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GR Ηλεκτρικός φούρνος
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές 
ή  πνευματικές ικανότητες ή  από άπειρα άτομα, εφόσον 
επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή  έχουν ενημερωθεί για 
τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους 
πιθανούς κινδύνους.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός 
και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά 
όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη 
συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας.

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, 
αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο 
σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται 
η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
 ■ Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
 ■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Εάν αυτό συμβεί, στεγνώστε προσεκτικά το φις προτού το χρησιμοποιήσετε 

ξανά.
 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και 

ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
 ■ Μην στερεώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας μεταξύ της πόρτας του φούρνου και του πλαισίου και μην το τραβάτε επάνω σε καυτές επιφάνειες. Η μόνωση στο 

καλώδιο ρεύματος μπορεί να λιώσει και το βραχυκύκλωμα που ακολουθεί θα οδηγήσει σε πυρκαγιά.
 ■ Το ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια με ονομαστική τιμή ρεύματος ικανή να ανταπεξέλθει 

στις ανάγκες ρεύματος αυτής της συσκευής. Μην θέσετε κι άλλη συσκευή ταυτόχρονα σε λειτουργία, αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του 
ηλεκτρικού κυκλώματος και να πέσει η ηλεκτρική ασφάλεια.

 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το 
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος τραβώντας το φις.

 ■ Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος στην/από την πρίζα.
 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. 

Αυτή η συσκευή δεν περιέχει κανένα τμήμα που να μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να 
εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο 
ακύρωσής της.

 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε 
αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

 ■ Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
συσκευή που έχει βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

 ■ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την πρίζα όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
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Ασφάλεια κατά τη χρήση
 ■ Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για το ζέσταμα της τυπικής ποσότητας φαγητού σε ένα σπίτι. 

Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς, βιομηχανικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς.  Επίσης, μην την χρησιμοποιείτε για θέρμανση του δωματίου στο 
οποίο στεγάζεται, για στέγνωμα ρούχων κ.λπ.

 ■ Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να εντοιχιστεί. Προορίζεται για χρήση σε ανοιχτούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο της 
κουζίνας ή σε ένα τραπέζι, έτσι ώστε η πίσω πλευρά της να είναι στραμμένη προς τον τοίχο.

 ■ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού που θα επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίησή της.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνοδεύουν.
 ■ Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το επιλεγμένο εξάρτημα για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα που έχει υποστεί ζημιά.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα της στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς 

επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
 ■ Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική υγρασία ή πολύ 

σκονισμένους χώρους.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
 ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην πατάτε ή μην κάθεστε πάνω της.
 ■ Προστατεύετε τη συσκευή από πτώση στο δάπεδο ή σε τραπέζι, ακόμη και από χαμηλό ύψος, καθώς και από πτώση αντικειμένων πάνω στην ίδια τη συσκευή.
 ■ Αν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός/-ή και επιλέξτε να την λειτουργείτε σε σημείο όπου δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν.
 ■ Η θερμοκρασία των παρακείμενων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη, όταν η  συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Η συσκευή μπορεί να τοποθετείται 

μόνο σε επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε ποτέ αλουμινόχαρτο κάτω από τη συσκευή για να προστατέψετε την 
επιφάνεια πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη. Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο μεταξύ των θερμαντικών στοιχείων και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή 
με τα τοιχώματα του εσωτερικού της συσκευής, σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
 ■ Μην καλύπτετε ή κλείνετε με άλλον τρόπο τις οπές αερισμού της συσκευής. Φροντίστε να αποφεύγετε την εισροή υγρών ή ξένων αντικειμένων σε αυτές.

Προσοχή:
Καυτή επιφάνεια! Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η πόρτα και η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστές.

 ■ Η συσκευή θερμαίνεται σημαντικά κατά τη λειτουργία. Ποτέ μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες ή  τα θερμαντικά στοιχεία στο θάλαμο μαγειρέματος του 
φούρνου. Αποτρέψτε την πρόσβαση παιδιών ή κατοικίδιων στη συσκευή ενώ είναι σε λειτουργία. Σύρετε πάντα ζεστά εξαρτήματα και δοχεία μαγειρέματος 
ή ψησίματος μέσα και έξω από το θάλαμο υποστήριξης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες λαβές και γάντια κουζίνας.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε την πάνω επιφάνεια της συσκευής ως ράφι για την τοποθέτηση τροφίμων ή άλλων αντικειμένων. Μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό της 
συσκευής για τη φύλαξη τροφίμων.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια της γυάλινης πόρτας δεν έρχεται σε επαφή με κρύο νερό καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει το ράγισμα της.
 ■ Σε περίπτωση που παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε αμέσως το φούρνο και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε την πόρτα του φούρνου 

