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Запазваме си правото на изменения.

 Информация за безопасност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.

Безопасност за децата и хората с ограничени
способности

ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.

• Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.

• Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
• Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и

ги изхвърлете, както е редно.
• Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,

когато работи или когато изстива. Достъпните части са
горещи.

• Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
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Основна безопасност
• Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и

да сменя кабела.
• Този уред трябва да е свързан към захранването с кабел

тип H05VV-F, за да издържа на температурата на задния
панел.

• Този уред е предназначен за употреба до височина от
2000 метра над морското равнище.

• Този уред не е предназначен за използване в кораби,
лодки или други плавателни съдове.

• Не инсталирайте уредът зад декоративна врата, за да
предотвратите прегряване.

• Не поставяйте уреда върху основа.
• Не използвайте уреда с външен таймер или отделна

система за дистанционно управление.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на котлон без надзор с

мазнина или олио, може да е опасно и да предизвика
пожар.

• НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода, но
изключете уреда и след това покрийте пламъка напр. с
капак или огнеупорно одеяло.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да
бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене трябва да
се наблюдава постоянно.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху повърхностите за готвене.

• Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
• Не използвайте абразивни почистващи препарати или

остри метални прибори за стъргане при почистване на
стъклената вратичка или стъклото на дръжките на капака
на котлона, тъй като те могат да надраскат повърхността
и да доведат до напукване на стъклото.

• Не трябва да се поставят на повърхността на плочата
метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, тъй като могат да се загреят.
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• Отстранете всички разлети течности от капака преди
отваряне. Оставете повърхността на плота да изстине,
преди да затворите капака.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни части
се нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

• Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на аксесоари, или съдове за печене.

• Преди ремонтиране изключете захранването.
• Проверете дали уредът е изключен, преди да смените

лампичката, за да избегнете възможността от токов
удар.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.

• Средствата за изключване трябва да бъдат включени
във фиксираната електрическа мрежа, в съответствие с
правилата при окабеляване.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предпазители за
котлони разработени от производителя на уреда или
опоменати от него в инструкциите за употреба, като
подходящи или предпазители за котлони вградени в
уреда. Използването на неподходящи предпазители
може да доведе до злополуки.

Инструкции за безопасност
Инсталиране

ВНИМАНИЕ!
Уредът трябва да се инсталира
само от квалифицирани лица.

• Премахнете всякакво опаковане.
• Не монтирайте или използвайте

наранен уред.
• Следвайте инструкциите за

инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите

уреда, тъй като е тежък. Винаги

използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.

• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Кухненския шкаф и жлеба трябва да

имат подходящи размери.
• Спазвайте минималната дистанция от

други уреди и елементи.
• Уверете се, че уреда е инсталиран под

и в близост до сигурни структури.
• Някои от частите на уреда носят

текущите. Затворете уреда с мебели, за
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да предотвратите допир до опасни
части.

• Страничните стени на уреда могат да са
в непосредствена близост до други
уреди или шкафове със същата
височина.

• Не поставяйте уреда близо до врата
или под прозорец. Това предотвратява
падането на гореща посуда от уреда,
когато вратата или прозореца са
отворени.

• Стабилизирайте уреда, за да
предотвратите спъване в него. Вижте
глава Инсталиране.

Свързване към електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.

• Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран електричар.

• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на

табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.

• Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.

• Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.

• Не допускайте захранващите кабели да
се доближават до вратичката на уреда,
особено когато вратичката е гореща.

• Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не може
да се отстрани без инструменти.

• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.

• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.

• Не издърпвайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.

• Използвайте само правилни устройства
за изолация: предпазни прекъсвачи на
мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка на
заземяването.

• Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.

• Затворете изцяло вратичката на уреда,
преди да свържете захранващия кабел
към контакта.

Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване или
изгаряния.
Опасност от токов удар.

• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.

• Не променяйте спецификациите на
уреда.

• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.

• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.

• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.

• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.

• Не използвайте уреда с мокри ръце или
ако е в контакт с вода.

• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.

ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия

• Нагорещените мазнини или масло могат
да предизвикат възпламеними пари.
Дръжте пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или масло,
когато готвите с тях.

• Парите, които се освобождават от много
нагорещеното масло, могат да причинят
спонтанно запалване.

• Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да причини
пожар при по-ниски температури,
отколкото маслото, използвано първия
път.

• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
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запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.

• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.

• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки с
алкохол може да причини смесване на
алкохола с въздух.

ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в уреда.

• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене или

други обекти в уреда директно на
дъното.

– не поставяйте вода директно в
горещия уред.

– не дръжте влажни тенджери и храна
в уреда, след като приключите с
готвенето.

– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.

• Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.

• Използвайте дълбока тава за печене за
сиропирани торти. Плодовите сокове
причиняват петна, които може да бъдат
трайни.

• Не оставяйте горещи готварски съдове
върху командното табло.

• Не оставяйте готварски съдове на врят
на сухо.

• Не позволявайте върху уреда да падат
предмети или готварски съдове.
Повърхността може да се повреди.

• Не активирайте зоните за готвене при
празни готварски съдове или ако няма
готварски съдове.

• Не поставяйте алуминиево фолио върху
уреда или директно на дъното на уреда.

• Не използвайте масивната гореща
чиния за директно готвене. Тя трябва да
бъде използвана с подходящи готварски
съдове.

• Съдове за готвене от чугун, алуминий
или с повредено дъно, могат да доведат
до надраскване. Винаги повдигайте тези
предмети нагоре, когато трябва да ги
преместите по плочата за готвене.

• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде

използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.

Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване, пожар
или повреда на уреда.

• Преди поддръжка, изключете фурната.
Изключете щепсела от контакта.

• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.

• Сменяйте незабавно стъклените панели
на вратичката, когато са повредени.
Свържете се с оторизиран сервизен
център.

• Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.

• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.

• Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте никакви
абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални
предмети.

• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за безопасност
на опаковката.

• Не почиствайте емайла с каталитични
частици (ако е приложимо) с никакъв
вид почистващи препарати.

Капак
• Не променяйте спецификациите на

капака.
• Почиствайте капака редовно.
• Не отваряйте капака, ако има

разливания по повърхността.
• Преди да затворите капака, изключете

всички горелки.
• Не затваряйте капака, докато плочата и

фурната не изстинат напълно.
• Стъклените капаци могат да се счупят

при нагряване (ако е приложимо).

6 www.zanussi.com



Вградена лампичка
• Крушката или халогенната лампа в този

уред е предназначена само за употреба
в домакински уреди. Не я използвайте
за битово осветление.

ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.

• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.

• Използвайте само лампи със същите
спецификации.

Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.

• Изключете уреда от
електрозахранването.

• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.

• Премахнете дръжката на вратичката, за
да предотвратите заклещването на
деца или домашни любимци в уреда.

Обслужване
• За поправка на уредът, свържете се с

оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални резервни

части.

Описание на уреда
Общ преглед

6

7

8

1 3 4 52

9

1

2

3

4

1 Ключове за котлона
2 Индикатор/символ за температура
3 Ключ за температурата
4 Ключ за функциите на печката
5 Индикаторна лампа/символ за котлона
6 Нагревател
7 Лампа
8 Вентилатор
9 Позиции на рафтовете
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Разположение на повърхността за готвене

145 mm

145 mm
180 mm

180 mm

5

1 2 3

4

1 Зона за готвене, 1000 W
2 Изход за пара - броят и позицията

зависят от модела
3 Зона за готвене, 1500 W
4 Зона за готвене, 1000 W
5 Зона за готвене, 2000 W

Принадлежности
• Скара

За готварски съдове, форми за кекс,
печива.

• Tава за печене
За сладкиши и курабийки.

• Алуминиева тава за печене
За сладкиши и курабийки.

• Отделение за съхранение
Отделението за съхранение се намира
под вътрешността на фурната. За да

използвате това отделение, вдигнете
долната предна вратичка, след което я
издърпайте надолу.

ВНИМАНИЕ!
Отделението за съхранение
може да се нагрее, когато
уредът работи.

Преди първоначална употреба

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Първоначално почистване
Отстранете всички аксесоари от уреда.

Вж. глава "Грижи и почистване".

Почистете уреда и аксесоарите преди
първата употреба.
Поставете аксесоарите в първоначалната
им позиция.

Предварително загряване
Загрейте празния уред предварително, за
да изгорите остатъчната мазнина.

1. Задайте функцията  и максималната
температура.

2. Оставете уреда да работи 1 час.
3. Задайте функцията  и задайте

максималната температура.
Максималната температура при тази
функция е 210 °C.

