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• 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 на
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
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Всички детайли от този уред, които могат да са в досег с храна
отговарят на директивите на ЕС  Този 
електроуред отговаря на изискванията на директивите на ЕС  

 
89/336/ЕЕС заменени от директиви    с  
внесените в тях поправки
След разопаковане на уреда, проверете дали има някакви видими 
повреди. При наличието на каквито и да е съмнения, не използвайте 
фурната, а се свържете с квалифициран специалист. 
Пазете опаковката ( найлонови чували, уплътнения от полистирол и 
др. ) на недостъпно за деца място, тъй като тези материали могат 
да се окажат опасни за децата.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МЕРКИ 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
Производителя не носи отговорност за повреди възникнали 
поради неправилно или небрежно използване на фурната. 
При използване на фурната, трябва да се съблюдават 
следните правила за техника на безопасност:
При изключване на щепсела на електрическия кабел от 
контакта, придържайте щепсела, а не самия кабел.
Не се докосвайте до фурната с мокри или влажни ръце и или 
крака.
Не ползвайте фурната, ако сте боси.
Не използвайте разклонители или удължители за включване 
на фурната.
В случай на повреда на фурната в следствие на нейното 
падане или по друга причина, я изключете. Извадете щепсела 
от контакта и не я докосвайте.
В случай на повреда на захранващият кабел, той трябва да 
бъде заменен по следния начин:
Отстранете кабела и го заменете с нов кабел 
тип  Кабелът трябва да има 
достатъчна устойчивост на натоварване, за да пропуска 
необходимият за потреблението на фурната ток.
Замяната на кабела трябва да се извърши от квалифициран 
специалист.
Проводникът за заземяване ( с жълто-зелена индикация) трябва 
да бъде с 10 мм по-дълъг от останалите проводници.
При изпълнението на ремонта ползвайте услугите само на 
оторизирани сервизни центрове и се уверете, че са използвани 
само оригинални резервни части. При неспазване на описаните 
по-горе условия, производителят не може да гарантира 
безопасна работа на вашата фурна.
• Не изменяйте характеристиките на вашата фурна чрез
конструктивни изменения на устройството и.
• Не съхранявайте във фурната лесно запалими материали, тъй
като при случайно включване на уреда те могат да се 
възпламенят.
• Не разрешавайте на деца, да сядат на вратата на фурната или
да увисват на нея.
• При поставянето и изваждането на храна от фурната,
използвайте защитни ръкавици.

ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За 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. При нужда от 
сервизна поддръжка, трябва да укажете серийният номер на на фурната, записан в гаранционната карта.
След първоначално разопаковане на фурната, се убедете, че няма никакви видими повреди. В случай на съмнение относно целостта на 
уреда, се свържете със специалист побслужването и не използвайте уреда.
Пазете опаковката ( найлонови чували, уплътнения от полистирол и др. ) на недостъпно за деца място, тъй като тези материали могат да се 
окажат опасни за децата.
В случай на неспазване на инструкциите дадени в това ръководство, производителят не носи отговорност за евентуални възникнали 
повреди и наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите, характеристиките и принадлежностите на фурната, които са описани в даденото ръководство, 
могат да се различават в зависимост от модела

Кодов номер

Сериен номер 

МОНТАЖ
Отговорност за монтажа на уреда носи потребителя.
Производителя няма ангажимент за монтажа на електическия 
прибор. Ако възникне проблем, свързан с неправилния монтаж на 
фурната, производителят няма да приеме това като част от 
гаранционното обслужване.
Специалистът, монтиращ фурната е длъжен да спазва 
инструкциите за монтаж. Неправилният монтаж може да доведе 
до наранявания на хора и домашни любимци, както и да нанесе 
вреди на имуществото. Производителят не носи отговорност за 
възникнали такива загуби.
Материалите, от които е направен шкафа за фурната, трябва да 
могат да издържат на температури не по-малки от 70°С.

Фурната може да се монтира в шкаф на известна височина 
или да бъде разположена под работния плот.

Преди окончателното закрепване на фурната, се убедете, че на 
мястото на което се намира е осигурена нормална циркулация 
на въздуха.
Това е необходимо условие за охлаждане на фурната и защита  
на нейните детайли от прегряване.
Направете отвори ( показани на последната страница на това 
ръководство ) в зависимост от типа монтаж.

ПРЕПОРЪКИ
• Почиствайте фурната след всяко използване
• Не покривайте вътрешната повърхност на фурната с
алуминиево фолио или други материали за еднократна 
употреба. Тези материали при контакт с нагревателните 
елементи и стените на фурната, могат да се разтопят и да 
повредят вътрешната емайлирана повърхност на фурната
• С цел избягване на прекомерно зацапване на вътрешноста на
фурната ви препоръчваме да не използвате много високи 
температури. По добър резултат ще получите, ако намалите 
температурата и увеличите времето за приготвяне на храната.

