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РАБОТА С УРЕДА

• Разопаковайте внимателно уреда. Проверете дали всички части на уреда са налични.
• Отстранете всички части на опаковката (картони, пликчета и други). 
• Огледайте внимателно уреда за видими  транспортни или фабрични повреди. 
• Огледайте захранващия кабел за нарушаване на изолацията му.
• Поставете печката върху стабилна и равна повърхност. Не я поставяйте върху стъклени или 
    върху фино обработени и лакирани дървени повърхности.
• Преди да използвате уреда поставете устойчива изолационна подложка под него, тъй като 
   топлината може да повреди повърхността, върху която е поставена печката.
• Оставете достатъчно място около уреда - отгоре около 50см,  отстрани по 10см отвсякъде.
• При първоначалното използване на уреда, препоръчваме да включите на максимална 
температура (MAX) - при режим  за около 15 мин. за да се премахнат всички миризми от 
фабрични масла.
• Изберете желаната температура за печене, според вида на ястието. Температурата 
във фурната се регулира чрез терморегулатора (2). Можете да избирате температура в 
диапазона - от 0 - 230 ОC
• Таймерът (4), трябва да е в минимално положение (0 минути). Поставете ястието във фурната.
   Завъртете таймера в желаната позиция (въртете по часовниковата стрелка), според 
необходимото време за приготвяне на продуктите. Можете да избирате време в диапазона - от 
0 - 60 минути. След като свърши времето, което сте задали, ще чуете звън за приключване.
• Вашата фурна има три режима на работа, които регулирате с копче (3) - 
1)  Печене отгоре:  ; 2) Печене отдолу:  ; 3) Печене отдолу и отгоре: 
• Светлинният индикатор (5) светва при включване на фурната.
• Хромираната скара можете да използвате за печене на сандвичи, пица, бързи храни, както и
храна, която поставяте в по-малки размери тава или подходящ съд за печене.
• Тавата е подходяща за всички ваши ястия за печене и приготвяне на фурна.

ФУНКЦИИ

1) Печене отдолу и отгоре  - тази функция е подходяща за печене на хляб, пица, пилешко 
месо и др. Поставете храната, която ще приготвяте в тавата, сложете я във фурната, затворете 
капака, завъртете копчето на функция   изберете подходяща температура (до 230оС).
За да проверите или извадите тавата/ скарата винаги използвайте подходяща ръкавица или 
кърпа, за да избегнете изгаряне на нагорещената тава/ повърхост.
2) Печене само отдолу и печене само отгоре  и  - тези функции са подходящи за печене 
на сладкиш, сандвичи, претопляне на храна и т.н. 
3) След като завършите с приготвянето на храната, уверете се че сте поставили копчето на 
режим (Off).

Препоръки за безопасност работа с уреда

• Когато изваждате ястието от фурната, използвайте домакински ръкавици.
   Фурната се нагрява много по време на работа. Използвайте само дръжката, за да отворите  
   или затворите вратата на фурната.
• Не допускайте да попадне вода върху стъклото по време на работа на фурната или скоро 
след като сте я използвали. Това може да предизвика счупване на стъклото.
• Не поставяйте никакви тежести върху вратичката на фурната.
• Не поставяйте в или върху електроуреда следните материали: мукава, пластмаса, хартия,  
   горими или запалителни материали.

тип продукт температура (оС) време (мин.)

хляб 190 10-20

кекс 190 25-35

риба 230 20-25
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пиле/ патица 220-230 30-60+10