4. Оставете уреда да работи 15 минути.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От уреда може да
излиза миризма и дим. Това е нормално.
Осигурете достатъчна вентилация в
помещението.
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Плоча - Всекидневна употреба

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Настройка на нагряване

Симво‐
ли

Функция

Изключено положение

1 - 6 Степен на нагряване

Използвайте остатъчната
топлина, за да намалите
консумацията на електричество.
Деактивирайте зоната за готвене
около 5 - 10 минути преди да
завършите процеса на готвене.

Завъртете кръговия регулатор на
необходимата степен на нагряване.

Индикаторът за регулиране на плочите
светва.
За приключване на процеса на готвене,
завъртете кръговия регулатор в изключено
положение.
Ако всички зони за готвене са изключени,
индикаторът за регулиране на плочите
изгасва.

Използване на бързонагряващия
котлон
Червената точка в средата на котлона
показва, че той е бързонагряващ.
Бързонагряващият котлон се нагрява по-
бързо от обикновените котлони. Червените
точки са боядисани на котлоните. При
употреба те могат да се заличат и след
известен период от време дори напълно да
изчезнат. Това не оказва влияние върху
работата на котлона.

Плоча - Препоръки и съвети

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Готварски съдове
Дъното на готварските съдове
трябва да е възможно най-
дебело и равно.

Примери на приложения за готвене

Тем‐
пера‐
турна

на‐
строй‐

ка:

Приложение:

1 Поддържане в топло състояние

Тем‐
пера‐
турна

на‐
строй‐

ка:

Приложение:

2 Леко варене на тих огън

3 Варене на тих огън

4 Пържене / запичане

5 Кипване

6 Кипване / бързо пържене / дълбо‐
ко пържене

Плоча - Грижи и почистване

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Обща информация
• Почиствайте плочата след всяка

употреба.
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• Винаги използвайте готварски съдове с
почистено дъно.

• Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.

Легирана стомана
• За ръбовете на котлона, които са от

неръждаема стомана, използвайте
специален почистващ препарат за
неръждаема стомана.

• Ръбовете на котлона, които са от
неръждаема стомана, могат да
променят цвета си в резултат от
високата температура.

• Измийте с вода елементите от
неръждаема стомана и след това
подсушете с мека кърпа.

Почистване на електрическия котлон
1. Използвайте праха за почистване или

кърпата за почистване.
2. Почиствайте плочата с влажна кърпа и

малко почистващ препарат.
3. Загрейте котлона на ниска температура

и го оставете да изсъхне.
4. За да запазите котлона в добро

състояние, редовно го смазвайте с
масло за шевни машини. Размажете
маслото с абсорбираща хартия.

Фурна - Всекидневна употреба

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Активиране и деактивиране на уреда
Зависи от модела, ако вашият
уред има лампи, символи на
ключа или индикатори:
• Лампичката светва, когато

уредът работи.
• Символът показва дали

ключът управлява някоя от
зоните за готвене, функциите
на фурната или
температурата.

• Индикаторът светва, когато
фурната се нагрява.

1. Завъртете ключа за функция на
фурната, за да изберете функция.

2. Завъртете копчето за температурата,
за да изберете температура.

3. За да деактивирате уреда, завъртете
копчетата за функциите на фурната и
на температурата до позиция
изключено.

Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може да
доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е оборудвана с
термостат за безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва отново
автоматично, след като температурата
спадне.

Функции във фурната

Сим‐
вол

Функция във фурната Приложение

Изключено положение Уредът е изключен.

Конвенционално готвене За печене на тестени и месни храни на едно ниво.

Единичен Грил За запичане на плоска храна или препичане на хляб.
Максималната температура при тази функция е 210 °C.
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Сим‐
вол

Функция във фурната Приложение

Долно Нагряване За печене на кексове с хрупкава основа и за консерви‐
ране на храна.

Готвене с вентилатор За печене на месни или тестени храни, които изискват
еднаква температура на готвене, при използване на по‐
вече от една позиция за скара, без взаимна обмяна на
миризми.

Defrost (Размразяване) Тази функция може да се използва за размразяване на
замразени храни, като зеленчуци и плодове. Времето
за размразяване зависи от количеството и големината
на храната.
За да използвате тази функция, ключът за температу‐
рата трябва да бъде в изключено положение.

Диетично готвене За печене във форма и сушене на 1ва позиция на нис‐
ка температура.

