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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно тези инструкции, за да осъществите 
най-добрата възможна работа на Вашата фурна по безопа-
сен и правилен начин. Запазете това ръководство за да може 
да се прочете от евентуален нов собственик.

Електрическа безопасност
● За да свърже фурната към електрическата мрежа, техни-

кът трябва да използва захранващ кабел H05RR-F, H05SS-F 
или H07RN-F. Схемата на свързване е показана на Фигура 1.

● Фурната трябва винаги да бъде включена в здрава зазе-
мителна връзка и нейната инсталация трябва да спазва 
действащата нормативна уредба.

● Този уред е предназначен за употреба при максимална 
височина от 2000 м.

● При монтиране на фурната, в неподвижно монтираната инста-
лация трябва да се включат средства за нейното цялостно 
изключване в съответствие с правилата за монтаж (адапти-
рани за електрическия ток, който трябва да бъде поддържан 
и с минимално разстояние между контактите 3 мм), на база 
условия за защита от пренапрежение категория III, за изключ-
ване в случай на извънредна ситуация и при почистване или 
смяна на крушката. При никакви обстоятелства заземител-
ният проводник не трябва да преминава през този ключ.

● Този ключ може да се замени с щепсел, при условие че е 
достъпен за нормална употреба.

● Всяко техническо обслужване или ремонт на уреда, вклю-
чително подмяна на захранващия кабел, трябва да се 
извършва от оторизиран технически сервизен персонал 
с употреба на оригинални резервни части. Ремонти или 
техническо обслужване от други лица могат да повредят 
уреда или да причинят неизправности, които могат да 
бъдат опасни за Вашата безопасност.
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● Изключете фурната, ако е неизправна.
● В комбинирани фурни с горни плотове, за да се избегнат 

потенциални рискове, могат да бъдат монтирани само пре-
поръчаните от производителя.

Предпазни мерки за деца
●  Не позволявайте на деца да се приближават към фурната 

по време на използване или по време на пиролитичния 
цикъл на почистване, тъй като може да достигне много 
високи температури.

● Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далеч 
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение. На 
децата не трябва да се позволява да си играят с уреда.

● Уредът може да се използва от деца над 8 годишна възраст 
и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени 
способности или липса на опит или познание, при усло-
вие че са им дадени съответните инструкции или надзор 
за това как да използват уреда безопасно и че разбират 
свързаните опасности.

Безопасна употреба на фурната
● Фурната трябва винаги да се експлоатира при затворена врата.
● Използвайте фурната само след като е монтирана във 

вътрешността на кухненския блок (Вижте Монтиране на 
фурната).

● Производителят не носи отговорност за употреби на фур-
ната, които са различни от тези за домашно приготвяне на 
храна.

● Да не се съхранява масло, мазнини или лесно запалими 
материали във фурната. Това може да е опасно, ако фур-
ната бъде включена.

● Не се облягайте и не сядайте върху отворената врата на 
фурната. Тя може да бъде повредена и може да се нараните.

● Тавата и скарата имат система за лесно частично отстра-
няване и обработка на храна. Винаги поставяйте тези 
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аксесоари във фурната, както е посочено в раздела за 
аксесоари.

● Фурната се загрява по време на работа, така че винаги 
използвайте кухненски ръкавици при извършване на опе-
рации във фурната и избягвайте да докосвате нагревател-
ните елементи.

● Използвайте само приложения температурен датчик вътре 
във фурната (в модели, които се предлагат с тази функция).

Безопасност при почистване и поддръжка
●  Изключвайте уреда от електрическата мрежа преди всяка 

операция.
● Не използвайте пароструйки или вода под налягане за 

почистване на фурната.
● Не използвайте метални стъргалки, телени четки, продавани 

в търговската мрежа или абразивни прахове за почистване на 
вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърх-
ността и да причинят счупване на стъклото.

● Задачите, свързани с почистването и поддръжката, които 
трябва да се извършват от потребителя, не трябва да се 
правят от деца без надзор.

● Преди смяната на крушка, първо се уверете, че фурната е 
изключена от електрическата мрежа, за да се избегне веро-
ятността от получаване на токов удар.

● Извадете всички аксесоари и ястия от фурната, включи-
телно носачите на решетъчните скари и/или телескопич-
ните плъзгачи.

● Почистете всички разливи или прекомерни замърсявания, 
тъй като по време на пиролитичния цикъл на почистване 
те могат да се запалят и да стане пожар.

● За Ваша безопасност, никога не използвайте фурната без 
поставен заден панел (който предпазва вентилатора).

Безопасност при използване на пиролитичния цикъл на 
почистване
Преди започване на пиролитичния цикъл:
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● ВНИМАНИЕ: Извадете всички аксесоари и ястия от фур-
ната, включително носачите на решетъчните скари и/или 
телескопичните плъзгачи.

● Почистете всички разливи или прекомерни замърсявания, 
тъй като по време на пиролитичния цикъл на почистване 
те могат да се запалят и да стане пожар.

