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Внимание!
Не използвайте продуктът преди да прочетете наръчникът за използва-
не.

Тази печка е предназначена само за домакинско потребление.

Производителят си запазва правото да извършва изменения, които няма да 
засегнат функционирането на продукта. 

УВАЖАЕМИ КУПУВАЧИ,,

Този продукт е лесно за използване и много ефикасен. Неговото използване ще бъде 
много лесно след като прочетете настоящият наръчник.

Преди да бъде пакетиран и да излезе от производствения завод, апаратът бе тес-
тван от гледна точка на безопасността и функционалността.

Преди да използвате апарата, прочетете внимателно настоящият наръчник за 
използване.
Ако спазвате тези инструкции, ще можете да избегнете евентуалните проблеми, 
които могат да възникнат вследствие на използването на апарата.

Важно е да съхранявате настоящият наръчник на сигурно място, така че да може 
да бъде използван по всяко време.
Необходимо е да спазвате настоящите интсрукции внимателно за избягване на 
евентуалните злополуки.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Внимание. Устройството и неговите достъпни части се 
нагряват по време на употреба. Има възможност да се 
докоснат нагревателните елементи, затова трябва да 
се обърне специално внимание.  Деца под 8-годишна 
възраст трябва да стоят настрана от уреда, освен ако 
те са под постоянно наблюдение.
Това оборудване може да се използва от деца на възраст 
над 8 години и лица с намалена физически,сетивни или 
умствени способности  или лица с липса на опит, ако 
се извършва това под надзора или в съответствие с 
инструкциите за използване на оборудването предадени 
от лице, отговорно за тяхната безопасност. Обърнете 
внимание децата да не си играят с този уред. Почистването 
и поддръжката на уреда не трябва да се правят от деца 
без надзор.

Уреда става много горещ по време на ползване. Вни-
мавайте да не докоснете нагрятите части от вътреш-
носта на фурната. 
Когато се използва достъпните части са нагряти. 
Препоръчва се да държите на разтояние децата от 
фурната.
Внимание. Не използвайте абразивни почистващи 
препарати или остри метални предмети за почистване на 
стъклените повърхности, тъй като те могат да надраскат 
повърхността, което може да доведе до напукване на 
стъклото. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Внимание. За да се предпазите от токов удар, осигурете 
се, че уреда е спрян преди да смените лампата. 
За чистене на уреда не използвайте съоръжение за чис-
тене с пара под налягане.
Опасност от изгаряне! При отваряне на вратата на фур- 
ната може да излиза гореща пара. По време на готвене 
или след завършване на готвенето трябва внимателно 
да отваряте вратата на фурната. При отваряне на вра- 
тата не се навеждайте над нея. Не бива да забравяте,че 
в зависимост от температурата парата може да бъде- 
невидима.
Използвайте само сондата за температурата, намираща 
се в оборудването на тази фурна.
По време на пиролизното почистване фурната може да 
се нагрее до много високи температури. Поради това 
външните повърхности на фурната може да се нагреят 
повече от обикновено и затова децата трябва да се дър- 
жат далеч от фурната.
 Осигурете се, че уредите за битово ползване, включително кабелите за захранва-

не, не допират нагрятата повърхност на фурната или плочата, тъй като материала 
за изолиране не е издръжлив на високи температури.

 Не оставяйте уреда без надзор тогава когато пържите храни. Олиото и мазнините 
могат да се запалят поради пренагряване, или ако се разлеят в огъня. 

 Не слагайте по-тежки съдове от 15 кг. върху отворената врата на фурната 
 Не ползвайте продукта при техническа авария, изключете го от източника на за-

хранване с ел. енергия и се обърнете към упълномощен сервизен техник за да го 
поправи. 

 В случай на повреда предизвикана от технически дефект, извадете щепсела от 
контакта и се обърнете към упълномощен сервизен техник за да отстрани повре-
дата. 

 Уредът е проектиран изключително като съоръжение за готвене. Всяко друго него-
во използване (например за огряване на помещението) не е допустимо и може да 
бъде опасно.
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Чрез отговорно ползване 
на енергията, не само ще 
спестите пари, но ще за-
щитите и околната среда. 
Как можете да направите 
това нещо: 

● Избягване на излишното “надзъртане       
в тенджерите”.
Не отваряйте и вратичката на фурната,
когато не е нужно.
● Използвайте фурната само при по-
големи количества храна.
Месо с тегло до 1 кг може да се приготви
по-икономично в тенджера на газовия 
котлон на печката.
● Използвайте остатъчната топлина на 
фурната 
Ако времето за приготвяне е по-голямо от 
40 минути, спрете фурната с 10 минути 
преди да завършите.  

Важно!
Тогава когато използвате един хрономе-
тър, настройте по-кратко  време за пригот-
вяне в зависимост  от типа на приготвената 
храна. 

● Само крайна решетката за вентила-
тора след като сте затворили вратата 
на фурната. 
●  Осигурете се, че вратата на фурната 
е затворена. 
●  Не инсталирайте печката близо до 
хладилника / фризера. 
Разхода за енергия ще се увеличи без да 
е необходимо това нещо. 

КАК ДА ПЕСТИТЕ ЕНЕРГИЯ
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По време на транспорта 
се използва защитен ма-
териал за предпазване на 
материала от евенталните 
аварии. След разопакова-
нето на апарата, хвърлете 
опаковките така че да не 

посягат върху околната среда. 

Всички материали, използвани като опа-
ковки могат да се рециклират; те могат да 
се рециклират 100% и са маркирани със 
съответния символ.

Внимание! По време на разопаковането, 
да не се оставят опаковките на разполо-
жението на децата!

РАЗОПАКОВАНЕ РЕЦИКЛИРАНЕ НА АПАРАТА

Старите апарати не трябва 
да бъдат смятани за бито-
ви отпадъци, а трябва да 
се предадат в център за 
събиране и рециклиране 
на електрическите и елект-
ронните уреди. 

Изписаният на продукта сим-
бол, на наръчника за използване или на 
опаковката посочва факта, че този продукт 
може да се рециклира.

Използваните материали във вътрешност-
та на апарата могат да се рециклират и 
имат етикети с информации за това. С ре-
циклирането на материалите или на други 
части на използвания апарат, допринасяте 
за защитаването на околната среда.

Информации относно центровете за ре-
циклиране можете да получите от мест-
ните власти.



     8

ОПИСАНИЕ НА АПАРАТА

Дръжка на вра-
тата 
на фурната

Електронен про-
граматор

Въртящ бутон за 
избор на функции-
те на фурната

Въртящ бутон 
за смяна на на-
стройките

Зона на функции-
те на фурната

Зона на сензорите 
за управление

Зона на темпера-
турата

Зона на часовника 
и активността на 
функциите
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ОПИСАНИЕ НА АПАРАТА

* по избор 

Принадлежности към печката – комплект:

Тава за хлебни изделия* Скара за грил (решет-
ка за сушене)

Тава за печене*

Печене лист носител

Термосонда
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     Инсталиране на  фурната
● В кухнята не трябва да има влага и 

мястото трябва да бъде добре прове-
трено. При инсталирането на фурната 
трябва да се обезпечи лесния достъп 
до контролните елементи.

● Тази фурна за вграждане от типа Y, 
което изначава, че нейната задна част 
и една от нейните страни могат да се 
разположат до високи мебели или до 
стена. Покритието или фурнирът на 
работната дъска трябва да се нанася 
с термоустойчиво лепило (100°C). По 
този начин ще се предотврати изривя-
ването на повърхността или отлепва-
нето на покритието. 

● Абсорбаторът трябва да се инсталира 
в зависимост от инструкциите на 
производителя.

● С ъ з д а д е т е  п р о с т р а н с т в о  з а 
вграждането на фурната, като спазвате 
размерите, предложени в диаграмата.

● Кабелът за електрозахранване 
трябва да се изключи от контакта, а 
фурната да се свърже с източника за 
електрозахранване.

● Поставете фурната в създаденото за 
нея място, използвайки четирите винта 
за фиксиране.

ИНСТАЛИРАНЕ
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ИНСТАЛИРАНЕ

Електрически връзки

● Фурната бе изработена за да функци-
онира на монофазен алтернативен ток 
(230V 1N ~ 50 Hz) и е оборудван с кабел 
за свързване от 3 x 1,5 мм2 с дължина 
от 1,5 мм и е предвиден с защитен ще-
кер.

● Контактът за електрозахранване трябва 
да бъде защитена. След инсталирането 
на печката, потребителят трябва да има 
лесен достъп до контакта.

● Преди свързването на фурната с конта-
кта, проверете дали:

- Предпазителят и електрическото съе-
динение понасят напрежението.

- Източникът за електрозахранване е 
предвиден с ефикасна система за 
заземяване, спазваща актуалните 
стандарти в областта на електрозах-
ранването.

- Щекерът се намира на достъпно мяс-
то.

Важно!
П р и  п ол ож е н и е ,  ч е  к а бел ъ т  з а  
електрозахранване е повреден, той
трябва да се смени само в оторизиран
сервизен център или от квалифицирано
лице за избягване на злополуките.
 

Регулиране на положението на 
вратата на фурната

Механизмът за регулиране позволява 
смяна на височината на монтаж на дясната 
страна на вратата в обхват, съответстващ 
на конструкцията на механизма. Смяната 
на височината на вратата от едната страна 
позволява нивелиране на вратата или 
изравняване на ръба на вратата с ръба 
на панела за управление.

Начин на регулиране.

	Разхлабете гайка [1] с помощта на 
гаечен ключ № 13.

	С имбусен ключ № 4 въртете регу-
лиращия щифт [2] в обхват 180˚ за 
да постигнете правилно положение 
на вратата. Положението може да се 
регулира в обхват ± 1,5mm.

	С помощта на ключа задръжте позици-
ята на регулиращия щифт [2], затегне-
те контрагайката [1]. 

1 2



 12

ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди първото включване на 
фурната

Важно!
Камерата на фурната следва да се 
мие само с топла вода с добавка 
на малко количество препарат за 
миене на съдове.

		отстранете елементите на опаковката, 
почистете камерата на фурната от 
средствата за фабрична консервация,

		извадете оборудването на фурната и 
го измийте с топла вода и препарат за 
миене на съдове,

	включете вентилация в помещението 
или отворете прозореца,

		Загрейте фурната (температура 250°C, 
ок. 30 минути), почистете замърсява-
нията и измийте добре (виж раздел: 
Действие на програматора и упра-
вление на фурната),

Важно!
Фурната е оборудвана с програма-
тор с дисплей, който се управлява с 
помощта на сензорни бутони. Всеки 
сензорен бутон се задейства чрез 
допир на мястото, определено за 
сензора (означено със съответни 
пиктограми). Задействането се 
сигнализира със звуков сигнал. 
(Виж раздел: Действие на програ-
матора и управление на фурната).

Повърхността на сензорните 
бутони трябва да се поддържа 
в чистота.

Някои модели са оборудвани с 
подсветена дръжка на вратата на 
фурната.
По време на работата на фурната 
подсветката
на дръжката е включена и рабо-
ти като показател на остатъчната 
топлина в камерата на фурната, 
тоест подсветката изгасва, кога-
то температурата вътре във фур-
ната спадне под 50°C, а когато 
температурата надвишава 50°C, 
подсветката свети с интензивност, 
зависима от температурата (колко-
то е по-висока температурата във 
фурната, толкова по-ярко свети 
подсветката).
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Зона на сензорите за управление

Сензорният панел е оборудван с 5 сензора (без подсветка), които са означени с пиктогра-
ми, както е показано на фигурата по-горе. При всяко докосване на сензора е генериран 
звуков сигнал от бъзера (изключенията са посочени в подробното описание на дейст-
вието). Активността на сензорните бутони зависи от настройките на бутона за избор на 
функциите на фурната (те са описани заедно с функциите на фурната). Натискането на 
активен бутон генерира звуков сигнал [потвърждение]. Натискане на неактивен бутон 
- звуков сигнал [грешка]. Второ натискане на бутона – 3 секунди – генериран е звуков 
сигнал [потвърждение 2].
Бъзерът генерира следните видове звукови сигнали:
[потвърждение] натискане на сензорния бутон
[потвърждение 2] второ натискане на сензорния бутон
[грешка]
[завършване] на процедурата за настройка
[аларма на таймера] – максимално време на действие 5 мин.
[аларма за завършване на работата] на фурната - максимално време на действие 5 мин.

Действие на програматора и упра-
вление на фурната

 - настройки на часовника

 - настройки на функциите на часовника, таймер, време на работа, час на завърш-
ване на работата
 
 -настройка на температурата във фурната, на термосондата 

 - включи / изключи функцията за бързо загряване на фурната

 - включи / изключи осветлението на фурната
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Зона на функциите на фурната

Зоната, която показва избраната функция на фурната е подсветена в следните варианти:

Интензивност на светене на дисплея. Интензивността на подсветката зависи от времето 
на деня. В часовете 5-22 подсветката е по-интензивна, отколкото в часовете 22 – 5. 
Освен това интензивността на светене зависи от режима на работа на уреда:
	Ниска интензивност на светене – в режим готовност може да се отчете показанието 
на часовника,
	Висока интензивност на светене – в активен режим на програматора.  

Зона на часовника и активността 
на функциите

Часовник – работа в режим 24 часа 
или AM/PM. Показвани функции и 
символи.

Символ на активността на функция 
ECO
Символ на активността на таймера
 
Символ на  ак тивността  на 
заключване на вратата
(фурна с функция пиролиза)

Време на завършване на процеса 
(час)
Време на продължителност на 
процеса 

Символ на активността на функция 
пиролиза
(фурна с функция пиролиза)
Почистване с пара
Символ на активността на функция 
за бързо загряване
Символ на активността на функция 
родителска защита

Зона на температурата

Температура във фурната със символ на 
активност на загряване.

 

Температура на термосондата със символ 
за активност.

 

Време до началото/края на процеса със 
символ за активност (помощен часовник).
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Въртящ бутон за функции на фурната

В зависимост от версията на фурната 
върху въртящия бутон има 9 или 11 по-
зиции – бутонът е предназначен за избор 
на функцията на фурната. Всяка позиция 
е приписана към функция на фурната. На 
всяка функция съответства пиктограма, 
която е показана върху дисплея в зоната 
на функции на фурната.

