ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Η ΜΕΙΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΜΕ ΠΟΛΥΦΟΥΡΝΟ
ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

Η συσκευή σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τους ακόλουθους Ευρωπαικούς κανονισμούς
 ΕΝ 30-1-1, ΕΝ 30-2-1 και ΕΝ 437 καθώς και μεταγενέστερες τροποποιήσεις (αέριο)
 ΕΝ 60 335-1 και ΕΝ 60 335-2 (ηλεκτρικό) καθώς και μεταγενέστερες τροποποιήσεις
Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Ευρωπαικές οδηγίες:
 73/23 + 93/68 EC αφορούσα την ασφάλεια έναντι ηλεκτρικού (BT)
 89/336 + 92/31 + 93/68 EC αφορούσα την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)
 90/396 + 93/68 EC αφορούσα την ασφάλεια έναντι αερίου.
Τα εξαρτήματα του φούρνου που έρχονται σε επαφή με τροφές, είναι κατασκευασμένα με υλικά σύμφωνα με
την οδηγία 89/109 EC της 21/12/88.
Ο κατασκευαστής διστηρεί το δικαίωμα να αλλάζει χωρίς προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των συσκευών για
τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους.

?

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Μερικά από τα προβλήματα μπορεί απλώς να οφείλονται σε θέματα συντήρησης ή σε λάθος χειρισμό και δεν
χρειάζεται η επίσκεψη τεχνικού για να λυθούν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η συσκευή δε λειτουργεί

ΛΥΣΗ
• Ελέγξτε ότι η στρόφιγγα του γκαζιού είναι ανοιχτή
• Ελέγξτε ότι η κουζίνα έχει ρεύμα
• Ελέγξτε ότι οι διακόπτες είναι στη σωστή θέση για μαγείρεμα
και επαναλάβετε τις διαδικασίες που περιγράφονται σ΄αυτές τις
οδηγίες
• Ελέγξτε τις ασφάλειες και τον αυτόματο προστασίας (αν
υπάρχει) του ηλεκτρικού πίνακα. Εάν υπάρχει βλάβη στο
κύκλωμα καλέστε ηλεκτρολόγο.
Κατά τη χρήση της κεραμικής εστίας η κόκκινη • Περιστρέψτε το θερμοστάτη σε μεγαλύτερη θερμοκρασία
ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας δεν • Περιστρέψτε το διακόπτη ενός άλλου ‘ματιού’
ανάβει
• Καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΛΩΖΟΣ ΑΕ
Ο ηλεκτρικός φούρνος δε λειτουργεί
• Ελέγξτε ότι ο προγραμματιστής, εάν υπάρχει, είναι στη
χειροκίνητη λειτουργία και επαναλάβετε τις λειτουργίες που
περιγράφονται σ΄αυτές τις οδηγίες
Ο θερμοστάτης δε λειτουργεί
• Καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΛΩΖΟΣ ΑΕ
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του θερμοστάτη δεν • Περιστρέψτε το θερμοστάτη σε μεγαλύτερη θερμοκρασία
ανάβει κατά την χρήση
• Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής τρόπου ψησίματος σε
διαφορετική λειτουργία
Η λάμπα του φούρνου δεν ανάβει
• Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα είναι σωστά βιδωμένη
• Αγοράστε μια λάμπα για υψηλές θερμοκρασίες από το τμήμα
τεχνικής υποστήριξης και τοποθετήστε την σύμφωνα με τις
οδηγίες της σελ. 20
Αν δοκιμάσατε τα παραπάνω και η συσκευή εξακολουθεί να έχει πρόβλημα μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι
σας αλλά τηλεφωνήστε στο SERVICE PHILCO

Τηλ. SERVICE Αθήνας: 210-6203838

Τα συνεργεία επαρχιών αναγράφονται στο τέλος αυτών των οδηγιών

17 Χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Ν. Κηφισιά. Τηλ. 210-6203280
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1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής σας. Παρ΄ότι η χρήση της είναι εύκολη, πριν την εγκαταστήσετε
και την χρησιμοποιήσετε παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Κρατήστε τις για
μελλοντική χρήση.
 Η Εγκατάσταση, ρυθμίσεις, μετατροπές κλπ που περιγράφονται στο Κεφ. 8 πρέπει να επιχειρούνται μόνο
απο εξειδικευμένο προσωπικό.
 Η Εγκατάσταση συσκευών αερίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις
 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιήτε μόνο για τον σκοπό που σχεδιασθηκε, δηλ. Οικιακή χρήση. Κάθε
άλλη χρήση δεν συνιστάται και υπ΄αυτή την έννοια είναι επικίνδυνη.
 Ο κατασκευαστής και διανομέας δεν μπορεί να είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά σε άτομα ή
περιουσία που οφείλεται σε λανθασμένη εγκατάσταση, συντήρηση ή χρήση της συσκευής.
 Μόλις αφαιρέσετε τη συσκευασία ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση. Αν έχετε
οποιαδήποτε αμφιβολία μη την χρησιμοποιήσετε αλλά φωνάξτε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 Μαζέψτε τα υλικά συσκευασίας σε μέρος μακριά απο παιδιά γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνα.
 Όλα τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.
 Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής σας μπορεί μόνον να εξασφαλισθεί αν είναι σωστά συνδεδεμένη
προς μια σωστή γείωση, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς. Ο Κατασκευαστής και ο Διανομέας
αποποιούνται κάθε ευθύνης αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες. Για οποιαδήποτε αμφιβολία
συμβουλευθείτε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 Πριν συνδέσετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά των δικτύων ηλεκτρικού και αερίου είναι
σύμφωνα με αυτά που αναγράφονται στην πινακίδα με τα Τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. (Κεφ. 7)
Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολοθούνται όταν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε
ηλεκτρική συσκευή.

Μην αγγίζετε καμμία ηλεκτρική συσκευή αν τα πόδια ή τα χέρια σας είναι υγρά.

Μη χρησιμοποιήτε την συσκευή όταν είστε ξυπόλητοι.

Μη τράβατε το καλώδιο για να βγάλετε το φίς από την πρίζα. Τραβήξτε από το φίς.

Μην αφήνετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο κάτω από βροχή ή ήλιο.

Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν σωστά την συσκευή, χωρίς
επιτήρηση.
 Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, αφού βεβαιωθείτε ότι είναι άδειος και ότι η πόρτα είναι
κλειστή, ζεστάνετέ τον στην ανώτατη θερμοκρασία για 60 λεπτά. Αυτό εξασφαλίζει το κάψιμο της
προστατευτικής επάλειψης των εσωτερικών τοιχωμάτων του φούρνου. Κατά την διάρκεια του ζεστάματος
αερίζετε καλά την κουζίνα γιατί παράγονται μυρωδιές και ενδεχομένως λίγος καπνός που δεν θα πρέπει
όμως να σας ανησυχήσουν.
 Κατά την διάρκεια του ψησίματος και για λίγο μετά τη χρήση, το κρύσταλλο και όρισμένα μέρη της πόρτας
του φούρνου μπορεί να είναι πολύ ζεστά, γι΄αυτό κρατάτε τα παιδιά μακριά.
 Κρατάτε την κουζίνα και τον φούρνο καθαρά. Τα υπολλείματα τροφών μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο
πυρκαιάς
 Αποφεύγετε να χρησιμοποιήτε το φούρνο σαν αποθηκευτικό χώρο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Αν
κάποιος τον ανοίξει κατά λάθος μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή ατύχημα.
 Αν χρησιμοποιείτε μία πρίζα κοντά στην κουζίνα, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν αγγίζουν το φούρνο και
ότι είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από τα θερμά μέρη.
 Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες είναι κλειστοί στη θέση ‘0’
 Βγάλτε την κουζίνα από την πρίζα ή κατεβάστε το διακόπτη από τον πίνακα πριν την καθαρίσετε.
 Σε περίπτωση βλάβης κλείστε το φούρνο και κατεβάστε τον διακόπτη από τον Πίνακα μέχρι να έρθει
εξουσιοδοτημένος τεχνικός. Μην επιχειρείτε να διορθώσετε τη βλάβη μόνοι σας.
Όταν δεν πρόκειται πλέον να χρησιμοποιήσετε μία συσκευή πρέπει να την καταστήσετε ακίνδυνη για τα
παιδιά που μπορεί να την χρησιμοποιήσουν σαν παιχνίδι, αφαιρώντας π.χ. το καλώδιο σύνδεσης, το
σύστημα που κλειδώνει την πόρτα του φούρνου (αν υπάρχει), σούβλες, κλπ επικίνδυνα αντικείμενα.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ:
ΥΨΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΠΑΚΙ:
ΥΨΟΣ:
ΠΛΑΤΟΣ:
ΒΑΘΟΣ:

1442/1492
850/900
600
600

χλστ.
χλστ.
χλστ.
χλστ.

ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ:
ΤΥΠΟΣ Φ ΟΥΡΝΟΥ
Ηλεκτρικός κλασσικός
Ηλεκτρικός με αέρα

Υψος (εκ.)
31
31

Πλάτος (εκ.)
42,5
42,5

Βάθος (εκ.)
41
39,5

Όγκος (λίτρα)
54
52

ΓΕΝΙΚΑ
Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι πλατώ εστιών με τους οποίους μπορεί να είναι εφοδιασμένη η κουζίνα σας:
Α) Αποκλειστικά αερίου
Β) Μεικτοί με εστίες αερίου και ηλεκτρικές
Γ) Αποκλειστικά ηλεκτρικού, είτε με συμβατικές εστίες είτε με καραμεικές
Πάνω από κάθε διακόπτη υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα που δείχνει σε ποιά εστία αντιστοιχεί.
Οι καυστήρες αερίου και οι ηλεκτρικές εστίες έχουν διάφορες διαστάσεις και ισχείς, για να προσφέρουν την
ακριβή ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για κάθε είδος
μαγειρέματος.
Οι ηλεκρικοί φούρνοι μπορεί να είναι είτε κλασσικού τύπου με
αντιστάσεις μόνον, είτε με ανεμιστήρα και κυκλοφορία θερμού αέρα
Αν ο φούρνος σας είναι εφοδιασμένος με προγραμματιστή
λειτουργίας για να μπορεί να λειτουργεί για προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα χωρίς την επιτήρησή σας, τότε είναι
εφοδιασμένος για την απόλυτη ασφάλειά σας και με ένα δεύτερο
θερμοστάτη ασφαλείας που επεμβαίνει σε περίπτωση βλάβης του
βασικού θερμοστάτη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος διακόπτεται προσωρινά: Μην επιχειρείτε να
διορθώσετε τη βλάβη μόνοι σας, αλλά κλείστε τη συσκευή και
καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Ο φούρνος σας μπορεί επίσης να είναι εφοδιασμένος με ένα επί
πλέον ανεμιστήρα για την ψύξη των διπλών τοιχωμάτων, του
Πίνακα διακοπτών και του χεριού του φούρνου. Ο ανεμιστήρας
αυτός ξεκινά αυτόματα μόλις ανάψετε το φούρνο ή το γκριλ.
Τα τοιχώματα του φούρνου μπορεί να έχουν είτε κοιλότητες είτε
συρμάτινους οδηγούς για την στήριξη των σχαρών ή ταψιών του
φούρνου. Ο αριθμός και ο τύπος τους εξαρτάται από τον τύπο
της κουζίνας σας.
 Σχάρα (G) (Εικ.2α)
 Ρηχό ταψί συλλογής ζωμών (V) (Εικ.2b)
Επίσης η κουζίνα σας είναι εφοδιασμένη με ένα συρτάρι κάτω από
το φούρνο, που δεν αφαρείται εντελώς. Μη βάζετε ποτέ εύφλεκτα
υλικά μέσα σε αυτό.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ (Εικ. 3)
Γυρίζοντας τον διακόπτη προς τα αριστερά βλέπουμε τα ακόλουθα σύμβολα:
= Διακόπτης κλειστός – Καυστήρας κλειστός
= Διακόπτης τελείως ανοικτός – Υψηλή φλόγα
= Διακόπτης σε θέση μειωμένης παροχής – Χαμηλή φλόγα
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Η ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ (Εικ. 4)
Γυρίζοντας τον διακόπτη προς τα αριστερά βλέπουμε τα ακόλουθα σύμβολα:
0
= Εστία κλειστή
1–6
= Ελάχιστη έως μέγιστη ισχύς
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (Εικ. 5)
Γυρίζοντας τον διακόπτη προς τα αριστερά βλέπουμε τα ακόλουθα σύμβολα:
0
= Εστία κλειστή
1 – 12 = Ελάχιστη έως μέγιστη ισχύς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ (Εικ. 6)
Γυρίζοντας τον διακόπτη προς τα δεξιά βλέπουμε τα ακόλουθα σύμβολα:
0

= Φούρνος κλειστός
= Φως φούρνου που παραμένει ανοικτό

50οC έως Max

= Θερμοκρασία φούρνου σε ο Κελσίου
= Γκριλλ
= Πάνω αντίσταση
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ 8
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Εικ. 7)
Περιστρέφοντας το διακόπτη δεξιόστροφα με τη φορά του ρολογιού συναντάμε τις
διάφορες τιμές της θερμοκρασίας του φούρνου (από 50°C εώς Maxi).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΦΟΥΡΝΟΥ (8) - (Εικ. 8)
Περιστρέφοντας το διακόπτη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, συναντάμε τα
παρακάτω σύμβολα:

7

7

“0” = Σβηστός φούρνος
= Φως φούρνου, παραμένει ανοιχτό για όλες τις λειτουργίες
= Λειτουργία ανεμιστήρα
= Λειτουργία κάτω και πάνω αντίστασης
= Λειτουργία κάτω και πάνω αντίστασης μαζί με ανεμιστήρα
= Λειτουργία κάτω αντίστασης μαζί με ανεμιστήρα
= Λειτουργία αντίστασης πλάτης μαζί με ανεμιστήρα
= Λειτουργία αντίστασης Γκριλ
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= Λειτουργία αντίστασης Γκριλ μαζί με ανεμιστήρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ TO

ΑΝΑΜΜΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΦΟΥΡΝΟΥ
ΓΚΑΖΙΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
Εφόσον υπάρχει, όταν είναι αναμμένη σημαίνει ότι κάποια ηλεκτρική εστία ή αντίσταση του φούρνου, είναι
σε λειτουργία.
ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
Όταν ανάβει σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός φούρνος ή το γκριλ είναι σε λειτουργία. Κατά τη διάρκεια του
ψησίματος η λυχνία θα σβήσει όταν ο φούρνος φθάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια του
ψήσιματος είναι φυσιολογικό η κίτρινη ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει περιοδικά καθώς η θερμοκρασία
του φούρνου αυξομειώνεται.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
Κουδούνι Υπενθύμισης
Γυρίστε το διακόπτη Μ προς τα δεξιά χωρίς να τον πιέζετε και διαλέξτε το χρονο που επιθυμείτε (έως 50
λεπτά). Όταν ο καθορισμένος χρόνος περάσει το κουδούνι θα ακουστεί. Γυρίστε το διακόπτη στο σύμβολο
για να το σταματήσετε.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ (Εικ. 9)

Η κουζίνα σας μπορεί να έχει ηλεκτρονικό προγραμματιστή
που διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες:
- Ρολόϊ (ρύθμιση με τα πλήκτρα 2 και 3)
- Χρονομετρητής (ρύθμιση με το πλήκτρο 1)
- Χρόνος μαγειρέματος (ρύθμιση με το πλήκτρο 2)
- Τέλος χρόνου ψησίματος (ρύθμιση με το πλήκτρο 3)
- Χειροκίνητη λειτουργία (ρύθμιση με το πλήκτρο 4)
- Δίορθωση ώρας που ‘πάει πίσω’ (ρύθμιση με το πλήκτρο
5)
- Διόρθωση ώρας που ‘πάει μπροστά’ (ρύθμιση με το
πλήκτρο 6)
Η ψηφιακή οθόνη (N) δείχνει πάντα την ώρα αλλά μπορεί να
δείξει το χρόνο και το τέλος χρόνου μαγειρέματος ή το
χρονομετρητή πιέζοντας τον αντίστοιχο διακόπτη.
Σημ.: Στο τέλος κάθε ρύθμισης λειτουργίας (εκτός
από το χρονομετρητή) ο προγραμματιστής σβήνει
το φούρνο. Την επόμενη φορά που θα
χρησιμοποιήσετε το φούρνο, εάν δεν σκοπεύετε να
τον προγραμματίσετε, γυρίσετε τον
προγραμματιστή στη χειροκίνητη λειτουργία (δείτε
τις οδηγίες που ακολουθούν).
Ρύθμιση της ώρας (από 0.01 εώς 24.00 = hh,mm)
Μετά τη σύνδεση της κουζίνας ή μετά από διακοπή
ρεύματος, οι ενδείξεις AUTO και “0.00” θα
αναβοσβήνουν ταυτόχρονα στην οθόνη.
Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 2 και 3 και ρυθμίστε την
ώρα πιέζοντας τα πλήκτρα 5 ή 6. Μετά τη ρύθμιση της
ώρας, η ένδειξη AUTO θα σβήσει και το σύμβολο
,
για χειροκίνητη λειτουργία, θα ανάψει.
Χρονομετρητής (από 0.01 εώς 0.59 = hh,mm)
Πιέστε το πλήκτρο 1 και επιλέξτε το χρόνο
μαγειρέματος με τα πλήκτρα 5 ή 6. Το σύμβολο  θα
ανάψει. Στο τέλος του προκαθόρισμένου χρόνου, το
κουδούνι ακούγεται και το σύμβολο  εξαφανίζεται.
Ημι-αυτόματη λειτουργία (με χρόνο μαγειρέματος
από 0.01 εώς 23.59 = hh,mm)
Πιέζοντας το πλήκτρο 2 και ρυθμίζοντας τη διάρκεια
χρόνου μαγειρέματος με τα πλήκτρα 5 ή 6, οι ενδείξεις
AUTO και
θα ανάψουν μόνιμα. Στο τέλος του
προκαθόρισμένου χρόνου, η ένδειξη
θα σβήσει, η
ένδειξη AUTO θα αναβοσβήνει και το κουδούνι θα
ακουστεί.
Ημι-αυτόματη λειτουργία (με τέλος χρόνου
μαγειρέματος από 0.01 εώς 23.59 = hh,mm)
Πιέζοντας το πλήκτρο 3 και ρυθμίζοντας το τέλος
χρόνου μαγειρέματος με το πλήκτρο 6, οι ενδείξεις
AUTO και
θα ανάψουν μόνιμα. Στο τέλος του
προκαθόρισμένου χρόνου, η ένδειξη
θα σβήσει, η
ένδειξη AUTO θα αναβοσβήνει και το κουδούνι θα
ακουστεί.
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Αυτόματη λειτουργία (με καθυστέρηση ενάρξεως
μαγειρέματος)
Αρχικά προγραμματίστε το χρόνο μαγειρέματος
(ανάβουν ταυτόχρονα οι ενδείξεις AUTO και
) και
στη συνέχεια το τέλος του χρόνου μαγειρέματος (η
ένδειξη
θα σβήσει) όπως περιγράφεται νωρίτερα. Η
ένδειξη
θα ανάψει ξανά όταν ξεκινήσει το ψήσιμο
μέσα στο φούρνο. Στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος
η ένδειξη
θα σβήσει, η ένδειξη AUTO θα
αναβοσβήνει και το κουδούνι θα ακουστεί.
Χειροκίνητη λειτουργία
Η χειροκίνητη λειτουργία είναι εφικτή μόνο όταν το
αυτόματο πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί
πιέζοντας το πλήκτρο 4. Η ένδειξη AUTO εξαφανίζεται
και η ένδειξη
ανάβει.
Κουδούνι
Το κουδούνι λειτουργεί στο τέλος του προγράμματος ή
στο τέλος της λειτουργίας του χρονομετρητή και διαρκεί
περίπου 7 λεπτά. Εάν θέλετε να το διακόψετε νωρίτερα
πιέστε ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών.
Υπάρχουν τρία επίπεδα έντασης του κουδουνιού: Για
να επιλέξετε αυτό που θέλετε πιέστε το διακόπτη 2
όταν εμφανιζεται η ώρα.
Έναρξη και έλεγχος προγράμματος
Το πρόγραμμα ξεκινάει μετά τη ρύθμιση. Η επιλογή
προγράμματος μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή
πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο.
Διόρθωση/Ακύρωση επιλογής προγράμματος
Εάν η ώρα του ρολογιού είναι ανάμεσα στην ώρα
έναρξης και λήξης του προγράμματος ψησίματος, θα
εμφανιστεί αυτόματα ένδειξη λάθους. Αυτό φαίνεται
από την ένδειξη AUTO που θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και τον ήχο του κουδουνιού. Το λάθος της
ρύθμισης μπορεί να διορθωθεί εάν αλλάξετε τη
διάρκεια ή το τέλος του χρόνου ψησίματος. Κάθε
πρόγραμμα που έχει ήδη ρυθμιστεί, μπορεί να
διορθωθεί ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το αντίστοιχο
πλήκτρο προγράμματος και στη συνέχεια τα πλήκτρα 5
ή 6. Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα, διορθώστε το
χρόνο που ρυθμίσατε ορίζοντάς του την τιμή “0.00”.
Εάν ακυρώσετε την ώρα λειτουργίας, αυτόματα
ακυρώνεται και το τέλος της λειτουργίας και
αντίστροφα. Ο φούρνος σβήνει αυτόματα και η ένδειξη
AUTO αναβοσβήνει.
Πιέστε το πλήκτρο 4 για να ρυθμίσετε τον
προγραμματιστή σε χειροκίνητη λειτουργία.
Η σωστή ώρα δεν μπορεί να διορθωθεί όταν το
αυτόματο πρόγραμμα είναι σε λειτουργία.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ: ΕΣΤΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όταν η κουζίνα είναι σε λειτουργία μην απομακρύνεσθε και μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα τους
κοντά της. Ελέγχετε τα χερούλια των σκευών ότι δεν προεξέχουν και δίνετε ιδιαίτερη προσοχή
στη χρήση λαδιών και λιπαρών ουσιών καθώς είναι εύφλεκτα.
Μη χρησιμοποιείτε αεροσόλ κοντά στη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
Πριν ανοίξετε το καπάκι αφαιρέστε υπολείματα τροφών από την επιφάνειά του εάν υπάρχουν.
Εάν η κουζίνα έχει κρυστάλλινο καπάκι, μπορεί να εκραγεί εάν θερμανθεί. Σβήστε ολές τις εστίες
και αφήστε τις να κρυώσουν πριν κλείσετε το καπάκι.
Ακόμα και μετά τη χρήση οι εστίες μαγειρέματος διατηρούν τη θερμότητα για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Για το λόγο αυτό μη βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα πάνω σε αυτές (στις
κεραμικές εστίες, προσέξτε την ένδειξη εναπομένουσας θερμότητος).
Μην παρακολουθείτε την αντίσταση της εστίας αλογόνου όταν δεν υπάρχει σκεύος πάνω σε
αυτήν.
Εαν δείτε ραγίσματα πάνω στην κεραμική επιφάνεια ή την ηλεκτρική εστία, αποσυνδέστε τη
συσκευή αμέσως από την πρίζα.
Η ξύστρα για τον καθαρισμό του κρυστάλλου μπορεί να προξενήσει ατυχήματα. Διατηρείστε την
μακριά από παιδιά. Μην τη χρησιμοποιείτε εαν οι λεπίδες είναι κατεστραμμένες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τη συσκευή εφόσον τελειώσετε τη χρήση της .

