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1 Инструкции 

1.1 Общи указания за безопасност  

Риск от телесно нараняване 

• По време на работа, уредът и 

достъпните му части стават много 

горещи. 

• Никога не докосвайте нагревателните 

елементи по време на употреба. 

• Пазете децата на възраст под осем 

години на безопасно разстояние, ако не 

са под непрекъснат надзор. 

• Децата никога не трябва да си играят 

с уреда. 

• Никога не полагайте върху уреда 

метални предмети като например 

ножове, вилици, лъжици и капаци по 

време на употреба. 

• Изключете уреда веднага след употреба. 

• Никога не се опитвайте да изгасите огън 

или пламъци с вода: изключете уреда и 

потушете пламъците с противопожарно 

одеяло или друго подходящо покритие. 

• Уредът никога не трябва да се 

почиства от деца без надзор. 

• Уверете се, че квалифициран персонал 

извършва интервенциите за монтаж и 

поддръжка съгласно действащите 

стандарти. 

• Не извършвайте промени по този уред. 

• Не поставяйте метални предмети с остър 

връх (прибори за хранене или прибори) в 

гнездата на уреда. 

• Не се опитвайте да ремонтирате уреда 

сами или без намесата на квалифициран 

техник. 

• Ако захранващият кабел е повреден, 

незабавно се свържете с отдела по 

техническа поддръжка и той ще го 

подмени. 

Риск от повреда на уреда 

• Не използвайте абразивни или корозивни 

детергенти върху стъклени части 

(например прахообразни продукти, 

препарати за отстраняване на петна и 

метални гъби). 

• Използвайте дървени или пластмасови 
съдове. 

• Не сядайте върху уреда. 

• Не използвайте струя от пара за 

почистване на уреда. 

• Не закривайте вентилационните отвори и 

слотовете за разпръскване на топлина. 

• Никога не оставяйте уреда без надзор 

по време на операциите по готвене, при 

които могат да бъдат освободени 

мазнини или масла. 

• Никога не оставяйте предмети върху 

повърхността за готвене. 

• Не използвайте уреда за загряване на 

помещения по каквато и да е причина. 
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За този уред 

• Преди да смените крушката, уверете се, че 

уредът е изключен. 

• Не поставяйте никаква тежест или не сядайте 

върху отворената врата на уреда. 

• Уверете се, че във вратите не са заседнали 

никакви предмети. 

1.2 Отговорност на производителя 

Производителят отказва всякаква отговорност за 

щети на хора или имущество, причинени от: 

• употреба на уреда, различна от 

предвидената; 

• неспазване на разпоредбите на 

ръководството за потребителя; 

• подправяне на някоя част от уреда; 

• използване на неоригинални резервни части. 

1.3 Цел на уреда 

• Този уред е предназначен за приготвяне на 

храна в домашна среда. Всяка друга 

употреба се счита за неправилна. 

• Настоящият уред може да се използва от деца 

на възраст най-малко 8 години и от лица с 

намалени физически и психически 

способности или с липса на опит в 

използването на електрически уреди, докато 

те бъдат наблюдавани или инструктирани от 

възрастни, които отговарят за тяхната 

безопасност. 

• Уредът не е проектиран да работи с 

външни таймери или със системи за 

дистанционно управление. 

1.4 Изхвърляне 

Този уред трябва да се изхвърля 

отделно от другите отпадъци (Директиви 

2002/95/EC, 2002/ 

96/EC, 2003/108/EC). Уредът не съдържа 

вещества в количества, достатъчни да бъдат 

считани за опасни за здравето и околната 

среда, в съответствие с действащите 

европейски директиви. 

За да изхвърлите уреда: 

• Срежете захранващия кабел и го отстранете 

заедно с щепсела. 

Захранващо напрежение 

Опасност от токов удар 

 

• Изключете главното захранване. 

• Изключете захранващия кабел от 

електрическата система. 

 

• Изпратете уреда в съответните центрове за 

селективно събиране на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване или ги 

доставете обратно на търговеца на дребно, 

когато закупувате еквивалентен продукт, на 

база "едно за друго". 
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Нашите уреди са опаковани в незамърсяващи 

и рециклируеми материали. 

• Изпратете опаковъчните материали в 
съответните центрове за селективно 
събиране. 

Пластмасови опаковки 

Опасност от задушаване 

 

• Не оставяйте опаковката или част от нея без 

надзор. 

• Не позволявайте на деца да си 

играят с пластмасовите торбички за 

опаковане. 

 

1.5 Табелка с основни данни 

Табелката с основни данни съдържа технически 

данни, сериен номер и търговска марка на уреда. 

Не отстранявайте табелката с основни данни по 

никаква причина. 

1.6 Настоящото ръководство за 
потребителя 

Настоящото ръководство за потребителя е 

неразделна част от уреда и следователно трябва 

да се съхранява в неговата цялост и на достъпно 

място през целия експлоатационен срок на 

уреда. 

Прочетете внимателно настоящото ръководство 

за потребителя, преди да използвате уреда. 

1.7 Как да прочетете ръководството за 
потребителя 

Настоящото ръководство за употреба използва 
следните конвенции за четене: 

Инструкции 

Обща информация за настоящото 

ръководство за потребителя, 

относно безопасността и 

окончателното изхвърляне. 

Описание 

Описание на уреда и неговите 

принадлежности. 

Употреба 

Информация за употребата на уреда и 

неговите принадлежности, съвети за 

готвене. 

Почистване и поддръжка 

Информация за правилното почистване 

и поддръжка на уреда. 

Монтаж 

Информация за квалифицирания техник: 

монтаж, работа и проверка. 
 