Паспортна таблица

К ато допълнение
към  приложените
в комплекта 
принадлежности, ви препоръчваме и зползването само на 
термоустойчиви съдове и термоустойчиви форми за печене.



СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛ. МРЕЖАТА
СВЪРЗВАНЕТО КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА ТРЯБВА ДА 
СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ ТЕХНИК НА ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗ ИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТ ПРИТЕЖАВАЩ НЕОБХОДИМАТА 
КВАЛИФИКАЦИЯ.
Свързването към ел. мрежата трябва да се извърши в 
съответствие с действащите норми и правила. 
Производителят не може да носи отговорност за повреди 
възникнали поради неправилното свързване на електрическият 
уред.
Фурната трябва да бъде включена към контакт с включено 
заземяване  или чрез многополюсен автоматичен изключвател в 
съответствие с електротехническите правила и норми действащи 
в държавата, в която се монтира уреда.
При свързването на фурната, трябва да са предвидени 
подходящи предпазители и проводници с достатъчно голямо 
сечение.

СВЪРЗВАНЕ
Фурната е снабдена със захранващ кабел за свързване към 
електропреносна мрежа AC 220 - 240 V ( между двете фази 
или между фаза и неутрално)  и честота 50Hz

 Преди свързване на уреда към ел. мрежата проверете:
~ Напрежението в ел. мрежата
~Т окът при който сработват предпазителите
Проводникът на защитното заземяване ( жълто-зелен ),  
свързан към клемата за заземяване на фурната, трябва да е 
включен към контакта за заземяване на ел. мрежата.

 
Преди включването на фурната проверете целостта и 

сигурността на заземяването
• Производителят не носи отговорност за повреди и нещастни
случаи възникнали поради некачествено заземяване на уреда 
или липса на такова.

ЗАБЕЛЕЖКА  е  забравяйте факта, че фурната може да 
изисква следпродажбено обслужване. Контактът в който е 
включена фурната, трябва да е на такова място, че ако бъде 
преместена фурната, то тя отново да може да се включи към 
този контакт.

Захранващ кабел З амяната на захранващият кабел, трябва да 
се извърши от техник от оторизиран от фирмата сервиз или от 
достатъчно квалифициран специалист.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ФУРНАТА

Преди първоначално използване на фурната, измийте 
нейните принадлежности с гъба. Изплакнете ги с вода и 
ги изсушете.
На скарата можете да поставяте форми за печене и кухненски 
съдове.

а За събиране на течности отделяни при приготвянето на хран 
на грил, използвайте тавичка за събиране на течност.

Никога не ползвайте тези тавички като тави за 
приготвяне на храна, тъй като натрупаните мазнини, 
могат да се разпространят в обема на фурната и да се 
получи голямо количество дим.
Не поставяйте тези тавички директно на основата на 
фурната.

В комплекта принадлежности на някои от моделите е включен 
специален плот за приготвяне на хрупкава пица с включен към 
него ролков нож за нарязване на пица.

Тавата за печене на тестени изделия трябва да се поставя 
на скрата. Тя е предназначена за приготвяне на изделия, като 
еклери или сладкиши, бисквити и др.
Никога не поставяйте тавата на дъното на фурната.

ВЪРТЯЩ ШИШ

За приготвяне на храна на шиш  не е необходимо 
предварително загряване на фурната. Готвенето се 
извършва при затворена врата.
В този случай потреблението на електроенергия е с 
90-95% по-ниско от традиционната система.

п оставка
шиш  
д ържачи и 

винтове
д ръжка

Когато фурната работи, в нея не трябва да има 
неизплзвани принадлежности.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ШИШЪТ

Отвийте винтовете на държачите 
Сложте месото на шиша 
З афиксирайте месото на шиша с  

    помощта на държачите 
З атегнете  виновете 
Сложете шиша в специалното 

    въртящо се отверстие 
Махнете дръжката



СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 
Преди да позвъните в центъра за свервизно обслужване:

Ако фурната не работи  
Проверете дали е правилно свързана към ел. мрежата

Ако не можете самостоятелно да определите причината за 
неизправността  
 Изключете фурната от ел. мрежата. Позвънете в сервизния 

център и не се докосвайте повече до нея.  
Преди да позвъните в сервизния център, запишете серийният 
номер на уреда, показан на паспортната таблица.
Ако не е изтекъл срокът на гаранцията указан в гаранционната 
карта, уредът ви ще бъде ремонтиран безплатно.

Този електроуред е маркиран в 
съответствие с изискванията, описани в 
директива   относно рециклирането 
на електрическо и електронно оборудване  

Ако правилно извършите рециклирането на този 
уред, вие ще помогнете за опазване на околната 
среда от замърсяване и ще избегнете нанасяне 
на вреди на здравето на хората.
Показаният символ на изделието указва, че 
конкретният уред не трябва да се изхвърля,

като обичаен битов отпадък. Вместо това трябва да се занесе в 
пункт за изкупуване на електронни и електрически отпадъци, за 
извършване на рециклиране и повторно използване на част от 
материалите
Рециклирането трябва да се извърши съобразно местните 
закони за опазване на околната среда.
За получаване на подробна информация относно обработката, 
възстановяването и повторното използване на материалите 
използвани в даденото изделие, се свържете с местната служба 
за извозване и рециклиране на битови отпадъци или 
търговският пункт от който сте закупили уреда.

