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МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФУРНАИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия 
продукт. Надяваме се, че той ще 
отговори на Вашите изисквания. 
Внимателно следвайте препоръките, 
изложени в тази книжка и така 
Вашият уред ще работи ефикасно. 
Не се колебайте да ни търсите при 
необходимост. Ние винаги ще бъдем 
до Вас, за да Ви сътрудничим при 
нужда и за да Ви даваме полезна 
информация за всички продукти с 
марката “LINO”.
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Съдържание

1 - Презентиране и размери на продукта
2 - Предупреждения
3 - Подготовка за монтаж и употреба
4 - Употреба на фурната
5 - Почистване и поддръжка на фурната
6 - Сервиз и транспорт
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Списък с компонентите:

1- Контролен панел
2- Дръжка на вратата 
3- Врата на фурната
4- Child lock заключване (ако е налично) 
5- Tавичка
6- Долен нагревателен елемент 
7- Горен нагревателен елемент 
8-  Решетка
9- Странична решетка / формован муфел
10- Осветление
11- Заден нагревателен елемент (ако е наличен)
12- Вентилатор (ако е наличен)
13- Изпускателен отвор за въздуха

Част I. Презентиране и размери на продукта

Фурна за вграждане
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Преди да използвате уреда за първи път, моля вземете всички необходими 
мерки за безопасност и прочетете внимателно инструкциите за употреба.

Инструкции за безопасност

 Този уред може да се използва от деца, 
навършили 8-годишна възраст и лица с 
ограничени физически, сетивни или умствени 
способности или липса на опит и познания, ако 
са наблюдавани или инструктирани относно 
използването на уреда по безопасен начин и 
осъзнават съществуващите рискове.. Не 
позволявайте на децата да си играят с уреда. 
Почистването и поддръжката не трябва да се 
извършват от деца без надзор.

  Този уред е направен за домашна употреба и е 
уред за вграждане.

  След като махнете уреда от опаковката му, 
моля проверете за нанесени повреди. Ако 
съществуват такива, не правете опит да 
използвате уреда и незабавно се свържете с 
оторизиран сервиз. Опаковъчни материали 
като – найлон и стиропор могат да бъдат опасни 
за деца, подобни материали трябва веднага да 
се приберат или изхвърлят.

  Уредът трябва да бъде монтиран и тестван за 
работа от оторизиран техник, който да следва 
всички условия поставени от производителя, 
показани в тези инструкции. Производителят не 
носи отговорност за нанесени щети по време на 
монтаж, които са вследствие на неправилен 
монтаж.

Част II. Предупреждения 
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  Преди да свържете вашия уред към 
електрическата инсталация във вашия дом, 
проверете съответствието на напрежението, 
посочено на информационен стикер, който е 
прикрепен към уреда и/или на опаковката, с 
условията на работа.

  Не използвайте фурната, преди да сте я 
монтирали напълно.

  Уверете се, че всички бутони са изключени, 
когато уреда не е в режим на работа.

  Уверете се, че захранващият кабел не е усукан 
по време на монтажа на уреда.

  Захранващият кабел не трябва никога да се 
подменя от клиента. В случай на някаква 
повреда, свързана със захранващия кабел, моля 
свържете се с оторизиран сервиз.

  Преди да подмените осветителната лампа във 
фурната, изключете фурната.  

  Изключвайте уреда преди почистването и 
поддръжката му.

  Някои части от фурната могат да запазят 
топлина за по- дълъг период от време; Моля 
изчакайте, докато основно изложените на 
топлина части се охладят и тогава използвайте 
фурната.

  Не дръжте близо до уреда лесно запалими 
материи/ вещества, докато е в режим на работа.

  Когато използвате други електрически уреди, 
които са разположени близо до уреда, уверете 
се, че техните кабели не влизат в пряк контакт с 
нагряващите се части.
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  Когато уреда не е в режим на работа, уверете се, 
че всички бутони са на „0”положение(изключени).

  Вашият уред има нужда от определена 
циркулация на въздуха, докато е в режим на 
работа. Прочетете внимателно тази част от 
инструкциите, където начините за монтаж са 
показани и обяснени, уверете се, че 
практическите условия за работа са спазени.

  Тези инструкции са изготвени специално за 
всички модели фурни. Някои от спецификациите 
обяснени в наръчника е възможно да не се 
отнасят за вашия уред. Обърнете повече 
внимание на обясненията, придружени от 
илюстрации, докато четете инструкциите.

  ВНИМАНИЕ: Достъпните части стават горещи по 
време на работа. Дръжте децата на страна от 
фурната.

  Този уред не е предназначен за употреба от лица 
(включително деца) с намалени физически, 
сетивни и умствени способности, или с липса на 
опит и познания, освен ако те не се наблюдават и 
напътстват от отговорни за тях лица.

  Децата трябва да се наблюдават, за да се 
уверите че те не си играят с уреда.

ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО ДЕЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УРЕДА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИНАГИ 
ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И В СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМ ИЛИ ПОВРЕДА 
ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ САМО КЪМ ОТОРИЗИРАНИ ТЕХНИЦИ.

Обърнете внимание на следното, когато използвате уреда:
  Бъдете внимателни и свържете уреда към заземен контакт.
  Не поставяйте захранващия кабел на уреда близо до нагрети места. Не го 

доближавайте до уреда. Ако възникне проблем със захранващия кабел, обърнете се 
към оторизиран сервиз.
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   При моделите с таймери, се уверете че сте настроили времето преди пускането на 
фурната или при спиране на електричеството. В помещението ще се генерира топлина 
и влага. Проветрете добре помещението.

  Когато за първи път използвате вашата фурна ще усетите специфична миризма 
излъчена от нагревателните елементи и от материалите използвани при монтажа. 
Поради тази причина, преди употреба на фурната, нагрейте максимално за период от 
45 минути. В същото време е необходимо да проветрите помещението, в което се 
намира фурната.

  Не пипайте вътрешната част и нагревателните елементи, когато използвате фурната. 

  Не слагайте леснозапалими и горивни вещества във фурната. 

  Бъдете внимателни, когато използвате фурната, външната част също може да бъде 
гореща.  Дръжте децата настрана от фурната.

  Докато вратата на фурната е отворена, не позволявайте на децата да се опират и да 
сядат на нея.

  Стойностите посочени на отпечатаните табели по уреда са стойности постигнати в 
лабораторна среда и отговарят на съответните стандарти. Тези стойности може да 
варират в зависимост от употребата и условията на работа на уреда.

   Внимание: температурата на достъпните повърхности по време на работа надвишава 
95ºС. За да избегнете опасни ситуации, не докосвайте нагорещените повърхности.

  Не използвайте груби или остри почистващи средства за почистването на стъклото на 
вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността на стъклото.

  Не използвайте паропочистващи уреди при почистването на фурната.

  ВНИМАНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен преди да подмените лампата във 
фурната, за да избегнете вероятността от токов удар.

  След приключване на готвенето, охлаждащият вентилатор продължава да работи 
докато фурната се охлади напълно.

  Вашият уред е произведен в съответствие със съответните инструкции за безопасност 
свързани с електрическите уреди. Поддръжката и ремонтите трябва да се 
осъществяват само от оторизирани сервизни техници. Инсталирането и ремонтните 
дейности, които се осъществяват без следването на правилата могат да бъдат опасни.