 

 
Инструкции за безопасност 
 
 

 
  

Информация 
 

 
 
 

   Съвет 

 

1. Използвайте последователността на 
инструкциите. 

• Само за еднократна употреба. 
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2 Описание 

2.1 Общо описание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модели на фурна на газ / електричество с грил Модели на фурна на газ / на газ с грил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модели на фурна на газ / електричество с грил с вентилатор 
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1 Панел за 
управление 

2 Лампа на фурната 

3 Уплътнение 

4 Врата 

Модели на фурна на газ / електричество с грил с вентилатор 

5 Вентилатор 

6 Носещи рамки за решетъчен рафт/тава 

7 Газов грил 

Водачи за тави 

 

 

2.2 Панел за управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модели на фурна с газов / електрически грил 
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Модели на фурна на газ / на газ с грил 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели на фурна на газ / електричество с грил с вентилатор 
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Моля, имайте предвид, че не всички органи за контрол 

са достъпни за всички модели. Идентифицирайте 

 

и следвайте съответните описания на органите за контрол 

 

1 Копче за електромеханичен таймер 

За да използвате таймера, зумерът трябва да се 

настрои чрез завъртане на копчето по посока на 

часовниковата стрелка. Цифрите съответстват на 

минути (максимум 90 минути). Регулирането е 

прогресивно и могат да се използват междинни 

позиции между цифрите. Краят на зумера за 

готвене не прекъсва работата на фурната. 

Позицията  позволява включването на 
лампата във вътрешността на фурната по време 
на нормални операции (без таймер). 

2 Индикаторна лампа за механичния таймер 

За да използвате механичния таймер, зумерът 

трябва да се настрои чрез завъртане на копчето 

по посока на часовниковата стрелка. Цифрите 

съответстват на минути (максимум 55 минути). 

Регулирането е прогресивно и могат да се 

използват междинни позиции между цифрите. 

Краят на зумера за готвене не прекъсва работата 

на фурната. 

3 Копче за регулиране на температурата на 
фурната / електрическия грил 

Полезно е за запалване на долната горелка или 

електрическия грил. Температурата на готвене се 

избира чрез завъртане на копчето обратно на 

часовниковата стрелка  

до желаната настройка между и 

. 

4 Копче за избиране на функцията 

Различните функции на фурната са подходящи 

за различни режими на готвене. След като 

изберете желаната функция, задайте 

температурата на готвене с помощта на копчето 

за регулиране на температурата. 

5 Копче за регулиране на температурата на 
фурната / газовия грил 

Полезно е за запалване на долната горелка или 

горния газов грил. Температурата на готвене се 

избира чрез завъртане на копчето обратно на 

часовниковата стрелка 

до желаната настройка между и 

. 

За да активирате функцията за грил, просто 

натиснете и завъртете копчето по посока на 

часовниковата стрелка, за да позиционирате 

/ . 

6 Индикаторна лампа за грила 

Индикаторната лампа за грила се включва, 

когато функцията за грил е активирана. След 

като температурата е достигната, индикаторната 

лампа светва. Когато лампата премигва, това 

означава, че температурата се регулира. 

7 Часовник 

Полезно за показване на текущото време. 

 

табелката, отнасяща се за Вашия модел, 
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Решетъчен рафт 
 

2.3 Други части 

Рафтове на фурната 

Фурната разполага с водачи за позициониране на 

тави и решетъчни рафтове на различни височини. 

Нивата за поставяне се посочват отдолу нагоре 

(вижте точка 2.1 Общо описание). 

Охлаждащ вентилатор 

 

Вентилаторът охлажда фурната и се 

задейства по време на печене. 

Вентилаторът осигурява постоянен изходящ 

въздушен поток над вратата, който може да 

продължи за кратък период от време, дори и след 

изключване на уреда. 

Вътрешна лампа 

Лампата на фурната светва, когато вратата се 

отвори или функцията е избрана. 

2.4 Налични принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полезен за съхранение на съдове за готвене. 

Решетка за тава 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се поставя над горната част на тавата на 

фурната; за готвене храни, които могат да капят. 
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Аксесоари за фурната, предназначени да 

влизат в контакт с храна, са 

 

разпоредбите на действащото законодателство. 

  Оригинални и допълнителни аксесоари 

могат да бъдат поискани от 

Оторизирани 

 

оригинални аксесоари, доставени от 

производителя. 

 

Тава на фурната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
полезна за събиране на мазнини от храни, 

поставени върху поставката по-горе. 

Дълбока тава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полезна за събиране на мазнини от храни, 

поставени върху решетката за отцеждане отгоре 

и за готвене на пайове, пици и печени десерти. 

Опора за шиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Да се използва за опора на шиша за печене на месо. 

Шиш за печене на месо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезен за готвене на пиле и всички храни, 

които изискват еднакво готвене по цялата им 

повърхност. 

 

 

 
изработени от материали, които отговарят на 

 

 

 

 

 

центрове за поддръжка. Използвайте само 
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3 Употреба 

3.1 Инструкции 

Употреба 
 

 

 

 

Неправилна употреба 

Риск от повреда на емайлираните 

повърхности 

Висока температура във фурната по 

време на работа 

Опасност от изгаряния 

• Дръжте вратата на фурната затворена 

при готвене. 

• Защитете ръцете си с помощта на 

термоустойчиви ръкавици, когато 

придвижвате храна във фурната. 

• Не докосвайте нагревателните елементи във 

фурната. 

• Не изливайте вода директно върху много 

горещи тави. 

• Не позволявайте на децата да се 

доближават до фурната, когато е в 

експлоатация. 

 
Висока температура във фурната по 

време на работа 

Опасност от пожар или експлозия 

• Не пръскайте никакви продукти за пръскане 

в близост до фурната. 

