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Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. 

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και 
οδηγίες που προορίζονται να σας βοηθήσουν στη λειτουργία και συντήρηση της συσκευής 
σας. Παρακαλείστε να αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε το εγχειρίδιο 
χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Icon Type Meaning

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σοβαρής σωματικής βλάβης ή θανάτου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Κίνδυνος επικίνδυνης τάσης

ΦΩΤΙΑ Προειδοποίηση: Κίνδυνος φωτιάς / εύφλεκτα υλικά

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος σωματικής ή υλικής βλάβης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ / 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ορθή λειτουργία του συστήματος
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1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και

πλήρων πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας και
φυλάξτε το σε εύκολα προσβάσιμο μέρος για να το
συμβουλεύεστε όταν χρειάζεται.

• Το εγχειρίδιο έχει ετοιμαστεί για περισσότερα από
ένα μοντέλα, γι 'αυτό η συσκευή σας ενδέχεται να
μη διαθέτει ορισμένες από τις δυνατότητες που
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Γι' αυτόν το
λόγο, προσέξτε ιδιαίτερα τις εικόνες ενώ διαβάζετε
το εγχειρίδιο χρήσης.

1.1 Γενικές προειδοποιήςεις αςφαλείας
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από

παιδιά από 8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν
τους έχει δοθεί επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά
με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα 

προσπελάσιμα μέρη της αποκτούν υψηλή 
θερμοκρασία κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε 
ιδιαίτερα να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις θέρμανσης. 
Πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά κάτω των 8 ετών 
εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην 
αποθηκεύετε είδη πάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν εμφανιστεί ρωγμή στην 
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να 
αποφύγετε το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας.
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• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσω εξωτερικού
χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος
τηλεχειρισμού.

• Κατά τη χρήση η συσκευή θα θερμανθεί. Θα
πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να μην αγγίζετε τις
αντιστάσεις θέρμανσης.

• Οι λαβές ενδέχεται να ζεσταθούν μετά από σύντομο
χρονικό διάστημα κατά τη χρήση.

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που
χαράζουν ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να
καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου και
άλλες επιφάνειες. Μπορούν να χαράξουν την
επιφάνεια, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει
θραύση του τζαμιού ή ζημιά στην επιφάνεια.

• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον
καθαρισμό της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν εμφανιστεί ρωγμή στην 
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να 
αποφύγετε το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να 
είναι πολύ ζεστά όταν μαγειρεύετε ή ψήνετε. Κρατήστε 
τα μικρά παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν 
χρησιμοποιείται.
• Η συσκευή σας έχει παραχθεί σε συμμόρφωση με

όλα τα εφαρμόσιμα τοπικά και διεθνή πρότυπα και
κανονισμούς.

• Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών
πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του
εξουσιοδοτημένου σέρβις. Εργασίες εγκατάστασης
και επισκευών που εκτελούνται από μη
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς μπορεί να είναι
επικίνδυνες. Μην αλλάξετε ή να τροποποιήσετε
τις προδιαγραφές της συσκευής με οποιοδήποτε
τρόπο. Ακατάλληλα προστατευτικά εστιών ενδέχεται
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να προκαλέσουν ατυχήματα.
• Πριν τη σύνδεση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε

ότι συμφωνούν οι τοπικές συνθήκες διανομής
ενέργειας (φύση του αερίου και πίεση του αερίου ή
η τάση και συχνότητα της παροχής ρεύματος) με τις
προδιαγραφές της συσκευής. Οι προδιαγραφές για
τη συσκευή αυτή αναφέρονται στην ετικέτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο 

για μαγείρεμα φαγητού και προορίζεται για οικιακή 
χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο. Δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή 
οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, όπως για μη οικιακή 
χρήση ή σε επαγγελματικό περιβάλλον ή για θέρμανση 
χώρων.
• Μην χρησιμοποιείτε τις λαβές της πόρτας του

φούρνου για να σηκώσετε ή να μετακινήσετε τη
συσκευή.

• Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για
να διασφαλίζεται η ασφάλειά σας. Επειδή το γυαλί
μπορεί να σπάσει, θα πρέπει να προσέχετε κατά τον
καθαρισμό του, ώστε να αποφύγετε να το χαράξετε.
Αποφύγετε να χτυπήσετε το γυαλί με αξεσουάρ.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν θα
παγιδευτεί ή καταστραφεί κατά την εγκατάσταση
της συσκευής. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για σέρβις
ή από άτομα με παρόμοια εξειδίκευση, για την
αποφυγή κινδύνων.

• Όταν είναι ανοιχτή η μπροστινή πόρτα, μην αφήνετε
τα παιδιά να ανεβαίνουν ή να κάθονται σ' αυτή.

• Παρακαλούμε να κρατάτε παιδιά και ζώα μακριά
από αυτή τη συσκευή.
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1.2 προειδοποιήςεις Για την εΓκατάςταςη
• Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πριν ολοκληρωθεί

η εγκατάστασή της.
• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από

εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί
να προκληθεί από λανθασμένη τοποθέτηση και
εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

• Όταν αποσυσκευάζετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος, μη
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αλλά απευθυνθείτε
αμέσως σε εξουσιοδοτημένο σέρβις. Επειδή τα
υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία
(νάιλον, συνδετήρες συρραπτικών, φελιζόλ, κλπ.)
μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στα
παιδιά και θα πρέπει να τα συλλέγετε και να τα
απομακρύνετε άμεσα.