● Почистете замърсяванията по уплътнението на фурната.
● Внимателно следвайте инструкциите за програмиране на 

пиролитичния цикъл на почистване.

По време на процеса на пиролитично почистване:
●  Не оставяйте никакви кърпи или плат висящи от дръжката 

на фурната или в близост до нея.
● От съображения за безопасност, ако фурната е монтирана 

под кухненски плот, котлонът не трябва да се използва, 
докато фурната е в пиролитичен режим.

● Вътрешното осветление на фурната ще остане изключено 
и не може да бъде включено.

● Фурната е снабдена с механизъм за заключване за безопас-
ност, който предотвратява отваряне на вратата по време 
на процеса на почистване. Не се опитвайте да отворите 
вратата, докато ключалката се активира.

 ИНФОРМАЦИЯ
Това ръководство описва общите характеристики на 
фурната и следователно те може да не съответстват 
напълно на характеристиките на Вашата фурна. Кон-
султирайте се с Ръководството на потребителя, при-
дружаващо настоящия наръчник, за да научите повече 
за особеностите и оборудването на Вашата фурна.
Производителят си запазва правото да променя ха-
рактеристиките на продукта, за да подобри неговото 
функциониране.
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Монтаж
Тази	информация	е	предназначена	изклю-
чително	 за	 техника,	 който	 е	 отговорен	 за	
монтажа	и	електрическото	свързване.	Про-
изводителят	 няма	 да	 носи	 отговорност	 за	
евентуални	щети,	причинени	ако	монтирате	
фурната	сами.

ПРЕДИ МОНТАЖА

●	 За	 да	 пренесете	фурната,	 използвайте	
дръжките	 от	 двете	 страни.	 Не	 използ-
вайте	дръжката	на	вратата,	за	да	повди-
гате	фурната.

●	 Не	 монтирайте	 фурната	 зад	 декора-
тивни	 врати.	 Това	 може	 да	 доведе	 до	
нейното	прегряване.

●	 При	монтиране	на	фурната	под	кухненски	
плот,	следвайте	инструкциите	за	монтаж.

●	 Като	цяло,	трябва	да	се	избягват	изпъ-
кнали	 елементи	 (подпори	 на	 мебели,	
тръби,	основи	на	контакти	и	т.н.)	в	зад-
ната	част	на	блока.

●	 Когато	 основата	 на	 главния	 контакт	
за	 захранване	 се	 намира	 в	 рамките	 на	
блока,	 в	 който	 е	 монтирана	 фурната,	
това	трябва	да	бъде	направено	в	защри-
хованата	област.	Фигура	2.

●	 Блокът,	в	който	е	монтирана	фурната	и	
съседните	блокове	трябва	да	издържат	
на	температури	по-високи	от	85º	C.

●	 Инструкциите	 за	 монтаж	 трябва	 да	 се	
спазват	 стриктно.	 В	 противен	 случай	
кръгът	на	вентилация	във	фурната	може	
да	се	блокира,	причинявайки	високи	тем-
ператури,	които	биха	могли	да	навредят	
на	кухненски	блок	и	на	самия	уред.

●	 За	 тази	 цел,	 проверете	 мерките	 на	
блоковете,	 както	 и	 на	 отворите,	 които	
трябва	 да	 бъдат	 пробити	 в	 блоковете,	
както	е	показано	на	следните	фигури:

Монтаж в колона. 
Фурна	60	см:	Фигура	7*.	 
Фурна	45	см:	Фигура	8*.

 ВНИМАНИЕ
*	 При	 монтиране	 на	 пиролитични 

фурни, НЕ пробивайте	 дупки	 в	 блока	
вътре	в	защрихованите	области.

Монтаж под кухненски плот. 
Фурна	60	см:	Фигура	9*.	 
Фурна	45	см:	Фигура	10*.

 ВНИМАНИЕ
*	 При	 монтиране	 на	 пиролитични 
фурни, НЕ пробивайте	 дупки	 в	 блока	
вътре	в	защрихованите	области.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 

Техникът	трябва	да	гарантира,	че:
●	 Мощността	 и	 честотата	 на	 мрежовото	

напрежение	 съответстват	 на	 обозначе-
ното	на	идентификационната	табелка.

●	 Домашната	 кабелна	 система	 може	 да	
издържи	максималната	мощност,	отбеля-
зана	върху	идентификационната	табелка.

●	 След	 свързването	 на	 електрозахранва-
нето,	проверете	дали	всички	електрически	
части	на	фурната	работят	правилно.

МОНТАЖ НА ФУРНАТА

За	 всички	 фурни.	 След	 като	 електриче-
ската	връзка	бъде	направена:
1.	Поставете	фурната	в	блока	и	се	уверете,	

че	 захранващият	 кабел	 не	 е	 захванат	
или	не	е	в	 контакт	с	части	от	фурната,	
които	се	нагряват.

2. Уверете	се,	че	 корпусът	на	фурната	не	
е	в	контакт	със	стените	на	блока	и	че	е	
налице	 минимално	 пространство	 от	 2	
мм	между	съседни	блокове.