• Не използвайте и не оставяйте запалими 

материали в близост до фурната. 

• Не използвайте пластмасови кухненски 

съдове или контейнери за съхранение 

при готвене на храна. 

• Не поставяйте запечатани консерви или 

контейнери във фурната. 

• Не оставяйте фурната без надзор по време на 

операциите по готвене, при които могат да 

бъдат освободени мазнини или масла. 

• Извадете от отделението за фурната всички 

тави и решетъчни рафтове, които не се 

използват по време на готвене. 

• Не покривайте дъното на фурната с листове 

от алуминиево фолио или станиол. 

• Не поставяйте тигани или тави директно на 

дъното на отделението за готвене. 

• Не изливайте вода директно върху много 

горещи тави. 

3.2 Първо използване 

1. Отстранете защитното фолио отвън или 

отвътре на уреда, включително 

аксесоарите. 

2. Премахнете всички етикети (освен 

табелата с технически данни) от 

аксесоарите и от отделението за 

готвене. 

3. Извадете и измийте всички аксесоари на 

уреда (вж. 4 Почистване и поддръжка). 

4. Загрейте празната фурна при максимална 

температура, достатъчна, за да изгорите 

всички остатъци, оставени от производствения 

процес. 
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Внимателно вкарайте решетъчните 

скари и тавите във фурната до упор. 

   

   

 
 

3.3 Използване на принадлежностите 

Решетъчни скари и тави 

Решетъчните скари и тави се вкарват в 

страничните водачи до упор. 

• Механичните предпазни елементи, които 

възпрепятстват случайното изваждане на 

решетъчния рафт, трябва да са обърнати 

надолу и към задната част на фурната. 

Решетка за тава 

Решетката за тава се поставя вътре в тавата. По 

този начин мазнините могат да се събират 

отделно от готвената храна. 

 

 

Шиш за печене на месо 

Когато готвите с шиша за печене на месо, 

поставете опората на шиша на втория рафт. 

След като опората на шиша е поставена, 

профилната част трябва да е насочена с лице 

навън. 

 

Пригответе шиша за печене на месо с 

храната с помощта на предоставените 

вилици за закачане. 

 

Почистете тавите, преди да ги използвате 

   за първи път, за да отстраните всички 

остатъци от производствения процес. 
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Извадете дръжката, преди да 
затворите вратата. 
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Завийте предоставената дръжка, за да можете 

лесно да боравите с шиша с храната върху него. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След като сте подготвили шиша за месо, 

поставете го върху опората за шиша. 

Поставете шиша в отвора A така че да се 

свърже с мотора на шиша. 

Уверете се, че щифтът е поставен правилно върху 

направляващата рамка B. 

3.4 Използване на фурната 

В случай на повреда в 

електрозахранването вентилаторът за 

охлаждане не работи. Не включвайте 

ръчно фурната. 

 
Използване на фурната на газ 

Електронно искрово запалване: 

1. Отворете напълно вратата на фурната. 

2. Натиснете и завъртете копчето за регулиране 

на температурата обратно на часовниковата 

стрелка между стойностите 

и . Електрическото искрово 

запалване се активира автоматично. 

3. След запалването, задръжте копчето 

натиснато надолу за няколко секунди, за 

да позволите на термодвойката да се 

нагрее. 

Ако горелката не се възпламени след 

   15 секунди, спрете да опитвате да я 

запалите, оставете вратата на фурната 

отворена и не опитайте да я запалите 

отново поне 60 секунди. 

 
При случайно изгасване, 

   завъртете копчето в положение 

"изключено" и не опитайте отново да 

запалите горелката за поне 60 секунди. 
 

 

Препоръчваме да поставите 

   тавата на първия рафт, за да събирате 

мазнините по-лесно. 
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 Газовата фурна и електрическия 

грил не трябва да се използват  
 

 

 

 С помощта на функцията Грил 

мотора на шиша се активира 
 

 

 

Използване на грила на газ 

Висока температура във фурната по 

време на работа 

Опасност от пожар или експлозия 

• Процесите на печене на грил никога не 

трябва да продължават повече от 30 минути. 

Използване на грила на електричество 

Висока температура във фурната по 

време на работа 

Опасност от възникване на пожар 

• Не оставяйте храната под грила без 

надзор. 
 

Електронно искрово запалване: 

1. Отворете напълно вратата на фурната. 

2. Натиснете и завъртете копчето за регулиране 

на температурата към символа . 

Електрическото искрово запалване се активира 

автоматично. 

3. След запалването, задръжте копчето 

натиснато надолу за няколко секунди, за 

да позволите на термодвойката да се 

нагрее. 

Ако горелката не се възпламени след 

   15 секунди, спрете да опитвате да я 

запалите, оставете вратата на фурната 

отворена и не опитайте да я запалите 

отново поне 60 секунди. 

Натиснете и завъртете копчето за 

температурата по посока на часовниковата 

стрелка към символа / . 

 

 

 

едновременно. 

 

 

 

автоматично. 

 

 
Газовата фурна и газовия грил не трябва 

да се използват едновременно. 
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Списък с функции 

Газова горелка 

Топлината, идваща само отдолу, 

позволява изпичането на храни, които 

изискват по-висока температура в 

основата, която не оказва влияние на 

тяхното повърхностно запичане. Идеална 

за торти, пайове, тартове и пици. 

 
Газова горелка + вентилатор 

В комбинация с газовите горелки, 

+ вентилаторът разпределя топлината 
бързо и равномерно. Тази функция е 
идеална за всички операции на 
готвене, като се използва постоянна 
температура. 