κλειστή για να εμποδίσετε την εξάπλωση της φωτιάς.
 ■ Λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας, οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής παραμένουν ζεστές αφότου απενεργοποιηθούν. Μην αγγίζετε τις καυτές 

επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα του φούρνου. Κατά τον χειρισμό της 
συσκευής και των εξαρτημάτων της (ταψιά, σχάρες κ.λπ.) μετά τη χρήση απαιτείται προσοχή γιατί η επιφάνεια τους ενδέχεται να είναι καυτή!

 ■ Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, τα οποία περιέχουν ζεστό φαγητό ή υγρά, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην καείτε από τα υλικά ή τον ατμό. 
Να τοποθετείτε στην άκρη τα εξαρτήματα και τα μαγειρικά σκεύη που καίνε, επιλέγοντας σταθερές και ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες.

 ■ Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στη συσκευή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 
"Καθαρισμός και συντήρηση".

 ■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση της συσκευής, απενεργοποιείτε την πάντα και αποσυνδέετέ την από 
την πρίζα ρεύματος εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την αφήσετε χωρίς επίβλεψη.

 ■ Διατηρείτε καθαρά τα εξαρτήματα (ταψιά, σχάρες κ.λπ.) διότι έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
 ■ Οι επιφάνειες της συσκευής ή των εξαρτημάτων της που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν 

εγχειρίδιο χρήσης.
 ■ Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον.
 ■ Μην τοποθετείτε χάρτινα ή πλαστικά αντικείμενα μέσα στη συσκευή. Μην αποθηκεύετε τίποτα μέσα στη συσκευή.
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GR Ηλεκτρικός φούρνος
Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, 

ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το  εγχειρίδιο χρήσης σε  ασφαλές σημείο όπου θα 
μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε 
τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης.

 ■ Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την 
απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, 
τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση 
ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

 ■ Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά 
συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
A1 Σώμα του φούρνου 
A2 Πλευρικές γλωττίδες που 

δημιουργούν αυλακώσεις για 
εισαγωγή ταψιού ή σχάρας στο 
θάλαμο μαγειρέματος του φούρνου

 Οι γλωττίδες σχηματίζουν συνολικά 
τέσσερις αυλακώσεις τη μία επάνω 
στην άλλη, οι οποίες επιτρέπουν 
την τοποθέτηση του ταψιού ή της 
σχάρας σε διάφορα ύψη

A3 Λαβή με εσοχή για σούβλα
A4 Θάλαμος μαγειρέματος
A5 Παράθυρο διπλού τζαμιού
A6 Πόρτα με χερούλι
A7 Οθόνη LED αφής

A8 Πίνακας ελέγχου
A9 Θερμαντικά στοιχεία
A10 Λυχνία
A11 Εστία με τρύπα για σούβλα
A12 Ανεμιστήρας
A13 Ταψί
A14 Σχάρα ψησίματος
A15 Δίσκος αποστράγγισης
A16 Σούβλα
 Διαθέτει δύο αφαιρούμενα 

και ρυθμιζόμενα δόντια για τη 
στερέωση του φαγητού

A17 Λαβή για την αφαίρεση της σούβλας
A18 Λαβή για την αφαίρεση της σχάρας 

ή του ταψιού

B1 Ένδειξη Έναρξης/Παύσης
B2 Ένδειξη ενεργοποίησης επάνω 

θερμαντικού στοιχείου
B3 Ένδειξη ενεργού ανεμιστήρα 

(επαγωγικό μαγείρεμα)
B4 Ένδειξη ενεργού θερμαντικού 

στοιχείου στο κάτω μέρος
B5 Θερμαντικά στοιχεία επάνω και 

κάτω
 Ενδείκνυνται για ψήσιμο

B6 Προγράμματα με προεπιλογές για 
προετοιμασία γευμάτων

B7 Ένδειξη χρόνου
B8 Ένδειξη θερμοκρασίας
B9 Πάνω θέρμανση
 Ενδείκνυται για φρυγάνισμα και 

ψήσιμο
B10 Κάτω θέρμανση
 Ενδείκνυται για θέρμανση έτοιμων 

γευμάτων

C1 Λειτουργία On/Off
C2 Εσωτερική λυχνία On/Off
C3 Ανεμιστήρας On/Off
C4 Μείωση χρόνου ή θερμοκρασίας / 

