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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.
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ОПИСАНИЕ НА АПАРАТА

Дръжка на врата-
та на фурната

Електронен про-
граматор

Поле на функции-
те на фурната

Поле на сензори-
те за управление

Поле на темпера-
турата

Поле на активност 
на функциите

Бутон за захранва-
не   

Поле на часов-
ника

Поле за текстови 
съобщения
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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
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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),

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).

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 сиг-
нализира със звуков сигнал.
Бутонът за захранване   се на-
мира отдясно на дисплея. Бутонът 
за захранване  се активира с допир 
на означеното с пиктограма място 
върху стъклото и се сигнализира с 
избран от менюто на настройките 
звуков сигнал. (Виж раздел: Дейст-
вие на програматора и управление 
на фурната).

Повърхността на сензорните 
бутони трябва да се поддържа 
в чистота.
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Зона на сензорите за управление

Сензорният панел е оборудван с 12 сензора (без подсветка), които са означени с 
пиктограми, 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 
действието). От дясната страна на дисплея се намира сензорът на бутон за захранване 

. Натискането на активен бутон генерира звуков сигнал [потвърждение]. Натискане 
на неактивен бутон - звуков сигнал [грешка]. Дълго натискане на бутона – 3 секунди – 
генериран е звуков сигнал [потвърждение 2].
Бъзерът генерира следните видове звукови сигнали:
[on] звук за включване
[off] звук за изключване
[потвърждение] натискане на сензорния бутон
[потвърждение 2] дълго натискане на сензорния бутон
[грешка] натискане на неактивен сензор
[аларма на таймера] – максимално време на действие 5 мин.
[аларма за завършване на бързото загряване] – максимална продължителност 5 минути
[аларма за завършване на работата] – максимална продължителност 5 минути
[аларма за отворена врата]

Действие на програматора и упра-
вление на фурната

 - бутон за захранване

 - функции на фурната
 
 - готови програми

 - включи / изключи функцията за бързо загряване на фурната

 - включи / изключи осветлението на фурната

 - настройка на температурата
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ИЗПОЛЗВАНЕ

 - настройки на часовника

 - настройки на функциите на часовника, таймер, време на работа, час на завърш-
ване на работата
 
 - плюс / нагоре [+]

 - минус / надолу [-]

 - назад [<]

 - потвърждение 

Поле 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.  

Поле на активност на функциите

Символ на активността на функция за бързо загряване............................................

Символ на активността на блокировката на вратата (фурна с функция пиролиза).........

Символ за активността на функция пиролиза (фурна с функция пиролиза)............

Почистване с пара.........................................................................................................

Символ на активността на функция ECO....................................................................

Символ на активността на функция родителска защита...........................................
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Поле 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..................

Поле за текстови съобщения

Зоната за текстови съобщения включва 2 линии по 34 знака, които позволяват показване 
на текстови съобщения в следните езикови версии:
английски, немски, полски, руски, чешки, сръбски, литовски, естонски, латвийски, френ-
ски, испански, турски, шведски, норвежки, фински, датски, италиански, нидерландски.

Поле на часовника

Зоната обхваща часовник с формат 
HH:MM и символите: AM/PM, таймер, 
продължителност, време на завършване.
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Включване на програматора и настрой-
ка на времето.
След първото включване на уреда към 
захранващата мрежа, програматорът пре-
минава в режим настройка на езика. Дис-
плеят е изгасен с изключение на зоната за 
текстови съобщения. Избраният език по 
подразбиране е английски език. В лявата 
част на зоната за текстови съобщения се 
показва надпис „Select language”, в дясна-
та част се показва избрания език. Активни 
са бутоните [+], [-] и [OK]. С бутоните [+] и 
[-] можете да смените избрания език. След 
натискане на бутон [OK] текущият език 
ще бъде сменен на избрания (надписът 
„Select language” ще се покаже в съответ-
ния избран език). С поредното натискане 
на бутон [OK] програматорът ще премине 
към настройки на часовника. Подробно 
описание на избор на език ще намерите в 
раздел „настройки”. 
След включване на устройството към 
захранването (или след спиране на тока) 
програматорът ще премине към настройка 
на текущото време. Върху дисплея мига 
показанието на текущото време, остана-
лите показания са изгасени. Активни са 
бутоните [+], [-] и [OK]. След натискане 
на бутон [OK] уредът преминава в режим 
готовност.

Внимание! В случай на прекъсване на 
захранването всички настроени програми, 
температури и таймера ще бъдат нули-
рани. Ако е била прекъсната програмата 
пиролизно почистване (или вратата е 
блокирана поради друга причина), преди 
настройката на часовника се изпълнява 
процедурата охлаждане на фурната и 
отваряне на вратата.

Режим готовност (Standby).
В този режим консумирането на мощност 
от уреда е ограничено до 800mW (с изклю-
чение на ситуациите, свързани с обслуж-
ване на охлаждането или осветлението).

Преминаването на уреда в режим го-
товност изтрива всички настройки на 
функции, време, температура, таймер и 
избраните програми. Всички нагреватели 
са изключени. Дисплеят е изгасен с изклю-
чение на часовника. Активни са сензорни-
те бутони ,  и бутоните за блокировка 
на клавиатурата  [+] (натискани заедно, 
единично са неактивни). Подсветката на 
дисплея е с намалена интензивност.
Ако във фурната е включена сондата, вър-
ху дисплея ще свети символ . Този сим-
вол изгасва след изваждане на сондата.
Ако температурата вътре във фурната над-
вишава 50°C, се показва температурата 
във фурната (действа като индикатор на 
остатъчна топлина) и се включва охлаж-
дащия вентилатор. След намаляване на 
температурата до 50°C вентилаторът се 
изключва и показанието на температурата 
във фурната изгасва.
Ако вратата на фурната е отворена, се 
включва осветлението на фурната. Ос-
ветлението се изключва при затваряне на 
вратата или след изтичане на 10 минути, 
ако вратата все още е отворена.
Осветлението може да се изключи и с 
бутон .
Ако е активна блокировка на клавиатура-
та, свети символ . Тогава единствените 
активни бутони са  и [-] натискани заед-
но – предназначени за деблокиране на 
клавиатурата.
При преминаване от режим готовност в 
активен режим се генерира звуков сигнал 
[on]. При преминаване от активен режим 
в режим готовност се генерира звуков 
сигнал [off].
Натискането на неактивни бутони в режим 
готовност не генерира сигнал за потвърж-
дение [грешка].
Ако уредът е в режим готовност, в часовете 
между 22:00 - 06:00 яркостта на дисплея 
намалява до стойността, определена за 
през нощта.
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Активен режим.

Това е режим, в който можете да избере-
те желани функции, програми, да смени-
те настройките. Активни са сензорните 
бутони , ,  и  и функциите, акти-
вирани с натискане на 2 сензорни бутона: 
родителски контрол и настройки. Остана-
лите сензорни бутони се активират при 
необходимост от смяна на настройките и 
др. В случай на бездействие на потреби-
теля (липса на натискане на активни сен-
зори) и липса на програмирани дейности 
(също така след завършване на всички 
програмирани дейности) програматорът 
преминава в режим готовност след изти-
чане на 60 секунди от последната дей-
ност на потребителя или след завършва-
не на последната програмирана функция 
(функция auto-off).
В активен режим подсветката на дисплея 
свети с номинална яркост. Свети симво-
лът на рамка за състояние на фурната. 
Върху дисплея се показва и текущата 
температура във фурната или „--- °C”, ко-
гато температурата е по-ниска от 30°C. 
Ако във фурната няма сонда, елементи-
те на дисплея, съответстващи на сонда-
та са изгасени. В противен случай свети 
символ  и се показва температурата на 
сондата или „--°C”, когато температурата 
е по-ниска от 30°C. Върху текстовия дис-
плей (лява част) се показва покана „Избе-
рете функция >” и знакът „>” мига.

Часовник.

С продължително натискане на сензор  
се преминава към промяна на текущото 
време. Настройват се поредно 3 пара-
метъра: режим за показване на времето 
(12H / 24H), час, минути.
- сензорните бутони [+] и [-] променят на-
стройките;
- със сензорния бутон [OK] се потвържда-
ват текущите настройки и се преминава 
към поредния параметър;
- със сензорния бутон [<] се връщате към 
предходния параметър;
- в случай на избор на режим на показ-
ване на времето (12/24) и бездействие 
на потребителя в продължение на 10 се-
кунди, със сензорните бутони  и [<] се 
излиза от настройките без смяна на запа-
метените настройки.
С потвърждаване на стойността на мину-
тите с бутон [OK] потвърдените настрой-
ки се запаметяват. Ако е избран режим 
за показване на времето 12H, изборът е 
същият както при режим 24H, но за часо-
вете до обяд 1-12 се показва означение 
„AM”, а за часовете след обяд 13-24 се 
показва 1-12 „PM”.
Смяната на времето е възможна само в 
режим готовност или в активен режим, 
когато не е включена никаква функция 
на фурната, нито таймера. В друг случай 
продължително натискане на сензорния 
бутон генерира звуков сигнал [грешка] и 
програматорът не преминава в режим за 
смяна на текущото време.
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Осветление.
Действието на сензора  е независимо 
от другите функции, натискането на този 
сензорен бутон не оказва влияние върху 
протичането на останалите функции и на-
стройки. Може да бъде натиснат в произ-
волен момент.
Осветлението във фурната светва:
- след натискане на бутон  – в продъл-
жение на 30 секунди;
- след натискане и задържане за 3 сек. на 
бутон  – до преминаване в режим го-
товност или в продължение на 10 минути, 
ако програматорът се намира в режим 
готовност;
- след стартиране на произволна функ-
ция за загряване или на готова програма 
– в продължение на 30 секунди;
- в продължение на 30 сек. – след включ-
ване и след завършване на работата на 
функция „бързо загряване”;
- не по-дълго от 10 минути – след отваря-
не на вратата до нейното затваряне.
Осветлението може да се изгаси в произ-
волен момент чрез натискане на бутон 

Охлаждащ вентилатор.
Действието на охлаждащия вентилатор е 
независимо от настройките на функциите 
и състоянието на програматора. Охлаж-
дащият вентилатор се включва, когато 
температурата в камерата на фурната 
надвиши 50°C и се изключва, когато тем-
пературата се понижи под тази стойност. 

Символ на термостата.
Символът на термостата (намиращ се до 
температурата на фурната) сигнализира 
състоянието на работа на нагревателите. 
Ако някой от нагревателите е захранван, 
символът  светва. Ако нито един от 
нагревателите не е захранван, символът 
изгасва (например, когато фурната по-
стигне зададената температура и нагре-
вателите се изключват, докато темпера-
турата се понижи).

Функции за загряване.

След натискане на сензорния бутон  
панелът преминава към менюто за избор 
на функция за загряване. Отделните сен-
зорни бутони имат следните функции:
- [  ]– излизане от режима на функция 
за затопляне, изтриване на настройките, 
преминаване към програмите;
- [  ] – излизане от режима на функция 
за затопляне, изтриване на настройките, 
преминаване към настройки на часовни-
ка;
- [<] – връщане назад към предходния 
етап. В случай на първия етап – изтрива-
не на настройките и връщане към акти-
вен режим.
- [+],[-] – избор на поредната (предходна-
та) позиция от менюто;
- [OK] – потвърждаване на избора.
- [прекъсване в обслужването за 20 сек.] 
– ако по време на избор на функция по-
требителят не натисне нито един бутон 
в продължение на 20 секунди, програма-
торът ще изтрие въведените до момента 
настройки и ще се върне към активен ре-
жим. 
Върху текстовото поле на дисплея (ля-
вата страна) ще светне надпис „Избе-
рете функция за загряване >” и знакът 
„>” ще мига. От лявата страна се показ-
ват поредно функциите за загряване от 
списъка по-долу. Стартовата позиция е 
функция „Конвекция”. Забележка: Функ-
циите с шиш се показват само в уредите, 
в които е идентифициран шиш. От трите 
достъпни функции за почистване се по-
казва само една активна – в зависимост 
от идентификацията на пиролиза или от 
настройките от тестовата програма.