 
Газова горелка + шиш за печене на месо 
с вентилатор 

Шишът за печене на месо работи 

непрекъснато,  

+ завъртайки храната, докато 

вентилаторът бързо разпределя 
топлината 

 

 

 
Газова горелка + горелка за шиша за 
печене на месо 

Шишът за печене на месо завърта 

храната 

+ постоянно, докато газовата горелка 
работи. 

 
Грил 

Топлината, идваща от грил нагревателя 

осигурява идеални резултати от печенето 

на грил преди всичко за тънки и средно 

дебели парчета месо и, в комбинация с 

въртящ се шиш (ако има монтиран) 

предоставя на храната равномерна 

изпечена коричка в края на печенето. 

Идеална за наденици, ребърца и бекон. 

Тази функция позволява равномерно 

печене на грил на големи количества 

храна, особено месо. 

 
Грил + вентилатор 

Въздухът, идващ от вентилатора, 

+ омекотява силната топлинна вълна, 
генерирана от грила, като позволява 
печене на грил с идеална 
равномерност дори и на 

продукти с голяма дебелина. Идеална 

за големи късове месо (напр. свински 

бут). 

 
Грил + шиш за печене на месо 

Шишът за печене на месо работи в 

комбинация 

+ с грил нагревателя, което позволява на 
храната да бъде запечена до перфектен 
кафяв цвят. 

 

 

 
Грил + шиш за печене на месо с 
вентилатор 

Както по-горе, с добавянето на 

вентилатора, 

+ за да се разпределя топлината бързо и 
равномерно. Идеална за по-големи 
хранителни продукти 
. 
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Модели на газ + вентилатор (не са предназначени 
за пазара в Обединеното кралство) 

За разлика от традиционната газова фурна, която 

обикновено можете да намерите в Обединеното 

кралство, където най-горещата част от вътрешното 

пространство обикновено се намира в горната част 

на фурната, новата газова фурна, работеща с 

помощта на вентилатор разполага с централна 

долна горелка с европейски стил, която ви 

позволява за да получите оптимални резултати 

благодарение на устройството за готвене с 

ефективна зона. 

Фурната разполага с вентилатор, който 

разпределя топлината равномерно във 

вътрешността й. Долната част обаче е най-

горещата зона и ви позволява да готвите по 

същия начин, както в горната част на 

традиционна фурна (в зависимост от избрания 

режим). 

Централните зони приготвят храната при 

температурата, зададена от контролния панел, 

докато в горната зона топлината се разпределя до 

малко по-ниска температура, равна на 

температурата на долния рафт на електрическа 

фурна. 

Преди да извършите процеса на готвене, загрейте 

предварително фурната, за да получите 

оптимални резултати. Освен това, по време на 

всички операции по готвене, вратата на фурната 

трябва да бъде затворена, за да може 

предпазното устройство да работи правилно. 

3.5 Съвети за готвене 

Общи съвети 

• Използвайте функция с включен вентилатор 

за постигане на равномерно изпичане на 

няколко нива. 

• Не е възможно да съкратите времената за 

печене чрез увеличаване на температурата 

(храната може да бъде препечена отвън и 

недопечена отвътре). 

Съвети за приготвяне на месо 

• Времената за приготвяне се различават 

според дебелината и качеството на храните и 

съгласно вкуса на потребителите. 

• Използвайте термометър за месо при печене 

на месо, или просто натиснете с лъжица върху 

печеното парче месо. Ако то е твърдо, значи е 

готово; В противен случай трябва да се пече 

още няколко минути. 

Съвети за печене с грил и грил с включен 

вентилатор 

• Месото може да се пече на грил, дори когато 

се постави в студена фурна или в 

предварително загрята фурна, ако желаете да 

промените въздействието от печенето. 

• С функцията грил с включен вентилатор, се 

препоръчва предварително загряване на 

фурната, преди печенето на грил. 
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Съвети за печене на десерти и бисквити 

• За предпочитане е да използвате тъмни 

на цвят метални форми: те спомагат за 

по-доброто поемане на топлината. 

• Температурата и продължителността на 

печене зависят от качеството и от 

консистенцията на тестото. 

• За да проверите дали десерта е опечен добре: 

в края на печенето вкарайте една клечка за 

зъби в най-високата точка на десерта. Ако 

тестото не полепва по клечката за зъби, 

десерта е изпечен. 

• Ако десерта се отпусне, когато го извадите от 

фурната, следващия път намалете зададената 

температура с около 10°C, като изберете по-

продължително време за печене, ако е 

необходимо. 

Съвети за размразяване и втасване 

• Поставете замразените храни без опаковката 

им в съд без капак, на първото ниво на 

фурната. 

• Избягвайте натрупването на хранителни 
продукти един върху друг. 

• За да размразите месо, използвайте 

решетъчен рафт, поставен на второто ниво и 

тава, поставена на първото ниво. По този 

начин, течността от размразяващата се храна 

изтича надалеч от храната. 

• Най-деликатните части могат да бъдат 

покрити с алуминиево фолио. 

• За успешно втасване, поставете съд с вода в 

долната част на фурната. 

За да спестите енергия 

• Спрете печенето няколко минути преди 

нормално използваното време. Печенето ще 

продължи през оставащите минути с 

топлината, която се е натрупала във 

вътрешността на фурната. 

• Намалете до минимум отварянето на 

вратата, за да избегнете загубата на 

топлина. 

• Поддържайте вътрешната част на уреда 

винаги чиста. 

