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Dear User,

CONTENS

We aim to provide you with a high quality product manufactured in our
modern factory with great care and in compliance with total quality control
principles.
Therefore, we suggest you read the user manual carefully before using the
product and, keep it safe for future reference.
Warning : All our appliances are only for domestic use, not for
cial use.

commer-

Note:
This user manual covers more than one model. Some of the features specified in the Manual may not be available in your appliance.
* Mark the products as option.

“Conforms with the WEEE Regulations.”
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IMPORTANT WARNINGS
1.WARNING: To avoid electrocution, ensure that the
electrical circuit of the product is open before replacing
the lamp.
2.WARNING:Before touching the connection terminals,
all supply circuit should be disconnected.
3.WARNING:While operating the grill, the reachable sections can be hot. Keep the children away.
4.WARNING:Any inadvertent cooking made with fats and
oils can be dangerous and cause fire.
5.WARNING:Risk of fire; do not store the food materials
on the cooking surface.
6.WARNING:If the surface is cracked, unplug the device
to prevent any risk of electric shock.
7.WARNING:During usage the reachable sections can be
hot. Keep the small children away.
8.WARNING:The appliance and its reachable sections
become hot during usage.
9.The setting conditions of this appliance is indicated on
the label. (Or data tag)
10.This appliance is not connected to a combustion
product discharge system.This appliance shall be
connected and installed as per the applicable
installation legislation. Consider the requirements related
with ventilation.
11.The reachable sections can become hot when the
grill is used. Keep the small children away.
12.WARNING:The appliance is intended for cooking only.
It must not be used for other purposes like room heating.

13.There are additional protective equipment to prevent inadvertent touching to the oven doors. This equipment should be installed if there are children.
14.“These instructions are applicable for countries of
which symbols are indicated on the appliance. If the
country symbol is not available on the appliance, in order to adapt the appliance to the conditions of such
country, the technical instructions should be read.”
15.Do not use steam cleaners to clean the appliance.
16.Before opening the oven door clean the remnants on
it. Before closing the oven door, let it cool.
17.NEVER try to extinguish a fire with water, first disconnect the mains supply and then using, for example a
lid or blanket, cover the fire.
18.Do not use hard and abrasive cleaning agents or
hard metal scrapers to clean the oven door glass as they
may scratch and shatter the surface.
19.After placing a dish, ensure that the door is firmly
closed.
20.Unless continuous supervision is provided, the children of age 8 or below should be kept away.
21.Pay attention for not to touch the heating elements.
22.This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
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INTRODUCTION OF THE APPLIANCE
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3.Electrical connection of the oven should only be made to connections /
sockets with an earth system installed in compliance with local
regulations. If there are no connections/sockets with an earth system in
place where the oven will be installed, immediately contact a qualified electrician to install. The manufacturer is not responsible for damages that will
arise because of the appliance not be connected to an earth system.
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17.2*
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Figure 17.1 and 17.2 are optional for
ovens with dimensions 50x60 and
60x60. (*)
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Figure 17.1 is not available for oven
with dimension 50x55 and 17.2 is
optional. (*)
1. Heating Place Ø140mm
2. Heating Place
Ø120 / 180mm
3. Heating Place Ø140mm
4. Heating Place Ovaldual
Ø140 / 250mm
5. Glass Top Plate
6. Cooker Section Led Lamp
7. Oven Section Led Lamp
8. Control Panel

1.Your oven requires 40 Amp fuse for mono phase or 3x16 Amp fuse for 3
phase supply according to electrical power for cooker section has 4 ceramic heater and oven section has electric models. Installation by a qualified
electrician is mandatory.
2.Your oven is adjusted in compliance with 220-240V / 380-415V
AC,50/60Hz. electric supply. If the mains are different from this specified
value, contact your authorized service.
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17.1*

IMPORTANT WARNINGS
Electrical Connection and Security

4.If your supply cable gets damaged, it should be replaced by an
authorized service agent or qualified electrician in order to avoid danger or
electric shock.
5.Electrical cable should not touch the hot parts of the appliance.
6.The oven should be using a well ventilation place and should be
stall on flat ground.

in-

7.Operate your oven in dry atmosphere.

9. Thermostat Knob
10. Command Knob For Oven
11. Digital Timer (Optional)
12. Regulators For
Vitroceramic Hobs
13. Glass Oven Door Oven
Traycavity
14. Glass Oven Door Oven
Traycavity
15. Handle
16. Plastic Leg

6

17. Lower Cabinet Door
17.1. Drawer
17.2. Flap Door
18. Metal Top Plate
19. Side Panel
20. Lamp
21. Grill
22. Standard Tray
23. Deep Tray*

8.When placing your oven to its location, ensure that it is at the counter
level. Bring it to the counter level by adjusting the feet if necessary.

ELECTRICAL CONNECTION SCHEME
7
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CHAIN CONNECTION SCHEME
Before using the appliance, in order to ensure safe use, be sure to fix the
appliance to the wall using the chain and hooked screw supplied.
Ensure that the hook is screwed into the wall securely.
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TECHNICAL FEATURES OF YOUR OVEN
SPECIFICATIONS

50x55

50x60

60x60

Outer Width

500mm

500mm

600mm

Outer Depth

560mm

630mm

630mm

Outer Height

855mm

855mm

855mm

Lamp Power

15W

Thermostat

40-240°C

Bottom Heating Element

1000W

1000W

1200W

Top Heating Element

800W

800W

1000W

-----

1800W

2200W

1500W

1500W

2000W

Turbo Heating Element
Grill Heating Element
Supply Voltage

INSTALLATION OF YOUR OVEN

220-240/380-415V,50/60 Hz

Ceramic Heater Ø140

1200W

Ceramic Heater Ø180

1700W/1800W

IF THE APPLIANCE DOES NOT OPERATE
8
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1. Please check the plug of power supply cord has a well connection with
wall socket or not.
2. Please check the electric network.
3. Please check the fuse.
4. Please check power supply cord for any damage problems.
5. If you can not solve the problem, get in contact with manufacturer supplier service agent or similar qualified persons.
DESCRIPTION OF THE OVEN and CONTROL PANELS
Turnspit