επιλογή τρόπου μαγειρέματος
C5 Λειτουργία προγράμματος 

αυτόματου μαγειρέματος

C6 Ρύθμιση χρόνου
C7 Ρύθμιση θερμοκρασίας
C8 Έναρξη / παύση / επιβεβαίωση 

ρύθμισης
C9 Αύξηση χρόνου ή θερμοκρασίας 

/ επιλογή τρόπου μαγειρέματος / 
επιλογή μονάδων θερμοκρσίας

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 ■ Αυτός ο ηλεκτρικός φούρνος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη συσκευή 

και αποτελεί ισοδύναμη αντικατάσταση τυπικού εντοιχισμένου φούρνου που 
απαιτεί περισσότερο χώρο. Το σημαντικό πλεονέκτημά του, εκτός από τις συμπαγείς 
διαστάσεις του, είναι επίσης η αποδοτικότητα ισχύος σε σύγκριση με τους τυπικούς 
φούρνους.

 ■ Ο ηλεκτρικός φούρνος προορίζεται για το μαγείρεμα τυπικής ποσότητας τροφίμων 
για οικιακή κατανάλωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μαγείρεμα, το ψήσιμο 
στη σχάρα, το ψήσιμο και πολλές άλλες εργασίες που χρησιμοποιούνται στο 
νοικοκυριό για την προετοιμασία γευμάτων.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τη χρήση της συσκευής, πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη (A13 έως A18) 

που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και μια μικρή 
ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τα με καθαρό νερό και 
στεγνώστε τα. 

Προσοχή:
Κατά το χειρισμό της σούβλας να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί/ές, 
για να μην τραυματιστείτε από τις αιχμές που έχουν τα δόντια της.

 ■ Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της μονάδας του φούρνου με μαλακό 
σφουγγάρι, το οποίο θα έχετε βουτήξει σε ζεστό νερό με μικρή ποσότητα 
απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τη μονάδα με καθαρό νερό και 
στεγνώστε την.

 ■ Καθαρίστε επίσης το θάλαμο μαγειρέματος του φούρνου χρησιμοποιώντας 
απορροφητικό πανί, ελαφρώς νωπό, και, στη συνέχεια, σκουπίστε καλά με στεγνό 
πανί. Κατά τον καθαρισμό προσέχετε να μην υγράνετε τα θερμαντικά στοιχεία ή τον 
ανεμιστήρα. Μην βυθίζετε ποτέ το φούρνου σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

 ■ Για να αφαιρέσετε πιθανές οσμές από την κατασκευή, λειτουργήστε το φούρνο άδειο 
για 15 λεπτά στη μέγιστη θερμοκρασία ψησίματος στη λειτουργία συνδυασμού 
πάνω και κάτω θέρμανσης. Πριν τον ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
υλικά συσκευασίας στο θάλαμο μαγειρέματος του φούρνου..

 ■ Αφήστε το φούρνο να κρυώσει μετά την απενεργοποίηση.

Σημείωση:
Όταν ο  φούρνος ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ενδέχεται να 
εκπέμπονται αναθυμιάσεις για τα πρώτα 5 έως 15 λεπτά. Αυτό είναι 
το αποτέλεσμα της καύσης των προστατευτικών επιστρώσεων στα 
θερμαντικά στοιχεία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει αρνητικά 
την απόδοση του φούρνου και οι αναθυμιάσεις θα διασκορπιστούν με τη 
χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
 ■ Τοποθετήστε το φούρνο σε καλά αεριζόμενο, ζεστό και στεγνό δωμάτιο με ελάχιστη 

σκόνη. Για να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα, πρέπει να υπάρχει διάκενο 
τουλάχιστον 12cm κατά μήκος και 30 cm επάνω από το φούρνο.

 ■ Η επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετείται ο  φούρνος πρέπει να είναι σταθερή, 
ανθεκτική στη θερμότητα και να απέχει αρκετά από άλλες πηγές θερμότητας. Η 
φέρουσα ικανότητα της επιλεγμένης επιφάνειας πρέπει να ανταποκρίνεται στο 
μικτό βάρος του φούρνου συν το περιεχόμενό του.

 ■ Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης έχοντας επίσης υπόψη ότι ο φούρνος δεν πρέπει να 
μετακινείται όσο λειτουργεί και ότι εκλύονται ατμοί από το φαγητό. 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
 ■ Ταψί A13: Κατάλληλο για αρτοσκευάσματα, κέικ, είδη ζαχαροπλαστικής, 

κατεψυγμένα τρόφιμα, μεγάλα ψητά, τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά 
κ.λπ.