• Προστατέψτε τη συσκευή σας από τις καιρικές
επιδράσεις. Μην την αφήνετε εκτεθειμένη σε
επιδράσεις όπως ήλιο, βροχή, χιόνι κλπ.

• Τα υλικά που περιβάλλουν τη συσκευή (ντουλάπι)
πρέπει να μπορούν να αντέχουν θερμοκρασία
τουλάχιστον 100 °C.

• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω
από διακοσμητική πόρτα, ώστε να αποφευχθεί η
υπερθέρμανση.

1.3 κατά τη διάρκεια της χρήςης
• Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά το φούρνο

σας, μπορεί να παρατηρήσετε ελαφρά οσμή. Αυτό
είναι απόλυτα φυσιολογικό και προκαλείται από
τα υλικά μόνωσης στα θερμαντικά στοιχεία. Για
το λόγο αυτό, πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο,
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αφήστε τον να λειτουργήσει χωρίς τρόφιμα στη 
μέγιστη θερμοκρασία για 45 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι 
το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο το 
προϊόν είναι καλά αεριζόμενο.

• Προσέξτε κατά το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου
κατά τη διάρκεια ή μετά το μαγείρεμα. Ο ζεστός
ατμός από το φούρνο μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα.

• Μη διατηρείτε εύφλεκτα ή καύσιμα είδη, μέσα ή
κοντά στη συσκευή όταν χρησιμοποιείται.

• Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου για να
αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε τα τρόφιμα στο
φούρνο.

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καλυφθεί
εσωτερικά ο φούρνος με αλουμινόχαρτο,
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.

• Μην τοποθετείτε σκεύη ή δίσκους ψησίματος
απευθείας πάνω στη βάση του φούρνου κατά το
μαγείρεμα. Η βάση θερμαίνεται πάρα πολύ και
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

Μην αφήνετε τη συσκευή μαγειρέματος χωρίς 
επιτήρηση όταν μαγειρεύετε με μαγειρικό λίπος ή λάδι. 
Μπορεί να αναφλεγούν σε περίπτωση 
υπερθέρμανσης. Ποτέ μην προσπαθήσετε να 
καταπολεμήσετε με νερό τις φλόγες από λάδι που 
καίγεται, αντί αυτού σβήστε την κουζίνα και καλύψτε το 
σκεύος με το καπάκι του ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
• Αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για

μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το από
τον διακόπτη κεντρικού ελέγχου.

• Βεβαιωθείτε ότι τα περιστροφικά κουμπιά χειρισμού
της συσκευής είναι πάντα στη θέση "0" (διακοπή),
όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.

• Οι δίσκοι είναι κεκλιμένοι όταν τραβηχτούν.



Προσέξτε να μην χυθεί ή να μη ρίξετε ζεστό φαγητό 
όταν το αφαιρείτε από το φούρνο.

• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στην πόρτα του
φούρνου όταν βρίσκεται στην ανοικτή του θέση.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ασυμμετρία στον
φούρνο ή να προκαλέσει βλάβη στην πόρτα.

• Μην κρεμάτε πετσέτες, υφάσματα πιάτων ή ρούχα
από τη συσκευή ή τις λαβές της.

1.4 κατά τον καθαριςμό και τη ςυντήρηςη
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι

απενεργοποιημένη από τον διακόπτη τροφοδοσίας
πριν πραγματοποιήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό ή
συντήρηση.

• Μην αφαιρείτε τα περιστροφικά κουμπιά χειρισμού
για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου.

• Για να διατηρήσετε την αποδοτικότητα και την
ασφάλεια της συσκευής σας, σας συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και να
καλείτε τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
σέρβις μας σε περίπτωση ανάγκης.

Δήλωση συμμόρφωσης CE
Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις 
ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις 
και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις 
που περιέχονται στα πρότυπα που 

αναφέρονται. 
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο για 
μαγείρεμα στο σπίτι. Οποιαδήποτε άλλη χρήση (όπως 
θέρμανση δωματίου) είναι ακατάλληλη και επικίνδυνη.

Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για πολλά μοντέλα. 
Ενδέχεται να παρατηρήσετε διαφορές ανάμεσα σε 
αυτές τις οδηγίες και το μοντέλο σας.
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Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής
Το σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία του 
δείχνει ότι το προϊόν αυτό δεν επιτρέπεται να 
απορριφθεί με τα οικιακά απορρίμματα. 
Αντίθετα θα πρέπει να παραδοθεί σε αρμόδια 
θέση συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών για ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας σωστή 
απόρριψη του προϊόντος, συμβάλλετε στην πρόληψη 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, που αλλιώς θα μπορούσαν να 
προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη αυτού 
του προϊόντος. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο του δήμου σας, 
με την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών 
απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο 
αγοράσατε το προϊόν.
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή αυτή 
πρέπει να εγκατασταθεί από 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις ή από 
αρμόδιο τεχνικό, σύμφωνα με τις οδηγίες 
που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό και σε 
συμφωνία με τους τρέχοντες τοπικούς 
κανονισμούς.
• Εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να

προκαλέσει τραυματισμό και βλάβη,
για τα οποία ο κατασκευαστής δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη και η
εγγύηση θα είναι άκυρη.

• Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι οι τοπικές συνθήκες διανομής (τάση
και συχνότητα ηλεκτρικού ρεύματος)
και οι ρυθμίσεις της συσκευής είναι
συμβατές. Οι ρυθμίσεις για αυτή τη
συσκευή δηλώνονται στην ετικέτα.

• Οι νόμοι, διατάξεις, οδηγίες και τα
πρότυπα που βρίσκονται σε ισχύ στη
χώρα χρήσης της συσκευής πρέπει
να τηρούνται (κανονισμοί ασφάλειας,
σωστή ανακύκλωση σε συμφωνία με
τους κανονισμούς, κ.τ.λ.).

2.1 οδηΓίες Για τον εΓκαταςτάτη
Γενικές οδηγίες
• Αφού αφαιρέσετε το υλικό συσκευασίας

από τη συσκευή και τα εξαρτήματά της,
βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν έχει
υποστεί ζημιά. Αν υποψιάζεστε την
ύπαρξη οποιασδήποτε ζημιάς, μην την
χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε
αμέσως με εξουσιοδοτημένο
προσωπικό σέρβις ή με αρμόδιο
τεχνικό.

• Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν
εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά κοντά στη
συσκευή, όπως κουρτίνες, λάδι, πανιά
κ.τ.λ., που πιάνουν γρήγορα φωτιά.

• Ο πάγκος εργασίας και τα έπιπλα
γύρω από τη συσκευή πρέπει να έχουν
κατασκευαστεί από υλικά ανθεκτικά σε
θερμοκρασίες άνω των 100°C.

• Η συσκευή δεν θα πρέπει να
εγκατασταθεί ακριβώς πάνω από
πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, καταψύκτη,
πλυντήριο ή στεγνωτήριο ρούχων.

2.2 εΓκατάςταςη της κουζίνας
Οι συσκευές παρέχονται με κιτ 
εγκατάστασης και μπορούν να 
εγκατασταθούν πάνω σε πάγκο εργασίας 
με κατάλληλες διαστάσεις. Οι διαστάσεις 
για την εγκατάσταση της εστίας και του 
φούρνου παρέχονται παρακάτω.

A 
(χλστ.) 557 ελάχ./μέγ. F (mm) 560/580

B 
(χλστ.) 550 ελάχ. G (mm) 555

C (mm) 595 ελάχ. H/I (mm) 590/600

D (mm) 575 ελάχ. J/K (mm) 5/10

E (mm) 576
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F

A B

Γ

ΓD

Ε
G

H

J

Εγκατάσταση κάτω από πάγκο εργασίας

F

A B

Γ

ΓD

Ε
G

I

J

K
Εγκατάσταση σε επίτοιχη μονάδα

Αφού κάνετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις, 
τοποθετήστε τον φούρνο μέσα στο ντουλάπι 
σπρώχνοντάς τον προς τα εμπρός. Ανοίξτε 
την πόρτα του φούρνου και τοποθετήστε 
2 βίδες στις οπές που βρίσκονται επάνω 
στο πλαίσιο του φούρνου. Ενώ το προϊόν 
βρίσκεται σε επαφή με την ξύλινη επιφάνεια 
του ντουλαπιού, σφίξτε τις βίδες.
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2.3 ηλεκτρική ςύνδεςη και αςφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ηλεκτρική 
σύνδεση της συσκευής αυτής θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί από 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις ή από 
αρμόδιο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον 
οδηγό και σε συμφωνία με τους τρέχοντες 
τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ.

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην
παροχή ρεύματος, πρέπει να ελέγξετε
αν η ονομαστική τάση της συσκευής
(αναγράφεται στην αναγνωριστική
πινακίδα της συσκευής) αντιστοιχεί
στην τάση του παρεχόμενου ρεύματος.
Επίσης πρέπει να ελέγξετε αν η
ηλεκτρική εγκατάσταση είναι επαρκής
για να παραλάβει την ονομαστική ισχύ
της συσκευής (επίσης υποδεικνύεται
στην αναγνωριστική πινακίδα).

• Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε πως
χρησιμοποιούνται μονωμένα καλώδια.
Εσφαλμένη σύνδεση θα μπορούσε
να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Αν
το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη
και πρέπει να αντικατασταθεί, αυτό
πρέπει να πραγματοποιηθεί από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

• Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς,
πολύπριζα και/ή καλώδια επέκτασης.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να
διατηρείται μακριά από θερμά μέρη της
συσκευής και δεν πρέπει να τσακίζει ή
να συνθλίβεται. Διαφορετικά το καλώδιο
μπορεί να υποστεί ζημιά, προκαλώντας
βραχυκύκλωμα.

• Αν η συσκευή δεν συνδεθεί στο ρεύμα
με βύσμα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί
διακόπτης απομόνωσης όλων των
πόλων (με ελάχιστη απόσταση
επαφών 3 mm) ώστε να πληρούνται οι
κανονισμοί ασφάλειας.

•  Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για παροχή
ρεύματος 220-240V  Αν η παροχή σας
είναι διαφορετική, επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις ή
αρμόδιο ηλεκτρολόγο.

• Το καλώδιο ρεύματος (H05VV-F)
πρέπει να είναι αρκετού μήκους ώστε
να συνδεθεί στη συσκευή, ακόμα και αν
η συσκευή τραβηχτεί μπροστά από το
ντουλάπι.