Едновременно с отделните функции се 
показват и съответните пиктограми вътре 
в рамката, символизираща камерата на 

ИЗПОЛЗВАНЕ
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фурната. Потребителят избира желаната 
функция с помощта на бутоните [+] и [-], 
след което потвърждава избора с натис-
кане на бутон OK.
След потвърждаване, описанието на да-
дената функция се премества от дясната 
на лявата страна на дисплея, като дясна-
та остава празна. Върху дисплея за тем-
пературата на фурната започва да мига 
стойността на температурата по подраз-
биране. С помощта на бутоните [+] и [-] 
можете да промените температурата, а с 
бутон OK да потвърдите избраната стой-
ност.

Ако програматорът открие термосонда, 
преминава към настройка на температу-
рата на сондата: Върху дисплея за тем-
пература на сондата мига стойността по 
подразбиране 80°C, а за нейната промя-
на и потвърждаване на избора служат 
бутоните [+], [-] и [OK]. При липсата на 
сонда тази стъпка се пропуска.
Сега във фурната светва осветлението, 
активни са сензорните бутони [загрява-
не] и [таймер]. Останалите изпълнителни 
елементи се активират 5 секунди след 
потвърждаването.
Върху дисплея на таймера светва икона-
та [време на работа], а дисплеят показва 
изтеклото време от началото на загрява-
не на фурната.
Действието на фурната можете да завър-
шите (да завършите работата на нагрева-
телите и да изтриете всички настройки) в 
произволен момент чрез натискане на:
- [ ] – фурната преминава към избор на 
готови програми;
- [ ] – фурната преминава в режим го-
товност.
Настройката на таймера включва / из-
ключва нагревателя в зависимост от за-
даденото време, но по никакъв начин не 
оказва влияние върху вида на задейства-
ната функция за загряване.

№ Описание на функциите

1 конвенционална

2 сладкиш

3 шиш

4 Грил

5 турбо грил

6 супер грил

7 конвекция

8 пица

9 изпичане

10 препичане

11 размразяване

12 супер шиш

13 почистване*

С натискането на сензорния бутон за 
функции  и при активна функция за заг-
ряване се преминава към избор на нова 
функция за загряване, но без прекъсва-
не на текущия процес. Като стойности по 
подразбиране (тип функция, температу-
ра) се показват стойностите на текущия 
процес. Новите стойности започват да се 
прилагат след потвърждаване на темпе-
ратурите, но без 5-секундно закъснение.

* по избор 
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Бързо загряване на фурната.

След избиране на функцията за загря-
ване и определяне на температурата се 
активира сензорния бутон за бързо заг-
ряване. Този бутон е активен до момента 
на достигане на зададената температура 
във фурната.
След натискане на сензорния бутон све-
тва символът на загряването . След по-
стигане на зададената температура сим-
волът изгасва и светва осветлението на 
фурната за 30 секунди и се генерира сиг-
нал [аларма за завършване на бързото 
загряване]. Уредът се връща към функци-
ята на загряване, а фурната преминава 
в режим поддържане на температурата.

Съвместна работа на функцията за бързо 
загряване и таймера.
A) Настроен таймер преди включване на 
бързо загряване:
- ако е настроена само продължителнос-
тта на програмата (полуавтоматична ра-
бота), бързото загряване стартира неза-
бавно;
- ако е настроена продължителността на 
програмата и часа на завършването (ав-
томатична работа), бързото загряване 
стартира в момента, когато нормално би 
започнала работата без бързо загряване, 
но символът  се показва от натискането 
на сензора до завършване на загряване-
то.
Включването на функцията за бързо заг-
ряване не оказва влияние върху програ-
мираните времена на работа.
B) Натиснат сензорен бутон [таймер] по 
време на бързото загряване – бързото 
загряване спира до завършване на на-
стройките на таймера. След настройка 
на таймера функцията работи по същия 
начин, както в подточка A).

Датчик на температура - термосонда.*

Ако термосондата е включена в гнездото 
преди да бъде избрана функцията загря-
ване, настройката на температурата на 
термосондата се извършва веднага след 
настройката на фурната.
Термосондата може да бъде включена в 
гнездото в произволен момент. Това ще 
бъде сигнализирано със светване на сим-
вола  и мигане върху дисплея на тем-
пературата по подразбиране  на сондата 
80°C. Температурата може да бъде 
сменена с бутоните [+] и [-], а изборът се 
потвърждава с бутон OK. В очакване на 
потвърждаване на температурата на 
термосондата фурната работи съгласно 
последните настройки (ако потребителят 
извади термосондата преди потвържда-
ване на температурата, фурната ще се 
върне към предишния режим на работа). 
Активирането на термосондата не проме-
ня настройките на температурата на фур-
ната.
След потвърждаване на температурата 
на термосондата, фурната поддържа за-
дадената температура на фурната до мо-
мента, когато датчика достигне зададе-
ната температура на сондата. След това 
загряването се изключва и се генерира 
звуков сигнал [аларма за завършване на 
работата].
Ако потребителят извади термосондата 
по време на работа (след потвърждаване 
на температурата на термосондата) това 
ще бъде смятано за грешка (възможно е 
увреждане на термосондата) и програма-
та ще бъде прекъсната.
Съвместна работа на термосондата и 
таймера:
В случай на едновременно използване на 
термосондата и таймера, фурната рабо-
ти до изпълнение на първото условие за 
завършване на работа: до постигане на 
зададената температура на сондата или 
до изтичане на зададеното време.

* по избор 
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Вид месо Температура
 [°C]

Свинско 85 – 90

Говеждо 80 – 85

Телешко 75 – 80

Агнешко 80 – 85

Дивеч 80 – 85

Температура на термосондата

Смяна на настройките на температурата 
по време на работа на фурната.

По време на работа на фурната върху 
дисплеите за температурата на фурната 
и сондата (ако е налична) се показват 
зададените температури. С единично 
натискане на сензорния бутон  ще се 
покажат за 5 секунди текущите темпе-
ратури на фурната и сондата. С поредно 
натискане на сензора ще преминете към 
настройка на температурата на фурната, 
а със следващото натискане – настройка 
на температурата на сондата (ако е на-
лична).
Температурата се сменява с бутоните [+] 
и [-]. С натискане на бутон OK зададената 
температура ще бъде запаметена, натис-
кане на  - връщане назад към предишна-
та настройка на температурата.

Таймер.

Функциите на таймера са достъпни със 
сензорния бутон . Програматорът е 
оборудван с таймер, чиято работа е неза-
висима от останалите настройки. Освен 
това е възможна настройка на времето 
на работа на фурната (полуавтоматична 
работа) или настройка на времето на ра-
бота и закъснял старт (автоматична рабо-
та). Функциите са достъпни с натискане 
на бутон  в следната последовател-
ност: таймер->време на работа->време 
на завършване на работата.

Таймер.
Таймерът брои времето назад. След за-
вършване на отброяването се генери-
ра звуков сигнал [аларма на таймера]. 
Таймерът работи независимо от другите 
функции. Използването на таймера в го-
това програма не оказва влияние върху 
действието на програмата.
За настройка на таймера трябва да на-
тиснете бутон . Върху дисплея на ча-
совника ще започне да мига символа  на 
таймера  и стойността 0:00 (или на-
строената предишна стойност на тайме-
ра) на мястото на часа. Със сензорните 
бутони [+] и [-] се променят настройките, 
с помощта на бутон  или след 5 секунди 
бездействие се излиза без промяна на 
настройките на таймера, а с бутон  се 
потвърждава текущата настройка на тай-
мера.
След натискане на бутон  символът на 
таймера свети и сигнализира работа на 
таймера, а дисплеят отново показва те-
кущото време.
Смяна на настройката на таймера се 
извършва аналогично (вместо 0:00 се 
показва текущото време, оставащо до 
включване на алармата). За да изключи

Внимание! Трябва да се използва само 
температурната сонда, доставена като 
част от оборудването на фурната.
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те таймера, трябва да зададете стойност 
„0:00” – след потвърждаването на тази 
стойност символът  изгасва и таймера 
ще се изключи.
С еднократно натискане на сензорния бу-
тон  ще се покаже текущата стойност 
на времето, оставащо до включване на 
алармата.
Алармата на таймера се изключва с на-
тискане на произволен сензорен бутон. 
Максимално време за настройка на тай-
мера - 2 часа. 

Полуавтоматична работа.
Полуавтоматичната работа на уреда 
представлява настройка на времето, 
след изтичане на което уредът ще се из-
ключи автоматично. Възможното време 
за изключване може да се регулира в гра-
ниците от 1 минута до 10 часа.
За да зададете времето на работа, трябва 
двукратно да натиснете бутон  (първо-
то натискане активира таймера, поредно-
то преминава към настройка на времето, 
след което фурната ще се изключи авто-
матично). Върху дисплея на часовника 
мига символът  и показанието „0:00” 
(или показанието на текущото време до 
изключването на фурната, ако функцията 
е била активирана по-рано). С бутоните 
[+] и [-] се променят настройките, с бутон 

 или 5 секунди бездействие се излиза от 
менюто без смяна на текущите настрой-
ки, а бутонът  потвърждава текущите 
настройки на времето за автоматично 
изключване на фурната и стартира от-
брояването. Символът  светва за по-
стоянно. Върху дисплея в продължение 
на 5 секунди мига символът  и времето 
на завършване на загравянето, след това 
символът  изгасва и се показва текущо-
то време.
Таймерът и функцията за загряване мо-
гат да се настроят независимо едно от 

друго, функцията за загряване може да 
бъде променена по време на работа на 
таймера. Таймерът ще отброява про-
грамираното време независимо от това, 
дали някоя от функциите за затопляне е 
активна или не. Също така бързото загря-
ване не оказва влияние върху отброява-
нето на таймера.
Таймерът може да се деактивира чрез за-
даване на време за работа със стойност 
0:00.
След отброяване на зададеното време 
се генерира звуков сигнал [аларма за за-
вършване на работата]. Всички нагрева-
тели се изключват. Алармата може да се 
изключи по 2 начина:
- с еднократно натискане на произволен 
сензорен бутон се ресетват всички на-
стройки на функциите, температурите и 
за 30 секунди светва осветлението;
- с двукратно натискане на сензорен бу-
тон  се преминава в режим за настрой-
ка на времето за работа – може да се 
продължи готвенето със запаметените 
параметри на функцията за загряване и 
температурите, като се настрои отново 
времето на работа.

