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Важни препоръки BG 

Указания за безопасност 
• Уредът може да се използва на надморска височина до 2000 

m. 

• Този уред е проектиран само за употреба на закрито в 

домашни условия; при професионална употреба, която не е 

в съответствие с указанията, производителят се 

освобождава от всякаква отговорност и гаранцията се счита 

за отменена и невалидна. 

• Прочетете тези указания внимателно и ги пазете на безопасно 

място. 

• Този уред е предназначен само за домашна употреба. 

• Този уред не е предназначен да работи с външен таймер или 

отделна система за дистанционно управление. Свързаните 

устройства могат да се управляват чрез смартфон или таблет 
съгласно указанията на производителя. 

• Не използвайте уреда, ако той или захранващият кабел е 

повреден, или ако е изтърван и има видими повреди, или 

изглежда, че не работи нормално. Ако това се случи, уредът 
трябва да се изпрати до Одобрен сервизен център. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се 

заменя от производителя, одобрен сервиз за 

следпродажбено обслужване или лице с подобна 

квалификация с оглед избягване на опасности. Никога не 

разглобявайте уреда самостоятелно. 

• Този уред не е предвиден да се използва от лица 

(включително деца) с намалени физически, сетивни или 

умствени способности, или такива без нужните познания и 

опит, освен ако не са под наблюдение, или предварително 
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инструктирани за употребата на уреда от лице, отговарящо 

за безопасността им. Децата трябва да се наблюдават, за да 

се гарантира, че не играят с уреда. 

• Този уред може да се използва от деца на възраст от 

8 години и нагоре и лица с намалени физически, психически 

или умствени способности, или такива без необходимия 

опит и познания, ако се наблюдават, или са били 

инструктирани за използването на уреда по безопасен начин 

и разбират съответните опасности. Децата не трябва да 

играят с уреда. Деца на възраст под 8 години не следва да 

използват този уред, освен ако не са под постоянно 

наблюдение от отговорен възрастен. Почистването и 

обслужването от потребителя не следва да се извършва от 

деца, освен ако не са на възраст над 8 години и под 

наблюдение. Пазете уреда и кабела му на недостъпно за 

деца на възраст под 8 години място. 

• Някои части на уреда могат да се нагорещят, докато 

уредът работи, което да причини изгаряния. Не 

докосвайте горещите повърхности на уреда (капака, 

видимите метални части и др.). 

• Всички тези подвижни части могат да се почистват в 

съдомиялна или с неабразивна гъба и препарат за съдове. 

• Почиствайте корпуса на уреда с влажна кърпа и препарат за 

миене на съдове. 

• Подсушете внимателно частите, преди да сглобите отново. 
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• Децата не следва да почистват и да извършват обслужване BG на 
уреда, освен ако не се наблюдават от отговорен възрастен. 

• Не използвайте указанията в близост до запалими материали 
(щори, завеси и др.), нито до външни източници на топлина 
(газов или електрически котлон и др.). 

• Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не 
е предназначен за използване в следните условия и 
гаранцията няма да важи за: 

– кухненски области за персонала в магазини, офиси и други 
работни пространства; 

– ферми, кръчми; 

– от клиенти в хотели, мотели и други среди за настаняване; 

– стаи за нощувки. 
• Не потапяйте изделието във вода. 

• Никога не включвайте уреда без лопатката за смесване – 

освен ако това не е посочено в рецептата за ActiFry – или 

подходящ аксесоар. 

• От съображения за Вашата безопасност този уред е в съответствие с приложимите 

стандарти и разпоредби (Директиви за Ниско напрежение, Електромагнитна съвместимост, 
Материали, предназначени за контакт с храни, Околна среда и др.). 

• Уверете се, че напрежението на захранващата мрежа съответства на напрежението, 

посочено на табелката с данни върху уреда (променлив ток). 

• Предвид наличието на голям брой различни стандарти, ако уредът предстои да се 

използва в държава, различна от тази, в която е закупен, той трябва да се занесе в 

Одобрен сервизен център. 

• За модели с подвижен захранващ кабел трябва да се използва само оригиналният 
захранващ кабел. 

• Не използвайте удължител. Ако все пак решите да го правите на своя отговорност, 
използвайте удължител, който е в добро състояние и съответства на мощността на 

уреда. 

• Използвайте уреда върху равна, стабилна и устойчива на топлина работна повърхност, 
далеч от пръски вода. 

• Не оставяйте захранващия кабел да виси. 

• Не изключвайте уреда, като дърпате кабела. 

• Винаги изключвайте уреда: след употреба, когато го премествате или при почистване. 

• В случай на пожар изключете уреда от контакта и покрийте пламъка с влажна кърпа за 

съдове. 

• Никога не използвайте уреда под кухненски шкафове. 
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• Никога не премествайте уреда, докато той все още съдържа горещи продукти. 

• Никога не включвайте уреда празен. 

• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в контакта и от бутона. 

