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1   Готварски часовник
2   Време на готвене
3   Край на времето за готвене
4   (-) минус
5   (+) плюс

Настройка на часовника
Когато уредът е включен към електрическата мрежа, на дисплея ще започнат да мигат »0 00« и 
символа S3. Натиснете бутони 2 и 3 едновременно и използвайте бутони 4 и 5, за да настроите 
часовника. Символът S1 също ще светне, за да покаже, че таймерът е настроен на непрограмиран 
(ръчен) режим.
Забележка: Ако задържите бутони 4 и 5 натиснати за известно време, цифрите ще се сменят по-
бързо.

Ръчен (непрограмиран) режим
Натиснете бутони 2 и 3 едновременно. Всички програми, настроени преди това, ще бъдат 
нулирани (символът S3 ще изчезне, ако е бил активен). Символът S1 ще се появи (ако не е бил 
активен по-рано), което означава, че е избран ръчен (непрограмиран) режим.

Полуавтоматичен режим чрез настройка на времето за готвене 
Натиснете бутон 2. На дисплея ще се появи 0 00. Използвайте бутони 4 и 5 да нагласите желаното 
време. Ще се появи символът S3. Времето може да бъде настроено със стъпка 1 минута. Времето 
за готвене може да бъде нагласено на максимум 10 часа. Когато времето е настроено, ще започне 
обратно броене със стъпка пет секунди. Дисплеят ще показва астрономическото време. Натиснете 
бутон 2, за да проверите оставащото време за готвене и да го коригирате, ако се налага, като 
използвате бутони 4 и 5. Когато изтече определеното време ще прозвучи звуков сигнал. Алармата 
ще бъде автоматично деактивирана след 7 минути, освен ако не е била потвърдена преди това 
чрез натискане на бутони 1, 2 или 3. Символът S1 ще изчезне и ще започне да мига символът S3. 
По това време фурната ще бъде изключена. Натиснете бутони 2 и 3 едновременно и символът S3 
ще изчезне. Символът S1 ще се появи и таймерът ще бъде пренастроен на ръчен (непрограмиран 
режим).  
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Полуавтоматичен режим чрез настройка на края на времето за готвене
Натиснете бутон 3. На дисплея ще се появи астрономическото време (часовник). Използвайте 
бутони 4 и 5 да нагласите желания край на времето за готвене (напр. времето, в което искате 
готвенето да приключи); това време трябва да бъде по-късно от времето в момента. Ще се появи 
символът S3. 5 секунди, след като е нагласено желаното време, часовникът ще се появи отново. 
Когато часовникът достигне края на времето за готвене, ще прозвучи звуков сигнал. Алармата 
ще бъде автоматично деактивирана след 7 минути, освен ако не е потвърдена преди това чрез 
натискане на бутони 1, 2 или 3. Символът S1 ще изчезне и ще светне символ S3. По това време 
фурната ще бъде изключена. Натиснете бутони 2 и 3 едновременно и символът S3 ще изчезне. 
Символът S1 ще се появи и таймерът ще бъде пренастроен на ръчен (непрограмиран режим).  
За да завършите процеса на готвене, изключете фурната!

Автоматичен режим чрез настройка на времето за готвене и края на времето за 
готвене
Натиснете бутон 2 и използвайте бутони 4 и 5 да нагласите времето за готвене. След това 
натиснете бутон 3 и ще бъде показан възможно най-ранния край на времето за готвене. 
Използвайте бутони 4 и 5, за да регулирате времето, в което искате да завърши процеса на 
готвене. Символът S1 ще изчезне, ако краят на времето е по-късно от времето в момента + 
продължителността на готвенето. Фурната започва автоматично да работи според настроеното 
време.

Пример
Време в момента = 12:00. Време за готвене настроено на 1:30, край на времето за готвене 
настроено на 14:00. Това означава, че фурната ще започне работа в 12.30. 

Готварски часовник
Натиснете бутон 1, за да активирате готварския часовник, който има само функция да отброява 
обратно времето със сигнал на аларма и не изключва фурната. Използвайте бутони 4 и 5, за да 
нагласите желаното време. Ще се появи символът S2. Когато желаното време е настроено, ще 
започне обратно броене със стъпка пет секунди. Дисплеят показва астрономическото време. 
Натиснете бутон 1, за да проверите оставащото време и да го коригирате, ако е необходимо, като 
използвате бутони 4 и 5. Максималното време, което можете да настроите е 23 часа и 59 минути. 
Когато настроеното време изтече, ще се активира звукова аларма. Алармата ще бъде автоматично 
деактивирана след 7 минути, освен ако не е потвърдена преди това чрез натискане на бутони 1, 2 
или 3.  Символът S2 ще изчезне.

Сила на звуковата аларма 
Можете да избирате от 3 различни нива на звука на алармата като натискате бутон 4. Когато 
натиснете и задържите бутон 4, първоначалната настройка на аларамата ще бъде възстановена. 
Ако бутонът е освободен и натиснат отново, ще бъде избрано следващото ниво на звука. Най-
последно настроеното ниво на звука ще остане действащо. Нивото на звука на алармата може да 
бъде коригирано по всяко време.

Анулиране програмирането на таймера
Всички настройки, с изключение на готварския часовник, могат да бъдат анулирани по всяко време 
чрез едновременно натискане на бутони 2 и 3. Всяка настроена програма ще бъде автоматично 
спряна и часовникът ще бъде оставен на ръчен (непрограмиран) режим.

45



326554

Незабавно нулиране на програмата на таймера 
Натиснете бутони 1, 2 или 3, за да изберете програмата на таймера. След това натиснете бутони 
4 и 5 едновременно, за да я изтриете. 

Използване на таймера в комбинация с фурната
Когато използвате таймера в комбинация с фурната, първо включете фурната и настройте 
желаната система на готвене и температура. Едва тогава настройте функциите на таймера. 
Когато готвенето е завършено, изключете фурната.
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