Fan

Top + Bottom heating
element

Turbo heating + Fan

Lamp

Bottom + Top heating
elements + Fan

Bottom heating element +
Fan

Grill heating element+Fan

Grill heating element

Grill burner / Grill heating
element

USING HOT PLATES
LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

LEVEL 6

Ø80mm

200W

250W

450W

---

---

---

Ø145mm

250W

750W

1000W

---

---

---

Ø180mm

500W

750W

1500W

---

---

---

Ø145mm Rapid

500W

1000W

1500W

---

---

---

Ø180mm Rapid

850W

1150W

2000W

---

---

---

Ø145mm

95W

155W

250W

400W

750W

1000W

Grill heating element+Lamp

Top heating element

Ø180mm

115W

175W

250W

600W

850W

1500W

Electrical timer

Oven burner / Bottom heating element

Ø145mm Rapid

135W

165W

250W

500W

750W

1500W

Ø180mm Rapid

175W

220W

300W

850W

1150W

2000W

Ø220mm

220W

350W

560W

910W

1460W

2000W

Thermostat Knob; In order to operate the oven, thermostat must be adjusted to desire temperature. Your thermostat has a feature of
adjustment to 40 °C - 240 °C degree.
Mechanic Timer Knob*; In order to operate the oven, timer switch should
be adjusted to desired time.

CONTROL PANELS
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1.Electric hotplates have standard of 6 temperature levels.
(as described herein above)
2.In order to operate the hotplates, turn its relative knob that is fixed on
the control panel.
3.Hotplates have six temperature levels as stated in the table. Please operate hotplates at ‘6’ numbered-position for five minutes when you use for the
first time while nothing is on the hotplate. This operation provides removing
the protection material from the hotplate surface. At this operation an
odor and smoke spread out from the hotplate. This is normal; not a manufacturing defect.
4.Please use long-handled pot which is well placed on the hotplate and
11
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suitable for the hotplate surface.

Foods

USING OVEN SECTION
Using oven heating elements

Cooking Function

Temperature (°C)

Rack
Position

Cooking
Duration (min.)

Max.

4

15-20

1. When your oven is operated first time, an odor will be spread out which
will be sourced from using the heating elements. In order to get rid of this,
operate it at 240 °C for 45-60 minutes while it is empty.
2. Oven control knob should be positioned to desired value; otherwise
oven does not operate.
3. Kinds of meals, cooking times and thermostat positions are given in
cooking table. The values given in the cooking table are characteristic values
and were obtained as a result of the tests performed in our
laboratory. You can find different flavors suitable for your taste
depending on your cooking and using habits.
4. You can make chicken revolving in your oven by means of the
cessories.
5. Cooking times: The results may change according to the area
and material having different quality, amount and temperatures.

acvoltage

6. During the time when cooking is being performed in the oven, the lid of
the oven should not be opened frequently. Otherwise circulation of the heat
may be imbalanced and the results may change.
7. Using cake forms while cooking cake gives better result.
8. 5-10 min. preliminary heating should be done prior cooking.

True

False

False

COOKING TIME TABLE

False

Sirloin Steak**

Grill+Fan

*Without pre-heating. Half of the cooking should be 200°C and then second half should be 150°C.
**During the half of cooking, meal should be turned around.
USING AND DESCRIPTION OF HOB SECTION FOR VITROCERAMIC
LEVEL
1

LEVEL
2

LEVEL
3

LEVEL
4

LEVEL
5

LEVEL
6

LEVEL
7

LEVEL
8

LEVEL
9

MAX.

Ø140mm
Commutator

130
W

206
W

350
W

500
W

850
W

1200
W

---

---

---

---

Ø180mm

180

470

790

850

1230

1700
W

---

---

---

---

Ø180mm

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

---

Ø140/250mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1800

Ø120/180mm
Dual Hilight

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

1700
W

1. You operate the hob with the ring switches on the control panel of oven.
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This switch regulates the energy in order to reach desired
temperature set by you.
2. In order to have a good cooking result from the hob, the pans bottom
should be as thick and flat as possible.
3. Bottom of pans and cooking zones should be the same size. If possible, always place lids on the pans. Always place cookware on the cooking zone before it is switched on. Switch cooking zones off before the end of the cooking
time, to take advantage of residual heat.
4. Turn the knob to clockwise for starting to operate. Temperature set up by
the knob position on the line gradually increasing up to max.
(Single zone)
5. For dual cooking zone the first ring operating like single zone; second ring
starts to operate after extra turning by some more force to clock wise on the
“max” region end of the ring sign. When you turn to counter clock wise, the
first ring will operate as maximum range and the second ring’s power will
reduce up to you desire temperature.

1. Disconnect the plug supplying electricity for the oven from the socket.
2. While oven is operating or shortly after it starts operating, it is
extremely hot. You must avoid touching from heating elements.
3. Never clean the interior part, panel, lid, trays and all other parts of the
oven by the tools like hard brush, cleaning mesh or knife. Do not use abrasive, scratching agents and detergents.
4. After cleaning the interior parts of the oven with a soapy cloth, rinse it
and then dry thoroughly with a soft cloth.
5. Clean the glass surfaces with special glass cleaning agents.
6. Do not clean your oven with steam cleaners.
7. Before opening the upper lid of the oven, clean spilled liquid off the lid.
Also, before closing the lid, ensure that the cooker table is cooled enough.
8. Never use inflammable agents like acid, thinner and gasoline when cleaning your oven.
9. Do not wash any part of your oven in dishwasher.
10. In order to clean the front glass lid of the oven; remove the fixing
screws fixing the handle by means of a screwdriver and remove the oven
door. Than clean and rinse it thoroughly. After drying, place the oven glass
properly and re-install the handle.
CLEANING AND MAINTENANCE OF THE OVEN’S FRONT DOOR GLASS
Remove the profile by pressing the plastic latches on both left and right
sides as shown in Figure 1 and pulling the profile towards yourself as shown
in Figure 2. Then remove the inner-glass as shown in Figure 3. If required,
middle glass can be removed in the same way. After cleaning and maintenance
are done, remount the glasses and the profile in reverse order.
Make sure the profile is properly seated in its place.