• Διασφαλίστε πως όλες οι συνδέσεις
έχουν συσφιχτεί επαρκώς.

• Στερεώστε το καλώδιο παροχής στη
συγκράτηση καλωδίου και στη συνέχεια
κλείστε τον κάλυμμα.

• Η σύνδεση του κιβωτίου ακροδεκτών
τοποθετείται μέσα στο κιβώτιο
ακροδεκτών.

Καφέ Κίτρινο+Πράσινο

Μπλε
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σημαντικό: Οι προδιαγραφές του προϊόντος ποικίλουν και η εμφάνιση της συσκευής
σας μπορεί να διαφέρει από τις εικόνες παρακάτω.

Κατάλογος εξαρτημάτων

1. Πίνακας ελέγχου
2. Λαβή πόρτας φούρνου
3. Πόρτα φούρνου1

2

3

Πίνακας ελέγχου

4. Χρονοδιακόπτης
5. Κουμπί ελέγχου λειτουργίας φούρνου
6. Κουμπί ελέγχου θερμοστάτη φούρνου

5 4 6



EL - 15

4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4.1 έλεΓχος λειτουρΓίας φούρνου
Κουμπί ελέγχου λειτουργίας φούρνου
Γυρίστε το κουμπί στο αντίστοιχο σύμβολο 
της επιθυμητής λειτουργίας μαγειρέματος. 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες 
λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
'Λειτουργίες φούρνου'.
Κουμπί ελέγχου θερμοστάτη φούρνου
Αφού επιλέξετε μια λειτουργία 
μαγειρέματος, γυρίστε το κουμπί για να 
ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. 
Η λυχνία του θερμοστάτη του φούρνου 
θα ανάβει κάθε φορά που ο θερμοστάτης 
βρίσκεται σε λειτουργία για να θερμανθεί ο 
φούρνος ή να διατηρηθεί η θερμοκρασία.
Λειτουργίες φούρνου

Λαμπτήρας φούρνου: 
Μόνο η λυχνία του 
φούρνου θα ανάψει. 
Θα παραμείνει 
αναμμένη για τη 
διάρκεια της 
λειτουργίας 
μαγειρέματος.
Λειτουργία 
απόψυξης: Οι 
προειδοποιητικές 
λυχνίες θα 
ενεργοποιηθούν και ο 
ανεμιστήρας θα αρχίσει 
να λειτουργεί. Για να 

χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης, 
τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο 
φούρνο σε ένα ράφι που βρίσκεται στην 
τρίτη υποδοχή από κάτω. Συνιστάται να 
τοποθετείτε ένα δίσκο φούρνου κάτω από 
το τρόφιμο απόψυξης για να συλλέξετε το 
νερό από τον πάγο που λιώνει. Αυτή η 
λειτουργία δεν μαγειρεύει ή ψήνει το φαγητό 
σας, αλλά μόνο θα το ξεπαγώσει.

Στατική λειτουργία 
μαγειρέματος: Ο 
θερμοστάτης του 
φούρνου και οι 
προειδοποιητικές 
λυχνίες θα 
ενεργοποιηθούν, η 
κάτω και η πάνω 

αντίσταση θα αρχίσουν να λειτουργούν. Η 
στατική λειτουργία μαγειρέματος εκπέμπει 
θερμότητα που διασφαλίζει ομοιόμορφο 
μαγείρεμα του φαγητού. Αυτό είναι ιδανικό 
για να μαγειρεύετε είδη ζύμης, κέικ, ψητά 
ζυμαρικά, λαζάνια και πίτσα. Συνιστάται 
προθέρμανση του φούρνου για 10 λεπτά 

και σε αυτή τη λειτουργία είναι προτιμότερο 
να μαγειρεύετε σε μία μόνο θέση τη φορά.

Λειτουργία αέρα 
(Fan): Ο θερμοστάτης 
του φούρνου και οι 
προειδοποιητικές 
λυχνίες θα 
ενεργοποιηθούν, η 
κάτω και η πάνω 

αντίσταση και ο αέρας θα αρχίσουν να 
λειτουργούν. Αυτή η λειτουργία είναι καλή 
για το ψήσιμο ζαχαροπλαστικής. Το 
μαγείρεμα γίνεται από τα κατώτερα και 
ανώτερα στοιχεία θέρμανσης μέσα στον 
φούρνο και από τον αέρα, ο οποίος παρέχει 
κυκλοφορία αέρα, δίνοντας ένα ιδιαίτερο 
αποτέλεσμα ψησίματος γκριλ στο φαγητό. 
Συνιστάται προθέρμανση του φούρνου για 
10 λεπτά. 

Λειτουργία κάτω 
αντίστασης και αέρα 
(Fan): Ο θερμοστάτης 
του φούρνου και οι 
προειδοποιητικές 
λυχνίες θα 
ενεργοποιηθούν, η 

κάτω αντίσταση και ο αέρας θα αρχίσουν να 
λειτουργούν. Ο αέρας και η λειτουργία 
χαμηλότερης θέρμανσης είναι ιδανικά για το 
ψήσιμο τροφίμων, όπως η πίτσα, 
ομοιόμορφα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Ο αέρας διανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα 
στο φούρνο, ενώ η κάτω αντίσταση 
εξασφαλίζει το ψήσιμο του φαγητού. 
Συνιστάται προθέρμανση του φούρνου για 
10 λεπτά.