3. Поставете	фурната	в	центъра	на	блока,	
така	 че	 да	 е	 налице	 минимално	 прос-
транство	от	5	мм	между	фурната	и	вра-
тите	 на	 мебелите,	 които	 я	 заобикалят.	
Фигура	3.

4. Отворете	 вратата	 и	 поставете	 пласт-
масовите	тапи,	доставени	с	фурната,	в	
съответните	отвори.	Фигура	11.

5. Закрепете	 фурната	 към	 блока	 с	 пре-
доставените	винтове,	като	ги	завинтвате	
в	блока	през	ограничителите. 
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Преди първата употреба
Може	да	има	следи	от	мазнини	и	други	веще-
ства	 във	 фурната	 в	 резултат	 на	 производ-
ствения	процес.	Те	трябва	да	бъдат	отстра-
нени	с	помощта	на	следната	процедура:	
1.	Премахнете	 всички	 опаковки	 от	 фур-

ната,	 включително	 защитните	 пластма-
сови	опаковки,	ако	има	такива.

2.	 Включете	фурната	на	 	/	 	или	ако	тази	
настройка	не	е	налична,	на	 	/	 при	200	
°С	в	продължение	на	1	час.	Консултирайте	

се	с	Ръководство	на	потребителя,	придру-
жаващо	настоящото	ръководство,	за	това	
как	да	направите	това.

3.	Охладете	 фурната	 с	 отворена	 врата,	
така	че	да	се	вентилира	и	да	не	остават	
миризми	вътре	в	нея.

4. След	като	изстине,	почистете	фурната	и	
аксесоарите.

По	 време	 на	 тази	 първа	 операция	 ще	
бъдат	 създадени	 пушек	 и	 миризми.	 Кух-
нята	трябва	да	бъде	добре	проветрена.

Други важни инструкции
Не	покривайте	дъното	на	фурната	с	алуми-
ниево	фолио,	тъй	като	това	може	да	повлияе	
на	 качеството	 на	 готвене	 и	 да	 повреди	
емайла	 във	 фурната	 и	 вътрешността	 на	

Вашето	кухненско	устройство.
Не	 изливайте	 вода	 на	 повърхността	 на	
дъното,	 когато	 фурната	 се	 използва.	 Това	
може	да	повреди	емайла.

Информация за околната среда
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА  
ЕКОЛОГИЧНАТА ОПАКОВКА 

Опаковката	е	направена	от	напълно	реци-
клируеми	материали,	които	могат	да	бъдат	
използвани	в	други	приложения.	Направете	
консултация	с	местния	съвет	по	отношение	
на	необходимите	процедури	за	изхвърляне	
на	тези	материали.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА 

 ВНИМАНИЕ
Символът	 	 върху	 продукта	 или	 опа-
ковката	показва,	че	този	уред	не	може	да	
се	 изхвърля	 като	 обикновените	 битови	
отпадъци.	 Той	 трябва	 да	 бъде	 занесен	
в	 пункт	 за	 събиране	на	 електрическо	 и	
електронно	оборудване	за	рециклиране.	
По	този	начин	могат	да	бъдат	избегнати	
всички	отрицателни	последици	за	окол-
ната	 среда	 и	 общественото	 здраве	 от	

неправилното	му	изхвърляне.
Свържете	 се	 с	 Вашия	 местен	 съвет,	
битови	 отпадъци	 службата,	 отговаряща	
за	 изхвърляне	 на	 битовите	 отпадъци	
или	 предприятието,	 от	 което	 сте	 заку-
пили	 продукта,	 за	 повече	 информация	
относно	рециклирането	на	уреда.

ЕНЕРГИЙНА ИНФОРМАЦИЯ

Тествана	 за	 съответствие	 с	 изискванията	
на	 регламентите	 66/2014	 (Еко	 дизайн)	 и	
65/2014	 (Енергийно	 етикиране)	 съгласно	
регламент	EN	60350-1.
Измерванията	 на	 консумация	 на	 енергия,	
направени	при	различни	условия,	могат	да	
дават	 различни	 стойности	 от	 посочените	
във	Вашата	фурна.
Консултирайте	 се	 с	 Ръководството	 на	
потребителя,	 придружаващо	 настоящото	
ръководство,	за	да	научите	повече	за	кон-
сумацията	на	енергия	на	Вашата	фурна.

 ВНИМАНИЕ
Не	 се	 облягайте	 на	 отворената	 врата	
на	 фурната	 по	 време	 на	 изпълнение	

на	стъпки	4	и	5,	тъй	като	фурната	не	е	
закрепена	към	блока	и	може	да	се	прид-
вижи	напред	и	да	падне	на	пода.
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Нормално	 е	 да	 се	 появи	 кондензация	 на	
вратата	на	фурната	по	време	на	готвене	на	
храни	с	високо	съдържание	на	течност.