 ■ Σχάρα A14: Κατάλληλη για ψήσιμο στη σχάρα ή στο φούρνο, ψήσιμο σε μαγειρικά 
σκεύη, φρυγάνισμα, φόρμες κέικ, σουφλέ ή παγωμένα γεύματα κ.λπ. 

 ■ Δίσκος αποστράγγισης A15: Κατάλληλο για τη συγκράτηση ψίχουλων, σταγόνων 
λίπους και άλλων υγρών που απελευθερώνονται κατά το ψήσιμο στη σχάρα ή στο 
φούρνο. Προστατεύει τα θερμαντικά στοιχεία και το θάλαμο μαγειρέματος από 
βρωμιά.

 ■ Σούβλα A16: Κατάλληλη για ψήσιμο κρέατος, πουλερικών, ψαριών, λουκάνικων, 
λαχανικών κ.λπ.

 ■ Λαβή σούβλας A17: Επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό της καυτής σούβλας.
 ■ Λαβή A18: Επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του καυτού ταψιού ή της σχάρας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 ■ Ο  θάλαμος μαγειρέματος του φούρνου έχει τέσσερα επίπεδα για την εισαγωγή 

εξαρτημάτων. Κάθε επίπεδο αποτελείται από δύο εγκοπές (βλέπε εικ. D), οι οποίες 
επιτρέπουν την εισαγωγή ή αφαίρεση του ταψιού ή της σχάρας.

 Θέση 1:  Επάνω θέση. Χρησιμοποιείται για το ψήσιμο των περισσότερων 
ειδών κρέατος. Θυμηθείτε να αφήσετε αρκετό ελεύθερο χώρο πάνω 
από το φαγητό, καθώς το φαγητό μπορεί να αυξηθεί σε όγκο όταν 
θερμαίνεται.

 Θέση 2 και 3:  Μεσαίες θέσεις. Ιδανική για την πλειονότητα του ψησίματος και του 
μαγειρέματος, συμπεριλαμβανομένου του ψησίματος της πίτσας, της 
προθέρμανσης και του βασικού μαγειρέματος και του ψησίματος με 
ζεστό αέρα. Κατάλληλο για ψήσιμο γευμάτων μεγαλύτερου ύψους.

 Θέση 4:  Κάτω θέση. Παρέχει επαρκές ύψος για το μαγείρεμα γευμάτων 
μεγαλύτερου ύψους. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη θέση για ψήσιμο, 
ξαναζέσταμα ή ζέσταμα κ.λπ.

 ■  Εισάγετε πάντα τα εξαρτήματα μεταξύ των εσοχών καθοδήγησης στο ίδιο επίπεδο 
και επίσης να τα τοποθετείτε πάντα πλήρως στο θάλαμο ψησίματος έτσι ώστε να 
μην αγγίζουν την πόρτα του φούρνου.

 ■ Η σούβλα είναι ιδανική για την παρασκευή ψητού κοτόπουλου ή ψητών κρεάτων. Για 
να στερεώσετε το κρέας και τη σούβλα στο φούρνο, προχωρήστε ως εξής:

 -  Χαλαρώστε τις βίδες στα δόντια και σύρετε τα δόντια έξω από τη σούβλα.
 -  Τοποθετήστε το κρέας στη μέση της σούβλας.
 -  Σύρετε ξανά τα δόντια στη σούβλα και χρησιμοποιήστε τα για να στερεώσετε το 

κρέας στη σούβλα. Τέλος, σφίξτε τις βίδες στα δόντια.
 -  Πρώτα εισαγάγετε το ένα άκρο της σούβλας διαμέσου της εστίας με την οπή 

Α11 και εισαγάγετε το δεύτερο άκρο από πάνω μέσα στην εσοχή της λαβής Α3. 
Βεβαιωθείτε ότι η σούβλα έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση της.

 ■ Τοποθετήστε το δίσκο αποστράγγισης στο κάτω μέρος του θαλάμου μαγειρέματος.
 ■ Για να σύρετε τα καυτά εξαρτήματα μέσα ή έξω για να ελέγξετε το φαγητό κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας ή για να αφαιρέσετε εντελώς τα εξαρτήματα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες λαβές A17 ή  A18. Ωστόσο, να χρησιμοποιείτε 
πάντα επίσης γάντια κουζίνας.

Προσοχή:
Εάν θέλετε να σύρετε ένα εξάρτημα εν μέρει μόνο κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας, τραβήξτε το έξω κατά το ήμισυ του 
μήκους του, αλλιώς μπορεί να γείρει προς τα έξω.

