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ÏÐÎ×ÅÒÅÒÅ ÒÅÇÈ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÂÍÈÌÀÒÅËÍÎ È ÄÎÊÐÀÉ, ÏÐÅÄÈ ÄÀ 
ÇÀÏÎ×ÍÅÒÅ ÄÀ ÈÇÏÎËÇÂÀÒÅ ÂÀØÈß ÓÐÅÄ È ÃÈ ÄÐÚÆÒÅ ÍÀ ÓÄÎÁÍÎ 

ÌßÑÒÎ ÇÀ ÁÚÄÅÙÈ ÑÏÐÀÂÊÈ, ÀÊÎ Å ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ.

ÒÎÂÀ ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ Å ÈÇÃÎÒÂÅÍÎ È ÇÀ ÄÐÓÃÈ ÓÐÅÄÈ Ñ ÁËÈÇÊÈ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ. ÓÐÅÄÚÒ ÂÈ ÌÎÆÅ ÄÀ ÍßÌÀ ÍßÊÎÈ ÎÒ ÎÏÈÑÀÍÈÒÅ 
ÒÓÊ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ. ÏÐÈ ×ÅÒÅÍÅÒÎ ÌÓ, ÎÁÚÐÍÅÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀ 

ÒÅÊÑÒÀ, ÊÚÌ ÊÎÉÒÎ ÑÀ ÏÐÈËÎÆÅÍÈ ÔÈÃÓÐÈ.

Îáùè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò

Òîçè óðåä íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà îò äåöà, íå  
íàâúðøèëè 8-ãîäèøíà âúçðàñò è ëèöà ñ 
îãðàíè÷åíè ôèçè÷åñêè, ñåòèâíè è óìñòâåíè 
ñïîñîáíîñòè èëè ëèïñà íà îïèò è ïîçíàíèÿ, àêî íå  
ñå íàäçèðàâàò èëè íå ñà áèëè èíñòðóêòèðàíè 
îòíîñíî èçïîëçâàíåòî íà óðåäà ïî áåçîïàñåí 
íà÷èí è îñúçíàâàò îïàñíîñòèòå. Äåöàòà íå òðÿáâà 
äà áúäàò îñòàâÿíè äà ñè èãðàÿò ñ óðåäà. Äåöàòà íå 
òðÿáâà äà áúäàò îñòàâÿíè äà ïî÷èñòâàò è 
îáñëóæâàò óðåäà áåç íàäçîð. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: Óðåäúò è ÷àñòèòå ìó ñå 
íàãðÿâàò ïî âðåìå íà èçïîëçâàíå. Âíèìàâàéòå äà 
íå äîêîñâàòå ãîðåùèòå ÷àñòè. Äåöàòà, 
íåíàâúðøèëè 8-ãîäèøíà âúçðàñò, íå òðÿáâà äà ñå 
îñòàâÿò â áëèçîñò äî óðåäà è áåç è ïîñòîÿííî 
íàáëþäåíèå.  

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: Îïàñíîñò îò ïîæàð: íå 
ñúõðàíÿâàéòå ïðåäìåòè âúðõó ïå÷êàòà. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: Àêî ïîâúðõíîñòòà å 
íàïóêàíà, èçêëþ÷åòå óðåäà, çà äà èçáåãíåòå òîêîâ 
óäàð.

2. ÓÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒ



Óðåäúò íå å ïðåäíàçíà÷åí çà óïîòðåáà ñ âúíøíè 
òàéìåðè èëè îòäåëíà ñèñòåìà ñ äèñòàíöèîííî 
óïðàâëåíèå.

Ïî âðåìå íà ðàáîòà óðåäúò ñå íàãðÿâà. 
Âíèìàâàéòå äà íå äîêîñâàòå ãîðåùèòå ÷àñòè íà 
ôóðíàòà.

Ïî âðåìå íà ðàáîòà, çà êðàòúê ïåðèîä îò âðåìå, 
äðúæêèòå ìîæå äà ñå íàãðåÿò. 

Íå èçïîëçâàéòå àãðåñèâíè àáðàçèâíè ñðåäñòâà çà 
ïî÷èñòâàíå èëè îñòðè ìåòàëíè ñòúðãàëêè çà 
ïî÷èñòâàíå íà ñòúêëåíàòà âðàòà íà ôóðíàòà è 
äðóãèòå ïîâúðõíîñòè, òúé êàòî òå ìîãàò äà 
íàäðàñêàò ïîâúðõíîñòòà, êîåòî äà äîâåäå äî 
íàïóêâàíå íà ñòúêëîòî è ïîâðåæäàíå íà 
ïîâúðõíîñòèòå.

Íå èçïîëçâàéòå óðåäè çà ïî÷èñòâàíå ñ ïàðà çà 
ïî÷èñòâàíå íà óðåäà. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: Íåïðåìåííî èçêëþ÷åòå 
óðåäà, ïðåäè äà ñìåíèòå ëàìïàòà, çà äà èçáåãíåòå  
âåðîÿòåí òîêîâ óäàð. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïðè èçïîëçâàíå íà ïå÷êàòà èëè ãðèëà 
ëåñíîäîñòúïíèòå ÷àñòè ñòàâàò ãîðåùè. Äåöàòà 
òðÿáâà äà ñå äúðæàò íà ðàçñòîÿíèå. 



- Óðåäúò âè å ïðîèçâåäåí â ñúîòâåòñòâèå ñ âñè÷êè ïðèëîæèìè ìåñòíè è 
ìåæäóíàðîäíè ñòàíäàðòè è ðåãëàìåíòè.
- Äåéíîñòèòå ïî ïîääðúæêà è ðåìîíò òðÿáâà äà ñå èçâúðøâàò ñàìî îò 
êâàëèôèöèðàíè ñåðâèçíè òåõíèöè. Äåéíîñòèòå ïî ìîíòàæà è ðåìîíòà, 
èçâúðøåíè îò íåêâàëèôèöèðàíè ëèöà, ìîãàò äà çàñòðàøàò æèâîòà è 
çäðàâåòî âè. Îïàñíî å äà ïðîìåíÿòå èëè ìîäèôèöèðàòå ñïåöèôèêàöèèòå íà 
óðåäà ïî êàêúâòî è äà å íà÷èí.
- Ïðåäè èíñòàëàöèÿòà ïðîâåðåòå äàëè óñëîâèÿòà çà ïîñòàâÿíå íà óðåäà (âèä 
íà ãàçòà è íàëÿãàíå èëè åëåêòðè÷åñêîòî íàïðåæåíèå è ÷åñòîòà) è íåãîâîòî 
ðåãóëèðàíå ñà ïîäõîäÿùè. Óñëîâèÿòà çà ðåãóëèðàíå íà óðåäà ñà ïîñî÷åíè 
íà åòèêåòà.
- ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Òîçè óðåä å ïðåäíàçíà÷åí ñàìî è åäèíñòâåíî çà ïðèãîòâÿíå 
íà õðàíà, êàêòî è çà âúòðåøíà äîìàøíà óïîòðåáà è íå òðÿáâà äà ñå 
èçïîëçâà çà íèêàêâè äðóãè öåëè, êàòî íåäîìàøíà óïîòðåáà èëè â 
òúðãîâñêàòà ñôåðà, èëè çà îòîïëåíèå íà ñòàÿ.
- Íå ñå îïèòâàéòå äà âäèãàòå èëè ïðåìåñòâàòå óðåäà, äúðïàéêè ãî çà 
äðúæêàòà.
- Âçåòè ñà âñè÷êè ìåðêè çà ñèãóðíîñò ñ öåë ãàðàíòèðàíå íà âàøàòà 
áåçîïàñíîñò. Òúé êàòî ñòúêëîòî ìîæå äà ñå ñ÷óïè, òðÿáâà äà âíèìàâàòå äà 
íå íàäðàñêàòå ñòúêëîòî, äîêàòî ãî ïî÷èñòâàòå. Âíèìàâàéòå äà íå óäðÿòå èëè 
÷óêàòå ñòúêëîòî ñ àêñåñîàðèòå.
- Óâåðåòå ñå, ÷å çàõðàíâàùèÿò êàáåë íå å ïðèêëåùåí. Àêî çàõðàíâàùèÿò 
êàáåë å ïîâðåäåí, ñúùèÿò òðÿáâà äà ñå ñìåíè îò ïðîèçâîäèòåëÿ, íåãîâèÿò 
ñåðâèçåí ñïåöèàëèñò èëè äðóãî êâàëèôèöèðàíî ëèöå ñ öåë ïðåäîòâðàòÿâàíå 
íà îïàñíîñòè.
- Äîêàòî âðàòàòà íà ïå÷êàòà å îòâîðåíà, íå ïîçâîëÿâàéòå íà äåöàòà äà ñå 
êà÷âàò èëè ñÿäàò âúðõó íåÿ.