Ø180mm

Ø140mm

Ø140mm

Ø140mm

Ø140X250mm

Ø140mm

Ø180mm

Ø180mm

Ø140mm

Ø140mm

Ø120/180mm

Restvarmeindikator

Restvarmeindikator

Restvarmeindikator
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1

Ø140mm

Ø180mm

Ø140mm

Ø180mm

Figure 1

Figure 2

INSTALLATION OF THE OVEN DOOR
MAINTENANCE and CLEANING
14
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Figure 3
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In order to avoid the possibility of an electric shock, ensure that the circuit
of the appliance is open before changing the lamp.
(The open circuit is an electrical circuit that does not conduct current)
1.First of all, cut the electrical connection of the appliance and ensure that
the appliance is cooled down.
2.Remove the glass protection by turning as shown in the figure. If you
have difficulty in turning it, the use of plastic gloves will help you.
3.Afterwards, remove the lamp by turning and install the new lamp with
the same specifications. The specifications of the lamp should be as follows:
-230 V AC,
-15 W,
-Type E14
4.Place the glass protection and comlete the replacing process by plugging in the electric cable of the appliance. Now, you can use your oven.

Figure 6

Figure 7

ACCESORIES
CHANGING THE OVEN LAMP
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Deep Tray*
Used for pastries, deep fried foods and stew recipes. In case of frying directly on the grill for cakes,
17
frozen foods and meat dishes, it can be used of oil
pick-up tray.
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2. Please use this safety panel in order to avoid the heat to damage control panel and the buttons when the oven is Grill mode.
WARNING: Accessible parts may be hot when the grill in use. Young children should be kept away.
3. Place the safety panel under control panel by opening the oven front
cover glass (Figure 9)
4. And then secure the safety panel in between oven and front cover by
gently closing the cover. (Figure 10)
5. It is important for cooking to keep the cover open in specified
distance when cooking in grill mode.
6. Safety panel will provide an ideal cooking circumstance while protecting control panel and buttons.
If the cooker has the “CLOSED GRILL FUNCTIONED” option with thermostat,
you can keep the oven door closed during operation; in this case the grill
deflector sheet will be unnecessary.

USING THE GRILL DEFLECTOR SHEET (option)*
1. A safety panel is designed to protect control panel and the buttons
when the oven is in Grill mode (Figure 8)
18

CATALYTIC WALLS*
Catalytic walls are located on the left
19
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and the right side of cavity under the guides. Catalytic walls banish the bad
smell and obtain the best performance from the cooker. Catalytic walls also
absorb oil
residue and clean your oven while it’s operating.

Removing the catalytic walls
In order to remove the catalytic walls; the guides must be pulled out. As
soon as the guides are pulled out, the catalytic walls will be released automatically. The catalytic walls must be changed after 2-3 years.

GB
tronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The
guideline determines the framework for the return and recycling of used
appliances as applicable throughout to the EU.
PACKAGE INFORMATION
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable
materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not
dispose of the packaging materials together with the domestic or other
wastes. Take them to the packaging material collection points designated
by the local authorities.

CHICKEN ROASTING*

Figure 12

Place the spit on the frame. Slide turn
spit frame into the oven at the desired
level.Locate a dripping pan through the
bottom in order to collect the fast. Add
some water in dripping pan for easy
cleaning.Do not forget to remove plastic
part from spit.After grilling, screw the
plastik handle to the skewer and take out
the food from oven.

“ALWAYS GRILL WITH THE OVEN DOOR CLOSED”
ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL
Dispose of packaging in an environmentally-friendly
manner.
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and elec20
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Αγαπητέ χρήστη,

GR

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν
κατασκευασμένο στο μοντέρνο μας εργοστάσιο και σε συμμόρφωση με αρχές
ελέγχου ολικής ποιότητας.
Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να το φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για να
το συμβουλεύεστε μελλοντικά.
Προειδοποίηση: Όλες οι συσκευές μας προορίζονται μόνο για οικιακή
και όχι για επαγγελματική χρήση.
Σημείωση
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης καλύπτει περισσότερα από ένα μοντέλα.
Ορισμένες λειτουργίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ίσως να μη διατίθενται
στη συσκευή σας.
Προϊόντα που σημειώνονται με (*) είναι προαιρετικά.

“Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς AHHE.”
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Σημαντικες Προειδοποιησεις
Περιγραφη Της Συσκευης
Σημαντικες Προειδοποιησεις
Ηλεκτρική σύνδεση
Σύνδεση της αλυσίδας
Εγκατάσταση Του Φούρνου Σας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Του Φούρνου Σας
Αν Ο Φουρνος Σας Δεν Λειτουργει
Περιγραφή Του Φούρνου Και Πίνακες Ελέγχου
Πίνακες Ελέγχου
Χρησιμοποιώντας τις εστίες
Χρησιμοποιώντας τον φούρνο
Πινακας Ψησιματος
Χρήση και περιγραφή
Συντηρηση Και Καθαρισμος
Καθαρισμος Και Συντηρηση Του Τζαμιου Της Πορτας
Του Φουρνου
Εγκατάσταση της πόρτας του φούρνου
Αλλαγη Της Λαμπας Του Φουρνου
Αξεσουαρ
Χρηση Προστατευτικου Ασφαλειας Απο Το Γκριλ
Καταλυτικα Τοιχωματα
Ψησιμο Κοτοπουλου
Απόρριψη Με Τρόπο Φιλικό Προς Το Περιβάλλον και
Πληροφορίες Σχετικά Με Τη Συσκευασία
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε
ηλεκτροπληξία, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό
κύκλωμα της συσκευής είναι αποσυνδεδεμένο,
πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν την εκτέλεση
εργασιών ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη
συσκευή από τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος.
3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση του γκριλ,
τα προσβάσιμα μέρη αυτής της συσκευής θα
υπερθερμανθούν τόσο ώστε να μπορούν να
προκαλέσουν εγκαύματα. Κρατήστε μακριά τα
παιδιά.
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν απρόσεχτη
υπερθέρμανση λιπών και λαδιών μπορεί να είναι
επικίνδυνη και να προκαλέσει φωτιά
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος φωτιάς.
Μην αφήνετε τρόφιμα πάνω στην επιφάνεια
μαγειρέματος.
6.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν υπάρχει ρωγμή στην
επιφάνεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από
την πρίζα για να αποτρέψετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση, τα
προσβάσιμα μέρη αυτής της συσκευής θα
υπερθερμανθούν τόσο ώστε να μπορούν να
προκαλέσουν εγκαύματα. Κρατήστε μακριά τα
παιδιά.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα
προσπελάσιμα μέρη της αποκτούν υψηλή
θερμοκρασία κατά τη χρήση.
9. Οι συνθήκες ρύθμισης για τη συσκευή αυτή
αναφέρονται στην ετικέτα. (Ή στην καρτέλα στοιχείων)
10. Αυτή η συσκευή δεν συνδέεται με σύστημα
απομάκρυνσης προϊόντων καύσης. Αυτή η συσκευή
θα πρέπει να συνδεθεί και να εγκατασταθεί σύμφωνα
με την εφαρμόσιμη νομοθεσία εγκατάστασης.
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τον
εξαερισμό.
11. Τα προσπελάσιμα τμήματα μπορεί
να αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία όταν
χρησιμοποιείται το γκριλ. Κρατάτε τα μικρά παιδιά
μακριά.
12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή προορίζεται
μόνο για μαγείρεμα. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως για
παράδειγμα τη θέρμανση χώρου.
13. Υπάρχουν πρόσθετα προστατευτικά είδη
εξοπλισμού για την αποτροπή της αθέλητης επαφής
με τις πόρτες τους φούρνου. Αυτός ο εξοπλισμός θα
πρέπει να εγκατασταθεί αν υπάρχουν παιδιά.
14. “Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για χώρες των
οποίων τα σύμβολα εμφανίζονται πάνω στη συσκευή.
Αν το σύμβολο της χώρας δεν υπάρχει πάνω
στη συσκευή, για να προσαρμοστεί η συσκευή
στις συνθήκες μιας τέτοιας χώρας, θα πρέπει να
αναγνωστούν οι τεχνικές οδηγίες.”
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15. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για να
καθαρίσετε τη συσκευή.
16. Πριν ανοίξετε την πόρτα του φούρνου,
καθαρίστε τα κατάλοιπα πάνω σε αυτή. Πριν κλείσετε
την πόρτα του φούρνου, αφήστε την να κρυώσει.
17. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε μια
φωτιά με νερό, αλλά αποσυνδέστε την παροχή
ρεύματος δικτύου, και κατόπιν χρησιμοποιώντας για
παράδειγμα, ένα κάλυμμα ή μια κουβέρτα, καλύψτε
τη φωτιά.
18. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που
χαράζουν ή σκληρά μεταλλικά εργαλεία ξυσίματος για
να καθαρίσετε το γυαλί της πόρτας του φούρνου, γιατί
αυτά μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια του γυαλιού
και να προκαλέσουν θραύση του.
19. Αφού τοποθετήσετε το φαγητό, βεβαιωθείτε ότι
η πόρτα έχει κλείσει καλά.
20. Εκτός αν παρέχεται συνεχής επίβλεψη, θα
πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά ηλικίας 8 ετών ή
μικρότερης.
21. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις αντιστάσεις
θέρμανσης.
22. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά από 8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν
τους έχει δοθεί επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά με τη
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1

3
4

2
17.1*

18

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

17.2*

20

Η Εικόνα 17.1 και η 17.2 είναι
προαιρετικές για φούρνους με
διαστάσεις 50x60 και 60x60
Η Εικόνα 17.1 δεν είναι διαθέσιμη
για φούρνο με διαστάσεις 50x55
και η 17.2 είναι προαιρετική.
1.Θέση Εστίας ᴓ140mm
2.Θέση Εστίας ᴓ120
/180mm
3.Θέση Εστίας ᴓ140mm
4.Θέση Εστίας διπλή οβάλ
ᴓ140 /250 mm
5.Γιαλί άνω πλάκας
6.Λαμπτήρας Εστιών
7.Λαμπτήρας Φούρνου
8.Πίνακας Ελέγχου

