ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
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-електронен/механичен
програматор
- тройна врата
- 2 скари
- 1 тава
енергиен клас A

Вътрешни размери :
ширина mm440
дълбочина
mm 415 височина mm 312
Вътрешен обем: 57 l.
Консумация (сонвенционално) :
за достигане 175° C: 0.32 kwh
За подържане 175° 0,62 kwh
Общо 0,94 kwh
Напрежение: 230v-50 hz
Обща мощност: 2875 kw 10a
Мощност на нагревателите:
Горен: W 1000
Долен: W 1250
Грил: W 2250 Кръгов: W 2000
Вентилатор: w 25
Осветление: w 15x2, охл.вентилатор:20w

Консум:(вентил) :
достиг.200°0,31 kwh
подр. 200° 0,81 kwh
общо 1.12 kwh

Въведение
Поздравления за вашия избор на уред на Franke.
Преди да използвате новия уред, препоръчваме да прочетете инструкциите и съветите намиращи се в наръчник.
Той трябва да ви помогне да разберете как да използвате уреда и как да удължите живота му. Винаги
разполагайте с този наръчник за собственика наблизо, защото може да ви потрябва при бъдещо използване на
уреда.
Използване за пръв път
Преди да готвите за пръв път, трябва да изберете най-високата температура и да оставите фурната да работи
поне 40 минути при отворена врата. За предпочитане е това да се случи в добре проветрива стая. Миризмата,
която често се усеща е в резултат на изгарянето и изпаряването на продукти, използвани да защитават фурната
докато бъде инсталирана. След като тази стъпка е направена, фурната може нормално да бъде използвана.
Съвети
Добър навик, който ще подобри качеството на готвене, е да изчаквате фурната да достигне до предварително
зададената температура и тогава да поставите в нея ястията.
Никога не слагайте тигани или други домакински съдове директно на дъното на фурната по време на готвене.
Съдовете трябва да се поставят на осигурените за тях места (на пет различни височини). Ако не спазвате този
съвет, рискувате сериозно да повредите емайла на фурната.
Никога не покривайте вътрешността на фурната с фолио, и най-вече дъното.
Всички ремонти трябва да бъдат проведени от специализиран и упълномощен персонал.
Свържете се с най-близкия сервизен център и изискайте само оригинални резервни части.
Вашата Franke фурна е покрита със специален емайл, лесен за почистване. Друг добър навик е да чистите
фурната често и да избягвате повторни нагрявания на образувалите се петна.
Всички самопочистващи се панели (ако фурната има такива) трябва да се почистват със сапунена вода (вж.
Инструкции за почистване).
Важно: Преди да включите фурната, запознайте се със инструкциите за използване на таймера.
Символът с “ръка” се използва при ръчно използване на фурната.
.

