
  

 

 

РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 

 

ЕЕллееккттррииччеессккаа  ффууррннаа  
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  Прочетете внимателно ръководството преди да използвате уреда 

САМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ У ДОМА, НА ЗАКРИТО 

 



  

ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 

При използване на електрически уреди е необходимо винаги да спазвате мерките за 
безопасност, които включват следното: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте ръкохватките или бутоните. 

3. Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва в близост до деца. 

4. За да се защитите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или други части на фурната 

във вода или други течности. 

5. Не оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плот и не докосвайте горещите 

повърхности. 

6. Не работете с уреди с повреден щепсел или кабел, или след като уредът е показал неправилно 

функциониране, или ако е бил повреден. Занесете уреда в най-близкия упълномощен сервизен 

център за проверка, ремонт или настройка. 

7. Употребата на непрепоръчвани от производителя на уреда принадлежности може да доведе до 

риск от нараняване. 

8. Не поставяйте върху или в близост до горещи газови или електрически котлони или 

нагорещени фурни или в близост до микровълнови фурни. 

9. При работа с фурната оставяйте поне 12 cm от всички страни, за да осигурите достатъчна 

вентилация. 

10. Изключете от контакта, когато не използвате уреда или преди почистване. Оставете да се 

охлади преди да поставите или снемте части и преди почистване. 

11. Не покривайте части от фурната с метално фолио. Това може да доведе до прегряване. 

12. Необходимо е да бъдете особено внимателни при отстраняване на тавата или изхвърляне на 

гореща мазнина или други горещи течности. 

13. Не почиствайте фурната с метални телчета. Металните телчета могат да докоснат 

електрическите части и да представляват риск от токов удар. 

14. Възможен е пожар, ако покриете фурната или я поставите в близост до възпламеними 

материали, като завеси, стени и други подобни по време на работа. Не съхранявайте нищо във 

фурната по време на работа. 

15. Необходимо е изключително внимание при използване на съдове, които не са от метал или 

стъкло. 

16. Не поставяйте следните материали във фурната: картонени кутии, пластмаса, хартия или 

други подобни предмети. 

17. Не съхранявайте материал, освен препоръчваните от потребителя аксесоари в тази фурна, 

ако не се използва. 

18. За да изключите, завъртете контрола "off" (изключване) и отстранете щепсела от контакта. 

Винаги хващайте щепсела и никога не дърпайте кабела. 

19. Винаги носете защитни ръкавици за фурна при поставяне или изваждане на храна от фурната. 

20. Уредът има врата от темперирано стъкло. Стъклото е по-яко от обикновеното стъкло и е 

издръжливо на счупване. Избягвайте надрасквания по повърхността на вратата или 

нащърбване на ъглите. Ако стъклената врата се надраска или нащърби, се свържете с 

най-близкия упълномощен център за проверка и поправка. 

21. Не използвайте на открито. 

22. Не използвайте уреда за други цели, освен по предназначение. 

23. Уредът е САМО ЗА УПОТРЕБА У ДОМА. 

24. Достъпните повърхности се нагорещяват при работа на уреда. 

25. Стъклената врата не може да служи за опора на предети в напълно отворено положение.  



  

26. Уредът не е предназначен да се управлява отвъншентаймер или отделна система за 

дистанционно управление. 

27. Ако повърхностите на котлона се напукат, изключете уреда, за да избегнете възможността от 

токов удар. Занесете уреда в най-близкия сервизен център за ремонт. 

28. Внимание, гореща повърхност! Температурата на достъпните повърхности може да 

бъде изключително висока при работа на уреда. Не докосвайте горещите повърхности. 

Използвайте ръкохватките или бутоните. 

29. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, 

сензорни или умствени способности, или такива, които нямат опит или познания, освен ако не 

бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата от отговорно за тяхната 

безопасност лице. 

30. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда. 

31. За уреди с приставка от тип Y, ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде 

сменен от производителя, негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се 

избегнат опасности. 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ  
 
Преди да използвате уреда за първи път, се уверете, че: 

1. Прочетете всички включени в настоящото ръководство инструкции. 

2. Уверете се, че фурната е изключена. 

3. Отстранете решетките и тавите. Измийте решетките и тавите в гореща вода и препарат или в 

съдомиялна машина. 

4. Подсушете добре всички принадлежности и ги върнете на мястото им във фурната. Включете 

фурната в контакта и сте готови да приготвяте нови ястия на скара. 

5. При първото използване на уреда, задайте температурата на 230 °C и установете 

функционалния бутон на позиция .Оставете фурната да работи 15 минути без храна.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Фурната може да издава дим по време на готвене. Това е нормално за нова 

фурна и продължава не повече от 10-15 минути. 

 Than 10 to 15 minutes.  

 

 

 

При първото използване: 

1. Уверете се, че посочената енергоконсумация не е по-голяма от възможностите на 

електрическата мрежа в дома Ви.  

2. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота, за да избегнете препъване. 

3. Ако захранващият кабел е повреден, фурната не трябва да се използва преди да бъде 

ремонтирана.  

4. Фурната трябва да се изпрати на производителя, упълномощен сервизен агент или друго 

квалифицирано лице за ремонт, за да се избегнат опасностите. 

 

 

 



  

КОМПОНЕНТИ: 

 

 

Голям котлон (Φ180mm): Използва се за приготвяне на различни ястия в касероли и други съдове. 

Малък котлон (Φ145mm): Използва се за приготвяне на различни ястия в касероли и други 

съдове. 

Мини котлон (Φ90mm): Използвайте за приготвяне на кафе или мляко.  

Бутони за избор на температура и функции. 

Телена решетка За печене и общо приготвяне на храна в касероли и храна, поставена в тави. 

