
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 
Кухненска електрическа мини фурна 

 

Модели：XHT-30 / XH-33 / XHT-45 
 
 

            
                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Благодарим Ви за покупката. С оглед правилната работа и Вашата безопасност, моля прочетете 
внимателно това ръководство преди да използвате уреда и го запазете за по-нататъшна справка. 

 

ЗА УПОТРЕБА В ДОМАКИНСТВОТО 
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ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
Когато използвате електрически уреди, трябва винаги да спазвате основните предпазни мерки, 
включително и следното: 
1. Прочетете цялата инструкция. 
2. Пазете се от горещите повърхности. Винаги използвайте ръкохватката от аксесоарите или носете 
защитни, изолиращи ръкавици за фурна, когато поставяте или изваждате неща от горещата фурна. 
3. Не оставяйте уредът да се използва от деца и хора с ментални проблеми без наблюдение. 
4. Не оставяйте кабела висящ над ръба на масата или тезгяха или да се докосва до горещи 
повърхности. 
5. За да предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или основната част на фурната във 
вода или други течности. 
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел или при неизправност или повреда. Върнете 
уреда в най-близкия оторизиран сервизен център за проверка, ремонт или настройка. 
7. Не издърпвайте кабела рязко и не поставяйте тежки неща върху него. 
8. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате, за да се предпазите от електрически удар или 
пожар. 
9. Използването на принадлежности за аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, 
може да доведе до опасност или нараняване. 
10. Поставете електрическата фурна на сухо място. Тази електрическа фурна е предназначена за 
използване само в домакинството. 
11. Когато работите с фурната, оставете поне 10 см пространство от всички страни на фурната, за да се 
осигури подходяща циркулация на въздуха. 
12. Не поставяйте уреда върху или близо до газови или електрически горелки. 
13. Не трябва да се поместват прекомерно обемисти храни или метални съдове в тостер-фурната, тъй 
като те могат да предизвикат пожар или риск от токов удар. 
14. Не поставяйте във фурната горими материали като: картон, пластмаса, хартия или нещо подобно, 
което може да предизвика пожар. 
15. Не забравяйте да изключите електрическата фурна и да я оставите да се охлади, преди да я 
премествате или поправяте. 
16. Бъдете изключително внимателни, когато изваждате тавата или изхвърляте гореща мазнина, или 
други горещи течности. 
17. Не използвайте абразивни материали при почистване на електрическата фурна. 
18. Пазете конвекцията от попадане на частици. 
19. Не поставяйте нищо върху стъклото на вратичката на фурната. 
20. Не поставяйте нищо директно върху реотаните. 
21. Не използвайте уреда на открито. Използвайте го само по предназначение. 
22. При повреда и нужда от сервиз, обърнете се към оторизирани лица. 
23. Не използвайте външни или дистанционни таймери за управление на уреда. 
24. Ако повърхността на плочата е пукната, изключете уреда, за да избегнете възможността от токов 
удар. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервизен център за ремонт. 
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ВНИМАНИЕ 
Преди да използвате Вашата електрическа фурна за първи път, не забравяйте:  
1. Прочетете инструкциите внимателно. 
2. Извадете всички опаковани аксесоари от фурната и ги измийте. 
3. Уверете се, че мощността на уреда е в съответствие с Вашата електрическа мрежа. 
4. При първо използване на уреда (фурната и котлоните) е препоръчително да го включите 15 мин. на 
максимална мощност, за да изгорят предпазните фабрични масла, които остават след производство. 
При този процес се отделя неприятна миризма и пушек. 
5. Поставете уреда на равна плоскост така, че кабела да не виси и да няма опасност от закачане и 
спъване на деца, и предизвикване на неприятни инциденти. 
6. Ако захранващият кабел е повреден, фурната не трябва да се използва преди да бъде поправен. 
7. При повреда се обадете на квалифицирано лице. Не извършвайте ремонт сами, за да избегнете 
опасност. 
 
