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Уважаеми клиенти! 
Благодарим Ви, че закупихте тази  
електрическа печка от нашата нова серия. 
Надяваме се, че информацията  от тази 
инструкция ще Ви помогне да се 
запознаете с характеристиките на уреда и  
да го употребявате безопасно и с 
удоволствие. 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И  ПРЕПОРЪКИ  

 

 Проверете дали информацията на 
стикера относно волтажа отговаря на 
този във вашата мрежа. 

 Монтажът се извършва в съответствие с 
диаграмите за свързване. 

 Инсталацията, свързването и 
поправките на уреда трябва могат да 
бъдат извършвани само от 
квалифициран и оторизиран персонал.   

 Инсталацията и свързването на уреда 
трябва да бъде отбелязано 
задължително в  гаранционната карта, 
за да важи гаранцията.   

 Еднополюсният прекъсвач трябва да 
бъде монтиран пред уреда с минимално 
контактно разстояние от 3 или повече 
мм ( в текста ключът е отбелязан като 
главен).  

 Уредът да се използва само по 
предназначението си – за термална 
обработка на продукти. Употребата му 
за други цели, може да доведе до 
възпламеняване При повреди причинени 
от употреба не по предназначение, 
гаранцията не важи ! 

 Забранено е поставянето на каквито и 
да е запалими материали на плочите, 
във фурната или чекмеджето. 

 Внимавайте кабелът за свързване да не 
допира нагревателните плочи. 

 Ако не използвате уреда, проверете 
дали всичките му копчета са изключени. 

 Препоръчваме на всеки две години да 
извършвате профилактика на уреда, по 
този начин ще увеличите полезния му 
живот и ще бъдете сигурни в неговата 
безопасна работа. 

 При почистване изключете от 
електрическата мрежа. 

 Ако установите някаква повреда 
изключете от електрическата мрежа и 
извикайте оторизиран техник. 

 Производителят не носи отговорност за 
повреди в резултат на неправилна 
употреба. 

 Не използвайте приставки, на които се 
появяват следи от износване или 
повреда на повърхностното покритие 
поради манипулации с него, евентуално 
други дефекти. 

 При почистване не използвайте уреди с 
пара! 

 Повърхността на чекмеджето на мястото 
за прибиране може да се загрее на 
висока температура. При изваждане на 
горещото чекмедже може да се стигне 
до повреждане на повърхността и/или на 
вещи, които са в контакт или които са в 
непосредствена близост. Не пускайте 
електроуреда с извадено чекмедже. 
Сложените неща в чекмеджето могат да 
бъдат горещи, затова в долното 
чекмедже не трябва да се слагат горими 
или лесно запалими предмети. 

 Този уред може да бъде използван от 
деца над 8 годишна възраст и лица с 
намалени физически, сетивни и 
психически способности или без опит и 
познания, ако са под наблюдение или са 
инструктирани относно безопасната 
употреба на уреда и опасностите, които 
могат да възникнат. Деца не бива да 
играят с уреда. Почистването и 
поддръжката не бива да се извършват от 
деца без наблюдение. 
 

ВНИМАНИЕ 
Ако видите пукнатина на 
стъклокерамичната плоча изключете от 
мрежата и извикайте квалифициран 
персонал.. 
 

КОПЧЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 
1. Копче за управление на предна лява 

нагревателна зона  
2. Копче за управление на задна лява 

нагревателна зона  
3. Копче за управление на  задна дясна 

нагревателна зона  
4. Копче за управление на предна дясна 

нагревателна зона  
5. Копчета за управление на термостата 
6. Копчета за управление на фурната 
7. Сигнална лампа на фурната 
8. Сигнална лампа за  включен уред. 
9. Електронен таймер 
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ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ 

 

 Преди употреба, печката трябва да бъдат 
отстранени от всички опаковъчни материали. 
Различните части и компоненти са 
рециклируеми опаковки. Се отнасят с тях в 
съответствие с приложимите регламенти и 
националните нормативни актове. 

 Преди употреба, печки (включително фурна) и 
аксесоари за почистване. 

 След изсъхването на почистваните 
повърхности, изключете главния прекъсвач и 
да извършват други дейности в съответствие с 
инструкциите. 

 Имайте предвид, че това не е разрешено за 
почистване и разбиване на други части на 
печката, отколкото е посочено в глава 
почистване. 
 

