Модел:

HOE3161IN
HOT3161BI
HOT3161WI

Инструкция за потребителя
ГОТВАРСКИ ФУРНИ
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Указания за безопасност
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните към него части се нагорещяват по време на
използване. Бъдете внимателни и не докосвайте никоя нагорещена част.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части към готварската фурна могат да се нагорещят,
при употреба на уреда. Децата трябва да се държат на безопасно разстояние.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете възможността от електрически удар, преди
подмяна на крушка се уверете, че уредът е изключен.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да стартирате автоматичен цикъл на почистване:
- Почистете вратата на фурната;
- С помощта на влажна домакинска гъба отстранете големите или груби остатъци
от храна от вътрешността на фурната. Не използвайте почистващи препарати
- Отстранете всички принадлежности и комплектът от плъзгащи се метална
подложна решетка и тава;
- Не поставяйте кухненски кърпи във фурната.
• За готварски фурни, които са окомплектовани с термосонда за отчитане на
температурата на месо за печене, преди цикъла на почистване трябва да се затвори
отворът за сондата с помощта на осигурения болт. Когато не се използва термосондата,
винаги затваряйте нейния отвор.
• Деца под 8 години трябва да се държат на безопасно разстояние от фурната, освен ако не
са под постоянен надзор.
• Деца не трябва да си играят с уреда. Фурната може да се използва от лица на възраст 8
или повече години и от лица с ограничени физически, сензорни или психически
възможности, без опит или познаване на продукта, само ако са под наблюдение или са
осигурени указания за работата на уреда по безопасен начин, като са запознати с
възможните рискове.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
• Не използвайте груби или абразивни материали или остри метални скрепери/шабъри, за
да почистите стъклата на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността
и да причинят счупване на стъклото.
• Преди да извадите подвижните части, фурната трябва да се изключи и след почистване
на същата, те да се сглобят отново според инструкциите.
• Използвайте термосонда за отчитане на температурата на месо за печене, само каквато се
препоръчва за този модел фурна.
• Не използвайте парочистител за почистващи операции.
• Свържете щепсел към захранващия кабел, който е в състояние да понесе напрежението,
тока и натоварването, указани на табелката и същият осигурява заземяване при
включване. Контактното гнездо трябва да е изправно, да е подходящо за товара, посочен
върху табелката, и да е заземено. Проводникът за заземяване е с изолация с жълто-зелен
на цвят. Операцията по свързването и проверката на заземяване трябва да се извърши от
квалифициран специалист. В случай на несъвместимост между контактното гнездо и
щепсела на уреда, потърсете квалифициран електротехник да замени гнездото с друг
подходящ тип. Щепселът и гнездото трябва да отговарят на действащите норми за
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страната на извършване на монтажа. Свързването към източника на захранване може да се
извърши и чрез поставяне на автоматичен прекъсвач между уреда и източника на
захранване, който може да понесе максимално свързания товар и който, е в съответствие с
действащото законодателство. Жълто-зеленият заземителен кабел не трябва да се
прекъсва от прекъсвача. При монтажа и използването на уреда контактното гнездо или
автоматичния прекъсвач трябва да са на лесно достъпно място.
• Изключването от електрическата мрежа трябва да става посредством лесно достъпни
контакт и щепсел, или през вградения в инсталацията и съответстващ на правилата за
окабеляване автоматичен прекъсвач.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с кабел или специален
пакет/сноп от кабели, предоставен от производителя, или като се свържете за целта с
отдела за обслужване на клиенти.
• Видът на захранващия кабел трябва да бъде H05V2V2-F.
• Неспазването на горепосоченото може да застраши безопасността на уреда и да обезсили
гаранцията.
• Всеки излишък от разсипан/разлят материал, трябва да бъдат отстранен преди
почистване.
• По време на пиролизния процес на почистване, повърхностите могат да се нагреят
повече от обичайното, поради това децата трябва да бъдат държани на безопасно
разстояние.
• С цел избягване на прегряване, уредът не трябва да се инсталира зад декоративна врата.
• Когато поставите рафта вътре, уверете се, че стоп-бутота е насочен нагоре и към задната
част на фурната. Рафтът трябва да бъде вкаран изцяло във фурната.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте по стените на фурната алуминиево фолио или
защита за еднократна употреба, закупени от магазините. Алуминиевото фолио или всяка
друга защита за еднократна употреба, при пряк контакт с горещия емайл се разтопява и
влошава качеството на нанесеното по вътрешните стени емайлово покритие.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не отстранявайте уплътнението на вратата на фурната.

