
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНО Е ДА ГИ ПРОЧЕТЕТЕ И ДА ГИ
СПАЗВАТЕ
Преди използването на уреда прочетете
внимателно тези указания за безопасност.
Дръжте ги на удобно място за бъдещи справки.
В тези указания и на самия уред са представени
важнипредупреждениязабезопасността, които
трябва да се прочетат и да се съблюдават
винаги. Производителят отказва всякаква
отговорност при неспазване на тези указания
за безопасността, във връзка с неподходяща
употреба на уреда или неправилна настройка
на органите за управление.

Много малки деца (0-3 год.) трябва да
стоят далеч от уреда. Малки деца (3-8 год.)
трябва да стоят далеч от уреда, освен ако
не са под постоянно наблюдение. Този уред
може да се използва от деца на 8 години
и по-големи, както и от лица с ограничени
физически, сетивни или умствени възможности
или с недостатъчен опит и познания само ако
са под надзор или са им дадени инструкции
за употребата на уреда по безопасен начин и
разбират възможните опасности. Децата не
трябва да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката от потребителя не трябва да се
извършва от деца без надзор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите му
части се нагорещяват по време на работа.
Трябва да се внимава за избягване докосването
на нагревателите. Децата под 8-годишна
възраст трябва да стоят далеч от уреда, освен
ако не се под постоянен надзор.

Не докосвайте фурната по време на цикъла
на пиролиза (самопочистване) - опасност от
изгаряния. Децатаидомашнитеживотнитрябва
да стоят далеч от фурната по време и след
цикъла на пиролиза (до пълното проветряване
на помещението). Преди почистващия цикъл
вътрешността на фурната трябва да се почисти
от разлети течности, особено мазнини и
масла. Не оставяйте във фурната никакви
принадлежности или материали по време на
цикъла на пиролиза.

Ако фурната е поставена под плоча за
готвене, всички горелки или електрически
котлони трябва да са изключени по време
на цикъла на самопочистване (пиролиза) - има
опасност от изгаряния.

Никога не оставяйте уреда без наблюдение
по време на сушене на храни. Ако уредът е
подходящ за използване на сонда, използвайте
само температурна сонда, препоръчана за тази
фурна - има опасност от пожар.

Пазете дрехите и други запалими материи
далеч от уреда, докато всички негови

компоненти изстинат напълно - има опасност
от пожар. Винаги внимавайте, когато
приготвяте храни, богати на мазнини, масло
или с добавка на алкохол - има опасност от
пожар. Използвайте ръкавици за фурна, за да
изваждате тигани и принадлежности. Когато
готвенето приключи, отворете внимателно
вратичката и оставете горещия въздух или
парата да излязат, преди да бръкнете във
фурната - има опасност от изгаряния. Не
закривайте отворите за горещ въздух от
предната страна на фурната - има опасност
от пожар.

Внимавайте, когато вратичката на фурната
е в отворено или долно положение, за да
избегнете удар по нея.
ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: Уредът не е предназначен да
се използва с външен таймер или с отделна
система с дистанционно управление.

Този уред е предназначен за употреба в
домашни условия и подобни приложения, като:
кухни за служители в магазини, офиси и други
работни среди; в стопанства; от клиенти в
хотели, мотели и други места за настаняване.

Не е позволен никакъв друг вид употреба
(напр. отопляване на помещения).

Този уред не е предназначен за
професионална употреба. Не използвайте този
уред на открито.

Не съхранявайте избухливи или запалими
вещества (напр. кутии с бензин или аерозол)
във или в близост до уреда – има опасност от
пожар.
МОНТИРАНЕ

Боравенето и монтажът на уреда трябва
да се извършват от две или повече лица –
има опасност от наранявания. Използвайте
предпазни ръкавици за разопаковането и
монтажа на уреда – има опасност от
порязвания.

Монтирането, включително подаването на
вода (ако е приложимо) и електрическото
свързване и ремонт трябва да се извършват
от квалифициран техник. Не поправяйте
и не подменяйте части от уреда, ако това
не е изрично посочено в ръководството на
потребителя. Пазете децата далеч от мястото,
където се извършва монтажът. След като
разопаковате уреда, проверете дали не е
повреден по време на транспортирането. При
проблеми се обърнете към търговеца или
към най-близкия сервиз за следпродажбено
обслужване. След като уредът бъде монтиран,
отпадъцитеотопаковката (пластмаса, стиропор
и др.) трябва да стоят далеч от обсега на деца -
има опасност от задушаване. Уредът трябва да
бъде изключен от захранването преди монтажа
– има опасност от електрически удар. По
време на монтажа внимавайте уредът да не
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повреди захранващия кабел – има опасност от
електрически удар. Включете уреда едва след
завършване на монтажа.

Извършетевсичкиработипоизрязванетона
шкафа, преди да поставите фурната в нишата, и
след това отстранете всички дървени отломки
и стърготини. Не покривайте предвиденото
минимално пространство между работния плот
и горния ръб на фурната - има опасност от
изгаряния.
Извадете фурната от нейната основа от
полистиролова пяна едва по време на
монтирането.

След монтажа долната част на уреда не
трябва повече да бъде достъпна - има опасност
от изгаряния.

Немонтирайте уреда зад декоративна врата
- опасност от пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯОТНОСНО
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Табелката с данни се намирана преднияръб
на фурната (вижда се при отворена вратичка).

Трябва да е възможно уредът да се
изключи от захранването чрез изваждане на
щепсела, ако е достъпен, или чрез достъпен
многополюсен превключвател, монтиран след
контакта, както и уредът да е заземен в
съответствие с националните стандарти за
електрическа безопасност.

Не използвайте удължители, разклонители
с няколко гнезда или адаптери. След
монтирането електрическите компоненти не
трябва да бъдат достъпни за потребителя. Не
използвайте уреда, когато сте с мокри или
боси крака. Не използвайте този уред, ако
захранващият му кабел илищепсел е повреден,
ако не работи правилно или ако е бил повреден
или е падал.

Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да се смени с еднакъв такъв от
производителя, негов сервизен агент или лице
с достатъчна квалификация, за да се избегне
опасна ситуация, напримерелектрически удар.

Ако е необходима смяната на захранващия
кабел, се свържете с оторизиран сервизен
център.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди извършване на
каквато и да било дейност по поддръжката
на уреда, се уверете, че той е изключен и
не е свързан към захранването; никога не
използвайте уреди за почистване с пара - има
опасност от електрически удар.

Не използвайте груби абразивни
почистващи препарати или остри метални
стъргалки за почистване на стъклото на

вратичката, тъй като те могат да надраскат
повърхността, което може да доведе до
счупване на стъклото.