ФУРНА 
Преди първа употреба поставете ключвете на 
фурната в положение работа на долен и горен 
нагревател. Поставете ключа за избор на 
температура на 250°C и оставете фурната да 
работи около 1 час със затворена врата. 
Осигурете добра вентилация на помещението. 
По този начин ще премахнете всички неприятни 
миризми в резултат на фабрично направени 
обработки. 
 

РАБОТА НА УРЕДА 

 
ВНИМАНИЕ 
 Уредът не е играчка и трябва да се използва 

от възрастни според предназначението му и 
тези инструкции. Не оставяйте деца без 
наблюдение в помещението където е поставен 
уреда. 

 Комбинираната печка на газ и ток изисква 
наблюдение при работа. 

 Максималното тегло на продукта за печене 
поставен върху водачите на фурната е 3 кг, а 
върху скарата 7 кг. 

 Тавите не са предназначени за дълго 
съхраняване на продуктите (повече от 48 
часа). Прехвърлете продукта в друг съд. 
 

СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ 
Не използвайте приставки, на които се появяват 
следи от износване или повреда на 
повърхностното покритие поради манипулации с 
него, евентуално други дефекти. 
Нагревателните зони обикновено  имат  9 
степенна регулация на мощността. Позиция “9” е 
максимална  мощност , а “1”  минимална 
мощност. За да готвите на стъклокерамичен плот 
е необходимо да използвате само съдове с 
равно дъно.  
Нагревателните зони имат  защита против 
прегряване. Те имат и индикатор за остатъчна 
топлина  намиращ се в предната част на плота , 
който показва кога плота е топъл. Индикаторът 
угасва, когато топлината на плота вече не е 
опасна. Горещата зона за готвене може да бъде 

енергийно оползотворена. Контролната лампичка 
изгасва след такова охлаждане на мястото за 
готвене, когато вече няма опасност от изгаряне. 
 

ДВОЙНИ ЗОНИ  
Вътрешната част на нагревателната зона с 
диаметър  120 мм се управлява чрез завъртане 
на копчето надясно.  Мощността се регулира от  

0 до 700 W. Чрез завъртане на копчето на  
максимална степен (докато спре) се включва 
другата нагревателна зона с диаметър 180 мм. 
Мощността се регулира от 1700 W до мин. на 
степени от 9 (максимум) до 1(минимум). При  
връщане на копчето в позиция “0”   се изключват 
и двете нагревателни зони. 
Нагревателните зони имат  защита против 
прегряване. Те имат и индикатор за остатъчна 
топлина  намиращ се в предната част на плота , 
който показва кога плота е топъл. Индикаторът 
угасва, когато топлината на плота вече не е 
опасна. Горещата зона за готвене може да бъде 
енергийно оползотворена. Контролната лампичка 
изгасва след такова охлаждане на мястото за 
готвене, когато вече няма опасност от изгаряне. 
 

КРАТКИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОСКОСТИ  
 Използвайте съдове с равно дъно, в чиято 

повърхност няма нечистотии, които могат да 
причинят одрасквания. 

 Дъното на съда трябва да бъде с диаметър 
най-малко такъв, какъвто е диаметърът на 
зоната за готвене, за да не се причинява 
изключване от ограничителя на температурата 
по време на готвене в резултат от прегряване 
на зоната за готвене. 

 По време на готвене слагайте капака на 
тенджерата, регулирайте мощността на 
електрическата енергия така, че да не е 
необходимо да махате или да отмествате 
капака. 

 Стъклокерамичната плоскост не трябва да се 
използва за отопление на помещения. 

 При почистване най-напред отстранете 
остатъците от яденето от плоскостта за 
готвене, а то веднага, още по време на 
готвенето, окончателното почистване трябва 
да се направи след приключването на 
готвенето. Специално внимание обръщайте на 
остраняването на спечените захарни храни, 
при дълго въздействие могат да повредят 
структурата на стъклокерамичната плоскост. 

 Петната с метален отблясък възникват поради 
използване на алуминиеви съдове или 
използване на неподходящ почистващ 
препарат, петната могат да се отстранят след 
неколкократно почистване. 

 Надраскването на стъклокерамичната 
плоскост може да бъде причинено напр. от 
пясъчни зърна по зеленчуците, остатъци от 
неподходящ почистващ препарат или от 
почистващ препарат, който съдържа 
абразивни частици. 