Общ изглед
Контролен панел
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Ключ за програмиране – Използвайте този ключ, за да изберете програмата на готвене за фурната, в зависимост
от типа готвене, който желаете. Изберете някоя програма чрез този ключ и вътрешната светлина ще заработи,
за да индикира че уредът е включен
Таймер /Програматор – Фурните на Franke разполагат с различни видове системи за контролиране и
организиране на времето. (По-нататък са показани различните видове системи. Вижте с коя система разполага
вашата фурна и прочетете дадената за нея специфична информация.)
Индикираща светлина на термостата – Светещият символ ºС ви показва, че нагряващите елементи на
фурната работят. Светлината спира да работи всеки път, когато е достигната зададената температура, и се
включва отново когато фазата на загряване се повтори. Това ви помага да разберете дали фурната е напълно
загрята преди да поставите храната в нея
Термостат – Този ключ ви позволява да изберете желаната температура на готвене, запазвайки я
постоянна през целия период на готвене. За да изберете желаната температура, завъртете ключа по посока на
часовниковата стрелка, докато той не посочи желаната температура. Максималната температура е около 260ºС.
Улеи на фурната – Улеите за предназначени за да улеснят поставянето на съдовете и поддържащите
решетки и табли. Те осигуряват пет височини, позволяващи ви да изберете в зависимост от ястието и съда, в
който ще готвите
Тава – Тавата се използва за да събира соковете от готвената над нея храна или за директно готвене.
Когато не я използвате, моля, изваждайте я от фурната. Тавата е направена от клас “АА” емайлирана стомана за
използване с хранителни продукти.
Решетки – Решетките се използват за да поддържат, формите ви за сладкиши, глинени съдове и всякакви
съдове различни от таблата, която сте получили. Решетките се използват и при програмите за грил или грил с
вентилация, използвани за печене на месо, риба и хляб
Как да използвате уреда
Тази фурна комбинира предимствата на нормалните фурни и по-модерните, тези с вграден вентилатор. Тази
фурна ви дава шанс да изберете между различни програми за готвене. Използвайте ключове В и Е от
контролното табло, за да изберете желаната програма и температура. Препоръчваме да изпползвате
приложената по-нататък таблица за по-добри резултати при готвене с новата фурна.
Охлаждащ вентилатор
За да се охладят вратата, контролното табло и страните на уреда, той е снабден с охлаждащ вентилатор, който
се включва автоматично всеки път, когато фурната се нагрее. Когато вентилаторът работи, може да се чуе
движението на въздух между вратата и контролното табло. Специално внимание е отделено, за да може шумът
от вентилатора да не ви безпокои докато готвите.
Вентилатора продължава за работи дори когато фурната е изключена, за да я охлади напълно, което предпазва
от увреждане гнездото, в което тя е вградена.
.
Осветление
Когато светлината във фурната работи, индикаторът на контролното табло свети.
Светлините са особено удобни когато се налага да почистите фурната, защото осветяват вътрешното
пространство.
Програми за готвене
ВАЖНО: В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА, ВАШИЯТ УРЕД ПРИТЕЖАВА СЪОТВЕТНО 5, 7 ИЛИ
ВСИЧКИ 9 ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ФУНКЦИИ.
Размразяване
Само вентилатора е включен: това позволява бързо размразяване на замразени храни.
Термостатът трябва да остане изключен (0). Постига се ефект на ускоряване на размразяването.
Нормална програма
Ключа на термостата трябва да сочи между 50ºС и 260ºС.
Нагряването се осъществява чрез нагряващите елементи в горната и долната част на фурната. Това е
традиционната програма за готвене, която ще сготви ястието равномерно.
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Готвене с помощта на вентилатора
Ключа на термостата трябва да сочи между 50ºС и 260ºС.
При тази програма работят горният и долният загряващ елемент и вентилаторът. Това пече ястията равномерно
без да се налага да ги обръщате. Това също е препоръчителния начин да загреете бързо фурната до желаната
температура.
Готвене с грил
Термостата трябва да сочи 260ºС, но ако желаете може да изберете по-ниска
температура, която ще забави печенето.
На тази програма, загряващия грил в горната част на фурната работи. Топлината която се използва е много
силна и интензивна и може да пече храна. Обикновено, грила се използва на максималната си температура. Ако
желаете можете да използвате и друга температура. Програмата е идеална за постигане на коричка, а месото
отвътре ще си остане свежо и сочно. Фурната е абсолютно безопасна и е направена да пече храна при затворена
врата. Ако желаете, при готвене, вратата може да бъде отворена или наполовина отворена (използвайки
специалната позиция).
Внимание: загряващият елемент на грила става изключително горещ, избягвайте контакт с него когато
поставяте храната във фурната; за да бъде максимално намален този риск, фурната е конструирана със
специална форма на предната част, която възможно най-много да предпазва ръката на използващия.