Външните повърхности се нагряват докато уреда работи. Нагревателните елементи 
подаващи топлината във вътрешността на фурната и излизащата пара са извънредно 
горещи. Тези области ще продължават да бъдат топли за известен период от време дори и 
уредът да е изключен. Никога не докосвайте горещите повърхности. Пазете децата 
настрани.
За да започнете да готвите с фурната трябва да настроите врътките на термостата и 
функциите и да програмирате таймера ако има наличен такъв. В противен случай, фурната 
няма да работи.
Докато вратата на фурната е отворена, не оставяйте нищо върху нея. Може да нарушите 
баланса на уреда или да счупите вратата.
Изключете уреда от контакта, когато не го използвате.
Защитавайте уреда от атмосферни влияния. Не го оставяйте под въздействието на слънце, 
дъжд, сняг, прах и т.н.
Не използвайте уреда с отделни дистанционни устройства.
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Произведена с най-добрите по качество части и материали, тази съвременна, функционална и 
практична фурна ще удовлетвори всички ваши нужди напълно. Моля, прочетете инструкциите, 
за да постигнете възможно най-добри резултати и за да нямате проблеми с уреда за в бъдеще. 
Информацията, показана по-долу съдържа инструкции за правилно разположение и сервизни 
операции на фурната. Те трябва да бъдат прочетени на всяка цена, особено от техниците, които 
ще монтират уреда.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ ЗА МОНТАЖ НА ФУРНАТА!

3.1 Избиране на местоположение за фурната.

Има няколко точки, на които трябва да се обърне внимание, когато избирате местоположението 
на фурната. Моля, бъдете сигурни, че сте отделили нужното внимание на нашите препоръки, 
показани по-долу, за да избегнете проблеми с уреда и опасни ситуации, които могат да се 
появят в по-късен етап!

  Когато искате да изберете местоположение за вашата фурна, трябва да внимавате за 
поставянето на лесно запалими вещества близо до уреда, като например пердета, 
мушами, които лесно могат да се запалят.

  Мебелите около фурната трябва да бъдат направени от материали издържащи на 
температура над 50 °С.

  Във фигура 1 са показани необходимите разстояния до стените на шкафовете и до 
аспиратора. Съответно, аспиратора трябва да е на минималното разстояние от 65 см 
от готварския плот, а ако няма аспиратор тогава височината трябва да бъде не по-
малка от 70см. 

Част III. Подготовка за монтаж и употреба.
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3.2 МОНТАЖ НА ВГРАДЕНА ФУРНА
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След като махнете материалите, в които е опакована фурната, проверете дали фурната не е 
повредена. В случай, че има нанесена щета, не я използвайте, а незабавно се свържете с 
оторизиран сервиз.

Поставете фурната в предназначеното за вграждане място, като я поставите с лице към вас и 
избутвате навътре. Отворете вратата на фурната и сложете 2-та винта в отворите на предната 
рамка.) Завийте монтажните винтове, докато фурната прилепне към мебелната част.
 
Разрезите и материалът на мястото, на което трябва да се монтира фурната трябва да бъдат 
устойчиви на високи температури. При правилния монтаж, трябва да се предотврати контактът с 
електрическите или изолиращите части. Изолиращите части трябва да бъдат поставени по 
начин, по който да бъдете сигурни, че те не могат да се премахнат. Не се препоръчва монтаж на 
уреда в близост до хладилник или фризер. Иначе, изпълнението на споменатото до тук ще бъде 
с отрицателен ефект, поради отделящата се топлина. 

3.3 Електрическо свързване и мерки за сигурност при монтаж на фурната

Инструкциите показани по-долу трябва да бъдат непременно изпълнени по време на 
електрическото свързване.

  Заземяващият кабел трябва да бъде свързан към винта със знака за заземяване. 
Свързването на захранващия кабел трябва да бъде направено, както е показано на 
фигура 2. Ако нямате заземяващ изход, веднага се свържете с оторизиран Сервиз.

  Заземеният контакт, трябва да бъде разположен близо до уреда. Никога не 
използвайте разклонител.

  Захранващият кабел не трябва да осъществява пряк контакт с горещата повърхност 
на уреда.

  В случай на повреда със захранващия кабел, моля свържете се с оторизиран сервиз. 
Кабелът трябва да бъде подменен от оторизиран сервиз.

  Електрическото свързване на уреда трябва да бъде направено от оторизиран сервиз. 
Трябва да се използва захранващ кабел тип H05VV – F. 

  Грешно направено електрическо свързване може да повреди уреда. Производителят 
не носи отговорност за подобни нанесени щети.

  Този уред е направен за работа с електричество 220 – 240 V. Ако стойността на 
електричеството е различно от стойността, показана по-горе, свържете се незабавно с 
оторизиран Център.

  Уредът е предназначен за устойчиво свързване към главното захранване. В 
електрическата верига трябва да се инсталира многополюсен ключ с хлабина на 
контактите най-малко 3мм (оразмерен с 32А, от типа забавена функция).

Производителят декларира, че не носи никаква 
отговорност, за каквато и да е било щета или 
загуба, нанесена от неизпълнението на 
инструкциите за безопасност!
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4.2. Употреба на фурната
Врътка за избиране на функциите
За да зададете желаната функция трябва да оперирате с 
врътката за избиране на функции (фиг.3). Трябва да настроите 
и врътката за настройване на температурата на желаната от 
вас температурна стойност. Ако не извършите тези операции, 
функцията която сте задали, няма да се активира.

Врътка за настройване на температурата
Да се използва заедно с врътката за задаване на желаната от вас 
функция. (фиг.4) Когато фурната достигне зададената 
температура, терморегулаторът ще прекъсне електрическата 
верига и сигналната лампа за температурата ще се изключи. 
Когато температурата падне под настроената температурна 
стойност, терморегулаторът ще се включи отново, както и 
сигналната лампа за температурата.

4.3. Употреба на врътката за избиране на функциите
Таблица 1
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Функция – Размразяване: 

Може да стартирате операция – размразяване като сложите 
замразената храна във фурната и да настройте контролния бутон на 
функцията за размразяване. С тази функция не готвите, не печете, 
просто размразявате храни за по-кратък период от време. Сложете 
храната, която искате да размразявате на решетката, която ще 
поставите на 3-то ниво от горе на долу (Фигура 5). За да съберете 
водата, акумулирала се от разтопения лед, поставете тавичка под 
решетката.

Функция – Традиционно печене, работят горен и долен нагревателен елемент. 

Този традиционен метод за готвене, когато топлината се излъчва при работата на горен и на 
долен нагревател, позволява печене на храната от горе и от долу.  Настройте от контролната 
врътка препоръчаната температура от таблицата, където са посочени градусите за 
определените ястия. За препоръчване е преди да започнете готвенето да затоплите фурната 
поне за 10 минути. Поставете храната в нужния и избран от вас съд и спазете препоръчаното 
времетрене за приготвяне на даденото ястие. Тази функция се препоръчва за приготвяне на 
кейкове, пандишпан, паста, пица, лазаня и др.
След готвене/печене, изключете функцията, занулете температурата и изключете таймера, 
ако има такъв. Извадете приготвеното ястие от фурната, сложете на избрано от вас безопасно 
място и се уверете, че фурната е напълно изстинала, като държите вратата й отворена. Тъй 
като фурната ще бъде много нагорещена, пазаете себе си и дръжте настрана децата. 

Функция – Статично готвене с вътрешен вентилатор, горен и долен нагревател.