Уверете се, че уредът се е охладил, преди
да извършвате дейности по почистване или
поддръжка - има опасност от изгаряния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете уреда,
преди да смените лампата - има опасност от
електрически удар.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НАОПАКОВЪЧНИТЕМАТЕРИАЛИ
Опаковъчният материал е 100% годен за рециклиране и е маркиран
със символа за рециклиране . Различните опаковъчниматериали
трябва да бъдат изхвърлени отговорно и в съответствие с наредбите
на местните органи за изхвърляне на отпадъци.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НАДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ
Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране
или за повторно използване. При изхвърлянето му спазвайте
местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнителна
информация относно третирането, оползотворяването и
рециклирането на домакински електроуреди се обърнете към
компетентните местни органи, службата за битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили уреда. Този уред е маркиран
в съответствие с Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от
електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като се погрижите
уредът да бъде изхвърлен по правилен начин, Вие ще помогнете за
предотвратяване на възможните негативни последствия за околната
среда и здравето на хората. Символът , поставен на изделието
или придружаващите документи, показва, че този уред не бива да се
третира като битов отпадък, а трябва да се предаде в специализиран
пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯНА ЕНЕРГИЯ
Загрявайте предварително фурната само ако това е указано в
готварската таблица или във Вашата рецепта. Използвайте тъмни
лакирани или емайлирани форми за печене, тъй като те поглъщат
топлината по-добре. Храните, нуждаещи се от продължително
готвене, ще продължат да се готвят дори след изключването на
фурната.
Стандартен цикъл (PYRO): подходящ за почистване на силно
замърсена фурна. Енергоспестяващ цикъл (PYRO EXPRESS/ECO) -
само при някои модели - : консумира около 25%по-малко енергия от
стандартния цикъл. Изпълнявайте го редовно (след готвене на месо
2 или 3 пъти един след друг).
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ДИЗАЙН
Този уред отговаря на изискванията за екодизайн на Регламенти
(ЕС) № 65/2014 и 66/2014, в съответствие с европейски стандарт EN
60350-1.
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ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1. Панел за управление
2. Вентилатор
3. Кръгъл нагревател

(не се вижда)

4. Носачи
(нивото е посочено на предната
стена на фурната)

5. Вратичка
6. Горен нагревателен елемент /

Грил
7. Лампа
8. Точка на поставяне на сонда

за месо (ако има)

9. Заводска табелка
(не премахвайте)

10. Долен нагревател
(не се вижда)

1. ЛЯВ ДИСПЛЕЙ

2. ОСВЕТЛЕНИЕ
За вкл./изкл. на лампата.

3. ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на 
фурната и незабавно спиране на 
изпълняваната функция.

4. НАЗАД
За връщане към предходното
меню при промяна на

настройката.
5. ВЪРТЯЩ СЕ БУТОН / БУТОН
6TH SENSE
Завъртете го, за да се 
придвижвате по функциите и 
за настройка на параметрите 
на готвене. Натиснете  за 
избиране, настройване, достъп 
и потвърждаване на функциите 
или параметрите, а също и за 
начало на програмата за готвене.

6. ТЕМПЕРАТУРА
За задаване на температурата.

7. ВРЕМЕ
За сверяване на часовника и
задаване на продължителността
на готвене.

8. СТАРТ
За включване на функции и 
потвърждаване на стойностите 
на параметрите. 
9. ДЕСЕН ДИСПЛЕЙ

РЪКОВОДСТВО ЗА  
ВСЕКИДНЕВНА СПРАВКА

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството за 
здраве и безопасност при работа.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ 
ИЗДЕЛИЕ НА WHIRLPOOL
За по-пълно съдействие и поддръжка, 
моля, регистрирайте закупеното изделие 
на www.whirlpool.eu/register

WWW

Можете да изтеглите "Инструкции за 
безопасност" и "Ръководство за употреба 
и поддръжка" от нашия уебсайт  
docs.whirlpool.eu, както и да следвате 
инструкциите на задната корица на тази 
книжка.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЕШЕТЪЧЕН РАФТ ТАВА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ  ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ
ПЛЪЗГАЩИ ВОДАЧИ 
(САМО ПРИ НЯКОИ 
МОДЕЛИ)

СОНДА ЗА МЕСО
(САМО ПРИ НЯКОИ МОДЕЛИ)

Броят на принадлежностите може да е различен в 
зависимост от закупения модел.
Други принадлежности могат да се закупят от отдела за 
следпродажбено обслужване.

ПОСТАВЯНЕ НА РЕШЕТЪЧНИЯ РАФТ И ДРУГИТЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Вкарайте решетъчния рафт в носачите, като 
внимавате повдигнатият страничен ръб да е 
нагоре и го плъзнете навътре. 
Другите принадлежности, например тавата 
за отцеждане и тавата за печене, се поставят 
хоризонтално по същия начин като решетъчния 
рафт.

ЗАКРЕПЯНЕ НА ПЛЪЗГАЧИТЕ (АКО ИМА)
Свалете носачите от фурната; махнете 
пластмасовите предпазители от плъзгачите.

Закрепете горната скоба на 
плъзгача към носача и я 
вкарайте докрай навътре. 
Спуснете на мястото ѝ 
втората скоба.

За да закрепите носача, 
натиснете долната част 
на щипката здраво към 
носача. Проверете дали 
плъзгачите се движат 
свободно. Повторете 
описаните стъпки за 
другия носач на същото 
ниво.
Моля, имайте предвид: Плъзгачите могат да се монтират 
на всяко ниво.

СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НОСАЧИТЕ
Вижте изображения, за да отстраните 
страничните опори, и (ако има) гайките във 
вътрешността, които ги придържат.

За да поставите носач на мястото му, първо го 
вкарайте в горните гнезда. Дръжте носача 
повдигнат, вкарайте го във фурната и го спуснете 
върху долните гнезда.

2

1
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 KОНВЕНЦИОНАЛНО ГОТВЕНЕ
За готвене на всякакви ястия само на едно ниво.

 ГРИЛ
За печене на грил на пържоли, кебап, наденици, 

приготвяне на зеленчуков огретен и препичане на 
хляб. Когато печете месо, препоръчваме да използвате 
тавата за отцеждане, за да събирате отделяните сокове. 
Поставете тавата на някое от нивата под решетъчния 
рафт и налейте в нея половин литър питейна вода.

 ФОРСИРАН ВЪЗДУХ
За едновременно готвене на няколко ястия (най-

много три) при една и съща температура на различни 
нива. Тази функция може да се използва за готвене на 
различни храни без преминаване на миризмите от 
едната храна към другата.

 ПЕЧЕНЕ С КОНВЕКЦИЯ
За готвене на месо, печене на кейкове с пълнеж 

или пълнени зеленчуци, поставени само на едно ниво. 
Тази функция създава слаба, периодично прекъсваща 
циркулация на въздуха, която предотвратява 
прекомерното изсъхване на храната.

ФУНКЦИИ 6TH SENSE

 ЗАДУШЕНИ ЯСТИЯ
Тази функция автоматично избира най-добрата 

температура и метод за готвене за ястия с паста.

 МЕСО
Тази функция автоматично избира най-добрата 

температура и метод за готвене за месо. Тази функция 
от време на време активира вентилатора при ниска 
скорост, за да предотврати пресушаването на храната.

 МАКСИ ГОТВЕНЕ
Тази функция автоматично избира най-добрия 

режим и температура за готвене на големи парчета 
месо (над 2,5 kg). Препоръчва се по време на готвенето 
месото да се обръща, за да се постигне равномерно 
запичане от двете страни. Най-добре е месото 
периодично да се полива със соса, за да се избегне 
изсушаване.

 ХЛЯБ
Тази функция автоматично избира най-добрата 

температура и метод за готвене за всички видове хляб.

 ПИЦА
Тази функция автоматично избира най-добрата 

температура и метод за готвене за всички видове пица.

 СЛАДКИШИ И КЕЙКОВЕ
Тази функция автоматично избира най-добрата 

температура и метод за готвене за всички видове 
сладкиши.

 СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

 БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ
За бързо предварително загряване на 

фурната. След като предварителното загряване 
приключи, фурната автоматично избира 
функцията „Конвенционално готвене“. Изчакайте 
предварителното загряване да завърши, преди да 
поставите храна във фурната.

 ТУРБО ГРИЛ
За печене на едри парчета месо (джолан, 

говеждо печено, пиле). Препоръчваме да 
използвате тавата за отцеждане, за да събирате 
отделяните при готвенето сокове. Поставете 
тавата на някое от нивата под решетъчния рафт и 
налейте в нея половин литър питейна вода. С тази 
функция може да използвате въртящия се шиш 
(когато има).

 ЕКО ФОРСИРАН ВЪЗДУХ*
За препичане на едно ниво на парчета месо 

с плънка или филе. Прекомерното изсъхване 
на храната се предотвратява поради слабата, 
прекъсваща от време на време циркулация на 
въздуха. При използване на тази екофункция 
лампата остава изключена по време на готвенето. 
За да използвате програмата ЕКО и съответно да 
оптимизирате потреблението на енергия, трябва 
да не отваряте вратичката на фурната, докато 
ястието не стане готово.

 ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИНАТА
За запазване на току-що сготвена храна 

гореща и хрупкава.

 ВТАСВАНЕ
За оптимално втасване на сладко или солено 

тесто. За да осигурите качествено втасване, не 
включвайте функцията, ако фурната е все още 
гореща след предходното готвене.

 АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ ЧРЕЗ 
ПИРОЛИЗА
За отстраняване на следите от пръски 

чрез нагряване до много висока температура 
(приблизително 500 °C).
В уреда са заложени са два цикъла за автоматично 
почистване: пълен цикъл (ПИРОЛИЗА) и по-
кратък цикъл (ЕКО). Препоръчваме периодично 
да изпълнявате краткия цикъл, а пълния цикъл да 
използвате само при силно замърсена фурна.

ФУНКЦИИ

* Функцията се използва като еталонна в декларацията
за енергийната ефективност съгласно регламент (ЕС)
65/2014

BG 7



ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ЗА ПРЪВ ПЪТ

1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ
Когато фурната е изключена, да дисплея се показва само
часовникът. Натиснете и задръжте , за да включите фурната. 
Завъртете бутона, за да прегледате основните функции (на 
левия дисплей). Изберете желаната функция и натиснете .

За да изберете подфункция (когато има), първо изберете 
основната функция и натиснете , за да потвърдите и да 
преминете към менюто на избраната функция. 

Завъртете бутона, за да прегледате подфункциите на десния 
дисплей. Изберете желаната подфункция и потвърдете с .

2. НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА
След като изберете необходимата функция, можете да 
промените настройките й.
Дисплеят показва последователно настройките, които могат да
се променят. 

ТЕМПЕРАТУРА / НИВО НА ГРИЛА

Когато на дисплея мига символът °C или °F, завъртете бутона, 
за да промените стойността, след което натиснете , за да 
потвърдите и да преминете към другите настройки (когато е 
възможно).
Същевременно може да промените и нивото на грила (3 = 

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

1. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
Когато включите фурната за първи път, трябва да сверите часовника.

Двете цифри за часовете ще започнат да мигат. Завъртете бутона, 
за да зададете часовете, и натиснете  за потвърждение.

Двете цифри за минутите ще започнат да мигат. Завъртете 
бутона, за да зададете минутите и натиснете  за 
потвърждение. 
Моля, имайте предвид: Когато пак поискате да сверите часовника, 
натиснете и задръжте  поне за една секунда, когато фурната е 
изключена; след това изпълнете описаните по-горе стъпки.

След продължително прекъсване на захранващото напрежение може 
да се наложи отново да сверите часовника. 

2. НАСТРОЙКА
При необходимост може да промените мерната единица за 
температурата (°C по подразбиране) и номиналния консумиран
ток (16 A). 
При изключена фурна натиснете и задръжте  поне за пет 
секунди.

Завъртете бутона, за да изберете мерната единица, и след това 
потвърдете с .

Завъртете бутона, за да изберете номиналния ток, и след това 
потвърдете с .
Моля, имайте предвид: Фурната е програмирана за свързване към 
домашна електрическа инсталация, която позволява включване на 
уреди с мощност над 3 kW (16 A). Ако Вашата електрическа инсталация 
е за по-малка мощност, трябва да намалите тази стойност (13 A).

3. ЗАГРЯВАНЕ НА ФУРНАТА
Новата фурна може да изпуска миризми, свързани с процеса на
нейното производство: Това е напълно нормално.
Преди да започнете да готвите храна във фурната, 
препоръчваме да я нагреете празна, за да премахнете 
остатъчните миризми. 
Свалете предпазния картон или прозрачното фолио от фурната 
и извадете намиращите се в нея принадлежности.
Нагрейте фурната до 200 °C и я оставете така за около час, като за 
по-добър ефект включите циркулацията на въздуха (например 
„Форсиран въздух“ или „Печене с конвекция“).
Спазвайте указанията за правилно настройване на функцията.
Моля, имайте предвид: След първото използване на уреда се 
препоръчва да проветрите помещението.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ЗА ПРЪВ ПЪТ

1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ
Когато фурната е изключена, да дисплея се показва само
часовникът. Натиснете и задръжте , за да включите фурната. 
Завъртете бутона, за да прегледате основните функции (на 
левия дисплей). Изберете желаната функция и натиснете .

За да изберете подфункция (когато има), първо изберете 
основната функция и натиснете , за да потвърдите и да 
преминете към менюто на избраната функция. 

Завъртете бутона, за да прегледате подфункциите на десния 
дисплей. Изберете желаната подфункция и потвърдете с .

2. НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА
След като изберете необходимата функция, можете да 
промените настройките й.
Дисплеят показва последователно настройките, които могат да
се променят. 

ТЕМПЕРАТУРА / НИВО НА ГРИЛА

Когато на дисплея мига символът °C или °F, завъртете бутона, 
за да промените стойността, след което натиснете , за да 
потвърдите и да преминете към другите настройки (когато е 
възможно).
Същевременно може да промените и нивото на грила (3 = 

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

1. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
Когато включите фурната за първи път, трябва да сверите часовника.

Двете цифри за часовете ще започнат да мигат. Завъртете бутона, 
за да зададете часовете, и натиснете  за потвърждение.

Двете цифри за минутите ще започнат да мигат. Завъртете 
бутона, за да зададете минутите и натиснете  за 
потвърждение. 
Моля, имайте предвид: Когато пак поискате да сверите часовника, 
натиснете и задръжте  поне за една секунда, когато фурната е 
изключена; след това изпълнете описаните по-горе стъпки.

След продължително прекъсване на захранващото напрежение може 
да се наложи отново да сверите часовника. 

2. НАСТРОЙКА
При необходимост може да промените мерната единица за 
температурата (°C по подразбиране) и номиналния консумиран
ток (16 A). 
При изключена фурна натиснете и задръжте  поне за пет 
секунди.

Завъртете бутона, за да изберете мерната единица, и след това 
потвърдете с .

Завъртете бутона, за да изберете номиналния ток, и след това 
потвърдете с .
Моля, имайте предвид: Фурната е програмирана за свързване към 
домашна електрическа инсталация, която позволява включване на 
уреди с мощност над 3 kW (16 A). Ако Вашата електрическа инсталация 
е за по-малка мощност, трябва да намалите тази стойност (13 A).