19

21
22
23

9.Κουμπί Θερμοστάτη
10. Κουμπί Επιλογών
Φούρνου
11.Ψηφιακή Ώρα
12.Κουμπί Ελέγχου εστιών
13.Σχάρα φούρνου
14.Έσω τζάμι πόρτας
15.Χερούλι
16.Πλαστικό ποδαράκι
17.Πορτάκι θερμοθάλαμου
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17.1.Συρτάρι
17.2. Πόρτα
18. Μεταλικό πλαίσιο
19.Πλάγιο μέρος
20.Λαμπτήρας
21. Γκρίλ
22.Ταψί
23. Βαθί ταψί
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ηλεκτρική σύνδεση και Ασφάλεια
1.Ο φούρνος σας χρειάζεται ασφάλεια 40 A για τροφοδοσία μίας φάσης
ή 3x16 A για τροφοδοσία 3 φάσεων, σύμφωνα με την ηλεκτρική ισχύ που
απαιτείται για τμήμα πλάκας μαγειρέματος με 4 κεραμικές εστίες και τμήμα
φούρνου με ηλεκτρική θέρμανση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά
από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
2.Ο φούρνος σας έχει ρυθμιστεί για τροφοδοσία ρεύματος 220-240/380-415V
AC, 50/60 Hz. Αν τα χαρακτηριστικά του ρεύματος δικτύου είναι διαφορετικά
από αυτή την καθορισμένη τιμή, απευθυνθείτε στο τοπικό σας εξουσιοδοτημένο
σέρβις.
3.Η ηλεκτρική σύνδεση του φούρνου θα πρέπει να γίνεται σε συνδέσεις/
πρίζες με σύστημα γείωσης που είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Αν στη θέση όπου θα εγκατασταθεί ο φούρνος δεν
υπάρχουν συνδέσεις/πρίζες με σύστημα γείωσης, απευθυνθείτε άμεσα σε
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να τις εγκαταστήσει. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει την ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν λόγω μη σύνδεσης της
συσκευής σε σύστημα γείωσης.
4.Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, για να αποφύγετε κινδύνους
ή ηλεκτροπληξία, πρέπει να αναθέσετε την αντικατάστασή του σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

220-240V~50/60Hz z
220-240V~50/60H

Live
Phase

Neutral
Neutre
Earth
Terre
Erdung

H05 VV -F 3G 4mm²

L3
L2
L1

Neutral
Neutre
Earth
Terre
Erdung

H05 VV -F 5G 1.5mm²

380-415V
2N~50/60Hz
400V 2N~50/60H

L2
L1

6.Ο φούρνος θα πρέπει να εγκατασταθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε
επίπεδο και οριζόντιο δάπεδο.
7.Χρησιμοποιείτε το φούρνο σας σε ξηρό περιβάλλον.
8.Όταν τοποθετήσετε το φούρνο στη θέση του, προσέξτε η επιφάνειά του να
είναι στο ίδιο επίπεδο με του πάγκου. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τα πόδια ώστε
να φέρετε την επιφάνειά του στο επίπεδο του πάγκου.
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z

Neutral
Neutre
Earth
Terre
Erdung

H05 VV -F 4G 1.5mm²

ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η ασφαλήςχρήση,
φροντίστε να στερεώσετε τη συσκευή στον τοίχο χρησιμοποιώντας την
αλυσίδα και τον γάντζο με βίδες που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος
βιδώνεται στον τοίχο με ασφάλεια.

5.Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα θερμά μέρη
της συσκευής.
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380-415V
3N~50/60Hz
400V 3N~50/60Hz
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ΑΝ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΎΡΝΟΥ ΣΑΣ

1.Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι συνδεδεμένη στο φούρνο και
ενεργοποιημένη.
2.Ελέγξτε ότι υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος προς το κτίριο.
3.Ελέγξτε την ασφάλεια.
4.Ελέγξτε ότι το ρολόι / αυτόματος προγραμματιστής έχει τεθεί σε χειροκίνητη
λειτουργία. (για προαιρετικό ψηφιακό χρονοδιακόπτη)
650 mm min.

5.Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, απευθυνθείτε στον κατασκευαστήπρομηθευτή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια εξειδίκευση.

850 mm min.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΦΟΎΡΝΟΥ ΚΑΙ ΠΊΝΑΚΕΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

20 mm

500 -600 mm min.

20 mm

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΦΟΎΡΝΟΥ ΣΑΣ
Προδιαγραφές

50x55

50x60

60x60

Εξωτερικό πλάτος

500mm

500mm

600mm

Εξωτερικό βάθος

560mm

630mm

630mm

Εξωτερικό ύψος

855mm

855mm

855mm

Ισχύς λαμπτήρα

15W

Θερμοστάτης

40-240 °C

Κάτω αντίσταση

1000W

1000W

1200W

Πάνω αντίσταση

800W

800W

1000W

-----

1800W

2200W

1500W

1500W

2000W

Αντίσταση ταχείας θέρμανσης
Αντίσταση γκριλ
Τάση τροφοδοσίας

Ψησιμο Με Σουβλα

Ψησιμο Με Αερα

Ψησιμο Πανω – Κατω

Ψησιμο Turbo Και Αερας

Λάμπa

Ψησιμο Πανω – Κατω Και
Αερας

Ψησιμο Απο Κατω Και
Αερας

Αντισταση Με Γκριλ+
Ψησιμο Με Αερα

Αντισταση Με Γκριλ +
Ψησιμο Με Σουβλα

Αντισταση Με Γκριλ

Αντισταση Με Γκριλ

Ψήσιμο Από Πάνω

Χρονοδιακοπτης

Ψησιμο Απο Κατω

ΠΛΗΚΤΡΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ: Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή
θερμοκρασία. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι 40 °C - 240 °C βαθμοί.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ*: Θέστε τον χρονοδιακόπτη στην
επιθυμητή διάρκεια ψησίματος.

220-240/380-415V,50/60 Hz

Κεραμικά θερμάστρα ø140

1200W

Κεραμικά θερμάστρα ø180

1700W/1800W
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4.Χρησιμοποιείτε σκεύος με μακριά λαβή που είναι σωστά τοποθετημένο
πάνω στην ηλεκτρική εστία και κατάλληλο για την επιφάνεια της ηλεκτρικής
εστίας.σβήνετε τις εστίες πριν το τέλος του χρόνου μαγειρέματος.
Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να αρχίσει η λειτουργία. Η θερμοκρασία
ρυθμίζεται από τη θέση του κουμπιού στην κλίμακα που αυξάνεται
προοδευτικά ως τη μέγιστη (max.) τιμή. (Μονή εστία)
Στη θέση “0” απενεργοποιούνται όλοι οι δακτύλιοι.