Въртящ бутон за смяна на настройките

Въртящ бутон надясно/наляво – пред-
назначен е за настройка на работните 
параметри като температура и време. 
Завъртане на бутона надясно по посока на 
знак „+” увеличава стойността на параме-
търа. Завъртане в противоположна посока 
намалява стойността на параметъра. При 
въвеждане на настройки, скоростта на 
промяната се увеличава пропорционално 
до времето на задействане на този бутон. 

Пози-
ция

Функция

конвекция + долен нагревател

долен нагревател + горен + 
вентилатор

конвекция

долен нагревател + горен

долен нагревател

грил

грил + горен нагревател

грил + горен нагревател + вен-
тилатор

размразяване

почистване

почистване пиролиза*

* по избор 
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Включване на фурната и настройка на 
времето.

След включване на уреда към електри-
ческата мрежа се генерира звуков сигнал 
[потвърждение], трябва да настройте 
текущото време. Липсата на настройка на 
текущото време ще направи невъзможна 
работата на фурната. Фурната не реагира 
на входни сигнали от въртящите бутони и 
неактивните сензорни бутони – генериран 
е звуков сигнал [грешка]. Активен е само 
сензорният бутон, активиращ настройката 
на часовника . 
Часовникът работи в система 24 часа или 
12 часа AM/PM.  За да настройте часа, 
трябва да натиснете сензорния бутон 

  в продължение на 3 секунди. Звуков 
сигнал [потвърждение 2], върху дисплея 
ще започне да мига показание „24 h” или 
„12 h” – режим на работа на часовника, 
който можете да превключвате с бутона 
за смяна на настройките. Трябва да 
потвърдите избора на режима на работа 
с кратко натискане на сензорния бутон   .  
Първите две цифри отляво, показващи 
часа, започват едновременно да мигат. Ми-
гането преминава в непрекъснато светене, 
когато с помощта на въртящия бутон 
потребителят настройва часа в обхват 00 ÷ 
23 (или 1 – 12 AM, 1 – 12 PM в зависимост 
от режима на работа). След настройката 
на часа, потребителят натиска отново    
(кратко – звуков сигнал [потвърждение]) и 
преминава към настройка на минутите (0-

59) – първите две цифри отляво светят с 
непрекъсната светлина, третата и четвър-
тата мигат едновременно. Потребителят 
настройва минутите с въртящия бутон 
за смяна на настройките. След на-
стройка на минутите потребителят трябва 
да потвърди настройките с натискане на 
сензорен бутон , генерира се звуков 
сигнал [завършване]. Часовникът работи, 
четирите цифри светят с непрекъсната 
светлина. Секундите мигат. Ако в процеса 
на настройка на часовника в продължение 
на 5 секунди няма активност на потреби-
теля, процедурата завършва, генерира 
се звуков сигнал [завършване]. Въведена 
е настройката на часа, зададена от по-
требителя. Фурната преминава в режим 
готовност. Функциите на фурната могат да 
бъдат активирани.
В режим готовност интензивността на 
светене на дисплея е настроена на ниско 
ниво. Включена е подсветката на: 
	часовника,
	символите за активност на функци-

ите: остатъчната температура на 
камерата на фурната, родителска 
защита, таймер, символ за заключва-
не на вратата. 

В момента на появата на входен сигнал 
от сензора или от въртящите бутони фур-
ната преминава в активен режим. Активи-
ра се висока интензивност на светене на 
дисплея.

Внимание! В случай на прекъсване на 
захранването всички настроени функ-
ции, автоматични програми, зададени 
температури и настройки на таймера се 
нулират. Ако е била прекъсната програ-
мата пиролизно почистване (или вратата 
е блокирана поради друга причина), преди 
настройката на часовника се изпълнява 
процедурата охлаждане на фурната и 
отваряне на вратата.

Изключване на фурната - въртящият 
бутон за функциите е на позиция 0.
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Функция 

Действието на функция ECO се състои в 
по-ранно изключване на нагряването – 5 
минути преди завършването на работа-
та – и ястието се допича с натрупаната 
във фурната топлина, така наречената 
остатъчна топлина. Това допринася за 
спестяване на енергия.
Функцията ECO се активира/деактивира 
автоматично след включване/изключ-
ване на функцията ВРЕМЕ НА РАБОТА 
и функцията ТЕРМОСОНДА. Активното 
състояние на функцията се сигнализира 
с подсветка на символа .
При печене с използване на термосон-
да, нагряването се изключва 2˚C преди 
достигане на зададената температура. 
Зададената температура трябва да бъде 
достигната 5 минути след изключване на 
нагревателите.  
  

Родителска защита .

Родителската защита има за задача да 
предотврати достъпа на децата до на-
стройките на фурната. След активиране 
на родителската защита фурната спира 
да реагира на всички входни сигнали с из-
ключение на деблокиращата комбинация.

Включване на блокировката.
Завъртете въртящия бутон за смяна 
на настройките по посока на знак [+], 
като държите пръст върху сензора . 
Програматорът потвърждава задейства-
нето на блокировката със звуков сигнал 
[потвърждение 2].

Изключване на блокировката.
Завъртете  въртящия бутон за смяна 
на настройките  по посока на знак[-], 
като държите пръст върху сензора . Про-
граматорът потвърждава деблокирането 
със звуков сигнал [завършване].
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Датчик на температура - термосонда. 

След включване на датчика за темпера-
тура при всяка позиция на въртящия 
бутон за функции с изключение на по-
зиция ПОЧИСТВАНЕ и позиция 0, върху 
дисплея на мястото, показано по-долу ще 
бъдат показани символ  и зададената 
температура на термосондата, по под-
разбиране 80˚C. Детекцията на сондата 
се сигнализира със звуков сигнал [по-
твърждение 2]. Сега потребителят може 
да зададе температурата на ястието, след 
достигането на която нагряването ще бъде 
изключено. За да зададете температурата 
на изключване, трябва да натиснете дву-
кратно сензор , (след първото натискане 
се задава температурата на фурната, след 
второто натискане – температурата на 
термосондата). Температурата на термо-
сондата започва да мига. С въртящия 
бутон за смяна на настройките можете 
да сменяте температурата в обхват 30˚C ÷ 
99˚C. След задаване на температурата 
трябва отново да натиснете  сензор . 
Ако температурата не бъде потвърдена 
в рамките на 5 секунди, управлението ще 
приеме текущата настройка и ще завърши 
процедурата за смяна на температурата на 
термосондата. 
Печенето с термосонда е придружено 
от функция ECO (символът  светва 
заедно със символа на термосондата) – 
нагревателите се изключват 2˚C преди 
достигане на зададената температура, а 

ястието се допича от остатъчната топлина. 
Процесът на печене ще завърши 5 минути 
след изключване на нагревателите. Ще 
бъде генериран звуков сигнал [аларма 
за завършване на работата], температу-
рата на термосондата и нейният символ 

 мигат. Алармата се изключва след 
активиране на произволен входен сиг-
нал от потребителя или след 1 минута. 
Липсата на реакция на потребителя води 
до преминаване в режим готовност. По-
требителят може да продължи печенето 
след двукратно натискане на сензорния 
бутон  и увеличаване на температурата 
на термосондата.
След изключване на термосондата нейна-
та температура и символ изгасват. Дете-
кцията на изключена сонда се сигнализира 
със звуков сигнал [завършване]. 
В случай на изключване на фурната – по-
ложение на въртящия бутон на позиция 
0 – с включена сонда, върху дисплея за 
зададена температура ще се показва 
остатъчната температура във фурната. 
Символът на сондата и нейната темпера-
тура не се показват.

Температура на термосондата 

Внимание! Трябва да се използва само 
температурната сонда, доставена като 
част от оборудването на фурната.

Вид месо Температура
 [°C]

Свинско 85 – 90

Говеждо 80 – 85

Телешко 75 – 80

Агнешко 80 – 85

Дивеч 80 – 85
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	Потребителят отваря вратата на фур-
ната .

	Потребителят натиска сензорния бутон 
 - звуков сигнал [потвърждение].

Изключване на осветлението:
	Осветлението се изключва автоматич-

но след 30 секунди от включването, 
освен ако вратата на фурната е отво-
рена – ако вратата на фурната остава 
отворена, осветлението ще се изключи 
след 10 минути. 

	Осветлението се изключва автоматич-
но след 30 секунди от затварянето на 
вратата на фурната, ако въртящият 
бутон за функциите се намира на 
позиция, различна от 0.

	Осветлението се изключва в момента 
на затваряне на вратата на фурната, 
ако  въртящият бутон за функци-
ите  се намира на позиция 0.

	Потребителят натиска сензорния бутон 
 - звуков сигнал [завършване].

	Потребителят поставя  въртящия 
бутон за функциите  на позиция 0, 
а вратата на фурната е затворена. 

Осветлението може да бъде включено за 
постоянно по време на действие на функ-
цията за загряване. За тази цел трябва 
да натиснете сензорния бутон  и да 
задържите в продължение на 3 секунди. 
Изключването след 30 секунди се деакти-
вира и осветлението се включва, ако вече 
не е включено. Това се сигнализира със 
звуков сигнал [потвърждение 2]. Освет-
лението може да се изключи и с повторно 
кратко натискане на сензорния бутон , 
генерира се звуков сигнал [завършване]. 
По този начин опцията за постоянно вклю-
чено осветление се ресетва. Ресетване се 
извършва и когато въртящия бутон за 
функциите бъде поставен на позиция 0.  

Бързо загряване на фурната .

Потребителят може да ускори загряването 
на фурната с помощта на функция БЪРЗО 
ЗАГРЯВАНЕ. Функцията е достъпна при 
всички настройки на въртящия бутон на 
функциите с изключение на функциите 
РАЗМРАЗЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ и „0”- при 
тези позиции натискането на сензорния бу-
тон  ще генерира звуков сигнал [грешка]. 
Активирането на функцията (натискане 
на сензор ) ще включи нагревателите: 
горен, грил и конвекция – уредът работи с 
максималната възможна мощност – за да 
достигне възможно най-бързо зададената 
температура. Върху дисплея светва сим-
вола за БЪРЗО ЗАГРЯВАНЕ  .
След достигане на зададената темпера-
тура уредът генерира звуков сигнал [по-
твърждение]. Фурната преминава в режим 
загряване в съответствие с функцията, 
зададена с въртящия бутона за функ-
ции. Тази функция можете по всяко време 
да деактивирате с помощта на сензорния 
бутон . Деактивирането се сигнализира 
с единичен звуков сигнал [завършване].

Осветление.

Включване на осветлението:
	Въртящият бутон за функциите  

на фурната е завъртян на позиция, 
различна от позиция 0 – включена е 
произволна функция на фурната.
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Функции за затопляне.

Функциите за затопляне се активират с по-
мощта на въртящия бутон за функции 
. В зависимост от версията на фурната 
има 8 или 10 функции и допълнителна 
настройка 0 – изключена фурна.

Позиции на въртящия бутон за функ-
ции.

ПОЗИЦИЯ 0.
Функциите на сензорните бутони  и 
са неактивни. Натискането им не води до 
реакция на програматора, а само до гене-
риране на звуков сигнал [грешка].
Освен това е ограничен изборът на функ-
цията на часовника . Единствената 
достъпна функция е ТАЙМЕР.
След изключване на фурната – завъртане 
на въртящия бутон за функциите 
на позиция 0 от друга позиция – върху 
дисплея на мястото на зададената тем-
пература се показва температурата на 
камерата на фурната. Температурата се 
показва, ако е по-висока от 60˚C. Зоната 
на функции на фурната е изгасена.

ПОЗИЦИИ 1 - 10.
Описанието на действието на фурната, 
съответстващо на отделните позиции 
на  въртящия бутон за функциите  
за загряване, се намира в таблицата на 
следващата страница. 
Настройка на температурата на загряване
За всяка функция на загряване има тем-

пература по подразбиране, която може 
да бъде променена (с изключение на 
ФУНКЦИИТЕ ПОЧИСТВАНЕ и РАЗМРАЗЯ-
ВАНЕ). Смяната се извършва в обхват [0 
- 280˚C] с помощта на  въртящия бутон 
за смяна на настройките в произволен 
момент след избиране на функцията 
за загряване и натискане на сензора  
. Променената температура веднага се 
приема от системата за управление като 
зададена температура. Ако потребителят 
не въведе температура в продължение 
на 5 секунди от натискане на сензора , 
възможността за смяна на температурата 
се блокира – отново трябва да натиснете 
сензора. Включването на който и да било 
нагревател се сигнализира със светване 
на символа    в съответствие с дейст-
вието на термостата.

Отваряне на вратата по време на ра-
бота.

Ако потребителят отвори вратата на фур-
ната, когато е активна някоя от функциите 
за загряване (с изключение на функцията 
ПИРОЛИЗНО ПОЧИСТВАНЕ -  вратата е 
заключена), нагревателите и вентилатора 
на конвекцията ще се изключат за времето 
на детекция на отворена врата. Ако вра-
тата е отворена по-дълго от 30 секунди, 
се генерира 15 секундна звукова аларма 
със сигнал [грешка]. Алармата може да 
се изключи, като се активира произволен 
входен сигнал.
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Таблица. Функции на фурната.

Позиция 
на вър-
тящия 
бутон

Индикация на 
функцията вър-

ху дисплея

Функция на фурната Опции Настройки по 
подразбиране

1 

КОНВЕКЦИЯ
+ ДОЛЕН НАГРЕВА-

ТЕЛ

конвекционен нагре-
вател, ако е налице

220˚C
ниво 2

2 

ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ
+ ГОРЕН

+ ВЕНТИЛАТОР
_ 170˚C

ниво 3

3 
КОНВЕКЦИЯ конвекционен нагре-

вател, ако е налице
170˚C
ниво 3

4 
ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ

+ ГОРЕН _ 180˚C
ниво 3

5 
ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ

(ПОДПИЧАНЕ) _ 200˚C

6 
ГРИЛ шиш, ако е налице 280˚C

ниво 5

7 

ГРИЛ
+ ГОРЕН НАГРЕВА-

ТЕЛ
шиш, ако е налице 280˚C

ниво 5

8 

ГРИЛ
+ ГОРЕН НАГРЕВА-

ТЕЛ
+ ВЕНТИЛАТОР

шиш, ако е налице 190˚C
ниво 2

9 
РАЗМРАЗЯВАНЕ _ ниво 3

10 

     

ПОЧИСТВАНЕ

_

долен нагре-
вател

+ горен
90˚C

30 мин

ПИРОЛИЗА

Грил
+ долен нагре-

вател
480˚C

90/120/150 мин



 22

ИЗПОЛЗВАНЕ

Функция почистване.