При първо използване на уреда е възможно той да отдели нетоксичен мирис. Той няма 

да повлияе на употребата му и ще изчезне бързо. 

Не претоварвайте тавичката; спазвайте препоръчителните количества. 

• Вашият уред е оборудван с автоматично приспособление за обръщане на чипс (в 

зависимост от модела). Това приспособление за обръщане на чипс трябва да се 

използва за готвене на чипс. Препоръчваме също да се използва за рецепти, за които 

е необходимо голямо количество продукти. Приспособлението за обръщане на чипс 

трябва да се премахва за течни рецепти. 

• За да избегнете повреждане на уреда, моля, погрижете се да спазвате рецептите в 
указанията и книгата с рецепти; уверете се, че използвате правилните количества 
съставки. 

 

 
 

• Вашият уред е проектиран да работи години наред.  Обаче когато решите да го 
замените, не забравяйте да помислите как да допринесете за защитата на околната 
среда. 

• Преди да изхвърлите своя уред, следва да извадите батерията от таймера и да я 
изхвърлите в местен център за събиране на отпадъци от гражданите (според модела). 

• Одобрените сервизни центрове приемат обратно стари уреди, за ги изхвърлят съгласно 
разпоредбите за околната среда. 

 

 
 

• Вашият уред съдържа ценни материали, които могат да се възстановят или 

рециклират. Оставете го в местния пункт за събиране на отпадъци от 
гражданите. 

 

 

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 
ПЪРВО МЯСТО! 
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BG 
 

1 Основа 

2 Бутон за отваряне на капака 

3 Капак 

4 Прозорче за преглед 

5 Цифров контролен панел 

6 Мерителна лъжица 

7 Бутон за освобождаване на 

лопатката 

8 Подвижна лопатка за смесване 

9 Подвижен пръстен за обръщане 

10 Бутон за освобождаване на 

дръжката на тавичката за 

готвене 

11 Дръжка на тавичката за готвене 

 

12 Подвижна тавичка за готвене 

13 Подвижен филтър 

14 Време за готвене 

15 Температура 

16 Отложен старт 
17 Поддържане на топлината 

18 Режим на функциониране за избор на 

19 предварително програмиран режим за 

готвене 

20 Ръчен режим 

21 Включване/пауза н а готвенето 

22 Режими за готвене 

 

 

Преди първото използване 
• Премахнете всички стикери и опаковъчни материали. 

• Отворете капака, като натиснете бутона за отваряне на капака – фиг. 1, и натиснете 

кукичките, за да премахнете капака – фиг. 2. 

• Премахнете мерителната лъжица. 

• Повдигнете дръжката на тавичката до хоризонтално положение, докато чуете щракване, с 
което тя се заключва – фиг. 3. 

• Премахнете лопатката, като натиснете бутона за освобождаване – фиг. 4. 

• Извадете тавичката за готвене. 

• За да премахнете пръстена за обръщане, дръпнете щипките навън, след което го 

повдигнете. 

• Премахнете подвижния филтър – фиг. 6. 

• Всички подвижни части са подходящи за съдомиялна машина – фиг. 7, или могат да 

се почистват с неабразивна гъба и препарат за миене. 

• Почиствайте корпуса на уреда с влажна гъба и препарат за миене на съдове – фиг. 8. 

• Подсушете внимателно, преди да поставите всичко отново на място. 

• Размествайте лопатката, докато чуете щракване – фиг. 9. 

• За да поставите отново пръстена за обръщане, го сложете на ръба на тавичката, 

центрирайте го на тавичката и натиснете надолу, докато чуете щракване. 

• При първа употреба от уреда може да се отдели безвреден мирис. Той не влияе на 

употребата на уреда и ще изчезне скоро. 

• ЗАБЕЛЕЖКА: 

• Никога не потапяйте основата във вода или друга течност. 
• При първа употреба, за да постигнете най-добри резултати от новия си уред, 

препоръчваме да използвате рецепта, която изисква готвене 30 минути или повече. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

ОПИСАНИЕ 
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Подготовка на продуктите 
За да избегнете повреда на уреда, моля, спазвайте количествата на съставките и 
течностите, посочени в ръководството и книгата с рецепти. 
За всички рецепти не надхвърляйте максималното ниво, посочено на подвижната 
лопатка – фиг. 10. Не оставяйте мерителната лъжица в тавичката, докато готвите. 
• Отворете капака – фиг. 1. 
• Премахнете лъжицата от тавичката. 
• Поставете продуктите в тавичката за готвене, като ги разпределите равномерно и 

спазвате максималното количество (вж. таблиците за готвене на стр. 14 – 16) – фиг. 10. 

• Добавете маслото към продуктите с лъжицата (1 лъжица Actifry Genius = 14 ml) - фиг.11, 
като го разпределите равномерно (ж. таблиците за готвене на стр. 14 до стр. 16). 

• Отключете дръжката и натиснете обратно в отделението ѝ – фиг. 12. 
• Затворете капака – фиг. 13. 