Λειτουργία γκριλ: Ο 
θερμοστάτης του 
φούρνου και οι 
προειδοποιητικές 
λυχνίες θα 
ενεργοποιηθούν, και η 
αντίσταση γκριλ θα 

αρχίσουν να λειτουργούν. Αυτή η λειτουργία 
χρησιμοποιείται για ψήσιμο και 
καβούρντισμα στα πάνω ράφια του 
φούρνου. Με ένα πινέλο αλείψτε ελαφρά τη 
συρμάτινη σχάρα με λάδι για να μην 
κολλάνε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα 
τρόφιμα στο κέντρο της σχάρας. Να 
τοποθετείτε πάντα κάτω από τη σχάρα ένα 
δίσκο για τη συλλογή τυχών λαδιών ή 
λίπους που θα στάξει. Συνιστάται 
προθέρμανση του φούρνου για 10 λεπτά.
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Προειδοποίηση: Κατά το ψήσιμο στη 
σχάρα, η πόρτα του φούρνου πρέπει 
να διατηρείται κλειστή και η 

θερμοκρασία του φούρνου να ρυθμίζεται 
στους 190 °C.

Λειτουργία για ταχύ 
ψήσιμο γκριλ: Ο 
θερμοστάτης του 
φούρνου και οι 
προειδοποιητικές 
λυχνίες θα 
ενεργοποιηθούν, και το 

γκριλ και η πάνω αντίσταση θα αρχίσουν να 
λειτουργούν. Αυτή η λειτουργία 
χρησιμοποιείται για ταχύτερο ψήσιμο και για 
το ψήσιμο φαγητού με μεγαλύτερη 
επιφάνεια, όπως το κρέας. Χρησιμοποιήστε 
τα επάνω ράφια του φούρνου. Με ένα 
πινέλο αλείψτε ελαφρά τη συρμάτινη σχάρα 
με λάδι για να μην κολλάνε τα τρόφιμα και 
τοποθετήστε τα τρόφιμα στο κέντρο της 
σχάρας. Να τοποθετείτε πάντα κάτω από τη 
σχάρα ένα δίσκο για τη συλλογή τυχών 
λαδιών ή λίπους που θα στάξει. Συνιστάται 
προθέρμανση του φούρνου για 10 λεπτά.

Προειδοποίηση: Κατά το ψήσιμο στη 
σχάρα, η πόρτα του φούρνου πρέπει 
να διατηρείται κλειστή και η 

θερμοκρασία του φούρνου να ρυθμίζεται 
στους 190 °C.

Λειτουργία διπλού 
γκριλ και αέρα (Fan): 
Ο θερμοστάτης του 
φούρνου και οι 
προειδοποιητικές 
λυχνίες θα 
ενεργοποιηθούν, και το 

γκριλ, τα πάνω στοιχεία θέρμανσης και ο 
αέρας θα αρχίσουν να λειτουργούν. Αυτή η 
λειτουργία χρησιμοποιείται για ταχύτερο 
ψήσιμο και για το ψήσιμο φαγητού με 
μεγαλύτερη επιφάνεια. Και τα δύο επάνω 
στοιχεία αντίστασης και γκριλ θα 
λειτουργήσουν μαζί με τον αέρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα τρόφιμα θα 
μαγειρευτούν ομοιόμορφα. Χρησιμοποιήστε 
τα επάνω ράφια του φούρνου. Με ένα 
πινέλο αλείψτε ελαφρά τη συρμάτινη σχάρα 
με λάδι για να μην κολλάνε τα τρόφιμα και 
τοποθετήστε τα τρόφιμα στο κέντρο της 
σχάρας. Να τοποθετείτε πάντα κάτω από τη 
σχάρα ένα δίσκο για τη συλλογή τυχών 
λαδιών ή λίπους που θα στάξει. Συνιστάται 
προθέρμανση του φούρνου για 10 λεπτά.

Προειδοποίηση: Κατά το ψήσιμο στη 
σχάρα, η πόρτα του φούρνου πρέπει 
να διατηρείται κλειστή και η 

θερμοκρασία του φούρνου να ρυθμίζεται 

στους 190 °C.

4.2 πίνακας μαΓειρέματος

Λε
ιτο

υρ
γί

α

Φαγητά

Στ
ατ

ικ
ή

Σφολιάτα (Puff 
Pastry) 1 - 2 170-190 35-45

Κέικ 1 - 2 170-190 30-40

Μπισκότα 1 - 2 170-190 30-40

Στιφάδο 2 175-200 40-50

Κοτόπουλο 1 - 2 200 45-60

Αν
εμ

ισ
τή

ρα
ς

Σφολιάτα (Puff 
Pastry) 1 - 2 170-190 25-35

Κέικ 1 - 2 - 3 150-170 25-35

Μπισκότα 1 - 2 - 3 150-170 25-35

Στιφάδο 2 175-200 40-50

Κοτόπουλο 1 - 2 200 45-60

Γκ
ρι

λ

Μπιφτέκια 4 200 10-15

Κοτόπουλο * 190 50-60

Χοιρινή 
μπριζόλα 3 - 4 200 15-25

Μοσχαρίσια 
μπριζόλα 4 200 15-25

* Εάν διατίθεται μαγείρεμα κοτόπουλο στη
σούβλα.
χρήςη του ψηφιακού χρονοδιακόπτη 
Minute MinderΡύθμιση ώρας

1. Πατήστε ταυτόχρονα
τα πλήκτρα “+” και “-”.
Η οθόνη θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.

