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МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:

Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com

Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.

 Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
 Обща информация и съвети
 Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.
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1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.

1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.

• Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.

• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материали

далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци далеч от

уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.

• Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.

1.2 Общи мерки за безопасност
• Само квалифицирано лице трябва да инсталира

уреда и да сменя кабела.
• Не използвайте уреда с външен таймер или

отделна система за дистанционно управление.
• Готвене на котлон без надзор с мазнина или олио,

може да е опасно и да предизвика пожар.
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• Не се опитвайте да загасите пожар с вода, но
изключете уреда и след това покрийте пламъка
напр. с капак или огнеупорно одеало.

• Не съхранявайте предмети върху повърхностите
за готвене.

• Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.

• Не трябва да се поставят на повърхността на
плочата метални предмети като ножове, вилици,
лъжици и капаци, тъй като могат да се загреят.

• Отстранете всички разлети течности от капака
преди отваряне. Оставете повърхността на плота
да изстине, преди да затворите капака.

• Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са
вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за
фурна при изваждане или поставяне на аксесоари
или съдове за печене.

• При ремонтиране, изключете захранването.
• Проверете дали уредът е изключен, преди да

смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.

• Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.

• Внимавайте, когато докосвате чекмеджето за
съхранение. Може да се нагорещи.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Този уред е подходящ за следните
пазари: BG RS
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2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.

• Отстранете всички опаковки
• Не инсталирайте и не използвайте

повреден уред.
• Спазвайте иструкциите за

инсталиране, приложени към
уреда.

• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.

• Никога не дърпайте уреда за
дръжката.

• Кухненският шкаф и нишата трябва
да са с подходящи размери.

• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.

• Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.

• Някои части на уреда са под
напрежение. Заградете уреда с
мебели, за да предотвратите
евентуален допир с опасните части.

• Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.

• Не поставяйте уреда върху основа.
• Не поставяйте уреда близо до

врата или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато
се отвори вратата или прозорецът.

2.2 Свързване към
електрическата мрежа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.

• Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.

• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за

електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен

случай, се свържете с
електротехник.

• Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.

• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.

• Не допускайте захранващите
кабели да се докосват до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.

• Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.

• Включете захранващия щепсел към
контакта само в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.

• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.

• Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.

• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.

• Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.

• Затворете изцяло вратичката на
уреда, преди да свържете
захранващият кабел към контакта.

2.3 Свързване към газ
• Всички газови връзки трябва да

бъдат извършени от
квалифицирано лице.

• Преди монтажа се уверете, че
настройките (тип и налягане на
газта) и регулирането на уреда са
съвместими с местните условия на
газоподаване.
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• Уверете се, че има циркулация на
въздух около уреда.

• Информацията за газоподаване
можете да видите върху табелката
с данни.

• Този уред не е свързан към
устройство за отвеждане на
продуктите от горенето. Свържете
уреда съобразно текущите
разпоредби за инсталиране.
Внимавайте за изискванията
относно правилната вентилация.

2.4 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или
изгаряния. Опасност от
токов удар.

• Използвайте този уред само в
домашна среда.

• Не променяйте спецификациите на
уреда.

• Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.

• Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.

• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.

• Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.

• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.

• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия

• Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.

• Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.

• Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при по-

ниски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.

• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.

• Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.

• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.

• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене

или други обекти в уреда
директно на дъното.

– не поставяйте вода директно в
горещия уред.

– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.

– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.

• Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по
смисъла на закона за гаранциите.

• Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.

• Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.

• Не оставяйте готварски съдове на
врят на сухо.

• Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.

• Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.

• Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда или директно на
дъното на уреда.
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• Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да доведат до надраскване.
Винаги повдигайте тези предмети
нагоре, когато трябва да ги
преместите по повърхността за
готвене.

• Осигурете добра вентилация в
помещението, в което ще бъде
инсталиран уредът.

• Използвайте само стабилен
готварски съд с правилната форма
и диаметър, по-голям от размерите
на горелките.

• Уверете се, че не излиза пламък,
когато бързо превъртите ключа от
максимално на минимално
положение.

• Използвайте само аксесоарите,
доставени заедно с уреда.

• Не инсталирайте разпределител за
пламъка върху горелките.

• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.

2.5 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.

• Преди поддръжка, изключете
фурната.
Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.

• Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.

• Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се със
сервиза.

• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.

• Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.

• Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,

абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.

• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.

• Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.

• Не почиствайте горелките в
съдомиялна машина.

2.6 Капак
• Не променяйте спецификациите на

капака.
• Почиствайте капака редовно.
• Не отваряйте капака, ако има

разливания по повърхността.
• Преди да затворите капака,

изключете всички горелки.
• Не затваряйте капака, докато

плочата и фурната не изстинат
напълно.

• Стъклените капаци могат да се
счупят при нагряване (ако е
приложимо).

2.7 Вградена лампичка
• Крушката или халогенната лампа в

този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.

• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.

• Използвайте само лампи със
същите спецификации.

2.8 Газов грил
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар,
експлозия или изгаряне.
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• Не оставяйте уреда без надзор по
време на използване на грила.
Достъпните части стават горещи.

• Дръжте децата настрана, когато
грилът работи.

• Никога не използвайте грила при
затворена вратичка на фурната.
Оставете вратичката на фурната
леко отворена. Съществува
опасност от пожар или емисии на
въглероден окис.

• Не поставяйте рафта на фурната с
храна на него на най-горното ниво.

2.9 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.

• Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.

• Изключете уреда от
електрозахранването.

• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.

• Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.

• Смачкайте външните тръби за газ.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед

1 432

5

7

6

8

1

2

3

4

1 Кръгови регулатори за плочата
2 Бутон за лампичката и шиша
3 Кръгов регулатор за таймера

програматор
4 Кръгов регулатор за функциите на

фурната
5 Грил
6 Лампичка
7 Отвор за шиш
8 Позиции на скара
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3.2 Разположение на повърхността за готвене

1 2 3

5 4

1 Спомагателна горелка
2 Изход за пара - броят и позицията

зависят от модела
3 Среднонагряваща горелка
4 Среднонагряваща горелка
5 Бързонагряваща горелка

3.3 Принадлежности
• Скара

За готварски съдове, форми за
кекс, печива.

• Тава за печене
За сладкиши и курабийки.

• Алуминиева тава за печене
За сладкиши и курабийки.

• Въртящ се шиш

За печене на големи парчета месо
и птици.

• Отражател на грила
За да предпази ключовете по време
на употреба на грила.

• Чекмедже за съхранение
Чекмеджето за съхранение се
намира под вътрешността на
фурната.

4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

4.1 Първоначално почистване
Отстранете всички аксесоари от
уреда.

Вж. глава "Грижи и
почистване".

1. Почистете уреда преди първата
употреба.

2. Поставете аксесоарите в
първоначалната им позиция.

4.2 Предварително загряване
Загрейте празния уред
предварително, за да изгорите
остатъчната мазнина.

1. Задайте максимална температура.
2. Оставете уреда да работи за

приблизително 1 час.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Принадлежностите могат да
се нагреят повече от
обичайното.

От уреда може да излиза миризма и
дим. Това е нормално. Осигурете
достатъчна вентилация.
Оставете фурната да изстине.
Намокрете мека кърпа с топла вода и
малко слаб миялен препарат и
изчистете вътрешността на фурната.
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5. ПЛОЧА - ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

5.1 Запалване на горелката
Винаги запалвайте
горелката, преди да
поставите готварския съд
върху нея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Бъдете много внимателни,
когато използвате открит
огън в кухненска среда.
Производителят не носи
отговорност в случай на
неправилно използване на
пламъка.

1. Завъртете копчето за плочата
обратно на часовниковата стрелка
до положение на максимален газов
поток  и го натиснете надолу.

2. Задръжте ключа за плочата
натиснат за точно или по-малко от
10 секунди, за да се загрее
термодвойката. Ако това не стане,
подаването на газ е прекъснато.

3. Регулирайте пламъка, след като се
нормализира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дръжте ключа натиснат
повече от 15 секунди. Ако
горелката не се запали и
след 15 секунди, отпуснете
ключа, завъртете го на
изключено положение и
опитайте да запалите
горелката отново след най-
малко 1 минута.

Ако след няколко опита
горелката не се запали,
проверете дали короната на
горелката и нейната капачка
са в правилни позиции.

При липса на
електрозахранване можете
да запалите горелката без
електрическото устройство.
В този случай, доближете
пламък към горелката,
натиснете надолу
съответното копче и го
завъртете на максимално
положение. Задръжте ключа
натиснат за точно или по-
малко от 10 секунди, за да
се загрее термодвойката.

Ако горелката случайно
загасне, завъртете ключа за
управление на изключено
положение и опитайте да
запалите горелката отново
след най-малко 1 минута.

Генераторът на искра може
да стартира автоматично,
когато го включите към
електрозахранването, след
монтиране или прекъсване
на тока. Това е нормално.

5.2 Общ преглед на горелката

A

B

D

C

A) Капачка на горелката
B) Корона на горелката
C) Запалителна свещ
D) Термодвойка
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5.3 Изключване на горелката
За да изгасите пламъка, завъртете
бутона на изключена позиция .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Винаги намалявайте или
изключвайте пламъка, преди
да свалите съдовете от
горелката.

6. ПЛОЧА - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

6.1 Готварски съдове
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не поставяйте един и същ
тиган на две горелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не поставяйте нестабилни
или повредени съдове върху
горелките, за да
предотвратите разливане и
нараняване.

ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че дръжките на
съдовете не са над предния
ръб на горелката.

ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че дръжките са
централно разположени
върху горелките, за да се
постигне максимална
стабилност и по-ниска
консумация на газ.

6.2 Диаметър на готварски
съдове

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само готварски
съдове с диаметър,
подходящ за размера на
горелките.

Горелка Диаметър на
готварски
съдове (мм)

Бърза 160 - 220

Среднонагряващ
а

140 - 220

Спомагателна 120 - 180

6.3 Икономия на енергия
• Ако е възможно, винаги поставяйте

капак на готварските съдове.
• Когато течността заври, загасете

пламъка, за да оставите течността
да ври на тих огън.

7. ПЛОЧА - ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

7.1 Обща информация
• Почиствайте плочата след всяка

употреба.
• Винаги използвайте готварски

съдове с почистено дъно.
• Надрасквания или тъмни петна по

повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.

• Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.

• Измийте с вода елементите от
неръждаема стомана и след това
подсушете с мека кърпа.

7.2 Почистване на плочата за
готвене
• Отстранявайте незабавно:

разтопена пластмаса, пластмасово
фолио и храни, съдържащи захар.
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В противен случай замърсяванията
могат да повредят плочата.

• Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.

• За да почистите емайлираните
части, короните и горелките,
измийте ги с топла сапунена вода и
ги подсушете внимателно преди да
ги поставите обратно.

7.3 Почистване на свещите за
запалване
Тази функция се получава чрез
керамична запалителна свещ с
метален електрод. Поддържайте тези
компоненти добре почистени, за да
избегнете трудности при запалването,
и проверявайте дали не са запушени
отворите на короните на горелките.

7.4 Поставки за съдове
Поставките за съдовете не
са устойчиви на миене в
съдомиялна машина. Те
трябва да се измиват на
ръка.

1. За по-лесно почистване на
плочата можете да отстраните
поставките за съдове. 

