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Инструкция за експлоатация
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Използване по предназначение 

Използване по предназначение 
Моля, прочетете и следвайте внимателно инструкциите за 
експлоатация и ги съхранявайте за по-късна справка. Приложете 
тези инструкции, когато давате уреда на някой друг.
Ако инструкциите за правилно използване на уреда не се спазват, 
отговорността на производителя за произтичащите от това щети ще 
бъде изключена.
Този уред е предназначен за обработка на нормални количества в 
домашни условия или на подобни количества в непромишлена среда. 
Непромишлените приложения включват напр. използване в кухни 
за служители в магазини, офиси, селскостопански и други търговски 
предприятия, както и използване от гостите в пансиони, малки хотели 
и други подобни жилища.
Уредът е подходящ за готвене, печене, задушаване, готвене на пара, 
пържене, пастьоризиране и загряване на храна, както и за поддържане 
на храната топла. Не трябва да се използва за обработка на други 
вещества/предмети. Всички съставки трябва да бъдат хигиенично 
безупречни. По време на работа трябва да се спазват правилата за 
хигиена в кухнята. Използвайте уреда само с оригиналните аксесоари. 
Използвайте съда за готвене и аксесоарите само с основния уред.
Уредът трябва да се използва само на закрито на стайна температура 
и до 2000 м надморска височина. Когато инсталирате уреда, уверете 
се, че няма чувствителни повърхности и уреди над и зад уреда, 
които могат да бъдат повредени от повишената температура и от 
излизащата пара. Този уред може да се използва от лица с намалени 
физически, сетивни или умствени способности или такива с липса на 
опит и/или познания, ако те са под надзор или са получили инструкции 
за безопасната употреба на уреда, и ако те разбират произтичащите 
опасности. Пазете децата далеч от уреда и свързващия кабел и не им 
позволявайте да използват уреда. Децата не трябва да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца.

Инструкции за безопасност 
W Опасност от токов удар и пожар! 
Уредът може да бъде свързан само към електрическо захранване с 
променлив ток чрез правилно инсталиран контакт със заземяване. Уверете 
се, че защитната проводникова система на вътрешното захранване е 
инсталирана правилно. Свържете и работете с уреда само в съответствие 
със спецификациите на табелката с техническа информация.
Не използвайте уреда, ако захранващият кабел и/или уредът са 
повредени. За да се избегнат опасности, уредът може да бъде поправян 
само в нашия сервиз.
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Инструкции за безопасност 

Ако захранващият кабел на уреда бъде повреден, той трябва да бъде 
сменен със специален свързващ кабел, наличен в нашия сервиз. 
Никога не свързвайте уреда към таймерни превключватели или 
дистанционно управляеми контакти. Никога не оставяйте уреда без 
надзор, докато е включен! Ако има неизправност, веднага извадете 
щепсела или изключете уреда от захранването. Захранващият кабел 
не трябва да влиза в контакт с горещи части или да бъде изтеглян през 
остри ръбове. Никога не потапяйте уреда или захранващия кабел във 
вода и не ги поставяйте в съдомиялна машина. Изключете уреда от 
контакта, преди да го почистите.

W Опасност от изгаряне! 
По време на работа уредът никога не трябва да се използва без в 
него да е поставен съдът за готвене. Корпусът, съдът за готвене и 
металните компоненти се нагряват при използването на уреда! Съдът 
за готвене и аксесоарите трябва да се отстраняват само с доставените 
инструменти. Използвайте домакински ръкавици. В уреда се образува 
гореща пара. Не се облягайте върху уреда. Отваряйте внимателно 
капака. Пренасяйте или почиствайте уреда едва след като е напълно 
изстинал!

W Опасност от задушаване! 
Не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.

W Опасност от пожар!
Никога не включвайте уреда, ако в съда за готвене все още се намират 
аксесоари или други предмети. След включване винаги проверявайте 
дали дадена програма се стартира автоматично. X „Функция за 
автоматично рестартиране” вж. страница 7 

W Важно!
След употреба или почистване оставете уреда да изсъхне поне 30 минути 
с отворен капак, за да предотвратите образуването на конденз.
Важно е да почиствате уреда внимателно след всяка употреба, или ако 
не е бил използван за дълъг период от време. X „Грижа и ежедневно 
почистване” вж. страница 17

W Внимание!
Никога не използвайте шпатули или лъжици за готвене с гореща мазнина 
или олио и не оставяйте в гореща тава. Те могат да се разстопят!
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Поздравления за закупуването на 
новия Ви уред Bosch.
По този начин сте избрали модерен, 
висококачествен домашен уред. На 
следващите страници на тези инструкции 
за експлоатация ще намерите полезна 
информация за безопасното използване 
на този уред.
Моля, прочетете внимателно тези 
инструкции за експлоатация и спазвайте 
всички инструкции. Това гарантира, че 
ще можете да се радвате на работата с 
този уред дълго време и резултатите ще 
потвърдят правилността на избора Ви.
Запазете тази инструкция за 
експлоатация за последваща употреба 
или за следващия собственик. Повече 
информация за продуктите ни можете да 
намерите на нашия уеб сайт.
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Преглед 

Преглед 
X Фигура A 
1 Мултикукър (основен уред)
2 Панел за управление 
3 Капак 
4 Бутон за отваряне на капака 
5 Подвижен отвор за пара  

(с прозорец*), 2-части
6 Дръжка за носене 
7 Свързване с електрическата мрежа 
8 Съд за готвене с незалепващо покритие 
9 Подвижна вложка на капака 
10 Кошница за фритиране с подвижна 

дръжка* 
11 Вложка за готвене на пара, 2-части
12 Щипки за съда за готвене 
13 Шпатула 
14 Черпак 
15 Мерителна чаша *
16 Електрически кабел 
17 Инструкции за работа
18 Книжка с рецепти
* В зависимост от модела 
Инструкциите за работа се отнасят за 
различни модели на уреда. X „Преглед на 
модела и технически данни” вж. страница 22 

Функция за автоматично 
рестартиране
Уредът има функция за автоматично 
рестартиране „Auto-Restart”. Всеки път, когато 
захранването прекъсне или бъде прекъснато 
от потребителя, уредът автоматично се връща 
към последната използвана програма, след 
като се възстанови захранването или уредът се 
включи отново. Уредът ще започне да загрява 
отново, а на дисплея ще се покаже оставащото 
време на възобновената програма.
W Риск от пожар!
Никога не включвайте уреда, ако в съда 
за готвене все още се намират аксесоари 
или други предмети. След включване 
винаги проверявайте дали дадена 
програма се стартира автоматично.
Ако започне да се изпълнява нежелана 
програма, натиснете бутон H, за да я 
спрете и да активирате режим на готовност.
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Панел за управление 

Панел за управление 
Панелът за управление се състои от 
елементи за управление (бутони) и 
индикатори (светодиоди). Бутоните могат да 
се използват за избор на отделните програми 
за готвене и приемане на различните опции 
за настройка (напр. температура и време 
на готвене). Настройките се показват чрез 
светодиоди на дисплея.