Óêàçàíèÿ çà ìîíòàæ
- Íå èçïîëçâàéòå óðåäà äî ïðèêëþ÷âàíå íà ïúëíèÿ ìîíòàæ.
- Óðåäúò òðÿáâà äà ñå ìîíòèðà è ïóñíå â åêñïëîàòàöèÿ îò îòîðèçèðàí 
êâàëèôèöèðàí òåõíèê. Ïðîèçâîäèòåëÿò íå å îòãîâîðåí çà ïîâðåäè, êîèòî ñà 
ñëåäñòâèå îò íåïðàâèëíî ïîñòàâÿíå è ìîíòàæ îò íåîòîðèçèðàíè ëèöà. 
- Ïðè ðàçîïàêîâàíåòî íà óðåäà ñå óâåðåòå, ÷å ñúùèÿò íå å ïîâðåäåí ïî 
âðåìå íà òðàíñïîðòèðàíå. Àêî îòêðèåòå òàêèâà, íå èçïîëçâàéòå óðåäà, à 
âåäíàãà ñå ñâúðæåòå ñ îòîðèçèðàí ñåðâèç ïî ïîääðúæêà. Òúé êàòî 
ìàòåðèàëèòå, èçïîëçâàíè çà îïàêîâêàòà (íàéëîí, ïîäøèâàùè òåë÷åòà, 
òâúðäà ïÿíà) ìîãàò äà ïðè÷èíÿò íàðàíÿâàíå íà äåöàòà, òå òðÿáâà äà ñå 
îòñòðàíÿò íåçàáàâíî. 
- Ïàçåòå óðåäà îò àòìîñôåðíè âúçäåéñòâèÿ. Íå ãî îñòàâÿéòå ïîä ïðÿêî 
âúçäåéñòâèå íà ñëúíöå, äúæä, ñíÿã, ïðàõ è äð. 
- Ìàòåðèàëèòå íà ìåáåëèòå è óðåäèòå, êîèòî ñå èçïîëçâàò â íåïîñðåäñòâåíà 
áëèçîñò, òðÿáâà äà èçäúðæàò íà òåìïåðàòóðà ìèí. 100°C



Ïî âðåìå íà ðàáîòà  
- Êîãàòî ïóñíåòå ïå÷êàòà çà ïúðâè ïúò, îò èçîëàöèîííèòå ìàòåðèàëè è
íàãðåâàòåëÿ ùå óñåòèòå ñïåöèôè÷íà ìèðèçìà. Ïîðàäè òàçè ïðè÷èíà, ïðåäè
äà çàïî÷íåòå äà èçïîëçâàòå ìàøèíàòà, ïóñíåòå ÿ äà ðàáîòè ïðàçíà íà
ìàêñèìàëíà òåìïåðàòóðà çà 45 ìèíóòè. Â ñúùîòî âðåìå òðÿáâà äîáðå äà
ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèåòî, â êîåòî å ìîíòèðàí óðåäúò.
- Ïî âðåìå íà ðàáîòà âúòðåøíèòå è âúíøíèòå ïîâúðõíîñòè íà óðåäà ñå
íàãðÿâàò. Ïðè îòâàðÿíå íà âðàòàòà íà ôóðíàòà ïðèñòúïåòå åäíà êðà÷êà
íàçàä, çà äà èçáåãíåòå èçëèçàùàòà îò âúòðå òîïëà ïàðà. Ñúùåñòâóâà ðèñê
îò èçãàðÿíå.
- Íå ïîñòàâÿéòå ëåñíîçàïàëèìè èëè ãîðèìè ìàòåðèàëè â èëè áëèçî äî
óðåäà, äîêàòî ñúùèÿò ðàáîòè.
- Âèíàãè èçïîëçâàéòå ïîäõîäÿùè ðúêàâèöè, êîãàòî ïîñòàâÿòå â èëè
èçâàæäàòå õðàíà îò ôóðíàòà.
- Íå ñå îòäàëå÷àâàéòå îò ïå÷êàòà, àêî ãîòâèòå ñ òâúðäè èëè òå÷íè ìàçíèíè.
Òå ìîãàò äà ïðåäèçâèêàò ïîæàð. Íèêîãà íå èçëèâàéòå âîäà âúðõó ïëàìúöè,
ïðè÷èíåíè îò ìàçíèíà. Ïîêðèéòå ñúäà èëè òèãàíà ñ êàïàê, çà äà ïîòóøèòå
ïëàìúöèòå, êîèòî ìîæå äà âúçíèêíàò â òîçè ñëó÷àé è âåäíàãà èçêëþ÷åòå
ïå÷êàòà.
- Èçêëþ÷åòå óðåäà îò ìðåæàòà â ñëó÷àé, ÷å íÿìà äà ãî ïîëçâàòå çà äúëúã
ïåðèîä îò âðåìå. Îñòàâåòå èçêëþ÷åí ãëàâíèÿ ïðåêúñâà÷. Ñúùî òàêà, êîãàòî
íå èçïîëçâàòå óðåäà, çàòâàðÿéòå âåíòèëà íà ãàçòà.
- Óâåðåòå ñå, ÷å áóòîíèòå íà óðåäà âèíàãè ñà â ïîçèöèÿ "0" (ñòîï), êîãàòî
ñúùèÿò íå ðàáîòè.
- Ïðè èçâàæäàíå òàâèòå ñå íàêëîíÿâàò. Âíèìàâàéòå äà íå ðàçëååòå
òå÷íîñòòà.
- Êîãàòî âðàòàòà èëè ÷åêìåäæåòî íà ôóðíàòà ñà îòâîðåíè, íå îñòàâÿéòå
íèùî âúðõó òÿõ. Òîâà ìîæå äà ðàçáàëàíñèðà óðåäà èëè äà ñ÷óïè êàïàêà.
- Íå ïîñòàâÿéòå â äîëíîòî ÷åêìåäæå òåæêè ïðåäìåòè, êàêòî è ëåñíî
çàïàëèìè âåùåñòâà (íàéëîíîâè ïðåäìåòè, õàðòèÿ, ïëàò è äð.) Òîâà âêëþ÷âà
ñúäîâå ñ ïëàñòìàñîâè àêñåñîàðè (íàïð. Äðúæêè).
- Íå îêà÷âàéòå êúðïè èëè äðåõè íà óðåäà èëè íåãîâèòå äðúæêè.

Ïî âðåìå íà ïî÷èñòâàíå è ïîääðúæêà
- Âèíàãè èçêëþ÷âàéòå óðåäà ïðåäè ïî÷èñòâàíå èëè òåõíè÷åñêî îáñëóæâàíå.
Ìîæåòå äà ãî íàïðàâèòå  ñëåä êàòî èçêëþ÷èòå óðåäà îò êîíòàêòà èëè
ãëàâíèòå ïðåâêëþ÷âàòåëè.
- Íå ñâàëÿéòå êîï÷åòàòà ïðè ïî÷èñòâàíå íà êîíòðîëíèÿ ïàíåë.

ÇÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ ÏÐÅÏÎÐÚ×ÂÀÌÅ ÂÈÍÀÃÈ ÄÀ ÈÇÏÎËÇÂÀÒÅ 
ÎÐÈÃÈÍÀËÍÈ ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ, À Â ÑËÓ×ÀÉ, ×Å ÑÅ ÍÓÆÄÀÅÒÅ ÎÒ 
ÒßÕ, ÑÂÚÐÇÂÀÉÒÅ ÑÅ ÑÀÌÎ Ñ ÍÀØÈÒÅ ÓÏÚËÍÎÌÎÙÅÍÈ ÑÅÐÂÈÇÈ







H05VV-F  5x1,5mm² 3N~ H05VV-F  3x2,5mm² ~

L3

L2

L1

3 4

5

N

PE

2

1 L

3
4

5

N

PE

2

1

Handang
Text Box



tugbag
Metin Kutusu
1400 WATT

Handang
Text Box
 VCK60EM

imreng
Text Box



imreng
Text Box



 Нагряване отгоре:

С в е т л и н н и т е  и н д и к а т о р и  з а функциониране на фурната и на 
термостата се активират. Горният нагревател се включва. При тази 
функция горният нагревател излъчва топлина и изпича храната от горната 
страна. Тя е идеална за изпичане горната част на вече приготвена храна, 
както и за затопляне.



tugbag
Metin Kutusu
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- Поставете решетката правилно в който и да е улей на фурната и го натиснете докрай.









 VCK51ES

Марка

Модел

Тип на фурната EЛЕКТРИЧЕСКИ

Маса kg 38(+/-2)

Индекс на енергоефективност - 

обикновени фурни
93,5

Индекс на енергоефективност -

 с вентилатор
-

Енергиен клас A

Енергоконсумация (електрическа) - 

обикновени фурни
kWh/цикъл 0,73

Енергоконсумация (електрическа) -

 с вентилатор
kWh/цикъл -

Брой кухини 1

Топлинен източник EЛЕКТРИЧЕСКИ

Обем l 55

Тази фурна съответства на EN 60350-1 

Съвети за спестяване на енергия

Фурна

- Гответе ястията заедно, ако е възможно.

- Поддържайте кратко време за предварително нагряване.

- Не удлжавайте времето за готвене.

- Не забравяйте да изключите фурната след готвенето.

- Не отваряйте фурната по време на готвене.



Марка

Модел

Тип на котлона Електричество

Брой на зоните за готвене 4

Нагревателна технология - 1 Гореща плоча

Размер -1 cm Ø14,5

Енергоконсумация - 1 Wh/kg 193,0

Нагревателна технология - 2 Гореща плоча

Размер -2 cm Ø14,5

Енергоконсумация - 2 Wh/kg 193,0

Нагревателна технология - 3 Гореща плоча

Размер -3 cm Ø18,0

Енергоконсумация - 3 Wh/kg 193,0

Нагревателна технология - 4 Гореща плоча

Размер - 4 cm Ø18,0

Енергоконсумация - 4 Wh/kg 193,0

Енергоконсумация на котлона Wh/kg 193,0

Котлонът съответства на EN 60350-2

Съвети за спестяване на енергия

Котлон

- Използвайте домакински съдове с плоска основа.

- Използвайте домакински съдове с подходящ размер.

- Използвайте домакински съдове с капак.

- Минимизирайте количеството на течноститите или мазнините.

- При завиране на течността намалете настройката.
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Dear Customer,

We take offering quality products more than your expectation as a 
goal, offers you the products produced in modern facilities carefully 
and particularly tested for quality. 

This manual is prepared in order to help you to use your appliance 
that is manufactured by the most recent technology, with 
confidence and maximum efficiency. 

Before using your appliance, carefully read this guide that includes 
the basic information for right and safe installation,maintenance 
and use and contact to the nearest Authorized Service for 
mounting of your product.  

Declaration of conformity
We declare that our products meet the applicable European Directives, 
Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards 
referenced.



CONTENTS :

1.  PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT    
2.  SAFETY WARNINGS 
3.  INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE 
4.  USE OF YOUR OVEN 
5.  CLEANING AND MAINTENANCE
6.  SERVICE AND TRANSPORT



PART 1 : PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT

MODEL SIZE(cm)

YE 66

YE 56

60*60*85 60*60*90

50*60*85 50*60*90

Part of List :

1- Cooktop Cover
2- Cooktop 
3- Control Panel
4- Oven Door Handle
5- Drawer Cover
6- Supply Leg
7- Oven Door 
8- Oven Tray
9- Wire Grid 
10- Front Resistance 
11- Fan Store
12- Oven Lamp
13- Hotplate
14- Highlite element
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PART 2 : 

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE USING 
YOUR APPLIANCE, AND KEEP IT IN A CONVENIENT PLACE FOR REFERENCE 
WHEN NECESSARY.

THIS MANUAL IS PREPARED FOR MORE THAN ONE MODEL IN COMMON. YOUR 
APPLIANCE MAY NOT HAVE SOME OF THE FEATURES THAT ARE EXPLAINED IN 
THIS MANUAL. PAY ATTENTION TO THE EXPRESSIONS THAT HAVE FIGURES, 
WHILE YOU ARE READING THE OPERATING MANUAL.

General Safety Warnings

This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children 
without supervision. 

WARNING: The appliance and its accessible 
parts become hot during use. Care should be 
taken to avoid touching heating elements. 
Children less than 8 years of age shall be kept 
away unless continuously supervised.  

SAFETY WARNINGS



WARNING: Unattended cooking on a hob with 
fat or oil can be dangerous and may result in 
fire. NEVER try to extinguish a fire with water, 
but switch off the appliance and then cover 
flame e.g. with a lid or a fire blanket. 

WARNING: Danger of fire: do not store items on 
the cooking surfaces. 

WARNING: If the surface is cracked, switch off 
the appliance to avoid the possibility of electric 
shock. 

For hobs incorporating a lid, any spillage should 
be removed from the lid before opening. And 
also the hob surface should be allowed to cool 
before closing the lid. 

The appliance is not intended to be operated by 
means of an external timer or separate remote-
control system.  



WARNING:In order to prevent tipping of the 
appliance, the stabilizing brackets must be 
installed.  (For detail information please read the 
anti-tilting kit set guide.)

During use, the appliance becomes hot. Care 
should be taken to avoid touching heating 
elements inside the oven.  

During use, handles held for short periods in 
normal use can get hot. 

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp 
metal scrapers to clean the oven door glass and 
other surface since they can scratch the surface, 
which may result in shattering of the glass or 
damage to the surface. 

Do not use steam cleaners for cleaning the 
appliance. 

WARNING: Ensure that the appliance is 
switched off before replacing the lamp to avoid 
the possibility of electric shock.



CAUTION: Accessible parts may be hot when 
the cooking or grilling is in use. Young children 
should be kept away. 

Your appliance is produced in accordance with  all applicable local and international 
standards and regulations.

Maintenance and repair work must be made only by authorized service technicians. 
Installation and repair work that is carried out by unauthorized technicians may endanger 
you. It is dangerous to alter or modify the specifications of the appliance in any way.

Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure or electricity voltage and frequency) and the adjustments of the appliance are 
compatible. The adjustment conditions for this appliance are stated on the label.

CAUTION: This appliance is designed only for cooking food and is intended for indoor 
domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other 
application, such as for non-domestic use or in a commercial environment or room heating.

All possible security measures have been taken to ensure your safety. Since the glass may 
break, you should be careful while cleaning to avoid scratching. Avoid hitting or knocking on 
the glass with accessories.

Ensure that the supply cord is not wedged during the installation. If the supply cord is 
damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to prevent a hazard.

While the oven door is open, do not let children climb on the door or sit on it.

Installation Warnings

Do not operate the appliance before it is fully installed.

The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer 
is not responsible for any damage that might be caused by defective placement and 
installation by unauthorized people. 

When you unpack the appliance, make sure that it is not damaged during transportation. In 
case of any defect; do not use the appliance and contact to the authorized maintenance 
service immediately. As the materials used for packaging (nylon, staplers, styrofoam...etc) 
may cause harmful effects to children, they should be collected and removed immediately. 

Protect your appliance against atmospheric effects. Do not expose it to effects such as sun, 
rain, snow etc. 



The surrounding materials of the appliance (cabinet) must be able to withstand a 
temperature of min 100°C. 

During usage  
When you first run your oven a certain smell will emanate from the insulation materials and 
the heater elements. For this reason, before using your oven, run it empty at maximum 
temperature for 45 minutes. At the same time you need to properly ventilate the environment 
in which the product is installed.

During usage, the outer and inner surfaces of the oven get hot. While opening the oven 
door, step back to avoid the hot steam coming out of the oven. There may be a risk of burns.

Do not put flammable or combustible materials, in or near the appliance when it is operating.

Always use oven gloves to remove and replace food in the oven.

Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. They may catch fire on 
condition of extreme heating. Never pour water on to flames that are caused by oil. Cover 
the saucepan or frypan with its cover in order to choke the flame that has occured in this 
case and turn the cooker off. 

Always position pans over the centre of the cooking zone, and turn the handles to a safe 
position so they cannot be knocked or grabbed.

If you will not use the appliance for a long time, plug it off. Keep the main control switch off. 
Also when you do not use the appliance, keep the gas valve off. 

Make sure the appliance control knobs are always in the "0" (stop) position when it is not 
used.

The trays incline when pulled out. Be careful not to let hot liquid spill over.

When the door or drawer of the oven is open, do not leave anything on it. You may 
unbalance your appliance or break the cover.

Do not put heavy things or flammable or ignitable goods (nylon, plastic bag, paper, 
cloth...etc) into the drawer. This includes cookware with plastic accessories (e.g. handles).

Do not hang towels, dishcloths or clothes from the appliance or its handles.

During cleaning and maintenance

Always turn the appliance off before operations such as cleaning or maintenance. You can 
do it after plugging the appliance off or turning the main switches off.

Do not remove the control knobs to clean the control panel.

TO MAINTAIN THE EFFICIENCY AND SAFETY OF YOUR APPLIANCE, WE 
RECOMMEND YOU ALWAYS TO USE THE ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL 
ONLY OUR AUTHORIZED SERVICES IN CASE OF NEED.



Contact to Authorized Service for mounting of your oven.  

3. 1   INSTALLATION OF OVEN

   There are some factors that must be paid attention to while installing your oven.
Surely pay attention to our below suggestions in order to be able to prevent any
problems and/or dangerous situations that may occur later. 

   It can be placed close to other furniture on condition that in the area where the oven
is set up, the furniture's height must not exceed the height of the cooker panel. 

   Pay attention not to place it near the refrigerator, there must be no flammable or
in flammable materials such as curtain, waterproof cloth etc. that will begin to burn
quickly, while selecting place for oven. 

   It is required there must be at least 2 cm blank space between the back cover of
oven and wall for air circulation. 

   The furniture close to oven must be manufactured resistant to heat more than 
50 C° of the room temperature. 

   If the kitchen furniture are higher than the pan which the oven's cookers are on,
it must be at least 11 cm away from the oven's side. 

   The minimum heights from the oven's pan and wall cupboards and paddle boxes
with fan over the oven, are shown as below. Thus, the paddle box must be at
minimum 650 mm height from the cooker pan. 
If there is no paddle box, this height must not be less than 700 mm. 

    This appliance must only be installed directly on the floor and not on a base.

PART 3.  INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE 



3.2 ELECTRIC CONNECTION AND SECURITY

During the electric connection, surely follow the instructions below. 
   The earthing cable must be connected to the terminal. You have to ensure the
cable with insulation to be connected to the power source during the connection of
cable. If there is not any appropriate earthed electric outlet in accordance with
regulations in the place where the appliance will be installed, immediately contact to
our authorized service. 
   The earthed electric outlet must be close to the appliance. Surely do not use the
extension cord. 
  The supply cable must not touch to the hot surface of the product. 

    In case the supply cable is damaged, surely contact to Qualified Service. The
cable must be changed by the authorized service. 
   The wrong electric connection may damage your appliance. Such damage is not
in guarantee extent. 
   The appliance is adjusted as appropriate for 220-240 Volts and 380-415V 3N Volts
of electricity. If the network electricity is different than this informed value, immediately
contact to our authorized service. 

    The electric cable must not touch to the hot parts of appliance. The electric cable
must not touch the back part of the appliance. Otherwise the electric cable of
appliance may be damaged. And this situation may cause short circuit. 

     The producer firm declares that it has no responsibility against any kind of damages
and losses that emanate from the following security norms.

    Provide a means of disconnection from the supply having an air gap contact separation 
of at least 3mm in all active (phase) conductors. Such means of disconnection shall be 
incorporated in the fixed wiring according to the wiring rules. 
 
   The appliance is provided for fixed connection to the power supply. The connection
of the appliance to an electrical source must be done by authorized technician.
 For fixed connection, use the H05VV, H05V2V2 or H05RR type supply cord.
 
     For fixed connection, use 3x2,5mm2 or 3x4mm2 sized cable according to appliances 
power and terminal box label.  

    Some appliances can be equipped with special plug (Perilex or Norplug). If it is 
necessary, change it with the same specified spare part. 

     Use 16A/400V 5 pin for perilex plug and 25A/250V for Norplug.
 
     These plugs can be used only in some countries.



3. 3   GENERAL WARNINGS AND MEASURES

   Your appliance is produced in accordance with the related security instructions
connected with electrical appliance. The maintenance and repair works must be
made just by the authorized service technician who is trained by the producer firm.
The installation and repair works whitout following rules may endanger you.

   Its outside surfaces heat while your appliance operates. The interior surfaces of
oven, components that ensures the heat and steam that goes out are quite hot. Even
if the appliance is turned off, these parts hold its heat for a specific time. Do not touch
onto the hot surfaces. Keep children away. 
   Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. There may be flaming
up on condition of extreme heating. Never pour water to the flames occuring from oil.
Cover the saucepan or frypan with its cover in order to choke the flame that was
occured in this case and turn the cooker off. 

    The oven and heat adjustment switches must be adjusted and oven's clock must
be programmed for cooking in your oven. Otherwise the oven does not operate. 
   
   Do not leave anything on it when the door or drawer of oven is open. You may
unbalance your appliance or break the cover. 
    
    Do not put heavy things or flammable, burnable goods (nylon, plastic bag, paper,
cloth etc.) into the lower drawer. 

   Plug it off when you do not use the appliance. 

   Protect your appliance against atmospheric effects. Do not leave it to effects
such as sun, rain, snow, powder etc. 
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4.2   PRESENTATION AND FEATURES OF THE CONTROL PANEL

YE 56/66

4.  USE OF YOUR OVEN 



The upper part of hotplates is covered by a protective material resistant to heat. Turn the 
switch of the electrical cooker to "3" and then operate the cooker for 5 minutes in order to 
burn and so to toughen the protective layer at first use.
During use of electrical cookers, it is required to pay attention to the used saucepans to have 
smooth bases. If appropriate sized and smooth based saucepans are used, you can get the 
most efficiency from your cooker. It is not suggested to use the little size saucepans on the 
big size cooker, because this will cause heat loss and so energy will be wasted. 

RIGHT WRONG
circular saucepan base

WRONG
small saucepan diameter

WRONG
saucepan’s base had not settled

Surely control that your cooker is off, the control switch is at "0" location after cooking.
Also never touch it as the cooker will be hot for a speific time after it was turned off.
Do not let children to come close to it. 
Clean the electrical cooker with a wet cloth after using the electrical cooker. If there is 
excessively getting dirty situation, you can clean it with water with detergent rather well.
Heat for a few minutes for the upper part to dry after cleaning. If you will not use its
upper part for a while, ensure to occur a thin oil layer as oiling with machine oil.

4.3   USE OF HOTPLATES 

The electrical cooker is commanded by 7 graded switches. "0" of the grades is off 
location. The use fields in response to other 6 grades are below.

Hotplates Vitroceramic Cooker

1...... .....Keeping hot location
2-3.....Heating locations at low heat
4-5-6..Cooking - roasting and 
boiling locations

imreng
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* The functions of your oven may be different due to the model of your product.

4. 4.  Use of Oven Function Switches

Static Cooking Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the lower and upper heating 
elements will start operating. 

The static cooking function emits heat, ensuring even cooking of the lower and upper food. This is 
ideal for making pastries, cakes, baked pasta, lasagne and pizza. Prehating the oven for 10 minutes
is recommended and it is best to cook on only one shelf at a time in this function.

Lower Heating Function

Upper Heating Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the lower heating element will start 
operating. 

The lower heating function is ideal for baking pizza, as the heat rises from the bottom of the oven
and warms the food up. This function is appropriate for heating the food instead of cooking.

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the upper heating element will start 
operating. 

In this type of cooking, the heat emanating from upper heating element cooks upper side of the 
food. The upper heating function is ideal for frying the upper side of already cooked food and 
heating the food.