 
• Никога не включвайте уреда празен. 
• Не претоварвайте тавичката за готвене. Спазвайте препоръчителните количества. 
• Този уред не е подходящ за рецепти с високо съдържание на течности (напр. супи, 

сосове с готвене...). 

• Никога не включвайте уреда, ако тавичката за готвене е празна. 

Започнете готвенето 
• Отворете капака – фиг. 1. 
• Поставете продуктите в тавичката за готвене и не надхвърляйте максималното 

количество (вж. Таблица на времето за готвене) и маркировката за ниво Maxi на 
лопатката за течни рецепти – фиг. 10. 

• Подгответе съставките, както е посочено в книгата с рецепти. Поставете съставките в 
тавичката за готвене съгласно указанията в рецептата. 

• Освободете дръжката и я спуснете докрай в отделението ѝ – фиг. 12. 

• Затворете капака – фиг. 13. 
• Включете уреда в контакт. Чуват се 2 звукови сигнала и екранът изписва 00 – фиг. 14. 

2 начина за задаване на времето за готвене: 
Автоматичен режим за готвене: 
9 режима на готвене автоматично регулират температурата за готвене и това дали 
лопатката се върти според избрания тип на ястието. 

• Изберете Режим на функциониране – фиг. 15. 
• За да изберете режима на готвене, натиснете бутона +, докато се изведе необходимия 

режим 1 до 9 – фиг. 16. 
• Натиснете бутона за старт        – фиг. 17. 
• Регулирайте времето за готвене, като натиснете бутона +/-. 

Забележка: Регулирайте времето за готвене след като стартирате уреда. 
• Когато използвате автоматичен режим за готвене, спазвайте указанията в книгата с 

рецепти относно положението на продуктите в тавичката. 
Забележка: Лопатката не се завърта в началото на готвенето в режими 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 

• За да спрете или да отмените режим за готвене, задръжте натиснат бутона  
 за 2 секунди – на екрана се изписва 00 (фиг. 14) 

ГОТВЕНЕ 



11  

 

1. Чипс и пържени картофи, 

напр. картофен чипс, 

зеленчуков чипс, картофи 

“уеджис”... 

2. Храни с галета, напр. 

пилешки хапки, панирани 

скариди... 

3. Панирани храни, напр. 

панирани лучени кръгчета, 

панирани калмари 

(пръстени)... 

4. Рулца, напр. тестени 

закуски като самоса, 

пролетни рулца... 

5. Месни и зеленчукови кюфтета 

 

Програми “1 хранене наведнъж” 

6. Пиле, напр. бутчета и           BG 
крилца... 

7. Уок*, напр. пържен ориз 

със скариди, задушено 

говеждо, пържени 

зеленчуци... 

8. Интернационална кухня*, 

напр. таджин с агнешко, 

кебап... 

 

9. Десерти, напр. компот от 

ябълки и круши, 

карамелизирани ядки... 

Ръчен режим: 
• Задайте готвенето в минути с помощта на бутона +/- (вж. таблицата за готвене на стр. 14 

до стр. 16). 

• След това задайте температурата за готвене, като натиснете бутона за 

температура/таймер – фиг. 18, и задайте необходимата температура с помощта на 

бутона +/- (вж. таблицата за готвене на стр. 14 до стр. 16). 

• Натиснете бутона за старт. 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
• Избраната продължителност се извежда и ще започне обратно отброяване в минути. 

Времето се избира и извежда в минути. Само оставащото време под 1 минута се 

извежда в секунди. 

• Уредът може да се постави на пауза. Просто натиснете бутона    . С натискане на бутона               
готвенето се възобновява. 

• Времето може да се промени по всяко време, докато тече готвенето, с помощта на 

бутоните +/- – фиг. 17. 

• В случай на грешка или за да изтриете избраното време, задръжте натиснат бутона

за 2 секунди и изберете времето отново. 

Отложен старт 
Отложен старт може да се зададе с помощта на един от 9 автоматични режими за 

готвене или в ръчен режим: 

– Включете уреда в контакта. 

– Натиснете бутона за Температура/Таймер за най-малко 3 секунди. Появява се 

пиктограмата    , след което на таймера мига 0:00. 

– Задайте времето за отложен старт с помощта на бутоните +/- (Интервали: 10 минути) 

(до максимум 9 часа). 

– Натиснете бутона за старт и таймерът за отложен старт започва обратното отброяване. 
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Готвенето започва, след като таймерът за отложен старт достигне 0:00. 
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Функция за поддържане на топлината 
• Когато готвенето приключи, ако не бъде извършено действие до 3 минути, автоматично 

се включва режимът за поддържане на топлината (с изключение на режим 1 – Чипс). 

• След 30 минути поддържане на топлината уредът се изключва. 

• За да деактивирате функцията за поддържане на топлината, натиснете едновременно 

бутоните + и - и задръжте (3 секунди). 

• За да активирате повторно функцията за поддържане на топлината, натиснете 

едновременно бутоните + и - и задръжте (3 секунди). 