Κατά τη χρήση μιας κουζίνας αερίου δημιουργείται θερμότητα και υγρασία στο δωμάτιο που είναι
τοποθετημένη. Για το λόγο αυτό το δωμάτιο πρέπει να αερίζεται καλά, αφήνοντας ένα παράθυρο
λίγο ανοικτό και ανάβοντας τον απορροφητήρα.
Εαν η κουζίνα χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειάζεται επιπλέον
αερισμός, για παράδειγμα, το άνοιγμα ενός παραθύρου ή μία μεγαλύτερη ταχύτητα στον
απορροφητήρα.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ: ΕΣΤΙΕΣ
ΑΝΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ (ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ) ΑΕΡΙΟΥ
Α) Χειροκίνητη ανάφλεξη
Πιέστε και γυρίστε αριστερόστροφα το διακόπτη που αντιστοιχεί στην εστία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε,
μέχρι να φτάσει στη θέση “Full on” και ανάψτε τοποθετώντας ένα αναμμένο σπίρτο κοντά στην εστία.
Β) Ηλεκτρική ανάφλεξη εστιών (μόνο για ορισμένους τύπους, (Εικ. 10, AC)
Πιέστε και γυρίστε αριστερόστροφα το διακόπτη που αντιστοιχεί στην εστία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε,
μέχρι να φτάσει στη θέση της υψηλής φλόγας και παράλληλα πιέστε και αφήστε το διακόπτη ανάφλεξης.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπίρτα.
Γ) Αυτόματη ηλεκτρική ανάφλεξη εστιών (μόνο για ορισμένους τύπους, (Εικ. 10, AC)
Πιέστε ελαφρά το διακόπτη που αντιστοιχεί στην εστία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και περιστρέψτε
αριστερόστροφα στη θέση της υψηλής φλόγας . Στη συνέχεια αφήστε το διακόπτη. Αυτόματα θα ανάψει η
φλόγα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπίρτα.
Δ) Ανάφλεξη εστιών με διάταξη ασφαλείας (μόνο για ορισμένους τύπους, (Εικ. 10, TC)
Στην περίπτωση εστιών με θερμοστοιχεία ασφαλείας περιστρέψτε αριστερόστροφα στη θέση υψηλής
φλόγας
, το διακόπτη που αντιστοιχεί στην εστία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, στη συνέχεια πιέστε το
διακόπτη και επαναλάβετε τις προηγούμενες λειτουργίες. Μόλις ανάψει, κρατήστε πατημένο το διακόπτη για
10 περίπου δευτερόλεπτα.
Ε) Για την καλύτερη χρήση των εστιών
Για να έχετε τη μέγιστη απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση αερίου είναι καλό να ακολουθήσετε τα
παρακάτω:
• Αφού ανάψει η εστία, ρυθμίστε τη φλόγα ανάλογα με τις ανάγκες σας.
• Χρησιμοποιείτε το αντίστοιχο σκεύος για κάθε εστία (δείτε πίνακα παρακάτω και Εικ. 11).
• Όταν τα περιεχόμενα του σκεύους αρχίσουν να βράζουν, γυρίστε το διακόπτη στη θέση της χαμηλής
φλόγας.
• Τοποθετείτε πάντα καπάκι στο σκεύος.
Εστίες

Ø σκεύους σε εκ.

Υπερταχεία 3250W
Μόνο κουζίνες 60x60
cm
22-24

Ταχεία 3100W
Μόνο κουζίνες
60x60 cm
22-24
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Ταχεία
2500W