Готвене с грил и вентилатор
Термостата трябва да сочи 260ºС, но ако желаете може да изберете по-ниска температура, която ще
забави печенето.
При тази програма работят горния нагряващ елемент и вентилатора. По този начин силната топлина от
загряващия грил се разпространява по-лесно и прави ястията по равномерно сготвени. Това предотвратява
запичането на храната само отгоре, като осигурява цялостно пълно загряване. Програмата дава идеални
резултати при готвене на наденици, кебапи, ребърца и други
Вентилираща програма
Ключа на термостата трябва да сочи между 50ºС и 260ºС.
Кръгообразния нагряващ елемент и вентилатора работят. Тази програма спомага за
равномерно нагряване на цялата повърхност на храната. С тази програма може да
готвите едновременно различни ястия, стига температурата им за готвене да е сходна. Идеална за сладки и
пасти. Позволява готвене на три различни нива.
Парарлелно готвене чрез вентилация
Ключа на термостата трябва да сочи между 50ºС и 260ºС.
Включете компонента за кръгообразно загряване, намиращ се на задния край на фурната, и вентилатора. Това е
програма за готвене позволяваща ви да готвите ястия на няколко различни нива. Това също е препоръчителния
начин да загреете бързо фурната до желаната температура.
Програма за бързо готвене “програма за пица”
Ключа на термостата трябва да сочи между 50ºС и 260ºС.
Кръгообразния нагряващ елемент, долния нагряващ елемент и вентилатора работят. Това е най-мощната
програма. Тя е специално направена да насочва по-голяма температура към дъното, което я прави идеална за
пици и бързо готвене на замразени продукти. Това също е препоръчителния начин да загреете бързо фурната до
желаната температура, и ако желаете после да изберете друга програма.
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Готвене с помощта на вентилатора и горен нагревател
Включват се горният нагревател и вентилаторът. Ниската мощност и вентилаторът са подходящи при
печене на деликатни блюда като кейкове и др. подобни

Таймер за край на готвенето

Таймерът за край на готвенето е практично средство, изключващо
автоматично фурната при достигане на предварително избрано време,
вариращо от 1 до 120 минути.
За да използвате таймера, трябва да включите звуковия сигнал като завъртите
ключ С почти на пълен оборот по посока на часовниковата стрелка; тогава го
завъртете обратно като изберете желаното време.
Когато зададеното време свърши, ще чуете звънеца на таймера и фурната ще
се самоизключи.
Внимание: След като фурната се изключи тя запазва зададената
температура или близка до зададената температура за определен период
от време. За да не прегори храната ви препоръчваме да изваждате
храната веднага след като процеса на готвене е свършил.
Внимание: за да използвате фурната ръчно изберете символа с “ръка”, така таймера няма да

Електрически програматор за готвене
Този компонент ви позволява да използвате фурната или грила по различни
начини:
 По-късен старт за определен период от време
 Моментален старт за определен период от време
 Напомняне за време (дали определен период от време е изтекъл)

Функции на бутоните
: таймер за часове и минути
:време за готвене
:край на време за готвене
:включване на ръчна настройка за работа
:настройка на времето – назад;
:настройка на времето – напред
.
Как да сверите дигиталния часовник
След като уреда бъде свързан за електрическата мрежа, или когато електричеството е било спряно, на цифровия
дисплей времето автоматично ще се рестартира на 0:00 часа и това числово изражение ще започне да мига
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• Натиснете бутона за
бутоните.

и тогава сверете точното време (след 4 секунди) използвайки “+” и “-“

Whenever the time needs to be reset, follow this same procedure:
Ръчна настройка на работа
След като времето е сверено, програматора автоматично се включва на ръчна програма за готвене.
За да изберете отново ръчната програма за готвене, след като сте използвали някоя “автоматична програма”
натиснете бутоните:
По-късен старт за определен период от време
Времето за готвене и времето за край на готвенето трябва да бъдат зададени. Ако например цифровият дисплей
показва 10:00 часа и желаем да готвим нещо за 30 минути и искаме готвенето да приключи в 13:00 часа.
1. Завъртете ключа за програмиране и термостата на желаната програма и температура.
2.
Натиснете бутона
и в рамките на 4 сек чрез бутоните
и
Да допуснем, че сме избрали 30
мин време за готвене. На дисплея ще се изпише:
AUTO

След освобождаване на бутоните ще се появи символът
И буквата “A” (AUTO).
3. Натиснете бутона
дисплея се изписва:
AUTO

и с помощта набутоните

и

изберете времето за край на процеса. На

4. След освобождаване на бутона след около 4 сек се появява текущото време.