Елементи за управление 
X Фиг. B 

Режим на готовност
Включва или изключва режима на 
готовност на уреда.
Настройка за отложен старт
Отложеният старт може да бъде 
зададен за избраната програма за 
готвене.
Изберете програма за готвене от 
списъка (g) 
Индивидуалните програми за 
готвене се показват една след 
друга с многократно натискане на 
бутон D. Съответният светодиод 
светва в контролния панел.
Задайте персонализирана 
температура на готвене
За персонализирано регулиране на 
температура на готвене.
Настройка на времето за готвене
Предварително конфигурираното 
време за готвене [средно] за 
програмата за готвене може да се 
съкрати [кратко] или да се удължи 
[дълго]. Съответният индикатор 
(f) светва. На дисплея се показва 
съответното предварително 
конфигурирано време за готвене (a).
Задайте персонализирано време 
за готвене
За персонализирано регулиране на 
времето за готвене.
Потвърждаване на програмата
Натискането на бутон G стартира 
избраната програма за готвене.
Изтриване на настройка или 
прекратяване на програмата
Натискането на бутон H изтрива 
настройките или спира програма, 
която е била стартирана по-рано.

B

A

D

C 

E

F

G

H
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Индикатори 
X Фиг. C 

a Дисплей
Показване на оставащото време или 
на температурата.

b таймер
Посочва, че забавянето на времето за 
стартиране е активирано. Дисплеят (a) 
показва времето до началото на 
избраната програма за готвене.

c Етапи на готвене/протичане на 
програмата 
Показване на отделните етапи на 
готвене и напредъка на програмата. 
В случай на множество стъпки на 
готвене (напр. съставките се добавят 
след загряване на маслото за 
пържене), те визуално се обозначават 
с осветяването на светодиоди 1, 2, 
3 или 4. Прозвучава звуков сигнал, 
ако е необходим последващ етап на 
готвене.

d готово
Това показва, че яденето е готово. 
Дисплеят (a) мига и показва „00:00”. 
Прозвучава и звуков сигнал.

e подгряване
Показва, че функцията за подгряване 
е включена в края на програмата 
за готвене. На дисплея светва 
правоъгълник (пунктирана линия).

f Показване на предварително 
конфигурираното време за готвене
Предварително конфигурираното 
време за готвене [средно] за 
програмата за готвене може да 
се съкрати [кратко] или удължи 
[дълго], като използвате бутон E. 
Съответният индикатор светва.

g Списък на програмите за готвене 
Налични са 16 предварително 
конфигурирани програми за готвене. 
Индивидуалните програми за готвене 
се показват една след друга с 
многократно натискане на бутон D. 
Съответният светодиод светва в 
контролния панел.



h рецепта 1&2 (в зависимост от 
модела) 
Места на паметта за програмите за 
готвене с персонализирани време и 
температура.

i моят режим
Режим за бърза настройка за 
персонализиране на времето 
за готвене и настройката на 
температурата за процеса на готвене.

Преди да използвате за 
първи път 
Преди да се използва новия уред, той 
трябва да бъде напълно разопакован, 
почистен и свързан към контакта. За да 
направите това, следвайте следните 
стъпки:
1. Извадете основния уред и всички 

аксесоари от опаковката и изхвърлете 
опаковъчните материали.

2. Използвайте дръжката за носене, 
за да повдигнете уреда. Завъртете 
съответно дръжката за носене нагоре.

Внимание!
Трябва да използвате само дръжката за 
носене.
Това важи и за безопасен транспорт на 
уреда.
3. Поставете уреда върху стабилна, 

равна и гладка работна повърхност.
Внимание!
Не трябва да има чувствителни 
повърхности и уреди над и зад уреда, които 
могат да бъдат повредени от повишената 
температура и от излизащата пара.

4. Отстранете отвора за пара.
Хванете отвора за пара отзад и 
издърпайте нагоре и навън.

5. Отворете капака на уреда
Натиснете бутона за отваряне на 
капака.

6. Отстранете вложката на капака.
Хванете двата фланеца отляво и 
отдясно на вложката на капака, след 
което издърпайте и извадете вложката 
на капака.
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7. Повдигнете съда за готвене от 
вътрешността на уреда.

8. Отстранете опаковката, която се намира 
върху уреда и аксесоарните части.

9. Проверете дали всички части са налични.
X Фигура A 

10. Проверете уреда и аксесоарните 
части за видими повреди.

Внимание!
Никога не работете с повреден уред!
11. Преди да използвате за първи път 

старателно почистете и подсушете 
всички части. X „Грижа и ежедневно 
почистване” вж. страница 17 

12. След почистване поставете съда за 
готвене обратно във вътрешността на 
уреда.

Внимание!
Преди да поставите съда за готвене, проверете 
дали вътрешността на уреда е суха и чиста.
13. Поставете вложката на капака

Поставете вложката на капака в  
2-та канала в долната част и 
натиснете капака в горната част.

14. Затворете капака
Натиснете капака надолу, докато 
щракне на мястото си.

15. Поставете отвора за пара
Поставете отвора за пара върху 
капака отгоре и натиснете здраво 
надолу.

16. Първо свържете доставения 
захранващ кабел с уреда и след това 
го включете в контакта.