Характеристики н а лампата  
V AC W ц окъл  

За да замените лампата 

 Развийте стъкления капак
 Развийте лампата.
 Завийте лампа от същия тип ( вижте показаните по-горе 

характеристики)
 След замяната на лампата, завийте и стъкленият капак.
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• Преди извършването на ръчното почистване оставете фурната
да изстине.
• Никога не ползвайте за почистване абразивни почистващи
препарати, метални стъргалки или остри предмети. Това може 
да доведе до невъзстановими повреди на емайлираното 
покритие.
• Използвайте само сапунена вода или избелващи средства ( на
базата на амоняк) 
• Никога  не покривайте страничните стени на фурната с
алуминиево фолио.
СТЪКЛЕНИ ДЕТАЙЛИ 
След  всяко използване на фурната се препоръчва почистване 
на стъклената врата с абсорбираща кухненска хартия. 
В случай на силно замърсяване, можете да използвате за 
почистване разтворен във вода миещ препарат и добре 
изцедена гъба.
* Никога не ползвайте абразивни почистващи средства и остри
предмети. Те могат да надраскат повърхността, което да доведе 
до напукване или дори счупване на стъклото.

УПЛЪТНЕНИЕ НА ВРАТАТА
Ако уплътнението на вратат е зацапано, го изчистете  с 
навлажнена и изцедена гъба.

Почистете принадлежностите с помощта на гъба, напоена в 
сапунена вода. Измийте добре с чиста вода и изсушете. Не 
използвайте абразивни почистващи срества.

ТАВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТЕЧНОСТ
След приготвяне на храна на грил или шиш извадете тавичката 
от фурната. Внимателно излейте топлата мазнина в контейнер. 
Измийте тавата с гъба напоена с горещ воден разтвор с миещ 
препарат.
Ако в тавата са останали загорели остатъци от мазнина, 
накиснете тавата във вода с миещ препарат  
Тавата може да се мие също така и в съдомиялна машина или с 
помощта на специални почистващи средства за фурни.
Никога използвайте непочистена тава.

ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ФУРНАТА 
Преди да започнте почистване или замяна на лампата във 
фурната, задължително я изключете от ел. мрежата.
Лампата и нейният защитен капак са изработени от 
термоустойчиви  материали.

Във фурната, вместо обичайната халогенна лампа , се използва 
светодиодна система за осветление. Във вратата на фурната са 
вградени 14 светодиода ( за моделите без пиролитично 
почистване)  или 10 мощни диода ( за моделите със система за 
пиролитично почистване). Това осигурява във вътрешността 
на фурната едно висококачествено осветление с бял цвят, без 
сенки от принадлежностите.

 
Тази ситема, освен че осигурява превъзходно осветление във 
вътрешността на  фурната, ви гарантира много по-дълъг период 
на работа сравнен със стандартните крушки и много по-малък 
разход на електроенергия за осветяване.

Оптимално осветяване
Дълъг експлоатационен срок 
Много ниско потребление на електоренергия (  до 95% по-нисък 

разход на ел. енергия)

СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
      НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ

ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА



5. Описание на дисплея
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Панел на диспея : Време, програмиране на режим 
на готвене, индикатори, функция за настройка на 
температурата на готвене и позиция на рафтовете;

Настройки: Температура, Програмиране на времето за готвене - 
можете да регулирате завъртите бутона към “ - ” или “ + ”

За да потвърдите настройка: натиснете бутона.

Бутони за регулиране и потвърждаване

Светлинен индикатор 
Защитата за деца

Бустър дисплей: 
Предварително 
загряване

Дисплей за функциите на 
фурната и 
препоръчителна програма

Въртящ  
шиш

PYRO

Светлинен индикатор
Затваряне на вратата 
на фурната

Светлинен индикатор : 
превишаване на зададената 
температура

Часовник / 
програмиране /
температура на готвене

Символ на избраната програма: готвене 

Време Таймер   Край на готвенето

PYRO

220

LED - а изгасва при отваряне на 
вратата



5.1 Преди да използвате уреда за първи път 

• Предварително почистване
-Почистете уреда преди да го използвате за първи път:
-Почистете външните повърхности с влажна мека кърпа.
-Измийте всички аксесоари и избършете вътре във фурната с 
разтвор от топла вода и препарат за миене.
-Задайте максимална температура на празна фурна и оставете за 
около 1 час, това ще премахне всички миризми на новостта. 
Уверете се, че помещението е добре вентилирано.
• Неща, които трябва да запомните
Потвърждение на работа на таймера:
Модификацията трябва да се потвърждава с натискане на бутон. 
Спиране на фурната:
Това може да се наложи ако сте въвели неправилна функция.
За да спрете фурната Върнете  копчето за функции на позиция Stop
Защитата за деца:
За заключване на фурната, изберете функцията безопасност на 
децата. Обърнете се към раздела "Защитата за децата".
Охлаждащият вентилатор:
Той предпазва контролния панел и електрониката от топлини щети.
Той започва и спира автоматично, дори когато фурната е изключена. 
Фурна осветление:
Чрез завъртане на светлинния символ, можете да включите 
осветлението на фурната, когато тя не е в употреба.
Когато фурната се използва, осветлението работи по време на 
всички функции , също и когато вратата се отвори.