Автоматична работа.
Автоматична работа - такава настройка 
на програматора, че фурната де се вклю-
чи със закъснение и да завърши работа в 
зададеното време.
За да настроите автоматична работа, 
първо трябва да зададете желаното вре-
ме за загряване (както при полуавтома-
тичната работа). След потвърждаване на 
времето на работа с бутон , символът 

 светва за постоянно, а символът  
започва да мига – върху дисплея мига 
времето за завършване на загряването 
(изчислено като текущо време + зададе-
но време на продължителност). В рамки-
те 
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на 5 секунди трябва да натиснете сензор-
ния бутон [+], като по този начин проме-
няте времето за завършване. Следващи-
те промени се реализират по стандартен 
начин с бутоните [+], [-], с бутоните ,   
и 5 секунди бездействие се излиза от 
меню настройки без смяна на настрой-
ките, а бутон OK потвърждава времето 
за завършване. След потвърждаване на 
времето за завършване, символите  и 

 светват за постоянно и върху часовни-
ка отново се показва текущото време.
По време на отброяването до началото 
на загряването светят символите . 
В момента, когато започне загряването, 
символът  изгасва, а таймерът дейст-
ва, както при полуавтоматична работа.  
С натискане на сензорен бутон е въз-
можно показване и промяна на настрой-
ките на времето. С еднократно натискане 
на сензора се преминава към таймера, 
с поредно натискане – към настройките 
на времето за работа, а с трето натиска-
не – към настройката на времето за за-
вършване. Промяна на настройката на 
времето за работа на стойност 0 ресетва 
едновременно времето за работа и вре-
мето за завършване.
Времето на завършване може да се про-
меня в обхвата от (текущо време + време 
на работа + 1 минута) до (текущо време 
+ време на работа + 10 часа). Времето за 
работа (при настроено време за завърш-
ване) може да се променя от 0 до (време 
на завършване – текущо време – 1 мину-
та).

Отброяване на времето за работа.
По време на работа програматорът от-
броява времето за печене. Актуално 
отброеното време за печене се показва 
върху дисплея на температурата в най-
долната линия заедно със символа [вре-
ме на работа ]. Отброеното време се 
изтрива в момента на преминаване на 
уреда в режим готовност.

В случай на работа за определено време 
(готови програми или настройка на тайме-
ра) върху дисплея се показва времето до 
следващия етап (без символа ), тоест 
съответно времето до началото или за-
вършването на загряването. С натискане 
на бутон  за около 3 секунди дисплеят 
може да бъде превключен в режим за по-
казване на отброеното време  Повторно 
натискане за 3 секунди на същия бутон 
ще върне уреда в предишното състояние.

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.

В произволен момент по време на рабо-
та можете да активирате родителската 
защита (блокировка на клавиатурата). 
Блокировката се активира с едновременно 
натискане на  и . Деблокирането става с 
едновременно натискане на бутоните  и 

. Активната блокировка се сигнализира с 
показване на символа  върху дисплея.
При активна блокировка всички сензорни 
бутони са неактивни (тяхното натискане 
генерира сигнал [грешка]), също така са 
неактивни и единично натисканите бутони 
 и . Единствените изключения са:

- едновременно натискане на сензорните 
бутони  и , което деактивира блоки-
ровката;
- натискане на сензорния бутон , с което 
уредът преминава в режим готовност.

Ако в режим готовност е активирана 
блокировка, неактивен е и бутон  .
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Врата.

По време на работа вратата на фурната 
трябва да бъде затворена.
Ако по време на действаща функция 
на загряване (или на готова програ-
ма) програматорът открие отворена 
врата,нагревателните елементи на фур-
ната и осветлението ще бъдат изключе-
ни. Ако това състояние продължи повече 
от 30 секунди, програматорът генерира 
сигнал [аларма за отворена врата]. Алар-
мата може да се изключи с произволен 
сензорен бутон или със затваряне на вра-
тата. Отварянето на вратата не оказва 
влияние върху стойностите на настройки-
те на температурите и на таймера, но ако 
вратата е отворена повече от 10 минути, 
програматорът изтрива всички настройки 
и се връща в активен режим.
Ограничаване на времето на работа.

Ако фурната работи с произволна функция 
за загряване през дълъг период от време, 
с оглед на безопасност програматорът ще 
завърши работата на фурната след изти-
чане на времето, определено съгласно 
примера по-долу. След завършване на 
функцията за загряване фурната преми-
нава в режим готовност.
Пример. Ако температурата в камерата 
на фурната е 200°C, изключването на 
електрическите елементи ще се извърши 
след около 3 часа работа на фурната. При 
температура 100°C – след около 10 часа.

Това е защита на фурната от прегряване.

Готови програми.

Готовите програми съдържат предефи-
нирани настройки на функцията за загря-
ване, температурите, таймерите, загря-
ване, пригодени за дадени нужди. След 
стартиране на готова програма можете 
да модифицирате нейните настройки 
(както на температурите, така и на вре-
мето), въпреки това след такава моди-
фикация програмата вече не „готова”, а 
се превръща в обикновена функция за 
загряване с настройки на температурите, 
времето и т.н. Настройката на таймера не 
се смята за модификация на готова про-
грама – това е независима функция.
Придвижването по менюто е следното:
- [+], [-] – смяна на избраната позиция 
(всички менюта са свързани, след по-
следната позиция, програматорът се връ-
ща към първата);
- [OK] – потвърждаване на избора.
- [ ] – изтриване на настройките и връ-
щане към главното меню на програмата
- [ ] – изтриване на настройките и пре-
минаване към менюто за избор на функ-
ция за загряване;
- [  ] – излизане от режима на функция 
за затопляне, изтриване на настройките, 
преминаване към настройки на часовни-
ка;
- [ ] – връщане към предходния етап. В 
случай на първия етап – изтриване на на-
стройките и връщане към активен режим.
- [прекъсване на обслужването за 20 се-
кунди] – ако по време на избор потреби-
телят не натисне нито един бутон в про-
дължение на 20 секунди, програматорът 
изтрива досегашните настройки и се връ-
ща към активния режим.

Избор на готова програма.
За да реализирате готова програма, 
трябва да натиснете сензорния бутон 
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. Текущите настройки на фурната ще бъ-
дат изтрити, нагревателите ще бъдат из-
ключени, а програматорът ще премине в 
режим за избор на готова програма.
От лявата страна на зоната за текстови 
съобщения ще бъде показано съобщение 
„Изберете група програми >”, а знакът „>” 
мига. От дясната страна се показват опи-
санията на достъпните групи програми и 
техните номера 1-7:

1. Месо;
2. Птици;
3. Пица;
4. Замразени продукти;
5. Сладкиши;
6. Печене в ниска температура;
7. Допълнителни програми.

По подразбиране е предлагана програма 
номер 1.
След потвърждаване на избора на гру-
пата програми, описанието на дадената 
група се премества отдясно наляво в  тек-
стовото поле. Знакът „>” продължава да 
мига. От дясната страна се показват от-
делните готови програми, принадлежащи 
към групите в съответствие със списъка 
на готовите програми.
След потвърждаване на избора на про-
грамата, описанието на избраната про-
грама се премества на лявата страна на 
текстовата зона.

Настройка на параметрите.
Ако е избрана програма без термосонда, 
а термосондата е включена в гнездото, от 
дясната страна на текстовото поле про-
граматорът ще покаже команда „Изваде-
те термосондата”. Програматорът чака на 
изключване на термосондата от гнездото 
в продължение на 10 минути. Ако след 
изтичане на това време термосондата 
остава в гнездото, програмата изтрива 

всички настройки и се връща към активен 
режим. Ако потребителят извади сондата 
в рамките на 10 минути, програмата из-
трива надписа „Извадете термосондата” 
и преминава по-нататък.
Ако е избрана програма с термосонда, а 
термосондата не е включена в гнездото, 
от дясната страна на текстовото поле се 
показва команда „Включете термосонда 
или изберете тегло”. Ако потребителят 
включи термосонда, надписът изчезва, 
а програматорът преминава към следва-
щите стъпки. Ако потребителят натисне 
сензорните бутони [+] или [-], надписът от 
дясната страна в горната линия се про-
меня на „изберете тегло и натиснете OK”, 
а поредните стъпки са същите, като при 
програмите с настройка на теглото. Ако 
в продължение на 10 минути потребите-
лят не натисне нито един от бутоните и не 
включи термосондата, програматорът ще 
се върне в активен режим.
Ако е избрана програма със задаване 
на теглото (например пиле), от дясна-
та страна в горната линия програмато-
рът показва съобщение „изберете тегло 
и натиснете OK”, а в долната линия се 
показва теглото съгласно списъка с про-
грамите без сонда. Теглото се показва в 
килограми, в съответствие с формата за 
дадения език. Ако в продължение на 10 
минути потребителят не избере тегло, 
програмата се връща към активен режим.

Стартиране на програма без начално заг-
ряване.
След като потребителят въведе всички 
параметри,от дясната страна на дисплея 
ще се появи надпис „Натиснете OK, за да 
започне програмата”. Програмата чака 10 
минути за натискане на OK, в противен 
случай изтрива настройките и се връща 
към активен режим.
След натискане на бутон OK, програма-
торът настройва температурата, функци
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ята за загряване и времена на таймера в 
съответствие със списъка на готови про-
грами и започва печене. Надписът „Нати-
снете OK…” се сменява с „Реализиране 
на програмата”. 

Стартиране на програма с бързо загрява-
не.
След като потребителят въведе всички 
параметри, от дясната страна на дисплея 
ще се появи надпис „Натиснете OK, за да 
започнете началното загряване”. Програ-
мата чака 10 минути за натискане на OK, 
в противен случай изтрива настройките и 
се връща към активен режим.
След натискане на бутон OK програмато-
рът настройва температурите и функции-
те за загряване и активира функцията за 
бързо загряване (променя настройките 
на функцията за загряване на бързо заг-
ряване и светва символ ), сменя надпи-
са от дясната страна на текстовото поле 
на „Бързо загряване на фурната”).
След постигане на зададената темпера-
тура (в съответствие с данните от гото-
вата програма), програматорът ще смени 
системата на нагревателите на записана-
та в готовата програма и ще премине към 
режим на поддръжка на температурата. 
Символът  мига, програматорът генери-
ра звуков сигнал [аларма за завършване 
на бързото загряване]. От дясната страна 
на текстовото поле на дисплея се показва 
надпис: „фурната е затоплена, поставете 
ястието и натиснете OK”. Фурната чака 
за натискане на бутон OK до 10 минути, 
след което преминава в активен режим.

След натискане на бутон OK програмато-
рът преписва настройките на времето в 
таймера (продължителността на печене, 
настроена в готовата програма с бързо 
загряване се брои от момента на натис-
кане на бутон OK на затоплената фурна), 
променя се надписа от дясната страна на 
дисплея на „Реализиране на програма-
та”, иконата за бързо загряване изгасва.

Завършване на програмата.
След изтичане на зададеното време из-
пълнителните елементи на фурната се 
изключват. Задейства се звуков сигнал 
[аларма за завършване на работата], из-
чезват надписите от текстовото поле на 
дисплея. Алармата може да се изключи 
чрез натискане на произволен сензорен 
бутон. Ако потребителят изключи алар 
мата с бутон , фурната преминава в 
режим за настройка на времето за про-
дължителност на процеса на печене и 
позволява продължение на работата със 
същите настройки на температурата и 
функциите (но това вече няма да бъде 
готова програма, а продължение със съ-
щите параметри). Ако за изключване на 
алармата е използван друг бутон, фурна-
та преминава в активен режим.
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Програми за почистване.

Програмите за почистване са достъпни в 
меню „Функции за загряване”, но техният 
начин на работа е подобен на готовите 
програми. За потребителят е достъпна 
само една програма за почистване, при 
което изборът е следният:
- ако е наличен модул за пиролиза, актив-
на е програма пиролиза.
- ако е наличен конвенционален модул, 
активна е програма почистване.