Думата “AUTO” ще светне, за да ви напомни че времето за готвене и времето за край на готвенето са зададени в
автоматична програма. В този случай, фурната ще се включи автоматично в 12:30 часа и ще се изключи след 30
минути. Когато фурната е включена символът с гореща тава ще свети през цялото време на готвене. По всяко
време, в процеса на готвене, времето за готвене може да бъде изобразено чрез натискане на бутона

,а

времето в което готвенето ще свърши – чрез бутона
Щом готвенето приключи, таймерът започва да звъни. За да го изключите просто натиснете някой от бутоните
(без “+” и “-“)
Моментален старт за определен период от време
Готвенето ще стартира моментално след като програмирате само времето за готвене (точки 1. и 2. по-горе).
.
За да спрете насрочена програма за готвене просто натиснете бутона “ръка” (“включване на ръчна
настройка за работа”).

Напомняне за време (дали определен период от време е изтекъл)Тази функция ви позволява да изберете
период от време, от който да започне обратно броене. Тази функция не включва и изключва фурната. Тя просто
сигнализира когато зададеният период от време е изтекъл.
. При натискане на бутона

дисплеят ще отчете:
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Изберете желания период от време чрез бутоните “+” и “-“. След като бутона е освободен, се изписва времето в
момента и обратното броене започва
След като времето свърши. Ще чуете звънец който може да изключите чрез натискането на някой бутон (без
“+” и “-“).
Променяне или отказване на зададените данни
 Зададеното време може да бъде променено във всеки един момент чрез натискане на съответния бутон и
бутоните “+” и “-“.
 Когато времето за готвене бъде отказано, автоматично се отказва и времето за край на готвенето, и
обратно.
 Ако фурната е била програмирана, тя няма да приеме час за приключване на готвенето, който е преди часа
за стартиране на готвенето.

РУСТИКАЛЕН АНАЛОГОВ ЧАСОВНИК
Часовник за край на готвенето
Фигурата илюстрира елементите на програматора: бутони 1 (L/H) и 2 (R/H) ви позволяват да направите
необходимите настройки.
Бутон 1
Използвайте този бутон, за да зададете времето. За да направите това, дръпнете бутона и го завъртете по посока
на часовниковата стрелка докато правилното врем не бъде изобразено.
Бутон 2

Използвайте този бутон за да програмирате времето за готвене или да
настроите фурната за ръчно ползване. За да направите това завъртете
бутона.
Ръчна работа с фурната
За да използвате фурната ръчно завъртете бутон 2 по посока на

часовниковата стрелка, докато символът
не кореспондира на
символа с часовник на контролния ключ.
Полу-автоматична програма на фурната
Стартира нормално готвене с програмиран край на готвенето.
Подгответе ястието, завъртете бутон 2 по посока на часовниковата
стрелка и изберете очакваните минути за край на готвенето на
циферблата (Q). Изберете желаната програма и температура чрез
термостата и програмиращия ключ. Фурната започва да работи веднага.
Когато зададеното време свърши фурната ще се изключи и ще чуете звуков сигнал. За да го спрете върнете
часовника на “0” или завъртете бутон 2.
Внимание: След като фурната се изключи тя запазва зададената температура или
близка до зададената температура за определен период от време. За да не прегори
храната ви препоръчваме да изваждате храната веднага след като процеса на готвене е
свършил
Напомняне за време
Уреда може да се използва за напомняне за време, само ако фурната е изключена. За да използвате тази
функция завъртете бутон 2 докато желаното време не се изобрази на циферблата (Q). Максималният период от
време, който може да бъде избран, е 180 минути. За да спрете звуковия сигнал, върнете часовника на “0” или
завъртете бутон 2.
РУСТИКАЛЕН АНАЛОГОВ ЧАСОВНИК С ОТЛОЖЕН СТАРТ
Часовник за край на готвенето
Фигурата илюстрира елементите на програматора: бутони 1 (L/H) и 2 (R/H) ви позволяват да направите
необходимите настройки.
Часовникът е фабрично настроен за ръчна работа, така че готвенето меже да започне веднага.
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Десен бутон.