Κανονική
1800W

Βοηθητική
1000W

22-24

16-20

12-14

11

10

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ: ΕΣΤΙΕΣ
ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
Οι κουζίνες μπορεί να έχουν δυο διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικής εστίας: κανονική και γρήγορης
θέρμανσης (με ένα κόκκινο σημάδι). Οι εστίες αυτές ελέγχονται από ένα διακόπτη 6 σημείων (Εικ. 4).
Ανάβουν γυρνώντας το διακόπτη στην αντίστοιχη θέση. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν οι εστίες
είναι αναμμένες. Οι εστίες γρήγορης θέρμανσης έχουν το πλεονέκτημα άμεσης θέρμανσης για γρήγορα
αποτελέσματα.
Σημείωση: Όταν ανάβετε τις εστίες για πρώτη φορά μετά από καιρό, γυρίστε το διακόπτη στη θέση 1 για 30
λεπτά για να στεγνώσει η πλάκα και να απορροφηθεί η υγρασία από το μονωτικό υλικό.
ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
Οι κυκλικές ζώνες μαγειρέματος φαίνονται εμφανώς στο πλατώ.
Μόνο η εσωτερική επιφάνεια των κύκλων θερμαίνεται.
Το πλατώ έχει μια ενσωματωμένη λυχνία ασφαλείας που ανάβει όταν η θερμοκρασία στη ζώνη
μαγειρέματος ξεπεράσει τους 60°C. Η λυχνία θα σβήσει αυτόματα όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από
αυτή την τιμή και για το λόγο αυτό ονομάζεται “ ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας”.
Οι εστίες αυτές ελέγχονται από διακόπτες 6 σημείων (Εικ. 4) ενώ οι κεραμεικές εστίες αλογόνου ελέγχονται
από ρυθμιστές ενέργειας 12 σημείων (Εικ. 5) με τους οποίους μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο εύρος
θερμοκρασιών.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
Το κεραμικό γυαλί είναι ένα φυσικό προϊόν και, όπως όλα τα κεραμικά, μπορεί να μην έχει λεία επιφάνεια.
Μπορεί να δείτε ακόμα και μερικές φυσαλίδες μέσα στο γυαλί: Όλα τα παραπάνω δεν επηρρεάζουν την
απόδοση του ψησίματος ή την αντοχή της εστίας στο χρόνο.
 Η φωτεινότητα διαφορετικών εστιών μπορεί να διαφέρει. Αυτό εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά
κάθε εστίας. Αυτό δεν επηρρεάζει σε καμία περίπτωση την ποιότητα ή τη λειτουργία.
 Ανάλογα την οπτική γωνία, η εστία πυρακτώσεως μπορεί να φαίνεται ότι βγαίνει έξω απο τα όρια της
εστίας μαγειρέματος.
 Μην τοποθετείτε καυτά σκεύη στην εξωτερική πλευρά του πλατώ εστιών.
 Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με αλουμινένιο πάτο.
 Μη χρησιμοποιείτε το πλατώ σαν πάγκο εργασίας και προσέχετε να μην πέφτουν βαριά ή αιχμηρά
αντικείμενα πάνω σε αυτό. Μπορεί να σπάσει.
 Μην τοποθετείτε άδεια εμαγιέ σκεύη πάνω στην καυτή εστία. Μπορεί να κάνετε ζημιά τόσο στο σκεύος
όσο και στο κεραμικό γυαλί.
 Μη σέρνετε σκεύη και άλλα αντικείμενα πάνω στο κεραμεικό πλατώ γιατί μπορεί να το γραντζουνίσετε.
 Πριν τοποθετήσετε το σκεύος στην εστία καθαρίστε το και σκουπίστε το. Για παράδειγμα, το αλάτι, η
ζάχαρη ή οι κόκκοι άμμου στα λαχανικά μπορεί να γραντζουνίσουν την εστία.
 Καθαρίστε αμέσως υγρά εάν χυθούν.
 Μην μαγειρεύετε ή θερμαίνετε φαγητο που βρίσκεται σε αλουμινένια ή πλαστικά σκεύη. Υπάρχει κίνδυνος
να λιώσουν και να κολλήσουν στην εστία.
Σημ.: Χρησιμοποιήστε ειδική ξύστρα, για να καθαρίσετε αμέσως μεταλλικά ή πλαστικά κομμάτια
που τυχόν έλιωσαν ή κόλλησαν. Κάντε το ίδιο σε περίπτωση που χυθεί ζάχαρη ή ζαχαρωμένη
σάλτσα κατά το μαγείρεμα.
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3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ: ΕΣΤΙΕΣ
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, δώστε ιδιαίτερη προσοχή
στα παρακάτω σημεία:
• Ανάψτε την εστία μόνο αφού έχετε βάλει το σκεύος πάνω σε αυτήν.
• Στεγνώστε τον πάτο του σκεύους πριν το τοποθετήσετε πάνω στην εστία.
• Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με διάμετρο μικρότερη από αυτή της εστίας. (Εικ. 12). Όταν αγοράζετε
κουζινικά, έχετε υπ’ όψιν σας ότι ο κατασκευαστής συνήθως δίνει τη μέγιστη διάμετρο του σκεύους που
είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο της βάσης.
• Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδο, χοντρό πάτο (βλ. Εικ. 12). Οι πάτοι που δεν είναι επίπεδοι
καθυστερούν το μαγείρεμα.
• Τοποθετείτε πάντοτε το καπάκι στο σκεύος (Εικ. 12).
• Εαν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 40 λεπτά μπορείτε να σβήσετε την εστία 5 με 10 λεπτά πριν
το τέλος του μαγειρέματος και να εκμεταλλευθείτε το υπόλοιπο της θερμότητας.
• Για την πληροφόρησή σας, ο παρακάτω πίνακας δίνει συμβουλές για τη σωστή χρήση των εστιών.
Θέση

