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Монтиране и свързване с електрическата мрежа
1. Размерите на шкафа, в който ще се инсталира фурната, трябва да съвпадат с 
посочените на диаграмите, в зависимост от това дали шкафа е монтиран на стена или е 
поставен на пода.

Фигура 1

2. На гърба на фурната ще видите кабел “А”, който се използва за електрическото 
свързване.

ВНИМАНИЕ: Преди да включите уреда в електрическата мрежа, проверете следното:
• дали напрежението на мрежата съответства на напрежението, посочено на табелката 

с номинални данни на уреда;
• дали електрическата мрежа, към която ще се включва фурната е достатъчно мощна 

за максималното натоварване на фурната, посочено на табелката с номинални 
данни.

Включете кабела в заземен контакт. Това е от основно значение за гарантиране 
правилната работа на електронните елементи.

3. След като е включена, поставете фурната в отвора, като внимавате да не оставяте 
излишен кабел върху уреда.



4. На възможно най-достъпното място трябва да се постави прекъсвач за изключване на 
фурната с минимум 3 мм между контактите.

5. Прикрепете уреда към шкафа с 2 винта, които ще намерите в торбичката с 
принадлежности.
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6. Влезете в началното меню на фурната



Общо описание

1. Функционален селектор
2. Копче
3. Програматор

Копче за избор на функция
Със селектора за функция винаги можете да избирате най-подходящия метод на 
готвене за приготвянето на съответната храна. Това копче може да се върти наляво или 
надясно, в посока на часовниковата стрелка и обратно.
Ако фурната има регулатори, които могат да се скрият, селекторът също може да се 
върти наляво и надясно, в посока на часовниковата стрелка и обратно. Тези регулатори 
могат да се скриват и показват във всяка позиция само с едно натискане.



* Броят на функциите зависи от модела

Вашата фурна има следните функции на готвене:

 Традиционно готвене: С тази функция топлината идва отгоре и отдолу, като пече 
храната по традиционния начин.

Традиционно загряване с вентилатор: Топлината идва отгоре и отдолу на фурната, 
а вентилаторът разпространява равномерно температурата. Можете да готвите 
различни ястия на различните нива едновременно без да се смесват миризмите и 
ароматите.

 Деликатен грил: Само централната част на резистора на грила е свързана, като ви 
позволява да пестите електроенергия за леко запичане или печене на по-малки порции 
храна. Сложете парчетата в средата на грила.

 Бърз грил: Действието на грила покрива цялата повърхност на тавата, като ви 
позволява да печете големи ястия или няколко парчета храна едновременно. Тази 
настройка е подходяща за приготвяне на същата храна като с бавния грил, но обхваща 
цялата повърхност на тавата. Много подходящ за всички видове тостове и печива. 

Бърз грил с вентилатор: Използва се цялата ширина на грила, като позволява 
печенето на големи парчета месо. Вентилаторът гарантира, че топлината се 
разпространява равномерно в цялата фурна като запича храната от всички страни.

 Размразяване: Загрява всички елементи до много ниска температура, така че 
замразената храна да се размрази бързо и равномерно. Функцията за размразяване може 
да се използва с всеки вид замразена храна.

 Турбо плюс: Фурната се загрява от кръгъл елемент, разположен отзад. 
Вентилаторът предава горещия въздух около фурната, за да разнесе топлината по-
равномерно. Идеално за работа с различни тави на различна височина.

Интензивно загряване отдолу (пица): Силната топлина, идваща от долната част на 
фурната и равномерното разпространяване на температурата благодарение на 
вентилатора прави основата на пицата особено хрупкава.

Бързо загряване. Фурната достига желаната темпаратура за около 30% по-малко 
време. След достигане на желаната температура иникатора загасва и фурната е готова 
за избор на всякакъв вид готвене.



Работа с фурната
За да включите фурната, следвайте стъпките по-долу:

1. Сложете храната във фурната на препоръчаната тава и ниво (вижте таблиците).

2. Изберете функция на готвене, като използвате селектора (вижте таблиците).
Например: 

3. Настройте температурата, както е посочено в упътването за работа с таймера. 
Например: 1500 С

4. Настройте таймера, както е необходимо, като следвате инструкциите в упътването за 
таймера (отделно).

5. Не забравяйте да завъртите селектора на “0” след приключване на готвенето



ОПИСАНИЕ Дигитален дисплей

1. Индикатор за време на готвене
2. Символ за край на времето на готвене
3. Символ за звуков сигнал
4. Символ за настройка на часа
5. Представени функции
6. Температурна скала
7. Символ за автоматична рецепта
8. Символ за температурен сензор
9. Селектор за автоматична рецепта
10. Бутон за специална функция “CELERIS”
11. Бутон за специална функция “ЕСО”
12. Бутон за специална функция “ЕСО”
13. Символ за специална функция “CELERIS”
14. Индикатор за NET съвместима фурна
15. Селектор за функция с таймер
16. Температурен селектор 
17. Символ за защита от деца
18. Символ за автоматично изключване
19. Температурен селектор

Часовник
Когато фурната се включва в електрическата мрежа или след прекъсване на 

електрозахранването, символ  започва да примигва, като показва, че 
функционалният селектор е в позиция “0”; ако не е, завъртете копчето на “0” и 
следвайте по-долу описаната процедура за настройване на времето.

НЕПРАВИЛНО ПРАВИЛНО



За да настроите времето:

1. Натиснете бутон  и символ  започва да примигва.

2. Настройте времето, като въртите копчето “+/-“.
Пример: Текущо време 12:30.

След няколко секунди символът ще изчезне и на екрана ще излезе настроеното 
време. Уредът е готов за използване.

Електронен температурен регулатор
Вграденият електронен температурен регулатор на фурната ви позволява да зададете 
желаната температура и да знаете реалната температура вътре във фурната. Тази 
функция ви позволява да регулирате избраната температура много прецизно и да 
получите по-добри резултати, тъй като ще можете да изберете времето за готвене по-
точно.

За да настроите температурата:

1. Сложете храната във фурната и изберете функция за готвене. На екрана ще излезе 
препоръчителната температура за тази функция. Ако не трябва да я променяте, не 
докосвайте таймера няколко секунди и тази температура ще бъде зададена. Ако 
желаете да промените температурата, направете следното:

2. Натиснете бутон  и символ С0 ще започне да примигва на екрана.
3. Настройте желаната температура с въртене на копчето “+/-“.

Как да разберете температурата вътре във фурната:

• Символът   посочва температурата вътре във фурната, относителна към 
избраната температура. Долното кръгче на скалата ще примигва докато фурната се 
загрява, иначе ще остане светнато.



4-те знака на кръгчето посочват процента на достигнатата предварително 
зададена температура; след запълване на последния сегмент, фурната е 
достигнала предварително зададената температура.
След като функционалният селектор е настроен на “0”, екранът ще продължи да 

показва символ , за да покаже, че фурната все още е гореща. Когато 

температурата падне под 600 С, символ  ще изчезне.

• За да разберете температурата вътре във фурната по-точно по време на готвене, 
задръжте бутон С0 натиснат за няколко секунди и екранът ще покаже истинската 
температура за няколко секунди.

След това ще се върне в първоначалното си положение.

Функции на таймера
а  Време за готвене
• С тази функция фурната се изключва автоматично, когато е изтекло предварително 

зададеното време за готвене.

За да настроите времето за готвене:
1. Сложете храната във фурната, изберете функция на готвене и задайте температурата.

2. Натиснете бутон  и символ  ще започне да примигва.

3. Настройте желаното време като завъртите копче “+/-“.
Пример: Желая таймерът да включи фурната автоматично за 45 минути.

След няколко секунди функцията ще се активира, фурната ще се включи, символът  
ще остане да свети, а на екрана ще започне обратно броене на оставащото време за 
готвене в минути.



Ако желаете да изведете на екрана времето, натиснете бутон  няколко пъти, докато 

символ  започне да примигва. На екрана ще се появи предварително зададеното 
време за няколко секунди и след това ще се върне към обратното броене на оставащото 
време за готвене.

След като е изтекло предварително зададеното време, фурната ще се изключи 
автоматично и ще започне да бипка, докато символ  примигва. Натиснете 
произволен бутон, за да изключите сигнала. 
ВНИМАНИЕ: когато направите това, фурната автоматично ще премине към ръчно 
управление и ще остане включена. Така че не забравяйте да завъртите функционалният 
селектор на “0”, за да изключите фурната, след като храната вече е готова.

За промяна на времето за готвене:

Натиснете бутон   и символ  ще започне да примигва. Настройте времето за 
готвене с въртене на копче “+/-“.

За да отмените времето за готвене:

1. Натиснете бутон   и символ  ще започне да примигва.
2. Завъртете копче “+/-“ в посока “-“ колкото можете, докато времето, показано на 
екрана е “0:00”.