При	 затваряне	 на	 вратата	 на	 фурната	 по	
време	на	готвене,	може	да	се	чуе	звукът	на	

въздуха	 вътре	 в	 нея.	 Този	 ефектът	 е	 нор-
мален	 поради	 налягането,	 упражнявано	 от	
вратата,	когато	е	затворена,	което	гарантира	
уплътняването	на	кухината.

Аксесоари
Не	 оставяйте	 никакви	 съдове	 или	 храна	
на	 пода	 на	 фурната.	 Винаги	 използвайте	
тавите	 и	 решетъчните	 скари,	 доставени	 с	
фурната.

За	да	приготвите	кисело	мляко,	поставете	
бурканите	върху	пода	на	фурната.

За	 да	 приготвите	 каквато	 и	 да	 е	 друга	
храна,	поставете	тавата	или	решетъчните	
скари	в	плъзгачите	във	фурната.

1.	Между	 двата	 водача	 на	 страничните	
носачи	 или	 върху	 някой	 от	 подвижните	
плъзгачи,	ако	фурната	ги	има.

2. Решетката	и	някои	от	тавите	имат	задър-
жащи	 канали,	 които	 ги	 предпазват	 от	
случайно	 демонтиране.	Поставете	 тези	
канали	 към	 задната	 част	 на	 фурната,	
обърнати	надолу.	Фигура	4.

3. Повърхността	 на	 скарата,	 на	 която	 ще	
стои	контейнерът,	трябва	да	е	под	стра-
ничните	водачи.	Това	предпазва	контей-
нера	от	случайно	плъзгане.	Фигура	5.

4. Тавите	 имат	 издатина	 в	 предната	 част,	
за	 да	 се	 улесни	 тяхното	 изваждане	
Поставете	 тавата	 с	 издатината	 обър-
ната	към	външната	страна	на	фурната.	
Фигура	6.

МОНТИРАНЕ НА  
ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ПЛЪЗГАЧИ 

Някои	модели	фурни	разполагат	с	комплект	
телескопични	плъзгачи	като	допълнителен	
аксесоар.

За	да	монтирате	телескопичните	плъзгачи	
върху	хромираните	носачи,	процедирайте,	
както	следва:

Телескопични плъзгачи  
със сгъваем закрепващ елемент

ВНИМАНИЕ
Плъзгачите	 трябва	 да	 се	 поставят	 на	
височина	 2,	 като	 се	 започне	 от	 долу	
нагоре.	Фигура	12.

1.	Отлепете	защитното	фолио.
2. Закачете	големите	закрепващи	елементи	

на	горния	водач	и	продължете	плъзгача,	
докато	се	закрепи	за	малките	закрепващи	
елементи	на	долния	водач.	Фигура	12.

3. Ще	чуете	„щракване“,	когато	плъзгачът	е	
правилно	закрепен.	Фигура	13.

4. Вдлъбнатината	за	фиксиране	на	тавата/
носача	 трябва	 да	 остане	 в	 предната	
част	на	фурната.	Фигура	13.

Телескопични плъзгачи  
с прав закрепващ елемент

ВНИМАНИЕ
Единичните	 изваждащи	 се	 плъзгачи	
трябва	 да	 бъдат	 поставени	 на	 висо-
чина	1,	2,	3	и	5,	като	се	започне	от	долу	
нагоре.	Фигура	14.
Двойните	изваждащи	се	плъзгачи	трябва	
да	бъдат	поставени	на	височина	1,	2	и	3,	
като	се	започне	от	долу	нагоре.	Фигура	15.
Във фурни 45 см,	телескопичните	плъзгачи	
са	разположени	на	височина	1.	Фигура	16.

1.	 Закачете	 закрепващия	 елемент	 на	 гор-
ния	водач	на	желаното	ниво.	Фигура	17.

2. Ще	чуете	„щракване“,	когато	плъзгачът	е	
правилно	закрепен.	Фигура	18.

3. Вдлъбнатината	за	фиксиране	на	тавата/
решетъчната	 скара	 трябва	да	остане	 в	
предната	част	на	фурната.	Фигура	18.
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Български 

Почистване и поддръжка
могат	да	накарат	емайла	да	промени	цвета	
си.	Това	е	нормално	и	не	влияе	върху	функ-
ционирането	на	фурната.	Не	се	опитвайте	
да	 премахнете	 тези	 петна	 с	 помощта	 на	
агресивни	 методи,	 като	 описаните	 в	 това	
ръководство,	тъй	като	това	може	да	доведе	
до	трайно	увреждане	на	повърхността.
Почиствайте	 редовно	 уплътнението	 на	
фурната,	за	да	се	премахнат	всички	следи	
от	мазнина	или	храна.	Това	ще	предотврати	
евентуална	 повреда	 на	 уплътнението	 и	
счупването	 му	 по	 време	 на	 последващи	
операции	за	готвене.
Препоръчително	е	това	уплътнение	да	се	
почиства,	без	да	се	маха.