 Плоскостта, която е замърсена от кал, пялъск 
или подобни абразивни материали, трябва да 
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се избърше леко с мек влажен парцал и 
почистете с течен почистващ препаратa, 
предназначен за стъклокерамични плоскости. 

 Не използайте домакинска тел, гъби за миене 
или други средства с грапава повърхност. 
Също така не препоръчваме използването на 
корозионни препарати, като напр. спрейове за 
фурни или спрейове за премахване на петна. 

 По време на готвене краищата на съдовете не 
трябва да се допират до рамката на 
стъклокерамичната плоскост, нито да се 
слагат върху нея. 

 

 
 
Производителят не отговаря за дефекти на 
стъклокерамичната плоскост, причинени от 
неподходящ тип използвани съдове или за 
дефекти, които възникнат поради 
неподходяща или неправилна манипулация. 

 
ФУРНА - ФУРНАТА ОТВЪТРЕ 
Моделът на фурната е с равни стени на фурната 
и странични закачащи се скари за пъхане на 
приставки (скара на фурната, тава за 
печене).Стандартен горен нагревател, грил и 
долен нагревател,  скрит под долната страна на 
фурната. В задната част на фурната под капака е 
разположен вентилаторът. 
 
 

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 
ФУРНАТА 
Изберете желания режим за работа на фурната. 
Ключът се върти в двете посоки. Поставете 
температурата в диапазон 50-250°C. 
При въртене на дясно температурата се 
увеличава. При завъртане обратно се намалява. 
Превъртането през нулевата позиция може да 
повреди. 

 
При завъртане насила през нулевата позиция 
ще бъде повреден термостатът! 
 

ВНИМАНИЕ: 
Не покривайте дъното на фурната с алуминиево 
фолио, място на дъното на тава за фурна, тава 
за печене, опаковката на храната или на самата 
храна. Покриване причинява локално прегряване 
на долната повърхност на дъното на фурната и 
фурната може да бъде необратимо повредени от 
това поведение. 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕТКА ЗА ФУРНАТА                                                                                        

 
 

ФУНКЦИИ НА ФУРНАТА 

 
 

 
Лампа за осветяване на фурната. 
 

 
Фурната се загрява от работата на долния и 
горния нагревател. Кпючът за избор на 
температура е в диапазон от 50-250°C. 
 

 
Печене с по мощен инфра нагревател. 
Термостата е на максимална позиция. 

 

 
Печене с инфра нагревател и вентилатор. 
Температурата във фурната е по висока в 
горната част. Термостата може да бъде поставен 
в диапазон от  150-250°C. 
Съвет: подходящ за печене на месо при висока 
температура. Вратата на фурната е затворена. 
 

 
Работят  долния и горния нагревател, заедно с 
вентилатора. По този начин температурата се 
разпределя равномерно във фурната. 
Термостатът на фурната е в диапазон 50-250°C. 
Съвет: режимът е подходящ за печене на две 
нива в едно и също време, особено ако е 
необходима една и съща температура на двете 
нива. 
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Пица система  Тази нова функция на фурната е 

идеална на приготвянето на пица. Пицата се 
пече във фурна, която е предварително загрята 
приблизително на   190-210°C. Тавата за печене 
се слага на долните улеи за 15 – 20 минути 
според размера и вида пица. Посоченото време 
за печене служи само за ориентация. Трябва да 
се изпробва според размера и вида на пицата.  

 

 
Зона за нагряване – поддържане на 
температурата на готовото ястие (скарата е 
сложена на вторите улеи) 

Функцията служи за затопляне на предварително 
приготвено ястие или за поддържане на 
температурата на готовото ястие. Температурата 
във фурната трябва да се настрои на 70°C, 
съдът със затопляното ястие трябва да се сложи 
на скарата, която е пъхната във втория улей на 
фурната. Времетраенето на затоплянето зависи 
изцяло от Вас, но не трябва да е прекалено 
кратко, за да може ястието да се стопли 
достатъчно добре. 
 

 
Използване на долен нагревател / Aqua clean - 

Загрява се само от долната страна на 
фурната.Използвайте когато искате да запечете 
до зачервяванепечивото отдолу (печене на 
сладкиши с плодове отгоре).Копчето за избор на 
температура може да бъде споредвашето 
конкретно желание. Долният нагревател - 

Aquaclean  може да се използва за 
почистване на фурната. 
 