Когато подменяте
поставките за съдове,
внимавайте да не
допуснете повреди на
горната част на плочата.

2. Емайлираното покритие понякога
може да има груби ръбове, затова
внимавайте, когато миете и
подсушавате поставките за съдове
ръчно. Ако е необходимо,
премахнете упоритите петна, като
използвате кремообразен
почистващ препарат.

3. След като почистите поставките за
съдове, уверете се, че те са в
точната позиция.

4. Уверете се, че краищата на
поставките на съдове са по
средата на горелката, за да може
тя да работи правилно.

7.5 Периодична поддръжка
Периодично искайте от местния
оторизиран сервизен център да
проверява състоянието на
газоснабдителната тръба и на
регулатора на налягането, ако такъв е
поставен.

8. ФУРНА - ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

8.1 Функции на фурната

Функция във фурната Приложение
Изключено положение Уредът е изключен.

1 - 8 Степен на нагряване Диапазон на регулиране на нивата на
температурата за фурната1).

Единичен грил За печене на тънки пластове в средата на
грила. За препичане на филийки.
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Функция във фурната Приложение
Лампа във фурната За да осветите вътрешността на фурната.

За да използвате тази функция, натиснете
бутона за лампата и шиша.

Въртящ се шиш За печене на въртящо се месо. За да
използвате тази функция, натиснете бутона
за лампата във фурната и шиша.

1) 1 - 135°C, 2 - 150°C, 3 - 165°C, 4 - 180°C, 5 - 195°C, 6 - 210°C, 7 - 230°C, 8 - 250°C

8.2 Запалване на газовата
горелка на фурната

ВНИМАНИЕ!
При включване на горелката
на фурната, вратичката на
фурната трябва да е
отворена.

ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че капакът е
отворен. Когато използвате
фурната, капакът трябва да
бъде отворен, за да се
избегне прегряване.

Устройство за
безопасност на фурната:
Газовата фурна има
термодвойка. Тя спира
потока на газа, ако
пламъкът угасне.

1. Отворете вратичката на фурната.
2. Завъртете копчето за функции на

фурната обратно на часовниковата
стрелка до положение на
максимален газов поток  и го
натиснете, за да запалите
горелката.

3. Задръжте копчето за функции на
фурната натиснато за 15 секунди
или по-малко, за да позволите на
термодвойката да се нагрее. Ако
това не стане, подаването на газ е
прекъснато.

8.3 Ръчно запалване на
газовата горелка на фурната

В случай на липса на електричество,
можете да запалите горелката на
фурната без електрическо устройство.
1. Отворете вратичката на фурната.
2. Задръжте пламък близо до отвора

в долната част на кухината на
фурната.

3. Едновременно с това натиснете
ключа за функции на фурната и го
завъртете обратно на
часовниковата стрелка до
положение на максимален поток
на газ.

4. Когато пламъкът се включи,
задръжте ключа за управление на
функциите на фурната натиснат в
положение за максимален поток на
газ за 15 секунди или по-малко, за
да позволите на термодвойката да
се затопли.

Не дръжте ключа за
функции на фурната
натиснат за повече от 15
секунди. Ако горелката не се
запали и след 15 секунди,
отпуснете ключа за функции
на фурната, завъртете го на
изключено положение,
отворете вратата на
фурната и опитайте да
запалите горелката отново
след най-малко 1 минута.
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8.4 След запалване на
газовата горелка на фурната
1. Освободете ключа за функции на

фурната.
2. Затворете вратичката на фурната.
3. Завъртете ключа за функции на

фурната, за да зададете
необходимата настройка за
нагряване.

Управлявайте пламъка през отворите
в долната част на фурната.

8.5 Изключване на горелката
на фурната
За да изгасите пламъка, завъртете
бутона на изключена позиция.

8.6 Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.

8.7 Използване на грила
Температурата на грила не
може да се регулира. За да
се получи по-ниска
температура или по-бавно
време за готвене, оттеглете
тигана на грила далеч от
пламъка.

Преди да използвате грила, поставете
дефлектора на грила (A) на мястото
над вратичката. Уверете се, че двете
ключалки са правилно закрепени в
отворите в горната част на предната
рамка на кухината на фурната (под
командното табло).

A

Не слагайте месото
директно в тавата или
тигана.

ВНИМАНИЕ!
Не поставяйте месото на
най-горното ниво.
Съществува опасност от
пожар.

ВНИМАНИЕ!
Не забравяйте да завъртите
ключа докрай. Избягвайте
средното положение между
Изкл. и Грил. В средните
положения, генераторът на
искри може да остане
активен.

1. Отворете вратичката на фурната.
2. Завъртете ключа за контрол на

газовата фурна на положение Грил
. Натиснете ключа навътре и го

задръжте натиснат за
приблизително 15 секунди. Не го
пускайте, докато не излезе пламък.

Ако грилът не се включи
или ако случайно се
изключи, освободете
ключа за управление на
фурната и го завъртете
на Изкл. положение.
Отворете вратичката на
фурната. След една
минута опитайте да
запалите грила отново.

www.electrolux.com14



3. Загрейте предварително грила за
5 до 10 минути.

4. Поставете рафта на фурната с
месото на позиция 3.

5. Поставете тава за печене (на
месо) или тиган за печене отдолу,
на 2-ро ниво, за да събира соса.

6. Дръжте вратата на фурната леко
отворена.

Ако временно няма
електрозахранване, отворете

вратичката на фурната, поставете
дефлектора на грила и задръжте
пламъка близо до отворите на
горелката на грила и завъртете ключа
на фурната на положение за грил .

8.8 Изключване на горелката
на грила
За да изгасите пламъка, завъртете
бутона на изключена позиция.

9. ФУРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
9.1 Таймер
Използвайте, за да настроите обратно
броене.

Тази функция не влияе
върху работата на уреда.

Завъртете кръговия регулатор за
настройка на таймера докрай и след
това го върнете на желаното време.
Когато времето изтече, прозвучава
сигнал.

10. ФУРНА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

10.1 Поставяне на
принадлежностите
Скара:

Скарата има специална
форма в задната част, която
помага за циркулация на
топлината.

Бутнете рафта на позицията за рафт.
Уверете се, че не докосва задната
стена на фурната.
Тава:

Не вкарвайте тавата за
печене докрай към задната
стена на фурната. Това
предотвратява
циркулирането на топлината
около тавата. Храната може
да загори, особено в
задната част на тавата.

Поставете тавата или тигана върху
позицията на скарата. Уверете се, че
не докосва задната стена на фурната.
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10.2 Използване на шиша
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
използвате шиша. Вилиците
и шишът са остри.
Съществува опасност от
нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте ръкавици за
фурна, когато сваляте
шиша. Шишът и грилът са
горещи. Съществува
опасност от изгаряния.

Шишът не спира, ако не
отваряте вратата на
фурната.

ВНИМАНИЕ!
Максималното тегло,
разрешено за шиша, е 4-5
кг.

A B C

D

A) Рамка на шиша
B) Вилици
C) Шиш
D) Дръжка
1. Отворете вратичката на фурната.
2. Поставете дръжката на шиша.
3. Поставете куката на опората в

отвора в горната част на
вътрешността на фурната.

4. Поставете първата вилица на
шиша, след това разположете
месото на шиша и поставете
втората вилица. Уверете се, че
месото е по средата на шиша.

5. Използвайте винтовете, за да
затегнете вилиците.

6. Поставете върха на шиша в
дупката на шиша. 
Вж. глава "Описание на уреда".

7. Поставете предната част на шиша
върху поддържащата кука.

8. Свалете дръжката на шиша.
9. Запалете горелката. 

Вж. глава "Фурна - Всекидневна
употреба".

10. Натиснете бутона за шиш .
11. Уверете се, че шишът се върти.
12. Затворете вратичката на фурната.
Когато месото е готово, натиснете
бутона за шиш. Изключете грила.
Сложете дръжката на шиша.
Внимателно отстранете шиша и
тигана за печене (на месо) от
фурната.
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11. ФУРНА - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят
от рецептите, качеството и
количеството на
използваните съставки.

11.1 Обща информация
• Уредът има четири позиции на

полиците. Позициите на рафтовете
се броят от дъното на уреда.

• В уреда или по стъклата на
вратичката може да кондензира
влага. Това е нормално. Винаги
отстъпвайте от уреда, когато
отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10
минути преди готвене.

• Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.

• При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с
алуминиево фолио. Това може да
промени резултатите от печенето и
да повреди емайла на фурната.

11.2 Печене
• Вашата фурна може да пече по-

различно от досегашния ви уред.
Приспособете обичайните си
настройки (температура, време за
готвене) и нива на скарата според
стойностите в таблиците.

• Производителят препоръчва да
използвате по-ниска температура
първия път.

• Ако не можете да откриете
настройките за определена
рецепта, се ориентирайте по друга
подобна.

• Можете да удължите времето за
печене 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.

• Кейкове и сладки с различни
височини първоначално невинаги

се запичат равномерно. Ако това се
случи, не променяйте настройката
на температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.

• При по-дългото време за печене,
можете да изключите фурната
приблизително 10 минути преди
края на времето за печене и да
използвате остатъчна температура.

Когато готвите замразена храна,
тавите във фурната могат да се
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването
изчезва.

11.3 Печене на кексове
• Не отваряйте вратичката на

фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.

• Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.

11.4 Приготвяне на месо и
риба
• Използвайте дълбоката тава за

много мазна храна, за да
предпазите фурната от петна,
които могат да бъдат постоянни.

• Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.

• За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не
кондензира димът.