Адрес за контакт: CANDY HOOVER GROUP S.R.L., Via Privata Eden Fumagalli, 20047 Brugherio, гр. Милано, Р. Италия (Milano, Italy)
Стр. 3 от 16

ОБОБЩЕНИЕ
Общи указания
5 -7

Описание на продукта
8

Използване на готварската
фурна
9 - 12
Почистване и поддръжка на
готварската фурна
12 - 16

Откриване и отстраняване
на неизправности
16

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Указания за безопасност
Безопасност при работа с електрически ток
Препоръки
Монтаж
Управление на отпадъците
Декларация за съвместимост

2.1 Общ преглед
2.2 Принадлежности
2.3 Използване за първи път
3.1 Описание на дисплея
3.2 Режими за готвене

4.1
4.2
4.3





Общи бележки по почистването
Функция за лесно хидравлично почистване
Поддръжка
Изваждане и почистване на страничните стелажи
Изваждане и смяна на прозореца на фурната
Изваждане и почистване на стъклото на вратата
Смяна на крушката

5.1 Често задавани въпроси

Адрес за контакт: CANDY HOOVER GROUP S.R.L., Via Privata Eden Fumagalli, 20047 Brugherio, гр. Милано, Р. Италия (Milano, Italy)
Стр. 4 от 16