Програма почистване.
Програмата действа като готова програ-
ма с настройки: температура 90°C, горен 
нагревател + долен нагревател, продъл-
жителност = 30 минути, без начално заг-
ряване. По време на работата на програ-
мата свети символът за почистване .
Разликите са следните: след избиране на 
програмата, вместо съобщението „Нати-
снете OK, за да стартирате програмата” 
върху целия текстов дисплей (и на ляво-
то и на дясното поле) се показва надпис 
„Сипете 0,5 л вода върху. Натиснете OK, 
за да започне.”

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

По време на работа на програмата се по-
казва надпис „Действие на почистване”.
Програмата може да се модифицира и 
променя, както всяка готова програма, но 
тогава тя вече не е специална програма, 
а работи като обикновена функция за заг-
ряване с настройка на таймера.
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Пиролиза.*
Пиролизата е специална програма с до-
пълнителни изисквания. След избиране 
на пиролиза върху цялото текстово поле 
на дисплея се показва съобщение „Пиро-
лиза – фурната трябва да бъде празна. 
Извадете оборудването, водачите и ре-
шетките от фурната, след което натисне-
те OK.”
Програмата очаква потвърждение от по-
требителя в рамките на 10 минути.
След потвърждаването на лявата част на 
текстовото поле се показва съобщение: 
„Изберете продължителност на пироли-
зата”, а от дясната страна са възможни-
те стойности за избор: „90 минути”, „120 
минути” или „150 минути”. Стойностите се 
променят така, както теглото в готовите 
програми.
След потвърждаване на продължител-
ността програматорът проверява състоя-
нието на вратата. Ако вратата е отворена, 
се показва съобщение „Затворете вра-
тата на фурната и натиснете OK, за да 
стартира процес пиролиза”. Ако вратата е 
затворена, се показва съобщение: „Нати-
снете бутон OK, за да стартирате процес 
пиролиза”. Програмата чака 10 минути на 
затваряне на вратата и потвърждение от 
потребителя – за стартиране на пироли-
зата трябва да бъдат изпълнени  и двете 
условия – затворена врата и натискане 
на бутон „OK”.
След потвърждаване от потребителя про-
цесът пиролиза стартира: вратата се за-
ключва, светва символ  и символът за 
блокирана врата , работи нагревателя 
на тостера + долния нагревател, настрой-
ката на температурата е 480°C, включва 
се II скорост на охлаждащия вентилатор. 
Действителната настройка на температу-
рата е 465°C, долният нагревател работи 
с цикъл с паузи. Върху дисплея се показ-
ва съобщение „Внимание! Задействан 

процес пиролиза!”
30 минути преди изтичане на зададеното 
време нагревателите се изключват, на-
стройката на температурата се променя 
на „---°C”, а съобщението върху тексто-
вия дисплея се променя ва „Процес на 
охлаждане”.
По време на охлаждането програматорът 
изчислява скоростта на охлаждане и те-
кущо актуализира продължителността и 
часа на завършване на процеса.
След охлаждане до температура 150°C 
започва процесът на деблокиране на 
вратата.
След деблокиране на вратата вентилато-
рът се превключва за работа на I скорост, 
а програмата завършва, както готовите 
програми. При процеса пиролиза няма 
възможност за промяна на настройки-
те по време на действие на програмата, 
нито продължение на програмата при съ-
щите настройки. След изтриване на алар-
мата, програматорът винаги преминава в 
активен режим. Единственият начин за 
прекъсване на пиролизата е използва-
нето  на сензор . Ако пиролизата бъде 
прекъсната в резултат на прекъсване на 
захранването, програматорът преминава 
в режим охлаждане и след това отваряне 
на вратата – както по време на послед-
ните 30 минути от нормалната програма.
При прекъсване на пиролизата с натиска-
не на бутон  , фурната не се изключва, 
а преминава в режим охлаждане и отва-
ряне на вратата, както е описано по-горе. 
След деблокиране на вратата фурната 
преминава в режим готовност.
Ако по време на стартиране на пиролиза-
та (след потвърждаване с бутон OK), по-
требителят отвори вратата преди да бъде 
блокирана, програматорът ще генерира 
сигнал [аларма за отворена врата], ще 
изтрие програмата пиролиза и ще преми-
не към деблокиране на вратата (както е 
описано по-горе).* по избор 
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Настройки.

С едновременно натискане на сензорни-
те бутони [температура ] и [таймер ] се 
преминава към меню конфигурации. Вли-
зането в меню конфигурации е възможно 
само при активен режим.
Придвижването по менюто е следното:
- [+], [-] – смяна на избраната позиция 
(всички менюта са свързани, след по-
следната позиция, програматорът се връ-
ща към първата);
- [OK] – потвърждаване на избора.
- [ ] – излизане (изтриване на непотвър-
дените настройки) и преминаване към 
меню програми;
- [ ] – излизане и преминаване към ме-
нюто на функциите за загряване;
- [ ] – излизане и преминаване към на-
стройки на часовника;
- [ ] – връщане към предходния етап. В 
случай на първия етап – изтриване на на-
стройките и връщане към активен режим.
- [прекъсване на обслужването за 20 се-
кунди] – ако по време на избор потреби-
телят не натисне нито един бутон в про-
дължение на 20 секунди, програматорът 
изтрива досегашните настройки и се връ-
ща към активния режим.
От лявата страна на текстовото поле се 
появява съобщение „Настройки”, от дяс-
ната страна се появява описанието на 
групата настройки:
- 1. Език;
- 2. Осветление;
- 3. ECO;
- 4. Яркост на дисплея;
- 5. Яркост на дръжката (опционално);
- 6. Сервиз;
- 7. Фабрични настройки.

1. Език.
От лявата страна на текстовия дисплея 
се показва съобщение „Изберете език”. 

От дясната страна се показва списък с 
езиците, при което по подразбиране е по-
казан актуалният език.
С бутоните [+], [-] сменявате езиците. 
След натискане на бутон OK езикът на 
надписа „Изберете език” се променя в 
съответствие с избора на потребителя, 
а по-долу се появява надпис на новоиз-
брания език „Потвърдете избора с бутон 
<OK>”.
Натискането на [+] или [-] изтрива надпи-
сите „Потвърдете избора с <OK>” и отно-
во се появява списък с езиците. С натис-
кане на бутон [<] ще излезете от менюто 
и ще се върнете към езика, който е бил 
активен в момента на влизането в меню 
„Език”. С натискане на бутон OK ще запа-
метите текущия език и ще се върнете към 
меню настройки.

2. Осветление.
От лявата страна на текстовия дисплей 
ще се появи съобщение „Изберете режим 
на работа на осветлението”. От дясната 
страна ще се появи един от 2 възможни 
избора: „непрекъсната работа” и „работа 
ECO”. Стойността по подразбиране е те-
кущо настроената фабрична настройка: 
„работа ECO”. С натискане на бутон OK 
ще запаметите текущата стойност и ще 
се върнете към меню настройки.
Описанието в спецификацията обхваща 
работата на осветлението в режим ECO. 
В случай на настройка на непрекъсната 
работа, осветлението е включено:
- през цялото време при отворена врата;
- през цялото време на печене.

3. ECO
От лявата страна на текстовия дисплей 
ще се появи съобщение „Изберете режим 
на работа на фурната”. От дясната стра-
на ще се появи един от 2 възможни избо-
ра: „стандартна работа” и „работа 
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ECO”. Стойността по подразбиране е те-
кущо настроената фабрична настройка: 
„работа ECO”. С натискане на бутон OK 
ще запаметите текущата стойност и ще 
се върнете към меню настройки.
Описанието в спецификацията обхваща 
работата на фурната в стандартен ре-
жим. Режим ECO оказва влияние върху 
работата на фурната с готовите програми 
при настроен таймер или активна сонда.
В случай на таймера, ако зададеното 
време на работа надвишава 25 минути, 
нагревателите на фурната и вентилато-
ра на конвекцията се изключват 5 минути 
преди изтичане на зададеното време на 
завършване на загряването и включване 
на алармата.
В случай на сонда, нагревателите се из-
ключват при температура с 2° по-ниска 
от зададената температура. Ако в рам-
ките на 2 минути температурата сама не 
се увеличи, показанието на сондата се 
увеличава с 1° (до зададената стойност 
минус 1°). Ако в рамките на поредните 3 
минути температурата не достигне зада-
дената температура, показанието отново 
ще бъде увеличено с 1° и едновременно 
с това програмата със сондата ще за-
върши (фурната действа така, както при 
постигане на зададената температура на 
сондата).

4. Яркост на дисплея.
От лявата страна на текстовия дисплей 
ще се появи съобщение „Изберете режим 
на работа на дисплея”. От дясната стра-
на ще се появи един от 3 възможни избо-
ра: „активен режим”, „режим готовност”, 
„нощен режим”. След потвърждаване на 
избора от лявата страна ще се появи 
съобщение „Задайте яркостта в активен 
режим” (или съответно „… в режим готов-
ност”, „… в нощен режим”). От дясната 
страна се показва актуално настроената 

за дадения режим яркост на дисплея във 
формат „100%”. Стойността на подсвет-
ката се променя с бутоните [+], [-], след 
потвърждаване с [ok] или връщане назад 
с [<] , програмата се връща към подменю 
избор на режим на дисплея.
По време на настройка на яркостта 
подсветката работи със стойността, която 
е показана върху дисплея.
Стойностите по подразбиране за режи-
мите активен/готовност/нощен са съот-
ветно 80%, 45%, 30%.

5. Яркост на дръжката.
Позицията меню се показва само при 
откриване на дръжка с подсветка. От 
лявата страна на текстовия дисплея се 
появява съобщение „Задайте яркост на 
дръжката”. От дясната страна се показва 
актуално настроената за дадения режим 
яркост на дисплея във формат „100%”. 
Стойността на подсветката се променя 
с бутоните [+], [-], след потвърждаване с 
[ok] или връщане назад с [<] , програмата 
се връща към менюто.
По време на настройка на яркостта 
подсветката на дръжката е включена и 
работи със стойността, показана върху 
дисплея.
Стойността по подразбиране на яркостта 
на дръжката е 75%.
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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.

6. Сервиз.
В меню Сервиз не може да се настройват 
никакви параметри. Параметрите се пре-
глеждат с помощта на бутоните [+] и [-], 
връщане назад се извършва с натискане 
на бутон OK или [<]. Списък с параметри:
- СЕРВИЗ: версия на програмата на па-
нела:
- СЕРВИЗ: версия на програмата на мо-
дула:
- СЕРВИЗ: актуална грешка:
- СЕРВИЗ: предходна грешка:

Списък на показваните грешки:
- няма – няма грешка;
- E0 – грешка на датчика за температура 
на камерата на фурната;
- E1 – грешка на датчика на сондата за 
месо.

7. Фабрични настройки.
След избора върху текстовия дисплей се 
появява съобщение: „Да възстановя ли 
фабричните настройки?”. С натискане 
на бутон OK ще възстановите фабрични-
те настройки и ще се върнете към меню 
настройки, с бутон [<] ще се върнете без 
промяна на настройките , а бутоните [+], 
[-] са неактивни. Връщането към фабрич-
ните настройки изтрива също така и всич-
ки текущи настройки на програмите, тай-
мера, отброяването на времето.
Параметри, подлежащи на връщане към  
фабрични настройки:
- език: английски;
- подсветка: 80%/45%/30%;
- осветление: режим ECO;
- фурна: режим ECO;
- часовник: 24H (стойност на времето без 
промени).
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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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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

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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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

●	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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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

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. 

