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48 Ръководство на потребителя 

Описание на фурната
1  Контролен панел
2  Заключване/прекъсвач  

 на вратите (само за  
 пиролитични модели)
3  Нагревателен елемент
4  Носачи на тавата
5  Решетъчна скара
6  Тава
7  Панта
8  Вътрешно стъкло
9  Отвор за охлаждане  

 на въздуха
10  Превключвател  
 за вратите (само за  
 непиролитични модели)
11  Отвори за вграждане на уреда
12  Лампа
13  Панел на задната стена
14  Вентилатор
15  Уплътнение на фурната
16  Врата

Контролен панел

1  Циферблат за разглеждане на менютата в лявата част на екрана. Циферблат за избиране на режим на готвене.

2  Екран.

3  Циферблат за разглеждане на менютата в дясната част на екрана. Циферблат за избиране на настройки за готвене.

4  Копчета.
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 Превключване на фурната  
 Включване/Изключване.

 Достъп до личен 
 Готварски Помощник (PCA)

 Достъп до избор на време и 
 настройки за програмиране.

 Промяна на температурата 
 на фурната.

 Активиране/ Деактивиране на заключването на  
 клавиатурата / вратата в зависимост от модела.

 Копче за потвърждаване.  
 Превключване на вътрешната лампа  

 в режим включен / изключен.
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1  Циферблат за разглеждане на менютата в лявата част на екрана. Циферблат за избиране на режим на готвене.

2  Екран.

3  Циферблат за разглеждане на менютата в дясната част на екрана. Циферблат за избиране на настройки за готвене.

4  Копчета.

 Промяна на температурата 
 на фурната.

 Активиране/ Деактивиране на заключването на  
 клавиатурата / вратата в зависимост от модела.

 Копче за потвърждаване.  
 Превключване на вътрешната лампа  

 в режим включен / изключен.

Включване и настройка на часа
Когато включвате фурната за първи път ще 
се появи лого, следвано от 12:00, примиг-
ващо на екрана.

Трябва да настроите часа, за да можете да 
използвате фурната.

За тази цел изберете часа в левият контро-
лен бутон и минутите с десния.

Потвърдете настройките чрез натискане на 
бутона  или изчаквайки няколко секунди.

Ще чуете звуков сигнал, който потвържда-
ва, че часът е бил зададен на екрана.

За да промените часа:
С фурната в режим на готовност (начален 
екран), задръжте бутона , докато часът 
започне да примигва. Следвайте тези стъп-
ки, за да промените часа:

ВНИМАНИЕ
Чувствителността на контролните буто-
ни за допир непрекъснато се адаптира 
към условията на заобикалящата среда. 
Уверете се, че стъклената повърхност 
на контролния панел е чиста и свободна 
от всякакви препятствия, когато включ-
вате фурната в мрежата.

Ако часовникът не реагира правилно 
при докосване на стъклото, изключете 
фурната в продължение на няколко се-
кунди и след това я включете отново. 
Това кара сензорите да се регулират 
автоматично и реагират отново на до-
костване с пръст.

DEMO РЕЖИМ 
(Специална работна функция)
Когато DEMO режимът е активиран, може-
те да контролирате фурната без загряване.

Активирането на този режим се препоръч-
ва ако фурната ще бъде включвана в из-
ложбена зала.

Активиране на DEMO режим
Преди да настроите часовника, натиснете 
клавишите  едновременно, докато 
"DEMO Режим Включен" се появи на екра-
на.

След това задайте времето на фурната.

Думата "DEMO" ще бъде изписана посто-
янно върху панела и фурната ще работи 
както обикновено, но без загряване.

За да деактивирате режима DEMO, из-
ключете фурната от контакта.

ВНИМАНИЕ
В случай на спиране на тока, Вашият 
електронен часовник/таймер ще бъде 
изтрит.

Ще се появи часът 12:00.

Можете да настроите часа както е опи-
сано по-горе.

Ако вратата на фурната е била заключе-
на преди прекъсването на електрическо-
то захранване, ще се появи символът за 
заключване, докато не се отключи.