11.5 Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
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11.6 Таблица за готвене

Храна Количеств
о (г)

Позици
я на
термос
тата

Време
(мин)

Поло
жение
на
скара
та

Принадлежности

Сладкиши на
пръчици 1)

250 2 25 - 30 3 алуминиева тава за
печене

Сладкиши на
пръчици1)

250 2 20 - 25 3 тава за печене

Равна торта1) 1000 2 - 3 35 - 45 3 алуминиева тава за
печене

Равна торта1) 1000 2 35 - 40 3 тава за печене

Тестен кейк с
ябълки1)

2000 5 50 - 60 3 алуминиева тава за
печене

Ябълков
пай 1)

1200 + 1200 6 55 - 65 3 2 кръгла
алуминиева тава
(диаметър: 20 см)

Малки
торти 1)

500 2 - 3 25 - 30 3 алуминиева тава за
печене
тава за печене

Пандишпан
без мазнини1)

350 3 30 - 35 3 1 кръгла тава
(диаметър: 26 см)

Палачинка в
тава

1500 2 - 3 45 - 55 2) 3 алуминиева тава за
печене

Палачинка в
тава

1500 2 - 3 40 - 50 3) 3 тава за печене

Пиле, цяло 1400 8 50 - 60 3 скара

3 тава за печене

Питки 4) 800 7 - 8 15 - 20 3 алуминиева тава за
печене

Питки 4) 800 6 - 7 15 - 20 3 тава за печене

Тестен кейк с
пълнеж 5)

1200 4 - 5 40 - 50 3 алуминиева тава за
печене
тава за печене

Пица1) 1000 5 - 6 25 - 35 3 алуминиева тава за
печене

Пица1) 1000 5 - 6 25 - 30 3 тава за печене
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Храна Количеств
о (г)

Позици
я на
термос
тата

Време
(мин)

Поло
жение
на
скара
та

Принадлежности

Чийзкейк 2600 3 80 - 90 3 алуминиева тава за
печене

Чийзкейк 2600 3 70 - 80 3 тава за печене

Швейцарски
ябълков
десерт5)

1900 6 - 7 50 - 60 3 алуминиева тава за
печене

Швейцарски
ябълков
десерт 5)

1900 6 - 7 40 - 50 3 тава за печене

Коледен
кейк 6)

2400 3 - 4 60 7) 3 алуминиева тава за
печене

Коледен кейк 2400 3 - 4 60 3) 3 тава за печене

Киш Лорен5) 1000 5 - 6 50 - 60 3 1 кръгла тава
(диаметър: 26 см)

Селски хляб 750 + 750 4 - 5 50 - 60 3 2 кръгла
алуминиева тава
(диаметър: 20 см)

Румънски
пандишпан 1)

600 + 600 2 - 3 50 - 60 3 2 кръгли
алуминиеви тави
(диаметър: 25 см)

Румънски
пандишпан -
традиционе
н1)

600 + 600 2 - 3 40 - 50 3 2 кръгли
алуминиеви тави
(диаметър: 25 см)

Плодово
руло1)

500 2 - 3 20 - 30 3 алуминиева тава за
печене

Плодово
руло1)

500 2 - 3 20 - 25 3 тава за печене

Целувки 400 1 - 2 40 - 50 3 алуминиева тава за
печене

Целувки 400 1 40 - 50 3 тава за печене

Еклери1) 500 3 - 4 35 - 40 3 алуминиева тава за
печене

Еклери1) 500 2 - 3 30 - 35 3 тава за печене
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Храна Количеств
о (г)

Позици
я на
термос
тата

Време
(мин)

Поло
жение
на
скара
та

Принадлежности

Сладкиш от
маслено
тесто5)

1500 5 - 6 30 - 40 3 алуминиева тава за
печене

Сладкиш от
маслено
тесто5)

1500 5 - 6 30 - 35 3 тава за печене

Пандишпан1) 600 2 35 - 40 3 алуминиева тава за
печене

Пандишпан1) 600 2 30 - 35 3 тава за печене

Маслена
торта5)

600 2 - 3 25 - 30 3 алуминиева тава за
печене

Маслена
торта5)

600 3 20 - 25 3 тава за печене

1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
2) След като изключите уреда, оставете кейка във фурната за 7 минути.
3) След като изключите уреда, оставете кейка във фурната за 5 минути.
4) Загрейте фурната предварително за 20 минути.
5) Загрейте фурната предварително за 15 минути.
6) Загрейте предварително фурната за 15 минути като зададете термостата на
позиция 8.
7) След като изключите уреда, оставете кейка във фурната за 10 минути.

11.7 Грил с шиш  

Храна Количеств
о (г)

Време
(мин)

Положен
ие на
скарата

Принадлежности

Пиле, цяло 1000 90 1 тава за печене

12. ФУРНА - ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

12.1 Бележки относно
почистването
• Почиствайте лицевата част на

фурната с мека кърпа с гореща
вода и препарат за почистване.

• За почистване на метални
повърхности използвайте
обикновен почистващ препарат.
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• Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар.

• Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.

• Почиствайте всички
принадлежности на фурната след
всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа
с топла вода и почистващ
препарат.

• Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялни
машини. Това може да повреди
незалепващото покритие.

12.2 Уреди от неръждаема
стомана или алуминий

За почистване на
вратичката на фурната
използвайте само мокра
гъба. Подсушете с мека
кърпа. Не използвайте
стоманена вълна, киселини
или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното
табло на фурната, като
следвате същите предпазни
мерки.

12.3 Сваляне и монтиране на
стъклените панели на
фурната
Можете да свалите вътрешните
стъклени панели, за да ги почистите.
Броят на стъклените панели е
различен за различните модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Дръжте вратичката на
фурната леко отворена по
време на почистването.
Когато я отворите напълно,
може случайно да се
затвори, причинявайки
евентуални повреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте уреда без
стъклените панели.

1. Отворете вратичката, докато
застане под ъгъл приблизително
30°. Вратичката стои сама, когато
е леко отворена.

30°

2. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.

1

2

B

3. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когато изваждате
стъклените панели,
вратичката на фурната
ще опита да се затвори.

4. Задръжте горния край на
стъклените панели на вратичката и
ги издърпайте един по един.
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5. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.

След почистване, монтирайте обратно
стъклените панели и вратичката на
фурната. Направете гореизброените
стъпки в обратен ред. Поставете
първо по-малкия панел, после по-
големия.

ВНИМАНИЕ!
Щампата на вътрешния
панел трябва да сочи към
вътрешно стъкло на
вратичката.

ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
монтирането, повърхността
на рамката на стъкления
панел върху зоните с щампа
не е грапава при допир.

ВНИМАНИЕ!
Проверете дали вътрешният
стъклен панел е легнал
точно във фалцовете.

12.4 Изваждане на
чекмеджето

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Да не се съхраняват
запалими изделия ( като
напр. почистващи
материали, пластмасови
торбички, ръкавици за
фурна, хартия или
почистващи спрейове) в
чекмеджето. Когато фурната
работи, чекмеджето може да
се нагорещи. Съществува
опасност от пожар.

Чекмеджето под фурната може да
бъде извадено за почистване.
1. Дръпнете чекмеджето навън до

упор.

2. Повдигнете чекмеджето бавно.
3. Издърпайте чекмеджето навън

изцяло.
За да монтирате чекмеджето,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност.

12.5 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият капак
може да са горещи.

1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от

таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.

Задната лампичка
1. Завъртете стъкления капак на

лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.

2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с

подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.

4. Монтирайте стъкления капак.
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13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

13.1 Как да постъпите, ако...

Проблем Възможна причина Отстраняване
Не се появява искра,
когато опитате да
активирате генератора за
искри.

Плочата не е свързана
към електрозахранването
или е свързана
неправилно.

Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за
свързване.

Не се появява искра,
когато опитате да
активирате генератора за
искри.

Предпазителят е
изключил.

Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.

Не се появява искра,
когато опитате да
активирате генератора за
искри.

Капачката и короната на
горелката са поставени
неправилно.

Поставете капачката и
короната на горелката
правилно.

Пламъкът изгасва
веднага след запалване.

Термодвойката не се е
подгряла достатъчно.

След запалване на
пламъка задръжте ключа
натиснат за точно или по-
малко от 10 секунди

Пръстенът от пламък е
неравномерен.

Короната на горелката е
запушена с остатъци от
храна.

Проверете дали дюзата
не е запушена и дали
короната на горелката е
чиста.

Горелките не работят. Няма подаване на газ. Проверете свързването
на газта.

Уредът издава звуци.  Някои метални части на
уреда се разширяват и
свиват, когато се
нагряват или охлаждат.
Шумовете са нормални.

Цветът на пламъка е
оранжев или жълт.

 Пламъкът може да
изглежда оранжев или
жълт в някои области на
горелката. Това е
нормално.

Лампата не
функционира.

Лампата е дефектна. Сменете крушката.
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Проблем Възможна причина Отстраняване
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на
фурната.

Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго
време.

Не оставяйте ястията
във фурната за повече от
15 - 20 минути след края
на готвенето.

Фурната не нагрява. Необходимите настройки
не са зададени.

Уверете се, че
настройките са правилно
зададени.

Шишът не се върти. Шишът не е поставен
правилно в отвора.

Вижте "Използване на
шиша".

Необходимо е твърде
много време, за да се
сготвят ястията, или те
се сготвят твърде бързо.

Температурата е
прекалено ниска или
прекалено висока.

Регулирайте
температурата, ако е
необходимо. Следвайте
указанията в
ръководството на
потребителя.

13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази

табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.

Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.) .........................................

PNC (номер на продукт) .........................................

Сериен номер (S.N.) .........................................

14. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".

14.1 Местоположение на
уреда
Можете да монтирате своя
самостоятелно стоящ уред с шкафове
от едната или от двете страни, както и
в ъгъл.

Оставете разстояние от
приблизително 1 см между
уреда и стената, за да
гарантирате свободното
отваряне на капака.

Относно минимални разстояния на
поставяне, проверете таблицата.
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A
C

D

D

B

Минимални разстояния
Размери мм
A 400

B 650

Размери мм
C 150

D 20

14.2 Технически данни

Размери мм
Височина 855

Ширина 500

Дълбочина 600

Обща ел. мощност 20 W

Клас на уреда 3

14.3 Други технически данни

Уред Категория: II2H3B/P

Първоначален газ: G20 (2H) 20 mbar

Смяна на газ: G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar

14.4 Диаметри на байпаса

ГОРЕЛКА Ø БАЙПАС 1/100 мм
Спомагателна 29 / 301)

Среднонагряваща 32

Rapid (Бърза) 42

Фурна 44
1) Типът байпас (Copreci / BSI) зависи от модула.

14.5 Газови горелки за ПРИРОДЕН ГАЗ G20 20 mbar

ГОРЕЛКА НОРМАЛНА
МОЩНОСТ kW

НАМАЛЕНА
МОЩНОСТ kW

МАРКИРОВКА НА
ДЮЗАТА 1/100

мм
Бърза 3,0 0,72 / 0,751) 119

Среднонагрява
ща

2,0 / 1,91) 0,43 / 0,451) 96
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ГОРЕЛКА НОРМАЛНА
МОЩНОСТ kW

НАМАЛЕНА
МОЩНОСТ kW

МАРКИРОВКА НА
ДЮЗАТА 1/100

мм
Спомагателна 1,0 0,35 70

Фурна 2,7 0,90 120

Грил 1,9 - 108
1) Типът байпас (Copreci / BSI) зависи от модула.

14.6 Газови горелки за втечнен газ пропан G30 30 mbar

ГОРЕЛКА НОРМАЛНА
МОЩНОСТ

kW

НАМАЛЕНА
МОЩНОСТ

kW

МАРКИРОВКА
НА ДЮЗАТА

1/100 мм

НОМИНАЛЕН
ГАЗОВ ПОТОК

г/ч
Бърза 3,0 0,72 88 218,14

Среднонагр
яваща

2,0 0,43 71 145,43

Спомагател
на

1,0 0,35 50 72,71

Фурна 2,7 0,90 80 196,33

Грил 1,9 - 71 138,16

14.7 Газови горелки за втечнен газ пропан G31 30 mbar

ГОРЕЛКА НОРМАЛНА
МОЩНОСТ

kW

НАМАЛЕНА
МОЩНОСТ kW

МАРКИРОВК
А НА

ДЮЗАТА
1/100 мм

НОМИНАЛЕН
ГАЗОВ ПОТОК

г/ч

Бърза 2,6 0,63 88 185,68

Среднонагр
яваща

1,7 0,38 71 121,40

Спомагател
на

0,85 0,31 50 60,70

Фурна 2,35 0,78 80 167,82

Грил 1,65 - 71 117,83

14.8 Свързване към газ
Преди монтаж, махнете стикера, който
е на тръбата за газ в задната страна
на уреда. Почистете тръбата от
останала мръсотия.
Изберете твърди връзки или
използвайте гъвкава тръба от

неръждаема стомана, в съответствие
с действащата нормативна уредба.
Ако използвате гъвкави метални
тръби, внимавайте да не се допират
до движещи се части и да не бъдат
усукани.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тръбата за свързване към
източника на газ не трябва
да опира частта на уреда,
показана на илюстрацията.