Извадете продуктите 
Когато отворите капака, уредът спира да работи. За да стартирате готвенето отново, 
затворете капака и натиснете бутона                      . 
Когато капакът е оставен отворен за повече от 2 минути, уредът се нулира.  
• Когато готвенето приключи, таймерът издава звуков сигнал. 
• Отворете капака – фиг. 1. 

• Повдигнете дръжката, докато чуете щракване, с което тя се заключва, и извадете 
тавичката за готвене – фиг. 19 и 20. 

• Сервирайте веднага. 

• За да избегнете опасност от изгаряния, не докосвайте капака или която и да било част 

освен хладните на допир части: дръжката на тавичката и бутона за отваряне на капака. 
 

 

 

• Не добавяйте сол, докато чипсът е в тавичката за готвене. Добавяйте сол само след 

като чипсът бъде изваден от тавичката за готвене. 

• Когато добавяте сушени подправки в ActiFry, ги смесвайте с малко количество масло 

или течност. Ако опитате да ги поръсите директно в тавичката, те само ще се носят във 

въздуха поради действието на системата за горещ въздух. 

• Силно оцветените подправки могат леко да боядисат лопатката и частите на уреда. 

Това е нормално. 

• Подготвяйте всички продукти на парчета с равномерни размери, за да сте сигурни, че 

ще се сготвят едновременно. 

• Подгответе зеленчуците, особено кореноплодните, на малки парчета или с размер за 

пържени зеленчуци, за да се сготвят добре. 

• Ако използвате лук в рецепти за ActiFry, е най-добре да ги нарежете на тънки 

филийки, вместо да ги накълцвате, тъй като се приготвят по-добре. Разделете 

кръгчетата лук, преди да ги добавите в тавичката за готвене, и ги разбъркайте набързо, 

за да се разпределят равномерно. 
Само за автоматичния режим за готвене: 

• За някои избрани режими за готвене съставките следва да се поставят в тавичката за 

готвене както е посочено в книгата с рецепти за Actifry Genius. Това гарантира 

подходящо ниво на приготвяне на всяка съставка. Тези, които се нуждаят от по-

продължително време за готвене, се поставят в горната половина на тавичката. Тези, 

които се нуждаят от по-кратко време за готвене, се поставят в близост до дръжката. 

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ С ACTIFRY GENIUS 
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СЪВЕТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ BG 

СЪВЕТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ С ACTIFRY 
GENIUS (само за Обединеното кралство) 

За най-добри резултати с Вашия уред ActiFry, 
Ви съветваме да спазвате нашите препоръки относно типа 

на картофите и маслото, които да използвате. 
Кой вид картофи да използвам? 
В общия случай препоръчваме да използвате картофи, препоръчани за пържене. В много 
супермаркети на опаковката е посочено кои видове са подходящи за приготвяне на 
пържени картофи. За постигане на добри резултати препоръчваме разновидности като King 
Edward и Maris Piper. Когато картофите са набрани наскоро, те имат по-високо съдържание 
на вода, затова препоръчваме да се готвят за няколко минути повече.  
Къде следва да съхранявам картофите? 
Най-добре е картофите да се съхраняват в тъмна маза или в хладен шкаф (между 6 и 8°C), 
далеч от светлина. 
Как да подготвя картофите за ActiFry? 
За да постигнете най-добри резултати, трябва да се погрижите картофите да не се слепват. 
Имайки това предвид, измийте целите картофи и след това ги нарежете за пържене с 
помощта на остър нож или ренде за картофи. Картофите трябва да са с еднакъв размер, за 
да се сготвят едновременно. Измийте нарязаните картофи с обилно количество студена 
вода, докато потече прозрачна, така че да премахнете възможно най-много от скорбялата. 
Подсушете картофите старателно с чиста кърпа за съдове, която попива добре. Картофите 
трябва да са идеално сухи, преди да ги поставяте в ActiFry, иначе те няма да станат 
хрупкави. За да проверите дали са достатъчно сухи, ги поставете върху кухненска хартия 
точно преди готвене. Ако по хартията остане влага, подсушете отново. Имайте предвид, че 
времето за готвене на пържените картофи ще се различава според използваното 
количество и партидата на картофите. 
Как да режа картофите? 
Размерът на картофите влияе на това, колко хрупкави или меки ще се получат. Колкото по-
тънки са пържените картофи, толкова по-хрупкави ще станат те, и обратно, по-дебелите 
пържени картофи са по-меки отвътре. Можете да нарежете своите пържени картофи със 
следната дебелина и дължина според вкуса си: 

Дебелина: Американски тип: 8 x 8 mm/ Тънки: 10 x 10 mm/ 
Стандартни: 13 x 13 mm Дължина: До около 9 cm. 

В ActiFry максималната препоръчителна дебелина на пържените картофи 
е 13 mm x 13 mm с дължина до 9 cm. 