1. Общи указания
Благодарим ви, че избрахте един от нашите продукти. По
отношение на получаване на най-добри резултати от
използването на готварската фурна, следва да прочетете това
ръковдство внимателно и го запазете за бъдещи справки.
Преди да инсталирате фурната, запишете серийния номер,
така че да може да го предоставите на персонала от отдела за
обслужване на клиенти при необходимост от ремонт. След
като извадите фурната от нейната опаковка, проверете дали
същата не е повредена по време на транспортиране. Ако
имате съмнения, не използвайте фурната и се консултирайте
с квалифициран техник за съвет. Съхранявайте недостъпен за
деца целия опаковъчен материал (найлонови торбички,
полистирол, пирони). Когато фурната бъде включена за
първи път, може да се развие силен мирис на дим, който се
причинява от лепилото върху изолационните панели около загряването на уреда за първи
път. Това е абсолютно нормално и ако се случи, трябва да изчакате димът да се разсее,
преди да поставите храната във фурната. Производителят не поема отговорност, когато не
се спазват инструкциите, съдържащи се в този документ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите, свойствата и аксесоарите на фурната, указани в това
ръководство, ще варират в зависимост от модела, който сте закупили..
1.1. Указания за безопасност
Използвайте фурната само по предназначение, коeто е само за приготвяне на храна;
всяко друго използване, например като източник на топлина, се счита за неправилно и
следователно опасно. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от
неправилно, некоректно или необосновано използване.
Използването на всеки електрически уред предполага спазване на някои основни
правила:
- Не дърпайте захранващия кабел, за да прекъснете щепсела от контактното
гнездо;
- Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце или крака;
- По принцип, не се препоръчва използването на адаптори, множество контакти и
удължители;
- В случай на повреда и/или лоша работа, изключете уреда и не работете с него.
1.2. Безопасност при работа с електрически ток
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИК ИЛИ КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК
ИЗВЪРШВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ.
Електрозахранването, към което е свързана фурната, трябва да съответства на
действащото законодателство в страната на инсталиране. Производителят не поема
отговорност за каквито и да е щети, причинени от неспазване на тези инструкции.
Фурната трябва да бъде свързана към електрическо захранване със заземен електрически
контакт или чрез многополюсен прекъсвач, в зависимост от действащото законодателство
в страната на монтаж. Електрическото захранване трябва да бъде защитено с подходящи
предпазители а използваните кабели трябва да имат напречно сечение, което да гарантира
правилното захранване на фурната.
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СВЪРЗВАНЕ
Фурната е окомплектована със захранващ кабел, който трябва да бъде свързан само
с електрическо захранване с 220-240 Vac с честота 50 Hz между фазите или между фазата
и нулата. Преди да свържете фурната към електрическото захранване, важно е да
проверите:
- Посоченото захранващо електрическо напрежение;
- Настройката на прекъсвача.
Заземителният проводник, свързан към клемата за заземяване на фурната, трябва да
бъде свързан/в контакт със заземителния извод на захранващата мрежа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да свържете фурната към електрозахранването, помолете квалифициран
електротехник да провери непрекъснатостта на заземителния терминал на захранването.
Производителят не поема никаква отговорност за произшествия или други проблеми,
причинени от невъзможност за свързване на фурната към заземителния терминал или чрез
заземителна връзка с дефектна непрекъсваемост.
ЗАБЕЛЕЖКА: Понеже фурната може да изисква работа по поддръжката,
препоръчително е да оставите друг стенен контакт на разположение, така че фурната да
може да се свърже чрез него, ако се изважда от мястото, където е инсталирана.
Захранващият кабел трябва да бъде заменен само от технически сервизен персонал или от
техници с еквивалентни квалификации.
1.3. Препоръки
След всяко използване на фурната, минималното почистване ще ви помогне да
запазите фурната напълно чиста. Не поставяйте по стените на фурната алуминиево фолио
или защита за еднократна употреба, закупени от магазините. Алуминиевото фолио или
всяка друга защита за еднократна употреба, при пряк контакт с горещия емайл се
разтопява и влошава качеството на нанесеното по вътрешните стени емайлово покритие
За да предотвратите прекомерно замърсяване на фурната и получените силни димни
миризми, препоръчваме да не използвате фурната при много висока температура. Подобре е да удължите времето за готвене и малко да намалите температурата. В допълнение
към аксесоарите, доставени с фурната, ние ви съветваме да използвате само съдове и
форми за печене, устойчиви на много високи температури.
1.4. Монтаж
Произзводителите нямат задължение да извършват монтажа. Ако се изисква
съдействие от производителя за отстраняване на повреди, възникнали в резултат на
неправилен монтаж, тази помощ не се покрива от гаранцията. Трябва да се спазват
инструкциите за монтаж от професионално квалифициран персонал. Неправилното
инсталиране може да причини вреда или нараняване на хора, животни или вещи.
Производителят не носи отговорност за такава вреда или нараняване. Фурната може да
бъде разположена високо в колона или под работен плот. Преди да фиксирате, трябва да
осигурите добра вентилация в пространството на фурната, за да позволите правилната
циркулация на чистия въздух, необходим за охлаждане и защита на вътрешните части.
Направете монтажните отвори, посочени на последната страница, според вида на
монтажа.
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1.5. Управление на отпадъците и защита на околната среда
Този уред е маркиран в съответствие с изискванията на ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕC
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО). ОЕЕО съдържат и двете замърсяващи вещества (които
могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда) и основни елементи
(които могат да се използват повторно). Важно е ОЕЕО да преминат през специфично
третиране, за да се отстранят правилно и да се изхвърлят замърсителите и да се
възстановят всички материали. Хората могат да играят важна роля, за да се гарантира, че
ОЕЕО не се превръщат в екологичен проблем. Важно е да се следват няколко основни
правила:
- ОЕЕО не следва да се третират като битови отпадъци;
- ОЕЕО следва да се отнасят на специализирани зони за събиране, управлявани
от градския съвет или от регистрирано дружество.
В много страни, на местата за събиране на домакински отпадъци има обособени
места за събиране на едрогабаритни ОЕЕО. Когато купувате нов уред, старият може да
бъде върнат на продавача, който трябва да го приеме безплатно еднократно, ако уредът е
от еквивалентен тип и има същите функции като закупения уред.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
Когато е възможно, избягвайте предварително нагряване на фурната и винаги се
опитвайте да я използвате пълна. Отворяйте вратата на фурната колкото е възможно порядко, защото топлината от фурната се разпръсква при всяко отваряне. За значително
икономия на енергия, изключете фурната между 5 и 10 минути преди планирания край на
времето за готвене, и използвайте остатъчната топлина, която фурната продължава да
генерира. Поддържайте уплътненията чисти и за да избегнете загубите на топлината извън
фурната. Ако имате договор с почасова тарифа за потребление на електрическа енергия,
програмата „забавено готвене” прави пестенето на енергия по-лесно, като преместите
процеса на готвене, за да започнете в режим на намалено тарифно време.
1.6. Декларация за съвместимост
Частите на този уред, които могат да влязат в контакт с хранителни продукти,
отговарят на разпоредбите на Директива 89/109/ЕИО на Съвета на Европа (до 27.10.2004
г.) (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1935/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
след 27.10.2004 г.).
С поставянето на знака
върху този продукт, ние потвърждаваме спазването на
всички приложими европейски изисквания за безопасност, здраве и околна среда, които се
прилагат в законодателството за този продукт.
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2. Описание на продукта
2.1. Общ преглед
1. Контролен панел
2. Позиции на рафта/стелажи (странична телена
решетка, ако е включена)
3. Метална решетка
4. Вана за събиране на остатъци
5. Вентилатор (зад стоманена плоча/пластина)
6. Врата на фурната