14.9 Гъвкава връзка с не-
метални тръби
Ако имате лесен достъп до връзката,
можете да използвате гъвкава тръба.
Гъвкавата връзка трябва да бъде
здраво захваната със скоби.
При монтаж винаги използвайте
държача за тръби и уплътнението.
Гъвкавата тръба може да се прилага,
когато:
• не може да се нагрее повече от

стайната температура, над 30 °C;
• не е по-дълга от 1500 мм;
• никъде няма стеснявания;
• не е огъната или затегната;
• не се допира до режещи краища

или ъгли;
• състоянието й може лесно да се

провери.
При проверка на гъвкавата тръба се
уверете, че:
• по нея няма пукнатини, резки или

белези от горене, както в двата
края, така и по цялата й дължина;

• материалът не е втвърден, а
показва съответната си
еластичност;

• затягащите скоби не са ръждясали;
• срокът на годност не изтича скоро.
Ако се наблюдават един или повече
дефекти, не поправяйте тръбата, а я
сменете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
След приключване на
монтажа, се уверете, че
уплътнението на всяка
тръба не тече. За да
проверите уплътнението,
използвайте сапунен
разтвор, а не пламък.

Рампата за подаване на газ се намира
на задната страна на командното
табло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да свържете газта,
изключете уреда от
електрозахранването или
изключете предпазителя в
кутията с
предпазители.Затворете
основната клапа на
газоподаването.

Уредът е зададен на газ по
подразбиране. За да
промените настройката,
изберете държач на тръба
от списъка. Винаги
използвайте уплътнението
на гарнитурата.

A B C

DE

A) Точка на свързване към източник
на газ (прилага се само една точка
за уреда)

B) Уплътнение
C) Регулируемо свързване
D) Държач за тръба за природен газ
E) Държач за тръба за втечнен газ

пропан
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14.10 Приспособяване към
различни видове газ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Позволявайте само на
упълномощени лица да
приспособяват уреда към
различните видове газ.

Този уред работи с
природен газ. С правилните
дюзи можете да го
използвате и за работа с
течен газ. Дебитът на газ се
регулира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да смените дюзите, се
уверете, че регулаторите за
газ са в изключено положение.
Изключете уреда от
електрозахранването.Оставете
уреда да изстине. Съществува
опасност от нараняване.

14.11 Смяна на дюзите на
плочата
Сменете дюзите, когато сменяте типа
газ.
1. Свалете поставките за съдове.
2. Свалете капачките и короните на

горелките.
3. Махнете дюзите с гаечен ключ 7.
4. Сменете дюзите с необходимите

за типа газ, който използвате.

5. Сменете табелката с данни
(намира се в близост до
газоснабдителната тръба) с тази

за съответния нов тип подаване на
газ. 

Можете да намерите
тази табелка в торбата,
доставена с уреда.

Ако налягането на газоподаването не
е постоянно или е различно от
необходимото налягане, монтирайте
подходящ регулатор на налягане на
газоснабдителната тръба.

14.12 Регулиране на
минималното ниво на
горелката на плочата
1. Изключете уреда от

електрозахранването.
2. Завъртете ключа за плочата. Ако

няма достъп до байпасния винт,
разглобете командното табло,
преди да започнете регулирането.

3. Настройте байпасния винт (A) с
тънка и плоска отвертка. 
Позицията на байпасния винт (А)
зависи от модела.

A

Преминаване от природен газ
на течен газ
1. Затегнете напълно байпасния

винт.
2. Върнете ключа обратно.

Преминаване от течен газ на
природен газ
1. Развийте с приблизително един

оборот позицията на байпасния
винт (A).

2. Върнете ключа обратно.
3. Свържете уреда към

електрозахранването. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Включете щепсела в
контакта на
захранващата мрежа
само, ако всички части
са поставени обратно в
първоначалното им
положение. Съществува
опасност от нараняване.

4. Запалете горелката. 
Вж. глава "Плоча - Всекидневна
употреба".

5. Завъртете ключа на минимално
положение.

6. Отстранете отново ключа.
7. Завийте бавно байпасния винт,

докато пламъкът стане минимален
и постоянен.

8. Върнете ключа обратно.
9. Задайте положението на

максимален газов поток на ключа
на фурната и я оставете да
загрява най-малко 10 минути.

10. Завъртете бързо ключа за
функциите на фурната от
положение на максимален газов
поток до положение на минимален
газов поток.

Наблюдавайте пламъка. Уверете се,
че не излиза пламък, когато бързо
превъртите ключа на минимален газов
поток. Трябва да има малък постоянен
пламък от короната на горелката на
фурната. Ако пламъкът изгасне,
регулирайте горелката на фурната
отново.

14.13 Подмяна на дюзата на
фурната
1. Свалете долната тава от кухината

на фурната (A), за да получите
достъп до горелката на фурната
(B).

AB

2. Освободете винта (C), който
поддържа горелката в позиция.

C

3. Внимателно извадете горелката от
опората на дюзата (D).

D

E

F

4. Бавно я преместете наляво.
Уверете се, че втулката на
горелката остава върху мундщука
на горелката. Не прилагайте сила
към жиците на конектора за
подаване на искра (F) и към
проводника термодвойка (E).
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5. Освободете дюзата на горелката
(D) със 7 мм гаечен ключ и я
сменете с друга.

Сглобете горелката в обратна
последователност.
Подменете стикера за вида на газа
близо до рампата за подаване на газ с
такъв, който се отнася за новия вид
газ.

14.14 Регулиране на
минималното ниво на
горелката на фурната
1. Изключете уреда от

електрозахранването.
2. Завъртете ключа за функциите на

фурната. Ако няма достъп до
байпасния винт, разглобете
командното табло, преди да
започнете регулирането.

3. Настройте байпасния винт (A) с
тънка и плоска отвертка. 
Позицията на байпасния винт (А)
зависи от модела.

A

Преминаване от природен газ
на течен газ
1. Затегнете напълно байпасния

винт.
2. Върнете ключа обратно.

Преминаване от течен газ на
природен газ
1. Развийте с приблизително един

оборот позицията на байпасния
винт (A).

2. Върнете ключа обратно.
3. Свържете уреда към

електрозахранването. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Включете щепсела в
контакта на
захранващата мрежа
само, ако всички части
са поставени обратно в
първоначалното им
положение. Съществува
опасност от нараняване.

4. Запалете горелката. 
Вж. глава "Фурна - Всекидневна
употреба".

5. Завъртете ключа на минимално
положение.

6. Отстранете отново ключа.
7. Завийте бавно байпасния винт,

докато пламъкът стане минимален
и постоянен.

8. Върнете ключа обратно.
9. Задайте положението на

максимален газов поток на ключа
на фурната и я оставете да
загрява най-малко 10 минути.

10. Завъртете бързо ключа за
функциите на фурната от
положение на максимален газов
поток до положение на минимален
газов поток.

Наблюдавайте пламъка. Уверете се,
че не излиза пламък, когато бързо
превъртите ключа на минимален газов
поток. Трябва да има малък постоянен
пламък от короната на горелката на
фурната. Ако пламъкът изгасне,
регулирайте горелката на фурната
отново.

14.15 Смяна на дюзата на
газовия грил
1. Освободете винтовете, които

придържат газовата горелка на
място (A).
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A

2. Освободете дюзата на горелката
със 7 мм гаечен ключ и я сменете
с друга.

3. Сглобете горелката в обратна
последователност. Преди да
закрепите винтовете, се уверете,
че горелката е натисната добре
към задния панел.

Тествайте дюзите на грила.

14.16 Нивелиране на уреда

Използвайте малките крачета отдолу
на уреда, за да нивелирате най-
горното ниво с останалите
повърхности.

14.17 Електрическа
инсталация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".

Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Захранващият кабел не
трябва да опира частта на
уреда, показана на
илюстрацията.

15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за

рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
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рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
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МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:

Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com

Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

 Упозорење/опрез - упутства о безбедности
 Опште информације и савети
 Информације о заштити животне средине

Задржано право измена.
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1.  ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.

• Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.

• Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
• Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду

близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.

• Чишћење и одржавање не треба да обављају
деца, уколико нису под надзором.

1.2 Опште мере безбедности
• Само овлашћена особа може да инсталира овај

уређај и замени кабл.
• Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег

тајмера или засебног система даљинског
управљања.

• Опасно је остављати храну на грејној плочи да се
пржи на масти или уљу без надзора, јер може доћи
до пожара.
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• Никада не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.

• Немојте одлагати предмете на површине за
кување.

• Не користите парочистач за чишћење уређаја.
• Предмете од метала, попут ножева, виљушки,

кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.

• Пре отварања, уклоните сву просуту течност са
поклопца. Пустите да се површина плоче за
кување охлади пре него што затворите поклопац.

• Унутрашњост уређаја постаје врела кад уређај
ради. Немојте додиривати грејне елементе на
уређају. Увек користите заштитне рукавице кад
вадите прибор или посуђе из рерне или их
стављате у рерну.

• Пре чишћења, искључите уређај из струје.
• Уверите се да је уређај искључен пре него што

замените сијалицу како бисте избегли могућност
да дође до електричног шока.

• Немојте користити груба абразивна средства за
чишћење или оштре металне сунђере за чишћење
стаклених врата јер они могу изгребати површину
због чега може доћи до распрскавања стакла.

• Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.

• Будите пажљиви када додирујете фиоку за
одлагање. Може бити врела.

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Овај уређај је погодан за следећа
тржишта: BG RS

2.1 Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована особа
може да инсталира овај
уређај.
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• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или

користите оштећен уређај.
• Придржавајте се упутства за

инсталацију које сте добили уз
уређај.

• Увек будите пажљиви када
померате уређај, јер је тежак. Увек
носите заштитне рукавице.

• Не вуците уређај за ручицу.
• Кухињски део и удубљење морају

да имају одговарајуће димензије.
• Неопходно је придржавати се

минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.

• Проверите да ли је уређај уграђен
испод и поред безбедно
причвршћених елемената.

• Неки делови уређаја су под
напоном. Заградите уређај
намештајем како бисте спречили
додиривање опасних делова.

• Стране уређаја морају бити поред
уређајa или јединица исте висине.

• Немојте инсталирати уређај на
платформу.

• Немојте инсталирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.

2.2 Прикључење струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.

• Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.

• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да информације о

напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају параметрима
електричне мреже. Уколико то није
случај, обратите се електричару.

• Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.

• Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.

• Немојте да допустите да кабл за
напајање дође у контакт са вратима

уређаја, нарочито када су врата
врела.

• Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
се причврстити тако да се не може
уклонити без алата.

• Прикључите главни кабл за
напајање на мрежну утичницу тек
на крају инсталације. Водите
рачуна да постоји приступ мрежној
утичници након инсталације.

• Ако је мрежна утичница лабава,
немојте прикључивати утикач кабла
за напајање.

• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.