сладки 160 10-15

ребърца 230 25-30

яйца/ ядки 125-150 10-18

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

• Препоръчително е да почиствате редовно уреда, за да избегнете натрупването на  
   мазнина и да се предпазите от неприятните миризми.
• Оставете фурната да се охлади напълно и я изключете от контакта, преди да почиствате.
• Изключете уреда от контакта, като дърпате за щепсела. Никога не изключвайте уреда,    
    като дърпате за захранващия кабел. Така може да го повредите.
• Подвижната скара и тавичките, могат да се мият като нормални домакински съдове
• Избършете всички остатъци от храна или мазнини от тялото на уреда с кухненска  хартия.
• Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа. 
    Ако се  налага, може леко да навлажните кърпата.
• Не използвайте абразивни препарати или остри принадлежности при почистване, за да 
   не издраскате повърхностите на фурната.
• За упорити петна използвайте неабразивни препарати, специални препарати за 
   неръждаема стомана или малко оцет.
• Почиствайте стъклото на вратата само с топла вода, като избягвайте използването на 
   гъби и кърпи за изстриване.
• След употреба изплаквайте грижливо с вода частите от неръждаема стомана и ги 
   подсушете с мека кърпа или с вълнена тъкан.
• Частите на уреда, които са в контакт с хранителните продукти да се измиват само с 
    гореща вода, без препарати. Ако е наложително, може да се използва сапунен разтвор.   
• Оставете всички части и повърхности да изсъхнат преди да използвате фурната отново.
• Съхранявайте уреда на места, недостъпни за деца.
• Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолацията му.
• Съхранявайте уреда на сухо място. Не съхранявайте уреда на влажни места.
• По възможност, съхранявайте уреда в оригиалната му опаковка. 
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FUNCTION

1) Function  
This function is ideal for cooking bread, pizza, fowl in general. 
Operation
• Place food to be cooked on Wire Rack / Food Tray, and then place the loaded Wire Rack / Food 
Tray onto middle Support Guide of the oven. Finally close the oven door. 
• Turn Function Knob to  .
• Select proper temperature by the Thermostat Knob.
• Preset proper cooking time and start the oven. Timing accordingly and checking progress with 
meat thermometer to ensure desired doneness.
• To check or remove food, use Tray / Rack Handle provided to help side food in and out.
• Make sure to turn Timer Knob to “Off” for turning off the oven when cooking is completed.

NOTE: ALL toasting timing is based on meats at refrigerator temperature. Frozen meats may take 
considerably longer. Therefore, use of a meat thermometer is highly recommended.

2) Function  & 
This function is ideal for cooking cake, in general.
Operation
• Place food to be cooked on Wire Rack / Food Tray, and then place the loaded Wire Rack / Food 
Tray onto the preferred Support Guide.
• Turn Function Knob to  or 
• Select proper temperature by the Thermostat Knob.
• Preset proper cooking time and start the oven. Timing accordingly and checking progress with 
meat thermometer to ensure desired doneness.
• To check or remove food, use Tray / Rack Handle provided to help side food in and out.
• Make sure to turn Timer Knob to “Off” for turning off the oven when cooking is completed. 

SAFETY RECOMMENDATIONS

• When removing the dish from the oven, use a household gloves. The oven is heated much 
   when work. Use only the handle to open or close the oven door.
• Do not allow any water on the glass during the oven operation or soon after you have  used it. 
This may cause breakage of the glass.
• Do not put any weight on the oven door.
• Do not place in oven or on hotplate the following materials: cardboard, plastic, paper,  
combustible or flammable materials.

Product Temperature (оС) Time (min.)

Bread 190 10-20

Cake 190 25-35

Fish 230 20-25

Chicken 220-230 30-60+10

Cookies 160 10-15

Ribs 230 25-30

Eggs/ Nuts 125-150 10-18
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• Κατά τον καθαρισμό στο εσωτερικό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικές ουσίες (απορρυπαντικά σπρέι) 
και μην ξύνετε επιφάνειες με κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα.
• Εάν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη καθαριότητας, η επιφάνειά της μπορεί 
να υποστεί βλάβη, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της και να οδηγήσει σε μια 
επικίνδυνη κατάσταση. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και κάθε υπόλειμμα τροφής θα πρέπει να 
απομακρύνεται. 

ΑΦΑΙΡΏΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΉΣ ΛΙΠΏΝ
• Αφαιρέστε τον δίσκο χρησιμοποιώντας το χερούλι.
• Πλύνετε με σαπούνι και νερό και αφήστε το να στεγνώσει.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά.
• Τοποθετήστε τον δίσκο πίσω στο φούρνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΏΝ ΨΉΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΉΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (оС) ΧΡΟΝΟΣ (min.)

Ψωμί 190 10-20

Κέικ 190 25-35

Ψάρι 230 20-25

Κοτόπουλο/Πάπια 220-230 30-60+10

Πάνκεικ 160 10-15

Βοδινό 230 25-30

Αυγά 125-150 10-18