Defrost (Размразяване) Тази функция може да се използва за размразяване на
замразени храни, като зеленчуци и плодове. Времето
за размразяване зависи от количеството и големината
на храната.
За да използвате тази функция, ключът за температу‐
рата трябва да бъде в изключено положение.

Фурна - Използване на принадлежностите

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Поставяне на принадлежностите
Скара:

Скарата има специална форма в
задната част, която помага за
циркулация на топлината.

Поставете рафта на правилната позиция
за рафт. Уверете се, че не докосва задната
стена на фурната.

Тава:

Не вкарвайте тавата за печене
докрай към задната стена на
фурната. Това предотвратява
циркулирането на топлината
около тавата. Храната може да
загори, особено в задната част
на тавата.

Поставете тавата или дълбокия тиган
върху позицията на скарата. Уверете се, че
не докосва задната стена на фурната.
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Фурна - Препоръки и съвети

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят от
рецептите, качеството и
количеството на използваните
съставки.

Обща информация
• Уредът има четири позиции на

полиците. Позициите на рафтовете се
броят от дъното на уреда.

• Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на пара
и да се поддържат ястията меки
отвътре и хрупкави отвън. Тя намалява
до минимум времето за готвене и
консумацията на електроенергия.

• В уреда или по стъклата на вратичката
може да кондензира влага. Това е
нормално. Винаги отстъпвайте от
уреда, когато отваряте вратичката по
време на готвене. За да намалите
конденза, включете уреда да работи 10
минути преди готвене.

• Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.

• При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с алуминиево
фолио. Това може да промени
резултатите от печенето и да повреди
емайла на фурната.

Печене
• Вашата фурна може да пече по-

различно от досегашния ви уред.
Задайте обичайните настройки, като
температура, време за готвене и нива
на скарата според стойностите в
таблиците.

• Първия път използвайте по-ниската
температура.

• Ако не можете да намерите настройките
за специална рецепта, потърсете
подобни рецепти.

• Можете да удължите времето за печене
с 10 – 15 минути, ако печете кейкове на
повече от едно ниво.

• Кейкове и сладки с различни височини
първоначално невинаги се запичат
равномерно. Ако това се случи, не
променяйте настройката на
температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.

• Тавите във фурната могат да се огънат/
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването
изчезва.

Печене на кексове
• Не отваряйте вратичката на фурната,

преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.

• Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.

Приготвяне на месо и риба
• Използвайте дълбоката тава за много

мазна храна, за да предпазите фурната
от петна, които могат да бъдат
постоянни.

• Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът
да не изтича навън.

• За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След като
водата се изпари, доливайте още, за да
не кондензира димът.

Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от типа
на храната, нейната консистенция и обем.
Първоначално, проследете резултатите,
когато готвите. Намерете най-добрите
настройки (настройка на нагряване, време
на готвене и др.) за вашите съдове,
рецепти и количества, когато използвате
този уред.
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Горно + долно нагряване 

Храна Количе‐
ство (г)

Температу‐
ра (°C)

Време
(мин)

Поло‐
жение
на ска‐

рата

Принадлежно‐
сти

Сладкиши на
пръчици

250 150 25 - 30 3 тава за печене

Плоска торта 1) 1000 160 - 170 30 - 35 2 тава за печене

Тестен кейк с
ябълки

2000 170 - 190 40 - 50 3 тава за печене

Ябълков пай 2) 1200 + 1200 180 - 200 50 - 60 1 2 кръгли алуми‐
ниеви тави (диа‐
метър: 20 см)

Малки торти 1) 500 160 - 170 25 - 30 2 тава за печене

Пандишпан без
мазнини 1)

350 160 - 170 25 - 30 1 1 кръгла алуми‐
ниева тава (диа‐
метър: 26 см)

Палачинка в тава 1500 160 - 170 45 - 55 3) 2 тава за печене

Пиле, цяло 1350 200 - 220 60 - 70 2 скара

1 тава за печене

Пиле, половинка 1300 190 - 210 35 + 30 3 скара

1 тава за печене

Свински котлет
на скара

600 190 - 210 30 - 35 3 Скара

1 тава за печене

Питки 4) 800 230 - 250 10 - 15 2 тава за печене

Тестен кейк с
пълнеж 5)