• Користите само одговарајуће
уређаје за изолацију: заштитне
прекидаче, осигураче (осигураче са
навојем треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.

• У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.

• Потпуно затворите врата на уређају
пре него што повежете кабл за
напајање у струјну утичницу.

2.3 Прикључивање гаса
• Сва прикључивања гаса треба да

обави квалификована особа.
• Пре инсталације, уверите се да су

услови локалне дистрибуције
(природа гаса и притисак гаса) и
прилагођавања уређаја
компатибилни.

• Постарајте се да око уређаја
постоји струјање ваздуха.

• Информације о доводу гаса налазе
се на плочици са техничким
карактеристикама.

• Овај уређај није повезан на уређај
што изазива избацивање производа
сагоревања. Постарајте се да
уређај буде повезан у складу са
важећим инсталационим
прописима. Обратите пажњу на
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захтеве који се тичу адекватне
вентилације.

2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде и
опекотина. Ризик од струјног
удара.

• Користите овај уређај само у
домаћинству.

• Не мењајте спецификацију овог
уређаја.

• Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.

• Не остављајте уређај без надзора
током рада.

• Уређај треба искључити након
сваке употребе.

• Будите опрезни кад отварате врата
уређаја док он ради. Може се
десити да изађе врео ваздух.

• Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.

• Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.

УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије

• Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.

• Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.

• Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.

• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.

• Варнице или отворени пламен не
смеју да буду у близини уређаја
када отварате врата.

• Пажљиво отворите врата уређаја.
Коришћење састојака који садрже

алкохол доводи до испаравања
алкохола и мешања са ваздухом.

УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од оштећења
уређаја.

• Да бисте спречили оштећење или
губитак боје на емајлираним
површинама:
– Немојте стављати посуђе из

рерне или друге предмете у
уређају директно на дно.

– Немојте стављати воду
директно у врућ уређај.

– Немојте држати у уређају
влажно посуђе и храну након
завршетка кувања.

– Будите пажљиви када скидате
или постављате прибор.

• Губитак боје на емајлираним
површинама не утиче на сам рад
уређаја. То није дефект који
подлеже регулативи гаранције.

• Користите дубоки плех за заливене
колаче. Воћни сок може да остави
трајне мрље.

• Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.

• Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување уври до краја.

• Пазите да предмети или посуђе за
кување не падне на уређај. Може се
оштетити површина плоче.

• Немојте укључивати зоне за кување
са празним посуђем за кување, или
без њега.

• Немојте стављати алуминијумску
фолију на уређај или директно на
дно уређаја.

• Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама може да
направи огреботине. Увек
подигните ове предмете када треба
да их померате по површини за
кување.

• Обезбедите добру проветреност
просторије у којој је уређај
инсталиран.

• Користите искључиво посуђе за
кување одговарајућег облика и
пречника већег од димензија
горионика.
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• Проверите да се пламен не гаси
када брзо окрећете командно дугме
из положаја максимума на положај
минимума.

• Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.

• Немојте да инсталирате дифузор
пламена на горионик.

• Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.

2.5 Брига и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања, пожара или
оштећења уређаја.

• Пре одржавања, деактивирајте
уређај.
Искључите кабл из зидне утичнице.

• Проверите да ли је уређај хладан.
Постоји ризик да се поломе
стаклене плоче.

• Одмах замените стаклене плоче на
вратима ако се оштете. Обратите
се овлашћеном сервису.

• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.

• Остаци масноће или хране у
уређају могу изазвати пожар.

• Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите
искључиво неутралне детерџенте.
Немојте користити абразивне
производе, абразивне сунђере,
раствараче или металне предмете.

• Уколико користите спреј за рерну,
придржавајте се безбедносних
упутстава на амбалажи.

• Немојте чистити каталитички емајл
(уколико постоји) никаквим
детерџентом.

• Не перите горионике у машини за
прање посуђа.

2.6 Поклопац
• Не мењајте спецификацију

поклопца.
• Редовно чистите поклопац.
• Немојте отварати полопац када на

површини постоје просуте мрље.

• Пре него што затворите поклопац
искључите све горионике.

• Немојте затварати поклопац док се
плоча за кување и пећница потпуно
не охладе.

• Стаклени поклопац може да се
помера када се загреје (ако је
примењиво).

2.7 Унурашња лампица
• Тип сијалице или халогене лампе

која се користи у овом уређају
намењен је искључиво за употребу
у кућним апаратима. Немојте га
користити за расвету у
домаћинству.

УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.

• Пре замене сијалице, искључите
уређај са електричне мреже.

• Користите само сијалице истих
спецификација.

2.8 Гасни грил
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара, експлозије
и опекотина.

• Не остављајте уређај без надзора
за време гриловања. Доступни
делови постају врели.

• Децу држите подаље док је грил у
употреби.

• Никада не користите грил са
затвореним вратима рерне.
Оставите врата рерне мало
отворена. Постоји ризик од пожара
или емисије угљен-моноксида.

• Не стављајте решетку рерне на
највиши ниво за решетке.
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2.9 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или угушења.

• Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај у отпад.

• Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.

• Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.

• Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни
љубимци затворе у уређају.

• Спљоштите спољашње цеви за гас.

3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Општи приказ

1 432

5

7

6

8

1

2

3

4

1 Командна дугмад за плочу за
кување

2 Дугме за сијалицу и ражањ
3 Командно дугме за тајмер
4 Командно дугме за функцијe

пећнице
5 Грил
6 Сијалица
7 Отвор за ражањ
8 Положаји решетке
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3.2 Изглед површине за кување

1 2 3

5 4

1 Помоћни горионик
2 Одвод паре - број и положај зависи

од модела
3 Полубрзи горионик
4 Полубрзи горионик
5 Брзи горионик

3.3 Прибор
• Решеткаста полица

За посуђе за кување, калупе за
колаче, печење.

• Плех за печење
За колаче и кекс.

• Алуминијумски плех за печење
За колаче и кекс.

• Ражањ

За печење већих комада меса и
живинског меса.

• Усмеривач ваздуха за грил
За заштиту командне дугмади када
користите грил.

• Фиока за одлагање
Фиока за одлагање ствари налази
се испод унутрашњости пећнице.

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

4.1 Прво чишћење
Уклоните сав прибор из уређаја.

Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.

1. Очистите уређај пре прве
употребе.

2. Вратите прибор на првоботно
место.

4.2 Претходно загревање
Претходно загрејте празан уређај како
би изгорела сва преостала масноћа.

1. Подесите максималну
температуру.

2. Оставите уређај да ради
приближно један сат.

УПОЗОРЕЊЕ!
Прибор може да постане
врелији него обично.

Уређај може да испушта мирис и дим.
То је нормално. Проверите да ли је
довољан проток ваздуха.
Пустите да се пећница охлади.
Поквасите меку крпу топлом водом и
малом количином благог детерџента
за судове и очистите унутрашњост
пећнице.
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5. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

5.1 Паљење горионика
Увек упалите горионик пре
него што на њега ставите
посуђе за кување.

УПОЗОРЕЊЕ!
Будите пажљиви када у
кухињи користите отворени
пламен. Произвођач не
прихвата никакву
одговорност у случају
неправилне употребе
пламена.

1. Окрените командно дугме за плочу
за кување супротно смеру кретања
казаљке на сату на положај
максималног протока гаса  и
притисните га надоле.

2. Држите командно дугме за плочу
за кување притиснуто 10 секунди
или краће; ово ће омогућити да се
термоспој загреје. У супротном,
прекида се довод гаса.

3. Подесите пламен када се
стабилизује.

УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте држати контролно
дугме притиснуто дуже од
15 секунди. Уколико се
горионик не упали након 15
секунди, пустите контролно
дугме, окрените га у положај
„искључено“ а затим, након
једног минута, поново
упалите горионик.

Ако се и након неколико
покушаја горионик не упали,
проверите да ли су круна и
капа на доброј позицији.

Током нестанка струје,
можете да упалите горионик
без електричног уређаја. У
том случају се приближите
горионику са пламеном,
притисните одговарајуће
командно дугме и окрените
га на максимални положај.
Држите командно дугме
притиснуто 10 секунди или
краће; ово ће омогућити да
се термоспој загреје.

Уколико се горионик
случајно угаси, окрените
командно дугме у положај
„искључено“, сачекајте
најмање 1 минут и затим
поново покушајте да
упалите горионик.

Генератор варница се
аутоматски покреће када
укључите кабл за напајање,
након инсталације или
нестанка струје. То је
нормално.

5.2 Приказ горионика

A

B

D

C

A) Капа горионика
B) Круна горионика
C) Свећица за паљење
D) Термоспој
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5.3 Искључивање горионика
Да бисте угасили пламен, окрените
дугме до положаја „искључено“ .

УПОЗОРЕЊЕ!
Увек смањите пламен или га
искључите пре него што
склоните посуде са
горионика.

6. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ - КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

6.1 Посуђе за кување
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати исти
тигањ на два горионика.

УПОЗОРЕЊЕ!
Нестабилне или
деформисане шерпе
немојте стављати на
горионике да бисте
спречили просипање или
повређивање.

УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да ручке на
посудама не прелазе преко
предње ивице површине
плоче за кување.

УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да су посуде
постављене централно, на
горионике, како би се
постигла максимална
стабилност и мања
потрошња гаса.

6.2 Пречници посуђа за
кување

УПОЗОРЕЊЕ!
Користите посуђе за кување
чији пречник одговара
величини горионика.

Горионик Пречници
посуђа за
кување (мм)

Брзи 160 - 220

Полубрзи 140 - 220

Помоћни 120 - 180

6.3 Уштеда струје
• Уколико је могуће, увек поклопите

посуђе за кување.
• Када течност почне да кључа,

смањите пламен како би течност
лагано крчкала.

7. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

7.1 Опште информације
• Очистите плочу за кување након

сваке употребе.
• Увек користите посуђе за кување са

чистом доњом површином.

• Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.

• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.

• Делове од нерђајућег челика
оперите водом и осушите их меком
крпом.
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7.2 Чишћење плоче за
кување
• Уклоните одмах: истопљену

пластику, пластичну фолију и
остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување.

• Уклоните након што се плоча за
кување довољно охлади: светле
кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и са мало детерџента. Након
чишћења, обришите плочу за
кување меком крпом.

• Да бисте очистили емајлиране
делове, капицу и круну, оперите их
топлом сапуницом и пажљиво
осушите пре него што их вратите на
место.

7.3 Чишћење прикључка за
варнице
Ова функција се добија преко
керамичке свећице за паљење са
металном електродом. Одржавајте
ове делове чистим како би се избегле
потешкоће приликом паљења и
проверавајте да нису зачепљене
рупице на круни горионика.

7.4 Држачи за посуде
Држачи за посуде нису
погодни за прање у машини
за прање посуђа. Они се
морају прати ручно.

1. Скинете држаче за посуде како
бисте лако очистили плочу за
кување. 

Будите веома пажљиви
када замењујете држаче
за посуде како не бисте
оштетили површину
плоче за кување.

2. На премазу од емајла понекад
остају грубе ивице, стога будите
пажљиви када ручно перете и
сушите држаче за посуде. Уколико
је потребно, уклоните упорне мрље
благим детерџентом у облику
пасте.

3. Након што очистите држаче за
посуде, проверите да ли су
постављени у правилан положај.