Към последната позиция на  въртящия 
бутон за функциите   е приписана функ-
ция ПОЧИСТВАНЕ.

За фурната с емайл Aqualytic (писма Qa 
в тип печка).
На дъното на камерата на фурната влейте 
0,5 л вода.

За фурната с емайл стандартни (писма Q 
в тип печка).
Наливат се 250 мл. вода (1 чаша) в един 
съд и го поставяте във фурната на първото 
долно ниво.

Включването на функцията се извършва 
3 секунди след настройката на въртящия 
бутон на тази позиция и се сигнализира 
със звуков сигнал [потвърждение 2]. В 
момента на активиране на функцията вре-
мето до завършване на процеса започва 
да се отброява назад и е показано върху 
дисплея. Завършването на ПОЧИСТВА-
НЕТО се сигнализира по същия начин, 
както завършване на работа при зададено 
ВРЕМЕ НА РАБОТА. 
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Функция пиролизно почистване
(фурна с функция пиролиза).

Функцията ПИРОЛИЗНО ПОЧИСТВАНЕ 
се състои от два етапа: 1/ ЗАГРЯВАНЕ, 
2/ОХЛАЖДАНЕ. По време на загряване 
върху дисплея постоянно са показани за-
дадената температура 480˚C и символът 

 . След преминаване към етап охлаж-
дане се показва температурата в камерата 
на фурната. 
Dla FUNKCJI PYROLIZY nie można zmieniać 
zadanej temperatury pokrętłem zmiany 
ustawień. Вместо това  въртящият 
бутон за настройки се използва за 
избор на продължителността на процеса. 
Възможни опции: 90 (60 минути пиролиза), 
120 (90 минути пиролиза), 150 (120 минути 
пиролиза). Опциите се превъртат поред. 
По подразбиране е настроен цикъл от 90 
минути Промяната на продължителността 
на цикъла може да се извърши само в 
продължение на 3 секунди от момента на 
избор на функцията.  

Стартирането на ФУНКЦИЯ ПИРОЛИЗА 
е възможно, ако вратата на фурната е за-
творена. Ако след изтичане на 3 секунди 
от завъртане на въртящия бутон за 
функции вратата е отворена, ще бъде 
генериран продължителен звуков сигнал 
[грешка] докато затворите вратата или 
завъртите бутона на функциите на 
друга позиция. Ако в продължение на 2 
минути потребителят не затвори вратата 
на фурната, системата за управление пре-
минава в действие съгласно настройката 
на въртящия бутон на функциите на 
позиция 0.  
Заедно със задействането на функция ПИ-
РОЛИЗА се активира и ЗАКЛЮЧВАНЕТО 
НА ВРАТАТА, което е сигнализирано със 
светване на символа . ЗАКЛЮЧВА-
НЕТО НА ВРАТАТА се деблокира след 
завършване на програмата и охлаждане 
на фурната, когато температурата спадне 
под 150˚C. Протичането на процеса 
е аналогично на действието на функ-
цията ВРЕМЕ ЗА РАБОТА – времето се 
отброява, а завършването на процеса се 
сигнализира със съответен звуков сигнал. 
Функцията може да бъде прекъсната със 
завъртане на  бутона на функциите на 
позиция 0, но деблокирането на вратата се 
извършва едва след намаляване на тем-
пературата под 150˚C. Докато функцията 
ПИРОЛИЗА не бъде напълно завършена 
– до отключване на вратата, не е възможно 
включването на нито една от останалите 
функции на фурната. При прекъсване 
на електрическото захранване: ако след 
включване на напрежението температу-
рата във фурната надвишава 150˚C, ще 
бъде активирана процедура за охлаждане. 
Вратата на фурната ще бъде заключена, 
дисплеят ще показва остатъчната темпе-
ратура.   

ИЗПОЛЗВАНЕ
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Функция на часовника. Таймер. Време 
за работа. Работа със закъснял старт.

Функции на часовника: Функциите ТАЙ-
МЕР, ВРЕМЕ ЗА РАБОТА, РАБОТА СЪС 
ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ – активират се с по-
мощта на сензорния бутон, означен със 
символ . За да задействате една от горе 
изброените функции, трябва да натиснете 
сензора (ще се генерира звуков сигнал 
[потвърждение]) и да задържите, докато 
символът на избраната функция започне 
да мига. След това трябва да използвате 
въртящия бутон за смяна на настрой-
ките , за да зададете времето.
Параметрите на функциите на часовника 
са подредени в следната последовател-
ност: таймер -> време за работа -> час на 
завършване на работата (определянето на 
параметъра е възможно след въвеждане 
на времето за работа).
Функцията РАБОТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ 
СТАРТ се активира след въвеждане на 
параметрите  ВРЕМЕ ЗА РАБОТА и след 
това ЧАС НА ЗАВЪРШВАНЕ. 
Функциите ВРЕМЕ ЗА РАБОТА и РАБО-
ТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ управляват 
включването и изключването на фурната. 
Функцията ТАЙМЕР не оказва влияние 
върху работата на фурната. 
Функциите ТАЙМЕР и ВРЕМЕ ЗА РАБОТА/
РАБОТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ могат да 
действат едновременно.

Изтриване на функциите на часовника.
С едновременно натискане и задържане 

за 3 секунди на сензорните бутони  
и  се деактивират всички функции на 
часовника.  

Функции на помощния часовник.

Помощният часовник, разположен в до-
лния десен ъгъл на дисплея изпълнява 
три функции, в зависимост от режима на 
работа на фурната (доколкото са въведени 
параметрите на функциите ВРЕМЕ НА 
РАБОТА или РАБОТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ 
СТАРТ). 
1. Функция за броене на времето на работа 
на фурната. Активността на функцията се 
сигнализира със светване на символ 
. Помощният часовник показва времето 
на работа, което е изтекло от момента на 
включване на фурната. Показанието на ча-
совника изгасва и се нулира със завъртане 
на бутона на функциите на позиция 0.
2. Функция за показване на часа на започ-
ване на работата при активна функция 
РАБОТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ. Симво-
лът  е изгасен, помощният часовник 
показва часа на започване на работата. 
3. Функция за показване на времето, ос-
танало до завършване на работата при 
активни функции ВРЕМЕ ЗА РАБОТА  и 
РАБОТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ. Симво-
лът  е изгасен. Помощният часовник 
показва времето, останало до завършва-
нето на програмата. В случай на функция 
РАБОТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ, в мо-
мента на започване на работа часовникът 
автоматично се превключва за показване 
на времето до завършване на програмата.
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Таймер

ТАЙМЕРЪТ отброява зададеното време 
назад. След завършване на отброяване-
то се генерира звуков сигнал [аларма на 
таймера]. ТАЙМЕРЪТ действа независимо 
от другите функции, ако въртящия бутон 
на функциите на фурната е на позиция, 
различна от 0.
Настройка на ТАЙМЕРА.

Натиснете сензорния бутон    - ще чуете 
звуков сигнал [потвърждение]. Символът 
на таймера  ще започне да мига, върху 
главния часовник ще се появи показание 
00:00, което ще мига до момента на завър-
тане на бутона за смяна на настрой-
ките. Завъртайки бутона за смяна на 
настройките надясно/наляво настрой-
вате времето. Потвърдете настройката и 
стартирайте ТАЙМЕРА с натискане на сен-
зор    - ще чуете звуков сигнал [завърш-
ване]. Ако зададеното време е различно от 
00:00, но не е потвърдено със сензорния 
бутон , след изтичане на 5 секунди 
бездействие на потребителя ТАЙМЕРЪТ 
ще стартира с текущото показание – ще 
се генерира звуков сигнал [завършване]. 
В момента на активиране на ФУНКЦИЯТА 
ТАЙМЕР на главния часовник отново се 
показва текущото време, а символът на 
таймера свети с постоянна светлина. 
Зададеното време подлежи на редакти-
ране по време на работа на ТАЙМЕРА по 
същия начин, както неговата настройка. 
Време за работа.
Потребителят може да програмира фур-
ната по такъв начин, че след изтичане на 
определено време от обхвата 00:01h до 
10:00h с точност до 1 минута уредът да 
се изключи сам – така, като че ли бутона 
на функциите  е завъртян на позиция 0. 
Действието на функцията за времето на 
работа е придружено от функцията ECO 

(описана в точка Функция ECO), което се 
сигнализира със светване на символа 

. 
  
Активиране на функцията ВРЕМЕ НА 
РАБОТА.
Настройката на ВРЕМЕТО НА РАБОТА е 
възможно само тогава, когато левият бутон 
за избор на функция на фурната се намира 
на позиция, различна от 0. 
Натиснете сензорен бутон  (звуков 
сигнал [потвърждение]) и задръжте, докато 
символът    започне да мига и върху 
главния часовник се покаже показание 
00:00, което мига до момента, в който 
завъртите бутона за смяна на настрой-
ките. С помощта на въртящия бутон 
за смяна на настройките въведете 
ВРЕМЕТО НА РАБОТА. Зададеното вре-
ме трябва да потвърдите със сензор , 
звуков сигнал [потвърждение]. Символът 

 започва да свети с постоянна светли-
на. Върху часовника се показва мигащо 
показание: [текущото време + ВРЕМЕ НА 
РАБОТА + 1 минута]. Повторното натис-
кане на сензора  води до активиране 
на функция ВРЕМЕ НА РАБОТА. В случай 
на липса на потвърждение на въведените 
настройки функцията ще се включи авто-
матично в рамките на 5 секунди. 
Завършването на настройките на функция 
ВРЕМЕ НА РАБОТА се сигнализира със 
звуков сигнал [завършване].
В момента на активирането на функцията 
ВРЕМЕ НА РАБОТА върху главния часов-
ник отново се показва текущото време, а 
символът  свети с постоянна светлина. 
Фурната се включва. Останалото време 
на работа се отброява назад и е показано 
върху дисплея на мястото, показано върху 
фигурата по-долу. 
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Ако след активиране на функцията ВРЕМЕ 
НА РАБОТА потребителят завърти бутона 
на функциите на фурната на позиция 0, 
функцията ще завърши съгласно с описа-
ната по-долу процедура. 
Зададеното време подлежи на редакти-
ране по същия начин, както и неговата 
настройка.

Завършване на действието на функцията 
време на работа
След изтичане на зададеното време на 
работа фурната се изключва – така, като 
че ли въртящия бутон на функциите 
е завъртян на позиция 0. Генерира се 
звуков сигнал – [аларма за завършване 
на работата], който звучи около 1 минута. 
Символът  и показанието на остана-
лото време, например 00:00 започват да 
мигат и спират, когато въртящия бутон на 
функциите бъде преместен на позиция 
0.  След завършване на функцията ВРЕМЕ 
НА РАБОТА не е възможно включването 
на нито една функция, докато бутона 
на функциите не бъде настроен на 
позиция 0. 
Потребителят има възможност да про-
дължи работата на фурната със същите 
настройки, ако след завършване на 
функцията ВРЕМЕ НА РАБОТА натисне 
сензор  и отново зададе параметри на 
функцията ВРЕМЕ НА РАБОТА.
Звуковата аларма може да се изключи 
преди изтичане на предвиденото време с 
активиране на произволен входен сигнал 

– в случай на сигнал от сензорните бутони 
не се генерира никакъв звуков сигнал. 

Работа със закъснял старт.
Потребителят може да програмира фурна-
та така, че тя да се включи със закъснение 
и да се изключи в посочен час. Въз основа 
на данните за времето на завършване на 
процеса и неговата продължителност про-
граматорът изчислява часа за начало на 
процеса. Стартирането и завършването на 
процеса се извършва автоматично. Часът 
на завършване на процеса може да се 
зададе в обхват [текущо време] + 23 часа 
59 мин, а продължителността на процеса 
до 10 часа - двата обхвата с точност до 1 
минута.
За да стартирате функцията РАБОТА СЪС 
ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ, първо трябва да избе-
рете функция ВРЕМЕ НА РАБОТА.
Започнете процедурата на активиране на 
функция ВРЕМЕ НА РАБОТА. След пот-
върждаване на времето на работа със сен-
зора , символът  светва с постоянна 
светлина, а символът  започва да мига. 
Върху часовника мига също и часа [теку-
що време + ВРЕМЕ НА РАБОТА +1 мин].  
Задайте часа на завършване на процеса 
с помощта на въртящия бутон за смяна 
на настройките. След потвърждаване 
на настройките с помощта на сензор  
или след 5 секунди бездействие на потре-
бителя параметрите се запаметяват и ще 
бъде активирана функцията РАБОТА СЪС 
ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ, което ще бъде сигна-
лизирано със звуков сигнал [завършване]. 
В момента на активиране на функцията 
РАБОТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ върху 
главния часовник отново се появява теку-
щото време. Символите  ,   светят 
с постоянна светлина. Върху дисплея се 
отброява времето до началото на загря-
ването, изчислено въз основа на часа на 
завършване и продължителността на 
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процеса. След изтичането на това време 
символът  изгасва и върху дисплея 
се отброява времето до завършване на 
процеса. 

Ако след активиране на функцията РАБО-
ТА СЪС ЗАКЪСНЯЛ СТАРТ потребителят 
настрои бутона на функциите на фурна-
та на позиция 0, действието на функцията 
ще завърши съгласно описаната по-долу 
процедура. Зададената температура ще 
бъде нулирана.
Функцията може да бъде редактирана по 
същия начин, както и нейната настройка 
по всяко време.

Завършване на действието на функцията 
работа със закъснял старт.
В момента на показване от часовника на 
зададения час на завършване на проце-
са фурната се изключва – така, като че 
ли бутона на функциите е завъртян 
на позиция 0. Генерира се звуков сигнал 
[аларма за завършване на работа], който 
звучи около 1 минута. Символите ,  

  и  показанието на останалото време, 
например 00:00, започват да мигат. Из-
ключването на звуковата аларма става в 
момента на появата на произволен входен 
сигнал – в случай на сигнал от сензорните 
бутони не се генерира звук.
Символите ,   и останалото време 
00:00 мигат, докато не завъртите въртящия 
бутон на функциите на позиция 0. Па-
раметрите на фурната се изтриват. 

За да включите тостера трябва да:
	изберете една от функциите за загря-

ване , 
	 загрейте фурната в продължение на 

около 5 минути (при затворена врата 
на фурната).

	 поставете във фурната тавата с яс-
тието на подходящо работно ниво,  в 
случай на печене с грил на нивото под 
грила трябва да поставите тава за 
събиране на мазнина,

	затворете вратата на фурната.

