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РЪКОВОДСТВО ЗА ЕЖЕДНЕВНА
УПОТРЕБА

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ
ПРОДУКТ НА INDESIT
За да получите повече информация и
съдействие, моля регистрирайте продукта
си на www.indesit.com/register

Можете да изтеглите Инструкциите за
безопасна употреба и Ръководството за
употреба и грижа, като посетите уебсайта ни
WWW docs.indesit.eu и следвате
инструкциите на гърба на тази брошура.

Преди да използвате сушилнята, прочете внимателно ръководствата за здраве и
безопасност

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Контролен панел

1 2. Вентилатор

3. Лампа
2 6

3 4. Ръководство за рафтове
7 (нивото е посочено на гърба на

отделението за готвене)
5. Вратичка

8 6. Горен нагревателен
елемент/грил

4
7.Кръгов нагревателен елемент

(не се вижда)

9 8. Информационна табелка
(не я отстранявайте)

5
9. Долен нагревателен елемент

(не се вижда)

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1                               2 3 4                     5 6
1. ПРОГРАМАТОР
За включване на фурна чрез
избор на функция.
Завъртете на позиция      за да
изключите фурната.

2. ОСВЕТЛЕНИЕ
При включена фурна, натиснете,
за да включите или изключите
лампата във фурната.

3. ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕ
За достигане до настройките за
задаване на време при готвене,
отложен старт и таймер. За
показване на времето, когато
фурната е изключена

4. ДИСПЛЕЙ

5. БУТОНИ ЗА НАСТРОЙКА
За промяна на настройките за
задаване на време при готвене.

6. КЛЮЧ НА ТЕРМОСТАТА
Завъртете, за да изберете
желаната температура, когато
активирате функциите.
За функция "Завърти и Готви"
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ТРАДИЦИОННА
За готвене на всякакви ястия само на една полица.

КОНВЕКТОРНО ПЕЧЕНЕ
За готвене на максимум две полици едновременно.

Добре е да сменяте позициите на тавичките за печене по
време на готвене.

СКАРА
За гриловане на пържоли, кебап и наденици; за

готвене на зеленчуков огретен и запичане на хляб.
Когато готвите месо на грил, препоръчваме използването
на Тавичка за печене, която да събира соковете от
готвенето: поставете тигана на което и да е ниво под
телената полица и добавете 200 мл. питейна вода.

ПЕЧЕНЕ
За печене на големи парчета месо (бутове, печено

говеждо, пиле). Препоръчваме използването на Тавичка за
печене, която да събира соковете от готвенето: поставете
тигана на което и да е ниво под телената полица и
добавете 200 мл. питейна вода.

ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ
Използвайте тази функция, за да запечете долната част на

ястието. Препоръчително е да поставите храната на
1-во/2-ро ниво. Тази функция може да се използва за бавно

готвене на зеленчукови и месни яхнии; в този случай
използвайте ниво 3. Фурната не е необходимо да се
подгрява предварително.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WWW
Изтеглете Ръководството за употреба и грижа от

docs.indesit.eu за повече информация

ТЕЛЕНА ПОЛИЦА ТАВИЧКА ЗА ОТТИЧАНЕ (АКО Е НАЛИЧНА) ТАВИЧКА ЗА ПЕЧЕНЕ

Броят и видът аксесоари може да се различава според закупения модел. Можете да закупите
други аксесоари отделно от следпродажбения сервиз.

ПОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕНИ ПОЛИЦИ И ДРУГИ
АКСЕСОАРИ • Поставете телената полица на
желаното ниво, като я държите леко наклонена
нагоре и поставите повдигнатата задна част
(сочеща нагоре) първа. След това в плъзнете
хоризонтално по плъзгачите на полицата до край.

• Другите аксесоари, като тавата за печене се поставят
хоризонтално като ги приплъзвате по плъзгачите на
полицата.
• Плъзгачите на полицата могат да бъдат свалени при
почистване на фурната: издърпайте ги, за да ги
извадите.

ФУНКЦИИ WWW
Изтеглете Ръководството за употреба и грижа от
docs.indesit.eu за повече информация

FREASY COOK
Всички нагревателни елементи и
вентилатора се включват, като гарантират
равномерно разпределение на температурата във фурната.
За този режим не е необходимо предварително подгряване.
Този режим е особено подходящ за бързо готвене на
предварително опаковани храни (замразени или
предварително сготвени). Най-добрите резултати се
постигат при използването само на една полица за готвене.