Демонтаж на страничните носачи
1.	Извадете	 всички	 аксесоари	 от	

вътрешността	на	фурната.
2. Отвийте	напълно	гайката	в	предната	част	на	

закрепващия	 елемент	 (A),	 дръпнете	 носа-
чите	напред	(B)	и	ги	извадете.	Фигура	19.

Сглобяване на носачите
3.	Поставете	 задната	 вдлъбнатина	 в	 зад-

ната	закрепваща	гайка.
4. Завийте	 предната	 закрепваща	 гайка	 (C)	 в	

предната	вдлъбнатина	на	носача.	Фигура	20.
5. Обезопасете	 носача	 с	 гайката	 (D)	 и	

завъртете,	докато	бъде	напълно	фикси-
ран	(E).	Фигура	20.

Демонтаж на долния панел

ИНФОРМАЦИЯ
За	да	демонтирате	долния	панел,	първо	
демонтирайте	 страничните	 носачи,	
следвайки	 инструкциите,	 изложени	 в	
предходния	раздел.

След	това:

1.	Свалете	 долните	 винтове	 (А)	 и	 след	
това	горния	винт	(B).	Фигура	21.

2. За	да	сглобите	най-долния	панел,	извър-
шете	действията	в	обратен	ред.

ВНИМАНИЕ
Изключвайте	 уреда	 от	 електрическата	
мрежа	преди	всяка	операция.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪНШНАТА  
ФУРНА И АКСЕСОАРИ

Почистете	 външната	 част	 на	 фурната	 и	
аксесоарите	с	 топла	сапунена	вода	или	с	
мек	почистващ	препарат.
Бъдете	 много	 внимателни	 при	 почистване	
на	повърхности	от	неръждаема	стомана	или	
на	 боядисани	 повърхности.	 Използвайте	
само	гъби	или	кърпи,	които	не	драскат.

ВНИМАНИЕ
Телескопичните	плъзгачи	не	трябва	да	се	
поставят	в	съдомиялна	машина.	Това	ще	
премахне	мазнината,	която	им	дава	въз-
можност	да	се	плъзгат	и	плъзгачите	ще	
се	блокират,	което	ги	прави	безполезни.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА  
СТРАНА НА ФУРНАТА

Почиствайте	 вътрешността	 на	 фурната	
редовно,	 за	 да	 отстраните	 следите	 от	
мазнини	 или	 храна,	 които	 по-късно	 могат	
да	отделят	дим	и	миризми	и	да	причинят	
появата	на	петна.
Използвайте	 найлонови	 четки	 или	 гъби	
с	 топла	 сапунена	 вода,	 за	 да	 почиствате	
емайлирани	 повърхности,	 като	 дъното	 на	
фурната.	 Почиствайте,	 когато	 фурната	 е	
студена.	 Използвайте	 само	 продукти	 за	
почистване	 на	 фурна	 върху	 емайлирани	
повърхности	 и	 винаги	 следвайте	 инструк-
циите	на	производителя.

ВНИМАНИЕ
Не	 почиствайте	 вътрешността	 на	 фур-
ната	 с	 пара	 или	 с	 почистваща	 техника	
използваща	вода	под	налягане.

С	течение	на	времето,	някои	видове	храни	
като	 домати,	 оцет	 и	 ястия,	 печени	 в	 сол,	
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3.	 Затворете	 вратата	 до	 заключено	 ниво.	
Фигура	25.

4. Задръжте	вратата	с	двете	си	ръце,	като	
я	държите	за	двете	страни,	повдигнете	и	
издърпайте	вратата	на	фурната,	докато	
пантите	 бъдат	 напълно	 освободени.	
Фигура	25.

Сглобяване	на	вратата
5.	 Задръжте	 вратата	 с	 двете	 си	 ръце	 в	

долната	 част	 на	 стените,	 поставете	 пан-
тите	в	техните	корпуси	и	оставете	вратата	
да	се	отвори,	доколкото	може.	Фигура	26.

6. Отворете	напълно	вратата	на	фурната.	
Фигура	26.

7. Завъртете	блокиращите	лостчета	обра-
тно	към	първоначалното	им	ниво.

ВНИМАНИЕ
Уверете	се,	че	вратата	е	поставена	изцяло	
чрез	завъртане	на	блокиращите	лостчета.	
Ако	това	не	е	така,	тя	може	да	се	блокира,	
когато	се	опитвате	да	я	затворите.

ИНФОРМАЦИЯ
Ако	 блокиращите	 лостчета	 се	 завъртат	
трудно,	използвайте	плосък	инструмент,	
за	да	ги	завъртите.

Демонтаж/монтаж на врата  
с панта на вратата
1.	Отворете	напълно	вратата	на	фурната.
2. Блокирайте	 пантата	 чрез	 завъртане	 на	

двете	блокиращи	лостчета.	Фигура	27.
3. Затворете	 вратата	 до	 заключено	 ниво.	

Фигура	28.
4. Задръжте	вратата	с	двете	си	ръце,	като	

я	държите	за	двете	страни,	повдигнете	и	
издърпайте	вратата	на	фурната,	докато	
пантите	 бъдат	 напълно	 освободени.	
Фигура	28.