Използване на тостера.

Процесът на опичане протича в резултат 
на действието на инфрачервени лъчи, 
излъчвани от нажежения нагревател на 
тостера върху ястието. 

Внимание!
Печенето трябва да се извършва 
при затворена врата на фурната.

Когато използвате тостера, дос-
тъпните части могат да бъдат на-
горещени. 
Препоръчва се децата да не се 
допускат близо до фурната.

Докато въртящия бутон на функции-
те не бъде завъртян на позиция 0, не 
е възможно стартирането на нито една 
функция. 
Потребителят има възможност да продъл-
жи работата на фурната със същите пара-
метри, ако след завършване на функцията 
натисне сензор  и отново въведе пара-
метри на функцията за време на работа.
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ПРИГОТВЯНЕ ВЪВ ФУРНАТА – ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ

Печене

● Препоръчваме използването на тавите доставени заедно с печката. 

● Можете да използвате и други съдове, които трябва да се поставят върху рафта 
за сушене; за предпочитане е да използвате черни тави, тъй като са по - добър 
проводник на топлина и скъсяват времето за приготвяне..

● Тавите с лъскава повръхност не се препоръчват тогава когато използвате кон-
венционалния метод за нагряване (долен и горен нагревател). Долната част на 
сладкиша ще изгори.

● Тогава когато ползвате функцията на вентилатор ултра, не е необходимо да 
нагрявате предваритело фурната, за друг тип нагряване трябва да се загрее 
предварително фурната преди да се постави сладкиша. 

● Преди да извадите сладкиша от фурната, проверете дали е опечен с помоща 
на клечка (ако сладкиша е готов, клечката трябва да е чиста и суха след като я 
извадите от сладкиша).

● След като спрете фурната, трябва да оставите сладкиша вътре за 5 минути.

● Температурата използвана при вентилатор ултра е приблизително 20 – 30 гра-
дуса по-голяма отколкото при нормално приготвяне (тогава когато използвате 
долния и горния нагревател).

● Параметрите на печене са показани в таблица те са приблизителни и могат да 
се поправят като се осланяте на собствения опит и желания.

● Ако информацията от рецептата е различна от стойностите посочени в инструк-
циите за употреба, спазвайте тези от инструкциите за употреба. 

Запичане на месото

● Можете да приготвите парчета месо по-големи от 1 кг. във фурната, но тези 
които са по-малки могат да се приготвят върху печката. 

● Използвайте термоустойчиви съдове тогава когатo приготвяте месо във фурна, 
с дръжки които са също устойчиви на високи температури

● when roasting on the drying rack or the grate we recommend that you place a baking 
tray with a small amount of water on the lowest level of the oven;

● По време на приготвяне на месото, то трябва да се обръща и да се сипе собст-
вения му сос върху него или да се сипе гореща вода със сол – не сипвайте 
студена вода върху месото. 
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Грижата на потребителя за текущото под-
държане на фурната в чистота и правилна-
та поддръжка оказват значително влияние 
на дължината на експлоатационния живот 
и безаварийната работа на уреда.

Преди започване на почиства-
нето трябва да изключите фур-
ната. Почистващите дейности 
да се започват едва след като 
фурната изстине.

	Фурната трябва да се почиства след 
всяко ползване. По време на почист-
ване трябва да включите осветление, 
позволяващо по-добра видимост на 
работното пространство.

	Камерата на фурната трябва да се мие 
само с топла вода и малко количество 
препарат за миене на съдове.

	Почистване с пара 
 Начинът на действие е описан в раздел 

Действие на програматора и упра-
вление на фурната.

 След завършване на процеса на по-
чистване отворете вратата на фурната, 
вътрешната част на камерата да се 
изтрие с гъба или кърпа и след това 
да се измие с топла вода и препарат 
за миене на съдове.

	След измиването на камерата на фур-
ната трябва да я изтриете до сухо.

	За миене и почистване на повърхност-
та да се използват меки и деликатни 
кърпи, които добре поглъщат влага.

Важно! 

За почистване и поддръжка не 
бива да се използват никакви 
средства за търкане, остри по-
чистващи препарати нито тър-
кащи предмети.

За почистване на предната част 
на корпуса да се използва само 
топла вода с добавено малко 
количество препарат за миене 
на стъкла и съдове. Да не се из-
ползва почистващо мляко.
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●	Видовете фурни, маркирани с буквите 
в номера на модела са предвидени с 
телескопични релси от неръждаема 
стомана, които лесно могат да се 
отстраняват. Релсите трябва да се 
изваждат и почистват заедно със стра-
ничните рафтове. Преди да се поставят 
тавите на телескопичните релси, те 
трябва да се извадят (при положение, 
че фурната е гореща, релсите трябва 
да се извадят с хващането на задния 
край на тавата от предната част на 
телескопичните релси), след това се 
поставят заедно с тавата.

●	Отстраняване на страничните опор-
ни елементи за тавите

    Фурните, маркирани с буква D са пред-
видени с леко отстраними опорни 
елементи (странични рафтове). За тях-
ното отсраняване, дръпнете челното 
устройство(Z1), след това наклонете 
опорния елемент и го отстранете от 
задното устройство (Z2). След измива-
нето на опорните елементи, поставете 
ги в отворите за монтаж на фурната, 
след това натиснете устройствата за 
хващане (Z1 и Z2).

Разглобяване на страничните основи

Z2

Z1

Изваждане на телескопните водачи

Слагане на телескопните водачи
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Пиролизно почистване

Пиролизно самопочистване на фурната. 
Фурната се нагрява до температура около 
480°C. Остатъците след използването на 
грила или печенето се превръщат в лесна 
за почистване пепел, която след завърш-
ване на процеса трябва да се отстрани 
с четка или с помощта на влажна кърпа. 

Преди включване на функцията пиролиза.

 Почистете вътрешността на фурната 
от силни замърсявания.

 Почистете с влажна кърпа външните 
повърхности на фурната. 

 Придържайте се към инструкциите.

По време на почистването.

 Не оставяйте кърпи близо до нагрятата 
фурна.

 Не включвайте плочата за готвене.

 Не включвайте осветлението на фур-
ната.

 Вратата на фурната е оборудвана със 
заключалка, която не позволява отва-
ряне на фурната по време на процеса 
на почистване. Не отваряйте вратата 
на фурната, за да не прекъснете про-
цеса на почистване.

Внимание! 
Извадете всички аксесоари от 
вътрешността на фурната (тави, 
скари, странични водачи, телес-
копични водачи). Аксесоарите, 
оставени във фурната по време на 
пиролизата ще бъдат безвъзвратно 
повредени. 

Внимание! 
По време на пиролизното почист-
ване фурната може да се нагрее 
до много високи температури. По-
ради това външните повърхности 
на фурната може да се нагреят 
повече от обикновено и затова 
децата трябва да се държат далеч 
от фурната.
С оглед на отделящите се пари 
по време на почистването кухнята 
трябва да бъде добре проветря-
вана. 

Процес на пиролизното почистване:

 Затворете вратата на фурната.

 Следвайте указанията от раздел Функ-
ция пиролизно почистване.

Внимание!

Ако температурата във фурната е висока 
(по-висока отколкото при нормално 
използване), вратата няма да се деблокира.
След охлаждането можете да отворите 
вратата и да почистите пепелта с мека, 
влажна кърпа. Монтирайте страничните 
водачи и останалите достъпни аксесоари. 
Фурната е готова за употреба. 
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Смяна на халогенната лампа на освет-
лението на фурната

С цел да се предотврати опасността от 
токов удар, преди смяна на халогенна-
та лампа трябва да се уверите, дали 
уредът е изключен.
 

1. Разединете захранването на фурната.
2. Извадете оборудването на фурната.
3. Ако фурната е оборудвана с телеско-
пични водачи, трябва да ги извадите
4. С помощта на плоска отвертка пов-
дигнете клипса на плафониерата. Сне-
мете плафониерата и я измийте, като не 
забравите старателно да я изтриете до 
сухо.
5. Извадете халогенната лампа, като я 
изтеглите отдолу с помощта на кърпа или 
хартия, при необходимост халогенната 
лампа да се смени с нова G9
-напрежение 230V
-мощност 25W 
6. Прецизно поставете халогенната лам-
па в гнездото.
7. Монтирайте плафониерата на лампата

Осветление на фурната

Забележка: Трябва да внимавате, да 
не докосвате халогенната лампа ди-
ректно с пръсти!

Смяна на халогенната лампа на освет-
лението на фурната

С цел да се предотврати опасността от 
токов удар, преди смяна на халогенна-
та лампа, трябва да се уверите, дали 
уредът е изключен.
 

Осветление на фурната

1. Разединете захранването на фурната.
2. Извадете оборудването на фурната.
3. Демонтирайте и измийте стъкления ка-
пак на лампата, като не забравите да го 
изтриете до сухо.
4. Извадете халогенната лампа, като я из-
теглите с помощта на кърпа или хартия, 
при необходимост сменете халогенната 
лампа с нова G9
-напрежение 230V
-мощност 25W 
5. Прецизно поставете халогенната лам-
па в гнездото.
6. Монтирайте стъкления капак на лам-
пата.
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               Извадете вратата

За да имате по лесен достъп при почиства-
не на вътрешната част на фурната, можете 
да свалите вратата.  Така, че трябва да 
наклоните устройството за подържане на 
вратата, повдигнете и дръпнете към вас 
(рис. А). За да сложите вратата на мяс-
то, направете същото нещо, но обратно. 
Осигурете се, че пантите са фиксирани 
правилно. След фиксиране на вратата, 
защитното устройство траябва да се 
свали отново много внимателно. Ако не е 
нагласено, може да се повредят пантите 
при отваряне на вратата. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Наклоняване на защитното устройство 
на пантите 

Изваждане на вътрешното стъкло*

1. С помощта на плоска отверка свалете 
горната лайсна на вратата, деликатно 
избутвайки я от двете страни (фиг. B).

2. Извадете горната лайсна на вратата 
(фиг.B, C)

A

B

C

* по избор 
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D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

3. Извадете вътрешното стъкло от прик-
репването (в долната част на врата-
та). Рис. D,D1.

4. Измийте стъклото с топла вода и мал-
ко почистващ препарат.

 За да монтирате отново стъклото по-
стъпете по обратния ред. Гладката 
част на стъклото трябва да се намира 
отгоре.

 Внимание! Не натискайте едно-
временно горната лайсна от двете 
страни на вратата. За да монтирате 
правилно горната лайсна на врата-
та, първо трябва да постави левия 
край на лайсната на вратата, и в де-
сния край натиснете, докато не чуе-
те "щракване". След това натиснете 
лайсната от лявата страна докато не 
чуете "щракване".

D1

1

1

2

2

Изваждане на вътрешното стъкло.
2 стъкло.

Изваждане на вътрешното стъкло.
3 стъкло.

Периодична проверка

Освен почистването на печката, трябва да:
● Направите периодична проверка на 

елементите за контрол и на зоните за 
приготвяне. След изтичане на гран-
циония период, трябва да се обърне-
те към упълномощен сервизен техник 
за да провери печката, най-малко 
един път на 2 години.

● Отстранете всякаква повреда,
● Направете периодична поддръжка на 

зоните за приготвяне на печката.

Внимание!
Всички поправки и дейности тряб-
ва да се извършат от упълномо-
щен сервизен техник или сервизен 
център. 
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C

B

Изваждане на вътрешното стъкло*

1. С помощта на кръстата отвертка тряб-
ва да отвъртите винтовете в горната лен-
та на вратата (фиг. B).
2. С помощта на плоска отвертка трябва 
да отстраните горната лента на вратата, 
като леко я повдигнете отстрани (фиг. B, 
C).

1

2

3

1

2

3

4

4

D

3. Извадете вътрешното стъкло от държа-
ча (в долната част на вратата). (Фиг. D). 
Извадете средното стъкло.
Внимание! Опасност от увреждане на 
държача на стъклата. Стъклото трябва 
да се изтегли, да не се повдига нагоре.
Извадете средното стъкло (фиг. D).
4. Измийте стъклата с топла вода и малко 
количество почистващ препарат. 
За да монтирате стъклата, трябва да 
изпълните горните дейности в обратна 
последователност. Гладката част на стък-
лото трябва да бъде в горната част, а от-
рязаните ъгли – в долната част. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Изваждане на вътрешното стъкло.

* по избор 
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РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

При всяка аварийна ситуация:
	изключете работните модули на фурната,
	изключете електрическото захранване,
	някои малки повреди могат да бъдат отстранени от потребителя, като използва пре-

поръките посочени по долу; преди да извикате сервизен работник, моля проверете 
точките изредени по-долу в таблицата.

Проблем Причина Действие

1.уредът не действа няма ток проверете бушоните (предпази-
телите), ако са изгорели – сме-
нете ги

2.осветлението на фурната 
не работи

разхлабена или повредена 
крушка

сменете изгорялата крушка 
(вижте раздел Почистване и 
поддръжка)

3. грешка E00 грешка при отчитане на тем-
пературата вътре във фурната

използването на фурната е 
невъзможно, обърнете се към 
най-близкия сервиз.

4. грешка E01 грешка при отчитане на тем-
пературата на термосондата

след изваждане на термосон-
дата съобщението изчезва, 
фурната може да се ползва, но 
без термосонда

5.не работи вентилаторът за 
конвекция

Опасност от прегряване! Незабавно изключете фурната от 
захранващата мрежа (предпазител). Обърнете се към най-
близкия сервиз.

Ако проблемът не е решен, трябва да изключите фурната от електрическото захранване 
и да съобщите повреда.

Внимание! Всички ремонти трябва да бъдат извършвани само от квалифицирани 
сервизни техници.
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Волтаж 230V ~ 50Hz

Мощност Максимално 3,1 kW

Размерина печката (IxLxA) 59,5 / 59,5 / 57,5 см

Спазва законите UE Стандарт EN 60335-1, EN 60335-2-6

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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POŠTOVANI KORISNIČE,

Šporet je posebno jednostavan za upotrebu i izuzetno efikasan. Nakon što pročitate uputstvo 
za upotrebu, rukovanje šporetom će biti lako.

Pre nego što je upakovan napustio proizvodnju, šporet je temeljno testiran na bezbednost i 
funkcionalnost.

Pre nego što počnete da ga upotrebljavate, s pažnjom pročitajte uputstvo za upotrebu.
Pažljivo sledeći ove instrukcije, moćićete da izbegnete bilo kakve probleme pri korišćenju 
uređaja.