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ 
За ваша ориентация даваме препоръка за 
температурите при стандартно приготвяне на 
храна. 
50-70°C    сушене 
130-150°C  стерилизиране  
150-170°C  консервиране 
180-220°C  печене на тесто 
220-250°C  печене на месо 
При всяко печене ви препоръчваме да 
настройвате температурата. При някои случаи е 
добре предварително загряване на фурната. Ако 
избраната температура не е достигната 
сигналната лампа свети. Ако температурата е 
достигната лампичката изгасва. 
Препоръчваме да поставяте съдовете на второ 
ниво от горе на долу. Ако е възможно не 
отваряйте вратата по време на печенето. 
Времето за печене се увеличава  а резултата 
може да не бъде задоволителен. 

 
ПЕЧЕНЕ НА ХРАНА 
Печене на инфра нагревател при затворена 
врата. Позицията на скарата зависи от 

количеството и вида на храната. Като общо 
правило поставяйте скарата на най-високо ниво. 

 
ВНИМАНИЕ 
Когато използвате инфра нагревателя имайте 
пред вид че някои части загряват бъдете 
внимателни. 

 
ПЕЧЕНЕ НА МЕСО НА СКАРАТА 
 отворете вратата на фурната 

 поставете храната на скарата 

 поставете скарата във фурната 

 на едно ниво отдоло поставете плитка тава с 
вода, която да събира мазнините. 

 
 

 ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A  Бутон за избор на функция 
 
1  Отложен старт на фурната 
2  Край на работата на фурна 
3  Брояч на минути 
4  Дисплей за времето 
5  Часовник 
 

 Изберете настройка за времето с 
последователно натискане на бутон (A). 

Избераният символ ще свети на дисплея. 
Завъртете бутон (A), за да изберете функция и 
натиснете за потвърждение. Стрелките на 
часовника автоматично ще се преместят 
според настроеното време. Символите ще 
продължат да светят. 

 При всяко натискане на бутон (A), ще има 
потвърждение със звуков сигнал. 

 Натиснете и задръжте бутон (A) за 2 секунди, 
за да изтриете настроената функция. 

 

НАСТРОЙВАНЕ НА ВРЕМЕТО ОТ ДЕНЯ 
 Ако символът за време на дисплея (4) свети 

(след свързване на уреда за пръв път или при 
прекъсване на тока), натиснете бутон (A) и 
задръжте за две секунди докато светенето 
престане. 

 След това настройте времето на дисплея (4) с 
последователно натискане на бутон (A). 

2 
 
 
3 
 
A 
 
 
 
5 

1  
 
 
4 
 



BG                                                                                                             5 

Времето на дисплея ще свети, когато бъде 
избрано. 

 Завъртете бутон (A), за да настроите времето. 

 Потвърдете настройката с повторно натискане 
на бутон (A). Ако нищо не бъде натиснато, 
настройката ще се запамети автоматично 
след няколко секунди. 

 

РАБОТА НА ФУРНАТА БЕЗ НАСТРОЙКИ 
ЗА ВРЕМЕ 
 След свързване на уреда с електрическата 

мрежа за пръв път или след прекъсване на 
тока, символа за време на дисплея (4) ще 
свети. 

 За да може фурната да работи, натиснете 
бутон (A) и задръжте за две секунди. Времето 
на дисплея ще спре да свети. 

 Фурната може да бъде използвана без 
ограничения ако не са направени настройки на 
таймера. 

 

РАБОТА НА ФУРНАТА С НАСТРОЙКИ НА 
ВРЕМЕТО НА ПРОГРАМАТА 
Таймера за програмиране може да бъде 
използван за програмиране на работата на 
фурната по два начина: 

 Настройване на край на програмата – 
фурната ще спре работа в посоченото време. 

 Настройване на отложен старт – фурната 
автоматично ще започне и ще приключи 
работа в определеното време. 

 
Настройване на край на програмата 
Този режим позволява да настроите времето, 
когато искате фурната да спре работа. Най-
дългият период на настройване е 15 часа от 
актуалния момент. 

 Проверете дали часовника е настроен според 
точното време. 

 Изберете символ (2) с последователно 
натискане на бутон (A) докато символа 
започне да свети. 

 Завъртете бутона (A) за да настроите края на 
програмата. 

 Потвърдете настройката с повторно натискане 
на бутон (A). Стрелките на часовника ще се 
преместят според настроеното време. 
Символът за край на програмата ще свети. 