ЕКО ФОРСИРАН ВЪЗДУХ
За приготвяне на печени ястия и големи парчета месо на
една полица. Предотвратява се изсушаването на храна с
помощта на лека циркулация на въздуха.  Когато е
активирана функцията ЕКО, лампичката ще се изключи по
време на готвене, но може да се включи чрез натискане на

ЗАВЪРТИ И ГОТВИ
Тази функция избира автоматично идеалната температура и
време за печене на голям брой рецепти, включително месо,
риба, паста, сладкиши и зеленчуци.  Активирайте
функцията само когато фурната е студена.
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Храна Рецепта Тегло (кг)
Месо Печено телешко, Печено говеждо

алангле.
0,6 - 0,7

Пилешко/ Агнешки бут на парчета 1,0 - 1,2

Риба Филе от сьомга / Печена риба
(цяла)

0,9 - 1,0

Риба в пергамент 0,8 - 1,0
Зеленчуци Пълнени зеленчуци 1,8 - 2,5

Зеленчуков пай 1,5 - 2,5

Солени
торти

Киш Лорен/Флан 1,0 - 1,5

Паста Лазаня/ Паста или ризото 1,5 - 2,0

Тестени
изделия

Торти с мая/ Торта със сливи 0,9 - 1,2

Печени ябълки 1,0 - 1,5
Хляб Хляб 0,5 - 0,6

Багета 0,5 - 0,8

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА
1. ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕ
Ще трябва да зададете времето, когато включите
уреда за пръв път: Натиснете       докато
иконката и двете цифри за час не започнат да
премигват на дисплея.

Използвайте      или      за да зададете часа и
натиснете , за да потвърдите. Двете цифри за
минутите ще започнат да премигват.
Използвайте      или      за да зададете часа и
натиснете   , за да потвърдите.
Моля, обърнете внимание: Когато иконката започне
да премигва, например след прекъсване на е.
захранването, ще трябва отново да зададете часа.

2. ПОВТОРНО ЗАГРЯВАНЕ НА ФУРНАТА
Новата фурна може да отделя миризми, които са
останали след производство: това е напълно нормално.
Преди да започнете да готвите, ви препоръчваме да
нагреете фурната, докато е празна, за да премахнете
всякакви възможни миризми.
Отстранете защитната хартия или безцветна лепенка
от фурната и отстранете всякакви принадлежности във
вътрешността и. Загрейте фурната на 250 °C за около
час, препоръчително е да използвате функцията
"Конвекционно печене". Фурната трябва да е празна
през това време.
Следвайте инструкциите, за правилно задаване на
функцията.

Моля, обърнете внимание: Препоръчително е да
проветрявате помещението след като сте използвали
уреда за пръв път.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА
1. ИЗБОР НА ФУНКЦИИ
За да изберете функция, завъртете бутона за избор на
функция на символа с желаната от вас функция: дисплеят
ще се включи и ще се възпроизведе звуков сигнал.

2. АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ
РЪЧНА НАСТРОЙКА
За да стартирате избраната функция, завъртете ключа на
термостата до желаната температура.

Моля, обърнете внимание: По време на готвене можете
да променяте функцията като завъртите ключа за избор
на функция или да регулирате температурата, като
завъртите ключа на термостата.
Функцията няма да стартира, ако ключа на термостата е на
позиция       . Можете да зададете времето за готвене,
крайния час (само ако зададете време за готвене) и таймер.
ЗАВЪРТИ И ГОТВИ
За да стартирате функцията "Завърти и Готви", изберете
функцията като завъртите ключа за избор на функция на
съответната икона, като запазите ключа на термостата
на позиция    /икона      . За да приключите готвенето,
завъртете ключа за избор на функция на "     ".
Моля, обърнете внимание: Можете да зададете време за
край на готвене и таймер. За да получите най-добри
резултати при готвене с функцията "Завърти и Готви",
следвайте препоръчителните грамажи за всеки вид
храна, посочени в следващата таблица.
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3. ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ
Щом функцията стартира, ще се чуе звуков сигнал и
на дисплея ще премигне икона    , която ще посочи,
че фазата за предварително загряване е активирана.
В края на тази фаза, звуков сигнал и икона на дисплея ще
посочат, че фурната е достигнала зададената температура: В
този момент, поставете храната във фурната и започнете
готвене.
Моля, обърнете внимание: Поставянето на храната във
фурната преди предварителното загряване да е завършило
може да повлияе на финалния резултат от готвенето.

Край на готвенето
Ще прозвучи звуков сигнал и дисплеят ще
посочи, че функцията е завършила.