3.6 Часовник (само при някои модели) 

 

 
Настройване на часа 

За да настроите правилното време, издърпайте 

копчето A и го завъртете по посока на 

часовниковата стрелка. 
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Таблица с информация за готвене 
 

 

 

Храна 

Статична фурна 

     Тегло   Позиция на водача   Температура Време 
(kg)         отдолу 

(°C) (минути) 

Фурна с включен вентилатор 

Температура Време 

(°C) (минути) 

Лазаня 5 3 230 - 240 50 - 60 230 - 240 45 - 50 

Канелони 2,5 2 220 - 230 25 - 30 220 - 230 25 - 30 

Печени на фурна тестени 
изделия 

2,5 2 220 - 230 25 - 30 220 - 230 25 - 30 

 

Печено пиле 1,2 2 200 - 210 80 - 90 200 - 210 70 - 80 

Пуешки гърди 3 2 200 - 210 90 - 100 200 - 210 90 - 100 

Свинско филе 1,2 2 210 - 220 70 - 75 200 - 210 70 - 75 

Печен заек 1,5 2 200 - 210 75 - 80 200 - 210 75 - 80 

Агнешко месо 1,5 2 200 - 210 90 - 95 200 - 210 90 - 95 

 1-вa страна   2-ра
 
страна  1-ва страна 2-ра

 
страна 

Свински пържоли 1 4 Грил 15 8 Грил 15 8 

Хамбургери 1 4 Грил 11 7 Грил 11 7 

Наденици 1,5 4 Грил 15 5 Грил 15 5 

Свински ребра 1,5 4 Грил 15 5 Грил 15 5 

Месни шишчета 1,5 4 Грил 11 10 Грил 11 5 

 

Пилешко месо 1,2 Въртящ се грил Грил 80 Грил 70 

 

Скумрия 8 2 180 - 190 25 - 30 180 - 190 25 - 30 

Балканска пъстърва 1,3 2 180 - 190 35 - 40 180 - 190 35 - 40 

Калкан 1 2 180 - 190 25 - 30 180 - 190 25 - 30 

 

Рибни шишчета 1 4 Грил 7 3 Грил 7 5 

 

Пица 1 3 240 12 - 15 240 12 - 15 

 

Бисквити 1 3 190 18 180 18 

Торта „Парадайс“ 1 2 190 50 - 55 180 55 - 60 

Плодов тарт 1 3 190 35 - 40 180 35 - 40 

Кекс във форма за печене 1,2 3 190 45 - 50 180 50 - 55 

Времето, посочено в таблицата, не включва времето за предварително загряване и е предоставено единствено за 
упътване. 
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Таблица за преобразуване 
 

Тегло Мерна единица Обем 

Метрична Имперска Метрична Имперска Метрична Имперска 

15 g 1/2 oz 5  mm 1/4 in 25 ml 1 fl oz 

25 g 1 oz 1 cm 1/2 in 50 ml 2 fl oz 

40 g 1 1/2 oz 2,5 cm 1 in 85 ml 3 fl oz 

50 g 2 oz 5 cm 2 in 100 ml 3 1/2 fl oz 

75 g 3 oz 7,5 cm 3 in 150 ml 5 fl oz (1/4 пинта) 

100 g 4 oz 10 cm 4 in 200 ml 7 fl oz 

150 g 5 oz 12,5 cm 5 in 300 ml 10 fl oz (1/2 пинта) 

175 g 6 oz 15 cm 6 in 450 ml 15 fl oz (3/4 пинта) 

200 g 7 oz 18 cm 7 in 600 ml 1 пинта 

225 g 8 oz 20 cm 8 in 700 ml 1 1/4 пинта 

250 g 9 oz 23 cm 9 in 900 ml 1 1/2 пинта 

275 g 10 oz 25 cm 10 in 1 l 1 3/4 пинта 

350 g 12 oz 30 cm 12 in 1,2 l 2 пинти 

375 g 13 oz   1,25 l 2 1/4 пинти 

400 g 14 oz   1,5 l 2 1/2 пинти 

425 g 15 oz   1,6 l 2 3/4 пинти 

450 g 1 lb   1,75 l 3 пинти 

550 g 1 1/4 lb   1,8 l 3 1/4 пинти 

675 g 1 1/2 lb   2 l 3 1/2 пинти 

750 g 1 3/4 lb   2,1 l 3 3/4 пинти 

900 g 2 lb   2,25 l 4 пинти 

1,5 kg 3 lb   2,75 l 5 пинти 

1,75 kg 4 lb   3,4 l 6 пинти 

2,25 kg 5 lb   3,9 l 7 пинти 

    5 l 8 пинти (1 галон) 

 

Температура 

140°C Вентилатор 120°C 275°F Газ 1 

150°C Вентилатор 130°C 300°F Газ 2 

160°C Вентилатор 140°C 325°F Газ 3 

180°C Вентилатор 160°C 350°F Газ 4 

190°C Вентилатор 170°C 375°F Газ 5 

200°C Вентилатор 180°C 400°F Газ 6 

220°C Вентилатор 200°C 425°F Газ 7 

230°C Вентилатор 210°C 450°F Газ 8 

240°C Вентилатор 220°C 475°F Газ 9 
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4 Почистване и поддръжка 

4.1 Инструкции 

Неправилна употреба 

Риск от повреда на повърхностите 

 
• Не използвайте струя от пара за почистване 

на уреда. 

• Не използвайте почистващи продукти, 

съдържащи хлор, амоняк или избелващо 

средство върху стоманени части или части с 

метални покрития върху повърхността 

(например анодиране, никелиране или 

хромиране). 

• Не използвайте абразивни или корозивни 

детергенти върху стъклени части (например 

прахообразни продукти, препарати за 

отстраняване на петна и метални гъби). 

• Не използвайте груби или абразивни 

материали или остри метални скрепери. 

 

4.2 Почистване на повърхностите 

За да запазите повърхностите на фурната в 

добро състояние, те трябва да се почистват 

редовно след употреба. Първо ги оставете да се 

охладят. 