W Риск от пожар!
След включване винаги проверявайте 
дали дадена програма се стартира 
автоматично (Функция Auto-Restart). 
Ако започне да се изпълнява нежелана 
програма, натиснете бутон H, за да 
я спрете и да активирате режим на 
готовност.
На контролния панел бутоните B и G 
и всички светодиоди светват веднъж за 
кратко и се чува петкратен звуков сигнал. 
Бутон B започва да мига. Уредът е в 
режим на готовност и е готов за работа.
Внимание!
Използвайте само предоставения 
захранващ кабел.

Преди да използвате за първи път 
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Работа с уреда 
Режим за избор на функция
В режим за избор на функция се избират 
всички програми за готвене и всички 
настройки се извършват на уреда. За да 
направите това, следвайте следните стъпки:
W Опасност от изгаряне!
По време на работа уредът никога 
не трябва да се използва без съда за 
готвене и без поставен отвор за пара.
Внимание!
Всеки път преди работа проверявайте 
уреда за повреди, пълнота, чистота и 
правилна инсталация. X „Преди да 
използвате за първи път” вж. страница 9 
1. Уредът е готов за употреба. 

Натиснете бутон B за достъп до 
режима за избор на функция.

След включване на уреда в режим за избор 
на функция, бутонът B и индикаторът 
[моят режим] светят постоянно. Бутон G 
мига. На дисплея се изписва „00:00”.

Забележка: Ако не бъде вкарано 
съдържание на контролния панел в 
рамките на 5 минути, уредът автоматично 
преминава в режим на готовност.

Избор и стартиране на 
програма за готвене
На разположение са 16 предварително 
конфигурирани програми за готвене.  
X „Списък на програмите за готвене” 
вж. страница 19 
1. Напълнете уреда с желаните 

съставки. За целта отворете капака 
и изсипете съставките в тигана. 
Измервателната скала от вътрешната 
страна на тигана също може да се 
използва за отчитане на количеството.

Работа с уреда 

Внимание!
■ Не пълнете съда за готвене над 

маркировката [4.0 литра]!
■ Използвайте само шпатулата, 

предвидена за разбъркване  
(не използвайте метални прибори  
за хранене).

2. Затворете капака и натиснете бутона B, 
за да влезете в режим за избор на 
функция.

Забележка: Определени програми 
за готвене или стъпки се извършват 
с отворен капак. X Вижте 
предоставената книга с рецепти
3. Натискайте бутон D, докато не бъде 

избрана желаната програма за готвене.

На панела за управление светва 
съответният светодиод и мига 
предварително конфигурираното време 
за готвене за избраната програма.
4. Натиснете бутон G за стартиране на 

програмата за готвене.

Уредът нагрява съда за готвене, докато не 
бъде достигната целевата температура. 
По време на фазата на нагряване на 
дисплея се появяват линии, които светят 
по посока на часовниковата стрелка. 
След достигане на целевата температура 
линиите изчезват и на дисплея се показва 
оставащото време за готвене. 
Процесът на готвене започва автоматично.
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Забележка: Когато е избрана програма 
(паста) или (дълбоко пържене) 
прозвучава повтарящ се звуков сигнал, а 
дисплеят и бутон G мигат, докато не се 
добави храната и не се натисне бутон G.
Времето за готвене се отброява.

Парата, която се образува при приготвянето 
на ястията, излиза от мултикукъра 
през отвора за пара, като по този начин 
предотвратява образуването на излишно 
налягане. В зависимост от модела, отворът 
за пара е снабден с прозорец за гледане.

Повишаване или намаляване на 
температурата по време на готвене
Ако настоящата температура е била 
зададена твърде висока или твърде ниска 
по време на готвенето, тя може да бъде 
съответно увеличена (с +10°C макс.)  
или намалена (с -10°C макс.) по време  
на процеса на готвене.
За да увеличите температурата, 
натиснете и задръжте бутона C. Текущата 
температура ще бъде показана за кратко 
на дисплея и след това ще се повиши 
със стъпки от 1°C, докато се достигне 
максималната стойност (+10°C). Натиснете 
и задръжте бутона, докато температурата 
е на желаното повишено ниво. 
За да намалите температурата, натиснете  
и задръжте бутона C. Текущата температура  
ще бъде показана за кратко на дисплея и 
първоначално ще се повиши със стъпки 
от 1°C, докато се достигне максималната 
стойност (+10°C). След като бъде 
достигната максималната стойност, 
дисплеят ще се върне към минималната 
стойност (20°C по-ниска). Натиснете и 
задръжте бутона, докато температурата е 
на желаното понижено ниво.
За да продължите с програмата за 
готвене, натиснете бутона G.

Забележка: Ако бутонът G не е натиснат, 
програмата за готвене продължава да се 
иззпълнява със зададената преди това 
температура. Когато програмата за готвене 
приключи, прозвучава звуков сигнал, а 
индикаторът [готово] и бутонът G светват. 
Дисплеят мига и показва „00:00”.
5. Отворете капака на уреда и 

сервирайте приготвената храна.
W Опасност от изгаряне!
■ По време на готвене в уреда може да 

се натрупа голямо количество пара. 
Отваряйте внимателно капака. Не се 
облягайте върху капака на уреда.

■ Съдът за готвене и всички използвани 
вложки могат да станат много горещи. 
Винаги използвайте щипки за готвене, 
подходящи дръжки или ръкавици за 
фурна.

Забележки: 
■ Програмата за готвене може да бъде 

спряна по всяко време с бутон H. 
Впоследствие уредът преминава в 
режим за избор на функция.

■ Ако програмата за готвене има 
функция за подгряване, тя се  
включва автоматично, след като 
яденето е готово и държи яденето 
топло до 10 часа при 40°C. (готово)  
и (затопляне) светят. На дисплея 
светва правоъгълник (пунктирана 
линия). Функцията за подгряване може 
да се спре с бутон H. Впоследствие 
уредът преминава в режим за избор 
на функция.

Ако избраната програма за готвене се 
състои от множество етапи, след всяка 
следващата стъпка прозвучава звуков 
сигнал. На панела за управление се 
показват съответно светодиодите 1, 2, 3 
или 4 и бутон G мига. Изпълнете следните 
стъпки:
■ Отворете капака на уреда.
■ Добавете допълнителни съставки.
■ Затворете капака на уреда.
■ Започнете следващата стъпка за 

готвене с помощта на бутон G.