След няколко секунди символът  ще изчезне и екранът ще започне да показва 
текущото време. Функцията за време за готвене е отменена.

b Автоматично спиране на готвенето
С тази функция можете да настроите фурната да се изключи автоматично в определено 
време. Функцията “автоматично спиране на готвенето” се използва едновременно с 
функцията “продължителност на готвенето”, така че фурната се включва и изключва 
автоматично след като е работила определеното време.

За да настроите време за автоматично спиране на готвенето:
1. Сложете храната във фурната, изберете функция за готвене и задайте температурата.

2. След като сте настроили продължителността на готвене натиснете бутон  и 

символ  ще започне да примигва.
Пример: Текущо време 12:30, време за готвене зададено за 45 минути.

3. Настройте часа, в който желаете да спре готвенето с въртене на копче “+/-“.
Пример: Желая храната да е готова в 14:30.



След няколко секунди функцията ще се активира и фурната ще започне да работи, 
както е програмирана.

След като фурната е започнала да работи екранът ще покаже оставащото време за 
готвене. Ако желаете да видите текущото време, натиснете бутон  няколко пъти, 

докато символ  започне да примигва. На екрана ще се покаже текущото време за 
няколко секунди и след това ще започне отново да показва обратното отброяване на 
оставащото време за готвене.

След като е изтекло предварително зададеното време, фурната ще се изключи 

автоматично и ще започне да бипка, докато символ  примигва. Натиснете 
произволен бутон, за да изключите сигнала. 
ВНИМАНИЕ: когато направите това, фурната автоматично ще премине към ръчно 
управление и ще остане включена. Така че не забравяйте да завъртите функционалният 
селектор на “0”, за да изключите фурната, след като храната вече е готова.
За промяна на времето за автоматично спиране на готвенето:

Натиснете бутон  и символ ще започне да примигва. Настройте времето за 
готвене с въртене на копче “+/-“.

За да отмените времето за автоматично спиране на готвенето:

1. Натиснете бутон и символ  ще започне да примигва. Екранът ще покаже 
времето за готвене, което се задава за спиране.
2. Завъртете копче “+/-“ в посока “-“ колкото можете, докато времето, показано на 
екрана спре да се променя. След това ще показва текущото време плюс предварително 
зададеното време за готвене.
Функцията за автоматично спиране на готвенето е отменена, но фурната ще продължи 
да работи според предварително зададеното време за готвене.

ВНИМАНИЕ: Не забравяйте, че някои рецепти за риба, ракообразни, кексове и 
сладкиши изискват предварително загряване на фурната. Тези рецепти не позволяват 
предварително задаване на времето за готвене, тъй като храната не трябва да се слага 
във фурната преди да се е загряла.

с Сигнално устройство на таймера
Фурната има вградена функция за сигнализиране с обратно отброяване. Тя работи при 
включена и изключена фурна, тъй като не се влияе от работата на уреда. По този начин 
можете да я използвате за всяка операция на фурната или за всеки друг процес.

За да настроите сигналното устройство:

1. Натиснете бутон няколко пъти, докато символ  започне да примигва.

2. Настройте желаното време с въртене на копчето “+/-“.



Пример: Желая сигналното устройство да се включи след 45 минути.

След няколко секунди функцията за сигнализиране ще се активира, символ  ще 
остане светнат, а екрана ще се върне в предишното си положение.

След като е изтекло предварително зададеното време, фурната ще се изключи 
автоматично и ще започне да бипка, докато символ  примигва. Натиснете 
произволен бутон, за да изключите сигнала. 
ВНИМАНИЕ: когато направите това, фурната автоматично ще премине към ръчно 
управление и ще остане включена. Така че не забравяйте да завъртите функционалният 
селектор на “0”, за да изключите фурната, след като храната вече е готова.

За да промените времето за обратно отброяване на сигналното устройство:
Следвайте процедурата, описана за настройка на устройството.

За да изключите сигналното устройство:

1. Натиснете бутон няколко пъти докато символ  започне да примигва.
2. Завъртете копче “+/-“ в посока “-“, докато времето, показано на екрана е “0:00”.
След няколко секунди символът  ще изчезне и екранът ще започне да показва 
текущото време. Функцията за сигналното устройство е отменена.

d Отмяна функциите на таймера
Ако желаете да отмените всички зададени функции на таймера, натиснете бутон  за 
няколко секунди. Символите, съответстващи на тези функции ще се изключат, за да 
индикират, че вече не са активни.

Ако фурната е включено по това време, тя ще продължи да работи ръчно след отмяна 
на функциите на таймера; за да я изключите, завъртете функционалния селектор в 
позиция “0”.

ВНИМАНИЕ: Изключването на фурната със завъртане на функционалния селектор в 
позиция “0” отменя всички функции на таймера с изключение на функцията за 
сигнално устройство, тъй като тя не зависи от това дали фурната е включена или не.

Как се програмира предварително зададена рецепта (при някои модели)
Вашата фурна предлага редица предварително зададени рецепти. Тези рецепти 
автоматично програмират времето за готвене и температурата според теглото на 
основната съставка. За най-добри резултати е важно теглото, зададено с регулаторите 
на фурната, да е възможно най-близко до теглото на храната, която ще се готви.



За всяка рецепта има обхват от възможни тегла. Максималната и минимална тежест, 
която може да се зададе за основната съставка, са посочени в таблицата в тази част. 
Трябва да се има предвид, че фурната може да се програмира само на степени от 100 
грама.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако теглото на храната, която ще се готви, е извън определения обхват, трябва да 

изготвите рецептата ръчно, въз основа на стойностите, дадени за тази рецепта.

Програмиране на предварително зададена рецепта:
1. Проверете дали функционалният селектор е в позиция “0”.

2. Натиснете бутон  На екрана ще се появи символ   и първата предварително 
зададена рецепта, “Р01”, ще започне да примигва.
3. За да изберете рецепта, завъртете копче “+/-“ в посока “+” и екранът ще покаже 
номерата на рецептите в нарастващ ред, като започва от първата рецепта “Р01”.

Когато стигнете до желаната рецепта, натиснете бутон  и така рецептата е избрана.
4. Ако теглото може да се настрои в обхвата за тази рецепта, екранът ще покаже 
стандартното тегло, определено за тази предварителна рецепта и примигващ символ 

“Kg”. Ако теглото на храната е същото като показаното на екрана, натиснете  и 
фурната ще приеме това тегло. Ако обаче теглото не е същото, използвайте бутон “+/-“, 
за да го промените. Когато екранът покаже най-близката стойност до реалното тегло на 

храната, натиснете бутон  и системата ще приеме това тегло.
Ако рецептата не изисква задаване на теглото, продължете към следващата стъпка.
5. Символът за препоръчителната функция за тази рецепта ще започне да примигва на 
екрана. За да настроите тази функция на готвене, въртете функционалния селектор 
докато бипкане индикира, че сте избрали препоръчителната функция.
След като рецептата е избрана и теглото е зададено, където е необходимо, фурната ще 
изведе на екрана времето за готвене, температурата, функцията на готвене и точното 
ниво, на което трябва да се постави тавата и други аксесоари на фурната.

Ако след програмиране на предварителната рецепта, желаете да зададете време за край 
на готвенето, следвайте инструкциите в част «4.В. Край на времето за готвене» в това 
упътване.

ВНИМАНИЕ: Не забравяйте, че някои рецепти за риба, ракообразни, кексове и 
сладкиши изискват предварително загряване на фурната. Храната трябва да се слага 
във фурната, когато тя сигнализира, че предварителното загряване е завършило и 

екранът покаже напълно светнал символ , т.е. когато е достигнала желаната 
температура. Тези рецепти не позволяват времето за край на готвенето да се задава 
преди да се е загряла фурната, за да не слагате храната твърде рано. 

За рецепти, които изискват предварително загряване на фурната, уредът ще прави това 
автоматично. Ако желаете предварителното загряване да бъде възможно най-бързо, 

натиснете бутон .

ЗАБЕЛЕЖКА



• Ако докоснете копчето или регулатора за няколко секунди, когато задавате 
предварителна рецепта, избраната предварителна рецепта се отменя и фурната се 
връща в предишното си състояние.

За да проверите настройките:

Натиснете бутон  и за няколко секунди на екрана ще се появи избраната 
предварително зададена рецепта и тегло. Екранът ще се върне в предишното си 
състояние.

За да отмените предварително зададена рецепта:
Завъртете функционалния селектор на “0” и рецептата е отказана.