За	да	монтирате	вратата,	извършете	стъп-
ките	в	обратен	ред.

ВНИМАНИЕ
За	Ваша	безопасност,	никога	не	използ-
вайте	фурната	без	поставен	заден	панел	
(който	предпазва	вентилатора).

Фурни със сгъваем грил
За	почистване	на	горната	част	на	фурната:	

1.	Изчакайте,	докато	фурната	изстине.
2. Натиснете	 водача	 на	 нагревателния	

елемент	 на	 грила	 (A)	 с	 двете	 си	 ръце	
към	 задната	 част	 на	фурната,	 за	 да	 го	
освободите	от	горната	закрепваща	гайка	
(B).	Фигура	22.

3. Оставете	 нагревателния	 елемент	 да	
падне	и	почистете	горната	част	на	фур-
ната.	Фигура	23.

4. След	 това	 поставете	 нагревателния	
елемент	 на	 грила	 обратно	 в	 първона-
чалното	си	положение	и	процедирайте	в	
обратен	ред.

Фурни с функцията Teka Hydroclean®

Моля,	 консултирайте	 се	 с	 Ръководството	 на	
потребителя	на	фурната.

Фурни с пиролитична  
самопочистваща функция
Моля,	 консултирайте	 се	 с	 Ръководството	 на	
потребителя	на	фурната.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВРАТАТА НА ФУРНАТА

За	по-лесно	почистване,	вратата	може	да	
се	демонтира.	За	да	направите	това,	след-
вайте	 инструкциите	 за	 типа	 врата,	 която	
Вашата	фурна	има.

Демонтаж/монтаж на врата  
с панта на корпуса
1.	Отворете	напълно	вратата	на	фурната.
2. Блокирайте	 пантата	 чрез	 завъртане	 на	

блокиращите	лостчета.	Фигура	24.
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Демонтаж/монтаж на интериорния стък-
лен панел на вратата

ВНИМАНИЕ
Ако	 демонтирате	 стъклените	 панели	 с	
врата,	 монтирана	 във	 фурната,	 винаги	
го	правете	с	пантата	в	заключено	поло-
жение.	Ако	не,	вратата	ще	се	затвори	и	
демонтираните	стъкла	може	да	се	счу-
пят	и	да	причинят	нараняване.

ИНФОРМАЦИЯ
За	 да	 предотвратите	 това,	 демонтирате	
стъклените	панели	при	свалена	врата,	след-
вайки	инструкциите	в	предишния	раздел.

В	зависимост	от	модела,	фурната	може	да	има	
2,	3	или	4	стъкла.	Следвайте	инструкциите	за	
типа	на	вратата,	която	Вашата	фурна	има.
1.	 Като	използвате	пръстите	си,	натиснете	

копчетата,	 разположени	 в	 горната	 част	
на	двете	страни	на	вратата	на	фурната.	
Фигура	29.

2. Дръжте	 ги	 натиснати	 и	 ги	 издърпайте	
върху	 пластмасовото	 уплътнение	 над	
вратата.	Фигура	30.

3. Премахнете	 стъклените	 панели	 от	 вра-
тата.	Почистете	ги	с	почистващ	препарат	
за	стъкло	или	сапун	и	вода	и	мека	кърпа.

ВНИМАНИЕ
Обърнете	 внимание	на	реда	и	 положе-
нието	 на	 стъклата,	 когато	 ги	 извадите,	
тъй	 като	 те	 трябва	 да	 бъдат	 сглобени	
отново	в	същия	ред	и	положение,	когато	
приключите	с	почистването	им.

4.	След	 като	 ги	 почистите,	 поставете	
стъкло	№	3	на	същото	положение,	така	
че	 индикацията	 TERMOGLASS,	 отпе-
чатана	върху	нея,	да	се	вижда,	както	е	
показано	на	Фигура	31.

5. В	 пиролитични	 фурни,	 индикацията	
TERMOGLASS	на	стъкла	№	3	и	4	трябва	
да	 бъде	 видима,	 както	 е	 показано	 на	
Фигура	32.

6.	Поставете	 панел	 Nº	 2	 с	 отпечатаната	
страна	обърната	към	вътрешната	страна	
на	вратата.

7. Отново	поставете	уплътнението	на	вра-
тата,	 като	 се	 уверите,	 че	 страничните	
зъбчета	влизат	в	техните	корпуси.

ВНИМАНИЕ
Никога	 не	 включвайте	 фурната,	 ако	
някое	от	стъклата	на	вратата	липсва.

СМЯНА НА КРУШКАТА НА ФУРНАТА

ВНИМАНИЕ
Уверете	се,	че	фурната	е	изключена	от	
електрическата	 мрежа	 преди	 да	 сме-
ните	крушката.

Сменената	 крушка	 трябва	 да	 издържа	 на	
температури	до	300º	C.	Можете	да	ги	поръ-
чате	 от	 отдела	 за	 помощ	 при	 техническо	
обслужване.