 Включете фурната (използвайте бутоните, за 
да настроитережим на работа и температура). 
Фурната ще започне работа исъответно ще 
спре според настроеното време. 

 Когато часовникът достигне избраното време 
за край, фурната ще се изключи и ще се чуе 
звуков сигнал. Звуковият сигнал може да бъде 
изключен с натискане на бутон (А); в противен 
случай ще се изключи автоматично след 1 
мин. Символ (2) ще свети. За да продължите 
готвенето, натиснете бутон (А), задръжте за 2 
секунди и настройте ново време за готвене 
ако е необходимо. 

 

НАСТРОЙВАНЕ НА ОТЛОЖЕН СТАРТ 
Този режим позволява да настроите времето за 
начало на работа на фурната (начало на 

готвенето) и времето, когато искате процесът на 
готвене да спре (край).  
Времето за край може да бъде отложено с 
максимум 12 часа от актуалното време; 
продължителността на готвенето може да бъде 
настроена до максимум 3 часа. 

 Проверете дали часовника е настроен с точно 
време. 

 Настройване на времето за старт: Изберете 
символ (1) с натискане на бутон (A). Завъртете 
бутон (A), за да настроите времето за старт и 
потвърдете с натискане на бутона. Символът 
за край на работата ще започне да свети (2). 

 Настройване на времето за край: Завъртете 
бутон (A) за да настроите времето за край и 
потвърдете с натискане на бутона. 

 Стрелките на часовника ще се преместят 
според настроеното време. Символи (1) и (2) 
ще светят. 

 Таймерът ще почака до началото на 
готвенето. 

 Настройване на фурната – използвайте 
бутоните за настройване на режим и 
температура. 

 Фурната ще започне работа в избраното 
време и съответно ще спре в зададеното 
време. 

 Когато часовникът достигне избраното време 
за край, фурната се изключва и се чува звуков 
сигнал. Той може да бъде изключен с 
натискане на бутон (A); в противен случай, ще 
се изключи автоматично след 1 мин. Символ 
(2) ще свети. За да продължите готвенето, 
натиснете бутон (A) и задръжте за 2 сек., след 
което настройте ново време за готвене ако е 
необходимо. 

 

НАСТРОЙВАНЕ НА БРОЯЧА НА МИНУТИ 
Часовникът може също да бъде използван като 
брояч на минути, който ще издаде звуков сигнал 
след изтичане на определено време. 
Брояча на минути може да бъде избран, когато 
таймерът за програмиране не е настроен или не 
е в употреба. 

 Изберете символ (3) с последователно 
натискане на бутон (A) докато символа 
започне да свети. 

 Завъртете бутон (A) за настройване на 
времето, когато искате брояча на минути да 
алармира. Възможно най-дългата настройка е 
3 часа. 

 Потвърдете настройката с повторно натискане 
на бутона (A). Стрелките на часовника ще се 
преместят според настроеното време и 
символ (3) ще свети. 

 Когато настроеното време изтече, ще се чуе 
звуков сигнал. Звуковият сигнал може да бъде 
спрян с натискане на бутон (A) и задържане за 

2 сек.; в противен случай, ще се изключи 
автоматично след 1 минута 

 

ПОКАЗВАНЕ НА НАСТРОЙКАТА НА 
ДИСПЛЕЙ 
Kогато таймерът е настроен, можете да 
проверите с натискане на бутон (A). Стрелките 
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на часовника за кратко ще покажат настроеното 
време, след което отново ще покажат точен час. 
 

ИЗТРИВАНЕ НА НАСТРОЙКА 
Изтрийте настройката с натискане на бутон (A) и 
задържане на 2 секунди. Символът на изтритата 
функция ще изгасне. 
 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА 

 
Спазвайте следните правила  при почистване 
на уреда: 

 Поставете всички копчета в позиция 
‘изключен’. 

 Уреда да е изключен от централното 
захранване. 

 Почакайте докато печката изстине. 
 
 

ЛАКИРАНИ ИЛИ ПЛАСТМАСОВИ 
ПОКРИТИЯ 
Почистете бутоните, копчетата и дръжката на 
вратата с мека кърпа и воден разтвор на 
подходящ за това препарат. Може да използвате 
препарати, подходящи за почистване на 
лакирани и пластмасови повърхности. В този 
случай следвайте инструкциите на 
производителия. 
 