Διακοπτών

Ένταση
Θερμότητας

0

0

Σβηστό

1

1-2

Πολύ χαμηλή

2

3-4

Χαμηλή

3

5-6

Αργή

4

7-8

Μέτρια

5

9-10

Δυνατή

6

11-12

Πολύ δυνατή

Τύπος μαγειρέματος

Για να διαλύσετε βούτυρο, σοκολάτα κλπ. Για να
θερμάνετε μικρές ποσότητες υγρών.
Για να θερμάνετε μεγαλύτερες ποσότητες υγρών.
Για ξεπάγωμα φαγητού και μαγείρεμα βραστών, ή
κόχλασμα.
Για βράσιμο φαγητών. Για ευαίσθητα ψητά και ψάρι.
Για ψητά και μπριζόλες. Για μεγάλες ποσότητες
βραστού κρέατος.
Τηγάνισμα. Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού.
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ: ΦΟΥΡΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μην αφήνετε το φούρνο χωρίς επιτήρηση κατά το ψήσιμο.
• Διατηρείτε πάντα το καπάκι των εστιών ανοιχτό όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται, για να
αποφύγετε την υπερθέρμανση.
• Για να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου, πιάνετε πάντα το χερούλι από το κέντρο.
• Μην ανησυχείτε αν παρατηρήσετε υδρατμούς στην πόρτα και στα εσωτερικά τοιχώματα του
φούρνου κατά τη χρήση. Αυτό δεν επηρρεάζει τη λειτουργία του.
• Όταν ανοίγετε την πόρτα του φούρνου, προσέχτε τους καυτούς υδρατμούς που βγαίνουν από
μέσα.
• Όταν βγάζετε ή τοποθετείτε φαγητό στο φούρνο φοράτε ειδικά γάντια.
• Όταν βγάζετε ή τοποθετείτε φαγητό στο φούρνο βεβαιωθείτε ότι το ταψί δε στάζει στον πάτο του
φούρνου (τα καυτά λάδια και λίπη αναφλέγονται εύκολα).
• Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στις θερμοκρασίες που αναφέρονται για ψήσιμο και μαγείρεμα.
• Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, για καλύτερα αποτελέσματα, ΜΗ σκεπάζετε τον πάτο ή τα
ράφια του φούρνου με αλουμινόχαρτο ή άλλα υλικά. Θα καταστρέψετε το εμαγιέ
• Αφού τελειώσετε με τη χρήση της συσκευή βεβαιωθείτε ότι κλείσατε όλους τους διακόπτες.
• ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση το γυαλί της πόρτας του φούρνου και τα
προσβάσιμα μέρη μπορεί να καίνε, γι’ αυτό μην αφήνετε μικρά παιδιά να πλησιάζουν το
φούρνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Πάντα διατηρείτε την πόρτα του φούρνου κλειστή κατά το ψήσιμο.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
Αν η κουζίνα έχει προγραμματιστή, τοποθετήστε τον στη χειροκίνητη λειτουργία, και πριν από την
πρώτη χρήση, αφού βεβαιωθείτε ότι είναι άδειος και η πόρτα κλειστή, θερμάνετε το φούρνο στη μέγιστη
θερμοκρασία για 60 λεπτά. Αυτό θα επιτρέψει στο προστατευτικό στρώμα που βρίσκεται στο εσωτερικό του
φούρνου να διαλυθεί και να απομακρύνει τις σχετικές μυρωδιές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής μην
παραμείνετε στο δωμάτιο και αερίζετέ το καλά.
Στη συνέχεια αφήστε το φούρνο να κρυώσει και καθαρίστε το εσωτερικό του με ζεστό νερό και ένα ελαφρύ
απορρυπαντικό. Επίσης καθαρίστε τα παρελκόμενα (σχάρες, ταψιά, κλπ.) πριν από τη χρήση.
Πριν από οποιοδήποτε καθάρισμα, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
Για την πληροφόρησή σας θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή διαφορετικών μεθόδων μαγειρέματος:
• Στη σελ. 14 ηλεκτρικός κλασσικός φουρνος (χωρίς αέρα) και γκριλ (ορισμένοι τύποι)
• Στη σελ. 14 - 15 ηλεκτρικός πολυφούρνος με αέρα και ηλεκτρικό γκριλ (ορισμένοι τύποι)
• Στη σελ. 16 χρήσιμες συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα
• Στη σελ. 17 πίνακες για ψήσιμο και μαγείρεμα.
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ: ΦΟΥΡΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙΛ – ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ
Γυρίστε τον θερμοστάτη του φούρνου (Εικ. 6) στη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Περιμένετε μέχρι να σβήσει
η κίτρινη ενδεικτική λυχνία πριν βάλετε το φαγητό μέσα στον φούρνο.
Στην θέση αυτή ανάβει τόσο η κάτω όσο και η πάνω αντίσταση, διαχέοντας τη θερμότητα προς το φαγητό
τόσο από την κάτω όσο και από την πάνω πλευρά.
Αυτό το είδος ψησίματος είναι ιδανικό για όλα τα είδη τροφών (κρέας, ψάρι, ψωμί, πίτσα, κεικ)
ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΓΚΡΙΛ
Γυρίστε τον διακόπτη του φούρνου στο σύμβολο του γκριλ.
Στην θέση αυτή ανάβει η πάνω αντίσταση και διαχέει τη θερμότητα κατευθείαν πάνω στην τροφή. Επίσης η
θέση του γκριλ χρησιμοποιείται στο τέλος του ψησίματος για να ροδοκοκκινήσουμε το φαγητό.
ΡΟΔΟΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Γυρίστε τον διακόπτη του φούρνου στο σύμβολο της πάνω αντίστασης.
Στην θέση αυτή ανάβει η πάνω περιμετρική αντίσταση και διαχέει τη θερμότητα κατευθείαν πάνω στην
τροφή. Και αυτή η θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ροδοκοκκινήσουμε ελαφρά το φαγητό ή για να
ψήσουμε φρυγανιές.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΓΚΡΙΛ
ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΚΡΥΟ ΑΕΡΑ
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών φούρνου (Εικ. 8) στη θέση
και τοποθετήστε το
φαγητό που θέλετε να ξεπαγώσετε μέσα στο φούρνο. Ο χρόνος που απαιτείται για τοξεπάγωμα εξαρτάται
από την ποσότητα και το ειδος της τροφής.
Επιλέγοντας αυτή τη θέση λειτουργεί μόνον ο ανεμιστήρας στην πλάτη του φούρνου κυκλοφορώντας τον
αέρα σε θερμοκρασία δωματίου γύρω από την τροφή που ξεπαγώνει σιγά. Ο τρόπος αυτός συνιστάται
ιδιαίτερα για φρούτα και κέικ.
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών φούρνου (Εικ. 8) στη θέση
και ρυθμίστε το θερμοστάτη (Εικ.
7) στη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία πριν βάλετε το
φαγητό μέσα στον φούρνο.
Στην θέση αυτή ανάβει τόσο η κάτω όσο και η πάνω αντίσταση, διαχέοντας τη θερμότητα προς το φαγητό
τόσο από κάτω όσο και από πάνω.
Αυτό το είδος ψησίματος είναι ιδανικό για όλα τα είδη τροφών (κρέας, ψάρι, ψωμί, πίτσα, κεικ)
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών φούρνου στη θέση
και ρυθμίστε το θερμοστάτη (Εικ. 7) στη
θερμοκρασία που επιθυμείτε. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία πριν βάλετε το φαγητό
μέσα στον φούρνο.
Στη θέση αυτή ανάβει τόσο η πάνω όσο και η κάτω αντίσταση και ταυτόχρονα λειτουργεί ο ανεμιστήρας για
να διαχέει τη θερμότητα. Η θέση αυτή είναι ιδανική για το γρήγορο και ομοιόμορφο ψήσιμο σε διαφορετικές
σχάρες.
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ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ (μόνο για φούρνους με 8 τρόπους ψησίματος)
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών φούρνου στη θέση
και ρυθμίστε το θερμοστάτη (Εικ. 7) στη
θερμοκρασία που επιθυμείτε. Βάλτε το φαγητό κατ΄ευθείαν στο φούρνο.
Στη θέση αυτή ανάβει μόνο η κάτω αντίσταση και ταυτόχρονα λειτουργεί ο ανεμιστήρας για να διαχέει τη
θερμότητα.
Η θέση αυτή συνιστάται για το ξεπάγωμα και ζέσταμα κατεψυγμένων αλλά προ-μαγειρεμένων φαγητών.
ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ (μόνο για φούρνους με 8
τρόπους ψησίματος)
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών φούρνου στη θέση
και ρυθμίστε τον θερμοστάτη (Εικ. 7)
στη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Περιμένετε να σβήσει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία του θερμοστάτη πριν
τοποθετήσετε το φαγητό στο φούρνο.
Στη θέση αυτή ανάβει η πίσω αντίσταση και η θερμότητα διαχέεται με τον ανεμιστήρα. Ο φούρνος
ζεσταίνεται γρήγορα και ομοιόμορφα και μπορείτε να ψήσετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά στις διάφορες
σχάρες του φούρνου.
Αυτός ο τρόπος ψησίματος συνιστάται ιδιαίτερα για το ψήσιμο κέικ και γλυκών.
ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΓΚΡΙΛ
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών φούρνου στη θέση
και ρυθμίστε το θερμοστάτη (Εικ. 7) στη
θερμοκρασία που επιθυμείτε.
Στη θέση αυτή ανάβει η πάνω αντίσταση και διαχέει τη θερμότητα κατευθείαν πάνω στην τροφή. Επίσης η
θέση του γκριλ χρησιμοποιείται στο τέλος του ψησίματος για να ροδοκοκκινήσουμε το φαγητό.
ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΓΚΡΙΛ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών φούρνου στη θέση
και ρυθμίστε το θερμοστάτη (Εικ. 7) στη
θερμοκρασία που αναφέρεται στον Πίνακα της σελ.17.
Στη θέση αυτή ανάβει η πάνω κεντρική αντίσταση και η θερμότητα διαχέεται με τον ανεμιστήρα. Η θέση αυτή
ειναι ιδανική για να μειώνει την θερμοκρασία που δέχεται το φαγητό από την πάνω αντίσταση,
επιτυγχάνοντας ομοιόμορφο ροδοκοκκίνισμα και τραγανό φαγητό. Συνιστάται για ψητά και κοτόπουλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Πάντα διατηρείτε την πόρτα του φούρνου κλειστή κατά το ψήσιμο.
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ
Ψωμιά και ζύμες:
 Προθερμένετε το φούρνο για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν
βάλετε μέσα το ψωμί ή τα κέικ ή τα κουλουράκια.
 Μην ανοίγετε την πόρτα κατά το ψήσιμο γιατί ο κρύος
αέρας που μπαίνει τα εμποδίζει να φουσκώσουν.
 Όταν το κέικ είναι έτοιμο σβήστε το φούρνο και αφήστε
το μέσα για 10 λεπτά περίπου πριν το βγάλετε.
 Μη χρησιμοποιείτε το εμαγιέ ταψί του φούρνου για να
ψήσετε κέικ.
 Πως καταλαβαίνετε ότι το κέικ είναι έτοιμο; Περίπου 5
λεπτά πριν το τέλος του ψησίματος βάλτε ένα καλαμάκι
από σουβλάκι στο ψηλότερο μέρος του κέικ. Αν βγει
καθαρό το κέικ είναι έτοιμο.
 Και αν το κέικ ‘καθήσει’; Την επόμενη φορά βάλτε
λιγότερα υγρά ή μείωστε τη θερμοκρασία του φούρνου
κατά 100C.
 Άν το κέικ είναι πολύ στεγνό; Τρυπήστε το σε διάφορα
σημεία με μία οδοντογλυφίδα και ρίξτε μερικές σταγόνες
φρουτοχυμού ή ποτού. Την επόμενη φορά, αυξήστε τη
θερμοκρασία κατά 100C ή μειώστε το χρόνο ψησίματος.
 Άν το κέικ έχει παραψηθεί στο πάνω μέρος; Την επόμενη
φορά βάλτε το σε μία χαμηλότερη σχάρα και ψήστε το σε
χαμηλότερη θερμοκρασία και για περισότερο χρόνο.
 Άν το πάνω μέρος του κέικ έχει καεί; Αφαιρέστε το
καμένο στρώμα και καλύψτε με ζάχαρι, μαρμελάδα κλπ.
 Άν το κέικ είναι πολύ ψημένο στο κάτω μέρος; Την
επόμενη φορά βάλτε το σε μία ψηλότερη σχάρα και
ψήστε το σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
 Άν το κέικ ή το ψωμί ψήθηκε ωραία στο έξω μέρος αλλά
είναι άψητο μέσα; Την επόμενη φορά βάλτε λιγότερα
υγρά και ψήστε το σε χαμηλότερη θερμοκρασία και για
περισότερο χρόνο.
 Άν το κέικ δεν ξεκολλάει από τη φόρμα; Περάστε ένα
μαχαίρι μεταξύ φόρμας και κέικ, τοποθετήστε ένα υγρό
πανί πάνω από το κέικ και αναποδογυρίστε τη φόρμα.
Την επόμενη φορά βουτυρώστε καλά τη φόρμα και
πασπσλίστε την με αλεύρι ή γαλέτα.
 Άν τα κουλουράκια δεν ξεκολλάνε από το ταψί;
Ξαναβάλτε για λίγο το ταψί στο φούρνο και βγάλτε τα
κουλουράκια πριν κρυώσουν. Την επόμενη φορά βάλτε
ένα λαδόχαρτο πάνω στο ταψί.










