвайте кутия, която е 22 см дълбока. 
Предварително загряване за 10 минути.

50/60 (10 загря-
ване на грила 

50/60 (10 загря-
ване на грила 

25 (5 загря-
ване на грила 



БГ

Производителя не носи отговорност за неточности причинени от грешки в печатането или неправилен превод в тази брошура. Ние си запазваме правото да правим изменения  
в моделите съобразно появилите се изискванията в ключително в интерес на портебителя като не съобщаваме за тези изменения б ез това да засяга характеристики              
свързани с безопастността или функционалността

 

 

 

 

БГ Указателна табела 

Защитно уплътнение (доставя се с фураната ако е необходимо) 

МОНТАЖ БГ
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