* по избор 
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

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!
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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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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

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 E0 грешка при отчитане на тем-
пературата вътре във фурната

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

4. грешка E1 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

Ručka vrata 
peći

Elektronički 
programator

Zona funkcija peći

Zona upravljačkih 
senzora

Zona temperature
Z o n a  a k t i v n o s t i 
funkcije

Glavni prekidač   

Zona sata 

Zona tekstualnih 
informacija 
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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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        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),

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).

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.
Glavni prekidač  nalazi se sa 
desne strane displeja. Aktiviranje 
glavnog prekidača sledi posle 
dodirivanja stakla na označenom 
mestu (pojavljivanje piktograma) i 
signalizovano je pomoću izabranog 
u glavnom meniju zvučnog signala. 
(Vidi glavu: Delovanje programatora 
i upravljanje peći).

Površine senzora moraju da budu 
čiste.
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Zona upravljačkih senzora

Upravljačka ploča ima 12 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). Sa desne strane displeja nalazi se senzor glavnog prekidača  

. 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:
[on] zvuk uključivanja
[off] zvuk isključivanja
[potvrda] dodirivanja senzora
[potvrda2] dugo pritiskanje senzora
[greška] dodirivanje neaktivnog senzora
[alarm tajmera] – maksimalno vreme trajanja 5 min.
[alarm kraja brzog predgrejavanja] – maksimalno vreme trajanja 5min.
[alarm kraja rada]  – maksimalno vreme trajanja 5min.
[alarm otvorenih vrata]

Delovanje programatora i upravljanje 
peći

 - glavni prekidač

 - funkcije peći
 
 - gotovi programi

 - uključi / isključi funkcija brzog predgrejavanja peći

 - uključi / isključi osvetljavanje peći

 - podešavanje temperature
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 - podešavanje sata

 - podešavanje funkcije sata, tajmer, vreme rada, vreme kraja rada
 
 - plus / gore[+]

 - minus / dole [-]

 - vratiti [<]

 - potvrda 

Zona funkcija peći

Zona koja pokazuje izabranu funkciju peći je osvetljena na sledeće načine:

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 aktivnosti funkcije

Simbol aktivnosti  brzog predgrejavanja...............................................

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

Simbol aktivnosti funkcije pirolize (peć sa funkcijom pirolize)..............

Parno čišćenje.....................................................................................

Simbol aktivnosti funkcije ECO............................................................

Simbol aktivnosti roditeljske blokade...................................................
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Zona temperature

Temperatura u peći sa simbolom aktivnosti grejanja.............................

Temperatura termo sonde sa simbolom aktivnosti.................................

Vreme do početka /kraja procesa sa simbolom aktivnosti.....................

Zona tekstualnih informacija

Zona tekstualnih informacija to su 2 reda x 34 znaka koja omogućavaju prikazivanje tekstualnih 
informacija u sledećim jezičkim verzijama:
engleski, nemački, poljski, ruski, češki, srpski, litavski, estonski, latvijski, francuski, španski, 
turski, švedski, norveški, finski, danski, talijanski, holandski. 

Zona sata

Zona obuhvata sat u sistemu  HH:MM i 
simbole: AM/PM, tajmer, vreme trajanja, 
vreme kraja.
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Isključivanje programatora i podešavanje 
vremena.

Posle prvog prikl jučivanja uređaja u 
električnu mrežu programator prelazi u režim 
podešavanja jezika. Displej je ugašen, osim 
zone tekstualnih informacija. Prvi izabrani 
jezik je engleski. Sa leve strane tekstualne 
zone prikazana je poruka „Select language”, 
sa desne – naziv biranog jezika. Aktivna su 
dugmad [+], [-] i [OK]. Dugmadima [+] i [-] 
je moguće biranje aktualnog jezika. Posle 
pritiskanja dugmeta [OK] menja se aktualni 
jezik na izabrani (poruka „Select language” 
menja se u odgovarajući tekst na danom 
jeziku). Posle sledećeg pritiskanja dugmeta 
[OK] programator prelazi u postavljanje sata. 
Precizni opis izbora jezika nalazi se u sekciji 
“opcije“. 

Posle priključivanja uređaja u električnu 
mrežu ( i l i  posle prekida napajanja) 
programator prelazi u režim postavljanja 
aktualnog vremena.  Na displeju treperi 
indikator aktualnog vremena, a preostali deo 
je ugašen. Aktivna su dugmad [+], [-] i [OK]. 
Posle pritiskanja dugmeta [OK] uređaj prelazi 
u režim standby.

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

Režim čekanja (Standby).

U ovom rež imu pot rošnja snage u 
uređaju je ograničena do 800mW (osim 
povremenih situacija vezanih sa hlađenjem 
ili osvetljavanjem). Prelazak u režim standby 
poništava sve postavke funkcija, vremena, 
temperatura, tajmera, izabranih programa.   
Svi grejači su isključeni. Displej je ugašen 
osim sata. Aktivni su senzori , , i senzori 
blokade tastature  [+] (pritiskani zajedno, 
pojedinačno su neaktivni). Osvetljavanje 
displeja ima smanjeni intenzitet. 
Ako je u komori priključena sonda, na displeju 
svetli simbol . Simbol se gasi posle vađenja 
sonde.
 
Ako temperatura u komori prelazi 50°C, 
prikazivana je temperatura komore (ispunjava 
ulogu indikatora preostale topline) i isključen 
je ventilator za hlađenje. Posle snižavanja 
temperature do 50°C ventilator se isključuje 
i prikazivanje temperature komore se gasi.
Ako su vrata peći otvorena, pali se osvetljenje 
peći. Osvetljenje se gasi u slučaju zatvaranja 
vrata ili samostalno posle 10 minuta, ako su 
vrata i dalje otvorena. 
Osvetljenje se isključuje i senzorom .
Ako je aktivna blokada dugmadi, pali se 
simbol . Tada su aktivna jedino dugmad 
 i [-] pritiskana zajedno – služe za skidanje 

blokade dugmadi.
Prelazak iz režima standby u aktivni režim 
proizvodi zvuk [on]. Prelazak iz aktivnog 
režima u režim standby proizvodi zvuk [off].
Pritiskanje neaktivnih dugmadi u režimu 
standby ne generiše potvrdu [greška].

Ako je uređaj u režimu standby, u vremenu 
22:00 – 6:00 jasnoća displeja je smanjena 
do vrednosti koja odgovara noćnom režimu.
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Aktivni režim.

To je režim u kojem biramo zahtevane 
funkcije i menjamo parametre.  Aktivni su 
senzori , ,  i  a funkcije aktivirane 
pritiskanjem 2 senzora: roditeljska blokada 
i parametri. Ostali senzori su aktivirani su u 
slučaju potrebe promene parametara itp. 
U slučaju nedostatka aktivnosti korisnika 
(pritiskanja aktivnih senzora) i nedostatke 
programisanih akcija (i posle kraja svih 
programisanih akcija) programator prelazi u 
režim standby posle 60s od zadnje aktivnosti 
korisnika ili kraja zadnje programisane 
funkcije (funkcija auto-off).
U aktivnom režimu osvetljenje displeja 
radi na nominalnoj jasnoći.  Pali se simbol 
okvira na displeju stanja peći.  Na displeju je 
prikazivana aktualna temperatura u peći  ili 
„--- °C” kad je ta temperatura niža od 30°C. 
Ako u peći nema sonde, elementi displeja 
koji odgovaraju za sondu su ugašeni.  U 
protivnom pali se simbol  i prikazana 
je temperatura sonde ili „--°C” kad je ta 
temperatura niža od 30°C. Na tekstualnom 
displeju (levi deo) predstavljena je preporuka 
„Izaberi funkciju >”, znak „>” treperi.

Sat.

Dugo pritiskanje senzora  uzrokuje 
prelazak na promenu aktualnog vremena. 
Podešavana su po redu 3 parametra: režim 
prikazivanja vremena (12H / 24H), sata, 
minuta.
- senzori [+] i [-] menjaju parametre;
- senzor [OK] uzrokuje potvrdu aktualnog 
parametra i prelazak na sledeći parametar; 
- senzor [<] uzrokuje prelazak na prethodni 
parametar;
- senzor , senzor [<] u slučaju izbora 
režima vremena  (12/24) i nedostatka 
reakcije korisnika kroz 10 sekundi uzrokuju 
izlazak bez promene zapisanih parametara. 
Potvrda vrednosti minuta senzorom [OK] 
uzrokuje zapisivanje potvrđenih parametara.  
U slučaju režima 12H izbor je isti kao i za 
sat 24H, ali za sate 1-12 pojavljuje se znak 
„AM”, a za sate 13-24 prikazan je 1-12 „PM”.
Promena vremena je moguća samo u 
standby ili u aktivnom stanju, kad nije 
uključena nikakva funkcija peći ni tajmer.  
U takvoj situaciji drugo pritiskanje senzora 
stvara zvuk [greška] i programator ne ulazi u 
režim promene aktualnog vremena.
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Osvetljenje.

Senzor  deluje nezavisno od ostalih 
funkcija, pritiskanje senzora ne utiče na tok 
ostalih funkcija i parametara. Možemo da ga 
pritisnemo u bilo kojem momentu.
Pali se svetlo u peći:
- posle pritiskanja senzora  – 30 sekundi;
- posle pritiskanja i pridržavanja (3s) 
dugmeta  – do vremena prelaska u režim 
standby, ili 10 minuta, ako je programator 
već u režimu standby;
- posle pokretanja bilo koje funkcije grejanja 
ili gotovog programa – 30 sekundi;
- posle uključivanja i kraja delovanja funkcije 
„brzo predgrejavanje ” –30 sekundi;
- posle otvaranja vrata – do zatvaranja vrata, 
ne duže od 10 minuta.
Zapaljeno svetlo gasimo u bilo kojem 
momentu posle pritiskanja dugmeta  .

Motor za hlađenje.

Delovanje motora za hlađenje je nezavisno 
od podešenih funkcija i stanja programatora. 
Motor za hlađenje je u pogonu kad 
temperatura u komori prelazi  50°C i 
isključen je kad temperatura padne ispod te 
vrednosti. 

Simbol termostata.

Simbol termostata (pored temperature peći) 
pokazuje stanje rada grejača. Ako je bilo 
koji grejač pod naponom, pali se simbol 

. Simbol se gasi, ako nijedan grejač nije 
pod naponom (np. kad peć ostvari željenu 
temperaturu i grejači su isključeni do 
vremena pada temperature).

Funkcije grejanja.

Posle pritiskanja senzora  ploča prelazi 
u meni izbora funkcije grejanja. Pojedini 
senzori tada imaju sledeće značenje: 
- [  ]– izlazak iz režima funkcije grejanja, 
poništavanje parametara, prelazak u 
programe;
- [  ] – izlazak iz režima funkcije grejanja, 
poništavanje parametara, prelazak u 
postavljanje vremena;
- [<] – povratak u prethodnu etapu.  U slučaju 
prve etape – poništavanje parametara i 
povratak u aktivni režim. 
- [+],[-] – izbor sledeće (prethodne) pozicije 
iz menija;
- [OK] – potvrda izbora.
- [pauza tokom upotrebe 20s] – ako tokom 
biranja funkcije korisnik kroz 20 sekundi ne 
pritisne nijedan senzor, programator briše 
dosadašnje parametre i vraća se u aktivni 
režim.  
Na tekstualnom displeju (leva strana) 
pali se poruka „Izabrati funkciju grejanja 
>”, znak „>” treperi. Sa leve strane su po 
redu prikazane funkcije grejanja sa niže 
liste. Početni položaj je „Kružno grejanje“.  
Pažnja: Funkcije sa ražnjem su prikazane 
samo u uređajima u kojima je otkriven 
ražanj. Od tri dostupne funkcije čišćenja 
prikazana je samo jedna aktivna – zavisno 
od identifikacije pirolize ili parametara u test 
programu.