Какъв тип олио да използвам? 
В ActiFry можете да използвате голямо разнообразие от масла: 

• Стандартни масла: маслиново масло, масло от гроздови семки, фъстъчено масло, 
слънчогледово масло, соево масло* 

• Ароматизирани масла: масла с накиснато ароматни подправки, чесън, чили, лимон... 
• Специализирани масла: лешниково*, сусамово*... 
(*гответе съгласно указанията на производителя) 
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Посоченото време за готвене е обща насока и е възможно да се различава според 
сезонността на продуктите, размера им, използваните количества и индивидуалните 
вкусове, както и напрежението. Посоченото количество масло може да се увеличи според 

Вашия вкус и нужди. Ако искате пържените картофи да са по-хрупкави, можете да 
удължите времето за готвене с няколко минути. 

Картофи 

 
* Прясно набраните картофи е възможно да се нуждаят от по-продължително готвене, за 

да станат по-хрупкави и златисти. 

** За най-добри резултати препоръчваме да използвате замразени картофи, които не са 
оваляни в пшенично брашно, тъй като при тях се получава по-малко хрупкав резултат, а 

брашното може да падне по време на готвене (проверете списъка на съставките върху 
опаковката за подробности). 

Месо – птиче 
За да разнообразите вкуса на месото, не се колебайте да смесвате подправки към маслото 
(червен пипер, къри, смесени билки, мащерка, дафинов лист и др.). 

 Тип Количество Actifry 
лъжици 
масло 

Режим 
на 
готвене 

Genius 1,2 kg 
време за 
готвене (мин) 

Genius 1,7 
kg време 
за готвене 
(мин) 

Пилещки 
хапки 

Замразени 
или 
пресни 

750 g Няма 2 13 – 15 10 - 12 

Пресни 1200 g Няма 2 - 13 – 15 
Замразени 1200 g Няма 2 - 15 – 17 

Пилешки 
бутчета 

Пресни 4 до 6 Няма 6 20 – 25 20 – 22 

Пилешки 
гърди 
(обезкостени) 

Пресни 6 Няма 6 20 – 25 18 – 20 
Пресни 9 Няма 6 - 22 – 24 

Кюфтета Замразени 750 g 1 5 16 – 18 14 – 15 
Замразени 1200 g 1 1/2 5 - 18 – 20 

  

ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ 

1000 g 3/4 1 30-34 28-30 

1500 g 1 1 X 36-38 

1700 g 1 1 X 42-44 

Замразени 
картофи 13 mm x 
13 mm 

Замразени 

(картофи)** 

750 g Няма 1 26-28 23-25 

1200 g Няма 1 – 36-38 

Actifry 
Тип Количество   лъжици 

масло 

750 g 1/2 

Готвене Genius 1,2 kg       Genius 1,7 kg 
режим готвене готвене 

време* (мин) време* 
(мин) 

1 26 - 28 25 - 27 

Пресни картофи   Пресни (пърж. 

10 mm x 10 mm              картофи) 
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Ястия от ориз и зеленчуци 
 Тип Количество Actifry 

лъжици 
масло 

Режим 
на 
готвене 

Genius 1,2 kg 
време за 
готвене (мин) 

Genius 1,7 
kg време 
за готвене 
(мин) 

Рататуй* Замразени 750 g Няма 7 16 – 18 14 - 16 
Замразени 1000 g Няма 7 - 23 – 25 

Фермерски 
пържени 
зеленчуци* 

Замразени 1000 g Няма 6 - 22 – 24 

Паеля* Замразени 650 g Няма 220°C 16 – 19 12 – 14 
Замразени 

1000 g Няма 220°C - 15 – 17 

* Замразени заготовки, които не се предлагат във всички държави 

Риба – черупчести 
 Тип Количество Actifry 

лъжици 
масло 

Режим 
на 
готвене 

Genius 1,2 kg 
време за 
готвене (мин) 

Genius 1,7 
kg време 
за готвене 
(мин) 

Панирани 
калмари 

Замразени 
 

300 g Няма 
 

3 11 – 13 10 - 12 

500 g 3 - 11 – 13 

Едри 
скариди 
(сурови) 

Пресни 300 g Няма 
 

3 11 – 13 8 – 10 

450 g 3 - 8 – 10 

Зеленчуци 
 

  
Тип 

 
Количество 

 

Actifry 
лъжици 
масло 

 

Режим 
за 
готвене 

Genius 1,2 kg 
време за 

готвене (мин) 

Genius 1,7kg 
време за 

готвене (мин) 

 
Тиквички 

 
Ленти 

750 g 1 + 150 ml вода 7 25 - 30 20 - 25 

1200 g 1 + 150 ml вода 7 – 25 - 30 

 
Чушки 

 
Ленти 

650 g 1 + 150 ml вода 7 18 - 22 15 - 18 

1200 g 1 + 150 ml вода 7 – 20 - 25 

 
Гъби 

 
Четвъртини 

650 g 1 7 10 - 15 10 - 15 

1000 g 1 7 – 16 - 18 

 
Домати 

 
Четвъртини 

650 g 1 + 150 ml вода 7 13 - 16 12 - 14 

1000 g 1 + 150 ml вода 7 – 15 - 17 

 
Лук 

 
Резени 

500 g 1 220°C 12 - 16 12 - 14 

750 g 1 220°C – 18 - 20 
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Плодове 
 