4.3 Обичайно ежедневно почистване 

Винаги използвайте само конкретни продукти, 

които не съдържат абразивни материали или 

киселини на основата на хлор. 

Излейте продукта върху влажна кърпа и 

избършете повърхността, изплакнете внимателно 

и подсушете с мека кърпа или кърпа от 

микрофибър. 

4.4 Хранителни петна или остатъци 

Не използвайте метални гъби или остри скрепери, 

тъй като те ще повредят повърхностите. 

Използвайте обикновени неабразивни продукти с 

помощта на дървени или пластмасови съдове, 

ако е необходимо. Изплакнете внимателно и 

изсушете с мека кърпа или кърпа от микрофибър. 

Не позволявайте остатъци от захарни храни (като 

например конфитюри) да стоят във вътрешността 

на фурната. Ако ги оставите да стоят твърде дълго, 

те могат да повредят емайлирана облицовка на 

фурната. 

4.5 Отстраняване на вратата 

За по-лесно почистване вратата може да 

бъде извадена и поставена върху платно. 

За да отстраните вратата, направете следното: 

1. Отворете напълно вратата и поставете два 

щифта в отворите на пантите, показани на 

фигурата. 
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2. Хванете вратата от двете страни с двете си 

ръце, повдигнете я под ъгъл около 30° и я 

извадете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. За да сглобите отново вратата, поставете 

пантите в съответните гнезда във фурната, 
като се уверите, че профилите A са влезли 
изцяло в гнездата. Спуснете вратата и след 

като я поставите на място, отстранете 
щифтовете от отворите в пантите. 

4.6 Почистване на стъклото на вратата 

Стъклото на вратата винаги трябва да се 
поддържа напълно чисто. Използвайте 
абсорбираща кухненска хартия. В случай на 
упорита мръсотия, измийте с влажна гъба и 
обикновен почистващ препарат. 

Препоръчваме използването на 

почистващи продукти, 

разпространявани от производителя. 

 

4.7 Отстраняване на вътрешните 

стъклени панели 

За по-лесно почистване вътрешните стъклени 

панели на вратата може да се разглобяват. 

1. Отстранете вътрешния стъклен панел, като 

издърпате задната част леко нагоре, 

следвайки движението, посочено от стрелките 

(1). 

2. След това издърпайте предната част нагоре 
(2). По този начин четирите щифта, прикрепени 
към стъклото, се отделят от гнездата им във 
вратата на фурната. 
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3. Почистете външния стъклен панел и панелите, 

които преди това са били извадени. 

Използвайте абсорбираща кухненска хартия. В 

случай на упорита мръсотия, измийте с влажна 

гъба и неутрален почистващ препарат. 

4.8 Почистване на вътрешността на 

фурната 

За най-добро поддържане на фурната, редовно я 

почиствайте, след като сте я оставили да се 

охлади. 

Извадете всички подвижни части. 

Почистете рафтовете на фурната с топла вода и 
неабразивен почистващ препарат. Внимателно 
изплакнете и изсушете влажните части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подменете панелите в обратния ред, в който 

са били извадени. 

5. Позиционирайте отново вътрешния стъклен 

панел. Погрижете се да центрирате и вкарате 

четирите щифта в гнездата им във вратата на 

фурната, като  приложите лек натиск 

 

 

 

 

 
Фурната трябва да работи при 

максимална температура за около 15-20 

минути след използването на конкретни 

продукти, за да изгори остатъците, 

останали във вътрешността на 

фурната. 
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 Внимавайте да не надраскате емайла на 

отделението на фурната. 
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Почистване и поддръжка   
 

 

 

 
За по-лесно почистване, отстранете 

вратата. 

   

   

 

Отстраняване на опорните рамки за решетъчни 
рафтове/тави 

Премахването на опорните рамки позволява по-

лесно почистване на страничните части. Тази 

операция трябва да се извършва всеки път, 

когато се използва автоматичният цикъл на 

почистване (само при някои модели). 

За да премахнете опорните рамки: издърпайте 

рамката към вътрешността на фурната, за да я 

откачите от нейния прорез A, след това я 

извадете от гнездата B в задната част.. 

Когато приключите с почистването, повторете 

горепосочените процедури, за да поставите 

обратно направляващите рамки. 

4.9 Извънредна поддръжка 

Части под напрежение 

Опасност от токов удар 

 

• Изключете захранването на фурната. 

 
Подмяна на вътрешната крушка 

1. Отстранете изцяло всички принадлежности от 

вътрешността на фурната. 

2. Отстранете опорните рамки за решетъчни 
рафтове/тави. 

3. Свалете капачето на крушката с помощта на 

инструмент (например отвертка). 
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4. Плъзнете в посока навън и отстранете 
лампата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не докосвайте халогенната лампа 

   директно с пръстите си, а я обвийте в 

изолационен материал. 

 

5. Подменете лампата с такава от същия тип 

(40W). 

6. Поставете отново капака. Уверете се, че 

формованата част на стъклото (A) е обърната 
към вратата. 

 

7. Натиснете капака напълно надолу, така че да 

се закрепи перфектно към носача на крушката. 

Сваляне и монтиране на уплътнението на 
фурната 

За да премахнете уплътнението на фурната: 

• Откачете скобите в четирите ъгъла, след 

което издърпайте уплътнението на фурната 

в посока навън. 

 

За да монтирате уплътнението на фурната: 

• Закачете скобите в четирите ъгъла върху 

уплътнението на фурната. 

Съвети за поддръжка на уплътнението на 
фурната 

Уплътнението трябва да е меко и еластично. 