Работа с уреда 
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Вътрешността на уреда загрява, докато 
се достигне целевата температура на 
следващия етап от готвенето. По време 
на фазата на нагряване на дисплея 
се появяват линии, които светят по 
посока на часовниковата стрелка. След 
достигане на целевата температура 
линиите изчезват и на дисплея се показва 
оставащото време за готвене. Процесът 
на готвене започва автоматично. Времето 
за готвене се отброява.

Избор на предварително 
конфигурирано време за готвене
Предварително конфигурираното време 
за готвене за ниво (средно) е показано на 
контролния панел за всяка програма за 
готвене.
Времето за готвен може да се съкрати 
[кратко] или удължи [дълго].
1. Задръжте бутон E натиснат, докато 

желаният индикатор не светне. 
Дисплеят се сменя от [medium] 
(средно) на [long] (продължително)  
и след това на [short] (кратко), преди 
да се върне на [medium].

Съответните предварително 
конфигурирани стойности за времето за 
готвене се показват на дисплея.
2. Натиснете бутон G за стартиране на 

програмата за готвене.

Удължаване на времето за 
готвене по време на готвенето
Ако съставките все още не са напълно 
приготвени малко преди края на програма 
за готвене, времето за готвене може да 
бъде удължено.
1. За целта натиснете и задръжте бутон F.
Текущото време за готвене ще бъде 
показано за кратко на дисплея и след 
това ще се увеличи с 1 минута.
2. Натиснете и задръжте бутона, докато 

не се достигне желаното време за 
готвене.

3. Активирайте новото зададено време 
за готвене с помощта на бутон G.

Работа с уреда 

Настройка за отлагане на 
времето за стартиране 
Отложеният старт може да бъде зададен 
за избраната програма за готвене, така 
че да можете да се насладите на прясно 
приготвена храна в определено време.
Забележка: отложеният старт може 
да бъде зададен само за определени 
програми за готвене. Предварително 
конфигурираният отложен старт се 
различава между тези програми за готвене.
1. Изберете програмата за готвене.
2. Натиснете бутон A. Бутон G мига. 

На дисплея светва „00:10”.
Натиснете бутон A няколко пъти, за да 
увеличите показаното време. Кратко 
натискане увеличава времето с 5 минути. 
Малко по-дълго натискане увеличава 
времето с 10 минути. Натискането и 
задържането на бутон A за около 2 секунди 
увеличава времето с 30 минути.
3. Натиснете бутон G, когато се покаже 

желаното време за стартиране.
На дисплея е показано желаното време за 
стартиране. На дисплея светва (таймер). 
Започва обратно отброяване на времето до 
стартиране. След като изтече това време, 
процесът на готвене започва автоматично.
Забележки: 
■ Отложеният старт може да бъде 

изключен по всяко време с натискане 
на бутон G. Програмата за готвене 
започва веднага.

■ Ако „00:10” не свети на дисплея,  
не може да бъде зададено отлагане 
на времето на стартиране за 
избраната програма за готвене.

Преждевременно прекъсване 
на текущия етап на готвене 
Ако съставките се сготвят преди изтичане 
на времето на дадения етап на готвене, 
етапът може да бъде прекъснат ръчно.
1. За целта натиснете бутон G за поне  

2 секунди.
Това ще прекъсне текущия етап на 
готвене. След това ще прозвучи звуков 
сигнал както обикновено, след като бъде 
извършена следващата стъпка. На панела 
за управление се показват съответно 
светодиодите 1, 2, 3 или 4 и бутон G мига.
2. Изпълнете следващата стъпка на 

готвенето.
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Използване на кошницата за 
фритиране
Необходимо е да използвате кошницата 
за фритиране (в зависимост от модела), 
за да приготвите месо, риба, чипс и др. в 
горещо олио.
Забележка: За най-добри и вкусни 
резултати препоръчваме да използвате 
предложенията в нашата книга с рецепти.
Спазвайте следното, когато използвате 
кошницата за фритиране:
W Опасност от изгаряне!
■ Напълнете с олио или мазнина за 

пържене до отметката [1,0 I] (1 литър) 
максимално.

■ Не използвайте повече от 200 г  
замразена храна или 300 г. 
незамразена храна за пържене.

■ По време на готвене в уреда може да 
се натрупа голямо количество пара. 
Отваряйте внимателно капака. Не се 
облягайте върху капака на уреда.

■ Съдът за готвене и всички използвани 
вложки могат да станат много горещи. 
Винаги използвайте щипки за готвене, 
подходящи дръжки или ръкавици за 
фурна.

■ Никога не използвайте шпатули или 
черпаци с гореща мазнина или олио.

1.  Отворете капака на уреда.
2. Напълнете съда с максимум 1 литър олио. 

Измервателната скала от вътрешната 
страна на тигана също може да се 
използва за отчитане на количеството.

3. Поставете капака.
4. В режим на избор на функции изберете 

програмата за готвене [deep frying] 
(фритиране) X „Списък на програмите 
за готвене” вж. страница 19 

5. Натиснете бутон G за стартиране на 
програмата за готвене.

Олиото се загрява. След достигане на 
целевата температура се прозвучава 
звуков сигнал и мига бутон G.
6. Напълнете кошницата за фритиране с 

храна за дълбоко пържене.
7. Отворете капака на уреда.

8. Поставете кошницата за фритиране 
в съда с помощта на предоставената 
дръжка и извадете дръжката.

9. Не поставяйте капака.
Забележка: Определени програми за готвене 
или стъпки се извършват с отворен капак.
X Вижте предоставената книга с рецепти
10. Натиснете бутон G за стартиране на 

програмата за готвене.
След приключване на програмата за 
готвене се чува звуков сигнал.
11. Отворете капака на уреда.
12. За да отцедите дълбоко пържената 

храна, повдигнете кошницата за 
пържене с дръжката и окачете на ръба 
на съда, като използвате фланеца.