го 
• Настройки на часовника
Когато фурната се свърже към електрическата мрежа или след дъл 
прекъсване на ел.захранването, часовникът трябва да се настрой. 
За да настройте часовника:
1 - Завъртете контролното копче на  символа “Clock”  :
2 - Настройте часовника с централния бутон като завъртите към “-” 
или  “+”,
3 - Върнете контролното копче до позиция STOP .

3 - времето за готвене и края на времето за готвене могат да 
бъдат програмирани като завъртите селектора на програмите до 
"време за готвене" или "край на времето за готвене".
"Време за готвене" или "края на времето за готвене" индикацията 
на дисплея започва да мига. Използвайки на централния бутон, 
промете настройките, както е обяснено по-горе и потвърдете. 
Повече подробности относно програмирането, ще 
намерите в глава 5.3 озаглавена ПРОГРАМИ.
4- В края на цикъла на готвене завъртете бутона за избор на 
функция обратно до позиция "стоп ".
Индикаторът мига отново и ще продължи да свети докато 
остатъчната топлина не достигне достатъчно ниска температура.

Режими за готвене
Всяко готвене трябва да се извършва при затворена врата

Долу + Вентилатор - Комбинацията на нагревателя 
отдолу и вентилатор е идеален за плодови торти, киш и 
сладкиши. Тя не позволява храната да стане прекалено суха и 
насърчава тестото да се покачва. Поставете на рафта в долната 
позиция във фурната.

Долу - Използването на долния нагревател е идеално 
за готвене всички на сладкарски базирани ястия. Използвайте го 
за  киш, торти, пастет и всяко готвене, което се нуждае от повече 
топлина отдолу.

Долу + Горе -  Горните, така и долните нагревателни 
елементи са в употреба. Този метод е идеален за всички 
традиционно печене и готвене на червено месо, печено говеждо 
месо, агнешко бутче, хляб или увити във фолио храни.

Долу + Горе + Вентилатор - И горния и долния 
нагревателни елементи се използват заедно с вентилатора, 
който циркулира топъл въздух из цялата фурна. Препоръчваме 
този метод за домашни птици, сладкиши, риба и зеленчуци. Чрез 
използването на този метод топлината прониква по-добре и 
времето за готвене и подгряване се намалява. Опцията 
вентилатор ви позволява да готвите различни храни заедно на 
различните нива във фурната, като се гарантира равното 
разпределение на топлинна енергия,без риск от смесването 
вкусове и миризми. 

Циркулярен нагревател  + Вентилатор - Той е 
идеален за готвене на различни видове храни, по едно и също 
време (например месо и риба) без смесване на вкусове и 
миризми. Готви много внимателно и е идеален за гъби, торти, 
сладкиши и т.н.

Грил  - Използва се горния нагревателен елемент. 
Успехът е гарантиран за смесени скари, кебап и печено ястия. 
Скарата трябва да бъде предварително загрята до висока 
температура в продължение на 5 минути. Бели меса винаги 
трябва да бъдат поставени на известно разстояние от елемента 
на грила, времето за готвене е малко по-дълъг, но месото ще 
бъде по-сочно. Червено месо и рибни филета могат да бъдат 
поставени директно върху рафта с тавата, поставена под на 
долния рафт.

Грил  + Вентилатор - Горният нагревателен елемент 
се използва в комбинация с вентилатор, който циркулира 
горещия въздух в пещта. Предварително нагряване се 
препоръчва за червени меса, но не е необходимо за бели 
меса. Грила е идеален за готвене на дебели хранителни 
продукти като свинско или птиче. Храната трябва да се постави 
директно в центъра на средния рафт.

Грил + Шиш + Вентилатор - Преимуществото при 
използването и на трите метода е, че храната се пече 
равномерно и при това не става суха и безвкусна. Шишът се 
върти поне още 5 минути след спиране на нагряването. Това 
осигурява максимално използване на останалата във фурната 
топлина. При използване на шиша не се налага предварително 
загряване на фурната

Размразяване - Когато е настроена на тази позиция. 
Вентилаторът циркулира горещ въздух в замразената храна, така 
че да размразява в рамките на няколко минути, без 
съдържанието на протеин в храната, която се променя

Температурата е предварително зададена в 40 ° C константа, 
не може да се променя.