№ Рецепта Регулируем обхват 
на теглото

Предварително 
загряване

Р01 Пълнени домати с ориз и риба тон

0.5 кг – 2.5 кг

НЕ
Р02 Печени червени пиперки
Р03 Печен хек ДА
Р04 Сьомга в бира
Р05 Пъстърва с гъби
Р06 Кралски скариди на скара
Р07 Печени свински карета
Р08 Печено агнешко НЕ
Р09 Печено телешко
Р010 Печен заек
Р011 Печено пиле с чесън и лимон
Р012 Традиционен кекс Няма нужда да се 

задава теглото на 
храната

Р013 Леки кексове
Р014 Крем-карамел ДА
Р015 Предварително изпечен хляб и 

франзели
НЕ

Специални функции

а “ЕКО”
Новата специална функция “ЕКО” е идеална за обикновено печене и с нея лесно се 
получават отлични резултати. При докосването на бутона фурната избира стойности за 
готвенето, така че не трябва да настройвате точното време или температура.

Също така с нея получавате възможно най-доброто от вашата фурна, като тази функция 
има допълнителни предимства, като намалена консумация на енергия с използване на 
остатъчната топлина на фурната.

Автоматичното избиране на стойностите от фурната означава, че мазнините не са 
изгорели по време на печенето, което е по-здравословният начин на готвене. Също 
така, ако използвате функцията “ЕКО”, избягвате натрупването на излишно количество 
пушек по време на готвене, така че фурната се запазва по-чиста.

За получаване на най-добри резултати специалната функция “ЕКО” има две различни 
системи според вида на храната, която ще се готви:

а) “ЕКО Месо”, (време за готвене 1 час)

ХРАНА Прибл. ТЕГЛО
Печено агнешко 1,50 кг
Печено пилешко 1,25 кг
Печени ребра 2 кг
Свинско печено 1 кг
За подобни храни



б) “ЕКО Риба”, (време за готвене 35 минути)

ХРАНА Прибл. ТЕГЛО
Печен хек 1,50 кг
Печена платика 1,25 кг
Скумрия 2 кг
За подобни храни

За да изберете функция “ЕКО”:

1. С функционален селектор на “0” натиснете бутон  само веднъж, за да използвате 
функция “ЕКО Месо” (време за готвене 1 час) и два пъти, за да изберете «ЕКО Риба» 
(време за готвене 35 минути).

Екранът ще покаже примигващ символ и зададените стойности без да сте избрали 
температурата или времето за готвене:
Температура: 210 градуса
Време за готвене: 1 час за «ЕКО Месо» или 35 минути за «ЕКО Риба».

2. Функцията, която трябва да се избере, ще светне на екрана, завъртете функционалния 
селектор, докато сигналът индикира, че е избрана правилната функция. След няколко 
секунди, ако не сте направили избор, функцията «ЕКО» ще бъде отменена.

ВНИМАНИЕ: Ако не сте избрали препоръчаната функция, функция «ЕКО» ще се 
отмени; тогава фурната автоматично ще премине към ръчни операции и ще готви със 
стойностите, които са били зададени за избраната функция.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При използване на специалната функция «ЕКО» температурата и времето не може 

да се променят. Ако ги промените, функцията се отменя и фурната преминава към 
ръчни операции и ще готви със стойностите, които са зададени за избраната 
функция.

След като фурната е приела направения избор, функцията и символ  ще останат 
светнали, а фурната ще работи с предварително зададените стойности.

След като е изтекло времето за готвене, фурната ще се изключи автоматично и ще 

започне да бипка, докато символ  примигва. За да изключите сигнализиращото 
устройство, натиснете произволен бутон. 
ВНИМАНИЕ: когато направите това, фурната автоматично ще премине към ръчни 
операции и ще остане включена, готвейки с избраната функция. Така че не забравяйте 
да завъртите функционалния селектор на «0», за да изключите фурната, когато храната 
вече е готова.

b “CELERIS”
Новата функция “CELERIS” е разработена за ястия, които изискват бързо 
предварително загряване на фурната. Тази функция загрява фурната до необходимата 
температура възможно най-бързо, така че да не губите време за предварително 
загряване.



За да изберете функцията “CELERIS”:
1. Завъртете функционалния селектор на функцията, която желаете да използвате.
2. На екрана ще се появи препоръчителната температура за тази функция. Ако не 
трябва да я променяте, не докосвайте таймера в продължение на няколко секунди и 
тази температура ще бъде зададена. Можете да я промените с въртене на копче “+/-“.

3. След като е приета температурата, натиснете бутон  и символ  ще светне на 
екрана.

ВНИМАНИЕ: Ако при натискане на бутон  чуете предупредително бипкане, 
фурната показва, че функцията на готвене, която сте избрали, не може да се съчетае с 
функция “CELERIS”.

След като е избрана функция “CELERIS”, фурната ще започне да се загрява до 
избраната температура възможно най-бързо. След като достигне идеалната температура 
за готвене, уредът ще сигнализира, за да индикира, че храната може да се сложи във 
фурната; след това автоматично ще готви според избраната от вас функция.

За да отмените функция “CELERIS”:

Просто натиснете бутон  Не забравяйте да завъртите селектора на «0» след 
приключване на готвенето.

Функции за безопасност

а АВТОМАТИЧНО ПРЕДПАЗНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако не сте натискали бутона за таймера от няколко часа с включена фурна, тя ще се 
изключи автоматично от съображения за безопасност. Когато фурната се е изключила 

по този начин, тя ще сигнализира за грешка и символът  ще започне да примигва.
За да деактивирате индикацията за автоматично изключване, завъртете селектора на 

позиция «0» и символ  ще спре да примигва.

b БЛОКИРАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ДЕЦА

Можете да блокирате таймера на фурната, така че да не може да се променя от деца.

Настройване блокиращия механизъм на таймера:

Натиснете едновременно бутони  и  за няколко секунди, докато символ  
светне. Таймерът на фурната е блокиран.

 



Ако селекторът за избор на функция на готвене е бил в позиция “0” при блокирането на 
таймера, той няма да може да включи фурната, а символ  ще се появи на екрана, 
примигвайки. Ако от друга страна фурната е работела по това време, ще можете да 
промените избраната функция на готвене, но няма да можете да работите с таймера. 
Ако преместите функционалния селектор на “0”, няма да можете да я включите отново, 
докато не го отблокирате.

Освобождаване на блокиращия механизъм:

Натиснете едновременно бутони и  за няколко секунди, докато символ   
изгасне. След това всички функции на таймера са достъпни отново.

Сигнализиране на таймера
Имате възможност да изключите сигнализацията на таймера при грешка, избор и 
приемане. За да направите това:

Изключване на всички сигнализации:

Натиснете бутон  и като го държите така, завъртете регулатор “+/-“ в посока “-“ 
колкото е възможно за няколко секунди.
Сигнализацията е изключена.

Включване на сигнализацията:

Натиснете бутон  и като го държите така, завъртете регулатор “+/-“ в посока “+”, 
колкото е възможно за няколко секунди.
Сигнализацията е включена отново.



Дисплей с течни кристали

1. Символ за блокирана фурна
2. Символ за настройка на часа
3. Символ за време за готвене
4. Символ за край на време за готвене
5. Символ за сигнализация
6. Символ на представени функции
7. Памети и фази на готвене
8. Меню с рецепти и вид на храната
9. Температурна скала
10. Символ за настройка
11. Скала за хода на процеса
12. Символ за спряна фурна
13. Индикатор за автоматично изключване
14. Индикатор за NET съвместима фурна
15. Символ за технически сервиз
16. Бутон “ВКЛ./ИЗКЛ.” и “стоп”
17. Бутон за информация и менюто с настройки
18. Бутон за избор на рецепта
19. Специален функционален бутон “CELERIS” 
20. Бутон за запаметяване
21. Бутон за таймера
22. Бутон за температурата

Преди първото използване на фурната

а Меню с настройки
Вие имате електрическа фурна с редица възможности за персонализация. За да я 
настроите, така че да отговаря на вашите нужди:



1. Натиснете и задръжте бутон , докато чуете бипкане 
(за около 3 секунди) и след това фурната е включена.

2. Задръжте бутон , докато чуете бипкане.
3. След това следвайте стъпките, посочени по-долу:

ЕЗИК
Въртете копче MENU (меню), докато покаже желания език и след това го натиснете, за 
да потвърдите направения избор

ДАТА И ЧАС
1. Настройте днешната дата (дд-мм-гг) и часа с помощта на регулатор SELECT и 
потвърдете всяка настройка с натискане на бутона за управление.
2. След като сте настроили датата и часа, изберете от тези две опции и след това 
натиснете регулатор МЕНЮ, за да потвърдите направената настройка:

ON     (ВКЛ.)  : ако фурната е изключена, дисплеят ще показва часа и времето.
OFF     (ИЗКЛ.)  : ако фурната е изключена, дисплеят няма да показва часа и 
времето.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• След като времето и датата за настроени за първи път, фурната включва система, 

която позволява запаметяването им дори и след прекъсване на електрозахранването.