ВНИМАНИЕ 
Външните повърхности не бива да имат контакт с 
препарати за почистване на фурна, тъй като това 
би повредило алуминиевите повърхности. 
 
 

       
 

СТЪКЛОКЕРАМИЧНА ПЛОСКОСТ  
Повърхността на печката трябва да се почиства с 
влажен парцал или гъба и след това да се изтрие 
до сухо. При силно замърсяване използвайте 
почистващи препарати. Почиствайте изстиналата 
стъклокерамична повърхност след всяка 
употреба. Дори и най-малкото замърсяване при 
следващото затопляне ще се спече. Не 
използвайте почистващи средства с абразивен 
ефект, стоманена вълна, почистващи гъби с 
груба страна, пасти за измиване или гъби, които 
използвате за други цели. Tези средства могат 
да овредят стъклокерамичната повърхност. За 
почистване използвайте единствено почистващи 
препарати, предназначени за почистване на 
стъклокерамични плоскости. 
 

ЛЕКО ЗАМЪРСЯВАНЕ  
Отстранявайте с влажен парцал. Остатъците от 
почистващия препарат се измиват със студена 
вода и след това подсушете добре цялата 
повърхност. Следите от вода, които са 

възникнали от прекипяла вода, могат да се 
отстранят с оцет или лимон. 

 
СИЛНО ЗАМЪРСЯВАНЕ  
Отстранявайте чрез нанасяне и търкане на 
неразреден почистващ препарат върху 
стъклокерамичната плоскост. Спечената 
мръсотия се отстранява с помощта на специална 
шпатула за стъклокерамични плоскости. След 
отстраняването на мръсотиите с шпатулата и 
след въздейстието на почистващия препарат 
измийте със студена вода и подсушете добре. 
Почистващият препарат, който остане на 
плоскостта за готвене, при следващо нагряване 
може да бъде агресивен.   
 

ЗАМЪРСЯВАНЕ СЪС ЗАХАР, 
ЗАХАРОСАНИ ХРАНИ (МАРМАЛАД 
ЖЕЛЕ, СОК), КАЙМАК  
Отстранете веднага, докато са още горещи, с 
шпатулата за стъклокерамични плоскости, тъй 
като в противен случай ще останат постоянни 
следи заради химичната реакция. След 
изстиване почистете по обичайния начин. 
 

ПЕТНА С МЕТАЛЕН БЛЯСЪК  
Възникват поради използане на алуминиеви 
съдове или поради използване на неподходящ 
почистващ препарат. Тези петна се отстраняват 
трудно след многократно почистване. Промяната 
в цвета на стъклокерамичните плоскости е 
причинена почти винаги от неотстранени 
загорели остатъци. Те нямат влияние върху 
функционирането на стъклокерамичната 
плоскост, не става въпрос за промяна на 
материала. 
 

ИЗТЪРКВАНЕ НА ДЕКОРАЦИЯТА 
Това може да се причини от агресивни 
почистващи препарати или от търкането на 
дъното на тенджерата по повърхността на 
стъклокерамичната повърхност за по-дълъг 
период от време. На стъклокерамичната 
плоскост възниква тъмно петно. 

 
ВНИМАНИЕ 
Дълго непочистваните петна от захаросани 
храни могат да причинят неостранимо 
повреждане на стъклокерамичната. 
 

ФУРНА  
Почистете фурната с мокра гъба и течен 
препарат. За мазните петна използвайте 
препарат за почистване на емайл.  След 
почистване подсушете фурната.  
Почиствайте фурната само когато е студена.  Не 
използвайте абразивни препарати при 
почистване. Решетката и тавите почиствайте с 
гъба и подходящ препарат. 
 

ФУРНА  
Фурната може да се почиства по традиционния 
(сизползване на препарати и спрейове). 
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Препоръчвамеследната процедура за редовно 
почистване на фурната(след всяка 
употреба):завъртете ключа за избор на режим в 

положение . Поставете копчето за избор на 
температура в положениестудена фурна на 50°c. 
Излейте 0,4 л вода в тавата запечене и 
поставете на най-ниско ниво. След 
тридесетминути остатъците от храна по 
емайлирания кожух серазмекват и могат лесно 
да бъдат отстранени с помощтана мека кърпа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФУРНА  
Процедура за почистване на вътрешния 
стъклена врата. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДМЯНА НА ЛАМПАТА НА ФУРНАТА  
 Поставете всички копчета в положение “ 

Изключено”  и изключете от захранването. 