2. Ρυθμίστε την ώρα
που αναβοσβήνει
η κουκίδα
χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα “+” και “-”.

Ρύθμιση χρόνου ηχητικού σήματος 
ειδοποίησης
Ο χρόνος ηχητικής ειδοποίησης μπορεί να 
ρυθμιστεί στην περιοχή από 0:00 ως 23:59. 
Η ρύθμιση χρόνου ηχητικής ειδοποίησης 
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είναι μόνο για λόγους ειδοποίησης. Ο 
φούρνος δεν θα ενεργοποιηθεί με τη 
λειτουργία αυτή.

1. Πατήστε τα πλήκτρα
“+” και “-”. Το σύμβολο

θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και 
θα εμφανιστεί η 
ένδειξη“000”.

2. Επιλέξτε
το επιθυμητό
χρονικό διάστημα
χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα“+” και “-” ενώ
το  αναβοσβήνει.

3. Το σύμβολο
θα παραμείνει

αναμμένο, ο χρόνος 
θα αποθηκευτεί και 
η προειδοποίηση θα 
ρυθμιστεί. 

Όταν λήξει ο χρόνος, ο χρονοδιακόπτης 
εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση και στην 
οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει το σύμβολο 

. Πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο θα 
σταματήσει η ηχητική ειδοποίηση και το 
σύμβολο  θα σταματήσει να εμφανίζεται 
στην οθόνη. Το σύμβολο θα εξαφανιστεί, 
αλλά ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί. 
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη και τα 
χειριστήρια του φούρνου για να κλείσετε το 
φούρνο.

Ρύθμιση ήχου
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχητικού 
προειδοποιητικού ήχου, ενώ εμφανίζεται 
η τρέχουσα ώρα της ημέρας, πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το κουμπί “-” για 
1-2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένα
ηχητικό σήμα. Μετά από αυτό, κάθε φορά
που πατάτε το πλήκτρο “-”, θα ακουστεί
ένα διαφορετικό ηχητικό σήμα. Υπάρχουν
τρεις διαφορετικοί τύποι ήχων σήματος.
Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο και μην
πιέσετε άλλα κουμπιά. Μετά από σύντομο
χρονικό διάστημα, ο επιλεγμένος ήχος θα
αποθηκευτεί.

4.3 ξαρτήματα 
Ο βαθύς δίσκος 
Ο βαθύς δίσκος χρησιμοποιείται καλύτερα 
για τα μαγειρευτά φαγητά.
Βάλτε το δίσκο σε οποιαδήποτε βάση 
και σπρώξτε τον προς το τέλος για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένος.

Ο ρηχός δίσκος
Ο ρηχός δίσκος χρησιμοποιείται καλύτερα 
για το ψήσιμο ζαχαροπλαστικής.
Βάλτε τον δίσκο σε οποιαδήποτε βάση 
και σπρώξτε τον προς το τέλος για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένος.

Το πλέγμα σχάρας
Το πλέγμα σχάρας χρησιμοποιείται 
καλύτερα για το ψήσιμο στη σχάρα ή για 
την επεξεργασία τροφίμων σε σκεύη φιλικά 
προς το φούρνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τοποθετήστε το πλέγμα σε 

οποιαδήποτε αντίστοιχη σχάρα στο θάλαμο 
του φούρνου σωστά και σπρώξτε το προς 
το τέλος.
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Ο συλλέκτης νερού
Σε ορισμένες περιπτώσεις μαγειρέματος 
μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στο 
εσωτερικό γυαλί της πόρτας του φούρνου. 
Δεν αποτελούν σφάλμα της παραγωγής.
Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου στη θέση 
ψησίματος και αφήστε τη σε αυτή τη θέση 
για 20 δευτερόλεπτα.
Το νερό θα στάξει στον συλλέκτη.
Αφήστε το φούρνο να κρυώσει και 
σκουπίστε το εσωτερικό της πόρτας με μια 
στεγνή πετσέτα. Αυτή η διαδικασία πρέπει 
να εφαρμόζεται τακτικά.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

5.1 καθαριςμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε 
τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει 
πριν την καθαρίσετε.

Γενικές οδηγίες
• Ελέγξτε κατά πόσο τα καθαριστικά είναι

κατάλληλα κι αν συνιστώνται από τον
κατασκευαστή πριν τα χρησιμοποιήσετε
στη συσκευή σας.

• Χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή
σε μορφή κρέμας, που δεν περιέχουν
σωματίδια. Επειδή μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες της
κουζίνας, μη χρησιμοποιείτε καυστικές
(διαβρωτικές) κρέμες, αποξεστικές

καθαριστικές σκόνες, σκληρό σύρμα 
καθαρισμού ή σκληρά εργαλεία.

Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά με 
σωματίδια τα οποία μπορούν να 
χαράξουν τα γυάλινα, εμαγιέ ή/και 

βαμμένα μέρη της συσκευής σας.
• Αν υπάρξει υπερχείλιση υγρών,

καθαρίστε τα αμέσως ώστε να
αποφύγετε τυχόν ζημιά στα εξαρτήματά
σας.

Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για 
τον καθαρισμό οποιουδήποτε 
εξαρτήματος της συσκευής.

Καθαρισμός του εσωτερικού του 
φούρνου
• Το εσωτερικό των σμαλτωμένων

φούρνων είναι καλύτερα να καθαρίζεται
ενώ ο φούρνος είναι ακόμη ζεστός.

• Σκουπίστε το φούρνο με ένα μαλακό
πανί νοτισμένο με σαπουνόνερο
έπειτα από κάθε χρήση. Στη συνέχεια
σκουπίστε πάλι το φούρνο με ένα νωπό
πανί και στη συνέχεια στεγνώστε το.

• Μπορεί να χρειαστεί να
χρησιμοποιήσετε περιστασιακά
ένα υγρό υλικό καθαρισμού για να
καθαρίσετε τελείως το φούρνο.

Καθαρισμός των γυάλινων εξαρτημάτων
• Καθαρίζετε τα γυάλινα εξαρτήματα της

συσκευής σας σε τακτική βάση.
• Χρησιμοποιήστε καθαριστικό για

τζάμια για να καθαρίσετε εσωτερικά και
εξωτερικά τα γυάλινα εξαρτήματα. Στη
συνέχεια στεγνώστε τα αμέσως με ένα
στεγνό πανί.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων από 
ανοξείδωτο χάλυβα (εάν υπάρχουν)
• Καθαρίζετε τα εξαρτήματα από

ανοξείδωτο χάλυβα της συσκευής σας
σε τακτική βάση.

• Σκουπίστε τα εξαρτήματα από
ανοξείδωτο χάλυβα με ένα μαλακό πανί
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νοτισμένο με νερό μόνο. Στη συνέχεια 
στεγνώστε τα αμέσως με ένα στεγνό 
πανί.

Μην πλένετε τα εξαρτήματα από 
ανοξείδωτο χάλυβα όταν είναι ακόμη 
ζεστά από το μαγείρεμα.
Μην αφήνετε ξύδι, καφέ, γάλα, αλάτι, 
νερό, λεμόνι ή τοματοχυμό στον 
ανοξείδωτο χάλυβα για πολλή ώρα.

Καθαρισμός βαμμένων επιφανειών (εάν 
διατίθεται)
• Λεκέδες από ντομάτα, ντοματοπολτό,

κέτσαπ, λεμόνι, παράγωγα ελαίου,
γάλα, σακχαρούχα τρόφιμα,
σακχαρούχα ροφήματα και καφέ θα
πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με
ένα πανί βυθισμένο σε ζεστό νερό.
Εάν αυτοί οι λεκέδες δεν καθαριστούν
και μείνουν να στεγνώσουν στις
επιφάνειες που έχουν πέσει, ΔΕΝ θα
πρέπει να τους τρίψετε με σκληρά
αντικείμενα (αιχμηρά αντικείμενα,
συρματάκια από ατσάλι και πλαστικό,
σφουγγαράκι πιάτων που προκαλεί
ζημιά στην επιφάνεια) ή καθαριστικού
παράγοντες που περιέχουν υψηλά
επίπεδα οινοπνεύματος, αφαιρετικά
λεκέδων, απολιπαντικά, αποξεστικά
χημικά επιφανειών. Διαφορετικά, μπορεί
να προκύψει διάβρωση στις βαμμένες
με σκόνη επιφάνειες και να επέλθουν
λεκέδες. Ο κατασκευαστής δεν θα
θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε
ζημία έχει προκληθεί από την χρήση
ακατάλληλων καθαριστικών προϊόντων
ή μεθόδων.

Αφαίρεση της πόρτας του φούρνου
Πρέπει να αφαιρέσετε την πόρτα του 
φούρνου πριν καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα 
φούρνου, όπως φαίνεται παρακάτω.
1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.

2. Ανοίξτε τον βραχίονα του περιγράμματος
(a) (με τη μύτη ενός κατσαβιδιού) μέχρι την
τελική του θέση.

a

3. Κλείστε την πόρτα μέχρι να φτάσει
σχεδόν στην πλήρως κλειστή θέση και
αφαιρέστε την πόρτα τραβώντας την προς
το μέρος σας.

5.2 ςυντήρηςη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συντήρηση 
αυτής της συσκευής πρέπει να 
πραγματοποιείται από 

εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του σέρβις ή 
από εξειδικευμένο τεχνικό.
Αλλαγή του λαμπτήρα φούρνου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε 
τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει 
πριν την καθαρίσετε.

• Αφαιρέστε τον γυάλινο φακό και έπειτα
αφαιρέστε τη λυχνία.

• Τοποθετήστε τη νέα λυχνία (ανθεκτική
στους 300 °C) για να αντικαταστήσετε
τη λυχνία που αφαιρέσατε (230 V, 15-25
Watt, Τύπος E14).

• Αντικαταστήστε τον γυάλινο φακό και ο
φούρνος σας είναι έτοιμος για χρήση.

Ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
χρήση σε οικιακές συσκευές 
μαγειρέματος. Δεν είναι κατάλληλος για 

φωτισμό δωματίου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συντήρηση 
αυτής της συσκευής πρέπει να 
πραγματοποιείται από 

εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του σέρβις ή 
από εξειδικευμένο τεχνικό.
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λλαγή του λαμπτήρα φούρνου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε 
τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει 
πριν την καθαρίσετε.