4. Уверите се да се ручице држача за
посуде налазе у центру горионика
како би горионик радио правилно.

7.5 Периодично одржавање
Периодично тражите од локалног
овлашћеног сервисног центра да
изврши проверу стања цеви за довод
гаса и вентила за подешавање
притиска, ако је постављен.

8. РЕРНА – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

8.1 Функције рерне

Функција рерне Примена
Положај Искључено Уређај је искључен.
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Функција рерне Примена
1 - 8 Подешавање степена

топлоте
Опсег подешавања нивоа температуре за
рерну1).

Роштиљање За печење пљоснате хране на средини
грила. За тостирање.

Сијалица у рерни За осветљавање унутрашњости рерне.
Да бисте користили ову функцију,
притисните дугме за сијалицу и за ражањ.

Ражањ окретач За печење меса на ражњу. Да бисте
користили ову функцију, притисните дугме
за сијалицу у рерни и за ражањ.

1) 1 - 135°C, 2 - 150°C, 3 - 165°C, 4 - 180°C, 5 - 195°C, 6 - 210°C, 7 - 230°C, 8 - 250°C

8.2 Паљење горионика у
гасној пећници

УПОЗОРЕЊЕ!
Када укључујете горионик
гасне пећнице, врата
пећнице морају бити
отворена.

УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да је поклопац
отворен. Када користите
пећницу, поклопац мора да
буде отворен да би се
избегло прегревање.

Безбедносни уређај
пећнице: Гасна пећница
има термоспој. Он
зауставља проток гаса ако
се пламен угаси.

1. Отворите врата пећнице.
2. Окрените командно дугме за

функције пећнице супротно смеру
кретања казаљке на сату на
положај максималног протока гаса

 и притисните га да бисте
укључили горионик.

3. Држите командно дугме за
функције пећнице притиснуто у
трајању од 15 секунди или краће
како би се загрејао термоспој. У
супротном, прекида се проток гаса.

8.3 Ручно паљење горионика
у гасној пећници
У случају нестанка струје, можете да
упалите горионик пећнице без
електричног уређаја.
1. Отворите врата пећнице.
2. Држите пламен близу отвора на

дну унутрашњости пећнице.

3. Истовремено притисните командно
дугме за функције пећнице и
окрените га супротно кретању
казаљке на сату на максималан
положај протока гаса.

4. Када се пламен упали, држите
командно дугме за функције
пећнице притиснутим на положај
максималног протока гаса у
трајању од 15 секунди или краће
како би се тремоспој загрејао.
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Немојте држати командно
дугме за функције пећнице
притиснуто дуже од 15
секунди. Уколико се
горионик пећнице не упали
након 15 секунди, пустите
командно дугме за функције
пећнице, окрените га у
положај „искључено“ а
затим, након једног минута,
покушајте да поново
упалите горионик пећнице.

8.4 Шта након паљења
горионика у гасној пећници
1. Отпустите командно дугме за

функције пећнице.
2. Затворите врата пећнице.
3. Окрените командно дугме за

функције пећнице да бисте
подесили одговарајуће
подешавање степена топлоте.

Пратите пламен кроз отворе на дну
пећнице.

8.5 Искључивање горионика
гасне пећнице
Да бисте угасили пламен, окрените
дугме до положаја Искључено.

8.6 Безбедносни термостат
Неправилан рад уређаја или
неисправни делови могу довести до
опасног прегревања. Да би се ово
спречило, пећница има безбедносни
термостат који прекида напајање.
Пећница се поново аутоматски
активира када температура опадне.

8.7 Коришћење грила
Температура грила не може
да се подешава. Да бисте
користили нижу темтературу
или спорије време
припремања, спустите
посуду за печење на грилу
даље од пламена.

Пре коришћења грила, ставите
усмеривач ваздуха за грил (A) изнад

врата. Уверите се да две хватаљке
правилно улазе у отворе на горњем
делу предњег оквира унутрашњости
пећнице (испод командне табле).

A

Не стављајте месо директно
у плех или посуду.

УПОЗОРЕЊЕ!
Не стављајте месо на
највиши ниво решетке.
Постоји ризик од пожара.

УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да сте окренули
дугме до краја. Избегавајте
посредан положај између
положаја „искључено“ и
„грил“. На посредним
положајима генератор
варница може да остане
активан.

1. Отворите врата рерне.
2. Окрените командно дугме за гасну

рерну на положај грила .
Притисните компандно дугме и
задржите га у трајању од око 15
секунди. Немојте пуштати дугме
док се не појави пламен. 
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Уколико се грил не
укључи или уколико се
случајно искључи,
пустите командно дугме
рерне и окрените га на
положај „искључено“.
Отворите врата рерне.
После једног минута
покушајте поново да
упалите грил.

3. Претходно загрејте грил у трајању
од 5 до 10 минута.

4. Ставите полицу са месом на
положај решетке 3.

5. Испод ставите плех или дубоку
посуду за печење, на положај

решетке 2 како би се ту сакупљала
масноћа.

6. Нека врата рерне не буду до краја
затворена.

Уколико је дошло до привременод
нестанка струје, отворите врата рерне,
ставите усмеривач ваздуха за грил и
држите пламен близу рупица на
горионику грила и окрените командно
дугме рерне на положај за грил .

8.8 Искључивање горионика
грила
Да бисте угасили пламен, окрените
дугме до положаја Искључено.

9. ПЕЋНИЦА – ФУНКЦИЈЕ САТА
9.1 Тајмер
Користите га за подешавање
одбројавања времена.

Ова функција не утиче на
рад уређаја.

Командно дугме за тајмер окрените до
краја, а затим га окрените до
потребног временског периода.
Када подешено време истекне,
оглашава се звучни сигнал.

10. ПЕЋНИЦА – КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

10.1 Постављање опреме
Решеткаста полица:

Жичана полица има посебан
облик са задње стране што
помаже у кружењу топлоте.

Гурните полицу назад у положај.
Уверите се да не додирује задњи зид
рерне.
Плех:

Плех за печење немојте
гурнути до краја ка задњем
зиду унутрашњости рерне.
Тиме би се онемогућило
кружење топлоте око плеха.
Храна може бити препечена,
нарочито на задњем делу
плеха.

Ставите плех или посуду на положај
решетке. Уверите се да не додирује
задњи зид рерне.
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10.2 Коришћење ражња
УПОЗОРЕЊЕ!
Будите пажљиви када
користите ражањ. Виљушке
и жица ражња су оштри.
Постоји ризик од повреда.

УПОЗОРЕЊЕ!
Када вадите ражањ,
користите рукавице за
рерну. Ражањ и грил су
врући. Постоји ризик од
опекотина.

Ражањ се не зауставља ако
отворите врата рерне.

УПОЗОРЕЊЕ!
Максимална тежина
дозвољена за ражањ је 4 - 5
кг.

A B C

D

A) Оквир ражња окретача
B) Виљушке
C) Жица ражња
D) Ручица
1. Отворите врата рерне.
2. Ставите ручицу ражња у жицу

ражња.
3. Ставите носећу куку у отвор на

горњем делу унутрашњости рерне.

4. Поставите прву виљушку у жицу
ражња, затим ставите месо на
ражањ, па поставите другу
виљушку. Проверите да ли се месо
налази тачно на средини ражња.

5. Причврстите виљушке завртњима.
6. Ставите врх жице ражња у отвор

ражња. 
Погледајте поглавље „Опис
производа“.

7. Поставите предњи део жице
ражња у носећу куку.

8. Уклоните ручицу ражња.
9. Упалите грил. 

Погледајте одељак „Рерна -
свакодневна употреба“.

10. Притисните дугме ражња .
11. Проверите да ли се ражањ окреће.
12. Затворите врата рерне.
Када је месо спремно, притисните
дугме ражња. Искључите грил.
Поставите ручицу ражња. Пажљиво
уклоните ражањ и посуду за печење из
рерне.
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11. РЕРНА - КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

Температура и време
печења наведени у
табелама су само
оријентационе вредности.
Они зависе од рецепата,
квалитета и количине
употребљених састојака.

11.1 Опште информације
• Уређај има четири положаја

решетке. Избројте положаје
решетке, почев од оне најближе
дну уређаја.

• У уређају или на стакленим
плочама на вратима може доћи до
кондензовања влаге. То је
уобичајено. Увек се мало удаљите
од уређаја када отварате врата док
уређај ради. Да би се смањила
кондензација, укључите уређај 10
минута пре почетка кувања.

• Уређај треба очистити од влаге
након сваке употребе.

• Када кувате, немојте стављати
предмете директно на дно уређаја
нити покривати делове
алуминијумском фолијом. То се
може одразити на резултате
печења и оштетити емајл.

11.2 Печење
• Ваша пећница можда пече на

другачији начин у односу на уређај
који сте раније поседовали.
Прилагодите уобичајена
подешавања (температуру, време
кувања) и положај полице
одређеној вредности у табели.

• Произвођач препоручује да први
пут печете на нижој температури.

• Уколико не можете да пронађете
подешавања за одређени рецепт,
потражите најсличнији.

• Време печења можете продужити
за 10 – 15 минута уколико печете
колаче на више нивоа.

• Колачи и пецива на различитим
висинама испрва неће подједнако
потамнети. Уколико до тога дође,
немојте мењати подешену
температуру. Разлике се током
печења изједначавају.

• Код дужег печења можете да
деактивирате пећницу приближно
10 минута пре истека времена за
печење и да искористите преосталу
топлоту.

Када припремате смрзнуту храну,
плехови у пећници могу да се искриве
током печења. Када се плехови
охладе, исправиће се.

11.3 Печење колача
• Немојте да отварате врата пећнице

пре него што прође 3/4 подешеног
времена за печење.

• Уколико истовремено печете у два
плеха, оставите један празан ниво
између њих.

11.4 Печење меса и рибе
• Код припреме веома масне хране

користите дубоки плех како
масноћа не би капала по пећници и
направила трајне мрље

• Оставите месо да одстоји
петнаестак минута пре него што га
исечете како се не би разлили
сокови.

• Да током печења на роштиљу не би
било превише дима у пећници,
додајте мало воде у дубоки плех.
Да се дим не би кондензовао,
додајте воду сваки пут када испари.

11.5 Време кувања
Време кувања зависи од врсте хране,
њене густине и запремине.
У прво време, надгледајте учинак
током кувања. Пронађите најбоља
подешавања за ваше посуђе, рецепте
и количине (степен топлоте, време
кувања, итд.) када користите овај
уређај.
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11.6 Табела за припрему хране

Храна Количина
(г)

Положа
ј
термос
тата

Време
(мин.)