Благодарение на работата на вътрешния вентилатор и неговата перка, тази функция 
позволява на въздуха, отделян от горния и долния нагревател да циркулира вътре във 
фурната. Настройте температурната величина, показана в таблицата, за да извършите 
готвенето. Задайте функцията от бутона, програмирайте таймера на препоръчаното 
времетраене за готвене и направете предварително загряване на фурната за около 10 
минути. Храната е сложена в определен съд и операция готвене започва. Всички части от 
даденото ястия ще бъдат сготвени равномерно, защото въздуха във фурната ще бъде 
разпределен равномерно. Подходящо за готвене с една тавичка.
След като приготвите ястието, изключете от функция и от температурните настройки и 
деактивирайте програмирания таймер, ако има такъв. Извадете храната от фурната, 
поставете я на желано и безопасно място избрано от вас и се уверете,че фурната е напълно 
изстинала, като държите вратата й отворена. Тъй като фурната ще бъде много нагорещена, 
пазете себе си и дръжте настрана децата. 

Грил функция 

Тази функция се използва за грилово печене, печене на пиле и печене на шиш. След като 
сложите тавичката от фурната върху решетка №3., може да започнете готвенето. Тавичката, 
поставена на решетка №3, подсигурява събирането на всички отделени мазнини по време на 
готвенето. 
Когато използвате грила, вратата на фурната трябва да бъде затворена и температурата 
във фурната да бъде настроена на 190°С.

Настройте врътката за температурата на необходимите градуси. След като затоплите 
фурната за около 5 минути, може да сложите храната и да започнете приготвянето й. 
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След като приготвите ястието изключете от функция и от температурните настройки и 
деактивирайте програмирания таймер, ако има такъв.  Извадете храната от фурната, поставете я 
на желано и безопасно място избрано от вас и се уверете,че фурната е напълно изстинала, като 
държите вратата й отворена. Тъй като фурната ще бъде много нагорещена, пазете себе си и 
дръжте настрана децата. 

  Функция двоен грил, работят гриловият и горният нагревателен елемент

Тази функция се използва за по-бързо грилово печене, печене на пиле и печене на шиш. След 
като сложите тавичката от фурната върху решетка на ниво 2., може да започнете готвенето. 
Тавичката, поставена на решетката на ниво 2, подсигурява събирането на всички отделени 
мазнини по време на готвенето. 
Когато използвате грила, вратата на фурната трябва да бъде затворена и температурата във 
фурната да бъде настроена на 200°С.
Настройте температурата на необходимите градуси. След като затоплите фурната за около 5 
минути, може да сложите храната и да започнете приготвянето й. 
След приключване на готвенето, изключете зададените функция и температура и нулирайте 
таймера, ако е настроен. Извадете сготвената храна от фурната, поставете я на безопасно 
място и се уверете, че фурната напълно ще се охлади, като оставите вратата отворена. Тъй 
като фурната ще е гореща, стойте далеч от нея и пазете децата настрана.

          Функция – Работи долен нагревателен елемент и вентилатор

При тази функция е активен и работи долния нагревателен елемент и вентилатора. Тази 
функция е най-подходяща за приготвяне на пица.

         Функция – двоен грил и вентилатор

При тази функция се осигурява доброто печене чрез работата на вентилатора, грила и 
горния нагревателен елемент. След като сложите тавичката от фурната върху решетка на 
ниво2., може да започнете готвенето. Тавичката, поставена на решетка на ниво2, 
подсигурява събирането на всички отделени мазнини по време на готвенето. 
Когато използвате грила, вратата на фурната трябва да бъде затворена и температурата 
във фурната да бъде настроена на 200°С.
Настройте температурата на необходимите градуси. След като затоплите фурната за около 
5 минути, може да сложите храната и да започнете приготвянето й. 
След приключване на готвенето, изключете зададените функция и температура и 
нулирайте таймера, ако е настроен. Извадете сготвената храна от фурната, поставете я 
на безопасно място и се уверете, че фурната напълно ще се охлади, като оставите 
вратата отворена. Тъй като фурната ще е гореща, стойте далеч от нея и пазете децата 
настрана.

След като приготвите ястието изключете от функция и от температурните настройки и 
деактивирайте програмирания таймер, ако има такъв.  Извадете храната от фурната, поставете я 
на желано и безопасно място избрано от вас и се уверете,че фурната е напълно изстинала, като 
държите вратата й отворена. Тъй като фурната ще бъде много нагорещена, пазете себе си и 
дръжте настрана децата
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4.5 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ ТАЙМЕР

   Настройване на времето:

Времето трябва да бъде настроено преди да започнете да използвате 
фурната. След като включите фурната към електрическото захранване, 
символ (А) и три нули „0“ ще започнат да мигат на дисплея. Натиснете (+) 
и (-) бутоните едновременно. Символът ще се появи на дисплея.     
Също така и точката в средата на дисплея ще започне да мига. 
Използвайки бутоните (+) и (-) настройте текущото време, докато точката 
премигва. След настройването точката ще започне да свети постоянно.

След като включите фурната към електрическото захранване, когато символът (А) и трите нули  
<<0>> започнат да мигат, фурната не може да бъде програмирана чрез използване на контролните 
бутони. Когато бутоните (+) и (-) са натиснати едновременно за настройване на времето, символ  
    ще се покаже на дисплея. Когато този символ се покаже на дисплея, Вие може ръчно да 
програмирате фурната. Ако настроеното време се нулира поради прекъсване на 
електричеството, операцията за настройване на времето, трябва да бъде повторена отново. 

Настройване на звуково предупреждение за изтичане на времето:

Времето трябва да бъде настроено преди да се започне да се използва 
уреда. След електрическото захранване  на фурната символ „А“ и три 
нули  „0“ ще започнат да мигат. Натиснете (+) и (-) бутон едновременно.  
Символ    ще се появи на дисплея. Също така и точката в средата  на 
дисплея ще започне да мига. Използвайки (+) и (-) бутоните, настройте 
текущото време,  докато точката мига. След настройването, се очаква 
точката да свети постоянно. Тази функция може да се използва, за да се 
получи звуково предупреждение за изтичане на настроеното време. 

фиг. 19

фиг. 18
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Натиснете бутона MODE в средата. Символ     ще започне да мига върху дисплея. Също така ще се  
покажат и три нули „0“. Настройте желания период, след изтичането на който искате да получите 
звуково предупреждение, използвайки (+) и (-) бутоните докато на дисплея мига символа  . 
Известно време след настройването, символът     ще започне да свети постоянно. Когато символът   
2 започне да свети постоянно, настройването на звуковата аларма е направено. 

Звуковата аларма за изтичане на времето може да бъде настроена в границите от 0 до 
23,59ч.

Когато настроеното време изтече, таймерът издава звуково предупреждение и символът     .
започва да мига на дисплея. Натискайки който и да е бутон, ще спре  звуковата аларма, а символът  
      изчезва от дисплея. 

Настройването на Звуковото предупреждение е само за  алармени цели. Фурната не се 
програмира при използването на тази функция. 

Полу-автоматично настройване на времето за готвене: 

Тази функция се използва за готвене в желания времеви период. 
Храната, която ще се готви се поставя вътре във фурната. Фурната е 
настроена на желаната функция за готвене. Термостатът на фурната е 
настроен на желаните градуси в зависимост от ястието, което ще се 
готви. Натиснете бутона MODE,  докато видите „stop” на дисплея. Когато 
видите „stop” на дисплея, символът „А“ ще започне да мига. Настройте 
времето за готвене за храната, която искате да готвите, използвайки (+) и 
(-) бутоните,  докато таймерът е в тази позиция. Известно време след 
като завърши процедурата по настройването, текущото време ще се 
покаже на дисплея, а символът  (А) и символът       ще започнат да светят 
постоянно на дисплея. Докато  извършвате това и фурната ще започне 
да работи. 