2.2. Принадлежности
1 Вана за събиране на остатъци

2 Метална решетка

Събира остатъците, които се капят/падат от
скарата по време на готвенето на храни.

Поддържа тави за печене и блюда.

2.3. Използване за първи път
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ
Преди първото използване почистете фурната. Избършете външните повърхности с
влажна мека кърпа. Измийте всички аксесоари и избършете вътрешността на фурната с
разтвор на гореща вода и течност за миене на съдове. Настройте празната фурна на
максимална температура и я оставете да работи за около 1 час, това ще премахне всички
остатъчни миризми от новият уред.
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3. Използване на готварската фурна
3.1. Описание на дисплея

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Първата операция,
която трябва да се извърши след
инсталирането на фурната или след
прекъсване на електрозахранването (това
е разпознаваемо по пулсиращата цифра
12:00 на дисплея) е настройването на
правилното време. Това се постига по
следния начин:
1. Таймер за обратно отброяване
2. Бутон за настройка на часовника
3. Бутон за настройка на времето за готвене
4. Бутон за настройка на час за край на
готвенето
5. Показване на температура или часовник
6. Контролни бутони („-”, „+”) за настройка
на LCD дисплея
7. Бутон за избор на температура
8. Бутон за избор (SELECT) на функция

• Натиснете централния бутон;
• Настройте времето с бутоните „-” и „+”;
• Освободете всички бутони.

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

ФУННКЦИЯ

КАК ДА СЕ
ИЗПОЛЗВА

КАК ДА СЕ
ДЕАКТИВИРА

Заключване
на бутоните

• Функцията
„Заключване за
защита от достъп на
деца” се активира
като докосвате
настройващия бутон
„+” за минимум 5
секунди. От този
момент всички други
функции ще бъдат
блокирани и на
екрана с мигащо
изображение ще се
появи надпис „STOP”
и предварително
зададено време.

• Функцията
„Заключване за
защита от достъп на
деца” се деактивира
като докосвате отново
настройващия бутон
„+” за минимум 5
секунди. От този
момент всички
останали функции
могат да бъдат
избирани отново.

Таймер за
обратно
отброяване

• Натиснете
централния бутон
един път.

• Когато изтече
настроеното време се
активира звукова

КАКВО СЕ
ИЗВЪРШВА

• Задейства се звукова
аларма в края на
настроеното време.

ЗАЩО Е
НЕОБХОДИМО

• Позволява да
използвате фурната
като алармен

Адрес за контакт: CANDY HOOVER GROUP S.R.L., Via Privata Eden Fumagalli, 20047 Brugherio, гр. Милано, Р. Италия (Milano, Italy)
Стр. 9 от 16

ФУННКЦИЯ

Време за
готвене

Край на
готвенето

КАК ДА СЕ
ИЗПОЛЗВА

КАК ДА СЕ
ДЕАКТИВИРА

КАКВО СЕ
ИЗВЪРШВА

ЗАЩО Е
НЕОБХОДИМО

• Натискайте
бутоните „-”, „+” за да
настроите
необходимото време.
• Освободете всички
бутони.