Ниво
решет
ке

Делови

Пециво у
облику
трачица 1)

250 2 25 - 30 3 алуминијумски плех
за печење

Пециво у
облику
трачица 1)

250 2 20 - 25 3 плех за печење

Танак
колач 1)

1000 2 - 3 35 - 45 3 алуминијумски плех
за печење

Танак
колач 1)

1000 2 35 - 40 3 плех за печење

Колач од
киселог теста
с јабукама 1)

2000 5 50 - 60 3 алуминијумски плех
за печење

Пита с
јабукама 1)

1200 + 1200 6 55 - 65 3 2 округли
алуминијумски плех
(пречник: 20 цм)

Ситни
колачи1)

500 2 - 3 25 - 30 3 алуминијумски плех
за печење
плех за печење

Безмасна
бисквит
торта1)

350 3 30 - 35 3 1 округли плех
(пречник: 26 цм)

Колач у
модли

1500 2 - 3 45 - 55 2) 3 алуминијумски плех
за печење

Колач у
модли

1500 2 - 3 40 - 50 3) 3 плех за печење

Пиле, цело 1400 8 50 - 60 3 решеткаста полица

3 плех за печење

Флан од
хлеба 4)

800 7 - 8 15 - 20 3 алуминијумски плех
за печење

Флан од
хлеба 4)

800 6 - 7 15 - 20 3 плех за печење
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Храна Количина
(г)

Положа
ј
термос
тата

Време
(мин.)

Ниво
решет
ке

Делови

Пуњени
колач од
киселог
теста 5)

1200 4 - 5 40 - 50 3 алуминијумски плех
за печење
плех за печење

Пица 1) 1000 5 - 6 25 - 35 3 алуминијумски плех
за печење

Пица 1) 1000 5 - 6 25 - 30 3 плех за печење

Колач од
сира

2600 3 80 - 90 3 алуминијумски плех
за печење

Колач од
сира

2600 3 70 - 80 3 плех за печење

Швајцарски
флан од
јабука 5)

1900 6 - 7 50 - 60 3 алуминијумски плех
за печење

Швајцарски
флан од
јабука 5)

1900 6 - 7 40 - 50 3 плех за печење

Божићни
колач 6)

2400 3 - 4 60 7) 3 алуминијумски плех
за печење

Божићни
колач

2400 3 - 4 60 3) 3 плех за печење

Киш лорен 5) 1000 5 - 6 50 - 60 3 1 округли плех
(пречник: 26 цм)

Сељачки
хлеб

750 + 750 4 - 5 50 - 60 3 2 округли
алуминијумски плех
(пречник: 20 цм)

Румунска
бисквит
торта 1)

600 + 600 2 - 3 50 - 60 3 2 округла
алуминијумска
плеха (пречник: 25
цм)

Румунска
бисквит торта
-
традиционалн
а1)

600 + 600 2 - 3 40 - 50 3 2 округла
алуминијумска
плеха (пречник: 25
цм)

Швајцарски
ролат 1)

500 2 - 3 20 - 30 3 алуминијумски плех
за печење
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Храна Количина
(г)

Положа
ј
термос
тата

Време
(мин.)

Ниво
решет
ке

Делови

Швајцарски
ролат 1)

500 2 - 3 20 - 25 3 плех за печење

Пуслице 400 1 - 2 40 - 50 3 алуминијумски плех
за печење

Пуслице 400 1 40 - 50 3 плех за печење

Мале принцес
крофне 1)

500 3 - 4 35 - 40 3 алуминијумски плех
за печење

Мале принцес
крофне 1)

500 2 - 3 30 - 35 3 плех за печење

Колач посут
мрвицама
теста 5)

1500 5 - 6 30 - 40 3 алуминијумски плех
за печење

Колач посут
мрвицама
теста 5)

1500 5 - 6 30 - 35 3 плех за печење

Бисквит
торта1)

600 2 35 - 40 3 алуминијумски плех
за печење

Бисквит
торта1)

600 2 30 - 35 3 плех за печење

Торта са
путером5)

600 2 - 3 25 - 30 3 алуминијумски плех
за печење

Торта са
путером5)

600 3 20 - 25 3 плех за печење

1) Претходно загрејте рерну у трајању од 10 минута.
2) Након искључивања уређаја, оставите колач да одстоји у рерни 7 минута.
3) Након искључивања уређаја, оставите колач да одстоји у рерни 5 минута.
4) Претходно загрејте рерну у трајању од 20 минута.
5) Претходно загрејте рерну у трајању од 15 минута.
6) Претходно загрејте рерну у трајању од 15 минута са подешеним термостатом на
позицију 8.
7) Након искључивања уређаја, оставите колач да одстоји у рерни 10 минута.
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11.7 Гриловање са окретањем  

Храна Количина
(г)

Време
(мин.)

Ниво
решетке

Делови

Пиле, цело 1000 90 1 плех за печење

12. РЕРНА – НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

12.1 Напомене у вези са
чишћењем
• Обришите предњу страну уређаја

меком крпом, топлом водом и
средством за чишћење.

• За чишћење металних површина
користите уобичајено средство за
чишћење.

• Унутрашњост уређаја треба
чистити након сваке употребе.
Нагомилана масноћа или други
остаци хране могу проузроковати
пожар.

• Уклоните тврдокорну прљавштину
специјалним средством за
чишћење рерне.

• Након сваке употребе, очистите сав
пибор и оставите га да се осуши.
Користите меку крпу са топлом
водом и средством за чишћење.

• Ако има тефлонских делова,
немојте их чистити агресивним
средствима, оштрим предметима
нити у машини за судове. На тај
начин бисте могли оштетити
тефлонски премаз.

12.2 Уређаји од нерђајућег
челика или алуминијума

Очистите врата рерне
користећи искључиво
влажан сунђер. Осушите
меком крпом. Немојте
користити челичну вуну,
киселине, нити абразивне
материјале, јер они могу
оштетити површину рерне.
Уз исте мере
предострожносри очистите и
командну таблу пећнице.

12.3 Скидање и постављање
стаклених плоча рерне
Унутрашње стаклене плоче могу да се
скину како бисте их очистили. Број
стаклених плоча се разликује код
различитих модела.

УПОЗОРЕЊЕ!
Држите врата рерне благо
отворенима током чишћења.
Када их отворите до краја,
можете случајно да их
затворите и тиме изазовете
потенционално оштећење.

УПОЗОРЕЊЕ!
Не користите уређај без
стаклених плоча.

1. Отворите врата под углом од
отприлике 30°. Врата стоје сама
када су благо отворена.
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30°

2. Притисните оквир за врата (B) са
обе стране горње ивице и гурните
их ка унутра да бисте отпустили
стезну заптивку.

1

2

B

3. Повуците оквир врата напред да
бисте га уклонили. 

УПОЗОРЕЊЕ!
Када вадите стаклене
плоче, врата рерне
покушавају да се
затворе.

4. Придржавајте горњу ивицу
стаклених плоча на вратима и
повуците их нагоре, једну по једну.

5. Очистите стаклену плочу водом
сапуницом. Пажљиво осушите
стаклену плочу.

Када је чишћење завршено,
монтирајте стаклене плоче и врата
рерне. Горе описан поступак обавите
супротним редоследом. Прво
поставите мању плочу, а затим већу.

УПОЗОРЕЊЕ!
Екран са штампом која се
налази на унутрашњој
стакленој плочи мора бити
окренут ка унутрашњој
страни врата.

УПОЗОРЕЊЕ!
Након постављања
проверите да површина
оквира стаклене плоче на
екрану са штампом није
груба на додир.

УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да сте правилно
поставили стаклене плоче у
одговарајућа лежишта.

12.4 Вађење фиоке
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте држати запаљиве
предмете (као што су
средства за чишћење,
пластичне кесе, рукавице за
пећницу, папир или спрејеви
за чишћење) у фиоци. Када
користите пећницу, фиока се
греје. Постоји ризик од
пожара.

Фиока испод пећнице може да се
скине ради чишћења.
1. Извуците фиоку све док се не

заустави.

2. Полако подигните фиоку.
3. Извуците фиоку потпуно.
Када поново монтирате фиоку,
пратите наведене кораке обрнутим
редоследом.

12.5 Замена сијалице
Дно унутрашњости уређаја прекријте
крпом. Тако ћете спречити оштећење
заштитног стакла сијалице и саме
пећнице.
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УПОЗОРЕЊЕ!
Опасност од електричног
удара! Искључите осигурач
пре него што замените
сијалицу. Сијалица и
заштитно стакло могу
постати врели.

1. Деактивирајте уређај.
2. Извадите осигураче из кутије са

осигурачима или деактивирајте
главни прекидач за напајање.

Задња сијалица
1. Окрените стаклени поклопац

супротно смеру кретања казаљке
на сату како бисте га скинули.

2. Очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу одговарајућом

сијалицом од 300 °C која је
отпорна на топлоту.

4. Поставите стаклени поклопац.

13. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

13.1 Шта учинити ако...

Проблем Могући разлог Решење
Када покушате да
активирате ггенератор
варница, нема варнице.

Плоча за кување није
укључена у струју или
није правилно
прикључена.

Проверите да ли је плоча
за кување правилно
укључена у струју.
Погледајте дијаграм
повезивања.

Када покушате да
активирате ггенератор
варница, нема варнице.

Искочио је осигурач. Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
искаче, контактирајте
квалификованог
електричара.

Када покушате да
активирате ггенератор
варница, нема варнице.

Поклопац и круна
горионика нису правилно
постављени.

Поставите правилно
поклопац и круну
горионика.

Пламен нестаје одмах
након паљења.

Термоспој није довољно
загрејан.

Након паљења пламена,
нека генератор варница
буде активиран 10
секунди или краће.

Прстен пламена није
једнак.

Круну горионика
блокирају остаци хране.

Проверите да млазница
није блокирана и да је
круна горионика чиста.

Горионици не раде. Нема довода гаса. Проверите прикључак на
гас.
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Проблем Могући разлог Решење
Уређај прави буку.  Неки метални делови

уређаја се шире и
скупљају када се
загревају или хладе. То је
уобичајена бука.

Пламен је наранџасте
или жуте боје.

 На неким деловима
горионика може
изгледати као да је
пламен наранџасте или
жуте боје. То је
нормално.

Сијалица не ради. Сијалица је неисправна. Замените сијалицу.

Пара и кондензација се
таложе на храни и у
унутрашњости пећнице.

Јело је остало у пећници
превише дуго.

Не остављајте јело у
пећници дуже од 15-20
минута након што се
процес печења заврши.

Пећница се не загрева. Нису обављена
неопходна подешавања.

Проверите да ли су сва
подешавања исправна.

Ражањ се не окреће. Ражањ није правилно
постављен у отвор за
ражањ.

Погледајте одељак
„Коришћење ражња“.

Сувише дуго траје
кување јела, или су она
скувана сувише брзо.

Температура је прениска
или превисока.

Уколико је неопходно,
подесите температуру.
Пратите савет у упутству
за употребу.

13.2 Подаци о сервисирању
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру.
Подаци потребни сервисном центру
налазе се на плочици са техничким

карактеристикама. Плочица са
техничким карактеристикама налази
се на предњој страни оквира на отвору
уређаја. Немојет уклањати плочицу са
техничким карактеристикама из отвора
уређаја.

Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.) .........................................

Број производа (PNC) .........................................

Серијски број (S.N.) .........................................
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14. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

14.1 Место за уређај
Уређај можете да поставите између
два кухињска елемента или у угао.

Раздаљина између уређаја и
задњег зида треба да буде 1
цм како би поклопац могао
да се отвори.

Минимална растојања за уклапање
уређаја проверите у табели.