Energy Saving
 
- During use of electrical cookers , it is required to use saucepans having flat bases.
- Choose a cookware of proper size .
- Using a lid will reduce cooking times.
- Minimise the amount of liquid or fat to reduce cooking times.
- When liquid starts boling ,reduce the temperature setting.
- Oven door should not be opened often during cooking period.

4. 4. 5  Accessories Used in Oven

You can use glass dishes, cake molds, special oven trays that are appropriate for use
in oven, that you are able to assure in market, apart from the oven trays and grill wire
chicken roasting skewer that are given together with your oven. Pay attention to the
information related to the subject that were given by the manufacturer firm. 
In case small size dishes are used, place the dish onto the grill wire, as it will
completely be on the middle part of the wire. The following information must also be
followed for the enameled dishes. 
If the food that will be cooked does not cover the oven tray completely, if the food is
taken from the deep freezer or the tray is being used for collection of food's juices 
that
flow during grilling, the form changes can be observed in tray because of the high
heat that occur during cooking or roasting. 
The tray will return to its old form only when the tray cooled after cooking. This is a
normal physical event that occurs during heat transfer. 
Do not leave this tray or dish in cold environment right away after cooking in glass 
tray
or dish. Do not put onto the cold and wet grounds. Place on a dry kitchen cloth or dish
cross, ensure it to cools slowly. Otherwise the glass tray or dish may be broken. 
If you will grill in your oven; we recommend you to use the grill that was given in tray
together with product. ( If your product includes this material ) So, the oils that spatter
and flow, will not dirty the inside of oven. If you will use the big wire grill; put a tray 
onto
one of the lower shelves for oils not to be collected. Also put some water into it for
cleaning easiness. 
Use 4th and 5th shelves while grilling and oil the grill for the ingredients that you will
grill not to stick to the grill. 





Oven Accessories

Shallow tray is used to bake pastry such as flans etc.
To locate the tray correctly in the cavity, put it to any rack and 
push it up to the end.

Shallow Tray

* The accessories of your oven may be different due to the model of your product.

Oven Cavity

Rack positions 

5. Rack
4. Rack
3. Rack
2. Rack
1. Rack

Wire grid is used to grill or to place different cookwares on it.

Wire grid 

WARNING- Fit the grid correctly 
into any corresponding rack in the 
oven cavity and push it to the end.



5. 1 CLEANING

Be sure that all control switches are off and your appliance cooled before cleaning
your oven. Plug off the appliance. 
Control whether they are appropriate and recommended by the manufacturer before
using the cleaning materials on your oven. As they may damage the surfaces, do not
use caustic creams, abrasive cleaning powders, thick wire wool or hard tools. In case
the liquids that overflows around your oven burn, the enameled place may be
damaged. Immediately clean the overflew liquids.
 
Cleaning of Inside of Your Oven
Surely plug off the oven before starting cleaning. 
The inside of enameled oven is cleaned in the best way when the oven is warm. 
Wipe the oven with a soft cloth that had been hemmed in soapy water after each use.
Later wipe it with a wet cloth once more and then dry it. It may be required to use a
liquid cleaning material from time to time and make a complete cleaning. Do not clean
with dry and powder cleansers. 

Cleaning of Your Oven's Cover
In order to be able to clean the cover of your oven from inside and outside, use a glass 
cleaner. Then rinse, dry it with a dry cloth. The cover can be pulled out for cleaning as 
shown in the following figure. 
* Open the cover completely. 
* Pass the metal pin through the holes as shown on picture
* Do this process for both hinges. 
* Lift up the cover slightly, pull towards the outside smoothly. The cover will completely
come out. 
* Again place it into hinge holes while pinning the cover to its place. 
Do not clean the oven's cover while the glass panels are hot. In case this measurement
is not taken, the glass panel may brake down. Contact to Authorized Service when
any problem occured.



Cleaning Vitroceramic Cooker

Before starting cleaning wait for  Vitroceramic cooker completely cool down. Be sure that 
cleaning material does not contain any particles which may cause to scratch glass.Use 
cream or liquid detergent. Vitroceramic surface must be cleaned with cold water and dried 
with soft cloth in a way that no cleaning material may be left. Use pallet provided with your 
product for cleaning food or residues. Sweet type food must be cleaned right after they are 
spilled before glass cools down. Steel cleaning material may damage Vitroceramic glass. 
Dust on the surface must be cleaned with wet cloth. Color change on ceramic surfaces 
does not effect functional structure and durability of Vitroceramic.
Color change is caused by not cleaning the residues, erosion due to casseroles and using 
not appropriate cleaning materials and is not due to material change. Cleaning pallet must 
always be used before applying chemicals. With this pallet you can clean even the 
smallest dirt on the surface. Materials that are hard to clean like liquified plastic, oil and 
sweety materials can be cleaned with pallet easily. Your pallet is dangerous because it is 
equipped with razor therefore it must be kept away from chidren. Be careful not to scratch 
silicon adhesive placed on the edges of the glass while  using pallet.
5.2 MAINTENENCE
Change of Oven Lamp
The change of oven lamp must be done by authorized technician. The rating the ampoule 
should be 230V, 25Watt, Type E14,T300 before changing the lamp,the oven should be 
plugged off and it should be cool.



6,1 Requirements Before Contacting to Service

If the oven does not operate;
The oven may be plugged off, there has been a blow-out. On models fitted with a
timer, time may not be regulated. 

If the oven does not heat;
The heat may be not adjusted with oven's heater control switch.

If the interior lighting lamp does not light;
The electricity must be controlled. 
It must be controlled whether the lamps are defective. If they are defective, you can
change them as following the guide. 

Cooking ( if lower-upper part does not cook equally ) ;
Control the shelf locations, cooking period and heat values according to the manual. 

Except these, if you still have any problem with your product, please call to the
"Authorized Service". 

6,2 Information Related to Transport

If you need any transport;
Keep the original case of product and carry it with its original case when needed to
be carried. Follow the transport signs on case. 
Tape the cooker on upper parts, hats and heads and saucepan carriers to the
cooking panels. 
Place a paper between the upper cover and cooking panel, cover the upper cover,
then tape it to the side surfaces of oven. 
Tape cardboard or paper onto the front cover on interior glass of oven as it will be
suitable to the trays, for the wire grill and trays in your oven not to damage to the
oven's cover during transport. 
Also tape the oven's covers to the side walls. 
If it does not have the original case;
Take measure for the external surfaces (glass and painted surfaces) of oven against
possible blows. 

PART 6 : SERVICE AND TRANSPORT



The symbol on the product or on its packaging indicates that
this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is

disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could

otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the

product.
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Izjava o usklađenostiIzjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačenim standardima.
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4. KORIŠĆENJE PROIZVODA

Funkcije rerne

* Funkcije vaše rerne se mogu razlikovati u zavisnosti od modela vašeg proizvoda.

Funkcija statičko pečenje

Funkcija donji grejač

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, donji i gornji grejači će početi 
da rade.
Funkcija statičko pečenje emituje toplotu, obezbeđujući jednako spremanje hrane sa 
donje i gornje strane. To je idealno za pripremu kolača, torti, pečene testenine, lazanje i 
pice. Preporučuje se predzagrevanje rerne tokom 10 minuta i najbolje se priprema kada 
se u ovoj funkciji koristi jedna polica istovremeno.

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, donji grejač će početi da radi.
Funkcija donji grejač je idealna za pečenje pice, jer se toplota podiže sa dna rerne i 
zagreva hranu nagore. Ova funkcija je podesna za podgrevanje, a ne za kuvanje hrane.

Funkcija gornji grejač

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, gornji grejač će početi da 
rade.
Kod ovog tipa pripreme hrane, toplota koja dolazi od gornjeg grejača peče gornju stranu 
hrane. Funkcija gornji grejač je idealna za prženje gornje strane već pripremljene hrane i 
za zagrevanje hrane.
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UPOZORENJE - Postavite rešetku korektno u bilo kojem odgovarajućem postoljem u pećnicu i gurnite je do kraja.
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УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
 ЕЛЕКТРИЧЕН ШПОРЕТ 
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Почитувани купувачи, 
 
Нашата цел е да Ви понудиме висок квалитет на производите кои се 
произведени во современи фабрики со проверен квалитет. 
 