Това може да отнеме няколко минути в 
зависимост от температурата във фур-
ната, в който период не можете да нули-
рате времето.

След като вратата се отключи, можете 
да настроите времето, както е описано 
по-горе.
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ЕКРАН ЗА ИЗБОР

При избора на функция за готвене, автома-
тична рецепта или програма на таймера, 
екранът ще бъде разделен на две части:

ЛЯВА ЧАСТ. Тази част от екрана показва 
наличните настройки за готвене, автома-
тични рецепти и програми на таймера.

За да изберете някоя от тях, завъртете коп-
чето на ляво докато желаната функция се 
появи и потвърдете избора с бутон  (ако 
не натиснете никой бутон, фурната ще я по-
твърди автоматично след няколко секунди).

ДЯСНА ЧАСТ. Тази част от екрана показва 
стойностите, които могат да се настройват 
според избрания режим: температура, те-
гло, продължителност, време на приключ-
ване...

За да изберете стойност, завъртете копче-
то на дясно докато желаната стойност се 
появи и потвърдете избора с бутон  (ако 
не натиснете никой бутон, фурната ще я 
потвърди автоматично след няколко секун-
ди).

Описание на контролния панел
По-долу ще намерите описание на инфор-
мацията, която ще намерите на екрана на 
Вашата фурна и как тази информация ще 
бъде показана.

НАЧАЛЕН ЕКРАН/В ГОТОВНОСТ
Този екран ще се появи, когато фурната не 
работи, но все още е включена.

Ако заключването на клавиатурата или 
вратите се активира, символите  и  
ще се появят от лявата страна на екрана. 

Ако таймерът е програмиран, екранът вече 
няма да показва часа, а обратно броене, 
както може да се види на картинката.

Избор на функции.
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2. Време за готвене.
– Ако таймерът не е бил програмиран, 

изминалото време за готвене ще бъде 
показано и ще се появи червен кръг 
около времето.

– Ако таймерът е бил настроен, вре-
мето, оставащо до края на готвенето 
(обратно броене) ще бъде показано и 
кръгът ще бъде син. 

– Ако фурната е била програмирана, но 
е настроена на отлагане (готвенето 
все още не е започнало), общото про-
грамирано време за готвене ще бъде 
показано.

3. Избор на настройки за готвене или ав-
томатична рецепта.

Извън кръговете се показва следната ин-
формация за допълнителни настройки:

ДЯСНА СТРАНА НА ЕКРАНА. Ако на-
стройките за времето са били програмира-
ни, информация, свързана с тях се показва 
от дясната страна на екрана.

4.  Таймер. Обратно броене със звуков 
сигнал за указване, че времето за готве-
не е приключило.

5.  Време за приключване. 
ЛЯВА СТРАНА НА ЕКРАНА. Информация 
за активирани настройки за безопасност.

6.  Заключване на клавиатурата. За-
ключването за безопасност на деца ще 
се освети при активиране.

7.  Заключване на вратата: САМО ЗА 
ПИРОЛИТИЧНИ МОДЕЛИ. Ще се осве-
ти при активиране на ръчното заключва-
не на вратата. 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЕКРАН ЗА ГОТВЕНЕ

По време на готвене информацията за 
статуса на фурната ще се появи на екрана 
около два централни кръга:

Кръг за вътрешна температура. В черве-
но. Представлява избраната температура 
по скала.

Кръг за външна температура. 
• Кръгът е червен, когато показва в про-

дължителност на колко време се е готви-
ла храната. Бяла точка ще се появява на 
всеки 2 минути.

• Когато се показва колко време остава до 
приключване на времето за готвене (об-
ратно броене), кръгът е син. Бяла точка 
ще изчезва на всеки 2 минути.

В тези кръгове е показана следната инфор-
мация за готвене:

1. Избрана температура. Символът ºC ще 
примигва докато избраната температура 
е достигната и когато фурната предава 
топлина към храната.