Може да бъде настроено продължителност на готвене между 0 и 10 часа.  След 
завършване на настройването на продължителността, таймерът ще спре фурната и ще даде 
звуково предупреждение. Също така и символът (А) ще започне да мига на дисплея. След 
поставяне на врътката за функциите и врътката на термостата на позиция 0, натискането на който и 
да е бутон ще спре звуковото предупреждение. Също така и таймерът ще бъде настроен за ръчно 
управление. 

Полу-автоматично програмиране времето с край на готвенето:

Тази функция се използва за готвене съгласно желаното време за приключване на готвенето. 
Храната, която ще се готви се поставя във фурната. Фурната е настроена на желаната функция за 
готвене. Термостатът на фурната е настроен на желаните градуси в зависимост от ястието, което 
ще се  готви. Задръжте натиснат бутон „MODE” докато на дисплея видите „ end” на дисплея, 
символът „А“ и текущото време респективно ще започнат да мигат.

Настройте времето, за което искате храната да се сготви, използвайки 
(+) и (-) бутоните, докато таймерът е в тази позиция. Известно време 
след като завърши тази операция, текущото време ще се появи на 
дисплея, а символът (А) и     ще започнат да светят постоянно на 
дисплея. Докато правите това и фурната ще започне да работи.

A
aU r

MODE

A
En d

MODE

фиг. 21

фиг. 20
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Вие може да настроите време, което е до 10ч. след текущото време.

 След завършване на настройването на продължителността на готвене, таймерът ще спре фурната 
и ще даде звуков сигнал. Също така и символът „А“ ще започне да свети на дисплея. След като 
върнете бутона на функциите и бутона на термостата на позиция 0, натискането на  който и да е 
бутон на таймера ще спре звуковото предупреждение. Също така и таймерът ще бъде върнат към 
функция за ръчна употреба.

Напълно-автоматично програмиране:

Тази функция се използва  за готвене след определен период от време, с определена 
продължителност. Храната, която трябва да бъде приготвена се поставя във фурната. Фурната е 
настроена на желаната функция за готвене. Термостатът на фурната е настроен на желаните 
градуси в зависимост от приготвяното ястие.

Първо, Задръжте бутон MODE докато видите „stop” на дисплея на таймера. Когато видите 
„ stop” на дисплея, символът (А) и ще започне да мига. Настройте периода за готвене за ястието, 
което искате да приготвите, използвайки (+) и (-) бутоните, докато таймерът е на тази позиция. 
Известно време след настройването, текущото време ще се покаже на дисплея, а символът  (А) и  
        ще започват да светят постоянно на дисплея. ( фиг. 20).

Може да се настрои период на готвене между 0 и 10ч. 

Второ, задръжте натиснат бутон MODE докато видите „end” на дисплея на таймера. Когато видите „ 
end” на дисплея на таймера, символът (А) и текущото време ще започнат да мигат в допълнение на 
периода на готвене. Настройте времето за края на готвенето за ястието,  използвайки (+) и (-) 
бутоните, докато таймерът е в тази позиция. Известно време след като  завърши операцията по 
настройването, текущото време ще се покаже на дисплея, а символът (А) ще започне да свети 
продължително на дисплея (фиг. 21).

Може да настроите време, което е до 23.59ч. след времето, получено чрез прибавяне на 
периода на готвене към текущото време.

Фурната ще започне да работи в часа, изчислен чрез изваждане на времето за готвене от 
настроеното време за края на готвене, и ще спре в края на настроеното време за край на готвенето. 
Таймерът ще даде звуков сигнал, а символът (А) ще започне да мига. След настройване на бутона 
на функциите и на термостата на позиция 0, натискането на който и да е бутон, ще доведе до 
спиране на звуковото предупреждение. Също така и таймерът  ще бъде доведен до функция за 
ръчно използване. 

4.5. Настройка звука на дигиталния таймер.
Докато таймерът показва астрономическото време; ако задържите бутона (-) за 1-2 секунди, 
таймерът ще възпроизведе звуков сигнал. С всяко следващо натискане на бутона (-), таймерът ще 
възпроизведе три различни звукови сигнала. Не натискайте друг бутон и тогава таймерът ще 
запази последно избрания звуков тип.,,
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4,5 Аксесоари използвани към фурната:

За препоръчване е да използвате съдовете посочени в таблицата, в зависимост от храната, която 
приготвяте във фурната. Освен тавичките намиращи се във фурната, вътрешния ротационен шиш 
за месо (опция), с които е снабдена фурната, има възможност да използвате стъклени съдове, нож 
за кейкове, специални тави, подходящи за вашата фурна, може да закупите всички изброени до 
тук. Обърнете внимание на информацията дадена от производителя, отнасяща се за тази точка. 
Ако се използват малки по големина съдове, поставете съда на вътрешната решетка, така че той да 
бъде позициониран точно в средата.  Информацията дадена по-долу се отнася за емайлирани 
повърхности. 
Ако ястието, което приготвяте не покрива напълно тавата, ако храната е дълбоко замразена или 
ако тавата се използва, за да събира отделящите се сокове от храната, когато се използва грила; 
може да се получи деформация на тавата, дължаща се на висока температура, достигната по 
време на готвенето. Това е нормално, физическо състояние в резултат на обмен на топлина. Не 
поставяйте стъклени тави или съдове в хладилник, веднага след като сте ги извадили от фурната. 
Не ги оставяйте върху студени и мокри повърхности. Уверете се, че съдовете са се охладили и сте 
ги поставили върху суха кърпа. Иначе, стъклената тава или съд може да се счупят. Ако ще готвите с 
грила, ние ви препоръчваме да използвате грила+тавата(ако вашата фурна е снабдена с 
изброените). По този начин, капенето и разпръскването на мазнина няма да нацапат вътрешната 
част на фурната. Ако ще използвате големия грил, сложете тавата на една от ниско разположените 
решетки, за събирането на мазнините. За да улесните необходимото след готвенето почистване, 
добавете също така и малко вода. По време на операция, в която работи грила използвайте 
решетка 3 и 4 и смажете грила, за да предотвратите залепването на месото за грила.

Телена решетка: Използва се като грил или за поставянето на различни съдове.
Плитка тавичка: Използва се за печене на пасти.
Дълбока тавичка: Използва се за печене на задушено.

1. ниво
2. ниво
3. ниво
4. ниво
5. ниво

Телена решетка със стопери

- Решетката може да се постави на всяко 
едно ниво в муфела, като се избута до края.
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5.1 Почистване

Преди да започете почистването на вашата фурна, изключете всички копчета и се уверете, че 
уреда се е охладил. Изключете уреда от контакта.  Не използвайте почистващи материали, чийто 
части биха могли да надраскат емайлираните и цветни участаци. Използвайте кремобразни и 
течни почистващи препарати. Тъй като препаритите могат да бъдат изключително вредни и да 
наранят повърхностите, не използвайте разяждащи препарати, абразивни почистващи пудри, 
груби, телени, вълнени или твърди предмети. Ако голямо количество от даден препарат се разлее 
във фурната, има много голяма вероятност да изгори, и може да повреди емайла на фурната. 
Незабавно трябва да почистите разлятата течност. Не използвайте парни уреди за почистване на 
фурната.

Почистване на вътрешната част на фурната:
      
Уверете се, че сте изключили фурната от захранването, преди да започнете почистването. Ще 
постигнете най – добри резултати, ако почистите вътршната част на фурната, когато тя е малко по – 
топла. След всяка употреба почиствайте фурната с мека кърпа, навлажнена със сапунена вода. 
След това, почистете с навлажнена с чиста вода кърпа и веднага след това със суха. Цялостно 
почистване може да бъде необходимо от време на време, като за това почистване трябва да 
използвате течни, почистващи препарати. Не използвайте сухи почистващи пудри. При наличност 
на каталитични емайлирани панели, задната стена и страничните стени не изискват почистване. 
Но ще бъде необходимо да смените панелите в определен период от време.