 ■ Τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία πρέπει να 
αφαιρούνται από το φούρνο.



- 8 -  04/2021 Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 ■ Τοποθετήστε το φούρνο σε κατάλληλη θέση σύμφωνα με το κεφάλαιο ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
 ■ Τοποθετήστε το δίσκο ψησίματος ή τη σχάρα με το προετοιμασμένο φαγητό στο 

φούρνο σύμφωνα με το κεφάλαιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ και 
κλείστε σωστά την πόρτα του φούρνου.

 ■ Εισαγάγετε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα και πατήστε το κουμπί . Ο φούρνος 
θα ηχήσει και θα εισέλθει στον τρόπο λειτουργίας ετοιμότητας λειτουργίας, όπου τα 

στοιχεία στην οθόνη LCD και τα κουμπιά ,  και  είναι αναμμένα. 
 ■ Πατήστε το κουμπί  για είσοδο στη λειτουργία επιλογής τρόπου λειτουργίας του 

φούρνου, όπου όλα τα κουμπιά είναι αναμμένα. 

Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη λειτουργία 
ετοιμότητας λειτουργίας ή  στη λειτουργία επιλογής τρόπου λειτουργίας 
εντός 30 δευτερολέπτων ο φούρνος θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, 
όπου θα αναβοσβήνει το κουμπί .

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
 ■ Ο  φούρνος επιτρέπει την εμφάνιση της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ 

ή βαθμούς Κελσίου. Για να αλλάξετε τις μονάδες, πατήστε το κουμπί  2x.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Γενικό πρόγραμμα
 ■ Ο φούρνος διαθέτει γενικό πρόγραμμα που περιέχει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

ρυθμίσεις για την προετοιμασία γευμάτων. Οι παράμετροι είναι ως εξής:
 Θερμοκρασία: 230 °C
 Χρόνος: 60 λεπτά
 Θέρμανση: Επάνω και κάτω
 ■ Για να ξεκινήσετε το γενικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί  και μετά . Το 

πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έξυπνα προγράμματα
 ■ Ο  φούρνος έχει 9 προγράμματα προετοιμασίας γευμάτων. Καθένα από αυτά 

έχει προκαθορισμένο χρόνο μαγειρέματος και θερμοκρασία για να μπορείτε 
να επιτυγχάνετε εύκολα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι παράμετροι 
προγράμματος παρέχονται στον πίνακα παρακάτω.

 ■ Για να επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί  και χρησιμοποιώντας τα 
βέλη  ή   επιλέξτε πρόγραμμα.

 ■ Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί .

Τρόπος 
λειτουργίας 
γευμάτων.

Λειτουργία 
ζεστάματος Ανεμιστήρας

Θέση του 
ταψιού ή της 

σχάρας

Προρυθμισμένη 
θερμοκρασία (°C)

Προρυθμισμένος 
χρόνος (λεπτά)

Θέρμανση × 1 35 60

Ξεπάγωμα  1 60 30

Κοτόπουλο × Σούβλα 190 70

Γκριλιέρα × 4 190 35

Πίτσα  2 / 3 200 20

Φρυγανιές  1 150 35

Ψήσιμο κέικ  2 / 3 180 40

Μπισκότα  2 / 3. 220 15

Πατάτες × 2 / 3 230 60

Σημείωση:
Οι παραπάνω χρόνοι αναφέρονται ενδεικτικά. Ο  πραγματικός χρόνος 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η  αρχική θερμοκρασία, 
ο τύπος, το μέγεθος, η ποσότητα των τροφίμων, κ.λπ.

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ
 ■ Ο  φούρνος επιτρέπει επίσης την προσαρμοσμένη ρύθμιση των παραμέτρων 

μαγειρέματος βάσει συνταγών, ποσοτήτων υλικών και των προσωπικών σας 
προτιμήσεων. Έτσι μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο μαγειρέματος 
καθώς και τον τρόπο μαγειρέματος.

Ρύθμιση του ρολογιού
 ■ Πατήστε το κουμπί  μία φορά και χρησιμοποιώντας το κουμπί  ή   μειώστε 

ή αυξήστε την τιμή του χρόνου σε βήματα 1 λεπτού.

 ■ Πατήστε το κουμπί  ξανά και χρησιμοποιώντας το κουμπί  ή   μειώστε 
ή αυξήστε την τιμή του χρόνου σε βήματα 1 ώρας.