Istovremeno su sa pojedinim funkcijama 
prikazivani odgovarajući piktogrami unutar 
okvira koji simbolizuje komoru peći. Korisnik 
bira željenu funkciju dugmetima [+] i [-], a 
posle potvrđuje dugmetom OK.
Posle potvrde opis izabrane funkcije se 
pomera sa desne strane displeja na levu, 
desna strana ostaje prazna.  Na displeju 
temperature peći počinje da treperi fabrička 
vrednost temperature. Dugmadima [+] i [-] 
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podešavamo temperaturu, a dugmetom OK 
potvrđujemo.

Ako programator otkrije prisutnost sonde, 
prelazi na postavljanje temperature sonde: 
Na displeju temperature sonde treperi 
fabrička vrednost 80°C, za njenu promenu i 
potvrdu služi dugmad  [+], [-] i [OK]. U slučaju 
nedostatka sonde ovaj korak ne postoji.
U tom momentu u peći se pali svetlo, 
aktiviraju se senzori  [predgrejavanje] i 
[tajmer]. Ostali radni elementi pokreću se 
posle 5 sekundi od potvrde.
Na displeju se pali ikona [vreme rada ], a 
displej pokazuje vreme koje je prošlo od 
početka grejanja peći.
Delovanje peći možemo da završimo 
(završiti rad grejača i poništiti sve parametre) 
u bilo kojem momentu pritiskanjem:
- [ ] – peć prelazi u izbor gotovih programa;
- [ ] – peć prelazi u režim standby.
Postavljanje tajmera uzrokuje uključivanje / 
isključivanje grejača zavisno od parametara 
vremena, ali nikako ne utiče na vrstu 
primenjene funkcije grejanja.
Pritiskanje senzora funkcije  pri aktivnoj 
funkciji grejanja uzrokuje prelazak u izbor 
nove funkcije grejanja, ali bez prethodnog 
prekidanja aktualnog procesa. Kao zadane 
vrednosti (tip funkcije, temperature) 
prikazivane su vrednosti aktualnog procesa.  
Nove vrednosti stupaju na snagu tek posle 
potvrde temperatura, ali bez 5 sekundi 
kašnjenja. 

R. Br. Opis funkcije

1 konvencionalna

2 kolači

3 ražanj

4 Gril

5 turbo gril

6 super gril

7 kružni grejač

8 pica

9 gornje jače pečenje

10 Donje jače pečenje

11 odmrzavanje

12 super ražanj

13 čišćenje *

*opcionalan 
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Brzo predgrejavanje komore peći.

Posle izbora funkcije grejanja i podešavanja 
temperature aktivira se senzor brzog 
predgrejavanja. Taj senzor je aktivan 
do vremena kad komora peći ostvari 
predviđenu temperaturu.
Posle pritiskanja senzora pali se simbol 
predgrejavanja  . Posle ostvarivanja 
predviđene temperature gasi se simbol , 
svetlo u peći se pali kroz 30s i oglašava se 
signal [alarm kraja brzog predgrejavanja]. 
Sledi povratak u funkciju grejanja, a peć 
prelazi u režim održavanja temperature.

Saradnja funkcije brzo predgrejavanje sa 
tajmerom.
A) Tajmer je podešen pre uključivanja brzog 
predgrejavanja:
- ako je podešeno samo vreme trajanja 
programa (poluautomatski rad), brzo 
predgrejavanje je odmah uključeno;
- ako je podešeno samo vreme trajanja 
programa i vreme kraja (automatski rad), rad 
brzog predgrejavanja počinje u momentu 
u kojem bi normalno počeo rad bez brzog 
predgrejavanja, ali simbol  je prikazivan od 
pritiskanja senzora do kraja predgrejavanja.
Uključivanje funkcije predgrejavanja ne 
utiče na programirana vremena rada.
B) Senzor [tajmer] pritisnut tokom trajanja 
brzog predgrejavanja  - brzo predgrejavanje 
je zaustavljeno do kraja podešavanja 
tajmera. Posle podešavanja tajmera funkcija 
radi isto kao i u tački A). 

Senzor temperature - termosonda.*

Ako je termo sonda uključena u struju 
pre izbora funkcije grejanja, vrednosti 
temperature termosonde su postavljane 
posle podešavanja parametara peći.
Termo sondu možemo da priključimo na 
utičnicu u svakom momentu. To uzrokuje 
paljenje simbola  i treperenje  na displeju 
temperature sonde fabričke vrednosti 
80°C. Temperaturu menjati [+] i [-], 
potvrditi dugmetom OK. Do vremena 
potvrđivanja temperature termosonde peć 
radi prema dosadašnjim parametrima (ako 
korisnik izvadi termo sondu pre potvrđivanja 
temperature, peć se vraća u prethodni režim 
rada). Aktivacija termo sonde ne menja 
parametre temperature peći.
Posle potvrđivanja temperature termosonde 
peć održava zadanu temperaturu peći do 
momenta kad senzor pokaže predviđenu 
temperaturu sonde. Posle toga zagrejavanje 
je isključeno i oglašava se zvuk [alarm kraja 
rada].
Ako korisnik izvadi termosondu tokom rada 
(posle potvrde temperature termosonde), to 
je tretirano kao greška (moguće je oštećenje 
termosonde) i program je prekinut. 

Saradnja termosonde i tajmera:
U slučaju istovremene upotrebe termosonde 
i tajmera peć radi do ispunjavanja prvog 
uslova završetka: do ostvarenja predviđene  
temperature termosonde ili do iskorištavanja 
podešenog limita vremena .

*opcionalan 



 61

RAD

Vrsta mesa Temperatura
 [°C]

Svinjetina 85 - 90

Govedina 80 - 85

Teletina 75 - 80

Janjetina 80 - 85

Divljač 80 - 85

Temperature za termosondu

Promena parametara temperature tokom 
rada peći.

Tokom rada peći na displejima temperature 
peći i sonde (ako postoji) prikazane su 
zadane temperature. Pojedinačni dodiri 
senzora  uzrokuju prikazivanje 5 sekundi 
aktualnih temperatura komore i sonde. 
Sledeći dodiri senzora uzrokuju prelazak 
na podešavanje temperature peći,– na 
podešavanje temperature sonde (ako 
postoji).
Temperaturu menjamo pomoću dugmadi 
[+] i [-]. Pritiskanje OK uzrokuje zapisivanje 
podešene temperature, pritiskanje  - 
povratak pečenja u prethodno podešenu  
temperaturu.

Tajmer.

Funkcije tajmera su dostupne pod senzorom 
. Programator je opremljen tajmerom koji 

radi nezavisno od ostalih parametara. Osim 
toga moguće je podešavanje vremena rada 
peći (poluautomatski rad) ili podešavanje 
vremena rada i kašnjenja starta (automatski 
rad).  Funkcije su dostupne u redosledu 
tajmer->vreme rada->vreme kraja, tokom 
sledećih pritiskanja senzora .

Tajmer.
Tajmer odbrojava vreme unazad. Posle 
kraja odbrojavanja oglašava se zvuk [alarm 
tajmera]. Tajmer deluje nezavisno od ostalih 
funkcija, upotreba tajmera u gotovom 
programu ne utiče na tok programa.
Tajmer podešavamo pritiskanjem senzora 

. Na displeju sata počinje da treperi 
simbol tajmera  i vrednost 0:00 (ili ranije 
postavljena vrednost tajmera) na mestu 
sata. Senzorima [+] i [-] menjamo parametre, 
senzor  ili 5s neaktivnosti uzrokuju izlazak 
bez promene parametara tajmera, a senzor 

 uzrokuje potvrdu aktualnih postavki 
tajmera.  
Posle pritiskanja  simbol tajmera se pali 
signalizirajući delovanje tajmera, a displej 
opet pokazuje aktualne vreme.
Modifikacije parametara tajmera vršimo 
analogički (umesto 0:00 prikazivana je 
aktualna vrednost preostala do alarma). 
Tajmer isključujemo podešavajući vrednost  
„0:00” – posle potvrđivanja takve vrednosti 
simbol  se gasi i tajmer se isključuje.
Istovremeno pritiskanje senzora  služi za 
pregled aktualne vrednosti vremena koje je 
preostalo do alarma.
Alarm tajmera se poništava pritiskanjem 
bilo kojeg senzora. Maksimalna vrednost 
vremena tajmera iznosi  2 sata. 

Pažnja! Koristiti isključivo tu sondu koja je 
pripada dodatnoj opremi peći.
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Poluautomatski rad.
Poluautomatski rad se bazira na 
podešavanju vremena posle kojeg se uređaj 
samostalno isključuje. Moguće vreme 
isključenja iznosi od 1 minute do 10 sati.
Podešavanje vremena rada odvija se 
dvostrukim pritiskanjem senzora  
(Prvo pritiskanje aktivira tajmer, sledeće 
prebacuje na postavljanje vremena posle 
kojeg se peć samostalno isključuje). Na 
displeju sata treperi simbol  i indikator 
„0:00” (ili indikator aktualnog vremena 
preostalog do isključenja peći, ako je 
funkcija ranije bila aktivna). Dugmad [+] i 
[-] menjaju vrednost parametara, senzor  
ili 5 sekundi neaktivnosti uzrokuje izlaz bez 
promene aktualnih parametara, a senzor 

 uzrokuje potvrdu aktualni parametara 
vremena samostalnog isključenja i start 
odbrojavanja. Simbol  se konstantno pali. 
Na displeju kroz 5 sekundi treperi simbol  
i sat kraja grejanja, a posle simbol  se gasi 
i prikazano je aktualno vreme.
Tajmer i funkcije grejanja se podešavaju 
nezavisno, funkciju grejanja takođe možemo 
da menjamo tokom rada tajmera. Tajmer 
će da odbrojava programirano vreme bez 
obzira na to da li je bilo koja funkcija aktivna 
ili ne. Ni brzo predgrejavanje ne utiče na 
odbrojavanje vremena na tajmeru.
Tajmer se deaktivira podešavajući vreme 
rada na 0:00.
Posle odbrojavanja zadanog vremena 
oglašava se zvuk [alarm kraja rada]. 
Svi grejaći elementi su isključeni. Alarm 
poništavamo na 2 načina:
- pritišćući jedanput bilo koji senzor 
uzrokujemo poništavanje svih vrednosti 
funkcija, temperatura i paljenje svetla 30 
sekundi;
- pritišćući senzor  dvaput uzrokujemo 
prelazak u režim podešavanja vremena 
rada – moguće je nastavljanje pečenja 
po zapamćenim parametrima funkcije 

grejanja i temperatura pomoću ponovljenog 
podešavanja vremena.