 Развъртете стъклото над лампата в посока 
обратна на часовниковата стрелка 

 Развъртете крушката 

 Поставете и завъртете  новата крушка 

 Поставете стъклото 
 

 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 
За подмяна използвайте крушка:   
T 300°C, E 14, 230 V, 25 W. 
1. стъклен капак  
2. крушка 
3. фасонка 
4. задна стена на фурната 
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РЕКЛАМАЦИИ 

 
В случай на повреда на уреда по време на 
гаранционния период на предприемайте 
поправки сами. Направете рекламация към 
оторизирания сервиз. При липса на гаранционна 
карта гаранцията е невалидна. 
 

МЕТОД ЗА УНИЩОЖАВАНЕ И 
УПОТРЕБА НА ОПАКОВКИТЕ 

 
Поставете опаковката на определените за това 
места. 
Картон и хартия  
- предайте на пунктовете за изкупуване на хартия 
- в контейнерите за хартия. 
Дърво 
- Може да се използва за нещо, 
- На места за събиране на отпадъци 
Пластмаси 
 - В контейнерите за пластмаса. 
 

УРЕДИ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА 
 

 
 
Символът върху продукта или опаковката 
мупоказва, че този продукт не трябва да се 
третиракато домакинските отпадъци. Вместо 
това, тойтрябва да се предаде в специализиран 
пункт зарециклиране на електрическо и 
електроннооборудване. Като се погрижите този 
продукт да бъдеизхвърлен по подходящ начин, 
вие ще помогнете запредотвратяване на 
възможните негативнипоследствия за околната 
среда и човешкото здраве,които иначе биха 
могли да бъдат предизвикани отнеправилното 
изхвърляне като отпадък на тозипродукт. За по-
подробна информация за рециклиранена този 
продукт се обърнете към местната 
градскауправа, службата за вторични суровини 
или магазина,откъдето сте закупили продукта. 
Уредите са направени от материали годни за 
рециклиране. След излизането им от употреба ги 
предайте  на определените за това места. 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И 
СВЪРЗВАНЕ 

 
Инсталацията трябва да бъде извършена 
съгласно валидните държавни норми и 
разпоредби. 
Всички дейности по инсталацията трябва да се 
извършват от квалифициран специалист от 
оторизирания сервиз. Монтажът и свързването 
на уреда се отбелязва в гаранционната карта.  
При включване в мрежата да бъде осигурен 
предпазител. 
Препоръчва се връзка три кабелна от тип 
H05RR-1.5 и кабел CGLG 5Cx1.5 , чиито краища 
могат да се регулират. 

Краищата на кабела да бъдат капсуловани. 
При свързване на една фаза да се използва 
H05RR-F3G-4 тип на кабел 
След свързването проверете да няма оголени 
кабели. Поставете капака на мястото където е 
направено свързването. 
Свързване към електрическата мрежа: 
Инсталацията трябва да се извършват от 
квалифициран специалист от оторизирания 
сервиз. Информацията на стикера трябва да 
отговаря на местните стандарти. 
 

ДИАГРАМА НА СВЪРЗВАНЕ (ФИГ. 6) 
Препоръчително е да използвате следните 
кабели за свързване: 
- Cu 3 x 4 мм

2     
минимум   при монофазно 

свързване  
( прекъсвач 35- 38 А ) 
- Cu 5 x 1.5 мм

2     
минимум   при трифазно 

свързване 
 ( прекъсвач 3 х 16 А ) 
 

ВАЖНО  
При нужда да се разглоби или сглоби някоя част 
на уреда, той задължително да бъде  изключен 
от  мрежата. 
При инсталация на уреда 

 Уверете се в   изправността на  
електрическата мрежа . 

 Проверете  контролните и управляващи 
елементи. 

 Проверете нагревателите 

 Демонстрация на клиента на всички функции 
на уреда 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ  
Уредът е от Клас I и трябва да бъде свързан в  
мрежата като е направена съответната защита. 
Уредът трябва да е заземен. 
 
 

ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩО МЯСТО 
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Инсталацията трябва да бъде извършена 
съгласно валидните държавни норми и 
разпоредби. 

„X” – минималното разстояние между печката  и 
аспиратора е 650 мм съгласно инструкциите на 
производителя. 
Уредът е предназначен за  поставяне между 
кухненски мебели, но те трябва да са от 
термоустойчиви материали (100°C). 
Ако кухнята е по-малка (но не по-малко от 15 м

3
), 

е необходимо да се постави абсорбатор. Печката 
трябва да се поставя директно върху пода, а не 
върху подиум. 
 