• Αφαιρέστε τον γυάλινο φακό και έπειτα
αφαιρέστε τη λυχνία.

• Τοποθετήστε τη νέα λυχνία (ανθεκτική
στους 300 °C) για να αντικαταστήσετε
τη λυχνία που αφαιρέσατε (230 V, 15-25
Watt, Τύπος E14).

• Αντικαταστήστε τον γυάλινο φακό και ο
φούρνος σας είναι έτοιμος για χρήση.

Ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
χρήση σε οικιακές συσκευές 
μαγειρέματος. Δεν είναι κατάλληλος για 

φωτισμό δωματίου.
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6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

6.1 επίλυςη προβλημάτων
Αφού ελέγξετε αυτά τα βασικά βήματα επίλυσης προβλημάτων, αν εξακολουθείτε να 
έχετε πρόβλημα με τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με υπάλληλο εξουσιοδοτημένου 

σέρβις ή με εξειδικευμένο τεχνικό.
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Ο φούρνος δεν ανάβει. Η τροφοδοσία είναι 
απενεργοποιημένη.

Ελέγξτε αν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
Επίσης ελέγξτε αν οι λοιπές συσκευές της 

κουζίνας λειτουργούν.

Καμία θέρμανση 
ή φούρνος δεν 

θερμαίνεται.

Ο έλεγχος θερμοκρασίας του φούρνου 
δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

Η πόρτα του φούρνου έχει παραμείνει 
ανοικτή.

Ελέγξτε αν ο διακόπτης ελέγχου 
θερμοκρασίας του φούρνου έχει ρυθμιστεί 

σωστά.

Το φως του φούρνου (αν 
υπάρχει) δεν λειτουργεί.

Ο λαμπτήρας έχει χαλάσει.
Η ηλεκτρική τροφοδοσία 
έχει αποσυνδεθεί ή είναι 

απενεργοποιημένη.

Αντικαταστήστε τη λυχνία σύμφωνα με τις 
οδηγίες.

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι 
ενεργοποιημένη στην πρίζα.

Το μαγείρεμα είναι 
ανομοιογενές μέσα στο 

φούρνο.
Τα ράφια του φούρνου είναι 
τοποθετημένα εσφαλμένα.

Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται οι 
συνιστώμενες θερμοκρασίας και οι θέσεις 

ραφιών.
Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα εκτός αν 
μαγειρεύετε πράγματα που πρέπει να 

γυρίσετε. Αν ανοίξετε συχνά την πόρτα, 
η εσωτερική θερμοκρασία θα είναι 

χαμηλότερη και αυτό μπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσματα του μαγειρέματος.

Τα κουμπιά 
χρονοδιακόπτη δεν 

μπορούν να πατηθούν 
σωστά.

Υπάρχει ξένο υλικό που πιάνεται 
ανάμεσα στα κουμπιά χρονοδιακόπτη.
Μοντέλο αφής: Υπάρχει υγρασία στον 

πίνακα ελέγχου.
Η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων 

έχει οριστεί.

Αφαιρέστε το ξένο υλικό και δοκιμάστε ξανά.
Αφαιρέστε την υγρασία και δοκιμάστε ξανά.
Η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων έχει 

οριστεί.

Ο ανεμιστήρας του 
φούρνου (αν υπάρχει) 

είναι θορυβώδης.
Τα ράφια του φούρνου δονούνται.

Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι επίπεδος.
Βεβαιωθείτε ότι τα ράφια και τα προϊόντα 
ψησίματος δεν δονούνται ή έρχονται σε 

επαφή με τον πίσω πίνακα του φούρνου.

6.2 μεταφορά
Αν χρειάζεται να μεταφέρετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία του 
προϊόντος και μεταφέρετέ το χρησιμοποιώντας την αρχική συσκευασία. Ακολουθήστε τις 
επισημάνσεις μεταφοράς πάνω στη συσκευασία. Κολλήστε με ταινία όλα τα ανεξάρτητα 
εξαρτήματα του προϊόντος για να αποφύγετε τυχόν βλάβη του προϊόντος κατά τη 
μεταφορά.
Αν δεν έχετε την αρχική συσκευασία, ετοιμάστε ένα κουτί μεταφοράς προκειμένου η 
συσκευή, ειδικά οι εξωτερικές επιφάνειες του προϊόντος να προστατεύονται από τις 
εξωτερικές απειλές.
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7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7.1 ενερΓειακό δελτίο
Μάρκα

Μοντέλο  EBB2121IX XL

Τύπος φούρνου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Μάζα kg 28,6

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - συμβατικός 104,5

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - με ανεμιστήρα 94,8

Ενεργειακή Κλάση A

Κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμός) - συμβατικός kWh/κύκλο 0,86

Κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμός) - με ανεμιστήρα kWh/κύκλο 0,78

Πλήθος θαλάμων 1

Πηγή θέρμανσης ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Όγκος l 65

Αυτός ο φούρνος συμμορφώνεται με το EN 60350-1 

Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Φούρνος 
- Μαγειρεύετε τα φαγητά μαζί, εάν είναι εφικτό.

- Διατηρήστε σύντομο χρόνο προθέρμανσης.

- Μην παρατείνετε τον χρόνο μαγειρέματος. 

- Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τον φούρνο μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος. 

- Μην ανοίξετε την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. 
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