аларма (тази аларма
спира сама, но тя
може да бъде спряна
незабавно като
натиснете бутона
„SELECT”).

• В хода на процеса на часовник (може да се
дисплея се показва
активира или с
оставащото време.
работата на фурната,
или без да работи
фурната)

• Натиснете
централния бутон два
пъти.
• Натискайте
бутоните „-”, „+” за да
настроите
изискващото се за
готвене време.
• Освободете всички
бутони.
• Настройте
функцията за готвене
с бутона за избор на
функция на фурната.

• Натинете който и да
е бутон за да спрете
сигнала. Натиснете
централния бутон за
да се върнете към
функцията на
часовник.

• Позволява да
настроите
изискващото се време
за готвене съобразно
избраната рецепта.
• За да проверите
оставащото време за
работа натиснете
бутона „SELECT”
два пъти.
• За да промените
настроеното време
натискайте бутоните
„SELECT” и „-”, „+” .

• Когато изтече
времето фурната ще
се изключи
автоматично. Ако
желаете да прекратите
времето за готвене порано от настроеното,
или завъртете бутона
за избор на функция
на положение „0”, или
настройте времето на
0:00 (бутони
„SELECT” и „-”, „+”).

• Натиснете
централния бутон три
пъти.
• Натискайте
бутоните „-”, „+” за да
настроите времето
след което желаете да
се изключи фурната.
• Освободете всички
бутони.
• Настройте
функцията за готвене
с бутона за избор на
функция на фурната.

• Фурната ще се
изключи след
изтичане на
настроеното време. За
да изключите фурната
ръчно, завъртете
бутона за избор на
функция на
положение „0”.

• Дава възможност да
настроите края на
времето за готвене.
• За да проверите
настроеното време
натиснете централния
бутон три пъти.
• За да промените
настроеното време
натискайте бутоните
„SELECT” и „-”, „+”.

• Тази функция
обикновено се
използва с функцията
„време за готвене”.
Например, ако
ястието трябва да се
готви в продължение
на 45 минути, и
трябва да е готово за
12:30 ч., просто
изберете изискващата
се функция, настройте
времето за готвене на
45 минути, и
настройте края на
времето за готвене на
12:30 ч.
• В края на
настроеното време за
готвене, фурната ще
се изключи
автоматично и ще
звъни звукова аларма.
• Готвенето ще
стартира
автоматично в 11:45
ч. (12:30 ч. минус 45
минути) и ще
продължи до края на
настроеният час за
„край на готвене”,
след което фурната
ще се изключи
автоматично.
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КАК ДА СЕ
ИЗПОЛЗВА

ФУННКЦИЯ

КАК ДА СЕ
ДЕАКТИВИРА

КАКВО СЕ
ИЗВЪРШВА

ЗАЩО Е
НЕОБХОДИМО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако е избрана
функцията „Край на
готвенето” без да е
настроено времето за
готвене, фурната ще
стартира готвенето
незабавно и ще спре в
края на настроения
час за „Край на
готвенето”.

3.2. Режими за готвене
Функция
набиране

T ° C по
подразбиране

T°C
обхват

Функция (Зависи от модела на готварската фурна)
ЛАМПА: Включва лампата на фурната.

40

40 ÷ 40

180

50 ÷ 240

210

50 ÷ 240

220

210

РАЗМРАЗЯВАНЕ: Когато бутона за избор на функция е настроен
на тези позиции, вентилаторът циркулира въздух на стайна
температура около замразената храна и така я размразява за няколко
минути без да се променя или изменя съдържанието на протеин в
храната.
ГОТВЕНЕ НА ВЕНТИЛАТОР: Ние препоръчваме да използвате
този метод за приготвяне на ястия с птиче месо, тестени изделия,
риба и зеленчуци. Топлината прониква в храната по-добре и се
съкращават времената за предварително затопляне и за готвене.
Може да готвите различни храни по едно и също време с или без
същата подготовка на една или повече позиции. Този метод на
готвене осигурява равномерно разпределение на топлината и
миризмите не се смесват.
Когато приготвяте различни храни по едно и също време, времето за
готвене следва да се удължи с около 10 минути.