 ■ Πατήστε το κουμπί , για να επιβεβαιώσετε την προσωπική σας ρύθμιση χρόνου.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας
 ■ Πατήστε το κουμπί . Η οθόνη LCD θα εμφανίσει την προεπιλεγμένη τιμή 230 °C. 

Με τα κουμπιά  ή   μειώστε ή  αυξήστε την τιμή της θερμοκρασίας κατά 5 
βήματα. 

 ■ Πατήστε το κουμπί , για να επιβεβαιώσετε την προσωπική σας ρύθμιση 
θερμοκρασίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Η χρήση του ανεμιστήρα κατά το μαγείρεμα είναι κατάλληλη για το ψήσιμο ζύμης 
και κρεάτων, είναι επίσης κατάλληλη για το ψήσιμο στη σχάρα κρέατος, ψαριού και 
λαχανικών. Ο  ανεμιστήρας χρησιμοποιείται επίσης για να επιταχύνει την απόψυξη 
προϊόντων κρέατος ή λαχανικών από τον καταψύκτη. 
Ο ανεμιστήρας διανέμει γρήγορα και ομοιόμορφα ζεστό αέρα μέσα στο φούρνο. Χάρη 
σε αυτό το φαγητό εκτίθεται σε ομοιόμορφα κατανεμημένη θερμότητα από όλες τις 
πλευρές.

Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί .

Σημείωση:
Όταν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα για ψήσιμο, μπορεί να επιταχυνθεί 
ο χρόνος προετοιμασίας του γεύματος έως και 30%. Επομένως, ελέγξτε το 
φαγητό που προετοιμάζετε πιο συχνά και νωρίτερα από το συνηθισμένο, 
για να αποφύγετε να το κάψετε.
Για το ξεπάγωμα συνιστάται η  χρήση του ανεμιστήρα σε συνδυασμό 
με την επάνω και κάτω εστία. Ο χρόνος που απαιτείται για το ξεπάγωμα 
εξαρτάται από το βάρος του φαγητού και συνεπώς πρέπει να 
παρακολουθείται η διαδικασία απόψυξης.

Άναμμα φωτός στο ΘΑΛΑΜΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 ■ Για καλύτερη προβολή της διαδικασίας ψησίματος ο θάλαμος μαγειρέματος διαθέτει 

φως. 

 ■ Για να ενεργοποιήσετε το φως, πατήστε το κουμπί . Αν δεν πατηθεί άλλο κουμπί 
εντός 30 δευτερολέπτων, το φως σβήνει αυτόματα.  Το φως μπορεί επίσης να σβήσει 
πριν περάσουν τα 30 δευτερόλεπτα πατώντας ξανά το κουμπί . 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 
 ■ Ο  φούρνος έχει λειτουργία αυτόματου κλειδώματος των κουμπιών ελέγχου, κάτι 

που εμποδίζει, για παράδειγμα, τα παιδιά να κάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στον 
επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας ή να ρυθμίσουν τις παραμέτρους.

 ■ Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα 20 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του 
φούρνου. Εάν επιθυμείτε να ξεκλειδώσετε τα κλειδωμένα κουμπιά, κρατήστε 
πατημένο το κουμπί  για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αυτό θα επανενεργοποιήσει 
τις λειτουργίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Προσοχή:
Μην τοποθετείτε πολύ μεγάλα κομμάτια τροφίμων στο φούρνο. 
Τα τρόφιμα δεν πρέπει να αγγίζουν τις πλευρές του θαλάμου 
μαγειρέματος ή  τα θερμαντικά στοιχεία, διαφορετικά υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
Μην θερμαίνετε υγρά και φαγητά που βρίσκονται σε κλειστές 
κονσέρβες, γυάλινα βάζα ή  πλαστικά δοχεία. Χρησιμοποιείτε 
πάντα μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για ηλεκτρικούς 
φούρνους.

 ■ Προσέξτε τα θερμαντικά στοιχεία να μην λερωθούν κατά το ψήσιμο/το ψήσιμο 
στη σχάρα, για παράδειγμα με υγρά ή  λίπος από τρόφιμα και για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιείτε πάντα τον παρεχόμενο δίσκο αποστράγγισης.

 ■ Επιθεωρείτε τακτικά το φαγητό ενώ το ψήνετε και προσαρμόστε το χρόνο ψησίματος 
όπως απαιτείται. Κατά την προετοιμασία έτοιμων γευμάτων ακολουθήστε τις 
οδηγίες στη συσκευασία του φαγητού. Αφού παρέλθουν τα 3/4 του συνιστώμενου 
χρόνου μαγειρέματος, ελέγξτε το γεύμα και, αν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το 
χρόνο και τη θερμοκρασία. 