Смяна на горната крушка
1.	 Развийте	стъкления	капак	на	постав-

ката	на	крушката.	Фигура	33.

2. Сменете	крушката	и	сглобете	повторно	
стъкления	капак.

Смяна на страничната крушка
1.	Повдигнете	стъкления	капак	на	постав-

ката	на	крушката	с	инструмент	с	плосък	
край.	Фигура	34.

2. Сменете	крушката	и	монтирайте	отново	
стъкления	 капак,	 като	 се	 уверите,	 че	
всичко	е	поставено	в	правилното	поло-
жение.

Смяна на LED лампата
Обадете	се	на	отдела	за	помощ	при	техни-
ческо	обслужване.
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Фурната спира да работи

●	 Проверете	 свързването	 на	 електро-
захранването.

●	 Проверете	предпазителите	и	прекъсва-
ча	на	веригата	на	Вашата	инсталация.

●	 Уверете	се,	че	таймерът	е	в	ръчна	или	
програмирана	настройка.

●	 Проверете	 позицията	 на	 копчетата	 за	
избор	на	функция	и	температурата.

Вътрешната светлина не свети

●	 Сменете	крушката.

●	 Проверете	 дали	 е	 инсталирана	 пра-
вилно,	както	е	посочено	в	инструкции-
те	за	монтиране.

Сигналната лампа за отоплението  
не свети

●	 Изберете	температура.

●	 Изберете	настройка.

●	 Тя	трябва	да	свети	само	докато	фурната	
се	нагрява	до	избраната	температура.

Фурната излъчва пушек по време  
на употреба

●	 Нормално	е	по	време	на	първата	упо-
треба.

●	 Почиствайте	фурната	редовно.

●	 Намалете	 количеството	 мазнини	 или	
масло	в	тавата.

●	 Не	гответе	при	температури	по-високи	
от	посочените	в	диаграмата	за	готвене.

Очакваните резултати за готвене  
не се постигат

●	 Проверете	таблиците	за	готвене	за	на-
соки	за	това	как	работи	Вашата	фурна.

Моите аксесоари и носачи на 
решетъчни скари са повредени

●	 Не	сте	отстранили	аксесоарите	и	носа-
чите	по	време	на	пиролитичния	цикъл	
на	почистване.

●	 Трябва	да	ги	замените	и	да	ги	отстра-
ните	по	време	на	следващите	цикли	за	
почистване.

Цветът на емайла се е променил или 
са се появили петна

●	 Химичният	състав	на	някои	хранител-
ни	продукти	може	да	предизвика	про-
мени	в	емайла.

●	 Това	е	 нормално	и	 не	 вреди	на	 свой-
ствата	на	емайла.

Фурната е изключена, символът   
свети и вратата не се отваря

●	 Ключалката	на	вратата	е	активирана.

●	 Деактивирайте	 ключалката	 на	 вратата,	
следвайки	инструкциите	в	Ръководство	
на	 потребителя,	 приложено	 към	 насто-
ящото	ръководство. 

Фурната е изключена, символът   
свети и вратата не се отваря

●	 Ключалката	на	вратата	е	активирана.

Отстраняване на проблеми 
Този	раздел	описва	някои	от	най-често	сре-
щаните	проблеми,	които	могат	да	засегнат	

Вашата	фурна,	 заедно	с	най-честите	при-
чини	и	евентуалните	решения.
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Български 

●	 Деактивирайте	 ключалката	 на	 вратата,	
следвайки	инструкциите	в	Ръководство	
на	 потребителя,	 приложено	 към	 насто-
ящото	ръководство .

●	 Деактивирайте	ключалката	на	вратата,	
следвайки	инструкциите	в	Ръководство	
на	потребителя,	приложено	към	насто-
ящия	наръчник.

●	 За	да	продължите	да	готвите,	изберете	
повторно	желаната	функция	 на	 готве-
не.

Завъртях копчето за управление, за 
да го позиционирам на  и избрах 
пиролитичната програма (P1, P2 или 
P3), но символът  мига бързо и 
прозвучава алармен сигнал

●	 Вратата	 на	 фурната	 не	 е	 затворена	
добре,	така	че	не	може	да	се	заключи	и	
пиролитичният	процес	е	блокиран.

●	 Проверете	вратата	и	 се	 уверете,	 че	е	
правилно	затворена.	След	това	завър-
тете	копчето	за	управление	на	позиция

и	повторете	последователността,	за	
да	активирате	пиролизата.

Завъртях копчето за управление, за 
да го позиционирам на  и избрах 
пиролитичната програма (P1, P2 
или P3), но символът  не свети и 
фурната не се загрява

●	 Заключването	 на	 вратата	 не	 работи,	
въпреки	че	вратата	е	добре	затворена.

●	 Обадете	 се	 на	 отдела	 за	 помощ	 при	
техническо	обслужване,	когато	има	не-
изправност	в	заключването	на	вратата.