A
C

D

D

B

Минималне раздаљине
Димензија мм
A 400

B 650

C 150

D 20

14.2 Технички подаци

Димензија мм
Висина 855

Ширина 500

Дубина 600

Укупна електрична
снага

20 W

Класа уређаја 3

14.3 Остали технички подаци

Категорија уређаја: II2H3B/P

Изворни гас: G20 (2H) 20 mbar

Заменски гас: G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar

14.4 Пречник премошћавања

ГОРИОНИК Ø ПРЕМОШЋАВАЊА 1/100 мм
Помоћни 29 / 301)

Полубрзи 32

Брзи 42

Пећница 44
1) Тип премошћавања (Copreci/BSI) зависи од модела.
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14.5 Гасни горионици за ПРИРОДНИ ГАС G20 од 20 mbar

ГОРИОНИК НОРМАЛНА
СНАГА kW

СМАЊЕНА СНАГА
kW

ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ

1/100 мм
Брзи 3,0 0,72 / 0,751) 119

Полубрзи 2,0 / 1,91) 0,43 / 0,451) 96

Помоћни 1,0 0,35 70

Рерна 2,7 0,90 120

Грил 1,9 - 108
1) Тип премошћавања (Copreci/BSI) зависи од модела.

14.6 Гасни горионици за течни нафтни гас G30 од 30 mbar

ГОРИОНИК НОРМАЛНА
СНАГА kW

СМАЊЕНА
СНАГА kW

ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ

1/100 мм

НОМИНАЛНИ
ПРОТОК ГАСА

г/ч
Брзи 3,0 0,72 88 218,14

Полубрзи 2,0 0,43 71 145,43

Помоћни 1,0 0,35 50 72,71

Рерна 2,7 0,90 80 196,33

Грил 1,9 - 71 138,16

14.7 Гасни горионици за течни нафтни гас G31 од 30 mbar

ГОРИОНИК НОРМАЛНА
СНАГА kW

СМАЊЕНА
СНАГА kW

ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ

1/100 мм

НОМИНАЛНИ
ПРОТОК ГАСА

г/ч
Брзи 2,6 0,63 88 185,68

Полубрзи 1,7 0,38 71 121,40

Помоћни 0,85 0,31 50 60,70

Рерна 2,35 0,78 80 167,82

Грил 1,65 - 71 117,83

14.8 Прикључивање гаса
Пре инсталације скините налепницу
која се налази на цеви за гас, са
задње стране уређја. Уклоните остатке
лепка са цеви.

Користите фиксне прикључке или
флексибилне цеви од нерђајућег
челика у сагласности са важећим
прописима. Уколико користите
флексибилне металне цеви,
постарајте се да не дођу у додир са
покретним деловима и да не буду
пригњечене.
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УПОЗОРЕЊЕ!
Цев за прикњучивање на гас
не сме да додирује део
уређаја који је приказан на
слици.

14.9 Спој савитљивих
неметалних цеви
Уколико имате лак приступ овом споју,
можете да користите савитљиву цев.
Савитљива цев мора да се тесно
причврсти стезаљкама.
Приликом инсталације увек користите
држач цеви и заптивач. Флексибилна
цев може да се примени када:
• не може да се загреје више од

собне температуре, односно изнад
30 °C;

• није дужа од 1.500 мм;
• нема сужења;
• није увијена или притегнута;
• не долази у додир са оштрим

ивицама или угловима;
• је могуће проверити њено стање у

сваком тренутку.
Када проверавате флексибилну цев,
уверите се:
• да на њој нема пукотина,

напрслина, трагова горења на
крајевима нити на целокупној
дужини;

• да материјал није очврснуо, већ
поседује одговарајућу еластичност;

• да причврсне стезаљке нису
зарђале;

• да рок трајања не истиче у скорије
време.

Уколико се уочи једно или више
оштећења, не поправљајте цев, већ је
замените.

УПОЗОРЕЊЕ!
Када се инсталација заврши,
проверите да ли на
заптивености споја сваке
цеви нема цурења. Да бисте
проверили заптивеност
користите сапун а не
пламен.

Рампа за довод гаса налази се са
задње стране командне табле.

УПОЗОРЕЊЕ!
Пре него што прикључите
гас, искључите уређај из
струје или искључите
осигурач у кутији са
осигурачима.Затворите
примарни одвод за доток
гаса.

Уређај је подешен на
подразумевани гас. Да
бисте променили ово
подешавање, изаберите
држач цеви са листе. Увек
користите заптивање
помоћу заптивке.

A B C

DE

A) Тачка прикључења на довод гаса
(за уређај се примењује само једна
тачка)

B) Заптивка
C) Прилагодљив спој
D) Држач цеви за природни гас
E) Држач цеви за течни нафтни гас
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14.10 Прилагођавање разним
врстама гаса

УПОЗОРЕЊЕ!
Прилагођавање различитим
врстама гаса треба да ради
искључиво овлашћено лице.

Овај уређај ради на
природни гас. Са
одговарајућим бризгаљкама
можете користити и течни
гас. Брзина испуштања гаса
је прилагођена.

УПОЗОРЕЊЕ!
Пре него што замените
бризгаљке, уверите се да се
дугмад за гас налазе на
положају Искључено.
Искључите уређај из
струје.Оставите уређај да се
охлади. Постоји ризик од
повреда.

14.11 Замена бризгаљки на
плочи за кување
Замените бризгањке када мењате
врсту гаса.
1. Уклоните држаче за посуде.
2. Уклоните капе и круне горионика.
3. Уклоните бризгаљке помоћу

француског кључа за утичницу 7.
4. Замените бризгаљке са онима које

пдговарају врсти гас који
користите.

5. Замените плочицу са техничким
карактеристикама (налази се
поред црева за довод гаса)

ознаком са новим типом довода
гаса. 

Ова плочица се налази у
кеси која је достављена
уз уређај.

Уколико притисак на доводу гаса није
константан или се разликује од
неопходног притиска, морате да
инсталирате одговарајући вентил за
подешавање притиска на цев за довод
гаса.

14.12 Прилагођавање
минималног нивоа на
горионику плоче за кување
1. Искључите уређај из струје.
2. Скините командно дугме за плочу

за кување. Ако не можете да
приступите обилазном завртњу,
искључите командну таблу пре
него што започнете подешавање.

3. Подесите обилазни завртањ (A)
помоћу равног шрафцигера. 
Положаји обилазног завртња (A)
зависе од модела.

A

Прелазак са природног гаса
на течни гас
1. До краја причврстите обилазни

завртањ.
2. Вратите командно дугме.

Прелазак са течног гаса на
природни гас
1. Одвијте за приближно један

окретај положај обилазног завртња
(A).

2. Вратите командно дугме.
3. Прикључите уређај на струју. 
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УПОЗОРЕЊЕ!
Утикач ставите у зидну
утичницу само ако су сви
делови враћени на
место. Постоји ризик од
повреда.

4. Упалите горионик. 
Погледајте одељак „Плоча за
кување - свакодневна употреба“.

5. Окрените дугме у положај
минималног пламена.

6. Поново уклоните дугме.
7. Полако причврстите обилазни

завртањ све док пламен не
достигне средњу висину и
стабилност.

8. Вратите командно дугме.
9. Подесите проток гаса на

максимални положај помоћу
дугмета на пећници и оставите да
се загреје најмање 10 минута.

10. Брзо окрећите дугме за функције
пећнице са максималног на
минимални положај пламена гаса.

Контролишите пламен. Проверите да
се пламен не гаси када окрећете
командно дугме за проток гаса са
положаја максимума на положај
минимума. На круни горионика
пећнице мора да постоји мали
уједначен пламен. Уколико се пламен
угаси, поново подесите горионик
пећнице.

14.13 Замена бризгаљки на
пећници
1. Извадите доњу плочу из

унутрашњости пећнице (A) да
бисте могли да приступите
горионику пећнице (B).

AB

2. Отпустите завртањ (C) који држи
горионик на месту.

C

3. Пажљиво скините горионик са
носача бризгаљке (D).

D

E

F

4. Полако га померите улево. Водите
рачуна о томе да цевчица
горионика остане на грлићу
горионика. Не примењујте силу на
жицу прикључка за варнице (F) и
на проводник термоспоја (E).

5. Отпустите бризгаљку горионика (D)
помоћу француског кључа за
утичницу величине 7 мм и
замените је са другом.

Обрнутим редоследом склопите
горионик.
Замените налепницу за врсту гаса
поред рампе за довод гаса
налепницом која показује нову врсту
гаса.

www.electrolux.com60



14.14 Прилагођавање
минималног нивоа на
горионику пећнице
1. Искључите уређај из струје.
2. Скините командно дугме за

функције пећнице. Ако не можете
да приступите обилазном завртњу,
искључите командну таблу пре
него што започнете подешавање.

3. Подесите обилазни завртањ (A)
помоћу равног шрафцигера. 
Положаји обилазног завртња (A)
зависе од модела.

A

Прелазак са природног гаса
на течни гас
1. До краја причврстите обилазни

завртањ.
2. Вратите командно дугме.

Прелазак са течног гаса на
природни гас
1. Одвијте за приближно један

окретај положај обилазног завртња
(A).

2. Вратите командно дугме.
3. Прикључите уређај на струју. 

УПОЗОРЕЊЕ!
Утикач ставите у зидну
утичницу само ако су сви
делови враћени на
место. Постоји ризик од
повреда.

4. Упалите горионик. 
Погледајте одељак „Рерна -
свакодневна употреба“.

5. Окрените дугме у положај
минималног пламена.

6. Поново уклоните дугме.

7. Полако причврстите обилазни
завртањ све док пламен не
достигне средњу висину и
стабилност.

8. Вратите командно дугме.
9. Подесите проток гаса на

максимални положај помоћу
дугмета на пећници и оставите да
се загреје најмање 10 минута.

10. Брзо окрећите дугме за функције
пећнице са максималног на
минимални положај пламена гаса.

Контролишите пламен. Проверите да
се пламен не гаси када окрећете
командно дугме за гас са положаја
максимума на положај минимума. На
круни горионика пећнице мора да
постоји мали уједначен пламен.
Уколико се пламен угаси, поново
подесите горионик пећнице.

14.15 Замена бризгаљке за
гасни грил
1. Отпустите завртње који држе

горионик грила на месту (A).

A

2. Отпустите бризгаљку горионика
помоћу француског кључа за
утичницу величине 7 мм и
замените је са другом.
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3. Обрнутим редоследом склопите
горионик. Пре фиксирања
завртања, водите рачуна да је
горионик правилно гурнут до
задње плоче.

Тестирајте бризгаљке грила.

14.16 Нивелисање уређаја

Користите ножице на дну уређаја да
бисте подесили горњу површину
уређаја тако да буде у нивоу са
осталим површинама.

14.17 Прикључење на
електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!
Произвођач није одговоран
уколико не поштујете ове
безбедносне мере из
поглавља „Безбедност“.

Уређај се испоручује са каблом за
напајање и утикачем.

УПОЗОРЕЊЕ!
Кабл за напајање не сме да
додирује део уређаја који је
приказан на слици.

15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом

. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите да се заштити
околина и здравље људи и да се
рециклира отпад од електричних и
електронских уређаја. Не одлажите
уређаје означене симболом  заједно
са смећем из домаћинства. Вратите
овај производ локалном погону за
рециклирање или се обратите
општинској служби.

*
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