 ■ Αν μαγειρεύετε διαφορετικά είδη φαγητού το ένα μετά το άλλο (π.χ. κρέας, ψάρι, 
φρούτα), σας συνιστούμε να καθαρίσετε τα υπολείμματα από το ταψί/σχάρα μεταξύ 
των επιμέρους πιάτων. Μην τεμαχίζετε το φαγητό ενώ βρίσκεται στο ταψί ή  στη 
σχάρα.

 ■ Οι συνιστώμενοι χρόνοι μαγειρέματος για τρόφιμα που συνιστώνται στις 
περισσότερες συνταγές ή  βιβλία μαγειρικής προϋποθέτουν ότι το κρέας έχει τη 
θερμοκρασία όπως όταν λαμβάνεται από το ψυγείο. Το μαγείρεμα κατεψυγμένου 
κρέατος μπορεί να διαρκέσει σημαντικά περισσότερο. Επομένως, σας συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσετε θερμόμετρο τροφίμων. Ο  χρόνος μαγειρέματος μπορεί να 
προσαρμοστεί ανάλογα με τις συνήθειες και την εμπειρία σας. Όσο περισσότερο 
μαγειρεύετε το φαγητό, τόσο πιο καλοψημένο και πιο τραγανό θα είναι. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ
 ■ Κόψτε το φαγητό που θέλετε να ψήσετε στη σχάρα σε μικρές λεπτές φέτες. 

Απομακρύνετε τυχόν υπερβολικό λίπος από το κρέας και προσπαθήστε να 
απομακρύνετε την υπερβολική υγρασία από το φαγητό πριν από το ψήσιμο.

 ■ Μπορείτε να μαρινάρετε, να προσθέσετε μπαχαρικά, να απλώσετε σάλτσα ή  λάδι 
εκ των προτέρων ή επίσης να χρησιμοποιήσετε αλουμινόχαρτο. Αποτρέψτε τυχόν 
βρωμιά στο κάτω μέρος του φούρνου με στάξιμο υγρών εισάγοντας το δίσκο 
αποστράγγισης ή  το ταψί. Αν ρίξετε λίγο νερό στο δίσκο εκ των προτέρων, θα 
δημιουργήσετε νόστιμο χυμό σάλτσας.

 ■  Για σιγανό ψήσιμο και για μικρότερα κομμάτια φαγητού, τοποθετήστε τη σχάρα στη 
θέση 2 ή 3 (εικ. Δ).



- 9 -  04/2021 Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

 ■ Πριν από το ψήσιμο λαχανικών, ψαριών ή  άπαχου κρέατος στη σχάρα σας 
συνιστούμε να λιπάνετε το ταψί ή  τη σχάρα με φυτικό λάδι ή  να τα ψεκάσετε με 
ειδικό σπρέι που εμποδίζει το φαγητό να κολλήσει.

 ■ Όταν τελειώσετε το ψήσιμο στη σχάρα και πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά, 
συνιστάται να αφαιρέσετε τυχόν λίπος από το δίσκο αποστράγγισης. Το καυτό λίπος 
μπορεί να καπνίσει.

Προσοχή:
Μην αγγίζετε την μπροστινή πλευρά της πόρτας ενώ ψήνετε 
ή ψήνετε στη σχάρα, καθώς το γυαλί μπορεί να γίνει πολύ ζεστό. 
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, για να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν 
πιάνουν την πόρτα!

Σημείωση:
Όταν χρησιμοποιείται ο  φούρνος, θα ακούγονται περιστασιακοί 
ήχοι κροταλίσματος λόγω της διαστολής και της συστολής του 
υλικού. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν αποτελεί λόγο 
παραπόνου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 ■ Όταν το προκαθορισμένο πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί ή  αφού παρέλθει 

ο χρόνος μαγειρέματος που έχει ρυθμιστεί αυτόματα, ο φούρνος θα ηχήσει για 30 
δευτερόλεπτα. 

 ■ Ανοίξτε την πόρτα και χρησιμοποιώντας γάντια κουζίνας και τις παρεχόμενες λαβές, 
βγάλτε το ταψί ή τη σχάρα ή τα μαγειρικά σκεύη με το φαγητό έξω από το φούρνο.

Προσοχή:
Όταν αφαιρείτε τα γεύματα από το φούρνο, προσέξτε ιδιαίτερα - 
ο θάλαμος μαγειρέματος του φούρνου και τα εξαρτήματα θα είναι 
πολύ καυτά και υπάρχει κίνδυνος σοβαρών εγκαυμάτων.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ■ Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του φούρνου, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος 

από την πρίζα.
 ■ Αφήστε το φούρνο να κρυώσει και καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες που 

περιέχονται στο κεφάλαιο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προσοχή:
Πριν από κάθε καθαρισμό ή  συντήρηση αποσυνδέετε πάντα το 
φούρνο από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε τον να κρυώσει 
εντελώς.