Затопляне - препоръчва се за претопляне на храна, 
позиционирайте на скарата, на второто ниво от горе, или за 
размразяване хляб пица или сладкарски изделия 
(позиционирайте на щанда, на по-ниското ниво).

а Пица - С тази функция горещия въздух се разпространяв 
равномерно във фурната и се гарантира перфектен резултат за 
ястия като пица или торта.

PYRO - Фурната се грижи за цялото вътрешно 
почистване-два избора са възможни ECO, SUPER

5.2 Как да използвате ФУРНАТА
• Ръчен режим
Методи за готвене, предложени в ръчен режим, са посочени в 
таблицата по-долу. температура се препоръчва за всеки метод на 
готвене. Това може да се променя в рамките на предварително 
определен диапазон.

1-  Завъртете копчето на фурната до функцията, необходима за 
готвене. Нагревателните елементи в експлоатация за избрания 
метод на готвене се показват на дисплея.
2- Подходящата температура съгласно определения метод за 
готвене се показва. Той може да бъде променен в рамките на 
предварително определени граници - виж таблицата по-горе.
За да промените настройките на температурата, завъртете 
централния бутон и потвърдете настройката с натискане на същия 
бутон.
... температурните настройки са фиксирани, но могат да бъдат 
променяни по време на цикъла на готвене.
Фурната ще започне готвенето и ще започне да се загрява.
Светлинният индикатор мига, докато избраната температура е 
достигната. Звуков сигнал звучи в края на тази операция и 
индикаторът става постоянен. 06 BG
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Функция режим 
съгласно модела на 

фурната

Предварително 
зададена 

температура
°C

Температура ° С Функция
Booster*

210
160

50-220
50-220

Booster
 

Долу + Вентилатор
Долу

Долу + Горе 
Долу + Горе + Вент. 
Циркулярен нагревател  + Вент. 
Грил
Грил + Вентилатор 
Грил + Шиш + Вент. 
Размразяване 
Затопляне

*Booster:  температурата се повишава бързо

210
180
L2

190
240
40
60

50-230
50-230
L1-L3
50-200
180-240

No
No

Booster
Booster

**Фурната трябва да има тази функция

220 50-240

Пица 230**

Booster

Pyro Pyro

230
ECO: 425 / 65 min 
SUP: 425 / 1h 30min

**
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5.3 Програми

Таймер:
Таймерът работи независимо от фурната и няма ефект върху 
нагревателните елементи. Това е просто напомняне.
•Завъртете копчето до позиция Timer. Символът Timer ще се появи.
Цифрите 00:00 ще се появят на дисплея.
•Минутите ще започнат да мигат, натиснете бутона , докато достигнете
необходимия брой минути и потвърдете с натискане на същия бутон.

•Часовете ще започнат да мигат, натиснете бутона , докато достигнете
необходимия брой минути и потвърдете с натискане на същия бутон.

•Завъртете бутона обратно до позиция "стоп".
Когато времето изтече, времето за готвене ще изчезне. Звуков сигнал
ще прозвучи в продължение на 15 секунди, а на дисплея ще започне да
мига Timer (за да го спре преди 15 секунди да са изтекли, просто
натиснете централния бутон).

ПРОГРАМИРАНЕ времето за готвене:
Различни рецепти са предварително програмирани с времето за 
готвене. В ръч режим, размразяване или режим поддържане на 
температурата могат да бъдат предварително определени, ако е 
необходимо.
Завъртете копчето до позиция Време за готвене. Символът Време за 
готвене ще се появи. Предварително програмирано време за готвене 
за различните рецепти ще се появи, или 00:00 за другите функции на 
фурната.
Завъртете селектора на програмите обратно до Stop позиция за да 
потвърдите новoтo време за готвене.

Когато времето изтече, времето за готвене ще изчезне от дисплея. 
Звуков сигнал ще прозвучи в продължение на 15 секунди, а времето за 
готвене и символа STOP ще мига.

Завъртете бутона за програмиране на функциите обратно до
"СТОП". Ако не направите това, времето за готвене и символа
STOP ще продължат да мигат.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КРАЯ НА Време за готвене:
Различни рецепти са предварително програмирани с времето за 
готвене и затова с края на времето за готвене. В ръчен режим, 
размразяване или Дръжте на топло режим могат да бъдат 
предварително определени, ако е необходимо.

Завъртете бутона до "край на готвенето" . Символът STOP ще се 
появи. Предварително програмирано края на времето за готвене 
за различните рецепти ще се появи, или 00:00 за други функции 
фурната или времето на деня ще бъде показан.

Завъртете селектора на програма за потвърждаване на крайното време.
Минутите ще започнат да мигат. Завъртете централния
бутон и за посочване на необходимия брой минути, и
потвърдете избора си с натискане на същия бутон.
Часовете ще започнат да мигат. Завъртете централния бутон и за
посочване на необходимия брой часове, и потвърдете избора си с 
натискане на същия бутон.