НИВЕЛИРАНЕ НА УРЕДА 

 
Печката може да бъде нивелирана чрез 4 
регулиращи винта. 
Процедура: 

 Свалете буксите на печката 

 Наклонете печката на една страна 

 Развийте пластмасовите крачета  от  
повдигнатата страна 

 Наклонете печката на другата страна и 
развийте другите две крачетата  

 Повторете операцията докато нивелирате 
печката. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА  
Винтовете за нивелиране не са необходими, 
когато височината на уреда съответства на 
нивото на кухненските мебели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА  
Винтовете за нивелиране не са необходими, 
когато височината на уреда съответства на 
нивото на кухненските мебели. 
 

МОНТАЖ 
Стабилизиращото средство срещу преобръщане 
уреди - конзола - както е показано, прикрепен 
към стената с помощта на дюбели и винтове. 
След това уредът се поставя срещу стената, така 
че приложеното скоба вмъква в отвора на 
задната стена. 
 

ИНСТАЛАЦИЯ ПРОЦЕДУРА 
 Поставете печката на определено място, или 

привеждане в съответствие с настройка. 

 Издърпайте печка и измерете разстоянието 
"A" от пода. 

 Завийте скобата стената, както е показано 
(един винт в центъра на слот). 

 Натиснете печка на мястото си и провери 
функционалността на конзолата (или 
регулируема по височина скоба). 

 Издърпайте печката и прикрепете втората 
винтова скоба. 

 Печки плъзнете на място. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Производителят си запазва правото да прави 
малки промени в инструкциите за употреба 
налагащи се от някои технологични промени, 
които не оказват влияние в основните 
функции на уреда. 
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ФИШ, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2014  И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 66/2014 

 
Символ 

Мерна 
единица 

Стойност 

Име или търговска марка на 
доставчика 

  GORENJE 

Код за разпознаване на модела   EC55CL1 
    

Индекс на енергийна ефективност на 
затворено отделение 

EEIcavity  110,2 / 106,7 

Клас на енергийна ефективност   B / A 

Консумация на енергия за един цикъл 
в конвенционален режим 

  
EC electric cavity kWh/cycle 

0,83 

Консумация на енергия за един цикъл  
в режим с принудителна циркулация  

 

0,80 

Брой на затворените отделения   1 

Енергоносител за всяко затворено 
отделение  

  Електроенергия 

Обем за всяко затворено отделение V l 48 

Вид на фурната   

 
    

Тип на котлона   

 

Брой на зоните и/или площите за 
готвене 

  4 

Техника на нагряване EE electric  burner  
зони за готвене с лъчиста енергия  

 

Диаметрите на зони и / или зони за 
готвене  

 cm 
18,0/12,0 

14,5 

18,0 

Консумация на енергия на една зона 
или площ за готвене  

ECelectric cooking Wh/kg 

190,6 

189,1 

186,3 

Консумация на енергия на котлона EE electric hob Wh/kg 188,8 

Маса на уреда M kg 
EC55CLB1 – 36,5 
EC55CLI1 – 37,0 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ   

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ EC55CLB1 EC55CLI1 

Размери:   

Размери: Вис / шир / дълб (мм) 850 / 500 / 605 

Готварски зони  

Лява задна (kW) 1,2 1,2 

Лява предна – двойно зона (kW) 1,7 / 0,7 1,7 / 0,7 

Дясна задна (kW) 1,8 1,8 

Дясна предна (kW) 1,2 1,2 

Фурна   

Горен нагревател (kW) 0,75 0,75 

Долен нагревател (kW) 1,10 1,10 

Грил нагревател (kW) 1,85 1,85 

Кръгъл нагревател (kW)   

Вентилатор  (W) 30-40 30-40 

Осветление на фурна (W) 25 25 

Мин/макс температура на фурната 50/250°C 

Волтаж 230 /400 V ~ 

Входна мощност (kW) 7,9 7,9 
 

АКСЕСОАРИ EC55CLB1 EC55CLI1 

Решетка за фурната + + 

Дълбока тава + + 

Тава за печене + + 

Шпакла + + 

Регулируеми крачета + + 

Конзола + + 
 

 
 

MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Česká republika                                         SAP 464884bg 
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