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ИНСТРУКЦИЯ ЗА 

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
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НЕ ИЗХВЪРЛЯЙ  
ЕКТРИЧЕСКИЯ УРЕД В 

КОНТЕЙНЕРА ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

 

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙ 
ХАРТИЕНАТА ОПАКОВКА 

В КОНТЕЙНЕРА ЗА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 



 

 

Благодарим Ви за покупката. 
Уважаеми клиенти, 

Настоящата  инструкция се отнася за ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ФУРНИ 

NEOVVA  и има за цел да ви запознае с предназначението и 

правилната експлоатация на изделието. 

 

 ВНИМАНИЕ! 

ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА В  ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 

МРЕЖА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
 

  

Готварската печка е предназначена за приготвяне на ястия 

само в домашни условия. Тя не трябва да се използва за 

други цели 

  Преди  използване  трябва  да  нивелирате печката с помоща 
на регулируемите крачета, Поставете крачетата с помоща на 
отверка 

 Разстоянието  между  готварската  повърхност  и кухненския 
аспиратор трябва да е минимум 650 мм. 

 Кухнята трябва да бъде суха  и добре вентилирана.   

 Готварската печка трябва да се постави така, че да се 
гарантира свободен достъп до нея, минималното разстояние 

между страничните стени на печката и шкафовете трябва да 
бъде 10см. 

 Поставете на недостъпно за деца място. 

 Бъдете особено внимателни когато готвите храна във 
фурната. Поради високите температури, тавите за готвене, 
решетките и вътрешните стени на фурната стават горещи. 

Винаги използвайте ръкавици.  

 Пантите на вратата могат да се повредят ако тя бъде 
претоварена. Не поставяйте тежки съдове върху отворена  врата 
и не се подпирайте на вратата при почистване, не сядайте на 

вратата, когато е отворена 

 



 

 

 Не поставяйте върху повърхността на печката тежки и 
горещи предмети 

 Пазете горещото стъкло на фурната от окапване  с вода 

 След работа изключете печката от електрическата мрежа и не 
я местете докато не изстине. 

 Преди първата експлоатация от изолационните материали и 
обгарящите части на печката се появява мириз. За това оставете 
уреда да работи 30 минути с отворена вратичка на фурната без 

да готвите нищо, за да изчезне неприятната миризва, след това 
проветрете помещението 

 Дръжте електрическия шнур по далеч от нагряващите части,  
да не се допира до тях. 

 

 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
Производителят гарантира безопасна работа с уреда при 

спазване на следните правила: 
1. Електрическата фурна  е пригодена за напрежение 230W-

проверете дали напрежението на мрежата отговаря на 
означеното на уреда. 

2. Проверете дали захранващия кабел и щепсела са в 
изправност. Фурната трябва да се включва в изправен шуко 

контакт. 
3. Свързването на фурната със захранващата мрежа е 
посредством несменяем трижилен шнур 

4. Не оставяйте уреда без надзор докато е включен. 
5. Не го почиствайте при включено захранване. 

6. Фурната трябва да се постави върху негорима основа, далеч 
от горими предмети и материали, на разтояние не по малко от 

0.3 метра 
7. Не дръжте уреда в близост до запалими материали или 

нагревателни уреди. 
8. Дървени въглища или подобни лесно запалими горива не 

трябва да бъдат използвани с този уред. 
9. Уреда може да се ползва само в помещения с нормална 

пожарна безопасност съгласно противопожарни строително-
технически норми.  

10. Да се съхранява на сухо и проветриво място. 
11. Не трябва да се удължава монтирания на уреда шнур. 

12. При повреда или ремонт уредът се изключва от 
електрическата мрежа.  
 

 
 



 

13. При повреда се обърнете за ремонт към вносителя или 
към упълномощен сервиз 

 

Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 
години. Хора с ограничени физически, сетивни и умствени 

способности или без опит и знания могат да го ползват под 
надзор или ако им са дадени указания за употреба на уреда по 

безопасен начин и осъзнават опасностите. Децата не трябва да 
играят с уреда.  Пазете уреда и шнура на места недостъпни за 

деца под 8 години 
 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

1. Включете  уреди в  елекнрическата мрежа  

2. Настройте необходимата температура на термостата 

3. Загрейте предварително фурната и след това поставете 
продуктите /ястието/  в печката 

4. Ако готвите на две нива разменяйте, съдовете посредата на 

времето за готвене /горния сложете отдолу, долния  отгоре/ 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

 Изкрючете уреда от електрическата мрежа. 

 Уверете се че е изстинала 

 Почистете вътрешните повърхности с мека и влажна кърпа 

 Не ползвайте химически вещества-киселини, разредители, 
твърди абразивни материали 

 Не мийте с вода 

 

След изчерпване на работния му процес,  този уред да бъде 
изхвърлен по правилния начин. 

Символът            върху уреда  или върху документите, 
приложени към него, показва че този уред не бива да се третира 
като битов отпадък. Вместо това той трябва да се предаде в 

специализиран пункт за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. 

При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на 
отпадъци. 

За по подробна информация отностно третирането, 
възтановяването и рециклирането на този уред се обърнете  към 

вашата местна градска управа, към вашата служба за 
изхвърляне на битови отпадъци или към магазина откъдето сте 

закупили уреда. 
 

 



 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   
НЕ ПИПАЙТЕ НАГОРЕЩЕНИЯ УРЕД -  ТЕМПЕРАТУРАТА НА 
ДОСТЪПНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ Е ВИСОКА КОГАТО РАБОТИ 

 
                                      Знак  гореща повърхност 

 
Таблица за времето на приготвяне на различните продукти 

 

ПРОДУКТ

И 

ТОРТ

И 

КЕК

С 

БИСКВИТИ

, КУРАБИИ 

ПИЛЕШК

О 

РИБ

А 

ТЕЛЕШК

О 

ОВНЕШК

О 

БАНИЦИ, 

ПИТИ,БЮРЕ

К 

 МИН 20-30 
20-

30 
40-45 40-45 

40-

45 
50-60 45-50 45-50 

ГРАДУСИ  

°С 

180-

200 

180-

200 
250 240 

240-

260 
250-260 260 260 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Гаранцията е в сила, само ако гаранционната карта, 
придружаваща уреда е попълнена четливо с химикал, подписана, 

подпечатана и неподправена. 
Фирмата производител гарантира нормална работа на изделието 
в продължение на 24 месеца от датата на продажба, от магазина 

при положение, че всички правила при експлоатацията описани 
в инструкцията са спазени.  

При рекламации на ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА NEOVVA 
се обърнете към магазина от който е закупен уреда, като 

представите касова бележка и гаранционна карта 
Гаранцията, се състои в безплатна поправка на всички дефекти 

по електрическата част на изделието. Срокът за извършване на 
ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на 

резервни части като максималният срок е 30 дни;  
Гаранцията не се отнася за повреди причинени от неправилен 

транспорт, съхранение, повишено ел. напрежение в мрежата, 
природни бедствия и в случай, когато е направен опит за 

отстраняване на дефект от неупълномощени от сервиза лица, 
когато уредът се използува за комерсиални цели извън бита; в 

този случай дефектите се отстраняват срещу заплащане. 
Не се разрешава издаването на дубликат на гаранционната 

карта. 
Обслужването в гаранционния срок и уреждането на 

рекламациите става съгласно БДС 2.01-76 