Automatski rad.
Automatski rad se bazira na takvom 
podešavanju programatora da se peć 
uključi sa kašnjenjem i da se proces završi u 
zadanom vremenu.
Automatski rad se podešava tako da se na 
početku određuje željeno vreme grejanja 
(kao u poluautomatskom radu). Posle 
potvrde vremena rada senzorom , simbol 

 se trajno pali, a simbol  počinje da 
treperi – na displeju treperi vreme kraja 
grejanja (izračunato kao aktualno vreme 
+ podešeno vreme trajanja). U vremenu 
5 sekundi pritisnuti senzor [+] uzrokujući 
promenu vremena kraja. Sledeće promene 
uvodi se standardno pomoći dugmadi [+], 
[-], dugmad ,   i 5 sekundi neaktivnosti 
uzrokuju povratak bez promene parametara, 
a dugme OK potvrđuje vreme kraja. Posle 
potvrde vremena kraja simboli  i  se 
trajno pale, a na satu je ponovo prikazano 
aktualno vreme.
Tokom odbrojavanja do početka grejanja 
zapaljeni su simboli  . U momentu 
početka grejanja simbol  se gasi, a tajmer 
se dalje ponaša kao tokom poluautomatskog 
rada.  
Pregled i modifikacija postavljenih vremena 
je moguća posle pritiskanja senzora 
. Pritiskanje senzora jedanput uzrokuje 
prelazak na tajmer, drugi put – na vrednost 
vremena rada, a treći put – na parametre 
vremena kraja. Promena parametara 
vremena rada na 0 uzrokuje istovremeno  
poništavanje vremena rada i vremena kraja.
Vreme kraja je moguće podešavati u 
rasponu od (aktualno vreme + vreme rada 
+ 1 minuta) do (aktualno vreme + vreme 
rada + 10 sat). Vreme rada (kod podešenog 
vremena kraja) moguća je modifikacija od 



 63

RAD

0 do (vreme kraja – aktualno vreme – 1 
minuta).

Računanje vremena rada.
Programator tokom rada odbrojava vreme 
pečenja. Aktualno izračunato vreme pečenja 
je prikazano na displeju temperature u 
najnižem redu zajedno sa simbolom [vreme 
rada ]. Odbrojano vreme je brisano u 
momentu prelaska uređaja u režim standby.
U slučaju vremenskog rada (gotovi programi 
ili podešeni tajmer) na displeju je prikazano 
vreme preostalo do sledeće etape (bez 
simbola  ), tzn. odgovarajuće vreme do 
početka ili kraja grejanja. Displej je moguće 
prebaciti u režim prikazivanja odbrojanog 
vremena pomoću pritiskanja dugmeta  
3 sekunde. Ponovno pridržavanje kroz 3 
sekunde tog dugmeta uzrokuje povratak u 
prethodno stanje.

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.

U bilo kojem momentu rada moguće je 
aktiviranje roditeljske blokade (blokade 
tastature). Blokada se aktivira istovremenim 
pritiskanjem  i , a deaktivira istovremenim 
pritiskanjem   i . Aktivnu blokadu signalizuje 
simbol  na displeju.
Pri aktivnoj blokadi svi senzori su neaktivni (ili 
njihovo pritiskanje uzrokuje signal [greška]), 
uključujući i pojedinačno dodirivanje senzora 
 i . Jedini izuzeci su:

- istovremeno pritiskanje senzora   i , koje 
deaktivira blokadu;
- pritiskanje senzora , koje uzrokuje 
prelazak u režim standby.

Ako je peć u režimu standby i ima aktivnu 
blokadu, tada je i senzor  neaktivan.
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Vrata.

Tokom rada vrata peći bi trebala da budu 
zatvorena.
Ako programator otkrije otvorena vrata 
tokom delovanja funkcije grejanja (ili gotovih 
programa), radni elementi peći su isključeni, 
a osvetljenje je uključeno. Ako takvo stanje 
traje duže od 30 sekundi, programator 
oglašava signal [alarm otvorenih vrata]. 
Alarm poništavamo pritiskanjem bilo kojeg 
senzora ili zatvaranjem vrata. Otvaranje 
vrata ne utiče na vrednosti temperature 
i tajmera, ali ako su vrata otvorena duže 
od 10 minuta, programator poništava sve 
parametre i vraća se u aktivni režim.

Ograničavanje vremena rada.

Ako peć radi sa bilo kojom funkcijom grejanja 
kroz specifično dugo vreme, programator 
zbog bezbednosti završava rad peći posle 
zadanog vremena u skladu sa nižim 
primerom. Posle završene funkcije grejanja 
peć prelazi u režim standby.
Primer. Ako temperatura u komori peći iznosi 
200°C isključivanje električnih elemenata sledi 
posle oko 3 sata rada peći. Pri temperaturi 
100°C posle oko 10 sati.

To je zaštita peći od pregrejavanja.

Gotovi programi.

Gotovi programi sadržavaju predefinisane 
parametre funkcije grejanja, temperatura, 
tajmera, zagrejavanja,  prilagođene za 
konkretnu upotrebu. Posle pokretanja 
gotovog programa moguća je modifikacija 
njegovih parametara (kako vremena, tako 
i temperature), ali posle takve modifikacije 
program prestaje da bude „gotovi program“, 
pa postaje obična funkcija grejanja sa 
podešavanjem temperatura, vremena itd. 
Podešavanje tajmera nije tretirano kao 
modifikacija gotovog programa – to je 
potpuno nezavisna funkcija. 
Navigacija po meniju:
- [+], [-] – promena izabrane pozicije (svi 
meniji su uvezani, posle zadnje pozicije 
programator se vraća na prvu);
- [OK] – potvrda izbora;
- [ ] – poništavanje parametara i povratak 
u glavni meni programa  
- [ ] – poništavanje parametara i prelazak 
u meni izbora funkcije grejanja;
- [  ] – izlazak iz režima funkcije grejanja, 
poništavanje parametara, prelazak u 
postavljanje vremena;
- [ ] – povratak na prethodnu etapu. U slučaju 
prve etape – poništavanje parametara i 
povratak u aktivni režim.
- [pauza tokom upotrebe 20s] – ako 
tokom izbora korisnik kroz 20 sekundi ne 
pritisne nijedan senzor, programator briše 
dosadašnje parametre i vraća se u aktivni 
režim.

Izbor gotovog programa.
Gotovi program biramo pritišćući senzor 
. Aktualni parametri peći su tada poništeni, 
grejači isključeni, a programator prelazi u 
režim izbora gotovog programa.
Sa leve strane tekstualnih informacija 
prikazana je poruka „Izabrati grupu 
programa>”, znak „>” treperi. Sa desne 
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strane prikazani su opisi dostupnih grupa 
programa zajedno sa brojevima 1-7:

1. Meso;
2. Perad;
3. Pica;
4. Zamrznuti proizvodi;
5. Kolači;
6. Pečenje na niskoj temperaturi;
7. Dodatni programi.

Kao zadani preporučen je program 1.
Posle potvrde izbora grupe programa opis 
izabrane grupe se premešta sa desne strane 
zone tekstualnih informacija na levu. Znak 
„>” dalje treperi. Na desnoj strani prikazani 
su pojedini gotovi programi pripisani 
grupama prema listi gotovih programa.
Posle potvrde izbora programa opis 
izabranog programa se pomera na levu 
stranu zone.

Podešavanje parametara.
Ako je izabran program bez termo sonde, 
a termo sonda je umetnuta u utikač, 
programator prikazuje sa desne strane 
tekstualne zone naredbu „Ukloniti termo 
sondu”. Programator čeka na vađenje termo 
sonde iz utikača 10 minuta. Ako je posle 
isteka tog vremena sonda i dalje uključena, 
program briše sve parametre i vraća se u 
aktivni režim. Ako je korisnik uklonio termo 
sondu u vremenu 10 minuta, program briše 
natpis „Ukloniti termo sondu“ i prelazi dalje.  
Ako je izabran program sa termo sondom, 
a sonda nije priključena, programator sa 
desne strane prikazuje poruku „Umetnuti 
termo sondu ili izabrati težinu ”. Ako korisnik 
umetne termo sondu, natpis nestaje, a 
programator prelazi na sledeće korake. Ako 
korisnik pritisne senzor [+] ili [-], natpis sa 
desne strane na gornjoj liniji se menja na 
„izabrati težinu i pritisnuti OK“, a sledeći 
koraci se odvijaju kao za programe sa 

podešavanjem težine.  Ako u vremenu od 
10 minuta korisnik ne pritisne dugme ni ne 
umetni termo sondu, programator se vraća 
u aktivni režim.
Ako je izabran program sa podešavanjem 
težine (np. pile), programator sa desne 
strane na gornjoj liniji prikazuje poruku 
„izabrati težinu i pritisnuti OK“, a na donjoj 
su predstavljene težine u skladu sa listom 
programa za verziju bez sonde.  Težina je 
prikazana u kg, u skladu sa formatom koji 
je pripisan danom jeziku. Ako korisnik u 
vremenu od 10 minuta ne izabere težinu, 
program se vraća u aktivni režim.

Pokretanje programa bez predgrejavanja.
Kad korisnik upiše sve parametre, sa desne 
strane ekrana pojavljuje se poruka „Pritisnuti 
OK da bi počeo program”. Program čeka 
10 minuta na pritiskanje OK, u protivnom 
poništava parametre i vraća se u aktivni 
režim.
Posle pritiskanja OK programator podešava 
temperature, funkcije grejanja i vremena 
tajmera u skladu sa listom gotovih programa 
i počinje pečenje. Poruka „Pritisnuti ok…” je 
zamenjena „Program traje”. 

Pokretanje programa sa predgrejavanjem.
Kad korisnik upiše sve parametre, sa 
desne strane ekrana pojavljuje se poruka 
„Pritisnuti OK da bi počelo predgrejavanje”. 
Program čeka 10 minuta na pritiskanje OK, 
u protivnom poništava parametre i vraća se 
u aktivni režim.
Posle pritiskanja OK programator 
podešava temperature i funkcije grejanja 
i aktivira funkciju brzog predgrejavanja 
(menja parametre funkcije grejanja na 
predgrejavanje i pali simbol ( ) i menja 
poruku sa desne strane tekstualnog polja 
na „Predgrejavanje peći”).
Posle ostvarivanja podešene temperature 
(usklađene sa podacima iz gotovog 
programa) programator menja raspored 
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grejača na zapisani u podacima gotovog 
programa i prelazi u režim održavanja 
temperature. Simbol  treperi, 
programator oglašava zvuk [alarm kraja 
brzog predgrejavanja]. Sa desne strane 
tekstualnog displeja pojavljuje se poruka: 
peć zagrejana, staviti jelo i pritisnuti OK. 
Peć čeka na pritiskanje OK do 10 minuta, a 
posle toga prelazi u aktivni režim.
Posle pritiskanja OK prepisuje vremenske 
postavke u tajmer (vreme trajanja pečenja 
podešeno u gotovom programu sa 
predgrejavanjem brojano od momenta 
pritiskanja OK na zagrejanoj peći), menja 
poruku sa desne strane displeja na  „Program 
traje”, gasi ikonu brzog predgrejavanja.

Kraj programa.
Posle isteka zadanog vremena radni 
elementi peći se isključuju. Oglašava se 
signal [alarm kraja rada], nestaju natpisi na 
tekstualnom delu displeja. Alarm je moguće 
isključiti pritiskanjem bilo koje senzora. 
Ako je korisnik utišao alarm senzorom , 
peć prelazi u režim podešavanja vremena 
trajanja pečenja i omogućava nastavak rada 
sa istim parametrima temperature i funkcije 
(ipak to više nije gotovi program, samo 
nastavak sa istim parametrima). Ako je za 
utišavanje upotrebljen drugi senzor, peć 
prelazi u aktivni režim.

Programi za čišćenje.

Programi za čišćenje pojavljuju se u meniju 
„Funkcije grejanja“, ali njihov način rada je 
sličan kao gotovih programa. Za korisnika je 
dostupan samo jedan programa za čišćenje, 
izbor je sledeći:
- u slučaju otkrivanja parno-pirolitičkog 
modula aktivan je program pirolize.  
- u slučaju otkrivanja konvencionalnog 
modula aktivan je program  čišćenje.