πριν το τέλος για να εκμετελλευθείτε την εναπομένουσα
θερμότητα του φούρνου (εξοικονόμηση ενέργειας).
Το ψητό σας θα είναι πιο ζουμερό αν το ψήσετε μέσα σε
ένα σκεύος με καπάκι ενώ αντίθετα θα είναι πιο τραγανό
αν το ψήσετε χωρίς καπάκι.
Όταν ψήνετε κόκκινα κρέατα, άν θέλετε να μην είναι πολύ
ψημένα στο κέντρο τους, χρησιμοποιήστε ψηλή
θερμοκρασία (πάνω από 200 0C) και μειώστε το χρόνο
ψησίματος.
Για νόστιμα ψητά, αλοίψτε το κρέας με λάδι και
πασπαλίστε το με καρυκεύματα.
Άν το ψητό σας είναι σκληρό; Την επόμενη φορά αφήστε
το κρέας να σιτέψει λίγο παραπάνω.
Άν το ψητό σας παραψηθεί από την πάνω ή κάτω
πλευρά; Την επόμενη φορά βάλτε το σε μία ψηλότερη ή
χαμηλότερη θέση, μειώστε τη θερμοκρασία και αυξήστε
το χρόνο ψησίματος.
Άν το ψητό σας είναι άψητο; Κόψτε το σε φέτες, βάλτε τις
φέτες σε ρηχό ταψί μαζί με τη σάλτσα και ξαναψήστε το.

Η χρήση του γκριλ:
 Αλοίψτε το ψητό σας λάδι και πασπαλίστε το με
καρυκεύματα πριν το βάλλετε στο γκριλ. Αλατίστε το στο
τέλος.
 Τοποθετείτε πάντα το ρηχό ταψί σε μία θέση κάτω από
την σχάρα που έχετε τοποθετήσει το ψητό (Εικ. 13), ώστε
τα λίπη που τρέχουν από το κρέας κατά το ψήσιμο να
πέφτουν μέσα στο ταψί. Ριχνετε λίγο νερό μέσα στο ταψί
γιατί εμποδίζει το κάψιμο των λιπών που τρέχουν και
έτσι αποφεύγετε τη δημιουργία καπνού και οσμών. Κατά
τη διάρκεια του ψησίματος συμπληρώστε νερό αν
χρειάζεται γιατί εξατμίζεται.
 Γυρίστε το ψητό τα πάνω κάτω στο μέσο του ψησίματος.
 Άν ψήνετε λιπαρά πουλερικά (π.χ. χήνα), τρυπήστε το
δέρμα κάτω από τις φτερούγες έπειτα από περίπου μισή
ώρα έτσι ώστε να μπορεί να τρέξει το λίπος.
Το αλουμίνιο μπορεί να οξειδωθεί άν έρθει σε επαφή με
οργανικά οξέα που βρίσκονται στις τροφές ή προστίθενται
κατά το ψήσιμο (ξύδι, χυμός λεμονιού κλπ.) Γι΄αυτό
συνιστάται να μη τοποθετείτε τις τροφές απ΄ευθείας πάνω σε
αλουμινόχαρτο ή ή στο εμαγιέ ταψί, αλλά να χρησιμοποιείτε
λαδόχαρτο.