  
Тип 

 
Количество 

 

Actifry лъжици 
масло и захар 

 

Режим 
за 
готвене 

Genius 1,2 kg 
време за 

готвене (мин) 

Genius 1,7kg 
време за 

готвене (мин) 

 
Банани 

 
Резени 

5 1 + 1 захар 9 5 - 6 5 - 6 

7 1 + 1 захар 9 – 5 - 6 

 
Ягоди 

 
Четвъртини 

1000 g 2 захар 9 10 - 12 8 - 10 

1500 g 2 захар 9 – 10 - 12 

 
Ябълки 

 
Половинки 

3 1 + 1 захар 9 10 - 12 8 - 10 

5 1 + 2 захар 9 – 10 - 12 

 Пресни 1 2 захар 9 10 - 15 10 - 12 

Ананас 
(обелени и 

нарязани 

на 

      

2 

 

2 захар 

 

9 

 

– 

 

15 - 17 

 парчета) 

 

 

Почистване на уреда 
Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.  Не използвайте корозивни или 
абразивни почистващи продукти. Подвижният филтър трябва да се почиства редовно. За 
да осигурите по-дълъг живот на подвижната тавичка за готвене, никога не използвайте 
метални прибори.  
Не препоръчваме употребата на препарат, различен от такъв за миене, за почистване на 
която и да било част от уреда. 
• Оставете уреда да изстине напълно преди почистване. 

• Отворете капака, като натиснете бутона – фиг. 1, и натиснете кукичките, за да премахнете 
капака – фиг. 2. 

• Повдигнете подвижната дръжка на тавичката, докато чуете щракване, за да премахнете 
тавичката – фиг. 3. 

• Извадете тавичката за готвене. 
• Премахнете лопатката, като натиснете бутона за освобождаване – фиг. 4. 

• Премахнете подвижния филтър – фиг. 6. 

• За да премахнете пръстена за обръщане, дръпнете щипките навън, след което го 

повдигнете. 

• Всички подвижни части са подходящи за съдомиялна машина – фиг. 7, или могат да 

се почистват с неабразивна гъба и препарат за миене. 

• Почиствайте корпуса на уреда с влажна гъба и препарат за миене на съдове – фиг. 8. 

Подсушете внимателно, преди да поставите всичко отново на място. 

• Гарантираме, че подвижната тавичка за готвене Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ 

относно материалите, предназначени за контакт с храни. 

• Ако по тавичката или лопатката полепне, или загори храна, оставете ги да се 

накиснат в топла вода, преди да ги почиствате. 

ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ 



18  

BG 
 

Проблеми Причини Решения 

 
Уредът не е включен както 

трябва. 

 
Все още не сте натиснали 

Уверете се, че уредът е включен 
както трябва в контакт на 
централното захранване. 

бутона . Натиснете бутона . 

Натиснали сте бутона , но 

уредът не работи. Затворете капака. 
Обадете се на телефонната линия 
 за помощ на клиенти 

 
Уредът не работи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лопатката 

Лопатката не се нагрява. 
 
 
 
 
 
 

Лопатката не се върти 

0345 602 1454 
(01) 677 4003 - ROI 
Лопатката не се завърта в началото 
на готвенето в режими на готвене 
2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9. 
Включете отново в ръчен режим, за 
да проверите дали лопатката се 
върти. Ако не се върти, проверете 
дали е поставена в правилно 
положение. В противен случай се 
обадете на телефонната линия за 
помощ на клиенти по-долу: 
0345 602 1454 
(01) 677 4003 - ROI 
 
 
Премествайте лопатката, докато 

не стои на място Лопатката не е закрепена. чуете да щраква – фиг. 12. 

 
Храната не е 

 
Не сте използвали лопатката. Поставете я на място. 

сготвена 
равномерно. 

Продуктите/пържените картофи 
не са нарязани равномерно. 

Нарежете 
продуктите/пържените картофи 
с еднакъв размер. 

НЯКОЛКО СЪВЕТА В СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМИ... 
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Проблеми Причини Решения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пържените 

картофи не са 

достатъчно 

хрупкави.

 

Не използвате вид картофи, 
препоръчан за пържене. 

 
 

Картофите не са измити 
достатъчно и/или не са подсушени 
напълно. 

 
 

 
 
Картофите са нарязани твърде 
дебело. 

 
 

Не използвате достатъчно масло. 

 
Изберете вид картофи, 
предназначен за пържене, като 
Maris Piper или King Edward. 
 

Мийте картофите продължително, за 
да премахнете скорбялата, отцедете 
и подушете много старателно преди 
готвене. Те трябва да са напълно 
сухи. 
 