Забележка: с отложен старт, на края на времетраене на 
програмата ще се появи на дисплея с "Време за готвене" и "Стоп" 
символа, и само на режим функция Рецепта на фурната остава.
Фурната автоматично изчислява времето за начало (край време 
минус време за готвене).
В края на цикъла на фурната се изключва автоматично. звуков 
сигнал ви уведомява, че цикълът е приключил и "Време за готвене" 
и символа STOP ще мигат.

Тази функция обикновено се използва с функцият "продължителност
на готвене" .

Например, ако ястието трябва да се готвят в продължение на 45 
минути и трябва да бъде готова до 12:30 часа, трябва само да изберете 
желаната функция, задаване на времето за готвене до 45 минути и края 
на времето за готвене до 12:30  часа

Селектор
на програмите

• По-добре е да не солите месото, докато не приключите с
готвенето, защото солта предизпиква отделяне на мазнини, които 
ще изцапат фурната и ще направят дим.
• Стави на бяло месо, свинско, телешко, агнешко и риба може да се 
сложи във фурната студена. Времето за готвене е по-дълго, 
отколкото в предварително загрята фурна, но това готвим по-
добре, тъй като топлината има повече време, за да проникне в 
ставата.

Правилното подгряване е в основата на успешното готвене на 
червено месо .
Грил

• Преди зареждане на грила:
Извадете месото от хладилника няколко часа преди печене. 
Поставете го на няколко слоя от кухненска хартия. Това подобрява 
изземването, което го прави вкусно и се избягва месото да остане 
студено в центъра.
Добавете черен пипер и подправки за месо преди печене, но 
добавяйте сол след готвене. По този начин той ще се възползва 
по-добре и да остане сочно. Намжете всички продукти, които ще 
се готвят с малко масло. Това става най-добре с широка плоска 
четка. След това поръсете с черен пипер и още билки (мащерка и 
др.)

• По време на готвене:

 я Никога пробивайте храната по време на готвене, дори когато 
въртите. Това позволява на сока да изтече и тя става суха.

ИЗПИЧАНЕ
Избягвайте използването на лъскави кутии, те отразяват 
топлината и могат да развалят вашите торти. Ако вашите торти 
покафеняват твърде бързо ги покрийте с пергаментова хартия 
или алуминиево фолио.
Внимание: Правилният начин да се използва фолио е с 
лъскавата страна в посока на тортата. Ако не, топлината се 
отразява от лъскава повърхност и не проникват в храната.

Избягвайте да отваряте вратата през първите 
20-25 минути 

5.5 Съвети

,  
Контраста на дисплея може да се регулира по всяко време. 
Настройката по подразбиране е "C5". За да регулирате настройката 
извършвате следното:

•Завъртете селектора за програма до “Light” а този за функции до “0”.
Натиснете централния бутон за 3 сек. и  “CX” ще се появи на 
дисплея ( X = нивото на контраст).
Завъртете централния бутон за да изберете контраст (1 до 9). 
Потвърдете като задържите централния бутон за 3 секунди.

5.6 Настройка на контраста на дисплея

Готвенето ще се стартира автоматично в 11:45 (12:30 
минус 45 минути) и ще продължи до предварително 
зададения "край на готвене" , когато фурната ще се 
изключи автоматично.

ВНИМАНИЕ!
Ако функцията "край на готвенето" е избрана без да се 
определи продължителността на времето за готвене, 
фурната ще започнете да готви веднага и ще спре в 
края на избраното времето за готвене.

5.4 Използване на таймера "край на готвенето"
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 от връщането 
зададеното време до позицията O и 
изключва автоматично.
За нормалното използване на фурната 
настроите таймера до позиция.

STOP

Символи на дисплея

Лампа

Настройка на времето

Програмиране Време за готвене

Програмиране на край на готвене

Таймер в действие

Защитата за деца включена

Заключване на вратата на фурната
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5.7 ИЗПОЛЗВАНЕ на TOUCH Контрола на програматора на часовника

Функция          Как да активираме

MINUTE 
MINDER

COOKING
TIME

END OF
COOKING

Как да изключим                 Какво прави За какво служи

• Натиснете централния 
бутон 1 път

• Натиснете бутоните "+" 
или "-", за да зададете 
време
• Пуснете всички бутони

•Когато зададеното време
изтече се включва 
аларма, която може да 
изключите чрез бутон 
СТОП.

•Звукова аларма в края
на времето.

• По време на процеса
на дисплея се 
показва оставащото 
време.

• Позволява да
използвате фурната
като алармен часовник

•

•Натиснете бутоните
"-" или "+"
за да настроите 
времето за готвене

•Задайте функцията за
готвене със селектора

Натиснете централния 
бутон 2 пъти

•Когато вереме изтече
Уредът се изключва 
автоматично.

•Тя позволява да настроите 
времето за 
готвененеобходимо за 
избран рецепта

•За да проверите колко
остава натиснете бутон 
SELECT 2 пъти.