1200 170 - 180 25 - 35 2 тава за печене

Пица 1000 200 - 220 25 - 35 2 тава за печене

Чийзкейк 2600 170 - 190 60 - 70 2 тава за печене

Швейцарски
ябълков десерт 5)

1900 200 - 220 30 - 40 1 тава за печене

Коледен кейк 5) 2400 170 - 180 55 - 65 6) 2 тава за печене

Киш Лорен 5) 1000 220 - 230 40 - 50 1 1 кръгла тава
(диаметър: 26 см)

www.zanussi.com 13



Храна Количе‐
ство (г)

Температу‐
ра (°C)

Време
(мин)

Поло‐
жение
на ска‐

рата

Принадлежно‐
сти

Селски хляб 7) 750 + 750 180 - 200 60 - 70 1 2 алуминиеви та‐
ви (дължина: 20
см)

Румънски пан‐
дишпан 1)

600 + 600 160 - 170 40 - 50 2 2 алуминиеви та‐
ви (дължина: 25
см) на едно и съ‐
що ниво

Румънски пан‐
дишпан - тради‐
ционен

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 алуминиеви та‐
ви (дължина: 25
см) на едно и съ‐
що ниво

Тестени кифлич‐
ки 5)

800 200 - 210 10 - 15 2 тава за печене

Плодово руло 1) 500 150 - 170 15 - 20 1 тава за печене

Целувки 400 100 - 120 40 - 50 2 тава за печене

Сладкиш от мас‐
лено тесто 5)

1500 180 - 190 25 - 35 3 тава за печене

Пандишпан 1) 600 160 - 170 25 - 35 3 тава за печене

Маслена торта 1) 600 180 - 200 20 - 25 2 тава за печене

1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
2) Загрейте фурната предварително за 15 минути.
3) След като изключите уреда, оставете кейка във фурната за 7 минути.
4) Загрейте фурната предварително за 20 минути.
5) Загрейте фурната предварително за 10 - 15 минути.
6) След като изключите уреда, оставете кейка във фурната за 10 минути.
7) Задайте температурата на 250 °C и загрейте предварително фурната за 18 минути.

Готвене с вентилатор 

Храна Количе‐
ство (г)

Температу‐
ра (°C)

Време (мин) Поло‐
жение
на ска‐

рата

Принадлеж‐
ности

Сладкиши на
пръчици 1)

250 145 25 3 тава за печене
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Храна Количе‐
ство (г)

Температу‐
ра (°C)

Време (мин) Поло‐
жение
на ска‐

рата

Принадлеж‐
ности

Сладкиши на
пръчици 1)

250 + 250 145 25 1 + 3 тава за печене

Равна торта 1) 1000 150 30 2 тава за печене

Равна торта 1) 1000 + 1000 155 40 1 + 3 тава за печене

Тестен кейк с
ябълки

2000 170 - 180 40 - 50 3 тава за печене

Ябълков пай 1200 + 1200 175 55 2 2 кръгли алу‐
миниеви тави
(диаметър: 20
см) на едно и
също ниво

Малки торти 1) 500 155 30 2 тава за печене

Малки торти 1) 500 + 500 155 40 1 + 3 тава за печене

Пандишпан без
мазнини 1)

350 160 30 1 1 кръгла алу‐
миниева тава
(диаметър: 26
см)

Палачинка в тава 1200 150 - 160 30 - 35 2) 2 тава за печене

Пиле, цяло 1400 180 55 2 скара

1 тава за печене

Свинско печено 800 170 - 180 45 - 50 2 скара

1 тава за печене

Тестен кейк с
пълнеж

1200 150 - 160 20 - 30 2 тава за печене

Пица 1000 + 1000 200 - 210 30 - 40 1 + 3 тава за печене

Пица 1000 190 - 200 25 - 35 2 тава за печене

Чийзкейк 2600 160 - 170 40 - 50 1 тава за печене

Швейцарски
ябълков десерт 3)

1900 180 - 200 30 - 40 2 тава за печене

Коледен кейк 1) 2400 150 - 160 35 - 40 2) 2 тава за печене

www.zanussi.com 15



Храна Количе‐
ство (г)

Температу‐
ра (°C)

Време (мин) Поло‐
жение
на ска‐

рата

Принадлеж‐
ности

Киш Лорен 3) 1000 190 - 210 30 - 40 1 1 кръгла тава
(диаметър: 26
см)

Селски хляб 4) 750 + 750 160 - 170 40 - 50 1 тава за печене

Румънски пан‐
дишпан 3)