Овој прирачник е напишан да Ви помогне, уредот кој е произведен со најнова 
технологија, да го користетите безбедно и максимално ефикасно. 
 
Пред да почнете со користење на уредот, внимателно прочитајте го ова упатство 
кое содржи основни информации за правилна и сигурна инсталација, 
одржување и употреба. Ве молиме да се обратите на овластениот сервис за 
инсталирање на производот. 
 



СОДРЖИНА: 
 

1. ПРИКАЗ И ДИМЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДОТ 
2. ПРЕДУПРЕДУВАЊА 
3. ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИПРЕМА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
4. КОРИСТЕЊЕ НА ШПОРЕТОТ 
5. ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
6. СЕРВИС И ТРАНСПОРТ 
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Декларација за усогласеностИзјавуваме дека нашите производи ги исполнуваат применливите европски директиви, решенија и одредби, како и побарувањата наведени во посочените стандарди.



 
 
 
 
 
Список на делови: 

1- Капак на шпоретот 
2- Плоча за готвење 
3- Управувачка табла 
4- Заштита за деца 
5- Рачка на рерната 
6- Маска на фиоката 
7- Подесувачки ногарки 
8- Врата на рерната 
9- Плех за во рерна 
10-  Жичана решетка 
11- Преден отвор 
12- Вентилатор 
13- Светилка во рерната 
14- Рингла 
15- Долно куќиште 
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ДЕЛ: ПРИКАЗ И ДИМЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДОТ 
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ВНИМАТЕЛНО И ЦЕЛОСНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА ПРЕД ДА ГО КОРИСТИТЕ 
УРЕДОТ И ЧУВАЈТЕ ГИ НА ПОГОДНО МЕСТО ЗА ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ КОГА ЌЕ ИМАТЕ 

ПОТРЕБА.
ОВА УПАТСТВО Е ЗАЕДНИЧКО ЗА ПОВЕЌЕ МОДЕЛИ. ВАШИОТ УРЕД МОЖЕ ДА НЕМА НЕКОИ 

ОД ОДЛИКИТЕ КОИ СЕ ОПИШАНИ ВО ОВОЈ ПРИРАЧНИК. ПРИ ЧИТАЊЕТО НА 
ПРИРАЧНИКОТ, ОБРАТЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗРАЗИТЕ СО СЛИКИ.

Општи безбедносни предупредувања

-  Овој уред може да се користи од деца од 8 години 
и нагоре и лица со намалени физички, осетни или 
ментални способности или недостаток од искуство и 
знаење, доколку истите се под надзор или им биле 
дадени инструкции во врска со употребата на уредот 
на безбеден начин и доколку ги разбираат можните 
опасности. Децата не смеат да играат со уредот. 
Чистењето и одржувањето не смеат да се 
извршуваат од деца без надзор.
-  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни 
делови се вжештуваат за време на употребата. 
Треба да внимавате да не ги допирате грејните 
елементи.
Децата помали од 8 години треба да се држат 
настрана, освен доколку постојано не ги 
надгледувате.
-  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ненадгледувано готвење 
на плоча со маст или масло може да предизвика 
пожар. НИКОГАШ не го гасете пожарот со вода, туку 
исклучете го уредот и потоа покријте го огнот со 
капак или противпожарно ќебе.
-  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар: Не 
чувајте предмети на површините за готвење

ВТОР ДЕЛ:  БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА



-  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако површината е напукната, 
исклучете го уредот за да избегнете електричен удар.
-  За плочи кои имаат и капак, ако има нешто 
истурено, тоа треба да се тргне од капакот пред да се 
отвори. Исто така, плочата треба да се излади пред 
да се затвори капакот.
-  Уредот не е наменет да биде управуван преку 
надворешен тајмер или одделен систем на 
далечинско управување.
-  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да спречите превртување 
на уредот, мора да ги инсталирате стабилизирачките 
потпирачи (за детална информација прочитајте го 
упатството на комплетот против навалување).
-  За време на користењето, уредот станува жежок. 
Треба да внимавате да не ги допирате грејните 
елементи во фурната.
-  За време на употреба, рачките на некои предмети 
може да се вжештат.
-  Немојте да користите абразивни средства за 
чистење или остри метални предмети за да ја чистите 
вратата на фурната бидејќи тие можат да ја изгребат 
површината, што може да доведе до пукање на 
стаклото или оштетување на површината.
-  Немојте да користите парочистачи за чистење на 
уредот. 



- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурете се дека уредот е 
исклучен пред да ја заменувате ламбата, со цел да 
избегнете можност од електричен удар.
- ВНИМАНИЕ: При употреба, деловите кои се на 
дофат може да станат жешки. Децата треба да се 
држат понастрана од уредот.

 Вашиот уред е произведен во согласност со сите применливи локални и меѓународни 
стандарди и правила.
 Одржувањето и поправката мора да биде извршена само од страна на овластен сервисер. 
Инсталација и поправка од страна на неовластени техничари може да ве доведе во опасност. 
Опасно е да ги изменувате или модифицирате спецификациите на уредот на било кој начин.
 Пред инсталацијата, осигурете се дека локалните услови на мрежата (видот и притисокот на 
гасот или напонот и фреквенцијата на струјата) се во согласност со барањата на уредот. Барањата 
Овој уред е наменет само за готвење храна и само за домашна употреба, и не треба да се користи 
за никоја друга намена или апликација, како на пример недомашна употреба или употреба во 
комерцијални цели или за затоплување на простории.
 Немојте да го кревате или поместувате уредот со повлекување врз рачката од вратата.
 Треба да се преземат сите можни безбедносни мерки за да се обезбеди вашата сигурност. 
Бидејќи стаклото може да се скрши, треба да бидете внимателни при чистење и да избегнувате 
гребење. Избегнувајте удари со садови врз стаклото.
 Осигурете се дека напојниот кабел не е заглавен при инсталацијата. Ако кабелот е оштетен, 
мора да се замени од страна на производителот, неговиот сервисен агент или слично обучени лица, 
со цел да се избегне незгода.
 Не им дозволувајте на децата да се качуваат на вратата или да седат врз неа кога таа е 
отворена.
Предупредувања за инсталацијата
 Немојте да го користите уредот пред целосно да биде инсталиран.
 Уредот мора да го постави и пушти во работа овластен техничар. Производителот не е 
одговорен за каква било штета што може да настане поради лошо поставување и инсталација од 
неовластени лица..
 При отпакувањето, проверете дека не е оштетен при транспортот. Во случај на дефект, немојте 
да го користите уредот и веднаш стапете во контакт со овластен сервисер. Бидејќи материјалите 
што се користени за пакување (најлон, палета, стиропор, и др.) може да бидат опасни за децата, 
тие треба да се соберат и веднаш да се отстранат.
 Заштитете го уредот од атмосферски влијанија. Не изложувајте го на сонце, дожд, снег или прав.
 Опкружувачките елементи на уредот (кабинетот) мора да бидат отпорни на температура од 
најмалку 100С



За време на употреба
 При првата употреба на фурната, ќе осетите извесен мирис кој излегува од изолирачките 
материјали и од грејачите. Затоа, пред да поставите јадење, пуштете ја на максимална 
температура околу 45 минути. Во исто време, треба соодветно да ја проветрите просторијата каде 
што е сместен производот.
 Во текот на употребата, внатрешната и надворешната површина на фурната се вжештуваат. 
При отворање на вратата, отстапете еден чекор за да ја избегнете жешката пареа која излегува од 
внатре. Постои ризик од изгореници.
 Кога уредот работи, немојте да поставувате запаливи материјали во или на него.
 Секогаш користете ракавици за фурна при вадење или поместување на храната во фурната.
 Не оставајте го шпоретот без надгледување кога готвите со масти или масла. Може да се 
запалат при големо загревање. Никогаш не турајте вода врз пламен предизвикан од масло. 
Покријте ја тавата со нејзиниот капак за да го задушите пламенот и исклучите го шпоретот.
 Секогаш поставувајте ги тавите во центарот на грејната зона и завртете ги рачките на безбедна 
позиција за да не можат да се зафатат или турнат.
 Ако уредот не го користите долго време, исклучете го од струја. Главниот прекинувач на уредот 
нека биде исклучен. Исто така, кога не го користите уредот, држете го вентилот за гас исклучен.
 Осигурете се дека контролните копчиња на уредот се на „0“ (стоп) позиција секогаш кога не се 
користи.
 Тавите се навалуваат при извлекување. Внимавајте да не истурите жешка течност.
 Кога вратата или фиоката од фурната е отворена, не оставајте ништо врз неа. Може да ја 
нарушите рамнотежата на шпоретот или да ја скршите вратата.
 Не оставајте тешки или запаливи предмети (најлон, пластични кеси, хартија, крпи и др.) во 
долната фиока. Тоа вклучува и прибор за готвење со пластични додатоци (на пр. рачки).
 Не обесувајте крпи или алишта на уредот или на неговите рачки.
За време на чистење и одржување
 Секогаш исклучувајте го уредот пред какви било интервенции, како чистење или одржување. 
Тоа може да го сторите со извлекување на кабелот или со исклучување на главните прекинувачи.
 Не ги отстранувајте контролните копчиња за да ја исчистите контролната плоча