ЗВУК
Изберете една от следните четири опции и потвърдете вашия избор с натискане на 
регулатора:

БУТОН: фурната ще сигнализира само при натискане на бутон.
РЕГУЛАТОР: фурната ще сигнализира само при въртене на регулаторите.
ДА: фурната ще сигнализира при натискане на бутоните или въртене на 
регулаторите.
НЕ: фурната няма да сигнализира при натискане на бутони или въртене на 
регулатори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА КРАЙ
Когато предварително зададената програма за готвене е приключила или сигналното 
устройство е стигнало края на обратното си отброяване, фурната ще сигнализира 
продължително. Можете да изберете колко дълго да продължи това сигнализиране. 
Изберете продължителност от 0 до 60 секунди с помощта на въртящия се регулатор и 
след това потвърдете настройката с натискане на бутона за управление.

ОСВЕТЛЕНИЕ
Можете да избирате как и кога да свети вътрешността на фурната. Изберете една от 
тези три възможности с помощта на въртящия се контролер и след това потвърдете 
настройката с натискане на бутона за управление:

ДА: светлината ще остане изключена по време на готвенето.
НЕ: светлината ще остане включена по време на готвенето.



След като сте избрали една от тези две възможности с помощта на въртящия се 
контролер, потвърдете я с натискане на бутона за управление.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да се избегне възможността да забравите фурната включена, можете да настроите 
опцията “Автоматично изключване” така, че фурната да се изключва сама. Въртете 
регулатора, за да изберете времето, което фурната трябва да изчака (можете да 
избирате между 5 и 30 минути) преди да се изключи сама след последното използване 
на регулатор. След като сте избрали времето, потвърдете избора с натискане на 

регулатора и на дисплея ще светне символ 
Потвърждението на този последен избор ще ви изведе от менюто с настройки.

b Първоначално почистване
След като използвате фурната за първи път, загрейте я когато е празна за около 30 

минути със затворена врата. Изберете функция на готвене  и настройте 
температурата до 2500 С, като предварително сте проверили дали защитните 
пластмасови обвивки и етикети са отстранени.

В началото фурната може да издава странна миризма. Може да забележите и слаб 
пушек. Всичко това е нормално. Така се премахват всички евентуални останки от 
смазка от производствения процес във вътрешността на фурната.След като фурната се 
охлади, почистете я като следвате указанията, дадени в частта “Почистване и 
поддръжка”.

Преди да използвате някое от приспособленията, включени към новата фурна, 
почистете ги с топла вода, малко сапун и кърпа.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА

а Включване и изключване

• За да включите фурната, натиснете бутон  и го задръжте докато чуете сигнал 
(приблизително 3 секунди).
В тази точка дисплеят ще светне и ще покаже последния направен избор и символ 

 ще светне, за да покаже, че фурната не се затопля.

• За да изключите фурната, натиснете бутон  и го задръжте, докато чуете сигнал 
(приблизително 3 секунди).

b Стъпки за готвене с фурната
Следвайте тези стъпки, за да включите фурната:

1. Включете фурната с натискане на бутон 
2. Изберете функция на готвене с помощта на регулатор МЕНЮ.

3. Настройте желаната температура с използване на бутон и регулатор SELECT, 
след това приемете настройката с натискане на някой от регулаторите.



4. Ако желаете, можете да настроите времето за готвене като следвате стъпките, 
описани в част “Функции на таймера”.
5. Натиснете някой от регулаторите, за да работите с фурната.

с Избор на функция на готвене
След като фурната е включена, дисплеят ще покаже една или друга от възможните 
функции. Завъртете регулатор МЕНЮ и ще можете да изведете на екрана различните 
функции на готвене, описани по-долу. Изберете функцията, която желаете да 
използвате и натиснете регулатор МЕНЮ. В този момент фурната ще започне да 
работи.

• Вашата фурна предлага следните функции на готвене:

 Размразяване: Загрява всички елементи до много ниска температура, така че 
замразената храна да се размрази бързо и равномерно. Функцията за размразяване може 
да се използва с всеки вид замразена храна.

Традиционно готвене: С тази функция топлината идва отгоре и отдолу, като пече 
храната по традиционния начин.

 Традиционно загряване с вентилатор: Топлината идва отгоре и отдолу на фурната, 
а вентилаторът разпространява равномерно температурата. Можете да готвите 
различни ястия на различните нива едновременно без да се смесват миризмите и 
ароматите.

Деликатен грил: Само централната част на резистора на грила е свързана, като ви 
позволява да пестите електроенергия за леко запичане или печене на по-малки порции 
храна. Сложете парчетата в средата на грила.

Бърз грил: Действието на грила покрива цялата повърхност на тавата, като ви 
позволява да печете големи ястия или няколко парчета храна едновременно. Тази 
настройка е подходяща за приготвяне на същата храна като с бавния грил, но обхваща 
цялата повърхност на тавата. Много подходящ за всички видове тостове и печива.

 Силен грил с вентилатор: Използва се цялата ширина на грила, като позволява 
печенето на големи парчета месо. Вентилаторът гарантира, че топлината се 
разпространява равномерно в цялата фурна като запича храната от всички страни.

 Турбо плюс: Фурната се загрява от кръгъл елемент, разположен отзад. 
Вентилаторът предава горещия въздух около фурната, за да разнесе топлината по-
равномерно. Идеално за работа с различни тави на различна височина.

     В допълнение към тези функции фурната включва редица специални функции за 
силно специфични приложения:

 Интензивно загряване отдолу (пица): Силната топлина, идваща от долната част на 
фурната и равномерното разпространяване на температурата благодарение на 
вентилатора прави основата на пицата особено хрупкава.



ЕКО печене: Идеална, когато потребителят не бърза и няма значение дали 
готвенето продължава дълго. Фурната автоматично определя температурата и времето, 
за улесняване на ползването и почистването със спестяване на енергия.

 Загряване: Фурната използва малко топлина, за да поддържа сготвената храна 
топла.
     Деликатна храна: Тази функция се препоръчва за изсушаване на храни, като гъби 
или за приготвяне на кисело мляко благодарение на използването на много ниски 
температури.

Триизмерно загряване: Тази функция ви позволява да готвите като използвате 
няколко рафта едновременно, тъй като вентилаторът равномерно разнася топлината 
вътре във фурната.

Грил на 4 нива: Това ви позволява да избирате между 4 различни нива за грила, 
като по този начин се постигат оптимални резултати. Електронният регулатор 
позволява готвенето да продължи по-дълго от това с традиционния грил. Подходяща за 
запичане на плодови пити или ястия с яйца и за печене на риба и филета на грил.

• В допълнение към тези функции можете да използвате функцията за затопляне 
“CELERIS”:

Новата функция “CELERIS” е разработена, за да ви позволи бързо предварително 
загряване на фурната. С тази функция подходящата температура може да се достигне за 
рекордно бързо време.

Активиране на функция “CELERIS”:

Натиснете бутон  и символ  ще светне на дисплея. След това функция 
“CELERIS” е активизирана, така че при всяка работа с фурната, тя ще се включва 
автоматично до достигането на необходимата температура. След като фурната е 
достигнала тази температура, тя ще сигнализира, за да покаже, че храната може да се 
сложи във фурната; след това ще започне автоматично да готви според функцията, 
която сте избрали.

Деактивиране на функция “CELERIS”:

Натиснете бутон  и символ   ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Не забравяйте, че храната не трябва да се слага във фурната по време на 

предварителното нагряване.
• Деактивирайте функция “CELERIS”, когато готвите ястия, които не изискват 

предварително загряване на фурната.

d Електронно настройване и регулиране на температурата
Вграденият електронен температурен регулатор ви позволява да зададете необходимата 
температура и да знаете реалната температура вътре във фурната. Тази функция ще ви 
позволи да регулирате предварително зададената температура по-прецизно, с което 
можете да постигнете по-добри резултати.



Настройване на температурата:
След като е избрана функцията на готвене, дисплеят ще покаже температурата. Ако 
желаете да промените температурата, следвайте стъпките по-долу:

1. Натиснете бутон  и температурата ще започне да примигва на дисплея.
2. Настройте желаната температура с въртене на регулатор SELECT.
3. Натиснете бутона за управление, за да приемете настройката на температурата.

Как да разберете температурата вътре във фурната:

• Символът  посочва температурата вътре във фурната, относителна към избраната 
температура. Долното кръгче на скалата ще примигва докато фурната се загрява, 
иначе ще остане светнато.