16 42

37 5
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Традиционни функции за готвене
ФУНКЦИИ НА ФУРНАТА

 БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ

 КОНВЕНЦИОНАЛНА

 КОНВЕНЦИОНАЛНА С ВЕНТИЛАТОР  

 ГРИЛ И ДОЛНО НАГРЯВАНЕ 

 МАКСИГРИЛ

  ГРИЛ

 ДОЛНО НАГРЯВАНЕ

 ПИЦА  

 ТУРБО  

 ЕКО

 ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН

 ВТАСВАНЕ НА ТЕСТО

 РАЗМРАЗЯВАНЕ

 ХИДРОПОЧИСТВАНЕ

 ПИРОЛИЗА (според модела)

 ИНФОРМАЦИЯ
За описание относно използването на 
всяка от тези функции, моля консулти-
райте се с ръководството за готвене, 
включено към фурната.

 Настройки с бързо предварително нагряване
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Включете фурната чрез натискане на буто-
на .

Завъртете лявото копче до достигане на 
желаната функция.

Тогава препоръчителната температура за 
избраната функция ще се появи в дясно.

Ако е необходимо, температурата може да 
се променя чрез завъртане на десния бу-
тон.

Потвърдете избора си с бутон . 

Фурната ще започне готвенето.

По всяко време докато тече процесът на 
готвене можете да:

• Сменяте функцията за готвене чрез за-
въртане на лявото копче.

• Сменяте температурата за готвене 
чрез завъртане на дясното копче.

• Програмирате таймера за готвене или 
продължителността /времето за при-
ключване чрез натискане на бутона . 

• Променяте програмираните тайме-
ри или продължителност /времето за 
приключване чрез натискане на бутона 

.

ИНФОРМАЦИЯ
За да зададете или промените програ-
ма, консултирайте се със секцията "Про-
грами за готвене с определено време", 
която можете да намерите по-нататък в 
това ръководство за потребители.

АВТОМАТИЧНО БЪРЗО  
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ

Посочените функции включват бързо пред-
варително загряване. 

По време на бързото предварително загря-
ване символът  свети.

Препоръчваме да изчакате докато този 
символ изчезне преди да вкарате храната.

ГОТВЕНЕ С  
ТРАДИЦИОНАЛНИ ФУНКЦИИ

Избор на функции.
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  БЯЛ ХЛЯБ

  ЧЕРЕН ХЛЯБ

  ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ

  ДЕБЕЛА КОРА 

  ТЪНКА КОРА

  КЕКС ВЪВ ФОРМА ЗА КЕКС

  ГОЛЯМ ПЛОДОВ КЕКС 

  МАЛЪК ПАЙ

  КЕКС В ПОДНОС

ХЛЯБ 

ПИЦА 

ДЕСЕРТИ 

 Рецепти, които изискват предварително загряване на фурната, когато е празна.

 Рецепти, които изискват обръщане на храната.

Готвене с Личен Готварски Помощник (PCA)
РЕЦЕПТИ ЗА АВТОМАТИЧНА ФУРНА

  ПИЛЕ

  ПАТИЦА

  ГЪСКА

  ПУЙКА

  БУТЧЕТА

  ПРАСЕ СУКАЛЧЕ

  ГОВЕЖДО 

  АГНЕШКО

  КОТЛЕТИ

  ХЕК 

  СЬОМГА

ДОМАШНИ ПТИЦИ 

МЕСО 

РИБА 
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ГОТВЕНЕ С ЛИЧЕН 
ГОТВАРСКИ ПОМОЩНИК

Включете фурната чрез натискане на буто-
на . Натиснете бутон .

Завъртете левия бутон докато се покаже 
видът храна, който искате да сготвите.

Налични рецепти за избрания вид храна 
ще се появяват от лявата страна на екрана. 
С дясното копче изберете желаната рецеп-
та и я потвърдете с бутон .

След това в дясната част на екрана ще се 
появи информацията, че фурната трябва 
да програмира готвенето.

В зависимост от избраната рецепта, фур-
ната ще поиска да въведете:

ТЕГЛОТО НА ХРАНАТА: Изберете с дяс-
ното копче и потвърдете чрез натискане на 
бутон .

ТЕМПЕРАТУРАТА: Потвърдете предложе-
ната температура за рецептата или избе-
рете друга с дясното копче и потвърдете с 
бутон .