5.2 Поддръжка:

Смяна на осветлението на фурната. 
За препоръчване е тази операция да бъде извършена от оторизиран Сервиз. Изключете фурната 
от захранването и се уверете, че е изстинала. Стойностите на крушката трябва да бъдат 230V, 25W, 
тип Е14, T300. 
Дизайнът на лампата е специфичен за употреба за електродомакински уреди и не е подходяща 
за стайно осветление.

ЧАСТ 5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ФУРНАТА
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6.1. Изисквания, с които трябва да се съобразите преди да се свържете със Сервиз.

Ако фурната не може да работи:
 Може да не е включена в контакта, или проблема да възникне от внезапно прекъсване на тока. 
За моделите, прозведени с таймер, може да не е зададено времето.

Ако фурната не нагрява:
Нагряването може да не е настроено от врътката на терморегулатора.

Ако осветлението, вътре във фурната не работи:
Електричеството трябва да се провери, за да се разбере дали лампите са дефектни. Ако са 
дефектни, може да ги смените, като следвате ръководството. 

Печене (долен и горен нагревател, не печат равномерно)
Обърнете внимание на разположението на шкафовете, времето, за което се приготвя даденото 
ястие и температурните стойности, показани в наръчника.

Освен написаното до тук, ако съществува друг проблем, моля обърнете се към 
оторизиран сервиз.

6.2 Информация, свързана с транспорта.

Ако се нуждаете от транспорт:
Пазете опаковката, в която е бил продукта и ако има нужда от преместване, моля сложете уреда 
в оригиналаната му опаковка. Следвайте знаците, предназначени за транспорт, показани на 
опаковката. ...

Поставете хартия и залепете подвижните части на фурната.

Ако фурната не е с оригиналната си опаковка.
Вземете мерки за външната повърхност (стъкло и боядисани повърхности) на фурната, за да 
избегнете възможни повреди.

ЧАСТ 6. СЕРВИЗ И ТРАНСПОРТ

Ñèìâîëúò        âúðõó ïðîäóêòà èëè âúðõó äîêóìåíòà ïðèäðóæàâàù ïðîäóêòà ïîêàçâà, ÷å òîçè óðåä 
íå òðÿáâà äà ñå òðåòèðà êàòî äîìàêèíñêè îòïàäúöè. Âìåñòî òîâà, òîé òðÿáâà äà ñå ïðåäàäå â 
ïîäõîäÿù  ñáîðåí ïóíêò çà ðåöèêëèðàíå íà åëåêòðè÷åñêè è åëåêòðîííè óðåäè. 
Óíèùîæàâàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè â ñúîòâåòñòâèå ñ ìåñòíèòå çàêîíè çà îïàçâàíå íà 
îêîëíàòà ñðåäà è óíèùîæàâàíå íà îòïàäúöè.
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Марка

Модел

Тип на фурната EЛЕКТРИЧЕСКИ

Маса kg 31,7

Индекс на енергоефективност ‐ обикновени фурни 116,6

Индекс на енергоефективност ‐ с вентилатор 103,0

Енергиен клас A

Енергоконсумация (електрическа) ‐ обикновени фурни kWh/цикъл 0,94

Енергоконсумация (електрическа) ‐ с вентилатор kWh/цикъл 0,83

Брой кухини 1

Топлинен източник EЛЕКТРИЧЕСКИ

Обем l 61

Тази фурна съответства на EN 60350‐1 

Съвети за спестяване на енергия

Фурна

‐ Гответе ястията заедно, ако е възможно.

‐ Поддържайте кратко време за предварително нагряване.

‐ Не удлжавайте времето за готвене.

‐ Не забравяйте да изключите фурната след готвенето.

‐ Не отваряйте фурната по време на готвене.

FX 820 A IX
FX 109A IX



Символът върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не 
трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в 

подходящо място за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. 
Като осигурите изхвърлянето на този продукт по правилен начин, Вие ще способствате за 

предотвратяване на потенциални негативни последствия върху околната среда и човешкото 
здраве, които в противен случай могат да бъдат причинени поради неподходящо му 

третиране като отпадък. За по-подробна информация за рециклирането на този продукт, 
моля обърнете се към местната градска управа, службата за изхвърляне на отпадъци или 

магазина, откъдето сте закупили продукта.



OPERATING AND INSTALLATION 
INSTRUCTIONS OF 

BUILT-IN OVEN

FX 820 A IX
FX 109A IX



Dear  Customer,

We take offering quality products more than your expactation 
as goal, offers you the products produced in modern facilities 
carefully and particularly tested for quality.

Your manual is prepared in order to help you to use your 
appliance that is manufactured by the most recent technology, 
with confidence and maximum efficiency.

Before use of your appliance, carefully read this guide that
includes the basic information for right and safe installation,
maintenance and use. Contact to the nearest Authorized
Service for mounting of your product.
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PART 1: PRESENTATION AND SIZE OF PRODUCT

LIST OF COMPONENTS :

1- Control panel 
2- Handle
3- Oven Door
4- Child Lock 
5- Tray
6- Lower Heating Element (behind the plate)
7- Upper Heating Element (behind the plate)

8-   Wire Grill
9-   Racks
10- Oven Light
11- Turbo Heating Element(behind the plate)
12- Fan (behind the plate)
13- Air Outlet Shutters 
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PART 2 SAFETY WARNINGS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE USING YOUR 
APPLIANCE, AND KEEP IT IN A CONVENIENT PLACE FOR REFERENCE WHEN NECESSARY.

THIS MANUAL IS PREPARED FOR MORE THAN ONE MODEL IN COMMON. YOUR APPLIANCE 
MAY NOT HAVE SOME OF THE FEATURES THAT ARE EXPLAINED IN THIS MANUAL. PAY 

ATTENTION TO THE EXPRESSIONS THAT HAVE FIGURES, WHILE YOU ARE READING THE 
OPERATING MANUAL.

General Safety Warnings

- This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall 
not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children 
without supervision.  
- WARNING: The appliance and its accessible 
parts become hot during use. Care should be 
taken to avoid touching heating elements. 
Children less than 8 years of age shall be kept 
away unless continuously supervised. 
- WARNING: Danger of fire: do not store items 
on the cooking surfaces. 
- WARNING: If the surface is cracked, switch off 
the appliance to avoid the possibility of electric 
shock. 
- The appliance is not intended to be operated 
by means of an external timer or separate 
remote-control system.  
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- During use, the appliance becomes hot. Care 
should be taken to avoid touching heating 
elements inside the oven.
- During use, handles held for short periods in 
normal use can get hot. 
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp 
metal scrapers to clean the oven door glass and 
other surface since they can scratch the surface, 
which may result in shattering of the glass or 
damage to the surface. 
- Do not use steam cleaners for cleaning the 
appliance. 
- WARNING: Ensure that the appliance is 
switched off before replacing the lamp to avoid 
the possibility of electric shock.
- CAUTION: Accessible parts may be hot when 
the cooking or grilling is in use. Young children 
should be kept away. 
- Your appliance is produced in accordance with  all applicable local and international 
standards and regulations.
- Maintenance and repair work must be made only by authorized service technicians. 
Installation and repair work that is carried out by unauthorized technicians may endanger you. 
It is dangerous to alter or modify the specifications of the appliance in any way.
- Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure or electricity voltage and frequency) and the requirements of the appliance are 
compatible. The requirements for this appliance are stated on the label.
- CAUTION: This appliance is designed only for cooking food and is intended for indoor 
domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other 
application, such as for non-domestic use or in a commercial environment or room heating.
- Do not try to lift or move the appliance by pulling the door handle.
- All possible security measures have been taken to ensure your safety. Since the glass may 
break, you should be careful while cleaning to avoid scratching. Avoid hitting or knocking on 
the glass with accessories.