Нарежете ги на тънки резени. 
Максималните размери на 
картофите са 13 mm x 13 mm. 
 
Увеличете количеството 
масло (вж. таблицата за 
готвене на стр. 14 до стр. 16). 

 
 

Картофите се начупват 
по време на готвенето.

 

Филтърът е запушен. Почистете филтъра. 

Количеството е твърде голямо.  Намалете количеството картофи и 
регулирайте времето за готвене.

Спазвайте максималните количества, 
посочени в таблицата за готвене.

Продуктите остават 
по ръба на 
тавичката. 

В тавичката има твърде много 
храна. 

 
Поставете пръстена за обръщане 
на място. Намалете количеството 
продукти. 

Надхвърлено максимално ниво. Намалете количеството. 
Уверете се, че лопатката е 

 
 

Течности от 
готвенето са 

изтекли върху 
основата на уреда. 

Неизправна тавичка или 
лопатка. 

 
 
 

Надхвърлено максимално 
ниво. 

поставена правилно, в противен 
случай се обадете на 
телефонната линия за помощ на 
клиенти по-долу. 
Спазвайте максималното ниво. 
Не използвайте ActiFry за 
приготвяне на рецепти с високо 
съдържание на течности. 

 
LCD екранът не 

работи. 

 
Уредът не е включен в контакта.  Включете уреда в контакта.  
 
Капакът е отворен. Затворете капака. 

Изключете от контакта, изчакайте 
 

LCD извежда 
Er (грешка). 

 
 

Уредът е 
необичайно 

шумен. 

Уредът не работи както 
трябва. 

 
 

 
Подозирате, че има проблем в 
начина, по който работи моторът 
на уреда. 

10 секунди, включете уреда отново и 
натиснете бутона . 
Ако LCD екранът продължава да 
показва Er, вж. таблицата с кодове 
за грешка на стр. 19. 
Обадете се на телефонната 
линия за помощ на клиенти по-

долу. 
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Ако имате проблеми или запитвания за продукта, моля, свържете се първо с нашия 
екип по връзки с клиенти за експертна помощ и съвети: 

Помощна телефонна линия:      0345 602 1454 - Обединено кралство 
(01) 677 4003 - ROI 

или се свържете с нас чрез нашия уебсайт: www.tefal.co.uk 
 

 
 

 
 
 
 
 

E. 1 или 2 

 
 
 
 

Вентилаторът не работи. 

Проверете дали всички подвижни части 
са поставени и разположени правилно 

(купа, вентилационен извод, решетка и 
подвижен филтър, тавичка, капак). 
Уверете се, че в подвижните части няма 
външни предмети. След като се уверите, 
че във вентилационните изводи няма 
външни предмети, 
ако проблемът продължи да се 
проявява, се обадете се на 
телефонната линия за помощ на 
клиенти. стр. 19. 

 
 

E. 3 

Тази грешка може да се появи, 
ако уредът е съхраняван 
продължително време при 
твърде ниска температура. 

Оставете уреда при околна температура 
над 15°C за един час, преди да го 
включите отново. Ако проблемът 
продължи да се проявява, се обадете се 
на телефонната линия за помощ на 
клиенти. стр. 19. 

 
E. 4 

Сензорът за температура на 
Вашия уред е повреден. 

Обадете се на телефонната линия за 
помощ на клиенти по-долу. стр. 19 

 

 
E. 5 

Напрежението в домашната 

мрежа е твърде ниско. 
Възможно е ефективността на 
готвенето да се промени. 

 

Свържете се с доставчика си на 
електричество. 

 
 

 
E. 6 

Напрежението на Вашата 
домашна мрежа е твърде 
високо; от съображения за 
сигурност уредът следва да 
се защити от прегряване. 

 
 

Свържете се с доставчика си на 
електричество. 

ТАБЛИЦА НА КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКА: E. 
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TEFAL/T-FAL* ОГРАНИЧЕНА МЕЖДУНАРОДНА ГАРАНЦИЯ 

: www.tefal.com 
 

Този продукт може да се ремонтира от TEFAL/T-FAL* по време на и след гаранционния срок. 
Принадлежностите, консумативите и частите, които подлежат на замяна от крайния 

потребител, могат да се закупят, ако са налице на място, съгласно описаното на уебсайта на 

TEFAL/T-FAL www.tefal.com 

Гаранцията** 
TEFAL/T-FAL гарантира този продукт срещу производствен дефект в материалите или 
изработката през гаранционния срок държавите***, посочени в приложения списък на 

държавите, започващ от началната дата на покупка, или от датата на доставка. 
Международната гаранция на производителя обхваща всички разходи, свързани с 
възстановяването на доказано дефектния продукт, така че той да отговаря на 

първоначалните си спецификации, чрез ремонт или замяна на дефектна част и 
необходимия труд. По избор на TEFAL/T-FAL може да се предостави продукт заместител 

вместо дефектният продукт да се ремонтира. Единственото задължение на TEFAL/T-FAL и 
Вашето изключително решение съгласно тази гаранция се ограничават до този ремонт или 
замяна. 