4-те знака на кръгчето посочват процента на достигнатата предварително 
зададена температура; след запълване на последния сегмент, фурната е 
достигнала предварително зададената температура.
Пример:

Настроена температура: 1000 С
Температура, достигната вътре във фурната: 500 С

Показване на дисплея на остатъчната топлина:

След като готвенето е приключило, символ  ще остане да свети докато фурната е 
гореща. Освен да ви предпази, тази функция ви позволява да се възползвате от тази 
остатъчна топлина.
• За да разберете температурата вътре във фурната по-точно по време на готвене, 

задръжте бутон С0 натиснат за няколко секунди и екранът ще покаже истинската 
температура за няколко секунди.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

FAGOR предлага характеристиката по избор “Допълнителна предпазна врата” за 
моделите, които имат символ “SD” на табелката с данни. Ако желаете да я получите, 
моля свържете се с вашия дистрибутор:



Номер: 991990324, EAN Code: 8412880140797

Фурната има 5 различни нива, но които да се поставят приспособленията, всички ясно 
означени от страната на отваряне на фурната. Допълнителни приспособления могат да 
се получат със заявка от нашата Официална техническа служба.

Вашата фурна идва от завода с някои от следните приспособления:

Тава за печене
Алуминиева тава, идеална за печене.

Стандартна тава
За всички видове храна. …

Дълбока тава
Новата дълбока тава е подходяща за 
готвене на ястия с голямо количество 
сос или течност, идеална за течни пудинги, 
замразени храни и големи печени меса. …

Ако фурната има Дълбока тава, поставете я под грила за печене, запичане и 
зачервяване. Така соковете ще падат в тавата, а фурната ще остане чиста.

Грил с фиксатори, предпазващи от изсипване 

Новият грил с предпазни фиксатори може да се плъзга извън поставката си до три 
четвърти без да се изсипва. След това ще можете да лесно да извадите храната от 
вътрешността на фурната. Освен това може да се използва на всяко от петте нива на 
фурната.



 Фиксатор

Този грил може да се използва за поставяне на ястия,  които ще се пекат. Може да се 
използва и за печене на грил като храната се поставя направо отгоре. В такъв случай 
препоръчваме да поставите тавичката под грила, за да събира соковете. Така ще 
запазите фурната чиста.

Грилът трябва да се плъзне на място в страничните прорези с фиксаторите надолу, 
както е показано на фигурата.

Система за издърпване

Новият дизайн на Системата за издърпване гарантира, че храната може да се 
манипулира удобно и лесно и може да се постави на всяко от 5-те нива на фурната. 
Тавите могат да се издърпват от техните поставки до около три четвърти без изсипване 
или клатене, като така се намалява риска от изгаряния. След това лесно можете да 
извадите храната от фурната.

Връщане на тавите във фурната:
1. Поставете “Системата за издърпване” в страничните прорези, докато стигне 
ограничителите си; трябва леко да я повдигнете и да я прокарате над фиксаторите.



2. След това сложете някоя от тавите върху горната част на “Системата за дърпане”, 
като я поставите между четирите горни фиксатора 

Ако желаете, грилът с неговата функция срещу изсипване може да се постави и върху 
комбинацията от “Системата за издърпване” и тавата, но с обърнати нагоре фиксатори.
3. Поставете целия комплект във фурната.

Издърпване на тавите извън фурната:
След приключване на готвенето, плъзнете тавата и грила навън, докато стигне 
ограничението, като можете да направите две неща:
а. Просто извадете тавата от фурната.
б. Извадете цялата група от фурната. За да направите това, трябва леко да повдигнете 
“Системата за издърпване”, за да премине край фиксаторите, които я предпазват от 
изсипване.
Не забравяйте, че групата на “Системата за издърпване” и тавата или грила със защита 
против изсипване могат да се поставят на всяко от 5-те нива.

Изваждаща се тава, пълен достъп
С новата “Изваждаща се тава за пълен достъп” манипулирането на храната е по-удобно 
и лесно, благодарение на внимателно проучения дизайн, позволяващ на тавите да се 
плъзгат гладко навътре и навън.

…



Тавите могат да се изваждат напълно от гнездата им за пълен достъп. Освен това, те 
остават напълно стабилни, така че можете да работите и да манипулирате напълно 
безопасно, като се намалява риска от изгаряния, като това прави по-лесно изваждането 
на храната от фурната.

Тази нова напълно изваждаща се система може да се постави на дъното на някое от 4 
нива на фурната, като дава повече възможности за готвене.

Поставяне на тавите във фурната:
1. Поставете “Изваждащата се тава за пълен достъп” в страничните прорези, докато 
стигне ограничителите; може да се наложи да я повдигнете леко, за да премине през 
фиксаторите. Имайте предвид, че кръглите щифтове отиват отзад.

2. След това издърпайте разтегателните плъзгачи докъдето могат да стигнат.

3. След това поставете някоя от тавите вътре в 4-те фиксатора на разтегателните 
плъзгачи.

Ако желаете, грилът с функцията, предпазваща от изсипване, може също да се постави 
върху комбинацията от “Изваждащата се тава” и тавата, но с обърнати нагоре 
фиксатори.

4. Поставете цялата група вътре във фурната



Издърпване на тавите извън фурната:
След приключване на готвенето, плъзнете групата навън, където можете да направите 
две неща:

а. Просто извадете тавата от фурната.
б. Извадете цялата група от фурната. За да направите това, трябва леко да повдигнете 
“Изваждащата се тава”, за да премине край фиксаторите, които я предпазват от 
изсипване.
Не забравяйте, че групата на “Изваждащата се тава” и тавата или грила със защита 
против изсипване могат да се поставят на всяко от 4-те долни нива.

ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА AVANSSIS

Вентилационната система Avanssis, включена във вашата фурна FAGOR, позволява да 
постигате по-добри резултати от готвенето при по-ниска консумация на 
електроенергия.

Благодарение на тази нова система, самата фурна се грижи за автоматичното 
регулиране на оптималната степен на влажност за всяка рецепта, така че всеки път да се 
получават по-еднакви резултати от готвенето.

Системата AVENSSIS контролира парите, произвеждани по време на готвене. По този 
начин външната температура на фурната е сведена до приемливи нива през целия 
процес на готвене, за да се защитят кухненските шкафове. Също така се намалява и 
консумацията на енергия, което означава и по-висока сигурност и чистота.

ФУНКЦИИ НА ТАЙМЕРА

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА

1. При включена фурна натиснете бутон 

2. Въртете регулатор МЕНЮ докато на екрана се покаже символ , съответстващ 
на функцията на ТАЙМЕРА. Натиснете бутона за управление, за да потвърдите избора.
3. Настройте текущото време, като използвате регулатор SELECT и потвърждавате 
всеки избор с натискане на бутона за управление.

Пример: текущо време 12:30



ЗАБЕЛЕЖКА:
• Часът не може да се настройва по време на готвене, за да не повлияе на евентуални 

предварително зададени програми за готвене.

След като са зададени датата и часът, вашата фурна включва система, която позволява 
те да останат запаметени дори след прекъсване на електрозахранването.

ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ

С тази функция фурната се изключва автоматично след изтичане на предварително 
зададеното време за готвене.

За да настроите времето за готвене:

1. След като функцията на готвене и температурата са зададени, натиснете бутон  и 

завъртете регулатора МЕНЮ, докато покаже на екрана символ , съответстващ на 
функцията ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ. Натиснете бутона за управление, за да потвърдите 
избора.
2. Задайте продължителност, като използвате регулатор SELECT и натиснете 
регулатора, за да потвърдите направената настройка.

Пример: Желая таймерът автоматично да включи фурната за 45 минути.

Символ  ще остане да свети, а дисплеят ще отброява колко минути остават преди 

приключване на готвенето. Скалата за хода на процеса  постепенно 
ще светва с напредъка на предварително зададеното време.



След като е изтекло предварително зададеното време, фурната ще се изключи 

автоматично и ще започне да бипка, докато символ  примигва. Натиснете 
произволен бутон, за да изключите сигнала. 

За да отмените времето за готвене:

1. Натиснете бутон  и завъртете регулатор МЕНЮ, докато на екрана излезе символ 

, съответстващ на функция ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ. Натиснете бутона за 
управление, за да потвърдите избора.
2. Въртете бутон SELECT, докато времето, показано на екрана е “0:00”.

Натиснете бутона за управление, за да приемете избора и символ ще изчезне. 
Функцията време за готвене е отменена.

АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО
С тази функция можете да настроите фурната да се изключи автоматично в определено 
време. Функцията “автоматично спиране на готвенето” се използва едновременно с 
функцията “продължителност на готвенето”, така че фурната се включва и изключва 
автоматично след като е работила определеното време.

За да настроите време за автоматично спиране на готвенето:

1. След като функцията на готвене и температурата са зададени, натиснете бутон  

и завъртете регулатора МЕНЮ, докато покаже на екрана символ , съответстващ на 
функцията АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ. Натиснете бутона за управление, за да 
потвърдите избора.