600 + 600 155 - 165 40 - 50 2 2 алуминиеви
тави (дължи‐
на: 25 см) на
едно и също
ниво

Румънски пан‐
дишпан - тради‐
ционен

600 + 600 150 - 160 30 - 40 2 2 алуминиеви
тави (дължи‐
на: 25 см) на
едно и също
ниво

Тестени кифлич‐
ки 1)

800 190 15 3 тава за печене

Тестени кифлич‐
ки 5)

800 + 800 190 15 1 + 3 тава за печене

Плодово руло 1) 500 150 - 160 15 - 20 3 тава за печене

Целувки 400 110 - 120 30 - 40 2 тава за печене

Целувки 400 + 400 110 - 120 45 - 55 1 + 3 тава за печене

Сладкиш от мас‐
лено тесто, поръ‐
сен с трохи от те‐
сто

1500 160 - 170 25 - 35 3 тава за печене

Пандишпан 1) 600 150 - 160 25 - 35 2 тава за печене

Маслена торта 1) 600 + 600 160 - 170 25 - 35 1 + 3 тава за печене

1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
2) След като изключите уреда, оставете кейка във фурната за 7 минути.
3) Загрейте фурната предварително за 10 - 15 минути.
4) Задайте температурата на 250 °C и загрейте предварително фурната за 10 - 20 минути.
5) Загрейте фурната предварително за 15 минути.
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Диетично готвене 

Храна Количе‐
ство (г)

Температу‐
ра (°C)

Време (мин) Поло‐
жение
на ска‐

рата

Принадлеж‐
ности

Сладкиши на
пръчици 1)

250 150 - 160 20 - 25 2 тава за печене

Плоска торта 1) 500 160 - 170 35 - 40 2 тава за печене

Пица 1) 1000 200 - 210 30 - 40 2 тава за печене

Плодово руло 1) 500 160 - 170 20 - 30 2 тава за печене

Целувки 2) 400 110 - 120 50 - 60 2 тава за печене

Пандишпан 1) 600 160 - 170 25 - 30 2 тава за печене

Маслен кейк 1) 600 160 - 170 25 - 30 2 тава за печене

Пиле, цяло 1200 220 - 230 45 - 55 2 скара

1 тава за печене
1) Задайте температурата на 250 °C и загрейте предварително фурната за 20 минути.
2) Задайте температурата на 250 °C и загрейте предварително фурната за 10 минути.

Настройка за Пица

Когато приготвяте пица, за най-
добри резултати завъртете
контролния ключ за функции на
фурната и температура на
фурната на позиция "Пица".

Фурна - Грижи и почистване

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Бележки относно почистването
• Почиствайте лицевата част на уреда с

мека кърпа, гореща вода и препарат за
почистване.

• За почистване на метални повърхности
използвайте подходящ почистващ
препарат.

• Почиствайте вътрешността на уреда
след всяка употреба. Натрупвания на
мазнини или други остатъци от храна
могат да доведат до пожар.

• Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат за
фурни.

• Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте
мека кърпа с топла вода и почистващ
препарат.

• Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте със
силни препарати, остри предмети или в
съдомиялна машина. Това може да
повреди незалепващото покритие.
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Уреди от неръждаема стомана или
алуминий

За почистване на вратичката на
фурната използвайте само
влажна кърпа или мокра гъба.
Подсушете с мека кърпа.
Не използвайте стоманена
вълна, киселини или абразивни
продукти, тъй като те могат да
повредят повърхността на
фурната. Почиствайте
командното табло на фурната,
като следвате същите предпазни
мерки.

Сваляне и монтиране на стъклените
панели на фурната
Можете да свалите вътрешните стъклени
панели, за да ги почистите. Броят на
стъклените панели е различен за
различните модели.

ВНИМАНИЕ!
Дръжте вратичката на фурната
леко отворена по време на
почистването. Когато я отворите
напълно, може случайно да се
затвори, причинявайки
евентуални повреди.

ВНИМАНИЕ!
Не използвайте уреда без
стъклените панели.

1. Отворете вратичката, докато застане
под ъгъл приблизително 30°.
Вратичката стои сама, когато е леко
отворена.

30°

2. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да освободите
езичето.

2

B

1

3. Издърпайте рамката на вратичката към
себе си, за да я извадите. 