Завъртете ключа за избор на функция, за да изберете
различна функция или го поставете на позиция "   ", за да
изключите фурната.
Моля, обърнете внимание: Ако таймерът е активен, на
дисплея ще се появи "END" (КРАЙ)
като се редува с оставащото време

.
ПРОГРАМИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

Трябва да изберете функция преди да стартирате
програмиране на готвенето.
ВРЕМЕТРАЕНЕ
Натискайте продължително      докато иконата и
“00:00” започнат да премигват на дисплея.

Използвайте или     , за да зададете желаното време
за готвене, след това натиснете    , за да потвърдите.
Активирайте функцията, като завъртите ключа на
термостата на желаната температура: Ще прозвучи
звуков сигнал и дисплеят ще посочи, че готвенето е
завършено.

. ЗАДАВАНЕ НА ТАЙМЕР
Тази опция не прекъсва или програмира готвенето,
но ви позволява да използвате дисплея като
таймер, както по време, когато функцията е
активна, така и когато фурната е изключена.
Натискайте продължително      докато иконата и
“00:00” започнат да премигват на дисплея.

Използвайте, за да зададете
желаното време за готвене, след това натиснете

за да потвърдите. Ще прозвучи звуков сигнал
щом таймерът приключи отброяването на
избраното време.
Забележки: За да отмените таймера, натиснете
продължително , докато иконата  започне да премигва,
след това използвайте , за да нулирате времето на “00:00”.

ЗАДАВАНЕ НА КРАЙ НА ВРЕМЕТО ЗА
ГОТВЕНЕ/ОТЛОЖЕН СТАРТ
След като е зададено време за готвене, стартирането на
функцията може да бъде отложено чрез програмиране на
крайния час: Натиснете      докато иконата и текущото
време започне да премигва на дисплея.

Използвайте, за да зададете желаното
време за готвене, след това натиснете    , за да
потвърдите. Активирайте функцията, като завъртите
ключа на термостата на желаната температура:
функцията ще бъде паузирана, докато се включи
автоматично след като изчисления период от време за
готвене приключи в зададеното от вас време.

Забележки: За да отмените тази настройка, изключете
фурната, като завъртите ключа за избор на функция
на позиция "   ".

Забележки: За да отмените зададеното време за
готвене, запазете Натискайте продължително, докато

иконата започне да премигва на дисплея след
това използвайте за да зададете , времето за готвене
на “00:00”. Това време за готвене включва фаза на
предварително загряване.
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B
GТАБЛИЦА ЗА

ГОТВЕНЕ
РЕЦЕПТА

ОПИСАНИЕ ЗАГРЯВАНЕ ТЕМПЕРАТУРА
(°C)

ПРОДЪЛЖИТЕЛН
ОСТ (МИН.)

НИВО И
ПРИНАДЛЕЖНОСТ
И

Заквасени торти
Да 160 - 180 30 - 90 2/3

Да 160 - 180 30 - 90 *** 4        1

Торти с пълнеж
(чийзкейк, щрудел, плодов пай)

Да 160 - 200 35 - 90 2

Да 160 - 200 35 - 90 *** 4        2

Бисквити/ тарталети
Да 170- 180 15 - 45 3

Да 160 - 180 20 - 45 *** 4 2

Кифлички от парено тесто
Да 180 - 200 30 - 40 3

Да 180 - 190 35 - 45 *** 4        2

Целувки
Да 90 150 - 200 3

Да 90 140 - 200 4        2

Хляб/ Пица/ Фокача
Да 190 - 250 15 - 50 2

Да 190 - 250 25 - 50 *** 4        2

Замразена пица
Да 250 10 - 15 3

Да 250 10 - 20 *** 4        2

Солени торти
(зеленчуков пай, киш)

Да 175- 200 45 - 60 3

Да 175- 190 45 - 60 *** 4        2

Воловани/ Соленки от многолистно
тесто

Да 190 - 200 20 - 30 3

Да 180 - 190 15 - 40 *** 4        2

Лазаня/ Паста на фурна/ Канелони/
Фланове

Да 190 - 200 45 - 65 2

Агнешко/телешко/говеждо/свинско 1
кг.

Да 190 - 200 80 - 110 3

ФУНКЦИИ
Конвенционална Грил Печене Фурна Еко фурна

ПРИНАДЛ
ЕЖНОСТИ Телена полица Съд за печене и

форма за торта на
телената полица

Тавичка за печене/Тавичка за
оттичане или съд за печене на
телената полица

Тавичка за
оттичане/тавичка за
печене

Тавичка за оттичане/
Тавичка за печене с
200 мл. вода
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РЕЦЕПТА
ОПИСАНИЕ
НА

ПОДГРЯВ
АНЕ

ТЕМПЕРАТУРА
(°C)

ПРОДЪЛЖИТ
ЕЛНОСТ
(МИН.)