Условия и изключения 
TEFAL/T-FAL не се задължава да ремонтира или заменя продукт, който не е придружен от 
валидно доказателство за покупка. Продуктът може да се занесе директно лично или 
трябва да се опакова по подходящ начин и да се върне с препоръчана доставка (или 

еквивалентен метод на изпращане) до упълномощен сервизен център на TEFAL/T-FAL. 
Данните за пълния адрес на упълномощения сервизен център във всяка държава са 

посочени на уебсайта на TEFAL/T-FAL (www.tefal.com) или могат да бъдат получени с 
обаждане до съответния център за обслужване на клиенти, посочен в приложения списък 
на държавите. За да предложи възможно най-доброто следпродажбено обслужване и за 

да подобрява непрекъснато удовлетвореността на клиентите, TEFAL/T-FAL може да изпрати 
анкета за удовлетвореността на всички клиенти, чиито продукти са ремонтирани или 

обменяни в упълномощен сервизен център на TEFAL/T-FAL. 
Тази гаранция важи само за продукти, закупени и използвани за домашни цели, и не 
покрива щети, възникнали като резултат от злоупотреба, небрежност, неспазване на 

указанията на TEFAL/T-FAL или промени, или неупълномощен ремонт на продукта, 
неизправно опаковане от страна на собственика, или неправилна обработка от 
транспортното дружество. Тя също така не покрива нормално износване, поддръжка или 

замяна на консумативи или следното: 

– употреба на неподходящ тип вода 
или консуматив 

– проникване на вода, прах или насекоми в 
продукта (с изключение на уреди с 
функции, проектирани специално за 
насекоми) 

– натрупване на накип (премахването на 
накип трябва да се извършва съгласно 
указанията за употреба) 

– щети по стъклени или порцеланови съдове 
във вътрешността на продукта 

– щети или незадоволителни резултати, 
които конкретно се дължат на 
неправилно напрежение, или честота 
спрямо посоченото на идентификатора 
на продукта, или в характеристиките му 

– механични щети, претоварване 

– щети в резултат на удар от мълния или токов 
удар 

– злополуки, включително пожар, наводнение и 
др. 

– професионална или търговска употреба 

http://www.tefal.com/
http://www.tefal.com/
http://www.tefal.com/
http://www.tefal.com/
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Законови права на потребителите 
Тази международна гаранция на TEFAL/T-FAL не засяга законовите права, които 
потребителят може да има или правата, които не могат да се изключват, или ограничават, 
нито права срещу продавача, от който потребителят е закупил продукта. Тази гаранция 

дава на потребителя конкретни законови права, а потребителят може също така да има 
други законови права, които се различават според щата или държавата. Потребителят 

може да упражнява тези права по свое усмотрение. 

***Когато един продукт е закупен в държава от списъка, а след това е използван в 

друга държа държава от списъка, срокът на международната гаранция на TEFAL/T-

FAL е този в държавата, в която се използва, дори ако продуктът е закупен в държава 

от списъка с различна продължителност на гаранцията. Процесът на ремонтиране 

може да отнеме повече време, ако продуктът не се продава локално от TEFAL/T-FAL. 

Ако продуктът не може да се ремонтира в новата държава, международната 

гаранция на TEFAL/T-FAL се ограничава до замяна с подобен или алтернативен продукт 

на подобна стойност, доколкото е възможно. 

*Домакинските уреди TEFAL се обозначават с марката T-FAL на някои територии, 

като Америка и Япония. TEFAL/T-FAL са регистрирани търговски марки на Groupe SEB. 

Моля, запазете този документ за справка в случай че желаете да заявите искане по 

гаранцията. 

**Само за Австралия: 
Нашите стоки се предоставят с гаранции, които не могат да се изключат съгласно 
австралийското законодателство за потребителите. Вие имате право на замяна или 

възстановяване на средства за значителна неизправност и компенсация за всички други 
предвидими загуби или щети, в рамките на разумното. Също така имате право на ремонт 

или замяна на стоките, ако те не са с приемливо качество и неизправността не е 
значителна. 
**Само за Индия: Вашият продукт Tefal е гарантиран за 2 години. Гаранцията покрива 
изключително ремонта на дефектен продукт, но по усмотрение на TEFAL е възможно да 
се предостави заместващ продукт вместо да се ремонтира дефектен продукт. 
Задължително е потребителят, за да бъде ремонтиран неговият продукт, да подаде 
заявка за обслужване чрез специализираното приложение за смартфон TEFAL SERVICE 
APP или като се обади на Центъра за обслужване на клиенти на TEFAL на номер 1860-200- 
1232, с работно време пон. – съб. 09:00 до 18:00. Върнатите по пощата продукти няма да 
се покриват от гаранцията. Като доказателство за покупка потребителят трябва да 
предостави подпечатаната гаранционна карта и касова бележка. 
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