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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

КОМАНДНО ТАБЛО
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1. Контролен панел

2. Табелка с данни за 
идентификация

     (не отстранявайте) 

3. Вратичка

4. Горен нагревател/грил

5. Осветление

6. Въртяща се поставка

1. СТОП
За спиране на функция или звуков 
сигнал, отмяна на настройки или 
изключване на фурната.

2. МИКРОВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ / 
      МОЩНОСТ
За избиране на микровълнова 
функция и настройка на 
необходимото ниво на мощност.

3. НАСТРОЙКИ ПАМЕТ

4. ФУНКЦИЯ ГРИЛ

5. ДИСПЛЕЙ

6. БУТОНИ +/-
За регулиране на настройките на 
функция (напр. продължителност, 
тегло).

7.  DEFROST DYNAMIC
8.  СТАРТ
За стартиране на функция. Когато 
фурната е изключена, тя активира 
микровълновата функция „Jet 
Start“.

9.  БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА 
ВРАТИЧКАТА

          Прочетете внимателно инструкциите относно безопасността, преди  
да използвате уреда

РЪКОВОДСТВО ЗА 
ВСЕКИДНЕВНА СПРАВКА

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

Инструкциите за безопасност и 
Ръководството за употреба и поддръжка 
може да изтеглите от нашия уебсайт  
docs . hotpoint . eu по начина, посочен в края 
на настоящата брошура.

WWW
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РЕШЕТЪЧЕН РАФТ
Той Ви позволява да 
поставите храната по-близо 
до грила, за перфектно 
препичане на Вашите ястия. 
Поставете решетъчния рафт 

на въртящата се поставка, като се уверите, че не 
влиза в контакт с други повърхности.

КАПАК (АКО Е ПРЕДОСТАВЕН)

Удобен за покриване на ястия, 
докато се приготвят или 
нагряват в микровълновата. 
Капакът намалява пръските, 
запазва влагата в ястията и 

може също да се използва за получаване на две 
нива за готвене. Не е съвместим с никоя от грил 
функциите. 

ФУНКЦИИ

ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА
Поставена върху стойката 
си, стъклената въртяща се 
поставка може да се 
използва при всички методи 
на готвене. 

Въртящата се поставка трябва винаги да се 
използва като основа за други съдове или 
принадлежности.

СТОЙКА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА
 Използвайте стойката само за 

стъклената въртяща се поставка. 
Не поставяйте други 
принадлежности върху стойката.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.
Други принадлежности, които не са приложени, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На пазара се предлагат много принадлежности. 
Преди покупка се уверете, че са подходящи за 
употреба в микровълнова фурна и устойчиви на 
температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна 
или напитки при микровълново готвене.

Винаги проверявайте ястията и принадлежностите 
да не влизат в контакт с вътрешните стени на 
фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка 
се върти свободно, преди да включите фурната. 
Внимавайте да не отместите въртящата се 
поставка, докато поставяте или премахвате други 
принадлежности.

  МИКРОВЪЛНИ
За бързо приготвяне и претопляне на 

храни и напитки.

МОЩНОСТ ПРЕПОРЪЧАНА ЗА

750 W
Бързо претопляне на напитки или 
други храни с високо съдържание на 
вода, или месо и зеленчуци.

500 W

Готвене на риба, месни сосове или 
сосове със сирене или яйца. 
Финална фаза за месни пайове или 
печена паста.

350 W Бавно, щадящо готвене. Идеално за 
разтапяне на масло или шоколад.

160 W Размразяване на замразени храни 
или размекване на масло и сирене.

0 W Когато използвате само таймера

 ГРИЛ
 За запичане, гриловане и огретени, при 

самостоятелно използване. Препоръчваме да 
обръщате храната по време на готвенето. За 
най-добри резултати загрейте предварително 
грила за 3-5 минути. За бързо приготвяне и 
запичане на ястия, комбинира се с микровълни. 

МОЩНОСТ
ВРЕМЕТРАЕНЕ 
(мин.)

ПРЕПОРЪЧАНА ЗА

500 W 14 - 18 Лазаня (400 - 500 g)

500 W 10 - 14 Риба (600 g)

500 W 40 - 50 Пиле (цяло; 1-1,2 kg) 

350 W 15 - 18 Рибни ястия (600 g)

0 W - Само препичане

Препоръчителни принадлежности: решетъчен рафт

 DEFROST DYNAMIC
 За бързо размразяване на храни като месо, 

птиче месо и риба с тегло между 100 g и 2 kg. 
Продуктите следва да се поставят направо върху 
стъклената въртяща се поставка. Обърнете 
храната, когато бъдете подканени.