НИВОИ
ПРИНАДЛЕЖНОС

ТИПилешко/ заешко/ патешко 1 кг. Да 200 - 230 50 - 100 2

Пуйка/ гъска 3 кг. - 190 - 200 100 - 160 2

Печена риба/ в пергамент (филе, цяла) Да 170- 190 30 - 45 2

Пълнени зеленчуци
(домати, тиквички, патладжан) Да 180 - 200 50 - 70 2

Препечен хляб 5’ 250 2 - 6 5

Рибени филета/ пържоли - 230 - 250 15 - 30 4 3

Наденици/ кебап/ ребра/
хамбургери

- 250 15 - 30* 5        4

Печено пиле 1-1,3 кг. Да 200 - 220 55 - 70** 2 1

Печено говеждо алангле 1 кг Да 200 - 210 35 - 50** 3

Агнешко краче/ бутче Да 200 - 210 60 - 90** 3

Печени картофи Да 200 - 210 35 - 55** 3

Зеленчуков огретен - 200 - 210 25 - 55 3

Лазаня и месо Да 200 50 - 100*** 4        1

Месо и картофи Да 190 - 200 45 - 100*** 4        1

Риба и зеленчуци Да 180 30 - 50*** 4        1

Печено месо/ големи парчета месо - 170- 180 100 - 150 2

* Обръщайте храната по средата на процеса на готвене
** Обръщайте храната няколко пъти в процеса на готвене (ако
е необходимо).
*** Сменяйте нивата по време на готвене
*** Очаквана продължителност: ястията могат да бъдат извадени
от фурната по различно време в зависимост от личните
предпочитания. Обръщайте храната няколко пъти в процеса на
готвене, ако е необходимо.

Изтеглете Ръководството за употреба и грижа от
docs.indesit.eu за таблицата с изпробвани
рецепти, съставена от сертифициращите органи
в съответствие със стандарт IEC 60350-1.

ФУНКЦИИ
Конвенционална Грил                                            Печене                             Фурна Еко фурна

ПРИНАДЛЕЖН
ОСТИ

Телена полица
Печене на ястие или
форма за торта на
телената полица

Тавичка за печене/Тавичка за
оттичане или съд за печене на
телената полица

Тавичка за оттичане/
Тавичка за печене

Тавичка за оттичане/
Тавичка за печене с
200 мл. вода
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B
GПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ WWW

Изтеглете Ръководството за употреба
и грижа от docs.indesit.eu за повече
информация

Никога не използвайте
парочистачки.
Използвайте защитни ръкавици
по време на всички операции.

Извършвайте всички операции
при студена фурна.

Изключете уреда от
захранващия контакт.

Не използвайте телени стъргалки,
абразивни стъргалки или
корозивни/абразивни препарати, тъй
като могат да наранят повърхността
на уреда.

ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ
• Почиствайте повърхностите с влажна кърпа от
микрофибър. Ако са силно замърсени, добавете
няколко капки pH-неутрален препарат. Завършете
със суха кърпа.
• ВАЖНО: не използвайте корозивни или абразивни
препарати. Ако някой от тези продукти случайно
влезе в контакт с уреда, почистете незабавно с
влажна кърпа от микрофибър.

ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ
• След всяка употреба оставяйте вратата на фурната
да се охлади, след което я почиствайте, за
предпочитане докато е все още топла, за да
отстраните натрупаните замърсявания и петна от
остатъци от храна. За да премахнете образувалия се
конденз в резултат на готвене на храна с високо
съдържание на вода, оставете фурната да се охлади
напълно и след това я почистете с кърпа или гъба.

• Вратата може лесно да се извади и да се
постави с цел улесняване на почистването на
стъклото WWW .
• Почиствайте стъклото на врата с подходящи течни
препарати.
• Горният нагревателен елемент на грила може да се
понижи, за да почистите тавана на фурната:
Извадете нагревателния елемент и го понижете. За да
върнете нагревателния елемент на позицията му, го
повдигнете, издърпайте го леко към себе си и се
уверете, че всичко е на правилното място.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Накиснете аксесоарите във вода с препарат за миене
незабавно след употреба, като използвате ръкавици за
фурна, ако са все още горещи. Остатъците от храна се
премахват лесно с четка или гъба.

СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ВРАТА
1. За да свалите врата, отворете я докрай и спуснете
закопчалките докато са напълно откачени.

2. Затворете вратата докрай.
Хванете здраво вратата с две ръце – не
я дръжте за дръжката. Просто свалете вратата като
продължавате да я затваряте, като в същото време я
издърпвате нагоре (а) докато се откачи (b).

~15°
b

~60°

a

CLICK&CLEAN - ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛОТО
1. След като свалите вратата и я поставите върху мека
повърхност с дръжката надолу, едновременно
натиснете двете щипки и свалете горния ръб на вратата, като
я дърпате към себе си.

2. Повдигнете и здраво хванете вътрешното стъкло с две
ръце, свалете го и го поставете на мека повърхност преди да
го почистите.

3. За да поставите правилно вътрешното стъкло, се
уверете, че в левия ъгъл ясно се вижда "R" и ясната
повърхност (без принт) е с лице нагоре. Първо поставете
дългата страна на стъклото, обозначена с буквата "R" в
поддържащите гнезда, след това я свалете в позиция.

Поставете вратата на една страна, върху мека
повърхност.
3. Поставете обратно вратата като я движите към фурната,
и като подравнявате куките на пантите с техните гнезда и
закрепите горната част в нейното място.

4. Понижете вратата и след това я отворете изцяло.
Спуснете закопчалките в тяхната първоначална позиция:
уверете се, че ги понижавате напълно.
5. Опитайте да затворите вратата и се уверете, че съвпада с
контролния панел. Ако не съвпада, повторете стъпките по-
горе.

4. Поставете обратно горния ръб: при правилно
позициониране на частта ще чуете щракване. Уверете се,
че уплътнението е закрепено преди да поставите обратно
вратата.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ

WWW
Изтеглете Ръководството за употреба и грижа от

docs.indesit.eu за повече информация

Проблем Възможна причина Решение
Фурната не работи. Прекъсване на ел.

захранване. Изваждане
на щепсела от контакта.

Проверете за наличие на захранване в
мрежата и дали фурната е свързана с
източник на електричество.
Изключете фурната и я включете отново, за
да видите дали неизправността продължава
да се проявява.

На дисплея се появява
буквата "F" последвана от
номер.

Софтуерен проблем. Свържете се с най-близкия център за
следпродажбено обслужване и посочете
номерът с последваща буква "F".

ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ

WWW
Изтеглете Ръководството за употреба и грижа от

docs.indesit.eu за повече информация

КАК ДА РАЗЧИТАТЕ ТАБЛИЦАТА ЗА ГОТВЕНЕ
Таблицата описва най-добрите функции,
принадлежности и степени за готвене на различни
видове храна. Времето за готвене започва от
момента на поставяне на храната във фурната с
изключение на предварителното подгряване (когато
е необходимо). Температурата и времето за готвене
са приблизителни и зависят от количеството храна и
типовете използвани принадлежности. Използвайте
най-ниските препоръчителни стойности за начало и,
ако храната не е сготвена достатъчно, преминете
към по-високи стойности. Използвайте
приложените аксесоари и за предпочитане метални
форми за торта и тави за печене в тъмни цветове.
Можете също да използвате тави и аксесоари от
пирекс и керамика, но имайте предвид, че времето
за готвене ще е малко по-дълго.

ГОТВЕНЕ НА РАЗЛИЧНИ ХРАНИ ЕДНОВРЕМЕННО
Функцията "Конвекционно печене" ви позволява да
готвите различни видове храна (като риба и
зеленчуци) на различни полици едновременно.
Сменяйте полиците по време на готвене, ако е
необходимо. Извадете ястието, което се нуждае от по-
малко време за готвене и оставете това, което има
нужда от повече време, във фурната.

ПРОДУКТОВ ФИШ
WWW TWWW Продуктовият фиш с информация

за енергията на уреда може да бъде изтеглен
от docs.indesit.eu

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА
УПОТРЕБА И ГРИЖА
> WWW Изтеглете Ръководството за употреба и грижа

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТДЕЛА НИ ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Можете да откриете контактите ни в
гаранционната книжка. При
свързване с нашия
Отдел за
следпродажбено
обслужване, моля,
посочете кодовете от

от нашия уебсайт docs.indesit.eu (можете
да използвате този QR код), като посочите
търговския код на продукта.

> Или се свържете с Отдела за следпродажбено
обслужване.

информационната
табелка на продукта. XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Модел:
xxxXXXXxx

XXXXXX

XXXXXX XXXXXX  XXXXX XXXXXXX

001

400010893508
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