Čišćenje
Program radi kao gotovi program sa 
parametrima: temperatura 90°C, gornji 
grejač + donji, vreme trajanja = 30 minuta, 
bez predgrejavanja. Tokom rada programa 
pali se simbol čišćenje .
Razlike su sledeće: posle izbora programa, 
umesto „Pritisnuti OK da bi počeo program“ 
na celom tekstualnom displeju (uključujući 
leva i desna polja) prikazana je poruka„Uliti 
0,5 litre vode. Pritisnuti OK da bi počelo”.

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,

Tokom programa prikazana je poruka„Traje 
čišćenje”.
Program je moguće modifikovati i menjati 
kao svaki gotovi program, tada on prestaje 
da bude specijalni program i prelazi u rad 
obične funkcije grejanja sa podešavanjem 
tajmera.
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Piroliza*.
Program piroliza je specijalni program sa 
dodatni zahtevima   Posle izbora pirolize 
na celom tekstualnom displeju prikazana je 
poruka „Piroliza – peć mora da bude prazna.    
Ukloniti umetke, vodilice i rešetke iz peći i 
posle toga pritisnuti OK.”
Program čeka do 10 minuta na potvrdu 
korisnika.
Posle potvrde sa leve strane se pojavljuje 
poruka: „Izabrati vreme trajanja pirolize”, a 
na desnoj strani moguć je izbor vrednosti: 
„90 minuta”, „120 minuta” ili „150 minuta”. 
Vrednosti menjamo kao težinu u gotovim 
programima.
Posle potvrde vremena trajanja programator 
proverava stanje vrata. Ako su vrata 
otvorena pojavljuje se poruka „Zatvoriti vrata 
peći i pritisnuti OK da bi počela piroliza”. Ako 
su vrata zatvorena, pojavljuje se poruka: 
„Pritisnuti OK da bi počeo proces pirolize”. 
Program čeka do 10 minuta na zatvaranje 
vrata i potvrdu korisnika – za start pirolize 
neophodno je ispunjavanje oba uslova – 
zatvorena vrata i „OK”.
Posle potvrde od strane korisnika počinje 
proces pirolize: blokirana su vrata, pali se 
simbol  i simbol blokada vrata , radi 
infra grejač + donji grejač, temperatura je 
podešena na 480°C, uključena je II brzina 
ventilatora za hlađenje. Faktična vrednost 
temperature iznosi 465°C, donji grejač 
radi u ciklusu sa pauzama. Na displeju je 
prikazana poruka „Pažnja! Traje piroliza!”
30 minuta pre kraja podešenog vremena 
grejači su isključivani, a vrednost 
temperature se menja na „---°C” a poruka na 
displeju se menja na „Traje hlađenje”.
Tokom hlađenja programator predviđa brzinu 
hlađenja i stalno aktualizira prikazivano 
vreme trajanja i sat kraja.
Posle hlađenja do 150°C počinje proces 
deblokade vrata.
Posle deblokade vrata ventilator se vraća u 

rad na I brzini, a program se završava slično 
kao gotovi programi. 
U slučaju pirolize nema mogućnosti 
promene parametara tokom trajanja 
programa ni nastavljanja programa sa istim 
parametrima. Posle poništavanja programa 
programator uvek prelazi u aktivni režim. 
Jedini način prekidanja pirolize je upotreba 
senzora .

U slučaju prekidanja pirolize zbog prekida 
napona, programator prelazi u režim 
hlađenja, a posle toga otvaranja vrata – 
kao tokom zadnjih 30 minuta normalnog 
programa.
U slučaju prekidanja pirolize senzorom  
peć se ne isključuje, nego prelazi u režim 
hlađenja i otvaranja vrata kao više.   Posle 
deblokade vrata peć prelazi u režim standby.
Ako tokom pokretanja pirolize (posle potvrde 
OK) korisnik otvori vrata pre blokade, 
programator reaguje signalom [alarm 
otvorenih vrata], poništava program pirolize 
i prelazi u režim deblokade vrata (kao više).  

*opcionalan 
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Opcije.

U meni konfiguracije prelazi se posle 
istovremenog pritiskanja senzora 
[temperatura ] i [tajmer ]. Ulazak u meni 
konfiguracije je moguć samo u aktivnom 
režimu.
Navigacija po meniju:
- [+], [-] – promena izabrane pozicije (svi 
meniji su uvezani, posle zadnje pozicije 
programator se vraća na prvu);
- [OK] – potvrda izbora;
- [ ] – izlazak (brisanje nepotvrđenih 
parametara) i prelazak u meni programi;
- [ ] – izlazak i prelazak u meni funkcije 
grejanja;
- [ ] – izlazak i prelazak u postavljanje 
vremena;
- [ ] – povratak na prethodnu etapu. U slučaju 
prve etape – poništavanje parametara i 
povratak u aktivni režim.
- [pauza tokom upotrebe 20s] – ako 
tokom izbora korisnik kroz 20 sekundi ne 
pritisne nijedan senzor, programator briše 
dosadašnje parametre i vraća se u aktivni 
režim.
Sa leve strane tekstualnog displeja pojavljuje 
se poruka „Podešavanje“, sa desne strane 
opis grupe parametara:
- 1. Jezik;
- 2. Osvetljenje;
- 3. ECO;
- 4. Jasnoća displeja;
- 5. Jasnoća drške (opcija);
- 6. Servis;
- 7. Fabrički parametri.

1. Jezik.
Sa leve strane tekstualnog prozora pojavljuje 
se poruka „Izaberi jezik ”. Sa desne strane 
prikazana je lista jezika, ali zadani jezik je 
aktualni jezik.
Dugmadima [+], [-] menja se jezik. Posle 
pritiskanja OK jezik natpisa „Izabrati jezik” 

menja se prema izboru korisnika, a niže 
pokazuje se poruka „Potvrditi izbor <OK>” 
na novom jeziku.
Pritiskanje [+] ili [-] uzrokuje brisanje poruke 
„Potvrdi izbor <OK>” i ponovno prikazivanje 
liste jezika. Pritiskanje [<] uzrokuje izlazak iz 
menija i povratak u jezik koji je bio aktivan u 
momentu ulaska u meni „Jezik”. Pritiskanje 
OK uzrokuje zapisivanje aktualnog jezika i 
povratak u meni konfiguracije.

2. Osvetljenje.
Sa leve strane tekstualnog prozora pojavljuje 
se poruka „Izaberi režim rada osvetljenja”. 
Sa desne strane pojavljuje se jedan od 
2 moguća izbora: „stalni rad” i „ECO rad”. 
Zadana vrednost je aktualno podešena, 
fabrička vrednost: ECO rad. Pritiskanje OK 
uzrokuje zapisivanje aktualne vrednosti i 
povratak u meni podešavanje.
Opis koji se nalazi u specifikaciji obuhvata 
rad osvetlenja u režimu ECO. U slučaju 
podešavanja stalnog rada, osvetljenje je 
uključeno:
- celo vreme dok su vrata otvorena;
- celo vreme pečenja.

3. ECO
Sa leve strane tekstualnog prozora 
pojavljuje se poruka „Izaberi režim rada 
peći”. Sa desne strane pojavljuje se jedan 
od 2 moguća izbora: „standardni rad” i „ECO 
rad”. Zadana vrednost je aktualno podešena, 
fabrička vrednost: ECO rad. Pritiskanje OK 
uzrokuje zapisivanje aktualne vrednosti i 
povratak u meni podešavanje.
Opis koji se nalazi u specifikaciji obuhvata 
rad peći u standardnom režimu. ECO režim 
utiče na rad peći kod gotovih programa, kad 
je podešen tajmer ili kad je aktivna sonda. 
U slučaju tajmera, ako podešeno vreme rada 
prelazi 25 minuta, grejači peći i ventilator 
kružnog grejanja su isključeni 5 minuta pre 
planiranog kraja grejanja i alarma.
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U slučaju sonde grejači su isključeni 2° 
ispod podešene vrednosti temperature. 
Ako u vremenu od 2 minute temperatura 
samostalno ne poraste, indikator sonde 
je povišen za 1° (do podešene vrednosti– 
1°). Ako u vremenu sledeće 3 minute 
temperatura ne dođe do podešene, indikator 
je opet povećan za 1° i istovremeno sledi 
kraj programa sa sondom (peć se ponaša 
kao da je temperatura sonde ostvarila 
pravilnu vrednost).

4. Jasnoća displeja.
Sa leve strane tekstualnog prozora pojavljuje 
se poruka „Izabrati režim rada displeja”. 
Sa desne stane pojavljuje se jedan od 3 
moguća izbora:  „aktivni režim”, standby 
režim”, „noćni režim”. Posle potvrde izbora 
sa leve strane pojavljuje se poruka  „Podesiti 
jasnoću u aktivnom režimu” (ili sledećim„… 
u standby režimu”, „… u noćnom režimu”). 
Sa desne strane pokazane je aktualno 
podešena za dani režim jasnoća displeja u 
formatu „100%”. Vrednost osvetljenja menja 
se senzorima [+], [-], posle potvrde [ok] ili 
povratku [<] program se vraća u pod meni 
izbora režima displeja.
Tokom podešavanja jasnoće osvetljavanje 
radi sa vrednosti koje je prikazana na 
ekranu.
Zadane vrednosti za režime aktivni/standby/
noćni iznose 80%, 45%, 30%.

5. Jasnoća ručke.
Pozicija menija se pojavljuje jedino u slučaju 
otkrivanja prisutnosti osvetljenje ručke. Sa 
leve strane tekstualnog prozora pojavljuje 
se poruka „Podesiti jasnoću ručke”. 
Sa desne strane pokazane je aktualno 
podešena za dani režim jasnoća displeja u 
formatu „100%”. Vrednost osvetljenja menja 
se senzorima [+], [-], posle potvrde [ok] ili 
povratku [<] program se vraća u meni.
Tokom podešavanja jasnoće osvetljavanje 

ručke je uključeno i radi sa vrednosti koja je 
prikazana na ekranu.
Zadana vrednost jasnoće drške iznosi75%.

6. Servis.
U meniju Servis ne podešavamo nikakve 
parametre. Parametre pregledavamo 
pomoću dugmadi [+] i [-], povratak sledi 
posle pritiskanja OK ili [<]. Lista parametara:
- SERVIS: verzija programa ploče:
- SERVIS: verzija programa modula:
- SERVIS: aktualna greška:
- SERVIS: prethodna greška:

Lista prikazivanih grešaka:
- nedostatak – nema greške;
- E0 – greška senzora temperature komore;
- E1 – greška senzora sonde za meso.

7. Fabrički parametri.
Posle izbora na tekstualnom ekranu 
pojavljuje se poruka: „Vratiti fabričke 
parametre?”. Pritiskanje OK uzrokuje 
vraćanje fabričkih parametara i povratak 
u meni konfiguracije, dugme [<] uzrokuje 
povratak bez promene parametara, a [+], [-] 
su neaktivni. Povratak na fabričke vrednosti 
poništava i sve aktualne parametre 
programa, tajmera, brojanja vremena rada.
Parametri obuhvaćeni povratkom na 
fabričke parametre:
- jezik: engleski;
- osvetljenje: 80%/45%/30%;
- osvetljenje: režim ECO;
- peć: režim ECO;
- sat: 24H (vrednost vremena bez promena).
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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.
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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

*opcionalan 



     75

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!
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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 
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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 E0 greška prikazivanja temperature 
unutar komore peći

upotreba peći nije moguća, 
obratiti se najbližem servisu.

4. greška E1 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 
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