Натиснете бутона за да изберете последователността на функциите, които искате да
активирате – таймер, край или начало на готвенето, задаване на времето – които се
обозначават чрез мигане на съответния светодиод.
Чрез краткотрайно натискане се вижда избраната функция, а чрез по-продължително (около
2 сек.) се нулират предварително зададените функции.

Ляв бутон.
При мигащ диод на
функция.

изберете чрез завъртане времето на съответната зададдена

Светодиод:
- Мигащ: готовност зо програмиране или край на функцията
- Постоянна светлина: продължаваща функция.

Таймер
Натиснете еднократно десния бутон. Съответният диод започва да
мига. След това със завъртане на левия бутон изберете времетраенето
и потвърдете чрез натискане на десния бутон. Диодът започва да свети
непрекъснато, а стрелките на часовника се връщат в първоначалната
си позиция, за да показват текущото време. След изтичане на
зададеното време се включва звуков сигнал, който може да бъде спрян
с натискане на десния бутон.

Край на готвенето:
Натиснете два пъти десния бутон. Съответният диод
започва да мига. След това със завъртане на левия
бутон изберете часът за край на готвенето. Диодът продължава да мига за около 10 сек през което време можете
да направите корекции след което командата е приета и диодът започва да свети непрекъснато. Това може да
бъде постигнато и чрез натискане на десния бутон. След изтичане на зададеното време се включва звуков
сигнал, който може да бъде спрян с натискане на десния бутон а загряването спира.
Внимание: След като фурната се изключи тя запазва зададената температура или
близка до зададената температура за определен период от време. За да не прегори
храната ви препоръчваме да изваждате храната веднага след като процеса на готвене е
свършил.

Край на готвенето
с отложен старт:
Отложеният старт може да бъде зададен последоватално след като е зададен краят на готвенето. С натискането
на бутона за потвърждение на функцията, се активира мигането на диода
. Завъртете левия бутон за да
зададете времето за старт, което естествено трябва да бъде по ранно от това за край (стрелките се завъртат
назад) и потвърдете чрез натискане на десния бутон. Командата ще бъде приета автоматично ако оставите
диода да мига в продължение на 10 сек. Съответните диоди

и

започват да светят непрекъснато.

Когато фурната се включи във зададеното време, ще остане само
. След изтичане на зададеното време се
включва звуков сигнал в продължение на 1 мин., който може да бъде спрян с натискане на десния бутон.
Сверяване на часовника:
Натиснете три пъти десния бутон. Съответният диод
започва да мига. След това със завъртане на левия
бутон изберете часа и потвърдете чрез натискане на десния бутон.
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Откачане на вратата
Вратата може да бъде демонтирана с цел да улесни почистването. За да я демонтирайте процедирайте както
следва:
-Панти с мобилни U-болтове
-Панти А имат 2 мобилни U-болта В. Повдигането на тези болтове освобождава пантата от мястото й.
-След това повдигнете вратата нагоре за да я извадите.
-За да поставите вратата обратно първо поставете пантите на местата им и после завъртете U-болтовете.

Услуги след продажбата
При неизправност, моля, свържете се с най-близкия сервизен център, както е
посочено в инструкциите по-долу.
Никога не се обръщайте към неупълномощен технически монтьор.
Осведомете ни за:
 Вида на проблема
 Модела на уреда (Mod.)
 Серийния номер (S/N)
Тази информация може да бъде видяна на подложката с информация, която се
намира в средата на вътрешната долна част на вратата.