- Ensure that the supply cord is not wedged during the installation. If the supply cord is 
damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to prevent a hazard.
- While the oven door is open, do not let children climb on the door or sit on it.
Installation Warnings
- Do not operate the appliance before it is fully installed.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer 
is not responsible for any damage that might be caused by defective placement and 
installation by unauthorized people. 
- When you unpack the appliance, make sure that it is not damaged during transportation. In 
case of any defect; do not use the appliance and contact a qualified service agent 
immediately. As the materials used for packaging (nylon, staplers, styrofoam...etc) may cause 
harmful effects to children, they should be collected and removed immediately. 
- Protect your appliance against atmospheric effects. Do not expose it to effects such as sun, 
rain, snow etc. 
- The surrounding materials of the appliance (cabinet) must be able to withstand a 
temperature of min 100°C. 
During usage  
- When you first run your oven a certain smell will emanate from the insulation materials and 
the heater elements. For this reason, before using your oven, run it empty at maximum 
temperature for 45 minutes. At the same time you need to properly ventilate the environment 
in which the product is installed.
- During usage, the outer and inner surfaces of the oven get hot. While opening the oven 
door, step back to avoid the hot steam coming out of the oven. There may be a risk of burns.
- Do not put flammable or combustible materials, in or near the appliance when it is operating.
- Always use oven gloves to remove and replace food in the oven.
- Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. They may catch fire on 
condition of extreme heating. Never pour water on to flames that are caused by oil. Cover the 
saucepan or frypan with its cover in order to choke the flame that has occured in this case 
and turn the cooker off. 
- If you will not use the appliance for a long time, plug it off. Keep the main control switch off. 
Also when you do not use the appliance, keep the gas valve off. 
- Make sure the appliance control knobs are always in the "0" (stop) position when it is not 
used.
- The trays incline when pulled out. Be careful not to let hot liquid spill over.
- When the door or drawer of the oven is open, do not leave anything on it. You may 
unbalance your appliance or break the cover.
- Do not put heavy things or flammable or ignitable goods (nylon, plastic bag, paper, 
cloth...etc) into the drawer. This includes cookware with plastic accessories (e.g. handles).
- Do not hang towels, dishcloths or clothes from the appliance or its handles.
During cleaning and maintenance
- Always turn the appliance off before operations such as cleaning or maintenance. You can 
do it after plugging the appliance off or turning the main switches off.
- Do not remove the control knobs to clean the control panel.

TO MAINTAIN THE EFFICIENCY AND SAFETY OF YOUR APPLIANCE, WE 
RECOMMEND YOU ALWAYS USE  ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR 

AUTHORIZED SERVICE AGENTS IN CASE OF NEED.

5
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PART 3: PREPARATION FOR INSTALLATION AND USE

Figure 1

When choosing a place for the oven, attention should be paid that there are no flammable 
or combustible materials in the close vicinity, such as curtains, oil, cloth etc. which quickly 
catch fire.

Furnitures surrounding the oven must be made of materials resistant to heat more than 50 
C° of the room temperature.

Required changes to wall cabinets and exhaust fans above the built-in combined product 
as well as minimum heights from the oven board are shown in Figure 1. Accordingly, the 
exhaust fan should be at a minimum height of 65 cm from the hob board. If there is no 
exhaust fan the height should not be less  than 70 cm.   

Manufactured with best quality parts and materials, this modern, functional and practical 
oven will meet your needs in all respects. Make sure to read the manual to obtain successful 
results and not to experience any problems in the future. The information given below contain 
rules that are necessary for correct positioning and service operations. They should be read 
without fail especially by the technician who will position the appliance.

CONTACT THE AUTHORIZED SERVICE FOR INSTALLATION OF YOUR OVEN!

3.1. CHOOSING A PLACE FOR THE OVEN

There are several points to pay attention to when choosing a place for your oven. 
Make sure to take into account our recommendations below in order to prevent any 
problems and dangerous situations, which might occur later!



Insert the oven into the cabinet by pushing it 
forward. Open the oven door and insert 2 screws 
in the holes located on the oven frame. While the 
product frame touches the wooden surface of 
cabinet, tighten the screws.

If the oven is installed under a hob, the
distance between the worktop and the top
panel of the oven must be minimum 50 mm 
and the distance between the worktop and 
the top of control panel must be minimum 25 mm.

3.2. INSTALLATION OF BUILT-IN OVEN
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3.3. WIRING AND SAFETY OF BUILT_IN OVEN

The instructions given below must be followed without fail during wiring :

The earthing cable must be connected via  the screw with the earthing mark. Supply  cable 
connection must be as shown in Figure 6. If there is no earthed outlet conforming to 
regulations in the installation environment, call the Authorized Service immediately.

The earthed outlet must be in close vicinity of the appliance. Never use an extension cord.

The supply cable should not contact the product’s hot surface.

In case of any damage to the supply cable, make sure to call the Authorized Service. The 
cable must be replaced by the Authorized Service.

Wiring of the appliance must be performed by the Authorized Service. H05VV-F type 
supply cable must be used.

Faulty wiring may damage the appliance. Such a damage will not be covered under the 
warranty.

The appliance is designed to connect to 220-240V~ electricty is different than the value 
given above, call the Authorized Service immediately.

The Manucaturer Firm declares that its bears no responsibility whatsover for any 
kind of damage and loss arising from not complying with safety norms! 

Figure 6
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PART 4: USING THE OVEN

4.1 CONTROL PANELS

Oven Function 
Control Knob

Digital Timer Oven Thermostat Knob

Oven Thermostat LightOven Operation Light

Built_in Oven

Figure 11

Figure 12

Oven Function Control Knob:

To select the desired cooking function, turn the knob 
to the related symbol(Figure 11). the details of the 
oven functions have been explained in Table 1 and 
next part.

Oven Thermostat Knob: 

After cooking function set, desired temperature can 
be adjusted by oven thermostat knob (figure 12) and 
oven start to operate (timer must be adjusted, if 
available). 
Thermostat signal light will be on or off according to 
thermostat operation.
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4. USE OF YOUR PRODUCT

Oven Lamp

Static Cooking Function

Defrost Function

* The functions of your oven may be different due to the model of your product.

Only the oven light will be turned on and it remains on in all the cooking functions.

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the lower and upper heating 
elements will start operating. 

The static cooking function emits heat, ensuring even cooking of the lower and upper food. This is 
ideal for making pastries, cakes, baked pasta, lasagne and pizza. Prehating the oven for 10 minutes
is recommended and it is best to cook on only one shelf at a time in this function.

The oven's warning lights will be turned on, the fan starts operating. 

To use the defrost function, take your frozen food and place it in the oven on a shelf placed in the 
third slot from the bottom. It is recommended that you can place an oven tray under the 
defrosting food, to catch the water accumulated due to melting ice. This function will not cook or
bake your food, it will only help to defrost it.

4.2. USING THE OVEN FUNCTION CONTROL BUTTON

Fan Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the upper and lower heating 
elements and fan will start operating.  