 

КОМПОНЕНТИ: 

 

 
Голям котлон (Φ185mm): За ефективно използване без загуба на топлинна енергия, използвайте 
тенджери с големина не по-малка от размера на плочата. 
Малък котлон (Φ155mm): Предназначен е за по-малки съдове. Поставянето на по-големи съдове от 
размера на плочата е неуместно и неефективно. 
Контрол панел: Всички функции се задействат с отделни копчета и има индикаторни лампи,които 
показват дали уредът работи. 
Скара за печене 
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Тава за печене: освен по предназначение, може да я използвате и като подложка, когато печете и има 
вероятност да капе мазнина по време на готвене. 
Ръкохватка (за скарата и тавата): използвайте я при печене, когато изваждате горещата тава или 
скара, за да избегнете изгаряне. 
Дръжка на вратата. 
Стъклена врата: прозрачно закалено стъкло.  
Шиш за грил 
Ръкохватка за грил: използвайте я при изваждане на грила. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ： 
Използване на фурната: 

Изберете режим на готвене – фурната има 5 режима на готвене (до "Изкл." - фурната не работи): 

•  Горно и долно нагряване + вентилатор 

•  Горно нагряване + вентилатор 

•     Горно и долно нагряване 

•     Горно нагряване + Грил 

•  Горно и долно нагряване + вентилатор + грил 

Използвайте копчето за настройка на градуси от 90℃ to 250℃ за задаване на желаната 
температура.  
 

Ръководство за готвене с фурната： 
1. Поставете храната на скарата или тавата за печене и затворете вратата на фурната. 

a. Не използвайте хартиени или пластмасови съдове. 
b. Използвайте тавата за печене като подложка за всяка храна, която е с малки размери или има 

вероятност да капе по време на готвене. 
c. Поставете храната равномерно върху скарата/тавата. 

2. Поставете щепсела в контакта (функционалният бутон трябва да е в режим „Изкл.“). 
3. Задайте желаната температура за готвене. 
4. Когато готвенето приключи, извадете готовата храна с помощта на ръкохватката или на изолиращи 

ръкавици за фурна.  
5. Ако желаете да прекъснете процеса на готвене, уверете се, че сте завъртели функционалния бутон 

в положение "OFF". 
6. Извадете щепсела от контакта след готвене. 
 
• Времето за готвене може да варира в зависимост от хранителните съставки, температурата, обема 

на храната.  
• Електрическата фурна автоматично регулира температурата на нагревателните елементи, за да се 

избегне прегряване.  
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Използване на котлоните: 
Съдове за готвене: 
1. Съдовете за готвене, които могат да се поставят върху нагряващите плочи трябва да са изработени 

от елемент като емайл, лята или неръждаема стомана, с гладка повърхност, с плоско дъно с 
диаметър 145-180 мм,  

2. Съдове, които не трябва да се използват върху котлоните - от алуминий или мед; и съдове с 
диаметър на основата, по-голям от размера на съответния котлон. 

 
Използване на котлоните: 
1. Включете щепсела в контакта. 
2. Завъртете копчето на малкия котлон от “0” („Изкл.“) до желаната от Вас мощност за готвене: “300 W”, 

“400 W” или “700 W”. 
3. Завъртете копчето на големия котлон от “0” („Изкл.“) до желаната от Вас мощност за готвене: “400 W”, 

“800 W” или “1200W”. 
4. Когато готвенето завърши, завъртете копчето на съответния котлон на позиция “0”. 
 
 
 
 
 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

ВИНАГИ ПОЧИСТВАЙТЕ УРЕДА, КОГАТО Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ КОНТАКТА И ОХЛАДЕН.  

 
Вашата фурна се отличава с лесно за почистване покритие. Можете да почиствате стените с влажна 
кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати, твърди четки или гъби, кухненска тел, 
желязна вата, остри метални стъргалки и инструменти, тъй като това може да повреди интериора и 
покритието на уреда. Измивайте всички аксесоари с гореща вода или в съдомиялна машина. Почистете 
вратата с влажна кърпа и я подсушете с хартиена или хавлиена кърпа. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Ел.захранване:     220V~ 50Hz 
Обща изходяща мощност:    3300W 
Голям котлон (Φ185) мощност:   1200W 
Малък котлон (Φ155) мощност:    700W 
Фурна мощност:      1400W 
 

 

УНИЩОЖАВАНЕ: Не изхвърляйте този продукт като несортиран битов отпадък. Необходимо е 
отделно събиране на такива отпадъци за специална обработка. 

Забележка: Теглото на храната, която се поставя на скарата или тавата за печене се препоръчва 
да не е повече от 3 кг. Желателно е да разполагате храната равномерно по повърхността.  
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