Važno je da uputstvo za upotrebu čuvate na sigurnom mestu, tako da ga možete konsultovati 
bilo u koje vreme.
Neophodno je da pažljivo sledite instrukcije iz uputstva u cilju sprečavanja mogućih 
nezgoda.
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BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

Pažnja. Uređaj i njegovi dostupni delovi se greju tokom upo-
trebe. Posebnu pažnju obratiti na mogućnost dodira grejaćih 
elemenata. Deca ispod 8 godine života trebala bi da se drže 
što dalje od uređaja, ako nisu pod stalnim nadzorom.
Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godine života i starija; 
osobe sa fizičkim, senzorskim i mentalnim ograničenjima; 
osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili postu-
paju prema instrukciji za upotrebu uređaja koju im objašnjava 
osoba odgovorna za njihovu bezbednost.   Paziti da se deca 
ne igraju sa opremom. Deca bez nadzora ne bi trebala da 
čiste i opslužuju uređaj. 
Uređaj postaje veoma topao prilikom rada. Povedite računa 
da ne pipate zagrejane delove unutar rerne.
Kada upotrebljavate uređaja , dostupni delovi rerne mogu 
postati veoma topli.Preporučujemo da decu držite van 
domašaja rerne.
Pažnja. Ne koristiti hrapava sredstva za čišćenje ili oštre 
metalne predmete za čišćenje stakla vrata, jer mogu da 
izgrebu površine, što može da prouzrokuje pucanje stakla.  

Pažnja. Da biste izbegli mogućnost strujnog udara, pre 
nego što počnete da menjate sijalicu proverite da li je uređaj 
isključen.
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BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

Koristiti isključivo sondu za merenje temperature koja je 
originalni deo opreme rerne.
Za čišćenje uređaja zabranjena je upotreba opreme za 
čišćenje parom.
Opasnost od opekotina! Prilikom otvaranja vrata iz rerne 
moze da izbije vrela para. Tokom ili posle kuvanja oprezno 
otvarati vrata rerne. Kod otvaranja ne naginjati se prema 
vratima.
Koristiti isključivo sondu za merenje temperature koja je 
originalni deo opreme rerne.
Tokom procesa pirolitičkog čišćenja peć može da ostvari 
jako visoke temperature, zbog čega vanjske površine peći 
mogu da budu toplije nego obično, zato se pobrinuti da se 
u blizini peći ne nalaze deca.
 Vodite računa da delovi kućnih aparata, uključujući i napojni kabl ne dodiruju zagrejanu 
rernu ili ploču jer njihov izolacioni materijal obično nije otporan na visoke temperature.
 Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada pržite. Ulja i masti se mogu zapaliti zbog 
pregrejavanja ili kipljenja.
 Ne stavljajte šerpe teže od 15 kg na vrata rerne.
 Ne koristite gruba sredstva za čišćenje ili oštre metalne predmete da biste očistili vrata, jer 
se može izgrebati površina i tako doći do lomljenja stakla.
 Ne upotrebljavajte šporet ako ima neki tehnički kvar. Svaki kvar mora biti otklonjen od 
strane kvalifikovanog i ovlašćenog lica.
 U slučaju bilo kakve nezgode prouzrokovane tehničkim kvarom, isključite uređaj sa 
napajanja strujom i prijavite kvar servisu kako bi bio otklonjen.
 Uređaj je projektiran isključivo kao uređaj za kuvanje. Svaka druga primena (napr. za 
grejanje prostorija) je suprotna njegovoj nameni i može stvarati opasnost.
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KAKO DA UŠTEDITE ENERGIJU

Svako ko pravilno 
upotrebljava energiju ne 
štedi samo novac, već 
i savesno učestvuje u 
očuvanju životne sredine. 
Stoga čuvajte el.energiju! 
Na ovaj način to možete 

učiniti: 

●Ne otklapajte šerpu previše često (ako 
nadgledate jelo nikada neće pokipeti!).
Ne otvarajte bespotrebno i često vrata 
rerne. 

●Isključujte rernu u pravom trenutku i 
iskoristite preostalu toplotu.
Kada kuvanje traje duže vreme, isključite 
grejne zone 5-10 minuta pre kraja procesa i 
time ćete uštedeti i do 20% el.energije.

●Rernu upotrebljavajte samo za 
pripremanje većih količina hrane.
Meso do 1 kg se može mnogo ekonomičnije 
pripremati u tiganju na ploči šporeta.

●Iskoristite preostalu toplotu iz rerne.
Ako trajanje pripremanja hrane traje duže 
od 40 minuta, isključite rernu 10 minuta pre 
kraja vremena.
 
●Važno! Kada koristite tajmer, podesite 
odgovarajuće kraće vreme kuvanja, u skladu 
sa tim koliko se jelo priprema.

●Uverite se da su vrata rerne dobro 
zatvorena.
Toplota može izlaziti preko naslaga na 
zaptivci vrata.
Sve naslage odmah očistite.

●Ne postavljajte šporet u neposrednoj 
blizini frižidera/ zamrzivača.
Utrošak energije bespotrebno raste.
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Kada odlažete uređaj, ne 
bacajte ga u kontejnere sa 
običnim gradskim smećem. 
Umesto toga, odložite ga u 
centar za recikalažu električnog 
i elektronskog otpada. Na 
uređaj, uputstvo za upotrebu ili 

ambalažu je stavljen odgovarajući simbol.
Uređaj je sačinjen od materijala koji se 
mogu reciklirati i imaju obeležje koje se na 
to odnosi. Recikliranjem materijala ili drugih 
delova dotrajalog uređaja, dajete značajan 
dopinos zaštiti životne sredine.
Informišite se u lokalnoj nadležnoj službi 
o odgovarajućim centrima za odlaganje 
dotrajalih uređaja.

OTPAKIVANJE

Uređaj je tokom transporta 
zaštićen od oštećenja 
ambalažom. Nakon 
otpakivanja, molimo da 
zaštitnu ambalažu odložite na 
način da ne predstavlja štetu 

za životnu sredinu.
Svi materijali koji su upotrebljeni za 
ambalažu su bezopasni za životnu sredinu 
i mogu se reciklirati 100%, a obeleženi su 
odgovarajućim simbolom.

Napomena! Materijali za pakovanje 
(polietilenske vreće, delovi od polistirena 
itd.) se prilikom otpakivanja moraju držati 
van domašaja dece.

ODLAGANJE UREĐAJA
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OPIS UREĐAJA

Drška za vrata 
peći

Elektronički 
programator

Dugme za izbor 
funkcije peći Dugme za promene 

parametara 

Zona funkcija peći

Zona upravljačkih 
senzora

Zona temperature
Zona sata i 
aktivnosti funkcija 
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OPIS UREĐAJA

Поддон для выпечки*

Поддон для жарки*

Решетка для гриля 
(решетка для сушки)

*opcionalan 

Боковые лестнички

Termo sonda
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INSTALACIJA

       Instaliranje štednjaka 

● U kuhinji ne mora biti vlažnost i mora 
biti dobro zračena. Tada kada instalirate 
peć, elementi za kontrolu moraju biti lako 
dostupni.

● Ovaj inkorporirani peć Y, što to znači da 
njegov dio na trag i jedan dio od lateralnih 
strana mogu biti postavljene blizu 
visokoga dela nameštaja ili blizu zida. 
Pokrivač ili upotrebljavani furnir mora 
biti apliciran sa termo-izdržljivom lepkom 
(100°C). To će preduprediti deformiranje 
površine ili odvajenje pokrivača.

●  Hauba mora biti instalirana s obzirom na 
uputa proizvođača.

● Napravite mesto za inkorporiranje 
peća, poštujući dimenzije ponuđene u 
dijagrami.

● Šteker kabla za napajanje mora biti 
izveden  iz priključnica a pa peć mora 
biti konektiran na ¸izvoru za napajanje 
sa električnom energijom.

● Uvodite peć u mestu napravljen 
upotrebljavajući sve četiri vika da ga 
fiksirate.
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INSTALACIJA

        Električni spoji 

● Peć je bio kreiran da dela na alternativnoj  
mono-fazičnoj struji (230 V 1N ~ 50 Hz) 
i  je opremljen sa kablom za spajanje od  
3 x 1,5 mm 2 sa duljinom od 1,5 mm i je 
predviđen sa štekerom za zaštitu.

● Priključnica za napajanje mora biti 
predviđena sa osiguračem. Nakon što 
ste instalirali peć, potrebno je osiguravati 
jednostavan pristup na priključnici.

● Pre konektiranja peća na priključnici 
proverite ako:

 - Osigurač i električni krug podržava 
teret.

 - Izvor za napajanje je predviđen sa jako 
efikasnom sistemom za postavljenje u 
zemlju koji poštuje tekuće standarde za 
napajanje.

 - Šteker je dostupan.

Važno!
U slučaju što je kabel za napajanje 
pokvaren, to mora biti zamenjivan 
samo u autorizovanom centru za 
servis ili od kvalifikovane osobe za 
izbegavanje opasnosti.

Regulacija položaja vrata peći 

Mehanizam regulacije omogućava promenu 
visine položaja desne strane vrata u 
rasponu koji zavisi od konstrukcije peći. 
Promena visine položaja vrata sa jedne 
strane omogućava poravnavanje vrata ili 
nameštanje ruba vrata na upravljačku ploču.

Način regulacije.

	Popustiti maticu [1] ravnim ključem vel. 
13.

	Imbus ključem vel. 4 okrenuti element 
za regulaciju [2] u rasponu 180˚ zbog 
ostvarivanja odgovarajućeg položaja 
vrata. Položaj podešavamo u rasponu ± 
1,5mm.

	Pridržavajući imbus ključem položaj 
elementa za regulaciju [2], zavrnuti kontra 
maticu [1]. 

1 2
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Pre prvog uključivanja peći

Važno!
Komoru peći prati isključivo toplom 
vodom sa dodatkom male količine 
tečnosti za pranje suđa.

		ukloniti elemente pakovanja, očistiti 
komoru peći od sredstava za fabričku 
konzervaciju,

		izvaditi opremu iz peći i oprati u toploj vodi 
sa dodatkom tečnosti za pranje suđa,

		uključiti ventilaciju u prostoriji ili otvoriti 
prozor,

		zagrejati peć (do temp. 250°C, oko 30 
min.), ukloniti prljavštinu i pažljivo oprati 
(vidi glavu: Delovanje programatora i 
upravljanje peći),

Važno!
Peć je opremljena programatorom 
sa displejem kojim upravljamo 
pomoću dugmadi (senzora). Svaki 
senzor se aktivira posle dodirivanja 
stakla na mestu označenom za 
senzor (pojavljuju se piktogrami), a 
aktivaciju signalizuje zvuk. (Vidi glavu: 
Delovanje programatora i upravljanje 
peći).

Površine senzora moraju da budu 
čiste.

Neki modeli su opremljeni 
osvetljenom ručkom vrata peći.
Tokom rada peći osvetljenje  ručke 
je uključeno i deluje kao indikator 
preostale topline u komori peći, 
tzn. gasi se kad temperatura u peći 
pada ispod 50°C, a iznad 50°C svetli 
zavisno od temperature (što je viša   
temperatura u peći, intenzivnije 
svetli).
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Zona upravljačkih senzora

Upravljačka ploča ima 5 dodirnih senzora (bez osvetljenja) koji su označeni piktogramima 
kao na višem crtežu. Svako dodirivanje senzora uzrokuje zvučni signal zujalice (izuzeci su 
navedeni u detaljnom opisu rada).  Aktivnost dugmadi zavisi od položaja dugmeta funkcije 
peći (opisanih zajedno sa funkcijama peći).  Dodirivanje aktivnog dugmeta signalizuje zvuk 
[potvrda].  Dodirivanje neaktivnog dugmeta, zvuk [greška]. Dugo pridržavanje dugmeta – 3 
sekunde – je signalizovano zvukom [potvrda2].
Zujalica proizvodi sledeće vrste zvukova:
[potvrda] dodirivanja senzora  
[potvrda2] dugo pritiskanje senzora 
[greška]
[kraj] procedure podešavanja 
[alarm tajmera] – maksimalno vreme trajanja 5min.
[alarm kraja rada] peći  – maksimalno vreme trajanja 5min.

Delovanje programatora i upravljanje 
peći

 - podešavanje sata 

 - podešavanje funkcije sata, tajmer, vreme rada, vreme kraja rada 
 
 - podešavanje temperature u peći, termosonde  

 - uključi / isključi funkcija brzog zagrejavanja peći  

 - uključi / isključi osvetljavanje peći 
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Zona funkcija peći

Zona koja pokazuje izabranu funkciju peći je osvetljena sa sledećim varijantama:

Intenzivnost osvetljenja displeja . Osvetljenje zavisi od dela dana. U satima 5-22 svetlo je 
intenzivnije nego u periodu 22 – 5. Osim toga, intenzivnost osvetljenja zavisi od režima rada 
uređaja:
	Niska intenzivnost osvetljenja – u režimu čekanja moguće je čitanje podataka sa satu,
	Visoki intenzitet osvetljenja– u režimu aktivnosti programatora.  

Zona sata i aktivnosti funkcija

Sat – rad u režimu 24h ili AM/PM. 
Prikazivane funkcije i simboli.

Simbol aktivnosti funkcije ECO

Simbol aktivnosti tajmera
 
Simbol aktivnosti blokade vrata
(peć sa funkcijom pirolize)

Vreme kraja procesa (sat)

Vreme trajanja procesa   

Simbol aktivnosti funkcije pirolize
(peć sa funkcijom pirolize)

Parno čišćenje 

Simbol aktivnosti  brzog zagrejavanja 

Simbol aktivnosti roditeljske blokade

Zona temperature

Temperatura u peći sa simbolom aktivnosti 
grejanja.

 

Temperatura termosonde sa simbolom 
aktivnosti.

 

Vreme do početka /kraja procesa sa simbolom 
aktivnosti (pomoćni sat).
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Dugme funkcije peći  

Dugme poseduje 9 ili 11 pozicija zavisno od 
verzije peći – služi za izbor funkcije peći. 
Svaka pozicija je pripisana funkciji peći. 
Svakoj funkciji odgovara piktogram prikazivan 
na ekranu u zoni funkcije peći.