Програмата за пиролиза е приключила 
и фурната е студена, но вратата е 
заключена и символът  и 0:00 мига

●	 Не	 сте	 върнали	 обратно	 копчето	 за	
управление	 в	 правилното	 	 положе-
ние,	 когато	 програмата	 за	 пиролиза	 е	
приключила.

●	 Настройте	 копчето	 за	 управление	 на	
позиция .

Копчето за управление е на позиция 
 но вратата все още е заключена

●	 Фурната	не	се	е	охладила	до	границата	
на	безопасна	температура.

●	 Изчакайте,	докато	се	охлади	фурната	и	
символът	 	изгасне.

Технически спецификации
ВНИМАНИЕ

Ако	тези	проблеми	продължават	въпреки	
тези	 съвети,	 свържете	 се	 с	 отдела	 за	
техническо	обслужване.

Информирайте	 отдела	 за	 техническо	
обслужване	 за	 вида	 на	 проблема,	 който	
имате	и	им	дайте:

1.	Сериен	номер	(S-No).
2. Модел	на	уреда	(Mod.).
Тази	информация	се	намира	на	идентифи-
кационната	табела	на	фурната,	която	е	от	
едната	страна	на	отворената	врата.
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*	Не	следует	делать	отверстия	для	пиролитиче-
ских	духовых	шкафов.

*	A	pirolízises	sütők	esetén	NE	végezze	el	a	nyitásokat.
*	W	 przypadku	 piekarników pirolitycznych NIE 
wiercić	żadnych	otworów.

*	За	 пиролитични фурни, НЕ	 пробивайте	
никакви	отвори.

*	În	cazul	cuptoarelor pirolitice, NU	faceți	nicio	gaură.
*	Не	 следует	 делать	 отверстия	 для	 пиролитиче-
ских	духовых	шкафов.

*	U	pyrolytické trouby NESMÍTE	vrtat	žádné	otvory.
*	U	pyrolytických rúr, NEVŔTAJTE	žiadne	otvory.
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Austria

Belgium

Bulgaria

Chile

China

Czech Republic

Ecuador

Greece

Hungary

Indonesia

Malaysia

Mexico

Morocco

Peru

Poland

Portugal

Romania

Russia/Россия 

Singapore

Spain

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Venezuela

Vietnam

Küppersbusch Austria

Küppersbusch Belgium S.P.R.L.

Teka Bulgaria EOOD

Teka Chile S.A.

Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Teka CZ S.R.O.

Teka Ecuador S.A.

Teka Hellas A.E.

Teka Hungary Kft.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka Küchentechnik Perú S.A.

Teka Polska Sp. ZO.O.

Teka Portugal S.A.

S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.

Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Teka (Thailand) Co. Ltd.

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Teka Ukranie LLC

Teka Middle East Fze

Teka Küchentechnik U.A.E LLC

Teka Andina S.A.

TEKA Vietnam Co., Ltd.

Eitnergasse, 13

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7

Blvd. “Tsarigradsko Shosse” 135 

Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea

No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd. 

V Holesovickách, 593

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12

Thesi Roupaki - Aspropyrgos

Bajcsy Zsilinszky u. 53

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie

Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec

73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa

Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco 

ul. 3-go Maja 8 / A2

Estrada da Mota - Apdo 533

Sevastopol str., no 24, 5th floor,  of. 15

Neverovskovo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square

C/ Cajo,17

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 

Büyükdere Cad. 24/13

86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance

Building LOB 16, Office 417

Bin Khedia Centre

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)

803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van  

 

1231 Wien

1731 Zellik

1784 Sofia

Pudahuel, Santiago de Chile

Xuhui, Dist. 200030 Shanghai  

182 00 Praha 8 - Liben

Guayaquil 

193 00 Athens

1065 Budapest

12950 Jakarta

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

11000 Mexico D.F.

Casablanca

Lima

05-800 Pruszkow

3834-909 Ilhavo, Aveiro

010992 Bucharest  Sector 1

121087 Россия, Москва

239920 Singapore

39011 Santander

10400 Bangkok

80290 Mecidiyeköy, Istanbul

03150 Kyiv 

P.O. Box 18251 Dubai

P.O. Box 35142 Dubai

1070 Caracas

Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh

 

+43 18 668 022

+32 24 668 740

+359 29 768 330 

+ 56 24 386 000

+86 2 153 076 996

+420 284 691 940

+593 42 100 311

+30 2 109 760 283

+36 13 542 110

+62 215 762 272

+60 376 201 600

+52 5 551 330 493

+212 22 674 462

+51 14 363 078

+48 227 383 270

+35 1 234 329 500

+40 212 334 450

+7 4 956 450 064

+65 67 342 415

+34 942 355 050

+66 -26 424 888

+90 2 122 883 134

+380 444 960 680

+971 48 872 912

+971 42 833 047

+58 2 122 912 821

+84 854 160 646

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary Address City Phone

“for further information and updated contact adresses, 
please refer to the corporate website”www.teka.com

“for further information and updated contact adresses, 
please refer to the corporate website”

www.teka.com
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