Използване на приставката за 
готвене пара
Необходимо е да използвате приставката 
за готвене на пара за приготвяне 
на зеленчуци, месо и риба на пара. 
Приставката за готвене на пара от 2 части 
дава възможност за отделно готвене на 
пара на различни съставки едновременно 
например зеленчуци в долната част и 
риба в горната част).
Забележка: За най-добри и вкусни 
резултати препоръчваме да използвате 
предложенията в нашата книга с рецепти.
Спазвайте следното при използване на 
приставката за готвене на пара:
W Опасност от изгаряне!
■ Напълнете с вода до маркировката 

[0,5 J] (0,5 литра) максимално.
■ По време на готвене в уреда може да 

се натрупа голямо количество пара. 
Отваряйте внимателно капака. Не се 
облягайте върху капака на уреда.
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■ Съдът за готвене и всички използвани 
вложки могат да станат много горещи. 
Винаги използвайте щипки за готвене, 
подходящи дръжки или ръкавици за фурна.

1. Отворете капака на уреда.
2. Напълнете тигана с максимум 0,5 литра  

вода. Измервателната скала от 
вътрешната страна на тигана също 
може да се използва за отчитане на 
количеството.

3. Закачете долната част на приставката 
за готвене на пара в съда за готвене.

4. А готвене на пара на различни съставки, 
напълнете долната част до долния край.

5. Поставете горната част и добавете 
допълнителните съставки.

6. Поставете капака.
7.  В режим на избор на функция 

изберете програма за готвене [steam] 
(пара). X „Списък на програмите за 
готвене” вж. страница 19 

8. Натиснете бутон G за стартиране на 
програмата за готвене.

След приключване на програмата за 
готвене се чува звуков сигнал и бутон G 
започва да мига.
9. Отворете капака на уреда.
10. Извадете горната и долната част на 

приставката за готвене на пара от 
съда за готвене.

Защита от деца 
По време на процеса на готвене защитата от 
деца може да бъде активирана и деактивирана. 
Ако защитата от деца е била активирана, 
всички бутони на уреда са блокирани и не 
могат да се правят повече настройки.

Готвене

W Внимание 
При активирана защита от деца процесът 
на готвене не може да бъде променен 
или приключен. Първо трябва да бъде 
деактивирана защитата от деца.
Натиснете следната комбинация от бутони:
1. Активиране

Натиснете и задръжте бутоните C и F  
едновременно за 3 секунди. 
Прозвучава кратък звуков сигнал. 
Защитата от деца е активирана.

2. Деактивиране 
Отново натиснете и задръжте 
бутоните C и F едновременно 
за 3 секунди. Прозвучава кратък 
звуков сигнал. Защитата от деца е 
изключена.

Готвене
Общи препоръки
За най-добри и вкусни резултати 
препоръчваме да използвате 
предложенията в нашата книга с рецепти, 
която е специално разработена за 
използване с мултикукъра.
Книгата с рецепти съдържа подробна 
информация за необходимите количества 
съставки, препоръки за времето и 
температурата на готвене, както и полезни 
комбинации от програми за готвене.
Използвайте тези препоръки за рецепти, 
за да натрупате първоначален опит. 
След като оцените предимствата и 
разнообразието от възможностите 
за употреба, ще се радвате да 
експериментирате с нови рецепти. 
За целта използвайте опциите за 
персонализирани настройки, които са 
обяснени на следващите страници.
За да ви предоставим преглед на всички 
програми за готвене, ние сме събрали тази 
информация в ясно подредена таблица.
X „Списък на програмите за готвене” 
вж. страница 19 
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Персонализирани опции за настройка

Персонализирани опции за 
настройка
Предварително конфигурираните 
стойности за времето за готвене и 
температурата на готвене могат да бъдат 
адаптирани към индивидуалните нужди и 
указанията за рецептата.
Настройка на времето за готвене 
1. В режим за избор на функция дръжте 

натиснат бутон D, докато не бъде 
избрана желаната програма за готвене.

На панела за управление светва 
съответният светодиод и се показва 
предварително конфигурираното време 
за готвене за избраната програма.
2. Натиснете бутона F само веднъж .
На дисплея мига предварително 
конфигурираното време на готвене.
3. Натискайте, или натиснете и 

задръжте, бутон F, докато не се 
покаже желаното време за готвене.

Когато бутонът F бъде натиснат за 
кратко, времето за готвене се увеличава 
с 1 минута. Времето се увеличава 
до предварително конфигурираната 
максимална стойност и след това се връща 
към предварително конфигурираната 
минимална стойност. Когато натиснете 
бутона F за по-дълъг период, времето за 
готвене се увеличава с 10 минути.
4. След като се покаже желаното време 

за готвене, натиснете бутона G.
Ако времето трябва да бъде коригирано 
индивидуално за всички етапи на 
готвенето в избрана програма, повторете 
точки 2 до 4 преди започване на 
съответния етап на готвене.
Забележка: Тези настройки не се 
запазват. Ако тази програма за готвене 
бъде избрана отново, предварително 
конфигурираното време за готвене ще се 
покаже на дисплея още веднъж.
Настройка на температурата за 
готвене 
1. В режим за избор на функция дръжте 

натиснат бутон D, докато не бъде 
избрана желаната програма за готвене.

На панела за управление светва 
съответният светодиод и мига 
предварително конфигурираното време 
за готвене за избраната програма.
2. Натиснете бутон C само веднъж.
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На дисплея мига предварително 
конфигурираната температура на готвене.
3. Задръжте натиснат бутон C докато не се 

покаже желаната температура за готвене.
Когато бутон C се натисне за кратко, 
температурата на готвене се повишава 
с 5°C. Температурата се увеличава 
до предварително конфигурираната 
максимална стойност и след това се връща 
към предварително конфигурираната 
минимална стойност. Когато натиснете 
бутон C за малко по-дълго, температурата 
се повишава с 10°C.
4. След като се покаже желаната 

температура за готвене, натиснете 
бутонon G.

Ако температурата трябва да се коригира 
индивидуално за всички етапи на готвене 
в избрана програма, повторете точки 2 до 
4 преди започване на съответния етап на 
готвене.
Забележка: Тези настройки не се 
запазват. Ако тази програма за готвене 
бъде избрана отново, предварително 
конфигурираното време за готвене ще се 
покаже на дисплея още веднъж.