СТЕПЕН НА ПОКАФЕНЯВАНЕ: За някои 
рецепти можете да изберете финалната 
температура:

• ВИСОКА: Добре препечено

• СРЕДНА: Средно препечено

• НИСКА: Леко препечено

Когато всички настройки са избрани, по-
твърдете с бутон .

Фурната ще започне готвенето, а екранът за 
готвене ще се появи на мястото на екрана 
за избор, показвайки следната информация:

• Избрана температура за готвене 

• Оставащо време за готвене

• Избрана рецепта

Когато времето за готвене приключи, зву-
ков сигнал ще прозвучи в продължение на 
около 90 секунди, а символът за готвене 
ще започне да премигва на екрана. На-
тиснете произволен бутон, за да изключите 
звуковия сигнал.

Фурната ще се изключи автоматично.

ИНФОРМАЦИЯ
В първите 10 минути на готвене ще има-
те възможност да променяте теглото и 
степента на покафеняване, или да зада-
вате време за приключване.

След изтичане на съответното време, 
тези настройки ще бъдат заложени и не 
могат да бъдат променяни.

За да промените настройките за готве-
не, натиснете бутон и фурната ще се 
върне към екрана за избор.

Следвайте инструкциите, посочени 
по-горе.

По всяко време докато тече процесът на 
готвене можете да:

Сменяте температурата за готвене чрез 
натискане на бутон . Потвърдете с бутон 

.

Настроите таймера чрез натискана на бу-
тон . 

Променяте съществуващия таймер чрез 
натискана на бутон .

За да зададете или промените програма, 
консултирайте се със секцията "Програми 
за готвене с определено време", която мо-
жете да намерите по-нататък в това ръко-
водство потребителя.

Избор на рецепта.
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Настройки на таймера на фурната
ОПЦИИ НА ТАЙМЕРА

Можете да използвате следните опции на 
таймера за да програмирате готвенето:

 Таймер: Когато времето на програма-
та приключи ще прозвучи звуков сигнал. 
Готвенето НЯМА да спре с прозвучаването 
на таймера. Таймерът може да се настрои 
също и когато фурната не готви.

ИНФОРМАЦИЯ
Можете да настроите таймера по всяко 
време, независимо от това дали фурна-
та готви или не.

Останалата част от опциите на таймера 
са достъпни само когато фурната готви.

 Време за готвене: Позволява Ви да из-
берете, колко време фурната ще продължи 
да готви.

В края на програмираното време ще проз-
вучи звуков сигнал, символът  ще свет-
не и фурната ще спре да нагрява автома-
тично.

Натиснете произволен бутон, за да спрете 
звуковия сигнал и да изключите фурната.

 Време за приключване на готвенето: 
Позволява Ви да настоите времето, когато 
фурната ще спре да готви.

При достигане на настроеното време ще 
прозвучи звуков сигнал, символът  ще 
светне и фурната ще спре да нагрява ав-
томатично.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ  
НА ПРАЗНА ФУРНА

ОБРЪЩАНЕ  
НА ХРАНА

За рецепти, посочени в таблицата със сим-
вол , фурната трябва да е предварително 
загрята преди храната да се постави вътре.

Когато изберете една от тези рецепти, сим-
волът ще се появи на екрана, когато го-
твенето започне. Когато фурната достигне 
температурата за готвене, символът ще 
светне и ще се чуе звуков сигнал, който Ви 
известява, че храната може да се постави 
във фурната.

Когато вратата се отвори, за да се постави 
храната, звуковият сигнал ще се изключи 
автоматично, а оставащото време ще бъде 
показано на екрана за готвене.

За рецепти, обозначени в таблицата със 
символ , храната трябва да се обърне 
по време на готвене.

Фурната ще Ви уведоми, кога да го напра-
вите чрез звуков сигнал и символът  ще 
се появи на екрана за готвене.

При отваряне на вратата на фурната за об-
ръщане на храната, звуковият сигнал ще 
се изключи автоматично.
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1. Натиснете бутона , за достъп до ме-
нюто за опции на таймера.