ЗАРАДИ ЕФИКАСНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА УРЕДОТ, ПРЕПОРАЧУВАМЕ СЕКОГАШ 
ДА КОРИСТИТЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ВО СЛУЧАЈ НА ПОТРЕБА 

ДА ПОВИКУВАТЕ САМО ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ.



3. ДЕЛ: ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИПРЕМА ЗА КОРИСТЕЊЕ

Овој модерен, функционален и практичен шпорет, кој е произведен со 
користење на најквалитетни делови и материјали, ќе одговори на Вашите 
потреби во секој поглед. Обавезно прочитајте го ова упатство, да немате 
проблеми со понатамошното користење и да имате успешни резултати. 
Следните информации претставуваат неопходни мерки за правилна инсталација 
и сервис. Техничарот што ќе ја врши инсталацијата на шпоретот мора да ги 
прочита. 

Повикајте овластен сервис за инсталирање на шпоретот 

3.1 ИНСТАЛАЦИЈА НА ШПОРЕТОТ 

 Постојат неколку факти кои кора да се имаат на ум при инсталирање на
шпоретот. Обавезно водете сметка за подолу наведените мерки да
спречите било какви проблеми и/или опасни ситуации до кои би можело
да дојде.

 Шпорет може да се постави покрај друг мебел/апарат, под услов, на
местото каде што се поставува шпоретот да не е повисок од плочите за
готвење.

 При изборот на место за шпоретот, пазете да не изберете место блиску до
фрижидерот. Блиску до шпоретот не смеат да се ставаат запаливи  или
други материи, како што се завеси, водоотпорни ткаенини и сл.кои
можат брзо да се запалат.

 Мора да постои најмалку 2 см празен простор измеѓу задната страна од
шпоретот и ѕидот, заради циркулација на воздухот.

 Мебелот во близина на шпоретот мора да биде отпорен на собна
температура од преку 50 степени целзиусови.

 Ако кујнскиот мебел е повисок од плочата со рингли на шпоретот, мора
да биде оддалечен најмалку 11 см од бочната страна на шпоретот

 Минимално растојание на плочата за готвење на шпоретот и ѕидните
кујнски елементи и кујнскиот аспиратор прикажани се подолу.
Аспираторот мора да се постави на растојание од најмалку 650мм од
плочата за готвење.
Ако нема аспиратор, растојанието од висечкиот кујнски елемент не смее
да биде помало од 700мм.



3.2 НИВЕЛАЦИЈА НА НОГАРКИТЕ 
 
Вашиот шпорет има 4 подесиви ногарки. Бидејќи ногарките се поставени 
на најниската позиција, потребно е да проверите дали се исти пред 
поставување на шпоретот. Нивелација можете да вршите во вртење на 
ногарките во спротивна насока од стрелките на часовникот, по потреба. 
Уредот може да се подигне најмногу 15мм со помош на овие ногарки. 
 
Кога ногарките правилно се наместат, уредот не смее да се влече за 
преместување, туку треба да се подигне. За да ги подесите ногарките, 
треба да ја извадите фиоката на шпоретот. Ногарките може лесно да се 
подесуваат од внатрешната страна. 
 
3.3 ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ И СИГУРНОСТ 
 
Обавезно придржувајте се на следниве упаства за електрично поврзување 

 Кабелот за заземјување мора да биде поврзан на таерминалот. При 
поврзување на кабелот мора да обезбедите да на електричното 
напојување се поврзе кабел со изолација. Ако не постои правилно 
заземјен електрична приклучница во согласност со прописите во 
земјата, веднаш повикајте овластен сервис. 

 Заземјената електрична приклучниац мора да се наоѓа блиску до 
уредот. Нокогаш немојте да користите продолжен кабел. 

 Напојниот кабел не смее да ги допира топлите површини на 
уредот. 

 Во случај да се оштети кабелот за напојување, обавезно повикајте 
овластен сервис. Кабелот мора да биде заменет од страна на 
овластен сервис. 

 Погрешното електрично поврзување може да го оштети Вашиот 
уред. Во таков случај гаранцијата не важи. 

 Уредот е наменет за напон од 220-240V и 400V 3N V електрична 
мрежа. Ако електрична мрежа иам поинакви вредности од овде 
наведените, веднаш контактирајте го овластениот сервис. 

 Напојниот кабел не смее да ги допира толите делови на задниот 
дел од шпоретот. Во спротивно може да се оштети кабелот за 
напојување и може да доведе до краток спој. 

 Произведувачот не сноси никаква одговорност за штети и 
губитоци поради следните сигурносни норми. 

 Треба да се инсталира повеќеполен прекинувач во напојното коло 
со од на контактите од најмалку 3.0 мм за наминална струја од 
32А со каснење. 



 Уредот се испорачува за фиксна врска со електрично напојување. 
Поврзувањето на уредот на електричното напојување мора да го 
изврши овластениот сервис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ 
 

 Вашиот уред е произведен во склад со соодветни сигурносни мерки за 
електрични уреди. Одржување и поправки мора да бидат вршени од 
страна на овластен сервис.  

 Надворешните страни на уредот се загреваат при работа. Внатрешната 
површина на рерната и деловите кои обезбедуваат топлина и ја 
спроведуваат пареата се многу жешки. Дури и ако уредот е исклучен, 
овие делови за задржуваат топлината одредено време. Не ги допирајте 
површините. Држете ги децата понастрана од шпоретот. 

 Не го напуштајте шпоретот додека говите на маст или масло. Може да се 
појави оган во случај на екстремна топлина. Некогаш не сипувајте вода 
на оган кој настанал од палење на маслото. Со капак покријте го тавчето 
или тенџерето да се изгасни оганот и исклучете го шпоретот. 

 Шпорет и прекинувачите за подесување на топлината, како и часовникот 
на шпоретот мора да се програмираат за користење на шпоретот, во 
спортивно нема да работи. 

 Не уклучувајте ништо ако вратата или фиоката се отворени. Така 
можете да го исфрлите од рамнотежа уредот или да го скршите капакот. 

 Не ставајте тешки или запаливи предмети кои горат (најлон, пластична 
кеса, хартиено марамче итн.) во долната фиока. 

 Кога не го користете шпоретот на подолго време, исклучете го од 
штекер и затворете го вентилот за гас (доколку има и гас) 

 Заштитете го Вашиот уред од атмосферски влијанија. Не го изложувајте 
на сонце, дожд, снег, прашина и сл. 

H05VV-F  5x1,5mm² 3N~ H05VV-F  3x2,5mm² ~

L3

L2

L1

3 4

5

N

PE

2

1 L

3
4

5

N

PE

2

1



4. ДЕЛ: КОРИСТЕЊЕ НА ШПОРЕТОТ 
 
4.1 ОПШТ ИЗГЛЕД И ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ШПОРЕТОТ 
 
ДОЛЕН ГРЕАЧ  
ГОРЕН ГРЕАЧ  
СКАРА  
БРЗ ГРЕАЧ  
 
4.2 ПРИКАЗ И ФУНКЦИЈА НА УПРАВУВАЧКАТА ТАБЛА 
 
Тајмер, функциски прекинувач на шпоретот, термостатски прекинувач на 
рерната, задна лева рингла, предна лева рингла, прдна десна рингла, задна 
десна рингла. 
 