ВНИМАНИЕ!
Когато изваждате стъклените
панели, вратичката на
фурната ще опита да се
затвори.

4. Задръжте горния край на стъклените
панели на вратичката и ги издърпайте
един по един.

5. Почистете стъкления панел с вода и
сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.

След почистване, монтирайте обратно
стъклените панели и вратичката на
фурната. Направете гореизброените
стъпки в обратен ред. Поставете първо по-
малкия панел, после по-големия.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Щампата на вътрешния панел
трябва да сочи към вътрешно
стъкло на вратичката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
монтирането, повърхността на
рамката на стъкления панел
върху зоните с щампа не е
грапава при допир.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверете дали вътрешният
стъклен панел е легнал точно
във фалцовете.

Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това предпазва от
повреди стъкления капак на лампичката и
вътрешността на фурната.

ВНИМАНИЕ!
Опасност от електрически удар!
Прекъснете предпазителя преди
да заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият капак
може да са горещи.

1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от таблото

или деактивирайте от мрежовия
прекъсвач.

Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на

лампичката обратно на часовниковата
стрелка, за да го извадите.

2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с подходяща

нова крушка, устойчива на температура
300 °C.

4. Монтирайте стъкления капак.

Отстраняване на неизправности

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Как да постъпите, ако...

Проблем Възможна причина Отстраняване

Не можете да активирате уре‐
да.

Уредът не е свързан към
електрозахранването или е
свързан неправилно.

Проверете дали уредът е
свързан правилно към елек‐
трозахранването.

Не можете да активирате или
работите с плочата.
Фурната не нагрява.

Бушона е изгърмял. Проверете дали предпазител‐
ят е причина за неизправност‐
та. Ако предпазителите про‐
дължават да падат, се обаде‐
те на квалифициран електро‐
техник.

Не можете да активирате или
работите с плочата.

Бушона е изгърмял. Включете плочата отново и
задайте степента на нагрява‐
не в рамките на 10 секунди.

Лампата не функционира. Лампичката е дефектна. Сменете крушката.

Пара и кондензация се отла‐
гат по храната и във вътреш‐
ността на фурната.

Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго време.

Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 - 20
минути след края на готвене‐
то.
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Проблем Възможна причина Отстраняване

Фурната не нагрява. Необходимите настройки не
са зададени.

Уверете се, че настройките са
правилни.

Необходимо е твърде много
време, за да се сготвят ястия‐
та, или те се сготвят твърде
бързо.

Температурата е прекалено
ниска или прекалено висока.

Регулирайте температурата,
ако е необходимо. Следвайте
указанията в ръководството
на потребителя.

Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния център,
са на табелката с данни. Тази табелка се

намира върху предната рамка на
вътрешността на уреда. Не отстранявайте
табелката с данни от вътрешността на
уреда.

Препоръчваме да запишете данните тук:

Модел (MOD.) .........................................

PNC (номер на продукт) .........................................

Сериен номер (S.N.) .........................................

Инсталиране

ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Местоположение на уреда
Можете да монтирате своя самостоятелно
стоящ уред с шкафове от едната или от
двете страни, както и в ъгъл.

Оставете разстояние от
приблизително 1 см между
уреда и стената, за да
гарантирате свободното
отваряне на капака.

Относно минимални разстояния на
поставяне, проверете таблицата.

A

C
B
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Минимални разстояния

Размери мм

A 400

B 650

C 150

Технически данни

Волтаж 230 V

Честота 50 Hz

Клас на уреда 1

Измерение мм

Височина 855

Ширина 500

Дълбочина 600

Нивелиране на уреда

Използвайте малките крачета отдолу на
уреда, за да нивелирате най-горното ниво
с останалите повърхности.

Защита против накланяне
Задайте правилната височина и зона за
уреда, преди да поставите защитата
против накланяне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Задължително монтирайте
защитата против накланяне на
правилната височина.

Уверете се, че повърхността зад
уреда е гладка и равна.

Трябва да монтирате защитата против
накланяне. В противен случай уредът
може да се наклони.
Този електроуред има символ, показан на
фигурата (ако е приложимо), за да ви
напомня за инсталацията на защитата
против накланяне.

1. Монтирайте защитата против
накланяне на 317 - 322 мм надолу от
най-горната повърхност на уреда и на
80 - 85 мм от страната на уреда в
кръглата дупка на скобата. Завийте я в
солидния материал или използвайте
подходяща опора (стена).