2. Завъртете лявото копче, за да изберете 
желаната програмна опция.

3. Завъртете дясното копче, за да опреде-
лите продължителността или времето 
на приключване на избраната опция.

ИНФОРМАЦИЯ
Фурната няма да Ви позволи да избере-
те време на приключване, предхождащо 
настоящото.

При програмиране на време на приключ-
ване, централната част ще показва насто-
ящото време, за да Ви помогне в избора.

4. Потвърдете избора си с бутон .

5. След това екранът за готвене ще се по-
каже отново. Ще имате възможност да 
виждате програмираните таймери от 
дясно на централния кръг.

ПРОГРАМИРАНЕ НА 
ОПЦИИТЕ НА ТАЙМЕРА

Програмиране по време на готвене.

Натиснете произволен бутон, за да спрете 
звуковия сигнал и да изключите фурната.

Започване на забавено готвене (  Про-
дължителност на готвенето +  Време 
на приключване): Позволява Ви да програ-
мирате фурната така, че да започне да гот-
ви автоматично и да се изключи автоматич-
но щом програмираното време приключи.

ИНФОРМАЦИЯ
За да програмирате тази опция, настрой-
те последователно Продължителността 
на готвене и Времето за приключване.

Можете да получите достъп до опциите за 
програмиране по всяко време по време на 
готвене.

По същия начин, можете да промените съ-
ществуваща програма.

ИНФОРМАЦИЯ
Ако сте избрали автоматична рецепта, 
фурната автоматично ще определи вре-
мето за готвене, така че тази опция няма 
да бъде налична.

Въпреки това можете да:

Програмирате Времето за приключване 
по време на първите десет минути от го-
твенето.

Настройвате времето по всяко време.

Инструкции за безопасност
ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
НА ДЕЦАТА (ЗАКЛЮЧВАНЕ НА  
КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ)
Тази функция може да бъде активирана по 
всяко време:
• При изключена фурна. Заключването за 

деца няма да позволи фурната да бъде 
включена при натискане на бутона . 

• При фурна, която се използва. Ако 
функцията бъде активирана докато фур-
ната работи или е настроена на отлагане, 
клавиатурата няма да отговаря и няма да 
бъде възможно да използвате копчетата 
или да променяте настройките за готвене.

За да активирате тази функция натисне-
те и задръжте бутона , докато чуете зву-

3370620-00_print.indd   57 23/3/17   9:07



58 Ръководство на потребителя 

Функция Teka Hydroclean®

Тази функция помага за почистването на 
мазнина и други отлагания от страните на 
фурната.

Избягвайте да оставяте отлагания да се 
натрупват, за да направите почистването 
по-лесно. Почиствайте фурната често.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА  
TEKA HYDROCLEAN® 

ВНИМАНИЕ
Не изливайте вода в гореща фурна, тъй 
като това може да повреди емайла.

Винаги стартирайте цикъла, когато фурна-
та е студена. Може да повлияе на резул-
татите ако стартирате функцията, докато 
фурната е твърде гореща и в допълнение 
емайлът може да се увреди.

Първо премахнете тавите и всички при-
надлежности от вътрешността на фурната, 
включително носачите на тавата и телеско-
пичните подвижни водачи. 

ков сигнал и символът  се появи на ек-
рана. Контролният панел сега е заключен. 
За да деактивирате тази функция на-
тиснете и задръжте бутона , докато чу-
ете звуков сигнал и символът  изчезне.

РЪЧНО ЗАКЛЮЧЕАНЕ НА ВРАТАТА

Предлага се само за пиролитични модели.
За пиролитични модели заключването за 
безопасност на децата включва заключ-
ване на вратата, което прави отварянето й 
невъзможно.
За да отворите вратата трябва да деактиви-
рате заключването за безопасност на деца-
та, следвайки горепосочените инструкции.

ВНИМАНИЕ
Преди заключване се уверете, че вра-
тата на фурната е добре затворена. Ако 
вратата не е добре затворена, няма да 
се заключи, ще чуете звуков сигнал и на 
екрана ще светне символът .