 
4.3 УПОТРЕБА НА РИНГЛА И СТАКЛОКЕРАМИЧКА ПЛОЧА ЗА 
ГОТВЕЊЕ 
 
Електричните рингли се управуваат со помоѓ на 7-степен прекинувач. “0“ 
означува положба исклучено. Подолу се опишани останатите 6 степени. 
1..... одржување на топлина 
2-3...загревање со малку топлина 
4-5-6.....готвење-печење и варење 
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Горниот дел од ринглите е покриен со термоотпорен заштитен материјал. 
Свртете го прекинувачот на електричниот шпорет на “3“ а потоа оставете да 
работи околу 5 минути, за ринглата да обгори и да се зацврсти заштитниот слој 
при првата употреба. 
При користење на електричниот шпорет обавезно пазете на тоа тенџерињата да 
имаат рамно дно. Ако се користат тенџериња со соодветна големина и што 
имаат рамно дно, шпоретот ќе биде поефикасен. Не се препорачува да 
користите мали тенџериња на голема рингла, бидејќи тоа доведува до губење на 
топлината и непотребно трошење на енергија. 
 
 
Обавезно проверете дали е ринглата исклучена, односно дали прекинувачот е во 
позиција “0“ после готвење. 
Исто така, не ја допирајте ринглата, бидејќи ринглата ќе биде жешка и извесно 
време после готвењето. Не дозволувајте деца да се приближуваат до ринглата. 
Избришете ја електричната рингла со влажна крпа после користење. Ако 
ринглата е нечиста, можете да ја чистите со помош на вода и детергент. 
Загрејте ја ринглата неколку минути, за да се исуши после чистење. Ако немате 
намера да ја користите ринглата подолго време, премачкајте ја со тенок слој на 
масло. 
 
Дуални или овални стаклокерамички рингли 
 
Дуални или овални стаклокерамички рингли може да се загреваат на две 
различни позиции.  



4.4 КОРИСТЕЊЕ НА РЕРНАТА 
 
4.4.1 Користење на програмибилен електронски тајмер  
Подесување на ден и час 
Симболот “А“ че почне да трепка кога уредот ќе се приклучи на електрична 
струја. Притиснете истовремено (+) и (-). Со овие копчиња може да се подесува 
(зголемува или намалува) и време. 
 
Подесување на аларм/време 
Оваа функција може да се користи за подесување на алармот и времето, по 
желба. Копчето “mode“ мора да го држите притиснато се додека LED 
сијаличката за “ѕвонче“ не се вклучи. Саканото време се подесува со помош на 
копчињата “+“ и “-“.  
 
Програмирање на времето на траење на печење 
За да го подесите времето на траење на печењето држете го притиснато копчето 
“Mode“ се додека сигналната ламбичка “End“ не почне да препка. Саканото 
време на печење се подесува со копчињата + и -. 
 
Времето може да се подеси од 0-10 часови. 
 
 
 
4.4.2 Употреба на механички тајмер 
 
Мануелен режим  
Кога копчето тајмер ќе се постави во позиција “М“ како што с егледа на 
сликата, шпоретот може да функционира непрекинато. Шпоретот нема да 
функционира ако копчето е свртено на позиција “0“. 
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4. УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ

Функции на рерната

*Функциите на рерната може да се разликуваат заради моделот на производот.

Статична функција за готвење

Функција на долен грејач

Функција на горен грејач

Термостатот на рерната и светилките за предупредување се вклучуваат, долните и 
горните грејачи започнуваат со работа.
Статичната функција за готвење испушта топлина со што се обезбедува еднакво 
готвење на храната горе и долу. Ова е совршено за приготвување на колачи, торти, 
печени тестенини, лазањи и пица. Се препорачува рерната прво да се загрее 10 
минути, исто така најдобро е да се готви само на една полица во оваа функција.

Термостатот на рерната и светилките за предупредување се вклучуваат, долниот 
грејач започнува да работи.
Функцијата за долен грејач е совршена за пречење пица, бидејќи топлината доаѓа 
од дното на рерната и ја загрева храната. Оваа функција е соодветна за загревање 
на храната наместо готвење.

Термостатот на рерната и светилките за предупредување се вклучуваат, горниот 
грејач започнува да работи.
Со овој вид на готвење, топлината која извира од горниот грејач ја готви горната 
страна на храната. Функцијата за горен грејач е совршена за запржување на 
горната страна на  веќе зготвена храна и за загревање на храната.



5 ДЕЛ: ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ШПОРЕТОТ 

5.1 ЧИСТЕЊЕ 

Погрижете се, сите контролни прекинували да бидат исклучени и Вашиот уред 
да биде изладен пред чистењето. Извадете ја приклучницата од штекер. 
Пред да почнете да користите средство за чистење на вашиот шпорет, проверите 
дали е погодно и дали е препорачано од производителот. Не користете 
каустилни пасти, абразивни средства во прав, жица или тврди алати за чистење. 

Пред да почнете со чистење на внатрешноста на рерната, задолжително 
извадете го кабелот од штекер. Внатрешноста на рерната најдобро се чисти кога 
рерната е малку топла. 

Чистење на капакот на шпоретот 

За чистење на капакот од обете страни користете средство за чистење стакло, а 
потоа избришете го со влажна крпа. 

Чистење на стаклокерамички плочи за готвење 

Пред да почнете да го чистите, шпоретот мора да добро да се олади. Погрижете 
се средството за чистење да не содржи никакви чистици кои би можеле да го 
оштетат стаклото. Стаклокерамичката плоча мора да се чисти со ладна вода. 
Обојувањето на стаклокерамичката плоча не влијае на функционалноста и 
трајноста на стаклокерамиката. Обојувањата се јавуваат поради неправилно 
чистење, прскање од јадењата, а не поради промена на материјалот. 

5.2. ОДРЖУВАЊЕ 

Замена на светилката во рерната треба да ја изврши овластен сервисер. Тип на 
резервната сијаличка мора да биде Е14 од 230V, 25W. Пред замена на 
сијаличката, извадете го кабелот од штекер и почекај те да се олади. 



6 ДЕЛ: СЕРВИС И ТРАНСПОРТ 
 

6.1 Пред да повикате сервис 
 
Ако шпоретот не работи: 
Шпоретот можеби не е приклучен на напојување, можеби осигурувачот 
исклучил. Кај моделите со тајмер, можеби не е подесено времето. 
 
Ако шпоретот не загрева: 
Можеби не е подесен греачот преку контролниот прекинувач за регулирање на 
температурата. 
 
Ако светилката во рерната не свети: 
Мора да проверите дали има струја. 
Мора да се провери дали е исправна сијаличката. Ако не е исправна, можете да 
ја замените према упаството. 
 
Печење: (ако горниот и долниот дел не печат подеднакво): 
Проверете ја позицијата на полиците, време на печење и јачина на рерната у 
скалд со упатството. 
 
Ако и понатаму имате проблем со својот уред, повикајте овластен сревис. 
 
6.2 Информации за транпортот 
 
Ако треба да го транспортирате уредот: 
Чувајте ја оригиналната кутија и транспортирајте го во неа. Следете ги ознаките 
за транспорт на кутијата. 
Горниот дел од шпоретот залепете го со лента, ставете раштита на ринглите. 
Ставете картон помеѓу капакот и горниот дел од шпоретот. 
Залепете картон на стаклото од рерната, така да плеховите и полиците не ја 
оштетат вратата на рерната при транспортот. 
Ако шпоретот нема оригинална кутија: 
Превземете мерки за заштита на надворешните површини (стаклени и обоени 
површини). 



Симболот на производот или на неговото 
пакување покажува дека овој производ не смее да 
се третира како отпад од домаќинствата. Наместо 
тоа, ќе биде предаден на соодветната станица за 
отпад за рециклирање на електрична и електронска 
опрема. Со правилно фрлање на овој производ, ќе 
помогнете да се спречат потенцијалните негативни 
последици за животната средина и здравјето 
на луѓето, кои инаку би можеле да настанат од 
неправилно ракување со отпадот на овој производ. 
За подетални информации околу рециклирањето 
на овој производ, контактирајте ја вашата локална 
градска канцеларија, сервисот за фрлање на отпад 
од домаќинствата или продавницата во која сте го 
купиле производот.
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