моят режим (ръчен) 
Режим за бърза настройка за персонализиране  
на времето за готвене и настройката на 
температурата за процеса на готвене.
След включване на уреда в режим за избор на 
функция, бутонът B и индикаторът [my mode] 
(моят режим) светят постоянно. Бутон G 
мига. На дисплея се изписва „00:00”.
1. Натиснете бутон F само веднъж.
На дисплея светва „00:00”.
2. Задръжте бутон F докато се покаже 

желаното време за готвене.
3. Натиснете бутон C веднъж.
На дисплея светва „00:00”.
4. Задръжте бутон C докато се покаже 

желаната температура за готвене.
5. Натиснете бутон G за да започнете с 

избраните настройки.
Уредът нагрява съда за готвене, докато не 
бъде достигната целевата температура. 
След достигане на целевата температура 
линиите изчезват и на дисплея се показва 
оставащото време за готвене. Процесът 
на готвене започва автоматично.



Грижа и ежедневно почистване 

рецепта 1 / рецепта 2 – 
запазване на индивидуални 
програми за готвене
В зависимост от модела X „Преглед  
на модела и технически данни”  
вж. страница 22 
Индивидуалните програми за готвене с 
персонализирано време и температура 
могат да бъдат запаметени под местата на 
паметта [recipe 1] (рецепта 1) и [recipe 2] 
(рецепта 2).
1. В режим на избор на функция 

натиснете бутон D веднъж.
Светодиодът [recipe1] (рецепта 1) светва. 
На дисплея е показано предварително 
конфигурираното време за готвене.
Забележка: ако преди това не сте 
запазили индивидуални програми за 
готвене, на дисплея се показва „00:00”.
2. Натиснете бутона F само веднъж .
Дисплеят мига. LED 1 (стъпка на готвене 1) 
светва в контролния панел.
3. Натискайте, или натиснете и 

задръжте, бутон F, докато не се 
покаже желаното време за готвене.

Когато бутонът F бъде натиснат за 
кратко, времето за готвене се увеличава с 
1 минута. Когато натиснете бутона F 
за по-дълъг период, времето за готвене 
се увеличава с 10 минути. Времето 
се увеличава до предварително 
конфигурираната максимална стойност и 
след това се връща към предварително 
конфигурираната минимална стойност.
4. Натиснете бутон C веднъж.
Предварително конфигурираната температура 
за готвене се показва на дисплея.
Забележка: ако преди това не сте 
запазили индивидуални програми за 
готвене, на дисплея се показва „0000”.
5. Задръжте бутон C докато се покаже 

желаната температура за готвене.
6. Натиснете и задръжте бутон G  

(>2 секунди), за да запазите 
зададените стойности.

За да програмирате други етапи на готвенето, 
повторете точки от 2 до 6. Могат да бъдат 
програмирани до 3 стъпки за готвене.

Запазената програма за готвене [recipe 1] 
(рецепта 1) може да бъде избрана, както 
обикновено чрез режим на избор на функция. 
X „Избор и стартиране на програма за 
готвене” вж. страница 11 
Забележка: За да запазите втора 
индивидуална програма за готвене под [recipe 2] 
(рецепта 2), използвайте същия процес, описан 
по-горе за [recipe 1] (рецепта 1). За да изтриете 
индивидуална програма за готвене, следвайте 
следните стъпки:
1. В режим на избор на функция 

натиснете бутон D веднъж.
Светодиодът [recipe1] (рецепта 1) светва. 
Запазеното време за готвене се показва 
на дисплея.
2. Натиснете бутона F само веднъж .
Дисплеят мига. LED 1 (стъпка на готвене 1) 
светва в контролния панел.
3. Натиснете и задръжте бутон H  

(>2 секунди). Настройките за [recipe 1] 
(рецепта 1) са изтрити.

Забележка: За да изтриете втора индивидуална 
програма за готвене под [recipe 2] (рецепта 2), 
използвайте същия процес, описан по-горе за 
[recipe 1] (рецепта 1).

Грижа и ежедневно 
почистване 
W Опасност от токов удар 
■ Никога не потапяйте уреда във вода.
■ Не почиствайте уреда с пара.
■ Изключете уреда от контакта, преди 

да го почистите.
Внимание!
■ Не използвайте почистващи препарати, 

съдържащи алкохол или спирт.
■ Не използвайте остри, заострени или 

метални предмети.
■ Не използвайте абразивни кърпи или 

почистващи препарати.
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Уредът и използваните части трябва да 
бъдат почистени старателно след всяка 
употреба.
1. Оставете уреда да изстине напълно.
2. Отворете капака.
3. Извадете съда за готвене, вложката на 

капака, отвора за пара и аксесоарите. 
X „Преди да използвате за първи 
път” вж. страница 9 

Почистване на основния уред
1. Избършете външната страна на уреда 

с мека, влажна кърпа и изсушете.
2. Избършете корпуса и вътрешността 

на уреда с мека, влажна кърпа и 
подсушете. 

3. Почистете панела за управление със 
суха микрофибърна кърпа.

Разглобяване на отвора за пара
Отвор за пара с прозорец
1. Натиснете заедно белите заключващи 

механизми отляво и отдясно от 
долната страна на отвора за пара и 
отстранете долната част.

2. За да сглобите, използвайте слота, 
за да закачите долната част върху 
горната част и натиснете надолу, 
докато заключващият механизъм 
щракне на мястото си.

Отвор за пара с прозорец:
1. Натиснете белите заключващи 

механизми от долната страна на 
отвора за пара, издърпайте долната 
част и отстранете от двата канала.

2. За сглобяване използвайте двата 
канала, за да закачите долната част 
и натиснете, докато заключващият 
механизъм щракне на мястото си.

Почистване на вложката на 
капака и на отвора за пара
1. Почистете отделните части с разтвор 

на детергент и мека кърпа или гъба.
2. Изплакнете с чиста вода и ги подсушете. 
3. Сглобете отново сухите отделни части 

и ги закрепете към основния уред.

Почистване на съда за готвене 
и на аксесоарите
1. Почистете отделните части с разтвор 

на детергент и мека кърпа или гъба.
2. Изплакнете с чиста вода и ги подсушете. 
Забележка: Съдът за готвене, кошницата 
за фритиране с дръжка, вложките за пара, 
вградените щифтове, шпатулата, черпакът 
и мерителната чаша могат също да бъдат 
почистени в съдомиялната машина.
Внимание!
Преди да поставите съда за готвене, 
проверете дали вътрешността на уреда 
е суха и чиста и дали няма забравени 
някакви предмети.
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Програма Брой етапи на 
готвене

Налична 
функция за 

поддържане 
на ястието 

топло

Капак

моят режим
Персонализирана настройка за желаните температура и 
време на готвене

1 — Отворен/
затворен*

рецепта 1&2
2 места за памет за индивидуални рецепти
(в зависимост от модела)

1-3 — Отворен/
затворен*

затопляне
Затопляне на студени (вече сготвени) ястия 1 G Затворен

супа/борш
Приготвяне на супи и задушено

кратко: 1
средно: 2

продължително: 2
G Отворен/

затворен*

пара
Зеленчуци, месо и риба на пара
(изисква се приставка за готвене на пара)

1 G Затворен

задушено
Задушаване на зеленчуци, месо и риба.