3. ЗАГРЯВАНЕ НА ФУРНАТА
Новата фурна може да изпуска миризми, свързани с процеса на
нейното производство: Това е напълно нормално.
Преди да започнете да готвите храна във фурната, 
препоръчваме да я нагреете празна, за да премахнете 
остатъчните миризми. 
Свалете предпазния картон или прозрачното фолио от фурната 
и извадете намиращите се в нея принадлежности.
Нагрейте фурната до 200 °C и я оставете така за около час, като за 
по-добър ефект включите циркулацията на въздуха (например 
„Форсиран въздух“ или „Печене с конвекция“).
Спазвайте указанията за правилно настройване на функцията.
Моля, имайте предвид: След първото използване на уреда се 
препоръчва да проветрите помещението.

силно, 2 = средно, 1 = слабо).

Моля, имайте предвид: След стартиране на функцията, температурата 
и нивото на грила могат да се променят направо с натискане на 
или със завъртане на бутона. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Когато символът  мига на дисплея, използвайте бутона, за да 
настроите желаното време за готвене, и натиснете , за да 
потвърдите.
Не е необходимо да задавате времето за готвене, ако искате да 
управлявате готвенето ръчно: Натиснете  , за да потвърдите 
и да стартирате функцията. 
В такъв случай не може да задавате края на времето за готвене, 
като програмирате отложен старт.
Моля, имайте предвид: По време на готвенето може да променяте 
зададената в началото продължителност на готвене; за целта 
натиснете . Завъртете бутона, за да промените времето, и 
натиснете  за потвърждение.

ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕТО НА ЗАВЪРШВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО/  
ОТЛОЖЕН СТАРТ
При много функции след като зададете време за готвене можете 
да отложите старта на функцията, като програмирате крайния 
час. 
Когато времето на завършване на готвенето може да се 
променя, дисплеят показва очакваното време на завършване, а 
символът  мига.

Ако е необходимо, завъртете бутона, за да зададете времето 
на приключване на готвенето, след което натиснете , за да 
потвърдите и да стартирате функцията. 
Поставете храната във фурната и затворете вратичката. 
Функцията ще стартира автоматично след период от време, 
който е изчислен така, че готвенето да завърши в зададения час. 

Моля, имайте предвид: Програмирането на отложен час за стартиране 
на готвенето ще отмени фазата за предварително загряване 
на фурната. Фурната постепенно ще достигне необходимата 
температура, което означава, че времето за готвене ще е малко по-
дълго от посоченото в готварската таблица.

По време на изчакването може с помощта на бутона да промените 
програмираното време на завършване на готвенето.

Натиснете  или , за да промените настройката за 
температурата или времето на готвене. Когато приключите, натиснете 

, за да потвърдите.

3. АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА
След като приложите необходимите настройки, натиснете , 
за да активирате функцията.
По всяко време може да натиснете и задържите , за да 
поставите активната в момента функция на пауза.

4. ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ
Някои функции включват фаза за предварително загряване на
фурната. След стартиране на функцията на дисплея се показва 
индикация за активиране на фазата за подгряване.

Когато тази фаза приключи, се чува звуков сигнал и на дисплея 
се извежда информация, че фурната е достигнала зададената 
температура.

На този етап отворете вратичката, поставете храната във 
фурната и натиснете , за да започне готвенето. 
Моля, имайте предвид: Ако поставите храната във фурната преди 
предварителното загряване да завърши, качеството на приготвеното 
ястие може да се влоши. 

Отварянето на вратичката по време на фазата за предварително 
загряване поставя функцията в режим на пауза. 

Времето за готвене не включва фаза за подгряване.

С помощта на бутона може по всяко време да промените 
температурата, която искате да бъде достигната.

5. КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО
Чува се звуков сигнал и на дисплея се извежда информация, че
готвенето е завършено.

За да удължите времето за готвене без да променяте 
настройките, завъртете бутона, за да зададете нова 
продължителност и натиснете .

. ФУНКЦИИ 6th SENSE
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Когато по време на готвенето температурата във фурната 
спадне поради отваряне на вратичката, автоматично се 
активира специална функция за възстановяване на зададената 
температура. Докато температурата се възстановява, на 
дисплея се вижда анимация („змия“), която изчезва, когато 
температурата достигне зададената стойност.

За постигане на най-добър резултат от готвенето, продължителността 
на програмирания цикъл за готвене се увеличава в зависимост от 
това колко дълго вратичката е стояла отворена.
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. СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ
АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ ЧРЕЗ ПИРОЛИЗА

Извадете от фурната всички принадлежности (включително 
носачите) преди да активирате функцията за пиролитично 
почистване.Ако фурната е инсталирана под плот за готвене, 
всички горелки и електрически котлони трябва да са изключени 
по време на цикъла на самопочистване (пиролиза).
За оптимално почистване отстранете най-големите 
замърсявания с мокра гъба, преди да използвате функцията за 
пиролитично почистване. Функцията Пиролиза използвайте 
само когато фурната е силно замърсена или отделя неприятна 
миризма по време на готвене.
Влезте в специалните функции  и завъртете бутона, за 
да изберете  от менюто. След това натиснете , за да 
потвърдите.
Натиснете , за незабавен старт на цикъла на почистване или 
завъртете бутона, за да изберете краткия цикъл (ECO).
Натиснете за незабавен старт на цикъла на почистване или 
натиснете , за да настроите времето за край/отложения 
старт.
Фурната ще стартира цикъла на почистване и вратичката ще се 
заключи автоматично.
Вратичката на фурната не може да се отваря, докато трае 
пиролитичното почистване: Тя остава заключена, докато 
температурата спадне до приемлива стойност. Проветрявайте 
помещението по време на и след пиролитичния цикъл.
Моля, имайте предвид: Продължителността и температурата на 
цикъла за почистване не могат да се настройват.

. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОНДАТА ЗА МЕСО (АКО ИМА)
Приложената сонда за месо позволява измерването на точната 
вътрешна температура на храната по време на готвене.
Използването на сензорна сонда за месо се позволява само за 
някои функции за готвене (Конвенционално готвене, Форсиран 
въздух, Печене с конвекция, Турбо грил, 6th Sense Месо и 6th 
Sense Макси готвене).

От много важно значение е да поставите 
сондата правилно, за да се получат 
перфектни резултати от готвенето. 
Вкарайте сондата в най-месестата част, 
като избягвате кости или мазнини по 
месото.
При приготвяне на птиче месо сондата 
трябва да се вкара странично, по 
средата на гърдите, като се обръща 
внимание върхът й да не попадне в куха 
част. Ако месото е с неравномерна 
дебелина, проверете дали е добре 

сготвено, преди да го извадите от фурната. Свържете края на 
сондата с отвора, разположен на дясната стена на вътрешността 
на фурната. Когато сондата за месо бъде включена към 
вътрешността на фурната, ще прозвучи звуков сигнал и върху 
дисплея се показва символ и целевата температура.

Ако сондата за месо е включена по време на избиране на 
функция, дисплеят се превключва на целевата температура на 
сондата за месо по подразбиране.
Натиснете , за да стартирате настройките. Завъртете 
бутона, за да зададете целевата температура на сондата за месо. 
Натиснете бутон , за да потвърдите.