This function is very good for obtaining results in baking pastry. Cooking is carried out by the lower 
and upper heating element within the oven and by the fan providing air circulation, which will 
give a slight grill effect to the food. It is recommended to pre-heat the oven about 10 minutes.

Double Grill and Fan Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the grill and upper heating 
elements and fan will start operating. 

The function is used for faster grilling of thicker foods and for covering a larger surface area. Both
the upper heating elements and grill will be energised along with the fan to ensure even cooking. 
Use the upper shelves of oven. Lightly brush the wire grid with oil to stop foods sticking and place 
foods in the center of the grid. Always place a tray beneath to catch any drips of oil or fat. It is 
recommended to pre-heat the oven about 10 minutes.

Warning: When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be 
0adjusted to 190 C.



Grilling Function

Faster Grilling Function
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4. USE OF YOUR PRODUCT

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the grill heating element will start 
operating. 

The function is used for grilling and toasting foods, use the upper shelves of oven. Lightly brush 
the wire grid with oil to stop foods sticking and place foods in the center of the grid. Always place
a tray beneath to catch any drips of oil or fat. It is recommended to pre-heat the oven about 10 
minutes.

Warning: When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be 
0adjusted to 190 C.

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the grill and upper heating 
elements will start operating. 

The function is used for faster grilling and for covering a larger surface area, such as grilling meats,
use the upper shelves of oven. Lightly brush the wire grid with oil to stop foods sticking and place 
foods in the center of the grid. Always place a tray beneath to catch any drips of oil or fat. It is 
recommended to pre-heat the oven about 10 minutes.

Warning: When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be 
0adjusted to 190 C.

During use of electrical cookers , it is required to use saucepans having flat bases.

Choose a cookware of proper size.

Using a lid will reduce cooking times.

Minimize the amount of liquid or fat to reduce cooking times.

When liquid starts boling ,reduce the temperature setting.

Oven door should not be opened often during cooking period.

ENERGY SAVING
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4. USE OF YOUR PRODUCT

Use of digital timer 

Time Adjustment: 

The time must be adjusted before starting to use the oven. 
Following the power supply to the oven, the symbol (A) and 
the three “0” on the screen will begin to flash. Press the (+) 
and (-) keys simultaneously. The  symbol   will appear on the 
screen. Also, the dot in the middle of the screen will begin to 
flash. Using the (+) and (-) buttons, adjust the day's time 
while this dot is flashing. After the adjustment, it should be 
expected that the dot will be lit continuously.

Following the power supply to the oven, when the symbol (A) 
and the three “0” on the screen begin to flash, the oven can 
not be operated using the control buttons. When the (+) and 
(-) buttons are pressed simultaneously for time adjustment, 
the   symbol will appear on the screen. When this symbol 
appears on the screen, you can manually operate the oven 
part. As the adjusted time will be reset in the event of a power 
failure, time adjustment operation willl have to performed 
again.  

      

      

- +MODE

A
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4. USE OF YOUR PRODUCT

Audible Warning Time Adjustment:
  
The time must be adjusted before starting to use the oven. 
Following the power supply to the oven, the symbol (A) and 
the three “0” on the screen will begin to flash. Press the (+) 
and (-) keys simultaneously. 
The  symbol   will appear on the screen. Also, the dot in the 
middle of the screen will begin to flash. Using the (+) and (-) 
keys, adjust the day’s time while this dot is flashing. After the 
adjustment, it should be expected that the dot will be lit 
continuously. This function can be used to recieve audible 
warning at the completion of the adjusted time period. 

Press the MODE key in the middle. The   symbol will flash on 
the screen. Also three “0”s will appear. Adjust the desired 
time period for the warning by using (+) and (-) keys while the 
  symbol is flashing. Some time after the completion of the 
adjustment, the   symbol will begin to light continuously. 
When the   symbol begins to light continuously, the audible 
warning time adjustment is done.  

The audible warning time can be set to a time between the 
time range of 0 and 23.59.

When the set time is up, the timer gives an audible warning 
and the   symbol begins to flash on the screen. Pressing any 
key will stop the audible warning and the   symbol 
disappears on the screen.

Audible Warning time adjustment is for warning purposes 
only. The oven will not be activated at this function.

      

Semi - Automatic Time Adjustment According to Cooking 
Period:
  
This function is used to cook in the desired time range. The 
foods to be cooked are put into the oven. The oven is 
adjusted to the desired cooking function. The oven 
thermostat is adjusted to the desired degree depending on 
the dish to be cooked. Keep pressing on the MODE button 
until you see “stop” on the timer screen. When you  see 
“stop” on the timer screen, the symbol (A) will begin to flash. 
Adjusted the cooking period for the food you wish to cook, by

- +MODE

A

- +MODE

A
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4. USE OF YOUR PRODUCT

using the (+) and (-) buttons while the timer is in his position. 
Some time after the adjustment operation is completed, the 
day’s time wil appear on the screen and the symbols (A)  and 
  will begin to continuously light on the screen. While doing 
this, the oven will also start to operate.
 
A cooking period between the time range of 0 and 10 hours 
can be set. 

At the completion of the set duration, the timer wil stop the 
oven and give an audible warning. Also, the symbol (A) will 
begin to flash on the screen. After bringing the oven button 
and oven thermostat button to 0 position, pressing any 
button of the timer will end the audible warning. Also, the 
timer wil be brought to manual use function.

      

Semi - Automatic Programming According to Finish Time:

This function is used to cook according to desired finishing 
time. The food to be cooked is put into the oven. The oven is 
adjusted to the desired cooking function. The oven 
thermostat is adusted to the desired degree depending on 
the dish to be cooked. Keep pressing on the MODE button 
until you see “end” on the timer screen, the symbol (A) and 
the day’s time will respectively begin to flash.

Adjust the finishing time for the food you wish to cook, by 
using the (+) and (-) keys while the timer is in this position. 
Some time after the adjustment operation is completed, the 
day’s time will appear on the screen and the symbols (A) and 
  will begin to continuously light on the screen. While doing 
this, the oven will also start to operate.

You can set a time which can be up to 10 hours after the 
day’s time.

At the completion of the set duration, the timer will stop the 
oven and give audible warning. Also the symbol (A) will begin 
to flash on the screen. After bringing the oven button and 
oven thermostat button to 0 position, pressing any button of 
the timer will end the audible warning. Also, the timer will be 
brought to manual use function.

      

- +MODE

A
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4. USE OF YOUR PRODUCT

Full- Automatic Programming:

This function is used to cook after a certain period of time, 
within a certain duration. The food to be cooked is put into 
the oven. The oven is adjusted to the desired cooking 
function. The oven thermostat is adjusted to the desired 
degree depending on the dish to be cooked.

First; keep pressing on the MODE button until you see “stop” 
on the timer screen. When you see “stop” on the timer 
screen, the symbol (A) will begin to flash. Adjust the cooking 
period for the food you wish to cook, by using the (+) and (-) 
keys while timer is in this position. Some time after the 
adjustment operation is completed, the day’s time will 
appear on the screen and the symbols (A) and   will begin to 
continuously light on the screen.

A cooking period between the time range of 0 and 10 hours 
can be set. 

Second; keep pressing on the MODE button until you see 
“end” on the timer screen. When you see “end” on the timer 
screen, the symbol (A) and the day’s time will begin to flash, 
with the addition of the cooking period. Adjust the finishing 
time for the food by using the (+) and (-) keys while the timer 
is in this position. Some time after the adjustment operation 
is completed, the day’s time will appear on the screen and 
the symbol (A) will begin to continuously light on the screen.

You can set a time which can be up 23.59 hours after the 
time obtained by adding the cooking periot  the day’s time.