Dugme za promene parametara

Dugme okrenuti desno/levo – služi za 
podešavanje parametara rada takvih kao 
temperatura i vreme. Okretanje dugmeta 
desno prema strani simbola „+” uzrokuje 
povećavanje vrednosti parametra.  Okretanje 
na drugu stranu smanjuje vrednost parametra. 
Tokom podešavanja daljih parametara brzina 
promena je proporcionalna sa vremenom 
okretanja. 

Pozicija Funkcija

kružni grejač + donji grejač

donji grejač + gornji+ ventilator

kružni grejač

grejač donji + gornji

donji grejač

Gril

gril + gornji grejač

gril + gornji grejač + ventilator

odmrzavanje

čišćenje

čišćenje pirolize*

*opcionalan 
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Uključivanje peći i postavljanje vremena.

Posle priključivanja proizvoda u električnu 
mrežu oglašava se zvuk  [potvrda],  podesiti 
aktualno vreme. Nedostatak aktualnog 
vremena onemogućava rad peći. Peć ne 
reaguje na ulazne signale sa dugmadi i 
neaktivnih senzora – oglašava se zvuk  
[greška]. Aktivan je samo senzor koji pokreće 
proceduru podešavanja sata . 
Sat radi u sistemu 24h ili 12h AM/PM.  Sat 
postavljamo pridržavajući senzor    3 
sekunde. Zvuk [potvrda2], na displeju 
počinje da treperi poruka „24 h” ili „12 h” – 
režim rada sata koji možemo da menjamo  
dugmetom promene parametara . Izbor 
režima rada potvrditi kratkim dodirivanjem 
senzora.  Počinju da istovremeno trepere dve 
prve cifre, sa leve strane, koje pokazuju sat. 
Treperenje prelazi u stalno osvetljavanje kad 
korisnik  dugmetom promene parametra  
podešava sat u rasponu  00 ÷ 23 (ili 1 – 12 
AM, 1 – 12 PM zavisno od režima rada). 
Posle postavljanja sata korisnik ponovo 
dodiruje     (kratko – zvuk [potvrda]) i 
prelazi na podešavanje minuta  (0-59)– dve 
prve cifre sa leve strane se trajno pale, 
treća i četvrta istovremeno trepere . Korisnik 
podešava minute dugmetom promene 
parametara . Posle podešavanja minuta 
korisnik potvrđuje parametre senzorom  , 
zvuk [kraj]. Sat radi, četiri cifre se trajno pale. 
Sekunde trepere. U slučaju da 5 sekundi 
nema aktivnosti korisnika tokom trajanja 
procedure postavljanja sata, procedura je 
završena, zvuk [kraj]. Postavljen je sat koji je 

ostavio korisnik. Peć prelazi u režim čekanja. 
Funkcije peći mogu da budu aktivirane.

U reżimu čekanja intenzivnost osvetljenja 
displeja je podešena na niski nivo. Osvetljeni 
su: 
	sat,
	simboli aktivnih funkcija: preostala 

toplina komore peći , roditeljska 
blokada, tajmer, simbol blokade vrata. 

Kad se pojavi ulazni signal sa senzora 
ili dugmadi, peć izlazi iz režima čekanja. 
Intenzivnost osvetljenja displeja je podešena 
na visoki nivo.

Pažnja! U slučaju prekida napona sve 
podešene funkcije, automatski programi, 
podešene temperature i tajmer su brisane. 
Ako je prekinut program pirolitičkog čišćenja 
(ili ako su vrata zbog drugog razloga 
blokirana), pre podešavanja sata sledi 
procedura hlađenja peći i otvaranja vrata.

Isključenje peći  - dugme funkcije podešeno 
u položaj 0.
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Funkcija 

Delovanje funkcije ECO bazira se na 
prethodnom isključivanju grejanja  – 5min 
pre kraja rada  -  i dovršavanju pečenja jela 
toplinom skupljenom u peći, takozvanim 
ostatkom topline. To služi za štednju energije.
Funkcija ECO je aktivirana/deaktivirana 
automatski posle uključivanja/ isključivanja 
f unkc i j e  VREME RADA i  f unkc i j e 
TERMOSONDA. Njenu aktivnost signalizuje 
osvetljavanje simbola   .
U slučaju pečenja sa korištenjem termosonde 
grejanje je isključeno 2˚C pre ostvarivanja 
zadane temperature. Podešena temperatura 
trebala bi da bude ostvarena 5 minuta posle 
isključivanja grejača.  
  

Roditeljska blokada .

Roditeljska blokada ima zadatak da deci 
onemogući promenu parametara peći. Posle 
aktiviranja blokada peć prestaje da reaguje 
na sve ulazne signale osim na kombinaciju 
za deblokadu.

Uključivanje blokade.
Držeći prst na senzoru  , pomaknuti dugme 
promene parametara  u smeru znaka [+]. 
Programator potvrđuje upotrebu blokade 
zvukom [potvrda].

Isključivanje blokade.
Držeći prst na senzoru , pomaknuti dugme 
promene parametara  u smeru znaka [-]. 
Programator potvrđuje skidanje blokade 
zvukom [kraj].
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Senzor temperature - termosonda. 

Posle priključivanja senzora temperature u 
svakom položaju  dugmeta funkcije  osim 
ČIŠĆENJE i pozicije0, na displeju na mestu 
koje je predstavljeno niže su osvetljeni simbol 

 i zadana temperatura termosonde, fabrički 
80˚C. Detekcija sonde je signalizovana 
zvukom [potvrda2]. Sad korisnik ima 
mogućnost podešavanja temperature jela 
posle ostvarenja koje grejanje je isključeno. 
Temperaturu isključivanja podešavamo 
dvostrukim dodir ivanjem senzora , 
(posle prvog dodira podešavamo zadanu  
temperaturu peći, posle drugog termosonde). 
Temperatura termosonde počinje da treperi. 
Dugmetom promene parametara  moguća 
je promena u rasponu 30˚C ÷ 99˚C. 
Posle podešavanja temperature ponovo 
dodirnuti senzor . Ako u vremenu 5 sekundi 
temperatura nije potvrđena, upravljački 
sistem preuzima aktualne parametre i 
završava se procedura promene temperature 
termosonde. 
Pečenje sa termosondom je povezano 
sa funkcijom ECO (simbol  se pali 
zajedno sa simbolom termosonde) – 
grejači su isključeni 2˚C pre nego što 
jelo ostvari zadanu temperaturu, a jelo je 
dovršeno ostatkom topline. Posle 5 minuta 
od isključivanja grejanja sledi kraj procesa 
pečenja. Oglašava se zvuk [alarm kraja 
rada], temperatura termosonde i njen simbol 

 trepere. Isključivanje alarma sledi kad 
korisnik unese bilo koji ulazni signal ili posle 

1 minute. Nedostatak reakcije korisnika 
uzrokuje prelazak u stanje čekanja. Korisnik 
može da nastavi  pečenje posle dvostrukog 
dodira senzora  i povećavanja temperature 
termosonde.
Posle isključivanja termosonde, temperatura 
i njen simbol se gase. Detekciju isključenja 
sonde signalizuje zvuk [kraj]. 
U slučaju isključenja peći – podešavanje 
dugmeta u položaj  i 0 – sa priključenom 
sondom, na displeju zadane  temperature 
prikazan je ostatak topline peći. Simbol sonde 
i njena poruka nije prikazana.

Temperature za termosondu 

Pažnja! Koristiti isključivo tu sondu koja je 
pripada dodatnoj opremi peći.

Vrsta mesa Temperatura
 [°C]

Svinjetina 85 - 90

Govedina 80 - 85

Teletina 75 - 80

Janjetina 80 - 85

Divljač 80 - 85

RAD
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Osvetljenje.

Uključivanje osvetljenja:
	Dugme funkcije  peći je prebačeno u 

položaj 0 – uključenje bilo koje funkcije 
peći .

	Korisnik otvara vrata peći  .
	Korisnik dodiruje senzor  - zvuk 

[potvrda].

Isključivanje osvetljenja:
	Osvetljenje se samo isključujeČIŠĆENJAje 

posle 30 sekundi od uključivanja, osim 
ako vrata peći nisu otvorena – ako su 
vrata stalno otvorena, osvetljenje se 
isključuje posle 10 min. 

	Osvetljenje je isključeno posle 30 sekundi  
od zatvaranja vrata peći, ako je dugme 
funkcijedovedeno u položaj drugačiji od 
0.

	Osvetljenje se gasi u momentu zatvaranja 
vrata peći, ako je dugme funkcije 
dovedeno u položaj 0.

	Korisnik dodiruje senzor  - zvuk [kraj].
	Korisnik dovodi dugme funkcije u položaj 

0, a vrata peći su zatvorena. 
Osvetljenje može da bude trajno uključeno 
tokom delovanja funkcije grejanja. U tom cilju 
pritiskati senzor   3 sekunde. Isključivanje 
posle 30 sekundi je deaktivirano, a osvetljenje 
je uključeno, ako već nije. To signalizuje 
zvuk  [potvrda2]. Isključivanje osvetljenja 
posle ponovog kratkog dodirivanja senzora 

, oglašava se zvuk [kraj]. Opcija trajnog 
osvetljenja je na taj način poništena. Reset 
se također odvija posle dovođenja  dugmeta 
funkcije u položaj 0.  

Brzo zagrejavanje komore peći .

Korisnik može da ubrza zagrejavanje peći 
pomoću funkcije BRZO ZAGREJAVANJE. 
Funkcija je dostupna za sve položaje 
d u g m e t a  f u n k c i j e  o s i m  f u n k c i j e 
ODMRZAVANJE, ČIŠĆENJE i  „0”- za te 
položaje dodirivanje senzora   oglašava 
zvučni signal [greška]. Aktivacija funkcije 
(dodirivanje senzora ) uzrokuje uključivanje 
grejača: gornjeg, grila i kružnog grejanja 
– uređaj radi sa maksimalnom mogućom 
snagom – u cilju što bržeg ostvarenja zadane 
temperature. Na displeju se pali simbol 
BRZOG ZAGREJAVANJA  .
Posle ostvarenja zadane  temperature 
oglašava se zvuk [potvrda]. Peć prelazi na 
grejanje u skladu sa funkcijom podešenom 
dugmetom funkcije. Tu funkciju možemo da 
deaktiviramo u svakom momentu dodirujući 
senzor  . Deaktivaciju prati pojedinačni 
zvuk [kraj].
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Funkcije grejanja.

Funkcije grejanja su aktivirane pomoću 
dugmeta funkcije . Zavisno od verzije 
pojavljuje se 8 ili 10 funkcija i dodatno 
parametar  0 – isključena peć.

Pozicije dugmeta funkcije.

POZICIJA 0.
Nisu aktivne funkcije senzora  i . 
Dodirivanje senzora ne uzrokuje reakciju 
programatora, osim zvučnog signala [greška].
Osim toga ograničen je izbor funkcije sata 

. Jedina dostupna funkcija je TAJMER.
Posle isključenja peći – dovođenju dugmeta 
funkcije  u položaj 0 sa druge pozicije– na 
ekranu je prikazana temperatura komore peći 
na mestu zadane  temperature. Temperatura 
je prikazana, ako je viša od 60˚C. Z o n a 
funkcije peći je ugašena.

POZICIJE 1 - 10.
Opis delovanja peći koji odgovara pojedinim 
pozicijama dugmeta funkcije  grejanja nalazi 
se u tabeli na sledećoj stranici.    
Podešavanje temperature grejanja
Svaka funkcija grejanja ima pripisanu fabričku 
temperaturu koju možemo da menjamo (osim 
FUNKCIJE ČIŠĆENJE i ODMRZAVANJE) 
pomoću dugmeta promene parametara  u 
bilo kojem momentu posle biranja funkcije 
grejanja i dodirivanja senzora  u rasponu  
[0 - 280˚C]. Promenjena temperatura je 
odmah pohranjena kao zadana  temperatura. 

Nedostatak aktivnosti korisnika 5 sekundi 
posle dodirivanja senzora  , blokira 
mogućnost promene temperature – opet 
pritisnuti senzor.  Uključivanje bilo kojeg 
grejača signalizuje osvetljavanje simbola   
u skladu sa delovanjem termostata.

Otvaranje vrata tokom rada.

Ako korisnik otvori vrata peći, kad je aktivna 
bilo koja funkcija grejanja osim funkcije 
PIROLITIČKO ČIŠĆENJE  (blokirana vrata), 
grejači i ventilator kružnog grejanja su 
isključeni dok je otkriveno da su vrata 
otvorena. Ako su vrata otvorena duže od 30 
sekundi, oglašava se 15 sekundi alarm sa 
zvukom [greška]. Alarm isključujemo unoseći 
bilo koji ulazni signal.
Ako korisnik želi da koristi peć sa otvorenim 
vratima, jer np. suši gljive i stalo mu je da 
voda brzo ispari, posle otvaranja vrata peći 
3 sekunde pritiskati  senzor   . Oglašava se 
zvuk [potvrda2] i peć počinje da radi u skladu 
sa podešenom funkcijom i temperaturom. 
Posle zatvaranja vrata ili dovođenja  dugmeta 
funkcije u položaj 0 dozvola za rad sa 
otvorenim vratima je poništena. U slučaju 
potrebe ponovo aktivirati.   
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Tabela. Funkcije peći.

Pozicija 
dugmeta

Indikator 
funkcije na 

displeju 

Funkcija peći Opcije Fabrički 
parametri 

1 
KRUŽNO GREJANJE 

+ DONJI GREJAČ
kružni grejač, ako 

postoji
220˚C
nivo 2

2 

DONJI GREJAČ
+ GORNJI

+VENTILATOR
_ 170˚C

nivo 3

3 
KRUŽNO GREJANJE kružni grejač, ako 

postoji
170˚C
nivo 3

4 
DONJI GREJAČ

+ GORNJI _ 180˚C
nivo 3

5 
DONJI GREJAČ

(PEČENJE ODOZDO) _ 200˚C

6 
GRIL ražanj, ako postoji 280˚C

nivo 5

7 
GRIL

+ GORNJI GREJAČ ražanj, ako postoji 280˚C
nivo 5

8 

GRIL
+ GORNJI GREJAČ

+ VENTILATOR
ražanj, ako postoji 190˚C

nivo 2

9 
ODMRZAVANJE _ nivo 3

10 

    

ČIŠĆENJE

_

donji grejač
+ gornji

90˚C
30 min.

PIROLIZA*

Gril
+ donji grejač 

480˚C
90/120/150 min.

*opcionalan 
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Funkcija čišćenje.

Zadnjem položaju dugmeta funkcije  
pripisano je ČIŠĆENJE. 