• За да поддържате уплътнението на фурната 

чисто, използвайте неабразивна гъба и хладка 

вода, за да го измиете. 
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5 Монтаж 

5.1 Връзка за газ 

Изтичане на газ 

Опасност от експлозия 

 
• След извършване на всяка операция, 

проверете дали въртящият момент на 

затягане на газовите връзки е между 15 Nm и 

20 Nm. 

• Ако е необходимо, използвайте регулатор на 

налягането, който отговаря на действащите 

разпоредби. 

• В края на монтажа проверете за всякакви 

течове със сапунен разтвор, никога с 

пламък. 

• Монтажът с гъвкав маркуч трябва да се 

извърши така, че дължината на газопровода 

да не надвишава 2 метра, когато е напълно 

изтеглен. 

• Маркучите не трябва да влизат в контакт с 

движещи се части и не трябва да бъдат 

смачквани по никакъв начин. 

 
Обща информация 

Връзката към газоснабдяващата мрежа може да 

се извърши с помощта на твърд меден маркуч 

или непрекъсната стена или гъвкав стоманен 

маркуч в съответствие с разпоредбите, 

установени от приложимия стандарт. Уредът е 

предварително настроен за природен газ G20 

(2H) при налягане от 20 mbar. За захранването му 

с други видове газ вж. глава "5.2 Адаптиране към 

различни видове газ". Входният отвор на газовата 

връзка е с резба ½" за външен газ (ISO 228-1). 

Свързване с гъвкав стоманен маркуч 

Свържете към газоразпределителната мрежа с 

помощта на гъвкав стоманен маркуч с 

непрекъсната стена, чиито спецификации 

съответстват на действащите разпоредби. 

Внимателно завийте конектора 3 към газовия 

конектор 1 на уреда, като поставите уплътнението 

2 между тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свързване с твърд меден маркуч 

Свързването към газоснабдителната мрежа 

трябва да бъде направено по такъв начин, че да 

не предизвиква натоварвания от всякакъв вид 

върху уреда. 

Внимателно завийте двуконусния адаптерен 

фитинг 3 към газовия конектор 1 на уреда, като 

поставите доставеното уплътнение 2 между тях. 
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Свързване към пропан-бутан 

Използвайте регулатор на налягането и 

осъществете връзката на газовия цилиндър, 

следвайки указанията, посочени в действащите 

разпоредби. 

Подаващото налягане трябва да съответства на 

стойностите, посочени в таблицата във "Видове 

газ и държави". 

Вентилация на помещението 

Помещението, в което е разположен уреда, 

трябва да има постоянно подаване на въздух в 

съответствие с действащите стандарти. 

Помещението, в което е монтиран уреда, трябва 

да има достатъчно въздушен поток, необходим за 

редовното изгаряне на газ и необходимата 

промяна на въздуха в самото помещение. 

Вентилационните отвори, защитени от решетки, 

трябва да са с правилния размер, за да се 

съобразят с действащите разпоредби и да са 

разположени така, че нито една част от тях да не 

е запушена, дори частично. 

Помещението трябва да се поддържа адекватно 

вентилирано, за да се елиминира топлината и 

влажността, които се получават при готвене: 

особено след продължителна употреба се 

препоръчва да отворите прозорец или да 

увеличите скоростта на вентилаторите. 

Отвеждане на продуктите на горенето 

Продуктите на горенето могат да бъдат отведени 

с помощта на абсорбатори, свързани към комин с 

естествена тяга, чиято ефективност е сигурна или 

чрез принудително отвеждане. Една ефективна 

система за отвеждане изисква прецизно 

планиране от квалифициран специалист в тази 

област и трябва да съответства на позициите и 

разстоянията, посочени от приложимите 

стандарти. Когато работата е завършена, 

монтажникът трябва да издаде сертификат за 

съответствие. 

5.2 Адаптиране към различни видове газ 

Уредът е предварително настроен за природен 

газ G20 (2H) при налягане от 20 mbar. В случай на 

работа с други видове газ, дюзата на горелката 

трябва да се смени и газовият кран да се 

регулира. 

Подмяна на дюзата 

1. Отворете вратата. 

2. Отстранете изцяло всички принадлежности от 

вътрешността на фурната. 

3. Повдигнете повърхността на фурната 

и я издърпайте навън. 

 

4. Разхлабете винтовете A и B. 

5. Преместете блокиращия механизъм, който 

закрепва термодвойката и запалителното 

устройство към горелката с винт A. 
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6. Плъзнете горелката навън, докато дюзата не е 

достъпна. 

7. Сменете дюзата с 7мм гаечен ключ. 

Подмяна на дюзата на газовия грил (само при 

някои модели) 

1. Отворете вратата. 

2. Отстранете изцяло всички принадлежности от 

вътрешността на фурната. 

3. Разхлабете винта B. 

 

4. Плъзнете горелката навън, докато дюзата не е 

достъпна. 

5. Сменете дюзата с 7mm гаечен ключ. 

Регулиране на минималната температура 

Термостатът на фурната е снабден с винт за 

регулиране на минималната температура. 

При смяната на вида на доставяния газ 

минималната температура трябва да бъде 

коригирана, както следва: 

1. Изключете уреда от захранването. 

2. Издърпайте фурната леко навън от гнездото й, 

извадете копчетата и отстранете предния 

панел, като развиете четирите винта (2 горни и 

2 долни), които го закрепват към останалата 

част на уреда. 

3. Поставете копчето за термостата на фурната и 

запалете горелката на фурната. Задръжте го 

на максимум за 10/15 минути при затворена 

врата. След този период преместете копчето 

до минималната температура. 

4. Издърпайте копчето и вкарайте права 

отвертка в отвора, за да извършите 

регулирането. 