Пример: Текущо време 12:30, предварително зададено време за готвене за 45 
минути.

2. Задайте време за автоматично спиране, като използвате регулатор SELECT и 
натиснете регулатора, за да потвърдите направената настройка.

Пример: Желая храната да е готова в 14:30.



След няколко секунди функцията ще се активира и фурната ще започне да работи 
според програмирането.

След като е изтекло предварително зададеното време, фурната ще се изключи 

автоматично и ще започне да бипка, докато символ примигва. Натиснете 
произволен бутон, за да изключите сигнала. 

За да отмените времето за автоматично спиране на готвенето:

1. Натиснете бутон  и завъртете регулатор МЕНЮ, докато изведе на екрана 

символ , съответстващ на функция АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ. Натиснете 
бутона за управление, за да потвърдите избора.
2. Завъртете регулатор SELECT, докато времето, показано на екрана (чч:мм) е най-
малкото възможно, позволено от фурната. Натиснете бутона за управление, за да 

потвърдите избора и символ  ще изчезне.
Функцията за автоматично спиране на готвенето е отменена, но фурната ще продължи 
да работи според предварително зададеното време за готвене.

ВНИМАНИЕ: Не забравяйте, че някои рецепти за риба, ракообразни, кексове и 
сладкиши изискват предварително загряване на фурната. Тези рецепти не позволяват 
предварително задаване на времето за готвене, тъй като храната не трябва да се слага 
във фурната преди да се е загряла.

СИГНАЛНО УСТРОЙСТВО 

Фурната има вградена функция за сигнализиране с обратно отброяване. Можете да я 
използвате за всяка операция на фурната или за всеки друг процес.

За да настроите сигналното устройство:

1. Натиснете бутон и въртете регулатор МЕНЮ, докато на екрана се появи 

символ , съответстващ на функция СИГНАЛНО УСТРОЙСТВО. Натиснете 
бутона за управление, за да потвърдите избора.
2. Настройте желаното време с регулатор SELECT и натиснете регулатора, за да 
потвърдите избора.

Пример: Желая сигналното устройство да се включи след 45 минути.



Символ  ще светне.

След като е изтекло предварително зададеното време, фурната ще се изключи 

автоматично и ще започне да бипка, докато символ  примигва. Натиснете 
произволен бутон, за да изключите сигнала. 

За да изключите сигналното устройство:

1. Натиснете бутон  и въртете регулатор МЕНЮ, докато на екрана се появи 

символ , съответстващ на функция СИГНАЛНО УСТРОЙСТВО. Натиснете 
бутона за управление, за да потвърдите избора.
2. Въртете копче SELECT, докато времето, показано на екрана е “0:00”. Натиснете 

бутона за управление, за да приемете избора и символ ще изгасне. Функцията за 
сигнално устройство е отменена.

ОТМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА ТАЙМЕРА

Ако желаете да отмените всички зададени функции на таймера, натиснете бутон  
за няколко секунди. Символите, съответстващи на тези функции ще се изключат, за да 
индикират, че вече не са активни.

5. ПРОГРАМИРАНЕ НА АВТОМАТИЧНИ РЕЦЕПТИ ВЪВ ФУРНА С 
“ГОТВАРСКА КНИГА”

Готварската книга на фурната включва редица автоматични рецепти, които можете да 
намерите в приложената книга с рецепти. Тези рецепти автоматично програмират 
времето за готвене и температурата според теглото на основната съставка.

За всяка рецепта има обхват от възможни тегла. Максималната и минимална тежест, 
която може да се зададе за основната съставка, са посочени в таблицата в тази част. 
Трябва да се има предвид, че фурната може да се програмира само на степени от 100 
грама. За най-добри резултати е важно тегло, зададено с помощта на регулаторите на 
фурната, да е възможно най-близо до реалното тегло на храната, която ще се приготвя.



ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако теглото на храната, която ще се готви, е извън определения обхват, трябва да 

изготвите рецептата ръчно, въз основа на стойностите, дадени за тази рецепта.

Програмиране на предварително зададена рецепта:
1. Включете фурната

2. Натиснете бутон  На екрана ще се появи символ  и първата предварително 
зададена рецепта ще започне да примигва.
3. За да изберете рецепта, завъртете регулатор МЕНЮ и екранът ще покаже номерата 
на автоматичните рецептите по ред.
Когато стигнете до желаната рецепта, натиснете контролния бутон и така рецептата е 
избрана.
4. Ако теглото може да се настрои в обхвата за тази рецепта, екранът ще покаже 
стандартното тегло, определено за тази предварителна рецепта. Ако теглото на храната 
е същото като показаното на екрана, натиснете бутона за управление МЕНЮ и фурната 
ще приеме това тегло. Ако обаче теглото не е същото, използвайте същия бутон за 
управление, за да го промените. Когато екранът покаже най-близката стойност до 
реалното тегло на храната, натиснете регулатор МЕНЮ и системата ще приеме това 
тегло.

Ако рецептата не изисква задаване на теглото, продължете към следващата 
стъпка.

5. Дисплеят ще покаже текста “SELECT DEGREE OF FINISHING” – “Изберете степен 
на готовност за консумация”. Въртете регулатор МЕНЮ и изберете степента на 

готовност за консумация , която желаете, след това натиснете бутона, за да 
потвърдите направения избор.

След като рецептата е избрана и теглото е зададено, където е необходимо, фурната ще 
изведе на екрана времето за готвене, температурата, функцията на готвене и точното 
ниво, на което трябва да се постави тавата и други приспособления на фурната.

Ако натиснете бутон , дисплеят ще покаже най-подходящото приспособление за 
няколко секунди.

Ако след програмиране на предварителната рецепта, желаете да зададете време за край 
на готвенето, следвайте инструкциите в част “Автоматично спиране на готвенето”.

ВНИМАНИЕ: Не забравяйте, че някои рецепти за риба, ракообразни, кексове и 
сладкиши изискват предварително загряване на фурната. Храната трябва да се слага 
във фурната, когато тя сигнализира, че предварителното загряване е завършило и 

екранът покаже напълно светнал символ , т.е. когато е достигнала желаната 
температура. Тези рецепти не позволяват времето за край на готвенето да се задава 
преди да се е загряла фурната, за да не слагате храната твърде рано. 



Имайте предвид, че за получаване на оптимални резултати е необходимо да поставите 
храната във фурната веднага след приключване на предварителното нагряване. За 
рецепти, които изискват предварително загряване на фурната, уредът прави това 
автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако не докоснете никакъв бутон-контролер в продължение на няколко минути, 

когато задавате предварителна рецепта, избраната предварителна рецепта се отменя 
и фурната се връща в предишното си състояние.

За да отмените предварително зададена рецепта:

Натиснете бутон  и рецептата ще бъде прекъсната (ако желаете да продължите с 
нея по-късно, натиснете бутон за управление МЕНЮ отново); ако наистина желаете да 
откажете рецептата, натиснете същия бутон за управление отново. 

ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕЦЕПТИ СПОРЕД ВИДА ХРАНА ВЪВ ФУРНА 
“АВТОМАТИЧЕН ГОТВАЧ”

Фурната “Автоматичен готвач” включва меню, където можете да намерите различни 
групи храни (пилешко, риба, тестени изделия…). Тази фурна автоматично програмира 
всички параметри на готвенето в зависимост от вида на храната и нейното тегло.

За някои видове храна има обхват от възможни тегла, които можете да зададете. 
Максималната и минимална тежест, която може да се зададе за основната съставка, са 
посочени в таблицата в тази част. Трябва да се има предвид, че фурната може да се 
програмира само на степени от 100 грама. За най-добри резултати е важно тегло, 
зададено с помощта на регулаторите на фурната, да е възможно най-близо до реалното 
тегло на храната, която ще се приготвя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако теглото на храната, която ще се готви, е извън определения обхват, трябва да 

изготвите рецептата ръчно, въз основа на стойностите, дадени за този вид храна.

Задаване на рецепта:
1. Включете фурната

2. Натиснете бутон  и на екрана ще се появи менюто “Food type” – “Вид храна”. 
3. За да изберете желания вид храна, завъртете регулатор МЕНЮ и потвърдете с 
натискане на бутона за управление.
4. Завъртете бутона за управление МЕНЮ, за да изберете храната, която желаете да 
готвите и потвърдете с натискане на бутона за управление.
5. Направете всички настройки за вида храна, който ще приготвяте и потвърдете всеки 
избор.
6. Ако теглото може да се настрои в обхвата за тази рецепта, екранът ще покаже 
стандартното тегло, определено за тази предварителна рецепта. Ако теглото на храната 
е същото като показаното на екрана, натиснете бутона за управление МЕНЮ и фурната 
ще приеме това тегло. Ако обаче теглото не е същото, използвайте същия бутон за 
управление, за да го промените. Когато екранът покаже най-близката стойност до 



реалното тегло на храната, натиснете регулатор МЕНЮ и системата ще приеме това 
тегло. Ако рецептата не изисква задаване на теглото, продължете към следващата 
стъпка.