Инсталация
Важно: фурната трябва да бъде инсталирана съгласно валидните норми и стандарти. Инсталацията трябва да
бъде осъществена само от упълномощен, специализиран персонал.
Характеристики на гнездото
Компонентите, от които е направено гнездото за уредите за вграждане трябва да са залепени с лепила
издържащи на температури до 100ºС. Неподходящи материали и лепила могат да доведат до деформация и
разлепяне.
Гнездото трябва да съпровожда безпрепятствен контакт с електрическата мрежа. Гнездото, в което ще се
инсталира фурната, трябва да е достатъчно здраво за да издържи на масата на уреда.
Уредът трябва внимателно и точно да се инсталира в предназначената ниша.
Фурната може да бъде инсталирана в колона или под тезгяха на гнездо. Трябва да бъде осигурена качествена
вентилация.
Инструкции за сглобяване (DG 72 M – DM 72 M – DM 74 M – GA 74 M – DC 72 M – EM 74 M – CM 74 M)
Премерете ширината на задния панел (S) на гнездото, която обикновено трябва да бъде 16, 18 или 20мм.
16мм заден панел: сложете двете ушета (T) с номер 16 на всяка шина за поставяне (F).
18мм заден панел: сложете двете ушета (T) с номер 18 на всяка шина за поставяне (F).
20мм заден панел: не са нужни ушета.
Осигурете шините (F) използвайки винтовете (V). Поставете фурната в гнездото, отворете изцяло вратата и я
осигурете в шините (F) използвайки четирите болта (V) и четирите пластмасови дюбела(D).
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Инструкции за сглобяване (KR 72 M – AX 72 M –AD 74 M)
Инсталирайте фурната в гнездото и я осигурете с четирите болта като ги завинтите в дупките отвътре.Ако
фурната е инсталирана под щифт, завъртете щифта на ляво/дясно, за да
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Сигурност
За да осигурите ефективността и сигурността на уреда, препоръчваме да следвате следните инструкции:
 Свързвайте се само с упълномощените сервизни центрове
 Винаги използвайте оригинални резервни части
 Този уред е предназначен само за домакинска, непрофесионална употреба. Не опитвайте да промените
някоя от характеристиките му
 Тези инструкции важат само в страните, чиито символи са обозначени на книгата с инструкции и
подложката със серийния номер на фурната.
 Електрическата сигурност е гарантирана само ако уредът е правилно заземен, съгласно съответните
стандарти.
 Избягвайте контакт с нагряващите елементи и някои части на вратата, докато уредът работи, защото стават
много горещи. Дръжте деца далеч от уреда.
Не позволявайте на деца да играят с:
 Бутоните и ключовете за контрол на работата
 Компонентите за опаковане (найлони и други)
 Уреда по принцип, след или по време на работа, поради вероятната висока температура, която е
генерирана.
 Уреда, дори когато не работи.
Избягвайте следните:
 Контакт с уреда с мокри части на тялото
 Използване на уреда, докато сте боси
 Издърпване на уреда или електрическия кабел, за да отстраните уреда от електрическата мрежа
 Опаси или неправилни операции
 Препречване на слотовете за топлина и вентилация
 Оставяне на електрически кабели от други уреди в близост до нагряващите елементи на фурната
 Излагане на уреда на външни фактори като дъжд, пряка слънчева светлина и други
 Използване на фурната за складиране
 Използване на запалими течности в близост до фурната
 Използване на адаптори, разклонители и удължители
 Инсталиране или ремонтиране на уреда без квалифициран персонал
Трябва да се обърнете към квалифициран персонал при следните случаи:
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Инсталиране
При съмнение за работата на уреда
Подмяна на електрически плугове/фасонки ако не са съвместими с тези на уреда