ΠΊΝΑΚΕΣ ΕΛΈΓΧΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΕΣΤΊΕΣ
ΕΠΊΠΕΔΟ
1

ΕΠΊΠΕΔΟ
2

ΕΠΊΠΕΔΟ
3

ΕΠΊΠΕΔΟ
4

ΕΠΊΠΕΔΟ
5

ΕΠΊΠΕΔΟ
6

Ø80

200W

250W

450W

---

---

---

Ø145

250W

750W

1000W

---

---

---

Ø180

500W

750W

1500W

---

---

---

Ø145 ταχεία

500W

1000W

1500W

---

---

---

Ø180 ταχεία

850W

1150W

2000W

---

---

---

Ø145

95W

155W

250W

400W

750W

1000W

Ø180

115W

175W

250W

600W

850W

1500W

Ø145 ταχεία

135W

165W

250W

500W

750W

1500W

Ø180 ταχεία

175W

220W

300W

850W

1150W

2000W

Ø220mm

220W

350W

560W

910W

1460W

2000W

1.Οι ηλεκτρικές εστίες τυπικά διαθέτουν 6 επίπεδα θερμοκρασίας
(όπως περιγράφηκε παραπάνω)
2.Για τη χρήση των ηλεκτρικών εστιών, απλά περιστρέψτε το αντίστοιχο
κουμπί στον πίνακα ελέγχου.
3.Οι ηλεκτρικές εστίες έχουν έξι επίπεδα θερμοκρασίας όπως αναφέρεται
στον πίνακα. Κατά την πρώτη χρήση, αφήστε τις εστίες να λειτουργήσουν για
πέντε λεπτά στη θέση ‘6’ χωρίς κανένα σκεύος πάνω στην ηλεκτρική εστία.
Με αυτό τον τρόπο απομακρύνεται το προστατευτικό υλικό από την επιφάνεια
της ηλεκτρικής εστίας. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας παράγεται κάποια
οσμή και θερμότητα από την ηλεκτρική εστία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ
Χρησιμοποιωντας Τις Αντιστασεις
1.Κατά την πρώτη χρήση του φούρνου, θα παραχθεί μια οσμή που
προέρχεται από τη λειτουργία των αντιστάσεων. Για να απαλλαγείτε από
αυτή την οσμή, αφήστε το φούρνο να λειτουργήσει στους 240 °C για 45 λεπτά
χωρίς τίποτα στο εσωτερικό του.
2.Για να μαγειρέψετε στο φούρνο σας, πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη του
φούρνου, αλλιώς ο φούρνος δεν λειτουργεί.
3.Τα είδη των φαγητών που θα μαγειρέψετε, οι χρόνοι μαγειρέματος και
οι θέσεις του θερμοστάτη δίνονται στον πίνακα μαγειρέματος. Οι τιμές στον
πίνακα μαγειρέματος είναι χαρακτηριστικές τιμές και αποκτήθηκαν από
δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριό μας. Μπορεί να βρείτε
διαφορετικές γεύσεις των φαγητών κατάλληλες για τις προτιμήσεις σας,
ανάλογα με τις δικές σας πρακτικές μαγειρέματος και χρήσης.
4.Μπορείτε να παρασκευάσετε κοτόπουλο στη σούβλα με χρήση των
αξεσουάρ. (προαιρ.)
5.Χρόνοι μαγειρέματος: Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με
την τάση του ρεύματος στην περιοχή σας και με την ποιότητα, την ποσότητα
και τις θερμοκρασίες των υλικών.
6.Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος στο φούρνο, δεν πρέπει να ανοίγετε
συχνά την πόρτα.
7.Διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η κυκλοφορία της θερμότητας και να
αλλάξουν τα αποτελέσματα.
8.Όταν παρασκευάζετε κέικ, η χρήση φόρμας θα σας δώσει καλύτερα
αποτελέσματα.

δεξιά

ψευδής

ψευδής
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ψευδής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Λειτουργία
Ψησίματος

Τροφη

Θερμοκρασια
(°C)

Ραφι

Χρονος
(λεπτα)

Κέικ

Στατική / Στατική+Ανεμιστήρας

170-180

2

35-45

Μικρά Κέικ

Στατική / Turbo+Ανεμιστήρας

170-180

2

25-30

Μπουρί

Στατική / Στατική+Ανεμιστήρας

180-200

2

35-45

Ζύμη

Στατική

180-190

2

25-30

Μπισκότα

Στατική

170-180

3

20-25

Μηλόπιτα

Στατική / Turbo+Ανεμιστήρας

180-190

2

50-70

Παντεσπάνι

Στατική

200/150*

2

20-25

Πίτσα

Στατική +Ανεμιστήρας

180-200

3

20-30

Λαζάνια

Στατική

180-200

2

25-40

Μαρέγγα

Στατική

100

2

60

Κοτόπουλο

Στατική +Ανεμιστήρας / Turbo+Ανεμιστήρας

180-190

2

45-50

Ψητό Κοτόπουλο**

Εσχάρα

200-220

4

25-30

Ψάρι Ψημένο Στο Γκριλ**

Εσχάρα+Ανεμιστήρας

200-220

4

25-30

Κόντρα Φιλέτο**

Εσχάρα+Ανεμιστήρας

Max.

4

15-20

Ψητά Κεφτεδάκια**

Εσχάρα

Max.

4

20-25

*Ακμές χωρίς προθέρμανση στους 200 ° C μέχρι καφέ, τότε μαγειρεμένα
150 ° C.
** Ανεστραμμένη το ήμισυ των τροφίμων μαγείρεμα.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΜΉΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΈΣ
ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΉ

Ø180mm

Ø140mm

Ø140mm

Ø140mm

Ø140X250mm

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ1

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ 2

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ 3

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ 4

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ 5

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ 6

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ 7

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ 8

ΕΠΊΠ
ΕΔΟ 9

Ανώ.