Тава за храна: За използване при печене на различни храни, които съдържат вода или 

освобождават вода или мазнина по време на приготвянето.  

Дръжка на вратата: Хладна дръжка, за да се избегнат изгаряния.  

Стъклена врата: Прозрачната врата от темперирано стъкло позволява да виждате удобно 

процеса на приготвяне. 

Дръжка на тавата за храна: Позволява да извадите тавата за храна и решетката на скарата и да 

избегнете изгаряния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телена решетка 

Тава за храна 

Ръкохватка за 

решетка/тава Дръжка 

вратата 

Стъклена врата 

Нагревателен елемент 

Голям котлон 

Малък котлон 

Мини котлон 

Температурен бутон на малкия котлон 

Температурен бутон на големия котлон 

Светлинен индикатор на котлоните 

Бутон за температура на фурната) 

Функционален бутон 

Светлинен индикатор на фурната 



  

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ   

НАСТРОЙКИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 
      

За малкия котлон 
 

 

 

За големия котлон 
 

 

 
За фурната 

 

 
 

Селектор на температура: позволява да 

изберете температурата между 100 и 230℃. 

Можете да изберете желаната температура. 

 

 

Завъртете бутона за температура по часовниковата стрелка до  
желаната температурна настройка - от 1 до МАКС.   

   
НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИИТЕ 
НА ФУРНАТА 
 

     
 

 
Можете да завъртите селектора на функции, за да изберете 
изключване, грил, долен нагревател, конвекция или настройка 
на мини котлона. 
 
 

 Скара:  
Използва се само горният нагревателен елемент. 

 

 Долно нагряване:  
Използва се само долният нагревателен елемент.   

 

 Конвекция:  
Използват се горния и долния  
нагревателни елементи. 
 

    Мини котлон по време на функциониране 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Фурната, големият и малкият котлон могат да се използвате 

едновременно. 

 



  

РАБОТА 

Поставете уреда на равна повърхност. Уверете се, че останалите уреди са 

включени в същата верига, както фурната. Включете фурната в контакта. 

Светлинният индикатор на фурната задейства, индикорът на котлона също 

задейства, което показва, че работят. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
Използване на фурната: 

1.  Поставете храна върху решетката за храна или в тава за храна и затворете вратата на 

фурната. 

a. Не използвайте хартиени или пластмасови контейнери. 

b. Използвайте тава за храна за малки по размер храни, или за храни, които отделят сокове 

по време на приготвянето. 

c. Разположете храната равномерно върху решетката на грила. 

2. Включете щепсела в контакта.  

3. След като готвенето приключи, завъртете функционалния бутон на позиция "OFF" (ИЗКЛ.) и 

използвайте дръжка-аксесоар или топлоустойчиви ръкавици за фурна, за да извадите храната 

и да избегнете изгаряне. 

4. Извадете щепсела от контакта след приключване на готвенето. 

 

Напътствия за готвене във фурна 

Решетка  

Тази настройка е идеална при печене на хляб, печене на пиле, наденици, свински пържоли и 

бекон. 

Долно нагряване  
Тази настройка може да се използва за повечето от приготвяните при конвекционно печене 
храни, но отнема повече време.  

 

Конвекция  

Тази настройка е идеална при печене на картофи, месо и зеленчуци, готови храни, приготвяне 
на храна в касероли, задушаване, печене на хляб, кейкове и десерти.  
 

Използване на котлоните 

Котлоните могат да се използват за приготвяне на ястия в тенджери и касероли. 

 

Готварски съдове 

1. Готварските съдове,които могат да се поставят върху котлона за приготвяне на храна включват 

всички видове съдове, изработени от феритни материали, като емайл и стомана, и трябва да 

имат равна и гладка основа с диаметър 85--180mm и да са покрити с капак. 

2. Съдовете, които не трябва да се използват за нагряване на храна са направени от алуминий 

или мед; освен това не се допуска готвене в контейнери, с диаметър на основата, който е 



  

по-голям от размера на котлона. 

 

Инструкции за работа 

Включете щепсела в контакта.   

．Поставете селектора на функции на  (Функциониране на големия котлон),  (функциониране на 

малкия котлон) или  (Функциониране на големия и малкия котлон), (функциониране на мини котлона). 

 

 

 

 

 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ 

ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ФУРНАТА И ОСТАВЯЙТЕ ДА СЕ ОХЛАДИ ПРЕДИ 
ПОЧИСТВАНЕ 

Фурната има покритие за бързо почистване. Ако е необходимо, избършете стените с влажна кърпа. 

Не използвайте стоманена тел, абразивни почистващи препарати и не драскайте стените с 

метални прибори, тъй като това ще доведе до повреди в бързо почистващия се интериор. Всички 

принадлежности могат да се измият в топла вода и препарат или в съдомиялна машина. 

Избършете вратата с влажна кърпа и я подсушете с хартиена или памучна салфетка.  

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

Консумация на енергия:                                                 220V-240V~ 50Hz 

Максимална изходна мощност:                                          3100W 

Мощност на големия котлон (Φ180):                                 1000W 

Изходна мощност на малкия котлон (Φ145):                           600W 

Изходна мощност на мини котлона (Φ90):                             450W 

Мощност на фурната:                                                   1500W                                                  

Капацитет на фурната                                                   48 литра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Теглото на храната, която се поставя в тавата/върху телената решетка, не трябва 

да надхвърля 3,5kg. （само за справка）（Храната не трябва да се разполага отстрани на 

тавата/решетката на грила. Разпределете храната добре по цялата тава/телена решетка.）. 

 

 

 



  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на 

предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни 

последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява 

повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и 

ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за 

разделното му изхвърляне. 
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