50 ÷ 280

КОНВЕНЦИОНАЛНО ГОТВЕНЕ: Използват се двата елемента
за нагряване - отгоре и отдолу. Загрейте предварително фурната за
около 10 минути. Този метод е идеален за всички видове
традиционно печене и запичане. Възползвайте се от този метод при
приготвяне на червени меса, печено говеждо, агнешко краче, дивеч,
хляб, опаковани във фолио храни (папилоти), люспести/с кори
сладкиши.
Поставете храната със съда в средно положение на позиците за
рафта.

50 ÷ 230

ВЕНТИЛАТОР + ДОЛЕН НАГРЯВАЩ ЕЛЕМЕНТ: Използва се
долния нагряващ елемент с работа на вентилатора за циркулиране
на въздуха вътре във фурната. Този метод е идеален за приготвяне
на сочни плодови пити, торти, кишове и пайове.
Той предотвратява изсъхването на приготвяната храна и подпомага
набухването при кексове, хлебно тесто и друга храна, която трябва
да бъде запичана отдолу.
Поставете тавата в долната част на позиците за рафта.
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Функция
набиране

T ° C по
подразбиране

T°C
обхват

Функция (Зависи от модела на готварската фурна)

50 ÷ 230

Функцията „ECO” позволява да готвите по здравословен начин чрез
намаляване на количеството необходима мазнина или олио.
Благодарение на използването на грил и вентилатор в комбинация с
цикъл на подаван пулсиращ въздух, се запазва съдържанието на
влага в храната, като в същотото време повърхността на храната се
припича, а времето за готвене се намалява без а се влошава вкуса на
приготвяната храна.
Тя е особено подходяща за приготвяне на месо, печени зеленчуци и
омлети. Цикълът на пулсиращ въздух запазва влажността във
фурната и съдържанието на влага в храната, запазвайки
хранителните стойности и осигурявайки бърз и равномерен процес
на готвене.
Опитайте всичките си рецепти и намалете на количеството на
сосове, които обикновено използвате и се насладете на лекотата на
тази нова функция!

L3

L1 ÷ L5

ГРИЛ: Използвайте тази функция със затворена врата.
Използва се горният нагряващ елемент самостоятелно и вие може да
регулирате температурата. За да се нагрее елементът до нагорещено
червено са необходими пет минути за предварително загряване.
Белите меса трябва да бъдат поставени на разстояние от скарата;
времето за готвене е по-дълго, но месото ще е по-вкусно. Може да
поставите червени меса и рибни филета на решетката с поставена
под нея тава за събиране на остатъците. Фурната има две положения
за грил:
Грил: 2140W Барбекю: 3340W

220

50 ÷ 230

ПИЦА: При тази функция горещият въздух, който циркулира във
фурната осигурява перфектен резултат за ястия като пица или
сладкиш.

190

*Изпитана в съответсвие с CENELEC EN 60350-1, използван за определяне на енергийния клас.

4. Почистване и поддръжка на готварската фурна
4.1. Общи бележки по почистването
Жизнения цикъл на уреда може да се удължи чрез редовно почистване. Преди да
извършвате ръчни операции по почистване изчакайте фурната да се охлади. Никога не
използвайте абразивни миещи препарати, телена гъба или остри предмети за почистване
за да не повредите невъзстановимо емайлираните части. Използвайте само вода, сапун или
миещи препарати на основата на белина (амоняк).
ЧАСТИ ОТ СТЪКЛО
Препоръчително е да почиствате стъкления прозорец с попиваща кухненска кърпа
след всяко ползване на фурната. За премахване на по-упорити петна може да използвате
домакинска гъба напоена с миещ препарат и след като сте натъркали и разтрили добре
петната, изплакнете с вода.
УПЛЪТНЕНИЕ НА СТЪКЛОТО НА ВРАТАТА НА ФУРНАТА
Ако е замърсено, уплътнението може да се почисти с леко напоена домакинска
гъба.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Почиствайте принадлежностите с мокра, напоена със сапун домакинска гъба, след
което изплакнете и изсушете същите. Избягвайте употребата на абразивни миещи
препарати.
ТАВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОСТАТЪЦИ
След ползване на грила, извадете тавата за събиране на остатъци от фурната.
Излейте горещата мазнина в контейнер и измийте тавата с гореща вода, домакинска гъба и
препарат за измиване на домакински съдове.
Ако има мазни остатъци, накиснете тавата във вода и миещ препарат.
Алтернативно, може да измиете тавата в съдомиялна машина или да използвате търговски
препарат за измиване на домакински съдове. Никога не поставяйте мръсна тава обратно
във фурната.
4.2. Функция за лесно хидравлично почистване
Процедурата за ЛЕСНО ХИДРАВЛИЧНО ПОЧИСТВАНЕ използва пара за
премахне останалата мазнина и остатъци от храна от фурната.
1.