Завъртете бутона, за да зададете температурата на 
вътрешността на фурната. 
Натиснете  или , за да потвърдите и да стартирате 
програмата за готвене.
По време на програмата за готвене дисплеят показва целевата 
температура на сондата за месо. Когато месото достигне 
зададената целева температура, програмата за готвене спира и 
дисплеят показва “End” (Край).
За да стартирате отново програмата за готвене от “End”, като 
завъртите бутона, можете да регулирате целевата температура 
на сондата за месо, както е посочено по-горе. Натиснете 
или , за да потвърдите и да стартирате отново програмата 
за готвене.
Моля, имайте предвид: по време на програмата за готвене със сонда 
за месо можете да завъртите бутона, за да промените целевата 
температура на сондата за месо. Натиснете , за да регулирате 
температурата на вътрешността на фурната.
Сондата за месо може да се поставя по всяко време, също така по 
време на програма за готвене. В този случай е необходимо да се 
зададат отново параметрите на функцията за готвене.
Ако сондата за месо не е съвместима с някоя функция, фурната 
изключва програмата за готвене и издава предупредителен звуков 
сигнал. В този случай изключете сондата за месо или натиснете 

, за да зададете друга функция. Отложеният старт и фазата за 
предварително загряване не са съвместими със сондата за месо.

. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ
За да заключите бутоните, натиснете и задръжте бутон 
поне за 5 секунди. 

Направете същото, за да деблокирате бутоните.
Моля, имайте предвид: Бутоните могат да се заключват и по време на 
готвене.  
От съображения, свързани с безопасността, фурната може да се 
изключи по всяко време с натискане на .

Не докосвайте фурната по време на 
пиролитичния цикъл.
Не допускайте деца и животни до фурната по 
време на пиролитичния цикъл и след това, до 
пълното проветряване на помещението.
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зададат отново параметрите на функцията за готвене.
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, за да зададете друга функция. Отложеният старт и фазата за 
предварително загряване не са съвместими със сондата за месо.

. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ
За да заключите бутоните, натиснете и задръжте бутон 
поне за 5 секунди. 

Направете същото, за да деблокирате бутоните.
Моля, имайте предвид: Бутоните могат да се заключват и по време на 
готвене.  
От съображения, свързани с безопасността, фурната може да се 
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Не докосвайте фурната по време на 
пиролитичния цикъл.
Не допускайте деца и животни до фурната по 
време на пиролитичния цикъл и след това, до 
пълното проветряване на помещението.

КАК ДА СЕ ЧЕТЕ ГОТВАРСКАТА ТАБЛИЦА
В таблицата са посочени най-подходящите 
функции, принадлежности и нива за приготвяне 
на различни ястия. Времената за готвене започват 
от момента, в който храната се постави във 
фурната и не включват предварителното загряване 
(когато се изисква такова). Температурите и 
времената за готвене са приблизителни и зависят 
от количеството на храната и от използваните 
принадлежности. В началото използвайте най-
ниските препоръчвани стойности и ако храната 
не се сготви добре, преминете към по-високи 
стойности. Използвайте доставените с фурната 
принадлежности или метални форми за кейкове и 
тави за фурна (за предпочитане тъмно оцветени). 
Може да използвате също съдове и аксесоари 
от огнеупорно стъкло (Пирекс) или каменинови 
такива, но имайте предвид, че времената за 
готвене ще бъдат малко по-дълги. 

ЕДНОВРЕМЕННО ПРИГОТВЯНЕ НА НЯКОЛКО 
ЯСТИЯ
С функцията „Форсиран въздух“ може да готвите 
едновременно различни храни, които изискват 
една и съща температура на готвене (например: 
риба и зеленчуци), използвайки различни нива. 
Извадете храната, която изисква по-малко време 
за готвене и оставете във фурната храната, която 
изисква по-дълго време за готвене.

МЕСО
Използвайте какъвто и да е вид тави за фурна или 
съдове „Пирекс“, подходящи за размера на парчето 
месо, което трябва да се пече. За печене на големи 
парчета месо, най-добре е да прибавите малко 
бульон на дъното на съда, като поливате със сос 
месото по време на печене, за да придадете вкус. 
Имайте предвид, че по време на тази операция ще 
се появи пара. Когато месото се опече, оставете 
го във фурната за около 10—15 минути или го 
обвийте в алуминиево фолио.
Когато искате да печете месо на скара, изберете 
парчета с равномерна дебелина, за да се постигне 
равномерно опичане. Много дебелите парчета 
месо изискват по-дълго време за печене. За да 
предпазите месото от изгаряне отвън, свалете 
решетъчния рафт на по-долно ниво, с което 
храната се поставя далеч от грила. Обърнете 
месото при изтичане на две трети от времето за 
готвене. Внимавайте при отваряне на вратичката, 
защото ще излезе гореща пара.

За събиране на соковете от готвенето 
препоръчваме да поставите тавата за отцеждане с 
половин литър питейна вода в нея непосредствено 
под решетъчния рафт, на който е поставена 
храната. Долейте, когато е необходимо.

ДЕСЕРТИ
Гответе фини десерти с конвенционалната функция 
само на един рафт.
Използвайте тъмни метални форми за кейкове и 
винаги ги поставяйте на предоставения решетъчен 
рафт. За да печете на повече от един рафт, изберете 
функцията за форсиран въздух и разположете 
шахматно формите за кейкове на рафтовете, което 
подпомага оптималната циркулация на горещия 
въздух.
За да проверите дали кейк с мая е изпечен, 
поставете дървена клечка за зъби в центъра на 
кейка. Ако клечката за зъби излезе чиста, кейкът е 
готов.
Ако използвате незалепващи форми за кейкове, не 
мажете с масло ръбовете, тъй като кейкът може да 
не се надигне равномерно около ръбовете.
Ако изделието се „надува“ по време на печене, 
използвайте по-ниска температура следващия 
път и обмислете намаляването на количеството 
течност, която добавяте, или по-внимателно 
разбъркване на сместа.
За сладкиши с влажни плънки или топинг (чийзкейк 
или плодови пайове) използвайте функцията 
„Печене с конвекция“. Ако долната част на кейка 
е недопечена, свалете рафта на по-долно ниво и 
преди добавяне на плънката поръсете основата на 
кейка с галета от хляб или бисквити.

ПИЦА
Намажете леко тавите за печене с мазнина, за 
да се гарантира, че пицата има хрупкава основа. 
Разнесете моцарелата по пицата при изтичане на 
две трети от времето за готвене.