 ■ Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της μονάδας του φούρνου με μαλακό 
σφουγγάρι, το οποίο θα έχετε βουτήξει σε ζεστό νερό με μικρή ποσότητα 
απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τη μονάδα με καθαρό νερό και 
στεγνώστε την.

 ■ Καθαρίστε επίσης το θάλαμο μαγειρέματος του φούρνου χρησιμοποιώντας 
απορροφητικό πανί, ελαφρώς νωπό, και, στη συνέχεια, σκουπίστε καλά με στεγνό 
πανί. Κατά τον καθαρισμό προσέχετε να μην υγράνετε τα θερμαντικά στοιχεία ή τον 
ανεμιστήρα. Μην βυθίζετε ποτέ το φούρνου σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

 ■ Καθαρίστε τα υπολείμματα φαγητού από οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν, στη συνέχεια πλύνετε τα με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας μικρή 
ποσότητα απορρυπαντικού κουζίνας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε τα. 

Προσοχή:
Κατά το χειρισμό της σούβλας να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί/ές, 
για να μην τραυματιστείτε από τις αιχμές που έχουν τα δόντια της.

Προσοχή:
Ο φούρνος και το καλώδιο τροφοδοσίας του δεν προορίζονται για 
πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων, σε νεροχύτη κουζίνας, σε μπανιέρα 
ή  σε άλλα δοχεία. Μην ψεκάζετε τα μέρη αυτά με νερό ή  άλλα 
υγρά και μην τα βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικά, συρματάκια και προϊόντα με 
σύρμα ή λειαντικά καθαριστικά καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν 
ζημιά στην επιφάνεια του φούρνου.

 ■ Οι αεραγωγοί του φούρνου πρέπει να είναι πάντα καθαροί και να επιτρέπουν 
στον αέρα να περάσει από αυτούς. Σε περίπτωση που κάποιος αεραγωγός γεμίσει 
ακαθαρσίες ή  φράξει με σκόνη, καθαρίστε τον με βούρτσα ή  απομακρύνετε τις 
ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Προειδοποίηση:
Πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα στον θάλαμο 
μαγειρέματος, ο  φούρνος πρέπει να κρυώσει εντελώς και να 
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

 ■ Ο  λαμπτήρας στο θάλαμο μαγειρέματος βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία. Για 
να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, ξεβιδώστε πρώτα το γυάλινο κάλυμμα και μετά 
βιδώστε τον ίδιο το λαμπτήρα. 

 ■ Βιδώστε νέο λαμπτήρα με τις ίδιες παραμέτρους και τοποθετήστε ξανά το γυάλινο 
κάλυμμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Πριν από την αποθήκευση, η  συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς, να 

είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και καθαρισμένη. Τα 
εξαρτήματα πρέπει να είναι καθαρά.

 ■ Αποθηκεύετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν 
φτάνουν παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της προστατευμένα από 
ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην 
την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

 ■ Αν υπάρχει επαρκής χώρος, συνιστάται η αποθήκευση του φούρνου με την πόρτα 
ανοικτή, ώστε να αποτρέπεται ο σχηματισμός δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό 
του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης  ........................................................................................ 220−240 V AC
Ονομαστική συχνότητα .........................................................................................................50/60 Hz
Ισχύς εξόδου .................................................................................................................  1 530–1 870 W
Εύρος θερμοκρασίας ............................................................................................................ 30-230 °C
Εύρος χρόνου ..................................................................................................................... 0-150 λεπτά
Χωρητικότητα του θάλαμου μαγειρέματος .....................................................................35 λίτρα
Διαστάσεις .....................................................................................................................536 x 406 x 338
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία ................................................................................. II
Επίπεδο θορύβου  .....................................................................................................................60 dB(A)

Η δηλωμένη στάθμη εκπομπής θορύβου είναι χαμηλότερη από 60 dB(A), το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ηχητικής ισχύος σε σχέση με την ηχητική ισχύ αναφοράς 
1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας
Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με 
μόνωση υψηλής αντοχής.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές 
παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό 
κατάστημα από όπου τα αγοράσατε κατά την αγορά ενός νέου 

παρόμοιου προϊόντος.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το 
προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης 
από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