кратко: 1
средно: 2

продължително: 2
G Отворен/

затворен*

пържене
Пържене на зеленчуци, месо и риба. 1 G Отворен

фритиране
Дълбоко пържене на месо, риба, чипс и т.н.
(необходима е кошница за фритиране)

1 — Отворен

* В зависимост от рецептата/етапа на готвене – моля, вижте приложената книга с рецепти относно указания за 
правилното използване на програмите и за информация относно съставките, количествата и времето за готвене.

Рециклиране 

J Унищожавайте опаковката по начин 
съобразен с околната среда. Този 
уред е обозначен в съответствие с 
Европейска Директива 2012/19/ЕС 
относно използваните електрически 
и електронни уреди (отпадъци 
от електрическо и електронно 
оборудване – ОЕЕО). Тази директива 
определя рамката за връщане и 
рециклиране на използвани уреди, 
която е приложима в ЕС. Моля, 
попитайте вашия специализиран 
търговец за местата за изхвърляне.

 Рециклиране 

Гаранция 
Гаранционните условия за този уред 
са определени от нашия представител 
в страната, в която се продава. 
Подробности относно тези условия 
можете да получите от търговеца, от 
когото е бил закупен уредът. Бележката от 
закупуването или касовият бон трябва да 
бъдат представени при предявяване на 
иск по смисъла на тази гаранция.

Запазваме си правото на промени.

Списък на програмите за готвене 
AutoCook предлага общо 48 програми за готвене. Те се състоят от 16 основни 
програми, всяка от които с 3 опции за настройка на времето. Следващата таблица 
съдържа най-важните данни за различните програми за готвене.

19



Програма Брой етапи на 
готвене

Налична 
функция за 

поддържане 
на ястието 

топло

Капак

печене
Печене на храна 1 — Затворен

готвене
Варене на храна 1 G Затворен

паста
Готвене на ястия от тестени изделия 1 — Затворен/

отворен*
ориз
Готвене на зърнени храни или ориз 1 — Затворен

овесена каша
Приготвяне на млечни храни 1 G Затворен

боб
Готвене на боб

кратко: 1
средно: 2

продължително: 2
G Затворен

пилаф
Готвене на пилаф

кратко: 2
средно: 3

продължително: 4
G Отворен/

затворен*

аспик (желиран бульон)
Приготвяне на аспик и подобни ястия 1 — Затворен

конфитюр
Приготвяне на конфитюр от плодове 1 — Отворен

йогурт
Приготвяне на кисело мляко 1 — Затворен

* В зависимост от рецептата/етапа на готвене – моля, вижте приложената книга с рецепти относно 
указания за правилното използване на програмите и за информация относно съставките, количествата 
и времето за готвене.

Списък на програмите за готвене 
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Програма Настройка Времетраене Храна Препоръчително 
количество (максимум)

пара средно 30 минути Зелен фасул (пресен) 500 г (800 г)
кратко 10 минути Карфиол  

(цветенца с еднакъв размер)
500 г (800 г)

продължително 50 минути Картофи  
(средно големи, цели)

500 г (1200 г)

кратко 10 минути Филе от риба 500 г (1000 г)
средно 30 минути Кюфтета 500 г (700 г)
кратко 10 минути Яйца x 8 (x 12)
средно 30 минути Кнедли 500 г (600 г)
кратко 5 минути Броколи 500 г (800 г)
кратко 3 минути Грах 500 г (800 г)
средно 30 минути Моркови 500 г (800 г)
средно 30 минути Пилешки гърди 500 г (800 г)
средно 30 минути Червено цвекло  

(среден размер, цяло)
500 г (800 г)

ориз средно 30 минути Бял, среднозърнест ориз
(гарнитура)

500 г ориз 
700 мл вода

средно 25 минути Бял ориз, зърна със средна 
големина (гарнитура)

250 г ориз, 
500 мл вода

продължително 60 минути Черен ориз 500 г ориз 
500 мл вода

продължително 45 минути Черен ориз 250 г ориз, 
350 мл вода

овесена каша продължително 45 минути Млечна овесена каша 250 г ориз с кръгли зърна 
1000 мл мляко,
100 г захар

средно 30 минути Млечна овесена каша 125 г ориз с кръгли зърна 
500 мл мляко,
50 г захар

фритиране продължително 40 минути Пилешки бутчета 200 г
кратко 10 минути Печурки 200 г
средно 20 минути Чипс 300 г
средно 20 минути Канелони 300 г
кратко 10 минути Филе от риба 200 г
кратко 10 минути Виенски шницел (пуешко) 200 г
кратко 10 минути Виенски шницел (свинско) 200 г

Време за готвене 

Време за готвене 
Следващата таблица съдържа преглед на времето за готвене на различни ястия. Даденото 
време за готвене зависи от дебелината и консистенцията на храните и трябва да се 
разглежда като препоръчително минимално време. Регулирайте съответно времето за 
готвене. При замразена храна времето за готвене трябва да се удължи с най-малко 20%.
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Програма Настройка Времетраене Храна Препоръчително 
количество 
(максимум)

пара + 
фритиране

кратко + кратко 10 минути +
10 минути

Сурови зеленчуци 
(напр. карфиол)

200 г

печене продължително 60 минути Свинска плешка 1500 г
средно 40 минути Руло от кайма 800 г
продължително 60 минути Торта 500 г

пържене средно 15 минути Зеленчуци 300 г
средно 15 минути Риба 200 г
средно 15 минути Месо 500 г
кратко ръчна настройка: 