За рерни са лаком Aqualytic (словима Qa 
у рерни типа).
Na podlogu komore rerne prosuti 0,5 l vode. 

За рерни са емајл стандард (словима Q 
у рерни типа).
Sipajte 0,25 l vode (1 čašu) u posudu koju 
stavljate u rernu na prvi nivo odozdo,

Uključivanje funkcije sledi 3 sekunde 
posle dovođenja dugmeta u taj položaj 
i signalizovano je zvukom [potvrda2]. U 
momentu aktivacije funkcije vreme do kraja 
procesa je odbrojavano unazad i prikazivano. 
Kraj ČIŠĆENJA je signalizovan na isti način 
kao i kraj rada kod podešenog VREMENA 
RADA. 
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Funkcija pirolitičko čišćenje 
(peć sa funkcijom pirolize)

Funkcija PIROLITIČKO ČIŠĆENJE sastoji se 
od dve etape: 1/ GREJANJE, 2/HLAƉENJE. 
Tokom grejanja trajno je prikazivana zadana 
temperatura 480˚C i simbol  . Posle 
prelaska na etapu hlađenja prikazana je 
temperatura komore peći.   
Za FUNKCIJU PIROLIZE nije moguća 
promena temperature dugmetom promene 
parametara . Umesto toga dugme promene 
parametara </1314 služi za izbor vremena 
trajanja procesa. Moguće opcije: 90 (60 
minuta pirolize), 120 (90minuta pirolize), 
150 (120 minuta pirolize). Opcije se menjaju 
kružno. Fabrički je podešen ciklus 90 min 
Promene vremena trajanja ciklusa obavljamo 
samo 3 sekunde od momenta izbora funkcije.  
Pokretanje FUNKCIJE PIROLIZE je moguće, 
ako su vrata peći zatvorena. Ako su posle 3 
sekunde od podešavanja dugmeta funkcije  
vrata otvorena, oglašava se zvuk [greška] do 

momenta zatvaranja vrata ili podešavanja  
dugmeta funkcije  u drugi položaj. Ako u 
vremenu od 2 minute korisnik ne zatvori 
vrata peći, uređaj prelazi u delovanje u 
skladu sa parametrima  dugmeta funkcije  
u položaju 0.  
Zajedno sa pokretanjem  FUNKCIJE 
PIROLIZE aktivira se BLOKADA VRATA 
što signalizuje osvetljavanje simbola 
. BLOKADA VRATA je isključena posle 
kraja programa i posle hlađenja peći, 
kad temperatura padne ispod 150˚C. 
Proces se odvija kao delovanje funkcije 
VREME RADA – vreme je odbrojavano, 
kraj je signalizovan odgovarajućim zvukom. 
Funkciju možemo da prekinemo dovodeći  
dugme funkcije  u položaj 0, ali blokada 
prestaje tek posle pada temperature komore 
peći ispod 150˚C. Pokretanje bilo koje druge 
funkcije peći nije moguće dok FUNKCIJA 
PIROLIZE nije potpuno završena – skinuta 
blokada vrata peći.  U slučaju nestanka 
napona, ako posle ponovnog uključenja 
temperatura u peći prelazi  150˚C, aktivira se 
procedura hlađenja. Vrata peći su blokirana, 
prikazan je ostatak topline.   
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Funkcija sata. Tajmer. Vreme rada. Rad sa 
kašnjenjem.

Funkcije sata: TAJMER, VREME RADA, 
RAD SA KAŠNJENJEM – su aktivirani 
putem senzora označenog simbolom  
. U cilju aktivacije jedne od viših funkcija 
pritiskati senzor (zvuk [potvrda]) do momenta 
dok simbol izabrane funkcije ne počne da 
treperi. Posle upotrebiti dugme promene 
parametara   za podešavanje vremena. 
Parametri funkcije sata su poredani y nizu: 
tajmer -> vreme rada -> sat kraja rada  
(parametar koji podešavamo posle unošenja 
vremena rada).
Funkcija RAD SA KAŠNJENJEM  je aktivirana 
posle unošenja parametara VREME RADA, 
a posle VREME KRAJA. 
Funkc i je  VREME RADA i  RAD SA 
KAŠNJENJEM upravljaju uključivanjem i 
isključivanjem peći. Funkcija TAJMER ne ma 
uticaj na delovanje peći. 
Funkcije TAJMER i VREME RADA /RAD SA 
KAŠNJENJEM  mogu da rade istovremeno.

Poništavanje funkcije sata.
Posle istovremenog pritiskanja 3 sekunde 
senzora označenih  simbolima  i  sledi 
deaktivacija svih funkcija sata.  

Funkcije pomoćnog sata.

Pomoćni sat koji se nalazi u desnom 
donjem uglu displeja ispunjava tri funkcije, 
zavisno od režima rada peći (ukoliko su 
uvedeni parametri funkcije VREME RADA ili 
ODGOĐENI RAD). 
1.Funkcija odbrojavanja vremena rada 
peći. Aktivnost funkcije signalizuje paljenje 
simbola . Pomoćni sat pokazuje vreme 
rada koje je proteklo od momenta uključenja 
peći. Indikatori sata su gašeni ili brisani posle 
dovođenja dugmeta funkcije  u poziciju 0.
2.Funkcija prikazivanja vremena početka 
rada pri aktivnoj funkciji ODGOĐENI RAD. 
Simbol  se gasi, pomoćni sat pokazuje 
vreme početka rada.  
3. Funkcija prikazivanja vremena preostalog 
do kraja rada pri aktivnim funkcijama VREME 
RADA ili ODGOĐENI RAD. Simbol  
je ugašen. Pomoćni sat pokazuje vreme 
preostalo do kraja programa.   U slučaju 
funkcije ODGOĐENI RAD sat se automatski 
prebacuje na pokazivanje vremena preostalog 
do kraja programa u momentu početka rada. 
Tajmer
TAJMER odbrojava zadano vreme unazad. 
Posle odbrojavanja oglašava se zvuk [alarm 
tajmera].TAJMER deluje nezavisno od drugih 
funkcija, ako okretno dugme peći nije u 
položaju 0.
Podešavanje TAJMERA.
Dodirnuti senzor   - zvuk [potvrda]. Simbol 
tajmera  počinje da treperi, na glavnom 
satu pojavljuje se poruka 00:00, koja treperi 
do upotrebe dugmeta promene 
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parametara . Okrećući  dugme promene 
parametara  desno/levo podesiti vreme. 
Potvrditi i pokrenuti TAJMER dodirujući 
senzor   - zvuk [kraj]. Ako se podešeno 
vreme razlikuje od 00:00, ali nije potvrđeno 
senzorom  , posle 5 sekundi neaktivnosti 
korisnika TAJMER se uključuje sa aktualnom 
porukom  – zvuk [kraj]. U momentu aktivacije 
FUNKCIJE TAJMERA na glavnom satu opet 
se pojavljuje stvarno vreme, a simbol tajmera 
je trajno osvetljen.  
Zadano vreme možemo da menjamo kad radi 
TAJMER na isti način na koji smo ga postavili. 

Vreme rada.
Korisnik može da programiše peć na takav 
način da se posle određenog vremena u 
rasponu od 00:01h do 10:00h sa preciznosti 
do 1 minute uređaj sam isključuje – kao da je 
dugme funkcije   dovedeno u položaj 0. Sa 
delovanjem funkcije vremena rada vezana je 
funkcija ECO (opisana u tački Funkcija ECO), 
što signalizuje osvetljavanje simbola . 
  
Aktivacija funkcije VREME RADA.
Podešavanje VREMENA RADA je moguće 
samo kad je levo dugme izbora funkcije peći 
dovedeno u poziciju drugačiju od  0. 
Pritiskati senzor   (zvuk [potvrda])   do 
momenta kad simbol    počinje da treperi, 
a na glavnom satu pojavljuje se 00:00 koje 
treperi do momenta upotrebe dugmeta 
promene parametara . dugmetom promene 
parametara  uneti VREME RADA. Podešeno 
vreme potvrditi dodirujući senzor  , zvuk 
[potvrda]. Simbol  je trajno osvetljen.   Na 
satu se pojavljuje trepereća poruka: [aktualni 
sat + VREME RADA + 1 minuta]. Ponovno 
pritiskanje senzora  uzrokuje aktivaciju 
VREMENA RADA.  U slučaju nedostatka 
potvrde unesenih parametara u vremenu 5 
minuta funkcija je samostalno pokrenuta. 
Kraj podešavanja funkcije VREME RADA 

signalizuje zvuk  [kraj].
Kad je aktivirana funkcija VREME RADA 
na glavnom satu se opet pojavljuje stvarno 
vreme, a simbol   je trajno osvetljen.  
Peć se uključuje.   Preostalo vreme rada je 
odbrojavano unazad  i prikazano na ekranu 
na mestu pokazanom na nižem crtežu. 

Ako korisnik posle aktivacije funkcije VREME 
RADA podesi dugme funkcije  peć u položaj 
0, sledi njen kraj u skladu sa procedurom koja 
je niže opisana. 
Zadano vreme menja se posle aktiviranja 
funkci je na ist i  način kao i  njegovo 
podešavanje.

Kraj funkcije vremena rada 
Posle isteka zadanog vremena rada peć 
se isključuje – kao da je dugme funkcije 
dovedeno u položaj 0. Oglašava se zvučni 
signal –[alarm kraja rada] koji traje oko 1 
minute.  Simbol  i ostalo vreme  np. 00:00 
počinju da trepere dok dugme funkcije   nije 
podešeno u položaj 0.  Posle kraja funkcije 
VREME RADA nije moguće pokretanje 
nijedne funkcije peći dok dugme funkcije 
nije podešeno u položaj 0. 
Korisnik može da nastavi rad peći sa istim 
parametrima, ako posle kraja funkcije 
VREME RADA dodirne senzor  i ponovo 
podesi parametre funkcije VREME RADA.
Ranije isključivanje zvučnog alarma sledi u 
momentu pojavljivanja bilo kakvog ulaznog 
signala – u slučaju signala sa dodirnih 
senzora ne oglašava se nikakav zvuk.  
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Rad sa kašnjenjem.
Korisnik može da programiše peć da se 
uključi sa kašnjenjem i završi proces u 
zadanom vremenu.   Programator na 
osnovi podataka o vremenu kraja procesa 
i vremenu njegovog trajanja izračunava 
sat početka procesa.  Početak i kraj se 
odvijaju automatski. Vreme kraja možemo da 
podesimo u rasponu [aktualno vreme] + 23h 
59min, a vreme trajanja procesa do 10h, oba 
sa preciznosti do jedne minute.  
U c i l ju  akt ivac i je  funkci je  RAD SA 
KAŠNJENJEM ranije podesiti funkciju 
VREME RADA.
Početi proceduru aktivacije funkcije VREME 
RADA.   Posle potvrde senzorom   
vremena rada simbol  je trajno osvetljen, 
a simbol  počinje da treperi. Na satu treperi 
i sat [aktualni sat + VREME RADA +1min].  
Upotrebiti dugmad promene parametara  
za podešavanje sata kraja procesa.  Posle 
potvrde parametara senzorom  ili posle 5 
sekundi bez aktivnosti korisnika parametri su 
zapisani, a funkcija RAD SA KAŠNJENJEM 
je aktivirana, uz oglašavanje zvučnog signala  
[kraj]. 
U momentu aktivacije funkcije RAD SA 
KAŠNJENJEM na glavnom satu opet se 
pojavljuje stvarno vreme. Simboli  ,   su 
stalno osvetljeni. Na displeju je odbrojavano 
vreme do početka grejanja obračunato na 
osnovi sata kraja i vremena trajanja procesa. 
Posle isteka tog vremena simbol   je 
ugašen, a na displeju je odbrojavano vreme 
do kraja procesa.   

Ako korisnik posle aktivacije funkcije RAD 
SA KAŠNJENJEM podesi dugme funkcije  
peći u poziciju 0, nastupa njen kraj u skladu 
sa procedurom koja je niže opisana. Zadana 
temperatura je resetovana.
Funkcija može da bude promenjena na isti 
način kao što izgleda njeno podešavanje u 
bilo kojem momentu.

Kraj funkcije rad sa kašnjenjem.
U momentu kad sat ostvari zadano vreme 
kraja peć se isključuje – kao kad je dugme 
funkcije  dovedeno u položaj 0. Oglašava se 
zvučni signal [alarm kraja rada] koji traje oko 1 
minute. Simboli ,      i preostalo vreme 
np. 00:00 počinju da trepere. Isključivanje 
zvučnog alarma sledi u momentu kad se 
pojavi bilo koji ulazni signal  – u slučaju 
signala iz dodirnih senzora ne pojavljuje se 
nikakav zvuk.
Simboli ,   i preostalo vreme 00:00 
trepere dok  dugme funkcije nije dovedeno 
u položaj 0. Parametri peći su izbrisani. 
Pokretanje bilo koje funkcije peći nije moguće 
dok   dugme funkcije  nije dovedeno u 
položaj 0. 
Korisnik ima mogućnost nastavka rada 
peći sa istim parametrima, ako posle kraja 
funkcije dodirne senzor  i ponovo podesi 
parametre funkcije vremena rada.
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Žar uključujemo na sledeći način:
	izabrati jednu funkciju grejanja 

, 
	 zagrejavati peć oko 5 minuta (vrata peći 

su zatvorena).
	umetnuti u peć pleh sa jelom na 

odgovarajući radni nivo, a u slučaju 
grilanja na ražnju direktno na niži nivo 
(ispod ražnja) staviti pleh za rastopljenu 
masnoću,

	zatvoriti vrata peći.

Upotreba žara.

Proces pečenja na žaru se bazira na 
delovanju na hranu infracrvenih zraka koje 
emituje užareni grejač žara. 

Pažnja!
Pečenje žarom se odvija pri zatvorenim 
vratima peći.