ВТАСВАНЕ
Винаги е най-добре да покриете тестото с влажна 
кърпа, преди да го поставите във фурната. Времето 
за втасване на тестото с тази функция се намалява 
с приблизително една трета в сравнение със 
стайна температура (20 - 25°C). Времето за втасване 
на пица започва от около час за 1 kg тесто.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
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ГОТВАРСКА ТАБЛИЦА

РЕЦЕПТА ФУНКЦИЯ
ПРЕДВА-
РИТЕЛНО 

ЗАГРЯВАНЕ

ТЕМПЕРАТУРА  
(°C)

ПРОДЪЛЖИТЕЛ-
НОСТ НА ГОТВЕ-

НЕТО (мин)

НИВО  
И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кейкове с листи / Кейкове с 
пандишпан

- 170 30 - 50 2

Да 160 30 - 50 2

Да 160 30 - 50 4 1

Кейкове с плънка
(чийзкейк, щрудел, ябълков пай)

- 160 – 200 30 - 85 3

Да 160 – 200 35 - 90 4 1

Бисквити / Малки кейкове

- 160 - 170 20 - 40 3

Да 150 - 160 20 - 40 3

Да 150 - 160 20 -40 4 1

Сладкиши от парено тесто

- 180 - 200 30 - 40 3

Да 180 - 190 35 - 45 4 1

Да 180 - 190 35 - 45* 5 3 1

Целувки

Да 90 110 - 150 3

Да 90 130 - 150 4 1

Да 90 140 - 160* 5 3 1

Пица (тънка, дебела, фокача)

- 220 - 250 20 - 40 2

Да 220 - 240 20 - 40 4 1

Да 220 - 240 25 - 50* 5 3 1

Самун хляб 0,5 kg - 180 - 220 50 - 70 2

Хлебче - 180 - 220 30 - 50 3

Хляб Да 180 - 220 30 - 60 4 1

Замразена пица
- 250 10 - 20 2

Да 250 10 - 20 4 1

Солени пайове
(зеленчукова пита, киш)

Да 180 - 190 45 - 60 2

Да 180 - 190 45 - 60 4 1

Да 180 - 190 45 - 70* 5 3 1

Волован/соленки от многолистно 
тесто

Да 190 - 200 20 - 30 3

Да 180 - 190 20 - 40 4 1

Да 180 - 190 20 - 40* 5 3 1

Лазаня/Плодови пити - 190 - 200 40 - 65 3

Печена паста/Канелони - 190 - 200 25 - 45 3
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- 180 - 200 30 - 40 3

Да 180 - 190 35 - 45 4 1

Да 180 - 190 35 - 45* 5 3 1

Целувки

Да 90 110 - 150 3

Да 90 130 - 150 4 1

Да 90 140 - 160* 5 3 1

Пица (тънка, дебела, фокача)

- 220 - 250 20 - 40 2

Да 220 - 240 20 - 40 4 1

Да 220 - 240 25 - 50* 5 3 1

Самун хляб 0,5 kg - 180 - 220 50 - 70 2

Хлебче - 180 - 220 30 - 50 3

Хляб Да 180 - 220 30 - 60 4 1

Замразена пица
- 250 10 - 20 2

Да 250 10 - 20 4 1

Солени пайове
(зеленчукова пита, киш)

Да 180 - 190 45 - 60 2

Да 180 - 190 45 - 60 4 1

Да 180 - 190 45 - 70* 5 3 1

Волован/соленки от многолистно 
тесто

Да 190 - 200 20 - 30 3

Да 180 - 190 20 - 40 4 1

Да 180 - 190 20 - 40* 5 3 1

Лазаня/Плодови пити - 190 - 200 40 - 65 3

Печена паста/Канелони - 190 - 200 25 - 45 3

РЕЦЕПТА ФУНКЦИЯ
ПРЕДВА-
РИТЕЛНО 

ЗАГРЯВАНЕ

ТЕМПЕРАТУРА  
(°C)

ПРОДЪЛЖИТЕЛ-
НОСТ НА ГОТВЕ-

НЕТО (мин)

НИВО  
И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Агнешко/Телешко/Говеждо/
Свинско 1 kg - 190 - 200 60 - 90 3

Vepřová pečeně s křupavou 
kůžičkou 2 kg - 170 110 - 150 2

Пилешко/Заешко/Патешко 1 kg - 200 - 230 50 - 80 ** 3

Пуешко/Гъше 3 kg - 190 - 200 90 - 150 2

Риба на фурна / Риба, обвита в 
хартия за печене  
(филета, цяла)

Да 180 - 200 40 - 60 3

Пълнени зеленчуци
(домати, тиквички, патладжани) Да 180 - 200 50 - 60 2

Препечен хляб - 3 (висока) 3 - 6 5

Риба филе/ Стекове - 2 (Средна) 20 - 30*** 4 3

Наденица/кебапи/ребърца/
хамбургери -

2 - 3 
(Средна – 

Висока)
15 - 30*** 5 4

Печено пиле 1-1,3 kg - 2 (Средна) 55 - 70** 2 1

Печено говеждо алангле 1 Kg - 2 (Средна) 35 - 50** 3

Агнешки бутчета/крака - 2 (Средна) 60 - 90** 3

Картофи на фурна - 2 (Средна) 35 - 55** 3

Зеленчуков огретен - 3 (висока) 10 - 25 3

Пълно меню: Плодов тарт (ниво 
5)/ лазаня (ниво 3)/ месо (ниво 1) Да 190 40 - 120* 5 3 1

Лазаня и месо Да 200 50 - 120* 4 1

Месо и картофи Да 200 45 - 120* 4 1

Риба и зеленчуци Да 180 30 - 50 4 1

Печено месо с плънка - 200 80 - 120* 3

Парчета месо
(заешко, пилешко, агнешко) - 200 50 - 120* 3

* Приблизителна продължителност на готвенето: може да извадите ястията от фурната по различно време в зависимост от личните ви предпочитания.
** Обърнете храната при изтичане на две трети от времето за готвене.
*** Обърнете храната при изтичане на половината от времето за готвене
Моля, имайте предвид: Функцията 6th Sense “Сладкиши и кейкове” използва само горния и долния загряващи елементи без циркулация на форсиран 
въздух. Не е необходимо предварително загряване.

ФУНКЦИИ
Конвенционално 

готвене Грил Турбо грил Форсиран въздух Печене с конвекция Еко форсиран въздух

АВТОМАТИЧНИ 
ФУНКЦИИ

Задушени ястия Месо Макси готвене Хляб Пица Сладкиши и кейкове

ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ

Решетъчен рафт Тава за фурна или форма за 
кейк на решетъчния рафт

Тава за отцеждане/тава за 
печене или тава за фурна на 

решетъчния рафт
Тава за отцеждане/тава за 

печене
Тава за отцеждане с 
половин литър вода
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ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ
• Почистете повърхностите на фурната с влажна
микрофибърна кърпа. Ако са силно замърсени, добавете
няколко капки миещ препарат с неутрален pH. Подсушете
със суха кърпа. 
• Да не се използват корозивни или абразивни почистващи
препарати. Ако подобен продукт случайно попадне върху
повърхността на уреда, почистете незабавно с влажна
микрофибърна кърпа.

ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ
• След всяко готвене изчакайте фурната да се охлади
и я почистете (за предпочитане, докато е още топла),
за да отстраните отлаганията и петната от храната. За
отстраняване на кондензиралата влага при готвене на храни

с голямо съдържание на вода, изчакайте фурната да се 
охлади напълно и избършете влагата с кърпа или гъба.
• Ако по вътрешните стени на фурната има засъхнала
мръсотия, препоръчваме Ви да включите функцията за
автоматично почистване с цел оптимални резултати от
почистването.
• Вратичката на фурната може се свали за по-лесно
почистване.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Веднага след употреба накиснете принадлежностите във 
вода с добавен течен миещ препарат, като използвате 
ръкавици за фурна, ако принадлежностите все още са 
горещи. Остатъци от храна могат да се премахнат с помощта 
на четка или гъба.

Преди да пристъпите към 
поддръжка или почистване на 
фурната, се убедете, че не е гореща.
Не използвайте уреди, почистващи 
с пара.

Не използвайте стоманена 
вълна, стъргалки или абразивни/
разяждащи почистващи 
препарати, тъй като те могат да 
повредят повърхностите на уреда.

Носете предпазни ръкавици.
Фурната трябва да се изключи 
от електрическата мрежа преди 
извършване на каквито и да е 
дейности за поддръжка.

ПОДДРЪЖКА И 
ПОЧИСТВАНЕ

СМЯНА НА ЛАМПАТА
1. Изключете фурната от електрозахранването.
2. Развийте капачката на осветителното тяло,
сменете крушката и завийте отново капачката.
3. Свържете отново фурната към електрическата
мрежа.

Моля, имайте предвид: Използвайте само халогенни 
крушки 20—40 W / 230 V~, цокъл G9, T300°C. Крушката, 
използвана в изделието, е предназначена специално за 
домакински уреди и не е подходяща за осветяване на 
помещения в дома (Регламент на ЕО 244/2009). Крушките 
могат да се закупят от нашия отдел за следпродажбено 
обслужване.
- Не пипайте с ръце халогенната крушка, тъй като
оставащите по нея отпечатъци могат да я повредят.
Не използвайте фурната, преди да поставите на място
капачката на лампата.
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ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ
• Почистете повърхностите на фурната с влажна
микрофибърна кърпа. Ако са силно замърсени, добавете
няколко капки миещ препарат с неутрален pH. Подсушете
със суха кърпа. 
• Да не се използват корозивни или абразивни почистващи
препарати. Ако подобен продукт случайно попадне върху
повърхността на уреда, почистете незабавно с влажна
микрофибърна кърпа.

ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ
• След всяко готвене изчакайте фурната да се охлади
и я почистете (за предпочитане, докато е още топла),
за да отстраните отлаганията и петната от храната. За
отстраняване на кондензиралата влага при готвене на храни

с голямо съдържание на вода, изчакайте фурната да се 
охлади напълно и избършете влагата с кърпа или гъба.
• Ако по вътрешните стени на фурната има засъхнала
мръсотия, препоръчваме Ви да включите функцията за
автоматично почистване с цел оптимални резултати от
почистването.
• Вратичката на фурната може се свали за по-лесно
почистване.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Веднага след употреба накиснете принадлежностите във 
вода с добавен течен миещ препарат, като използвате 
ръкавици за фурна, ако принадлежностите все още са 
горещи. Остатъци от храна могат да се премахнат с помощта 
на четка или гъба.

Преди да пристъпите към 
поддръжка или почистване на 
фурната, се убедете, че не е гореща.
Не използвайте уреди, почистващи 
с пара.

Не използвайте стоманена 
вълна, стъргалки или абразивни/
разяждащи почистващи 
препарати, тъй като те могат да 
повредят повърхностите на уреда.

Носете предпазни ръкавици.
Фурната трябва да се изключи 
от електрическата мрежа преди 
извършване на каквито и да е 
дейности за поддръжка.

ПОДДРЪЖКА И 
ПОЧИСТВАНЕ

СМЯНА НА ЛАМПАТА
1. Изключете фурната от електрозахранването.
2. Развийте капачката на осветителното тяло,
сменете крушката и завийте отново капачката.
3. Свържете отново фурната към електрическата
мрежа.

Моля, имайте предвид: Използвайте само халогенни 
крушки 20—40 W / 230 V~, цокъл G9, T300°C. Крушката, 
използвана в изделието, е предназначена специално за 
домакински уреди и не е подходяща за осветяване на 
помещения в дома (Регламент на ЕО 244/2009). Крушките 
могат да се закупят от нашия отдел за следпродажбено 
обслужване.
- Не пипайте с ръце халогенната крушка, тъй като
оставащите по нея отпечатъци могат да я повредят.
Не използвайте фурната, преди да поставите на място
капачката на лампата.

СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА
1. За да свалите вратичката, отворете я напълно и
завъртете фиксаторите в отворено положение.
2. Затворете вратичката доколкото е възможно.
Хванете здраво вратичката с две ръце (не я
хващайте за дръжката).

Откачете вратичката, като я затворите още малко и 
същевременно я изтегляте нагоре, за да излезе от 
гнездата. Оставете вратичката на подходящо място 
върху мека повърхност.

a

b

~15°

3. За да поставите вратичката, първо я
приближете до фурната, след което вкарайте
пантите в гнездата така, че да се фиксират в
горната си част.

4. Спуснете вратичката надолу и я отворете
докрай.
Завъртете фиксаторите до първоначалното им
положение: Проверете дали фиксаторите са
завъртени докрай.

b

a

Натиснете леко, за да проверите дали фиксаторите 
са разположени правилно.

“CLICK”

5. Пробвайте да затворите вратичката и проверете
дали тя застава успоредно на таблото за
управление. Ако това не е така, повторете
посочените по-горе стъпки. Вратичката може да се
повреди, ако не функционира правилно.

b

a
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Проблем Възможна причина Решение

Фурната не работи. Няма захранване с 
електроенергия.
Уредът е изключен от 
мрежата.

Проверете дали има напрежение в 
мрежата и дали фурната е включена към 
мрежата. 
Изключете и включете уреда отново, за да 
видите дали проблемът не е отстранен. 

Вратичката не се отваря. Неизправна ключалка на 
вратичката.
Изпълнява се цикъл за 
почистване.

Изключете фурната и я включете отново, 
за да проверите дали неизправността 
е отстранена. Изчакайте функцията да 
приключи и фурната да се охлади.

На дисплея се извежда “F”, 
последвано от цифри или 
букви.

Проблем със софтуера. Свържете се с най-близкия център за 
следпродажбено обслужване на клиенти и 
съобщете числото след буквата F.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРЕДА
WWW  Листовката с енергийните показатели на този 

уред може да бъде свалена от сайта на Whirlpool 
docs.whirlpool.eu

КАК ДА СЕ СНАБДИТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА 
УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА
> WWW  Изтеглете ръководството за
употреба и поддръжка от нашия уебсайт
docs.whirlpool.eu (може да използвате
този QR код), като посочите кода на
продукта.

> Можете също така да се свържете с нашия отдел за
следпродажбено обслужване на клиенти.

СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО 
ОБСЛУЖВАНЕ
Информацията за контакт е приведена в 
ръководството 
за гаранционно 
обслужване. При 
контакт с отдела за 
следпродажбено 
обслужване на клиенти 
съобщавайте номерата, 
посочени на заводската 
табелка на вашия уред.

Model: xxxXXXXxx 
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX       XXXXX XXXXXXX

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Проблем Възможна причина Решение
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употреба и поддръжка от нашия уебсайт
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този QR код), като посочите кода на
продукта.
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следпродажбено обслужване на клиенти.
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ОБСЛУЖВАНЕ
Информацията за контакт е приведена в
ръководството
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Model: xxxXXXXxx 
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX       XXXXX XXXXXXX

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ SIGURNOSNE UPUTE

OBAVEZNOPROČITAJTEIPRIDRŽAVAJTE
SE
Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne
upute. Sačuvajte ih za buduću referencu.
Ovajpriručnik i samuređajsadrževažnasigurnosna
upozorenja kojih se morate stalno pridržavati.
Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju
nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno
korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

Vrlo maloj djeci (0 – 3 godina) ne dopuštajte
pristup uređaju. Maloj djeci (3 – 8 godina)
ne dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod
nadzorom. Djeca starija od 8 godina i
osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih
sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i
znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod
nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju
uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju
čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni
dijelovi zagrijavaju se tijekom upotrebe. Pazite da
ne dodirnete grijače. Djeca mlađa od 8 godina
trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako su
pod nadzorom.