Ø140mm
μετατροπέας
ηλεκτρικού
ρεύματος

130
W

206
W

350
W

500
W

850
W

1200
W

---

---

---

---

Ø180mm
μετατροπέας
ηλεκτρικού
ρεύματος

180
W

470
W

790
W

850
W

1230
W

1700
W

---

---

---

---

Ø180mm
Ρυθμιστής

1800
W

1800
W

1800
W

1800
W

1800
W

1800
W

1800
W

1800
W

1800
W

---

Ø140/250mm

1000
W

1000
W

1000
W

1000
W

1000
W

1000
W

1000
W

1000
W

1000
W

1800
W

Ø120/180mm
Διπλός

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

700
W

1700
W
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1.Μπορείτε να χειρίζεστε την πλάκα εστιών με τους περιστροφικούς διακόπτες
στον πίνακα ελέγχου του φούρνου. Αυτός ο διακόπτης ρυθμίζει την ενέργεια
ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία που ρυθμίσατε.
2.Για καλά αποτελέσματα μαγειρέματος από την πλάκα εστιών, η βάση των
σκευών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μεγάλου πάχους και επίπεδη.
3.Οι βάσεις των σκευών πρέπει να έχουν ίδιο μέγεθος με αυτό των εστιών.
Αν είναι δυνατόν, πάντα να σκεπάζετε τα μαγειρικά σκεύη με τα καπάκια
τους. Πάντα να τοποθετείτε το μαγειρικό σκεύος πάνω στην εστία πριν την
ανάψετε. Σβήνετε τις εστίες πριν τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος, ώστε να
εκμεταλλεύεστε την υπολειπόμενη θερμότητα.
4.Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να αρχίσει η λειτουργία. Η θερμοκρασία
ρυθμίζεται από τη θέση του κουμπιού στην κλίμακα που αυξάνεται προοδευτικά
ως τη μέγιστη τιμή (max.) (Μονή εστία)
5.Για διπλή εστία μαγειρέματος, ο πρώτος δακτύλιος λειτουργεί όπως και μια
μονή εστία. Ο δεύτερος δακτύλιος αρχίζει να λειτουργεί μετά από πρόσθετη
στροφή του κουμπιού με λίγο περισσότερη δύναμη δεξιόστροφα στο τέλος της
περιοχής “max” του συμβόλου δακτυλίου. Όταν γυρίσετε το κουμπί δεξιόστροφα,
ο πρώτος δακτύλιος θα λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ, ενώ η ισχύς του δεύτερου
δακτυλίου θα μειώνεται ως την επιθυμητή θερμοκρασία.
Στη θέση “0” απενεργοποιούνται όλοι οι δακτύλιοι.

Ø140mm

Ø180mm

Ø180mm

Ø140mm

Ø140mm

Ø120/180mm

Restvarmeindikator

Restvarmeindikator

Ø140mm

Ø180mm

Ø140mm

Ø180mm
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
1.Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα.
2.Ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, είναι εξαιρετικά ζεστός. Μην
αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία.
3.Μην καθαρίζετε το εσωτερικό τμήμα, το κρύσταλλό, τους δίσκους και τα
λοιπά μέρη του φούρνου με βούρτσες ήμαχαίρια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά
ή διαβρωτικά καθαριστικά.
4.Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα πανί βουτηγμένο σε νερό με
σαπούνι και κατόπιν στεγνώστε το με έναμαλακό πανί.
5.Καθαρίστε τις γυάλινες επιφάνειες με ειδικό καθαριστικό τζαμιών.
6.Μην καθαρίζετε τον φούρνο με ατμοκαθαριστές.
7.Κατά καιρούς πλένετε τις κεφαλές των εστιών αερίου με νερό και σαπούνι
και καθαρίζετε τους αγωγούς αερίου με μιαβούρτσα.
8.Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά, όπως οξέα, διαλυτικά ή βενζίνη για να
καθαρίσετε την συσκευή.
9.Μην πλένετε κανένα τμήμα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.
10.Για να καθαρίσετε το κρύσταλλο της πόρτας του φούρνου αφαιρέστε
τις βίδες στήριξης της λαβής με ένα κατσαβίδι καιαπομακρύνετε την πόρτα.
Κατόπιν καθαρίστε και ξεβγάλετέ την καλά. Αφού στεγνώσει τοποθετήστε
σωστά το κρύσταλλοκαι επανατοποθετήστε την λαβή.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ
ΦΟΥΡΝΟΥ
Αφαιρέστε το προφίλ πιέζοντας τις πλαστικές ασφάλειες στην αριστερή και
δεξιά πλευρά όπως δείχνει η (Εικόνα 1). και τραβώντας το προφίλ προς το
μέρος σας όπως δείχνει η (Εικόνα 2). Κατόπιν αφαιρέστε το εσωτερικό τζάμι
όπως δείχνει η (Εικόνα 3). Αν απαιτείται, μπορείτε να αφαιρέσετε το μεσαίο τζάμι
με τον ίδιο τρόπο. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της συντήρησης,
επανατοποθετήστε τα τζάμια και το προφίλ με την αντίστροφη σειρά ενεργειών.
Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ έχει εδράσει σωστά στη θέση του.
2
1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Εικόνα 4

Εικόνα 4.1
Ανοίξτε τελείως την
πόρτα και τραβήξτε
την προς τον
ευατό σας. Ύστερα
ξεκλειδώστε την από
το μεντεσσε τραβόντας
με την βοήθεια ενός
κατσαβιδιού.

Εικόνα 5

Εικόνα 4.2

Εικόνα 5.1
Στην συνέχεια,
κλείστε την πόρτα
έτσι ώστε να
κουμπώσει με
τον μεντεσέ όπως
φαίνεται και στην
Εικόνα 5.1

Φέρτε το μεντεσέ
στο πιο ευρύ
άνοιγμα όπως
φαίνεται και στην
Εικόνα 4.2.
Φέρτε και τους
δύο μεντεσέδες
που συνδέουν
την πόρτα με τον
φούρνο στην ίδια
θέση

Εικόνα 5.2
Για να αφαιρέσετε
την πόρτα τραβήξτε
ανοδικά, κρατώντας
την και με τα δύο
χέρια.