Изсипете 300 ml вода в контейнера за ЛЕСНО ХИДРАВЛИЧНО
ПОЧИСТВАНЕ, намиращ се на дъното на фурната.

2.

Настройте функция на фурната за Статичен (
) или от Дъното (
нагревател.
Настройте температурата на иконката за ЛЕСНО ХИДРАВЛИЧНО
ПОЧИСТВАНЕ.

3.

)

4.

Оставете програмата да работи в продължение на 30 минути.

5.

След 30 минути изключете програмата и оставете фурната да изстине.

6.

Когато уредът изстине, почистете вътрешните повърхности на фурната с плат.

Предупреждение
Уверете се, уредът е изстинал, преди да го докоснете.
Внимавайте с всички горещи повърхности, за да избегнете риска от изгаряния.
Използвайте дестилирана или питейна вода.
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4.3. Поддръжка
ИЗВАЖДАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ СТЕЛАЖИ
1. Развийте болта в посока обратно на часовниковата стрелка.
2. Извадете страничните стелажи, като ги издърпате към вас.
3. Почистете страничните стелажи в съдомиялна машина или с мокра гъба и веднага ги
изсушете.
4. Почистените странични стелажи, поставете обратно и отново монтирайте болтовете,
като се уверите, че са напълно затегнати.

ИЗВАЖДАНЕ И СМЯНА НА СТЪКЛОТО НА ФУРНАТА
1. Отворете вратата със стъклото.
2. Освободете скобите за придържане на вратата чрез еластична шарнирна връзка към
корпуса от лявата и дясната страна, като ги натиснете надолу.
3. Сменете стъклото, като извършите обратните операции за сглобяване.
ИЗВАЖДАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛОТО НА ВРАТАТА
1.Отворете вратата на фурната.
2.3.4. Заключете скобите, развийте и извадете винтовете, и извадете горното метално
покритие като го издърпате нагоре.
5.6. Внимателно извадете стъклото от вратата на фурната (NB: при пиролизни фурни,
също премахнете второто и третото стъкло (аки има)).
7. След като сте почистили или подменили стъклот сглобете всичко в обратен ред.
На всички стъкла маркировката "Low-E" трябва да може да се вижда и да бъде
позиционирана от лявата страна на вратата, в близост до лявата странична скоба. По този
начин фабрично маркираният надпис на първото стъкло ще бъде във вратата на фурната.
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СМЯНА НА КРУШКАТА
1. Изключете фурната от захранване с ел. енергия.
2. Развийте стъклената капачка на лампата, развийте крушката и я подменете с изправна
такава от същия вид.
3. След като подмените крушката, поставете нова стъклена капачка на лампата.
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5. Откриване и отстраняване на неизправности
5.1. Често задавани въпроси
ПРОБЛЕМ

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Фурната не се нагрява.

Не е настроен часовника.

Настройте часовника.

Фурната не се нагрява.

Не е настроена функция за
готвене и температура.

Уверете се, че необходимите
настройки са правилни.

Няма реакция от страна на
реагиращия на докосване
потребителски интерфейс

Наличие на пара или
кондензат по панела на
потребителски интерфейс

Почистете с микрофибърен
плат панела на
потребителски интерфейс за
да отстраните слоя от
кондензат.
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