7. Дисплеят ще покаже текста “SELECT DEGREE OF FINISHING” – “Изберете степен 
на готовност за консумация”. Въртете регулатор МЕНЮ и изберете степента на 

готовност за консумация , която желаете, след това натиснете бутона, за 
да потвърдите направения избор.

След като рецептата е избрана и теглото е зададено, където е необходимо, фурната ще 
изведе на екрана времето за готвене, температурата, функцията на готвене и точното 
ниво, което трябва да се използва за приспособленията.

Ако натиснете бутон , дисплеят ще покаже най-подходящото приспособление за 
няколко секунди.

Ако след програмиране на предварителната рецепта, желаете да зададете време за край 
на готвенето, следвайте инструкциите в част “Автоматично спиране на готвенето”.

ВНИМАНИЕ: Не забравяйте, че някои рецепти за риба, ракообразни, кексове и 
сладкиши изискват предварително загряване на фурната. Храната трябва да се слага 
във фурната, когато тя сигнализира, че предварителното загряване е завършило и 

екранът покаже напълно светнал символ , т.е. когато е достигнала желаната 
температура. Тези рецепти не позволяват да се задава време за автоматично спиране, за 
да не слагате храната преди да се е загряла фурната. 

Имайте предвид, че за получаване на оптимални резултати е необходимо да поставите 
храната във фурната веднага след приключване на предварителното нагряване. За 
рецепти, които изискват предварително загряване на фурната, уредът прави това 
автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако не докоснете никакъв бутон-контролер в продължение на няколко минути, 

когато задавате предварителна рецепта, избраната предварителна рецепта се отменя 
и фурната се връща в предишното си състояние.

За да отмените предварително зададена рецепта:

Натиснете бутон и рецептата ще бъде прекъсната (ако желаете да продължите с 
нея по-късно, натиснете бутон за управление МЕНЮ отново); ако наистина желаете да 
откажете рецептата, натиснете същия бутон за управление отново. 

7. ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА РЕЦЕПТИ



Ако сте доволни от резултатите от вашето готвене, можете да съхраните избраните 
настройки в паметта на фурната.

Благодарение на тази функция можете да запаметявате вашите рецепти или да 
адаптирате предварително зададена според вашите предпочитания. Има 4 памети, 
които ви позволяват да съхранявате до 3 различни фази на готвене.

Създаване на собствена рецепта:

1. При включена фурна натиснете  и текстовия ред индикира “SELECT 
MEMORY” – «Избор на памет». Завъртете бутона за управление МЕНЮ и изберете 
свободна памет, след това натиснете бутона за управление, за да потвърдите 
направения избор.
2. В този момент на дисплея ще примигва поле, съответстващо на първата фаза от 
рецехтата в избраната памет и текста “SELECT FUNCTION” – «Избор на функция».
3. Изберете желаната функция на готвене, температурата и продължителностт (чч:мм) 
на първата фаза на готвене, като потвърждавате всяка от настройките с натискане на 
бутона за управление. Сега сте приключили запаметяването на първата фаза от 
готвенето.
4. Повторете същата процедура, описана в точки 2 и 3, за да запаметите другите две 
фази.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Ако желаете да пропуснете другите две фази, натискайте бутон за управление 

МЕНЮ, докато излезете от «Меню памети».

Запаметяване на наскоро приготвяна рецепта:

След като сте свършили печенето или рецепта от фурната, задръжте бутон , 
докато текстовия ред изведе: “MEMORIZED” – «Запаметено»; рецептата е съхранена в 
първата свободна памет.

Ако всички 4 памети са заети, текстовия ред ще изведе: “MEMORY FULL” – «Паметта 
е пълна», като в такъв случай трябва да изтриете една или повече от паметите и да 

натиснете бутон отново.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Когато използвате тази операция, фурната ще запамети последните 3 фази на 

готвене от включването си (всяка пренастройка ще се разбира от фурната като нова 
фаза на готвене). За да предотвратите запаметяването на нежелани фази, ви 
препоръчваме да изключите фурната и да я включвате отново всеки път, когато 
започвате нова серия готвене. 

Използване на вече съхранена памет:
След като сте запаметирли даден процес на готвене, ще можете да го избирате и от една 
от тези три опции с помощта на бутон за управление МЕНЮ и да потвърдите 
направения избор с натискането му:

СООК (ГОТВЕНЕ): За изпълнение на запаметен процес на готвене.



EDIT     (РЕДАКТИРАНЕ  ): Тази опция се използва за извеждане на екрана и/или 
редактиране на съдържанието на паметта. Когато изберете тази опция, дисплеят ще ви 
покаже съдържанието на всяка фаза на готвене. Ако само желаете да ги покажете, 
натиснете бутон за управление МЕНЮ няколко пъти, за да отидете до всеки избор. Ако 
освен това желаете да редактирета някой от тях, направете необходимите корекции и ги 
потвърдете с бутона за управление.

DELETE     (ИЗТРИВАНЕ  ): За изтриване на рецепта.

ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Ако не сте натиснали нито един бутон за управление в продължение на няколко часа 
при включена фурна, тя ще се изключи автоматично поради съображения за 
безопасност.

БЛОКИРАНЕ ЗА ДЕЦА
Когато фурната работи, можете да я блокирате, за да не могат вашите деца да променят 
нещо по настройките.

Настройване на блокиращия механизъм:
Натиснете едновременно бутони за управление SELECT и MENU за няколко секунди, 

докато светне символ  Фурната е блокирана.

Единственото, което можете да правите е да изключите фурната, като в такъв случай тя 
ще се разблокира автоматично.

Освобождаване на блокиращия механизъм:

Натиснете едновременно двата бутона за управление, докато символ  изгасне. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

КАК ДА ПОЧИСТИТЕ...

Фурната отвън



а. Фурна с предна част от неръждаема стомана:
За предпочитане е да почиствате външните части на фурната с топла вода и малко 
измиващ препарат. Изплакнете много добре. Подсушете със суха кърпа веднага след 
това.

Ако е трудно да отстраните някои петна, препоръчваме да използвате специални 
продукти за неръждаема стомана. Пробвайте продукта на малка част преди да го 
нанесете на цялата повърхност. Следвайте стриктно указанията на производителя.

б. Фурна с алуминиева предна част:
Почиствайте външните части на фурната с топла сапунена вода и мека гъба. 
Изплакнете много добре. Подсушете с мека тъкан веднага след това.

в. Фурна със стъклена предна част:
Използвайте нежен почистващ препарат за прозорци. Почистете повърхността с мека 
кърпа за прозорци или кърпа без власинки от микрофибър без да натискате много.

Вътрешността на фурната
За да гарантирате винаги отличен външен вид на вашата фурна за дълго време, трябва 
да я почиствате редовно отвътре, за предпочитане след всяко ползване; така ще 
избегнете натрупването на нагар инеприятни миризми.

За да улесните почистването на вътрешността на фурната:
• Включете вътрешната лампа. За да я включите, просто настройте температурния 

селектор на “0”.
• За да почистите стъкленото покритие на лампата:

Отвинтете или дръпнете покритието на лампата и го почистете за предпочитане 
с измиваща течност.

След като е почистена, поставете отново лампата в покритието в първоначалната й 
позиция.
• Вратата на фурната се маха лесно. Следвайте стъпките по-долу много внимателно: 

1. Отворете вратата изцяло. 2. Напълно повдигнете шифтовете в пантите



.

3. Затворете вратата на фурната внимателно, докато чуете щракването на фиксатора; 
след като стигнете позицията на фиксатора, хванете вратата с две ръце и продължете да 
я натискате затворена като дърпате в същото време напред, за да повдигнете пантите от 
канали. Вратата е освободена.

Как да поставите вратата след почистване:
1. Плъзнете пантите в каналите им, докато застанат на място, както е посочено на 
фигурите.

2. Отворете изцяло вратата и бутнете болтовете надолу изцяло в първоначалните им 
места. Така вратата е правилно поставена.



• При някои модели е възможно да се сгъне грила надолу от горната част на фурната. 
ВНИМАНИЕ: Фурната трябва да е студена.

Как да сгънете грила надолу:
1. Вдигнете механизма на грила. 2. Натиснете към задната част на 

фурната

...

Как да върнете грила след почистване:
1. Натиснете механизма на грила към задната част на фурната и го закачете отново на 
място в неговата стойка.