Για να επαναταποθετήσετε την πόρτα, επαναλαμβάνετε την παραπάνω διαδικασία
αντίστροφα.
Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Εικόνα 3
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
Για να αποφύγετε το ενδεχόκενο ηλεκτροπληξίας πριν αντικαταστήσετε το
κύκλωμα του λαμπτήρα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτή.
(Οταν το κύκλωμα είναι ανοικτή η δύναμη σημαίνει ότι είναι ανοιχτό)
1. Στο πρώτο βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική συσκευή και αποσυνδέστε τη
συσκευή είναι κρύα.
2. Για να Αφαιρέσετε το γυαλί ασφάλειας με τη στροφή, όπως φαίνεται στην
εικόνα. Αν είστε αναγκασμένοι να το μετατρέψει πλαστικά γάντια θα σας
βοηθήσει να μετατρέψετε.
3. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το λαμπτήρα περιστρέφοντάς το, συνδέστε το
νέο λαμπτήρα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά του λαμπτήρα
πρέπει να είναι ως εξής:
- 230 V AC

Βαθύ ταψί
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκά και συνταγές
για ψητά

Ταψί
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκά και
ξεπάγωμα.

Σχάρα Γκριλ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψητά πάνω σε
σχάρα.

- 15 W
- Type E14
4. Αντικαταστήστε το γυαλί, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής της
συσκευής, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Τώρα μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το φούρνο σας.

Διάδρομος
Με την βοήθεια του διαδρόμου μπορούν εύκολα
να τοποθετηθούν ή ν αφαιρεθούν οι σχάρες.

Σχάρα ταψιού
Τοποθετώντας τα φαγητά πάνω στην σχάρα
ταψιού, εμποδίζει το κρέας να κολλήσει πάνω στο
ταψί αφού δεν υπάρχει απευθείας επαφή.
Εικόνα 6

Εικόνα 7

Άνω και κάτω σχάρες.
Τοποθετείστε το ρηχό και το βαθύ ταψί ψηλά ή
χαμηλά ανάλογα με τις ανάγκες του μαγειρέματος.
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ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΙΛ (προαιρετικό)*
1.Ένας προστατευτικό ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον
πίνακα ελέγχου και τα κουμπιά όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία γκριλ
(Σχήμα 8).
2 . Τοποθετήστε το προστατευτικό ασφαλείας κάτω από τον πίνακα ελέγχου
ανοίγοντας το μπροστινό γυάλινο κάλυμμα του φούρνου. (Σχήμα 9).
3. Έπειτα στερεώστε το προστατευτικό ασφαλείας μεταξύ του φούρνου και
του μπροστινού καλύμματος κλείνοντας απαλά το κάλυμμα. (Σχήμα 10)
4. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προστατευτικό ασφαλείας,
προκειμένου η ζέστη να μην καταστρέψει τον πίνακα ελέγχου και τα κουμπιά
όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία γκριλ.
5. Είναι σημαντικό για το μαγείρεμα να κρατηθεί το κάλυμμα ανοιχτό σε
συγκεκριμένη απόσταση κατά το μαγείρεμα στο γκριλ.
6. Ο πίνακας ασφάλειας θα αποτελέσει μια ιδανική περίσταση για
μαγείρεμα, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον πίνακα ελέγχου και τα κουμπιά.

Αφαίρεση των καταλυτικών τοιχωμάτων
Για να αφαιρέσετε τα καταλυτικά τοιχώματα, οι οδηγοί πρέπει να τραβηχτούν
προς έξω. Μόλις οι οδηγοί αφαιρεθούν, τα καταλυτικά τοιχώματα θα
απελευθερούν αυτόματα. Τα καταλυτικά τοιχώματα πρέπει να αλλάξουν μετά
από 2-3 χρόνια.
ΨΗΣΙΜΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Εικόνα 12

Τοποθετήστε τη σούβλα στο πλαίσιο.
Στρίψτε ελαφρά το πλαίσιο της σούβλας
στο φούρνο στην επιθυμητή στάθμη.
Τοποθετήστε ένα ταψί στο κάτω μέρος,
προκειμένου να συλλέξει το λίπος.
Προσθέστε λίγο νερό στο ταψί για εύκολο
καθαρισμό. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε
το πλαστικό μέρος από τη σούβλα. Μετά
το ψήσιμο, βιδώστε την πλαστική λαβή
στη σούβλα και βγάλτε το φαγητό από το
φούρνο.

«ΠΆΝΤΑ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΤΗΝ ΠΌΡΤΑ ΤΟΥ ΦΟΎΡΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΉ»
ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΜΕ ΤΡΌΠΟ ΦΙΛΙΚΌ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Εικόνα 8

Εικόνα 9

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ*
Τα καταλυτικά τοιχώματα βρίσκονται
στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της
κοιλότητας κάτω από τους οδηγούς. Τα
καταλυτικά τοιχώματα εξαφανίζουν την
άσχημη μυρωδιά και πετυχαίνουν την
καλύτερη δυνατή μαγεριρική απόδοση. Τα
καταλυτικά τοιχώματα απορροφούν επίσης
τα υπολείμματα λαδιών και καθαρίζουν το
φούρνο σας, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
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Εικόνα 10

Εικόνα 11

Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον.
Αυτή η συσκευή έχει σημανθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2012/19/EΕ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η Οδηγία αυτή
καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση
χρησιμοποιημένων συσκευών με πεδίο εφαρμογής σε όλη
την ΕΕ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
Τα υλικά συσκευασίας της συσκευής είναι κατασκευασμένα από
ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς
Περιβάλλοντος. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή
άλλα απόβλητα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας
που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.
41