•Натиснтете някой бутон
за да спрете сигнала. 
Натиснете централния 
бутон, за да се върнете 
към часовника

•

•С бутоните  "-"  "+"
настройте нужното
време

•Пуснете бутоните
•Изберете функция за
готвене

Натиснете бутона 3 пъти

• Натиснете централния бутон 4 пъти
• Задайте време с "-" "+" бутоните.

• Освободете всички бутони.

ВНИМАНИЕ: Фурната ще работи само ако часовника е настроен!!!

•По зададеното време
фурната ще се
изключи. За да
изключите ръчно,
завъртете селектора в
положение "O".

• Позволява ви да 
зададете края на 
времето за готвене

• За да проверите 
оставащото време 
натистете бутона 
SELECT 3 пъти.

ВНИМАНИЕ: първата операция, която трябва да извършите след като фурната е била 
инсталирана или след прекъсване на захранването (тогава дисплея пулсира и показва 12:00) е 
задаването на правилното време. Това става по следния начин

5.8 НАСТРОЙКА точно време

•Тази функция се използва с 
"време за готвене" функция. 
Например, ако ястието трябва да 
се готвят в продължение на 45 
минути и трябва да бъде готова 
до 12:30 часа, трябва само да 
изберете желаната функция, 
задаване на 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 ще се чуе звуков 
сигнал.

• Готвенето ще се стартира 
автоматично в 11:45 (12:30 минус 
45 минути) и ще продължи до 
предварително зададения "край 
на готвене" , когато фурната ще 
се изключи автоматично.

ВНИМАНИЕ.
Ако края на готвенето е избран 
без да се определи 
продължителността на 
времето за готвене, фурната 
ще започнете да готви веднага 
и ще спре в края на избраното 
времето за готвене.

KEY LOCK

Функцията Детско заключване 
се активира чрез докосване 
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 Детско 
заключване се деактивира 
като докоснете тъчпада (+) 
отново за минимум 5 
секунди. От този момент 
нататък всички функции 
могат да се избират отново.

00:00
select



7. Bезопасност на децата
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6. ПИРОЛИЗА
**Трябва да има тази функция

Фурната е оборудвана с  пиролитична система за почистване, 
който разрушава хранителни остатъци при работа с висока 
температура.Тя се извършва автоматично с помощта на 
програниране. Получените изпарени се пречистват при  
преминаване през пирилизатора , който се включва веднага след 
началото на готвенето. Тъй като при пиролизата се изискват 
много високи температури, вратата на фурната е снабдена с 
ключалка.
Пиролизата може да бъде спряна по всяко време. Вратата не 
може да се отвори докато ключалка се показва на дисплея. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако плота е монтиран над фурната, никога не 
използват газови горелки или електрически котлони докато 
пиролизатора работи, това ще попречи на плота от прегряване.

и 
ДВА цикъл ПИРОЛИЗА са предварително настроени.
• ECO PYROCLEAN: Почиства умерено замърсена фурна. Работ 
в продължение на 65 минути.
• SUPER PYROCLEAN: Почиства силно замърсена фурна. 
Работи в продължение на 90 минути.
Никога не използвайте наличните в търговската мрежа 
продукти за почистване на пиролизна пещ!
Съвет: Провеждане на пиролизни почиствания веднага след 
готвене ви позволява да се възползвате от остатъчната топлина, 
като по този начин пести енергия.

Преди извършване на цикъл ПИРОЛИЗА:
Премахни всички аксесоари от фурната: Те не могат да 
издържат на високи температури и може да се повредят от 
пиролизни температури.

•Премахнете всички големи разливи или петна, тъй като ще 
отнемат твърде дълго време да ги унищожи. Също така прекалено 
големи количества мазнини може да запали, когато предмет на 
много високи температури на цикъла.

•Затворете вратата на  фурната. 

Използване на пиролизен цикъл:
1 - Завъртете селектора до "Пиролизен режим". "Пиро" ще се 
появи на екрана. ECO режим мига.
Запомнете : ECO - трае 65 минути -умерено замърсена фурна

             SUP - трае  90  минути -  силно замърсена фурна
2 - С помощта на централния бутон и изберете желания 
пиролизен режим, според степента на замърсяване: ECO или 
SUP.

• Изборът ви е потвърден след 3 секунди...

а 

Фурната започва цикъл ПИРОЛИЗА. Избрания режим мига и 
"време" и "Стоп" индикаторните лампи се появяват.
По време на цикъл ПИРОЛИЗА, индикатора за заключване вратат 
на фурната се появява, това показва, че вратата е заключена. 
Охлаждащият вентилатор може да работи.
индикаторът мига, докато изискваната температура не се 
постигне и след това става постоянен.
*Началото на пиролизен цикъл може да се забави, като изберете 
края на времето. Завъртете копчето за контрол на програмирането 
до края на времето и задайте края на необходимото време.

В края на цикъла ПИРОЛИЗА фурната ще се изключи 
автоматично.
Звуков сигнал ви уведомява, че цикълът е приключил и 
светлинните индикатори "време" и "Стоп"  ще мигат.