5. Ако използвате течен газ, винтът за 

регулиране трябва да бъде затегнат по 

посока на часовниковата стрелка до самия 

край. 
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Видове газ и държави 
 

Видове газ 

1 Природен газ G20 

IT GB-IE FR-BE DE AT NL ES PT SE RU DK 

G20 20 mbar • •  • •  • • • • • 
G20/25 20/25 mbar   •         

2 Природен газ G25 

G25 25 mbar      •      

3 Природен газ G25 

G25 20 mbar    •        

4 Течен газ G30/31 

G30/31 28/37 mbar  • •    •   •  

G30/31 30/37 mbar •       •    

G30/31 30/30 mbar      •   •  • 
5 Течен газ G30/31 

G30/31 50 mbar    • •       

6 Битов газ G110 

G110 8 mbar •        •  • 
7 Битов газ G120 

G120 8 mbar         •   
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Таблици с характеристиките на горелката и дюзите 
 

1 Природен газ G20 ФУРНА ГРИЛ 

Номинална отоплителна мощност (kW) 2,6 2,2 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 120 110 

Намалена мощност (W) 900 - 

2 Природен газ G25 ФУРНА ГРИЛ 

Номинална отоплителна мощност (kW) 2,6 2,1 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 120 110 

Намалена мощност (W) 900 - 

3 Природен газ G25 ФУРНА ГРИЛ 

Номинална отоплителна мощност (kW) 2,6 2,3 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 127 127 

Намалена мощност (W) 900 - 

4 Течен газ G30/31 ФУРНА ГРИЛ 

Номинална отоплителна мощност (kW) 2,6 2,2 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 76 72 

Намалена мощност (W) 900 - 

Мощност G30 (g/h) 189 175 

Мощност G31 (g/h) 186 171 

5 Течен газ G30/31 ФУРНА ГРИЛ 

Номинална отоплителна мощност (kW) 2,6 2,2 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 68 65 

Намалена мощност (W) 1000 - 

Мощност G30 (g/h) 189 175 

Мощност G31 (g/h) 186 171 

6 Битов газ G110 ФУРНА ГРИЛ 

Номинална отоплителна мощност (kW) 2,6 2,2 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 230 215 

Намалена мощност (W) 900 - 

7 Битов газ G120 ФУРНА ГРИЛ 

Номинална отоплителна мощност (kW) 2,6 2,2 

Диаметър на дюзата (1/100 mm) 215 205 

Намалена мощност (W) 900 - 
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5.3 Свързване към електрическата мрежа 

Захранващо напрежение 

Опасност от токов удар 

 
• Оставете електрическата връзка да 

бъде направена от оторизиран 

технически персонал. 

• Уредът трябва да бъде заземен в 

съответствие със стандартите за 

безопасност на електрическо оборудване. 

• Изключете главното захранване. 

 
Обща информация 

Проверете характеристиките на мрежата спрямо 

данните, посочени на табелката. 

Заводската табелка с технически данни, сериен 

номер и търговска марка е видимо разположена на 

уреда. 

Не отстранявайте тази табелка поради каквато и 

да е причина. Уредът работи при 220-240 V~. 

Използвайте трижилен кабел тип H05V2V2-F 

(кабел 3 x 1,5 mm2, отнасящ се до напречното 

сечение на вътрешния проводник). 

Извършете заземяването с помощта на 

проводник, който е с 20 mm по-дълъг от другите 

проводници. 

Фиксирана връзка 

Монтирайте захранващия кабел с 

омниполярен прекъсвач в съответствие с 

разпоредбите за монтаж. 

Прекъсвачът трябва да се намира в близост до 

уреда и в леснодостъпно положение. 

Свързване чрез щепсел и контакт 

Уверете се, че щепселът и контакта са от същия 

тип. 

Избягвайте използването на адаптери и 

шунтиращи проводници, тъй като те могат да 

доведат до прегряване и опасност от изгаряния. 

5.4 Подмяна на кабела 

Захранващо напрежение 

Опасност от токов удар 

 

• Изключете главното захранване. 
 

1. Развийте винтовете на задната рамка и 

извадете рамката, за да получите достъп до 

клемното табло. 

 

2. Подменете кабела. 

3. Уверете се, че кабелите (за фурната или за 

който и да е котлон) следват най-добрия 

маршрут, за да избегнете контакт с уреда. 
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5.5 Позициониране 

Тежък уред 

Опасност от телесни наранявания при 
смачкване 

 
• Поставете уреда в мебелите с помощта на 

второ лице. 

 
Натиск върху отворената врата 

Риск от повреди на уреда 

 
• Никога не използвайте вратата на фурната 

като лост, за да поставите уреда на място, 

когато го монтирате. 

• Избягвайте да упражнявате прекалено голям 

натиск върху вратата на фурната, когато е 

отворена. 

 
Отделяне на топлина по време на работа 

на уреда  

 

Риск от пожар 

• Проверете дали материалът на мебелите е 

топлоустойчив. 

• Проверете дали мебелите имат необходимите 

слотове. 

 
Закрепващи втулки 

Отстранете капачките на втулките, поставени 

върху предната част на фурната. 

 

Поставете уреда във вдлъбнатината. 

Закрепете уреда към мебелите с 

помощта на винтове. 

 

Покрийте втулките с предварително свалените 

капачки. 

 
 

Габаритни размери на уреда (mm) 
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Монтаж под работни плотове (mm) Монтаж в колона (mm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уверете се, че 

   задната/долната част на мебелите има 

отвор от прибл. 60 mm. Уверете се, че горната/задната част на 

   мебелите има отвор с 

приблизителна дълбочина 60 mm. 