5 минути
Лук 200 г

MUC22...RU MUC24...RU MUC28...RU MUC48...RU

G G G G

— G G G

Места в паметта за индивидуални рецепти — 2 2 2 
Maкс обемна вместимост (литри) 4 4 4 4 
Отвор за пара с прозорец — G G G

Покритие на съда за готвене Тефлон Керамично Керамично Тефлон
Материал на корпуса Пластмаса Пластмаса Метал Метал
Температурен диапазон 40-160°C 40-160°C 40-160°C 40-160°C
Свързване към електрическата мрежа 
(напрежение – честота)

220-240 V ~ 
50/60 Hz

220-240 V ~ 
50/60 Hz

220-240 V ~ 
50/60 Hz

220-240 V ~ 
50/60 Hz

Мощност на нагревателя 900 W 900 W 900 W 1200 W
Индукция — — — G

Дължина на захранващия кабел 1,5 м 1,5 м 1,5 м 1,5 м
Тегло, празен 3,7 кг 4.1 кг 4.1 кг 5.4 кг

Преглед на модела и технически данни

Преглед на модела и технически данни

22 



Проблем Причина Отстраняване
Програма стартира 
веднага след 
включване на уреда.

Функцията „Auto-Restart” продължава 
с прекъсната програма. X „Функция 
Auto-Restart” вж. страница 7 

Натиснете бутон H за да спрете 
програмата и да влезете в режим на 
готовност.

Приготвеното ястие е 
полусурово.

Напълване над капацитета. Не пълнете съда за готвене над 
маркировката [4.0 литра]!

Съотношението между количеството 
на водата и съставките не е правилно.

Регулирайте съотношението между 
количеството на водата и съставките.

Чужди предмети във вътрешността 
на уреда.

Остранете чуждите предмети. Не 
използвайте вода за тази цел!

Съдът за готвене е деформиран. Свържете се със службата за 
обслужване на клиенти.Повреда в уреда.

Повреда в сензора.
Приготвеното ястие е 
загоряло.

Има замърсяване под съда за 
готвене.

Внимателно почистете съда и 
вътрешността на уреда.

Съдът за готвене е деформиран. Свържете се със службата за 
обслужване на клиенти.Повреда в уреда.

Повреда в сензора.

MAZ4BI 
Съд за готвене от неръждаема стомана, 
полиран с незалепващо покритие и капак 
за съхранение*; подходящ за индукционен 
мултикукър MUC48

5-литров съд за готвене; подходящ за 
почистване в съдомиялна машина; много здрав 
съд; 2,5 мм дебелина; външна повърхност от 
неръждаема стомана; незалепващо покритие; 
капак* за практическо съхранение на храна в 
съда, напр. в хладилник

MAZ2BT 
Съд за готвене с тефлоново незалепващо 
покритие и капак за съхранение*; 
подходящ за мултикукър MUC22

5-литров съд за готвене; подходящ за 
почистване в съдомиялна машина; тефлоново 
незалепващо покритие; капак* за практическо 
съхранение на храна в съда, напр. в хладилник

MAZ2BC 
Съд за готвене с керамично незалепващо 
покритие и капак за съхранение*; 
подходящ за мултикукър MUC24 / 28

5-литров съд за готвене; подходящ за 
почистване в съдомиялна машина; керамично 
незалепващо покритие; капак* за практическо 
съхранение на храна в съда, напр. в хладилник

MAZ0FB 
Кошница за фритиране

Кошница от неръждаема стомана с подвижна 
дръжка за лесно боравене; подходяща за 
почистване в съдомиялна машина

*Капакът за съхранение не се доставя стандартно с уреда. Той се доставя само със съдове за готвене 
като специален аксесоар. Ако даден аксесоар не е включен в продуктовия пакет, той може да бъде 
закупен от търговски обекти или от обслужване на клиенти.

Специални аксесоари

Специални аксесоари

Отстраняване на неизправности 
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Проблем Причина Отстраняване
Получава се изкипяване. Напълване над капацитета. Регулирайте количеството.

Температурата е твърде 
висока.

Намалете температурата.

Избраната програма за 
готвене изисква ястието да се 
готви с отворен капак.

Отворете капака на уреда.

Светодиодът не светва. Уредът е изключен. Включете уреда.
Повреда в захранващия кабел. Свържете се със службата за обслужване 

на клиенти.
Нагревателната плоча не 
работи.

Повреда в уреда. Свържете се със службата за обслужване 
на клиенти.Нагревателната плоча е 

повредена.
От уреда изтича вода. Уредът има защита от 

преливане.
Отстранете водата. Отстранете капака 
и използвайте кърпа, за да подсушите 
вътрешността на уреда. Уверете се, че 
във вътрешността на уреда не е навлязла 
вода.

Екран на дисплея 
E1~E6

Повреда в уреда. Прекратете програмата за готвене.
Изключете уреда от захранването. 
Включете отново уреда. Ако проблемът 
продължава, свържете се с обслужване на 
клиенти.

Екран на дисплея 
E0

Повреда в уреда. Ако дисплеят се запази за повече от  
20 секунди, изключете уреда от захранването 
и се свържете с обслужване на клиенти.

Екран на дисплея 
E1

Неправилно поставен съд за 
готвене или не се разпознава 
съда за готвене.

Изключете уреда от захранването и се 
свържете с обслужване на клиенти.

Екран на дисплея 
E2, E5, E6 или E7

Уредът е прегрял. Изключете уреда от захранването и го 
оставете да се охлади.
Рестартирайте уреда, след като изстине.

Късо съединение в уреда. Изключете уреда от захранването и се 
свържете с обслужване на клиенти.

Екран на дисплея 
E3

Твърде високо напрежение от 
електрическата мрежа

Свържете се с доставчика на електрическа 
енергия. Захранването трябва да се 
провери от експерт.Екран на дисплея 

E4
Твърде ниско напрежение от 
електрическата мрежа

Екран на дисплея 
E8

Грешка в съобщенията. Рестартирайте уреда, след като изстине.

Ако не можете да отстраните проблема, винаги звънете на горещата линия!
Можете да видите телефонния номер на задната страница на тези инструкции.

Отстраняване на неизправности 

24 









✆  Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen
DE 0911 70 440 040 
AT 0810 550 511 
CH 0848 840 040 
Данните за контакт за всички държави могат да бъдат намерени в приложената 
директория за обслужване на клиенти.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com 
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