Ако това се случи, затворете врата до-
като предупредителния сигнал изчезне и 
заключването проработи.

Ако не искате да заключите вратата, де-
активирайте заключването за безопас-
ност на децата. 

За да ги почистите следвайте инструкции-
те в брошурата за Инсталиране и поддръж-
ка, която върви в комплект с фурната.
1. В студена фурна, разстелете разгъната 

кърпа на дъното на фурната.

2. Внимателно налейте 200 мл вода на дъ-
ното на фурната.

ИНФОРМАЦИЯ
За най-добри резултати добавете една 
чаена лъжичка мек почистващ препарат 
към чаша с вода, преди да я излеете 
върху кърпа. 
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3. Включете фурната като завъртите ляво-
то копче, за да изберете функцията  и 
потвърдете с бутона .

4. Ще чуете звуков сигнал, който потвържда-
ва, че функцията Teka Hydroclean® е ак-
тивирана.

На екрана ще се появи символът , както 
и оставащото време, необходимо на цикъ-
ла, за да приключи.

ВАЖНО
Продължителността на този цикъл не 
може да се променя. За да спрете преди 
завършване на цикъла, изключете фур-
ната чрез натискане на бутона .

5. Когато цикълът завърши, фурната ще се 
изключи, ще се включи звуков сигнал и 
символът  ще започне да мига бързо.

ВАЖНО
Не отваряйте вратата на фурната дока-
то цикълът Hydroclean® не завърши на-
пълно.

Този цикъл на охлаждане е необходим, 
за да може функцията да работи пра-
вилно.

6. Натиснете произволен бутон с върха на 
пръста си, за да спрете звуковия сигнал 
и да изключите символа .

7. Фурната ще се изключи автоматично.

8. Фурната е готова за отстраняване с кър-
па на отлагания от мръсотия и излишна 
вода.

Функцията Hydroclean® работи при ниски 
температури. Въпреки това, времето за ох-
лаждане може да варира според от темпе-
ратурата в помещението.

ВНИМАНИЕ
Преди да докосвате вътрешната повърх-
ност на фурната директно, уверете се, 
че температурата не е прекалено висо-
ка.

Ако е необходимо по-дълбоко почиства-
не след като използвате функцията 
Hydroclean®, използвайте неутрални по-
чистващи препарати и неабразивни гъби.
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Пиролитична самопочистваща функция

ВНИМАНИЕ
Преди да проведете пиролитичен цикъл 
на почистване, внимателно прочетете 
инструкциите за безопасност, които ще 
откриете в началото на книжката за Ин-
сталиране и поддръжка. 

Тази функция Ви позволява да проведете 
пиролитичния почистващ цикъл, по време 
на който се изгарят натрупаните наслагва-
ния от мазнини чрез висока температура 
във фурната. 
Обикновено пиролитичния цикъл се препо-
ръчва след всеки 4-5 използвания; избере-
те най-подходящата програма в зависимост 
от това колко мръсна е фурната. За много 
мръсни фурни изберете по-дълъг цикъл.
По време на пиролитичния цикъл светли-
ната във фурната остава изключена. 

ПРОГРАМИРАНЕ НА 
ПИРОЛИТИЧНАТА ФУНКЦИЯ

ВАЖНО
Преди извършване на пиролитичното 
почистване, премахнете всички при-
надлежности и ястия от фурната, вклю-
чително решетъчните скари и/или те-
лескопичните подвижни водачи. За да 
ги почистите следвайте инструкциите в 
брошурата за Инсталиране и поддръж-
ка, която върви в комплект с фурната.

ВНИМАНИЕ
Почистете всички разливи или преко-
мерни замърсявания, тъй като по време 
на пиролитичния цикъл на почистване 
те могат да се запалят и да стане пожар.

ВНИМАНИЕ
Преди стартиране на пиролитичния ци-
къл се увечете, че фурната е добре за-
творена.

1. Включете фурната и изберете функция-
та Pyrolysis , използвайки лявото коп-
че.