The oven will start operating at the time calculated by 
deducting the cooking period from the set finishing time, and 
will stop at the set finishing time. The timer will give an 
audible warning and the symbol (A) will begin to flash. After 
bringing the oven button and oven thermostat button to 0 
position, pressing any button of the timer will end the audible 
warning. Also, the time will be brought to manual use 
function. 
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5. rack 
4. rack 
3. rack 
2. rack 
1. rack  

4.8. ACCESSORIES USED IN THE OVEN

It is recommended that you use the containers indicated on the table depending on the food 
you will cook in your oven, you can also use glass containers, cake cutters, special oven 
trays suiatble for use in your oven, available in the market. Pay attention to the information 
given by the mufacturer firm concerning this issue. If small sized containers are used, place 
this container on the inner grill wire so it will be precisely on the middle of the wire. The 
information given below should be implemented for enamelled containers.

If the food to be cooked does not completely cover the oven tray, if the food is taken out of the 
deep-freezer or if the tray is used to collect the dripping juices of the foods during the grill 
operation; deformation might be observed on the tray due to high temperatures forming 
during the cooking/frying operation. This is normal, physical state thay results during the 
heat transfer. Do not leave a glass tray or container in a cold environment immediately after 
cooking in them. Do not place them on cold and wet surfaces. Ensure that they slowly cool off 
placing them on a dry piece of cloth. Otherwise, the glass tray or container might break. If you 
are going to perform a grill operation in your oven, we recommend that use use the grill on 
tray, supplied together with your product (if your product includes this equipment). This way, 
splattering and dripping oils will not make the oven interior dirty. If you are going to use the 
large wire grill, insert a tray into one of the lower racks to avoid accumulation of the oils. To 
make cleaning easier, add some water into it as well. In a grilling operation, use the 3. Or the 
4.rack and ail the grill to prevent the food to be grilled from sticking to the grill.

Wire grid: Used for grills or placing 
different containers other than the cooking 
tray on it.

Shallow tray: Used for baking pastry such 
as flans etc. 

Deep tray: Used for baking stews.

                                                    Figure 22
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Removal of wire shelf

1
2

Pull the wire shelf as shown in the picture. After 
releasing it from clips, lift it up.

Installation of the Shelves

5.  Rack

4.  Rack

3.  Rack

2.  Rack

1.  Rack

WARNING- Fit the 
grid correctly into 
any correspondent 
rack in the oven 
cavity and push it to 
the end.
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PART 5: CLEANING AND MAINTENANCE OF YOUR OVEN

5.1. CLEANING

Before starting to clean your oven, be sure that all control buttons are off and your appliance 
is cooled off. Unplug the appliance.

Do not use cleaning materials containing particles that might scratch the enamelled and
painted parts of your oven. Use cream cleaners or liquid cleaners, which do not contain 
particles. As they might ahrm the surfaces, do not use caustic creams, abrasive cleaning 
powders, rough wire wool or hard tools. In the event  the excess liquids spilling over your 
oven should burn, it may cause a damage to the enamel. Immediately clean up the split 
liquids. Do not use steam cleaners for cleaning the oven. 

Cleaning the interior of the oven

Make sure to unplug the oven before starting to clean it. You will obtain best results if you 
clean the oven interior while the oven is slightly warm. Wipe your oven with a soft piece of 
cloth dampened with soap water after each use. Then wipe it again, this time with a wetted 
cloth, and wipe it dry. A complete cleaning using dry and powder type cleaners. For product 
with catalytic enamel frames, the rear and side walls of the inner frame do not require 
cleaning. However; depending on usage, it is recommended that you replace them after a 
certain period of time. 

Clearing of the hob part of the Built-in Oven

For built-in combined products, hobs should be cleaned wiping with a dampened cloth. 
Cleaning of the stainless steel parts should be done only with water ans such parts should be 
wiped dry with a soft cloth or chamois. Gaps  and corners shouldl be cleaned using liquid 
detergents or lukewarm vinegar. When cleaning the lids of the models with upper glass lids, 
use hot water and rough cloth. Try to clean up without rubbing / scrubbing. You can use liquid 
detergents if necessary. Another point to pay attetion to  that the glass lid should not be 
closed until the job boar is completely cooled off.

Cleaning the vitroceramic glass burner  

Unplug the appliance before starting the cleaning. 

Wait for the vitroceramic glass to completely cool off before starting the cleaning. 

Make sure that the cleaning materials you will use do not contain particals that might 
scratch the glass. Use cream detergents or liquis detergents.

The vitroceramic surface shoul be wiped with cold water and wiped dry with a soft piece of 
cloth until no cleaning material as is left on the surface. 

You can use the cleaning spatula supplied together with your product, for the cleaning of 
split foods and residues. 

Dessert type of foods should be cleaned immediately after day spill without waiting for the 
vitroceramic glass to cool off.



Scrubbing with steel cleaning wires may harm the vitroceramic glass surface. Formation of 
dust on the surface should be cleaned up using a dampened cloth.

Changes in colour which might occur on the ceramic glass surface do not affect the
functional structure or permanence of the vitroceramic. The reason for the changes in
colour is not the change in the material; it may be because the burnt residues on the 
surface are not cleaned up or the pots used have worn the glass surface or because 
unsuitablle cleaning materials were used.

The cleaning spatula should always be used prior to chemical cleaning substances. With 
this spatula, you can clean up the tiniest of dirts on the vitroceramic surface. Dirts that are 
diffucullt to remove, such as melted plastic, heavy oils, sweet substances, can be removed 
easily with the spatula. As the spatula includes a razor, it is dangerous and must be kept out 
of reach of children.

During cleaning with spatula, pay attention not to scrape off the silicon adhesives found on 
the sides of the glass.
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5.2. MAINTENANCE

Replacing the Oven Light

The change of oven lamp must be done by authorized technician. The rating of the bulb 
should be 230V, 25Watt, Type E14,T300 before changing the lamp,the oven should be 
plugged off and it should be cool.

The lamp design is specific for the use in household cooking appliances and it is not suitable 
for household room illumination.                                                                                                                                                                       
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PART 6: SERVICE AND TRANSPORT

6.1. REQUIREMENTS BEFORE CONTAINING TO SERVICE

If the oven does not operate :

The oven may be plugged off, there has been a black out. On models fitted with a timer, time 
may not be regulated.

If the oven does not heat :

The heat may be not adjusted with oven’s heater control switch. 

If the interior lighting lamp does not light : 

The electricitiy must be controlled. It must be controlled whether the lamps are defective. If 
they are defective, you can change them as following the guide.

Cooking (if lower-upper part does not cook equally) :

Control the shelf locations, cooking period and heat values according to the manual. 

Except these, if you still have any problem with your product, please call to the 
“Authorized Service”.

6.2. INFORMATION RELATED TO TRANSPORT

If you need any transport :

Keep the original case of product and carry it with its original case when need to be carried. 
Follow the transport signs on case. Tape the cooker on upper parts, hats and heads and 
saucepan carriers to the cooking panels.

Place a paper between the upper cover and cooking panel, cover the upper cover, than tape  
to the side surfaces of oven.

Tape carboard or paper onto the front cover on interior glass of oven as it will be suitable to 
the trays, for the wire grill and trays in your oven not damage to the oven’s cover during 
transport. Also tape the oven’s covers to the side walls.

If does not have the original case :

Take measure for external surfaces (glass and paintes surfaces) of oven against possible 
blows.



The symbol on the product or on its packaging indicates that
this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is

disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could

otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the

product.

tugbag
Metin Kutusu
52170398 07/15
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