Ne dodirujte pećnicu tijekom ciklusa pirolize
(samočišćenja): opasnost od opekotina. Pazite da
se djeca i kućni ljubimci ne približavaju pećnici
tijekom ciklusa pirolize i nakon njega (sve dok
se prostorija potpuno ne prozrači). Prije ciklusa
pirolize višak prolivene tekućine, posebice masti i
ulja, moraju se ukloniti iz unutrašnjosti pećnice. U
unutrašnjosti pećnice ne ostavljajte pribor ili bilo
koji drugi materijal tijekom ciklusa pirolize.

Ako je pećnica postavljena ispod ploče za
kuhanje, pazite da su svi plamenici ili električne
grijaće ploče isključeni za vrijeme ciklusa pirolize:
opasnost od opekotina.

Uređaj nikad nemojte ostavljati bez nadzora
prilikom sušenja namirnica. Ako je uređaj
prikladan za upotrebu sonde, upotrebljavajte
samo sondu temperature preporučenu za ovu
pećnicu: opasnost od požara.

Odjeću ili druge zapaljive materijale ne
približavajte uređaju dok se sastavni dijelovi
potpuno ne ohlade: opasnost od požara.
Uvijek pazite prilikom kuhanja namirnica bogatih
masnoćom ili uljem ili prilikom dodavanja
alkoholnih pića: opasnost odpožara. Za uklanjanje
posuda i dodatnog pribora upotrijebite rukavice
za pećnicu. Po završetku kuhanja pažljivo otvorite
vrata i pustite da vrući zrak ili para postupno
izađu prije pristupanja unutrašnjosti: opasnost od
opekotina. Ne prekrivajte izlaze za vrući zrak na
prednjem dijelu pećnice: opasnost od požara.

Pazite kada su vrata pećnice otvorena ili
spuštena kako biste izbjegli udaranje u vrata.
DOZVOLJENI RASPONUPOTREBE

OPREZ: Uređaj nije namijenjen za rad pomoću
vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač
vremena ili odvojeni sustavdaljinskogupravljanja.

Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u
kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što
su: kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i
druge objekti u kojima se radi; seoske kuće; za
goste u hotelima, motelima ili sličnim smještajnim
jedinicama.

Ne dopušta se nikakva druga upotreba (npr.
grijanje prostorija).

Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu
upotrebu. Nemojte koristiti ovaj uređaj na
otvorenom prostoru.

Ne odlažite eksplozivne ili zapaljive predmete
(npr. benzin ili raspršivače) u uređaj ili u njegovu
blizinu: opasnost od požara.
POSTAVLJANJE

Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati
dvije ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za
raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite
zaštitne rukavice: opasnost od porezotina.

Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je
uređaj opremljen), električne priključke i popravke
smijeobavljati samokvalificirani tehničar. Nemojte
popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio kućanskog
uređaja osim ako se to izričito ne navodi u
korisničkom priručniku. Djeci ne dozvoljavajte
približavanje mjestu postavljanja. Nakon
uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da
tijekom transporta nije došlo do oštećenja. U
slučaju problema, kontaktirajte distributera ili
najbliži postprodajni servis. Nakon postavljanja
otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove
od stiropora itd.) odložite van dohvata
djece: opasnost od gušenja. Uređaj se prije
postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost
od električnog udara. Pazite da za vrijeme
postavljanja uređaj ne oštetiti električni kabel:
opasnost od požara ili električnog udara. Uređaj
uključite tek kada završi postupak postavljanja.

Obavite sve radove izrezivanja na ormariću i
uklonite sve strugotine ipiljevinuprijepostavljanja
uređaja u element. Ne zatvarajte minimalni
potrebni razmak između radne površine i gornjeg
ruba pećnice: opasnost od opekotina.
Pećnicuskinitespodnožjaodpjenastogpolistirena
tek u trenutku postavljanja.

Nakon postavljanja dno uređaja više ne smije
biti dostupno: opasnost od opekotina.

Uređaj ne postavljajte iza ukrasnih vrata:
opasnost od požara.
ELEKTRIČNA UPOZORENJA

Nazivna pločica nalazi se na prednjem rubu
pećnice (vidi se kad su vrata otvorena).
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Morapostojatimogućnost isključivanja uređaja
iz struje uklanjanjempriključka ako je on dostupan
ili toučinitipomoćudostupnesklopkesvišepolova
instalirane uz utičnicu u skladu s pravilimaožičenja
i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim
sigurnosnim standardima za električnu struju.

Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke
utičnice ili višestruke utikače. Nakon postavljanja
električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku.
Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi.
Uređaj ne upotrebljavate ako su njegov dovodni
kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako
je oštećen ili je pao na tlo.

Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga
mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili
osobe slične kvalifikacije kakobiste izbjegli opasne
situacije: opasnost od strujnog udara.

U slučaju zamjenekabela zanapajanje, obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen ili
odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg
zahvata održavanja; nikada ne upotrebljavajte
uređaje za čišćenje parom: opasnost od
električnog udara.

Ne upotrebljavajte gruba abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštremetalne strugačezačišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može uzrokovati rasprsnuće stakla.

Provjerite je li se uređaj ohladioprije obavljanja
bilo kakve radnje čišćenja ili održavanja: opasnost
od opekotina.

UPOZORENJE: Isključite uređaj prije zamjene
žarulje: opasnost od strujnog udara.
ODLAGANJE AMBALAŽNIHMATERIJALA
Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je
simbolom recikliranja . Različiti dijelovi ambalaže moraju se stoga
odgovorno odlagati i u skladu s propisima lokalnih vlasti o odlaganju
otpada.
ODLAGANJE KUĆANSKIH UREĐAJA
Ovaj uređaj proizveden je od materijala koje se može reciklirati ili
ponovno iskoristiti. Zbrinite ga sukladno lokalnim pravilnicima o
zbrinjavanju otpada. Radi podrobnijih informacija o postupanju, oporabi
i recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom
mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u
kojoj steuređaj kupili. Ovajuređaj jeoznačensukladnoeuropskojdirektivi
2012/19/EU o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE). Osigurate li
ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Simbol na proizvodu ili
na popratnoj dokumentaciji označava da se s njimne smije postupati kao
s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti odgovarajućem sakupljalištu
za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Prethodno zagrijte pećnicu samo ako se tako navodi u tablici pečenja ili u
vašem receptu. Koristite tamne lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje
jer oni bolje upijaju toplinu. Jela koja zahtijevaju dulje kuhanje nastavit
će se kuhati i nakon što isključite pećnicu.
Standardni ciklus (PYRO): prikladan je za čišćenje jako prljave pećnice.
Ciklus za uštedu energije (PYRO EXPRESS/EKO): samo na određenim
modelima –: koji troši približno 25 % manje energije od standardnog

ciklusa. Odabirite ga u redovitim intervalima (nakon 2 ili 3 uzastopna
pečenja mesa).
DEKLARACIJA O EKOLOŠKOMNAČINOM IZRADE
Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima ekološkog načina izrade europskih
uredbi br. 65/2014 i 66/2014, sukladno europskoj normi EN 60350-1.
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