80-85

mm

317-322 

mm

2. Можете да намерите отвора от лявата
страна на гърба на уреда. Повдигнете
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предната част на уреда и я поставете
по средата на пространството между
шкафовете. Ако пространството между
шкафовете е по-голямо от ширината на
уреда, трябва да регулирате
страничните разстояния, за да
центрирате уреда.

Ако сте променили размерите на
печката, трябва да изравните
правилно средството против
преобръщане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако пространството между
шкафовете е по-голямо от
ширината на уреда, трябва да
регулирате страничните
разстояния спрямо центъра на
уреда.

Електрическа инсталация
ВНИМАНИЕ!
Производителят не поема
отговорност, ако вие не спазите
мерките за безопасност,
посочени в глава "Безопасност".

Този уред се доставя без щепсел или
захранващ кабел.

ВНИМАНИЕ!
Преди да свържете захранващия
кабел към клемата, измерете
напрежението между фазите в
мрежата на дома ви. След това,
вижте етикета за инсталация на
гърба на уреда, за да използвате
правилната електрическа
инсталация. Този ред на стъпки
предпазва от грешки и повреди
при инсталацията на
електрическите компоненти на
уреда.

Приложими видове кабели за различни
фази:

Фаза Минимален раз‐
мер кабел

1 3x6.0 mm²

3 с неутрал. 5x1.5 mm²

ВНИМАНИЕ!
Захранващият кабел не трябва
да опира частта на уреда,
засенчена на илюстрацията.

Енергийна ефективност
Продуктова информация за плоча според ЕС 66/2014

Идентификация
на модела

ZCE550G1WA

Тип котлон Вътрешни плочи, свободостояща фурна
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Брой зони за го‐
твене

4

Загряваща тех‐
нология

Масивна гореща чиния

Диаметър на
кръгли зони за
готвене (Ø)

Задна лява
Задна дясна
Предна дясна
Предна лява

14,5 см
18,0 см
14,5 см
18,0 см

Енергийна кон‐
сумация на зона
за готвене (EC
electric cooking)

Задна лява
Задна дясна
Предна дясна
Предна лява

197,5 Wh / kg
198,5 Wh / kg
197,5 Wh / kg
196,0 Wh / kg

Енергийна консумация на котлона (EC electric hob) 197,4 Wh / kg

EN 60350-2 - Битови електрически уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността.

котлони- енерго спестяване
Може да спестите енергия по време на
ежедневното ви готвене, ако следвате
съветите по-долу.
• Когато загрявате вода използвайте

само количеството което ви трябва.
• Ако е възможно, винаги поставяйте

капак на готварските съдове.

• Преди да активирате зоните за готвене,
поставете съдовете за готвене върху
тях.

• Дъното на съдът за готвене трябва да
има същият диаметър като зоната за
готвене.

• Сложете малките готварски съдове на
малките зони за готвене.

• Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.

• Използвайте остатъчната топлина, за
да запазите храната топла или да я
разтопите.

Продуктов фиш и информация за фурни според EU 65-66/2014

Име на доставчик Zanussi

Идентификация на модела ZCE550G1WA

Индекс на енергийна ефективност 97.4

Клас на енергийна ефективност A

Консумация на енергия със стандартно натоварване,
конвенционален режим

0,84 kWh/цикъл

Консумация на енергия със стандартно натоварване,
засилен вентилационен режим

0,76 kWh/цикъл

Колко на брой празнини 1

Източник на топлина Електричество

Сила на звука 54 л

Тип на фурната Вградена, свободостояща фурна

Маса 42.0 кг
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EN 60350-1 - Битови електрически уреди за
готвене - Част 1: Гами, фурни, парни
фурни и грилове – Методи за измерване на
производителността.

Фурна - Енергоспестяваща
Уредът съдържа функции, които
ви позволяват да икономисвате
енергия при ежедневното
готвене.

Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена правилно, когато уредът работи
и я дръжте затворена възможно най-дълго
по време на готвенето.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването.
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.

Когато готвенето е с времетраене, по-
дълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3 – 10 минути преди края на
зададеното времетраене, в зависимост
какво е то. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за да
затопляте други храни.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте функциите за
готвене с вентилатор, за да спестите
електроенергия.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да използвате
остатъчната топлина и да поддържате
ястията топли.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа

. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не

изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
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