Приспособления
Потапяйте приспособленията веднага след ползване в обикновен домакински препарат. 
По този начин всякакви залепнали останки от храна могат лесно да се отстранят с гъба 
или мека четка.

Странични грилове
Гриловете мохат да се махат за почистване. За да направите това, следвайте стъпките 
по-долу:

Изваждане на гриловете:
1. Натиснете горния механизъм на грила надолу, за да го освободите от стойката на 
страничния панел.



 
2. Завъртете грила както е показано на фигурата и го дръпнете настрани, за да го 
извадите.

Мийте гриловете в съдомиялна машина. За да отстраните упоритите замърсявания, 
може да се наложи да използвате по-груби гъби за почистване или четки.

Връщане на гриловете след почистване:
Поставете гриловете на страничните стени като следвате стъпките, посочени по-горе, 
но в обратен ред.
Филтър за газове
Ако фурната има филтър за газове, той може да се извади с малко натиск. Той се 
намира в горната част на фурната, както е показано на фигурата.

 

Измийте филтъра за газовете в съдомиялна машина; за да отстраните упоритите петна, 
потопете го в гореща вода с обикновен домакински препарат. Оставете го така за 
няколко минути, докато стопената мазнина омекне. Всяка такава мазнина, залепнала за 
него, може лесно да се отстрани с гъба или мека четка.

След почистване го поставете обратно, като използвате малко натиск, за да го върнете 
на мястото му.



Филтър за стопена мазнина
Ако фурната има филтър за стопени мазнини (в торбичката с тавата), той може да се 
постави на дъното на фурната, както е показано на снимките.

 

Измийте филтъра за стопена мазнина в съдомиялна машина; за да отстраните 
упоритите петна, потопете го в гъреща вода с обикновен домакински препарат. 
Оставете го така за няколко минути, докато стопената мазнина омекне. Всяка такава 
мазнина, залепнала за него, може лесно да се отстрани с гъба или мека четка.

След почистване го поставете обратно, като използвате малко натиск, за да го върнете 
на мястото му.

ПОДМЕНЯНЕ НА КРУШКАТА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ЛАМПА

Можете да подмените крушката на вътрешната лампа, ако е изгоряла. Можете да 
получите тези топлоустойчиви резервни крушки 25W, издържащи 3000 С от 
Официалния технически сервиз или от специализиран магазин за електротехника. 
Използвайте само такива лампи. За подмяна на крушката направете следното:

1. Изключете фурната от електрическата мрежа. Ако е необходимо, оставате да се 
охлади.
2. Отвийте покритието на лампата като го въртите наляво или, ако е правоъгълно, с 
издърпване с отвертка и малко натиск.. 

3. Отвийте лампата като въртите наляво.
4. Подменете крушката с нова от същия тип.
5. Върнете покритието на лампата обратно, като го завинтите или натиснете малко в 
зависимост от вида на покритието.
6. Свържете отново фурната към електрическата мрежа.



ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ И ГОТВАРСКА ТАБЛИЦА

а ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ПЕЧЕНЕ

• Винаги използвайте готварските таблици в това упътване като основа за 
програмиране на фурната. За да приготвите някоя от вашите рецепти, намерете 
подобно ястие в таблицата, което ще ви помогне да изберете най-подходящата 
функция, температура и време за готвене.

• Времената за готвене, посочени в таблиците, са приблизителни, и ако хранате са 
поставя във фурната направо от хладилника, ще е необходимо по-дълго време за 
готвене. Времената също така зависят от вкуса, т.е. от това доколко изпечена храна 
харесвате.

• Големите парчета също изискват повече време. Таблиците са разработени въз 
основа на количества за около 4 души.

• Използвайте температурите, дадени в таблиците. По-висока температура от 
дадената може да предизвика по-голям пушек и пара.

• Ако храната не заема цялата тава, поставете я в средата.
• След готвене на месо и пилешко, оставете печеното във фурната за 5-10 минути.
• Съдовете със светъл цвят не са подходящи за печене, тъй като отразяват топлината.
• За да сте сигурни, че пилешкото се зачервява добре, полейте го добре с мазнина.
• За да проверите дали кексът е готов, мушнете клечка за зъби в средата 10 минути 

преди изтичане на времето за готвене. Ако излезе чиста, кексът е готов.
• Ако кекс или тестено изделие се изпича повече отдолу, отколкото отгоре, 

следващия път го сложете на по-високо ниво. Изберете леко по-висока температура 
на готвене и го оставете във фурната по-дълго време. Ако се изпича по-добре 
отгоре, отколкото отдолу, следващия път го поставете на по-ниско ниво на фурната. 
Изберете малко по-ниска температура и го оставете във фурната за по-дълго време.



Проблем Вероятна причина Решение
Кексовете и тестените 
изделия не се надигат 
достатъчно

• Избрана неправилна 
функция
• Фурната не е загрята 
достатъчно 
предварително

• Проверете избраната 
функция и температура 
срещу температурата, 
показана в таблицата
• Вижте в таблицата 
за препоръки за 
предварително 
загряване

Печивата са много бледи • Температурата е 
твърде ниска
• Съдът е направен от 
неподходящ материал

• Проверете избраната 
температура срещу 
температурата, показана 
в таблицата
• Използвайте само 
тъмни съдове

Печивата са много тъмни • Температурата е 
твърде висока

• Проверете избраната 
температура срещу 
температурата, показана 
в таблицата; намалете я 
леко, ако е необходимо

Печивата са много сухи • Времето за готвене е 
много дълго, тъй като 
избраната температура е 
твърде ниска

• Проверете избраната 
температура срещу 
температурата, показана 
в таблицата

Печените изделия са 
прекалено сочни

• Има прекалено 
много течност в тестото

• Проверете избраната 
температура срещу 
температурата, показана 
в таблицата; намалете я 
леко, ако е необходимо
• Приготвяйте тестото 
с по-малко течност.



b ГОТВАРСКИ ТАБЛИЦИ

ХРАНА ПРОГРАМА ТЕМПЕРАТУРА ВРЕМЕ ПОЗИЦИЯ
ХРАНА

ПРЕДВ. 
ЗАГРЯВАНЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Месо и пилешко
Телешко
1.5 кг
Свински 
карета
1.5 кг
Печено 
пиле 
1.25 кг
Печено 
агнешко
1 кг
Свински 
бут
1.5 кг
Свински 
ребра
1.5 кг
Пуешки 
бут
(2)
Пуйка
4 кг
Десерти
Крем-
карамел
Пандишпан

Круши с 
вино
Сладки



ХРАНА ПРОГРАМА ТЕМПЕРАТУРА ВРЕМЕ ПОЗИЦИЯ
ХРАНА

ПРЕДВ. 
ЗАГРЯВАНЕ

ПРИСПОС
ОБЛЕНИЯ

Предястия 
и зеленчуци
Пълнен 
патладжан

Печени 
червени 
чушки 
1.25 кг
Пълнени 
домати (4)

Пълнени 
тиквички 
(2)
Риба и морска храна
Печен хек
1.5 кг

Печени 
кралски 
скариди
1 кг
Пъстърва
1 кг

Филета от 
риба тон

Печена 
риба
1 кг
Печена 
сьомга (4)

Печена 
треска
1.5 кг

Разни

Пица

Хляб

Кифли



Ако забележите, че... Вероятни причини
Фурната НЕ работи. 
Дисплеят не показва 
никаква информация.

• Няма захранване
• Фурната не е свързана с 

мрежата или не е 
включена

Фурната издава поредица 
бипкания

• Няколко

Фурната НЕ работи.
Символ ... примигва.

• Фурната е включена от 
няколко часа без да е 
натиснат бутон за 
управление.

• Прекъсване на 
електрозахранването по 
време на работа на 
фурната.

Фурната НЕ работи.
Символ ... примигва.

• Програмираното време за 
готвене е свършило.

Фурната НЕ работи.
Символ ... примигва.

• Фурната е блокирана.

Фурната работи, но
символ ... примигва.

• Времето за обратно 
броене на сигналното 
устройство е изтекло.

Лампата на фурната НЕ 
работи.

• Крушката е изгоряла.
• Фурната не е включена 

или автоматичният 
предпазител се е 
изключил.

• Фурната е настроена да 
не използва лампата при 
ниски температури или 
никога да не я използва.

По време на работа на 
фурната излиза пушек.

• Температурата във 
фурната е твърде висока.

• Фурната е мазна.
Фурната издава шум след 
включване.

• Вентилаторът на фурната 
работи (дори след като е 
изключена фурната), за да 
охлади фурната.

Стъклото във 
вътрешността на фурната 
е влажно.

Някои приспособления 
(прорез, тава и т.н.) се 
допират в стъклото.

Фурната НЕ работи и 
дисплеят показва F, 
последвана от цифра.

Неизправност.