•Завъртете бутона до "Стоп". Докато не го направите
символите ще продължат да мигат. Символа “Pyro” изчезва от 
таймера. Вратата на фурната остава заключена, докато 
температурата е висока. Така че, като индикатора за 
заключване на фурната свети, фурната не може да се отвори.

Охлаждащият вентилатор не се изключва, докато 
температурата на фурната не стане приемлива.

Пиролизата оставя бели следи по стените на фурната.
Изчакайте фурната да се охлади напълно, след което
почистете вътрешността на фурната с влажна гъба, за да
избършете остатъка.

Тази функция е от съществено значение, особено когато 
децата са наоколо. Тя предпазва децата от включване на 
фурната или промяна на предварително зададени програми.
Тази система за безопасност заключва панела фурната по 
време на работа.

• Има две нива на безопасност:

Ниво 1: Заключване селектора и централният бутон.
За да активирате: Завъртете копчето за програмиране до 
"детската безопасност".
Действие: Контролните бутони са неактивни *.

За да деактивирате: Завъртете копчето за програмиране на "0".

Ниво 2: Заключване селектора

•За да активирате: Завъртете копчето до "безопасността на 
децата" и задръжте централният бутон натиснат в продължение 
на 3 секунди.

• Действие: Всички контроли са неактивни *.

• За деактивиране: същата процедура, както за активиране. 
Завъртете копчето до "безопасността на децата" и задръжте 
централният бутон натиснат в продължение на 3 секунди.

, *Забележка: Във всички случаи, от съображения за 
безопасност дори когато контролите са заключени, фурната 
може да се изключва чрез завъртане на копчето на 0.



Ако кухненският шкаф има задна 
стена, направете отвор за 
захранващият кабел

Отвор 500 х 45  

МОНТАЖ 

ʌʋʈʅɸ

ʈɸɹʆʊɽʅ ʇʃʆʊ

ʌʠʢʩʠʨʘʥʝ ʥʘ ʬʫʨʥʘʪʘ ʥʘ ʧʦʟʠʮʠʷ
ɺʲʚ ʚʲʪʨʝʰʥʦʩʪʪʘ ʥʘ ʬʫʨʥʘʪʘ ʱʝ ʥʘʤʝʨʠʪʝ ʧʘʢʝʪ ʩ 4 ʢʨʝʧʝʞʥʠ ʚʠʥʪʘ. 
ɿʘʢʨʝʧʚʘʥʝ: ʂʦʛʘʪʦ ʚʨʘʪʘʪʘ ʥʘ ʬʫʨʥʘʪʘ ʝ ʦʪʚʦʨʝʥʘ, ʠʤʘʪʝ ʜʦʩʪʲʧ ʜʦ 
ʦʪʚʦʨʠʪʝ ʟʘ ʟʘʢʨʝʧʚʘʥʝ. ʊʝʟʠ ʦʪʚʦʨʠ ʟʘ ʨʘʟʧʦʣʦʞʝʥʠ ʥʘ ʩʪʨʘʥʠʯʥʠʪʝ 
ʯʘʩʪʠ ʥʘ ʬʫʨʥʘʪʘ. ɿʘʢʨʝʧʝʪʝ ʬʫʨʥʘʪʘ ʩ ʧʦʤʦʱʪʘ ʥʘ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʪʝ 

Отвор

Монтаж на фурната в колона

(размери в мм)

ɿʘʪʷʛʘʥʝʪʦ ʥʘ ʢʨʝʧʝʞʥʠʪʝ ʝʣʝʤʝʥʪʠ ʩ ʧʨʝʢʘʣʝʥʦ ʛʦʣʷʤʦ ʫʩʠʣʠʝ, 
ʤʦʞʝ ʜʘ ʜʦʚʝʜʝ ʜʦ ʟʘʢʨʠʚʘʥʝʪʦ ʥʘ ʚʝʥʪʠʣʘʮʠʦʥʥʠʪʝ ʢʘʥʘʣʠ ʦʪ 
ʜʚʝʪʝ ʩʪʨʘʥʠ ʥʘ ʬʫʨʥʘʪʘ.
ʇʨʦʚʝʨʝʪʝ, ʜʘʣʠ ʪʝʟʠ ʚʝʥʪʠʣʘʮʠʦʥʥʠ ʢʘʥʘʣʠ ʟʘ ʦʪʚʦʨʝʥʠ ʥʘ 2 
ʤʤ ʩʣʝʜ ʤʦʥʪʘʞʘ ʥʘ ʬʫʨʥʘʪʘ ʚ ʢʫʭʥʝʥʩʢʠʷʪ ʰʢʘʬ

ʄʦʥʪʘʞ ʥʘ ʬʫʨʥʘʪʘ ʧʦʜ ʢʫʭʥʝʥʩʢʠ ʧʣʦʪ 

Отвор 560 х 45  

Отвор