Kad se koristi žar, pristupačni delovi 
mogu da budu vrući. 
Preporučeno je da deca ne prilaze 
peći. 
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PEČENJE U RERNI-PRAKTIČNI SAVETI

      Pečenje

● Preporučujemo upotrebu plehova za pečenje koje ste dobili uz šporet;
● Takođe je moguće peći u kalupima za kolače i plehovima koji se mogu kupiti 

bilo gde drugo, i treba ih staviti na rešetku; za pečenje je bolje koristiti tamne 
plehove jer oni bolje raspodeljuju toplotu a vreme pečenja je kraće;

● Tepsije i plehovi svetlih ili sjajnih površina nisu preproručljivi kada koristite 
uobičajen način pečenja (gornji i donji grejač) – upotrebom takvih posude može 
doći do toga da podloga kolača ostane nepečena;

● Pri upotrebi funkcije ultraventilatora, nije neophodno prvobitno zagrevanje 
unutrašnjosti rerne, dok je kod drugih načina grejanja potrebno zagrejati rernu 
pre nego što u nju stavite kolač;

● Pre nego što kolač izvadite iz rerne, uz pomoć drvenog štapića proverite da li 
je gotov (ako je gotov, štapić nakon što ga izvadite iz kolača treba da bude suv 
i čist);

● Pošto isključite rernu, savetujemo da kolač ostavite unutra da stoji oko 5 
minuta;

● Temperature pečenja kod funkcije ultraventilatora su obično oko 20-30 stepeni 
niže nego što je slučaj kod normalnog pečenja ( kada rade gornji i donji 
grejači);

● Parametri koji se odnose na pečenje, navedeni u Tabeli  su dati okvirno i mogu 
se korigovati prema vašem ličnom iskustvu i karakteristikama kuvanja;

● Ako se podaci navedeni u knjigama recepata bitno razlikuju od vrednosti 
navedenih u ovom uputstvu, molimo vas da primenite instrukcije iz uputstva.

       Pečenje mesa

● Meso preko 1 kg pripremajte u rerni, a manje komade bi trebalo pripremati na 
plinskim gorionicima.

● Koristite posuđe za pečenje u rerni koje je otporno na visoke temperature, čije 
su ručke takođe otporne na visoke temperature.

● Kada pečete na rešetki, preporučujemo da na najniži nivo u rerni postavite pleh 
napunjen sa malo vode.

● Preporučljivo je da najmanje jedanput u toku pečenja meso okrenete na drugu 
stranu, i da meso prelivate njegovim sokovima ili vrućom slanom vodom – ne 
sipajte po mesu hladnu vodu.
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ČIŠĆENJE i ODRŽAVANJE

Briga korisnika za svakodnevno održavanje 
čistoće i odgovarajuće održavanje imaju 
značajan uticaj na besprekorno produženje 
rada uređaja.

Pre početka čišćenja isključiti 
peć. Radnje čišćenja počinjemo 
posle hlađenja peći.

	Peć čistiti posle svake upotrebe. Prilikom 
čišćenja peći uključiti osvetljenje koje 
poboljšava vidljivost radnog prostora.

	Komoru peći prati isključivo toplom vodom 
sa dodatkom male količine tečnosti za 
pranje suđa.

	Parno čišćenje  
 Način postupanja je opisan u poglavlju   

Delovanje programatora i upravljanje 
peći.

 Posle završetka procesa čišćenja otvoriti 
vrata peći, unutrašnjost komore prebrisati 
sunđerom ili krpicom, a posle toga oprati 
toplom vodom sa tečnosti za pranje suđa.

	Posle pranja komore prebrisati je dok se 
ne osuši.

	Za pranje i čišćenje površina koristiti meku 
i delikatnu krpu koja dobro upija vlagu.

Važno! 

Za čišćenje i održavanje ne koristiti 
abrazivna sredstva za čišćenje, 
agresivne deterdžente ni predmete 
za ribanje.

Za čišćenje čeonog dela koristiti 
samo toplu vodu sa dodatkom 
male količine tekućine za pranje 
suđa ili stakla. Ne koristiti mleko 
za čišćenje.
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Vrste peća su predviđene sa deljivim 
teleskopskim šinama od čelika koji ne rđa. 
Šine morate izvaditi i oprati zajedno sa 
lateralnim usmeravanja. Pre postaviti tase 
na teleskopskim šinama, te morate izvesti (u 
slučaju što je peć topao, šine morate izvaditi 
obeseći rub natrag tase u frontalnoj strani 
teleskopskih šina), potom uvodite ih zajedno 
sa tasama еталей и узлов.

D e m o n t i r a n j e  l a t e r a l n i h 
usmeravanja 

Peći označeni sa slovom D su predviđeni 
sa lakim deljivim usmeravanjima (lateralnim 
usmeravanja). Da ih odstranite, vucite frontalni 
uređaj (Z1) potom nagnite usmeravanje i 
odstranite i ga izvadite iz uređaja natrag (Z2). 
Nakon što ste oprali usmeravanja,  postavite 
ih u otvorima za montiranje peća potom 
pritisnite uređaje za hvatanje (Z1 i Z2).

Demontiranje lateralnih usmeravanja 

Z2

Z1

ČIŠĆENJE i ODRŽAVANJE

Уклањање телескопски тркаче

Монтажа телескопски тркаче

Važno! 
Телескопски тркача не би требало 
да буде пере у машини за прање 
посуђа.



     67

Pirolitičko čišćenje

Pirolitičko samočišćenje peći. Peć se 
zagrejava do temperature oko 480 OC. 
Ostaci grila ili pečenja pretvaraju se u pepeo 
koji se lako uklanja, koji posle kraja procesa 
možemo da pometemo ili uklonimo pomoću 
vlažne krpe. 

Pre uključivanja funkcije pirolize.

 Ukloniti jaku prljavštinu iz unutrašnjosti 
rerne.

 Očistiti mokrom krpom vanjsku površinu 
peći. 

 Postupati prema uputstvima.

Tokom procesa čišćenja.

 Ne ostavljati krpe u blizinu vruće peći.

 Ne uključivati kuhinjsku ploču.

 Ne uključivati osvetljenje peći.

 Vrata peći su opremljena blokadom koja 
onemogućava njihovo otvaranje tokom 
procesa. Ne otvarati vrata da ne bi 
prekinuli proces čišćenja.

Pažnja! 
Uk lon i t i  doda tnu  op remu  i z 
unutrašnjosti peći (plehove, rešetke sa 
sušenje, bočne vodilice, teleskopske 
vodilice). Dodatna oprema ostavljena 
za vreme pirolize u rerni će da bude 
nepovratno oštećena. 

Pažnja! 
Tokom procesa pirolitičkog čišćenja 
peć može da ostvari jako visoke 
temperature, zbog čega vanjske 
površine peći mogu da budu toplije 
nego obično, zato se pobrinuti da se 
u blizini peći ne nalaze deca.
Sa obzirom na isparavanja koja se 
pojavljuju tokom čišćenja kuhinja 
mora da bude dobro provetrena. 

Proces pirolitičkog čišćenja:

 Zatvoriti vrata peći.

 Postupati u skladu sa napomenama iz 
poglavlja Funkcija pirolitičko čišćenje.

Pažnja!

Ako je u peći visoka temperatura (viša 
od normalnog korištenja), vrata se ne 
deblokiraju.
Posle hlađenja moguće je otvaranje vrata i 
uklanjanje pepela mekom, vlažnom krpom. 
Montirati bočne vodilice i ostalu dodatnu 
opremu. Peć je spremna za upotrebu. 

ČIŠĆENJE i ODRŽAVANJE
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ČIŠĆENJE i ODRŽAVANJE

Zamena halogene sijalice osvetljenja 
peći

Da ne bi došlo do strujnog udara pre 
zamene halogene sijalice proveriti da li je 
uređaj isključen iz mreže.
 

1. Isključiti električno napajanje peći.
2. Izvaditi pribor iz peći.
3. Ako peć poseduje teleskopske vodilice 
izvaditi ih.
4. Koristeći ravni odvijač popustiti kvačicu 
senila, skinuti ga, oprati, pamteći o brisanju 
i sušenju.
5. Izvaditi halogenu sijalicu, povlačeći je 
prema dole i koristeći krpicu ili papir, u 
slučaju potrebe halogenu sijalicu zameniti 
na novu G9
-napon 230V
-snaga 25W 
6. Precizno umetnuti halogenu sijalicu u 
njeno grlo.
7. Montirati senilo osvetljenja

Osvetljenje peći

Pažnja: Obratiti pažnju da montiranu 
halogenu sijalicu direktno ne dodirujemo 
golim prstima!

Zamena halogene sijalice osvetljenja 
peći

Da ne bi došlo do strujnog udara pre 
zamene halogene sijalice proveriti da li je 
uređaj isključen iz mreže.
 

Osvetljenje peći

1. Isključiti električno napajanje peći.
2. Izvaditi pribor iz peći.
3. Odvrnuti i oprati senilo lampice. Pamtimo 
da mora da bude potpuno suvo.
4. Izvaditi halogenu sijalicu, koristeći krpu ili 
papir, a u slučaju potrebe halogenu sijalicu 
zameniti novom G9
-napon 230V
-snaga 25W 
5. Precizno umetnuti halogenu sijalicu u 
njeno grlo.
6. Zavrnuti senilo lampice.
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ČIŠĆENJE i ODRŽAVANJE

  Skidanje vrata

Kako biste prilikom čišćenja naparavili lakši 
pristup unutrašnjosti rerne, moguće je da 
skinete vrata. Da biste to uradili, iskosite 
nagore delove za zabravljivanje na šarkama. 
(slika A). Delimično zatvorite vrata, podignite 
ih i izvucite napolje. Kada budete vraćali 
vrata na svoje mesto, postupite isto samo 
obrnutim redosledom. Kada ih postavljate, 
proverite da li je urez šarke pravilno nalegao 
na ispupčenje držača šarke.pošto ste vrata 
pričvrstili na rernu, deo za zabravljivanje bi 
ponovo trebalo spustiti na dole. Ako deo 
za zabravljivanje nije pravilno postavljen, 
prilikom zatvaranja vrata može doći do 
oštećenja šarki.

Iskošavanje delova za zabravljivanje na 
šarkama

Izvlačenje unutrašnjeg stakla koje se 
nalazi na vratima pećnice*

1. Pomoću ravnog odvijača otkačiti gornju 
lajsnu vrata, delikatno podmetnuti po bo-
kovima (crt.B).

2. Izvaditi gornju lajsnu vrata. (crt.B, C)

A

B

C

*opcionalan 



 70

D1

1

1

2

2

ČIŠĆENJE i ODRŽAVANJE

3. Unutrašnje staklo izvaditi iz pridržnih 
elemenata (u donjem delu vrata). Slika 
D,D1).

4. Staklo oprati toplom vodom s dodatkom 
male količine sredstva za čišćenje staka-
la.

 Da bi ponovo montirali unutrašnje stak-
lo u vratima pećnice treba da se ponove 
sve radnje u obrnutom redosledu. Staklo 
montirati na otvorenim vratima pećnice 
glatkom stranom okrenutom ka gore.

 Pažnja! Ne pritiskati istovremeno 
gornju lajsnu sa obe strane vrata. U 
cilju pravilnog postavljanja gornje lajs-
ne vrata, prvo levi kraj lajsne pritisnuti 
uz vrata, a desni utisnuti dok se ne čuje 
„klik”.  Posle toga utisnuti lajsnu sa leve 
strane dok se ne čuje „klik”.

Izvlačenje unutrašnjeg stakla koje se nalazi 
na vratima pećnice.

3 stakla

Izvlačenje unutrašnjeg stakla koje se nalazi 
na vratima pećnice.

2 stakla

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

  Redovne provere

       Pored održavanja šporeta u čistom stanju, 
trebalo bi da:

●	Sprovedete povremene provere kontrolnih 
elemenata i delova šporeta koji služe za 
kuvanje. Nakon isteka garancije, trebalo bi 
da organizujete tehničku proveru šporeta 
koju treba da izvrši servis minimum 
jedanput na svake 2 godine,

●	Otklonite bilo kakve greške u radu 
uređaja,

●	Povremeno sprovedite održavanje delova 
šporeta koji služe za kuvanje.

Pažnja!

Sve popravke i kontrole bi trebalo 
da izvrši odgovarajući servis ili 
odgovarajuće ovlašćeno lice.
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C

B

Vađenje unutrašnjeg stakla*

1. Pomoću krstastog odvijača odvrnuti vijke 
koji se nalaze u gornjoj lajsni vrata (crt.B).
2. Pomoću ravnog odvijača izvući gornju 
lajsnu vrata, delikatno odvajajući po 
bokovima (crt.B, C).

ČIŠĆENJE i ODRŽAVANJE

1

2

3

1

2

3

4

4

D

3. Unutrašnje staklo izvaditi iz ležišta  (u 
donjem delu vrata). (Crt.D). Izvući središnja 
stakla.
Pažnja! Opasnost od oštećenja ležišta 
stakala. Staklo izvući, ne dizati.
Izvući središnje staklo, (crt.D).
4. Stakla oprati toplom vodom i malom 
količinom sredstva za čišćenje. 
U cilju ponovne montaže stakala postupati 
obrnutim redosledom. Glatki deo stakla 
trebao bi da se nalazi gore, a srezani uglovi 
dole. 

Vađenje unutrašnjih stakala 

*opcionalan 
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REŠAVANJE PROBLEMA

U svakoj hitnoj situaciji:
	isključiti radne sklopove peći,
	isključiti iz električne mreže,
	neke sitne kvarove korisnik može da ukloni sam pomoću napomena koje su navedene u 

tabeli niže. Pre nego što se obratite centru za korisnike ili servisu proverite sledeće tačke 
u tabeli.

Problem Uzrok Postupak

1.uređaj ne radi prekid napajanja strujom prover i t i  os igurač u kućnoj 
instalaciji, pregoreni promeniti

2.ne radi osvetljenje peći sijalica nije dobro zavrnuta ili je 
oštećena

promeniti  pregorenu sijalicu (vidi 
glavu Čišćenje i održavanje)

3. greška E00 greška prikazivanja temperature 
unutar komore peći

upotreba peći nije moguća, 
obratiti se najbližem servisu.

4. greška E01 greška prikazivanja temperature 
termo sonde

poruka nestaje posle vađenja 
termo sonde, peć možemo da 
koristimo, ali bez termo sonde

5.ventilator kružnog grejača 
ne radi

Opasnost od pregrejavanja! U istom momentu isključiti peć iz 
mreže (osigurač). Obratiti se najbližem servisu.

Ako problem nije rešen, isključiti električno napajanje i prijaviti kvar.

Pažnja! Sve popravke obavljaju isključivo kvalifikovani tehničari iz servisa.
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TEHNIČKI PODACI

Napon i frekvencija :  230V~50 Hz

Snaga:                 max. 3,1 kW

Dimenzije šporeta š/v/d               59,5 / 57,5 / 59,5 cm

Saglasnost sa EU regulativama     EN 60335-1, EN 60335-2-6 standardi 



 74



 75