WWW
Изтеглете ръководството за употреба и поддръжка от

www.hotpoint.eu , в него ще намерите допълнителна 
информация

WWW
Изтеглете ръководството за употреба и поддръжка от

www.hotpoint.eu , в него ще намерите допълнителна 
информация



3

BG

. ИЗБЕРЕТЕ ФУНКЦИЯ
Просто натиснете бутона за необходимата функция, 
за да я изберете.

. ЗАДАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
След като изберете необходимата 
функция, използвайте  или , за да 
настроите продължителността на 

работата ѝ .
Времето може да се променя по време на готвене с 
натискане на  или  или чрез увеличаване на 
продължителността с 30 секунди всеки път при 
натискане на 

. ЗАДАЙТЕ МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНОВАТА
Натиснете  колкото пъти е 
необходимо, за да изберете нивото на 
мощност за микровълновата.  

За да използвате микровълновата заедно с грила, 
изберете функцията "Грил" с бутона  и след това с 
помощта на задайте нивото на мощност за 
микровълновата.

Моля, имайте предвид: Можете също да променяте 
настройката по време на готвене, като натискате . 

. DEFROST DYNAMIC
Натиснете , след което използвайте 

 или , за да настроите теглото на 
храната. 

По време на размразяване 
функцията прави кратка пауза, 
за да можете да обърнете храната. 
След като завършите операцията, затворете вратата 
и натиснете .

. АКТИВИРАЙТЕ ФУНКЦИЯТА
След като приложите необходимите настройки, 
натиснете , за да активирате функцията.

Можете да натиснете  по всяко време, за да 
поставите текущо активната функция на пауза.

. ЗАЩИТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
Тази функция се активира автоматично 
за предотвратяване на ненадейното 

включване на фурната. Отворете и затворете 
вратичката, след което натиснете , за да 
стартирате функцията.

. ПАУЗА
За да поставите активна функция на пауза, например, 
за да разбъркате или обърнете храната, просто 
отворете вратичката.

За да стартирате отново, затворете вратичката и 
натиснете 

. JET START 
Когато фурната е изключена, натиснете , за да 
активирате готвенето с микровълнова функция, 
зададена на пълна мощност (750 W) за 30 секунди. 

Всеки път когато натиснете бутона , към времето 
за готвене се прибавят още 30 секунди.

. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
При изключена фурна натискайте , 
докато двете цифри за часа (отляво) 

започнат да мигат. 
Чрез  или   сверете часа и потвърдете с : 
Минутите ще мигат на дисплея.
Чрез  или   сверете минутите и потвърдете с 
. 

Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване 
на захранващото напрежение може да се наложи отново 
да сверите часовника.

. ТАЙМЕР

Когато фурната е изключена, дисплеят може да се 
използва като таймер. За да активирате функцията и 
зададете продължителността на необходимото 
време, използвайте  или . Натиснете , за да 
нагласите мощността на 0 W, след което натиснете 

, за да активирате обратното броене.

Моля, имайте предвид: Таймерът не активира никоя от 
програмите за готвене.  
За да спрете таймера по всяко време, натиснете 

WWW   Изтеглете ръководството за употреба и поддръжка от www.hotpoint.eu с полезни готварски таблици и 
таблица с изпитани рецепти, съставена за сертификационните власти съгласно стандарти IEC 60705 и IEC 60350.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
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ПОЧИСТВАНЕ

ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

•   Почистете повърхностите на фурната с влажна 
кърпа. Ако са силно замърсени, добавете няколко 
капки миещ препарат с неутрален pH. Подсушете 
със суха кърпа. 
•  Почистете стъклото на вратичката с подходящ 
течен препарат.
•   На равни интервали или в случай на разливане 
отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ , 
за да почистите дъното на фурната, премахвайки 
всички остатъци от храна.
•  Грилът няма нужда от почистване, тъй като силната 
топлина изгаря замърсяванията. Използвайте тази 
функция редовно.

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.
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Отпечатано в Италия

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

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.

На дисплея се изписва “Err”. Софтуерна неизправност. Свържете се с най-близкия център за 
следпродажбено обслужване на клиенти и 
съобщете числото след “Err”.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Всички принадлежности могат да бъдат почистени в 
съдомиялна машина.

WWW
Изтеглете ръководството за употреба и поддръжка от

www.hotpoint.eu , в него ще намерите допълнителна 
информация

001

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

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
WWW  Подробните технически характеристики на 

изделието, в това число и оценката за енергийна 
ефективност, могат да се изтеглят от нашия уебсайт  
docs . hotpoint . eu

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

> Алтернативно се свържете с отдела за 
следпродажбено обслужване 

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX


