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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. Осветление

5. Въртяща се поставка
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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 ПАрА

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-ariston.com/register

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

WWW
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ПриБОр ЗА ЗАПАрвАНЕ
За запарване на продукти 
като риба или зеленчуци ги 
поставяйте в кошницата (2) и 
наливайте питейна вода (100 
ml) на дъното на прибора за
запарване (3) за постигане на
нужното количество пара.
За да варите продукти като 
паста, ориз или картофи, ги 

поставяйте директно на дъното на прибора за 
запарване (кошницата не е необходима) и 
добавяйте подходящо количество питейна вода 
според количеството продукти.  
За най-добри резултати покривайте прибора за 
запарване с приложения капак (1). 
Винаги поставяйте прибора за запарване върху 
стъклената въртяща се поставка и го използвайте 
само с подходящи функции за готвене или 
микровълнови функции.

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.

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. 
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

  АвТО-ПАрА
За готвене на пара на продукти като зеленчуци 

или риба с приложения прибор за запарване. Налейте 
100 ml питейна вода на дъното на прибора за 
запарване, поставете продуктите на телената полица 
и я покрийте, след което продължете готвенето. 

КАТЕГОРИЯ ХРАНА

1 Луковици и кореноплодни  
(напр. картофи, моркови, ряпа)

2 пресни зеленчуци (напр. карфиол, броколи)

3 Замразени зеленчуци

4 Филета от риба

необходима принадлежност:  Прибор за запарване

 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.
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WWW
Изтеглете ръководството за използване и 

поддръжка от
www.hotpoint.eu за допълнителна информация

WWW
Изтеглете ръководството за използване и поддръжка от

www.hotpoint.eu за допълнителна информация
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. 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.
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.  

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

. АвТО-ПАрА
Натискайте , докато се изведе 
необходимата категория храна, след 

което използвайте  или , за да настроите 
теглото на храната. 

. 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.

. фуНКция ЗА ЗАПАМЕТявАНЕ
За да запазите функцията и настройките, показани на 
дисплея след като сте избрали функция и регулирали 
настройките според необходимостта, натиснете и 
задръжте : Звуков сигнал показва, че настройките 
са запазени правилно. 

За да извикате една от любимите си функции на по-
късна дата, натиснете , след което натиснете , 
за да активирате функцията.

Моля, имайте предвид: Можете да запазите настройките отново 
по всяко време, като повторите тези стъпки. 

. 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 използване и поддръжка от www.hotpoint.eu с полезни таблици и таблица с 
изпитани рецепти, съставена за сертификационните власти съгласно стандарта IEC 60705

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



4

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, за
да почистите дъното на фурната, премахвайки
всички остатъци от храна.

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.

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 използване и поддръжка от

www.hotpoint.eu за допълнителна информация

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.

XXX/XXX

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
WWW  Подробните технически характеристики на 

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

КАК ДА СЕ СНАБДиТЕ С ръКОвОДСТвОТО ЗА 
иЗПОЛЗвАНЕ и ПОДДръЖКА
> WWW  Изтеглете ръководството за използване и
поддръжка
от нашия уебсайт www.hotpoint.eu
(можете да използвате този QR код), като
посочите търговския код на продукта.

> Алтернативно се свържете с отдела за
следпродажбено обслужване

001