2. Използвайте дясното копче, за да из-
берете най-подходящата пиролитична 
програма в зависимост от това, колко 
мръсна е фурната:

 P1: Лека пиролиза. С продължителност 
1 час.

 P2: Редовна пиролиза. С продължител-
ност 1,5 часа.

 P3: Интензивна пиролиза. С продължи-
телност 2 часа.

3. Потвърдете избора си с бутон . Вед-
нага след това вратата ще се заключи 
автоматично.

ВНИМАНИЕ
Ако вратата не е добре затворена, пиро-
литичният цикъл няма да започне. Ще 
прозвучи звуков сигнал и символът ще 
светне на екрана . 

Ако това се случи, затворете вратата 
добре, за да активирате заключването 
и за да започнете пиролитичния цикъл.

4. След като вратата бъде заключена, сим-
волът  ще светне на дисплея на ча-
совника и ще се появи оставащото вре-
ме преди края на пиролизата.
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6. Натиснете произволен бутон, за да из-
ключите звуковия сигнал.

7. Фурната ще се изключи автоматично.

8. Процесът на загряване на фурната е 
приключил, но фурната е изключително 
гореща и не може да се използва.

 Моторът за охлаждане ще продължи да 
функционира и символът  ще остане 
включен, докато фурната не се охлади. 

ВАЖНО
Процесът на охлаждане може да варира 
в съответствие с температурата в поме-
щението, поради високата температура 
във фурната.

  9. След като фурната се охлади симво-
лът  ще се изключи, а вратата ще се 
отключи.

10. Отворете вратата на фурната и почис-
тете вътрешността с влажна кърпа, от-
странявайки пепелта, образувала се по 
време на цикъла на почистване. Труд-
ните за достигане места във фурната 
трябва да бъдат почистени с неметал-
на тел за почистване. 

11. След като фурната бъде почистена, не 
забравяйте да поставите обратно но-
сачите и принадлежностите. 

12. Фурната вече е готова да бъде използ-
вана отново. 

ВАЖНО
Ако имате някакви проблеми при програ-
мирането и използването на тази функ-
ция, се консултирайте с брошурата за 
Инсталиране и поддръжка, която върви 
в комплект с Вашата фурна.

ВАЖНО
Фурната е програмирана и пиролитични-
ят цикъл на почистване е в ход.

През първите 10 минути можете да от-
ложите началото на пиролизата чрез  
програмиране на време за приключва-
не. За да го направите, натиснете буто-
на , за да получите достъп до менюто 
за опции на таймера. След като времето 
на приключване вече е било избрано, 
потвърдете го, използвайки бутона .

По време на пиролитичния цикъл мо-
жете да изберете различна опция на 
таймера. Ако желаете, можете да акти-
вирате заключването за безопасност на 
децата.

Не се опитвайте да отваряте вратата на 
фурната, тъй като това може да прекъс-
не процеса на почистване. 

5. Когато пиролитичният цикъл на по-
чистване завърши, ще прозвучи звуков 
сигнал, символът  ще светне и 00:00 
ще се появи на екрана.
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 Когато вратата е отключена и може 
да бъде отворена, символът  ще 
изчезне и времето отново ще се пока-
же на дисплея на часовника.

б) Безопасна вътрешна температура: 
Ако температурата във фурната е 
безопасна, тя ще се отключи веднага. 

3. Безопасна вътрешна температура: Ако 
вътрешната температура на фурната е 
безопасна, тя ще се отключи веднага и 
фурната ще се върне към екран в готов-
ност. 

ОТМЕНЯНЕ НА ПИРОЛИЗАТА
Пиролизата е автоматична функция и като 
такава може да се активира само, използ-
вайки програмата на таймера. За да отме-
ните пиролизата фурната трябва да бъде 
нулирана, следвайки инструкциите, показа-
ни по-долу: 

1. Натиснете бутона . 

 Пиролизата ще спре. 

2. Две ситуации могат да възникнат във 
връзка с вътрешна температура на фур-
ната:

a) Опасна вътрешна температура: В 
този случай вратата ще остане заклю-
чена, докато температурата спадне 
до безопасно ниво. Символът  ще 
се появи на екрана.
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