Свързвайте се с упълномощени сервизни центрове при следните случаи:
 При съмнения за непокътнатостта на уреда след като го извадите от опаковката
 Ако захранващият кабел бъде повреден или се нуждае от подмяна
 Ако уреда се счупи или повреди; изисквайте оригинални части
Добре е да спазвате следното:
Използвайте уреда само да готвите храна и за нищо друго
Изключете уреда от електрическата система, ако уреда трябва да бъде почистен или трябва да бъде осъществен
ремонт или сервизна работа.
Използвайте ръкавици при поставяне и изваждане на храна от фурната
Винаги хващайте дръжката на фурната в средата, тъй като в краищата тя може да бъде гореща
Бъдете сигурни че ключовете са в изключена позиция, когато уредът не работи
Производителя не е отговорен за повреди, в резултат на неправилна инсталация, неправилно, неуместно и
нерационално използване

Програма на
ключа за
програмиране

Вид Храна

Тегло
(кг)

Печено свинско
Омлет
Хляб
Пай
Сладководна риба
Гарнирана полента

1.5
1.5
1
1
1.5
0.5

Свинско филе
Заек печен на фурна
Омар печен на фурна
Хляб
Плодов сладкиш
Пикантен пай

1.5
1
0.5
2
1.5
2

Пай от тиква
Ръжен хляб
Ронливи сладки
Кракери
Зеленчуков пирог
Сухи сладкиши
Суфле от сирене
Пъстърва

2.5
1
1
0.75
1
0.5
1.5
0.3

Печен заек+
Пирог с месо+
Пикантен пай

1.5
1.5
1.5

Пиле
Печено свинско
Кракери
Плодов сладкиш
Печени картофи

1.5
6.5
0.3
1.5
1

Височина
на улеите
3
2
2-4
едновр.
2
3
2
3
2
3
2-4
едновр.
2
3-5
едновр.
2 или 3
или 4
1-4
едновр.
1-4
едновр.
1-3-5
едновр.
3
2 или 3
3
3
1-3-5
едновр.
2
3
3
3
3

Време за
загряване
(мин)
9.5
10.5
9.5
10.5
10.5
9.5

Температура

180
200
175
200
200
180

Време за
готвене
(мин)
290-310
25-30
25-30
40-45
35-40
25-30

9
9.5
10
9
9
9

180
190
200
180
175
180

220-230
55-65
30-40
25-30
30-35
40-45

7
8
8
8
7
7
7
8.5

180
190
190
190
180
180
180
200

25-30
30-35
30-35
25-30
55-60
25-30
25-30
15-20

7.5

200

115-125
50-55
35-40

6
7.5
6
7.5
6

180
200
180
200
180

60-65
370-390
20
30-35
30-35
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Хляб
Черен хляб
Пица
Печено говеждо
Пищяли
Пуйка

1
1
0.9
1.5
1
1

Тортелини ау гратин
Риба-меч
Миди
Раковини
Печени картофи
Пилешки крилца
Котлети/хапки
Раковини
Печени картофи
Сладководна риба
Домати ау гратин
Печена змиорка
Пуешки кебап
Пилешки бутчета
Ребърца
Морска лястовица
Пиле
Пъдпъдък
Наденички
Зеленчуци

0.5
0.5
1
1
0.5
1
0.8
0.5
0.5
1
0.4
0.5
0.5
1
0.5
0.4
1.5
0.8
1
1

1-4
едновр.
3
1-35едновр.
3
3
3
3
5
4
4
4
4 или 5
3
3 или 4
3
3 или 4
2 или 3
3
4
4 или 5
4
3
3
4
4
4 или 5

5.5
5.5
11.5
5.5
5.5
5.5

180
180
Max
180
180
180

20-25
25-30
10-11
35-40
110-120
45-50

Използвайте
функцията за
бързо готвене.

Max
200
Max
200
200
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
220
Max
200
Max
Max
Max
Max

25-30
12-15
10-12
10-12
18-20
25-30
20-25
14-16
25-30
25-30
20-25
25-30
25-30
20-25
40-45
20-25
35-40
30-35
20-25
10-15

7
7
7
7
7
7
7
7
9.5
14
8
14
14
14
14
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