Κρέας:
 Όταν ψήνετε κρέας άν ο χρόνος που απαιτείτε είναι
μεγαλύτερος από 40 λεπτά, σβήστε το φούρνο 10 λεπτά
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4.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ/ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ
(ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ)
ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΒΑΡΟΣ
kg

ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ
ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΠΟ
ΤΑ ΚΑΤΩ

1
1
1
1

ΚΡΕΑΣ
Μοσχάρι ψητό
Βοδιν ό ψητό
Χοιριν ό ψητό
Αρν ί ψητό
ΚΥΝΗΓΙ
Λαγός ψητός
Φασιαν ός ψητός
Πέρδικα ψητή
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Κοτόπουλο ψητό
Γαλοπούλα ψητή
Πάπια ψητή
ΨΑΡΙ
Ψητό Ψάρι
Ψάρι Κατσαρόλας
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
Λαζάν ια
Καν ελόνια
ΠΙΤΣΑ
ΨΩΜΙ
ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
Μπισκότα
Ζύμη για πίτες
Victoria sponge
ΚΕΙΚ
Κέικ Αγγέλων
Κέικ φρούτων
Κέικ σοκολάτας

ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ
(ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

ΘΕΡΜΟΚΡ.
ΣΕ °C

ΧΡΟΝΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟ Σ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡ.
ΣΕ °C

ΧΡΟΝΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟ Σ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ

2
1
2
1

200-225
200-225
200-225
200-225

100-120
40-50
100-120
100-120

190
190
190
190

100-120
40-50
100-120
100-120

1
1
1

2
2
2

225-Max i
225-Max i
225-Max i

50-60
60-70
50-60

225-Max i
225-Max i
225-Max i

50
60
50

1
1
1

2
2
2

200-225
200-225
200-225

80-90
100-120
90-110

190
190
190

70-80
90-110
80-100

1
1

2
2

200
175

30-35
20-25

170-190
160-170

25-30
15-20

2.5
2.5
1

1
1
2

210-225
210-225
225-Max i

60-75
60-75
25-30

225-Max i 225Max i
225-Max i

30-40
30-40
20-25

1

2

225-Max i

20-25

220

20

0.8

2
2
2

190
200
200

15
20
40-45

170-190
190-200
190-200

15
20
40-45

0.8
0.8
0.8

2
2
2

190
200
200

52
65
45

170-190
190-200
190-200

45
65
45

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Βάλτε το ταψί ή το
σκεύος πάν ω στη
σχάρα

Λαμαρίν α ψησίματος
πάν ω στη σχάρα
Βάλτε τη φόρμα του κέικ
πάν ω στη σχάρα

Οι τιμές που παρατίθενται στους πίνακες (θερμοκρασίες και χρόνοι μαγειρέματος) είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τις συνήθειες μαγειρέματος κάθε ατόμου. Ο πίνακας αυτός περιέχει χρόνους ψησίματος για μια μόνο σχάρα. Εάν
μαγειρεύετε με αέρα και χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία σχάρες (χρησιμοποιώντας την 1 η και την 3 η σκάλα) ο χρόνος
μαγειρέματος μπορεί να καθυστερήσει 5 με 10 λεπτά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΚΡΙΛ
ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ
ΑΕΡΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΨΗΣΙΜΟ
(ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ)

ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
MEAT
Παϊδάκια
Μπιφτέκια
Μισό κοτόπουλο (το μισό 0.500 Kg)
ΨΑΡΙ
Πέστροφα
Γλώσσα
ΨΩΜΙ
Φρυγαν ιά

ΒΑΡΟΣ
kg

ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ
ΦΟΥΡΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ

ΘΕΡΜΟΚΡ.
ΣΕ °C

0,50
0,15
1

3
3
3

0,42
0.20

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ

1η
πλευρά

2η
πλευρά

225-Max i
225-Max i
225-Max i

15
5
25

15
5
25

3
2

225-Max i
225-Max i

18
10

3

225-Max i

2-3

ΘΕΡΜΟΚΡ.
ΣΕ °C

(ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ

1η
πλευρά

2η
πλευρά

200
200
200

10
5
18

10
5
18

18
10

200
200

10
7

10
7

2-3

200

2-3

2-3

Οι τιμές που παρατίθενται στους πίνακες (θερμοκρασίες και χρόνοι μαγειρέματος) είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τις συνήθειες μαγειρέματος κάθε ατόμου. Συγκεκριμένα, οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι για το ψήσιμο του κρέατος
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στο πάχος των κομματιών και στις προσωπικές επιλογές κάθε ατόμου.
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντηρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Η ΕΣΤΙΕΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ)
ΑΕΡΙΟΥ
Οι εμαγιαρισμένες βάσεις σκευών, τα καπάκια των
καυστήρων (C) και οι κεφαλές των καυστήρων (T) (Εικ. 14)
πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση με χλυαρό
νερό και απορρυπαντικό, να ξεβγαλθούν και μετά να
στεγνώσουν καλά για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Πάντα καθαρίζετε όταν η κουζίνα είναι κρύα. Μη
χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια, καθαριστικές
σκόνες ή διαβρωτικά προϊόντα σπρέι. Μην αφήνετε ποτέ
ξύδι, καφέ, γάλα, αλατισμένο νερό, λεμόνι ή σάλτσα ντομάτα
πάνω στις επιφάνειες.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Καθαρίζετε πάντα το καπάκι μετά από κάθε χρήση και για
όση ώρα είναι ακόμα χλιαρό και στεγνώνετε με ένα μαλακό
πανί. Μη χρησιμοποιείτε σύρμα, καθαριστικές σκόνες ή
διαβρωτικά σπρέι για τον καθαρισμό.
Προτείνονται, ανάλογα με τον βαθμό βρωμιάς:
• Για ελαφρούς λεκέδες αρκεί ένα υγρό σφουγγάρι
• Χρησιμοποιείτε την ξύστρα για πιο δύσκολους λεκέδες
(Εικ. 15). Χρησιμοποιήστε την με προσοχή καθώς
είναι εύκολο να τραυματιστείτε. Για να αποφύγετε
κάτι τέτοιο, καθαρίστε αμέσως πάνω ααπό τη
θερμενόμενη ζώνη κομμάτια πλαστικού ή
αλουμινίου που έχουν λιώσει ή κολλήσει. Το ίδιο
ισχύει και για ζαχαρώδη φαγητά ή ζάχαρη που
μπορεί να έχει χυθεί κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος.
• Καθαρίστε στίγματα από υγρά με ξύδι ή λεμόνι.
Σκουπίστε αμέσως από το εμαγιέ πλαίσιο του πλατώ
ίχνη ξυδιού ή λεμονιού που μπορεί να έχουν παραμείνει
γιατί αλλοιώς θα θαμπώσει.
• Με τον καιρό μπορεί να σχηματιστούν χρωματισμοί,
μεταλλικές αποχρώσεις ή γρατζουνιές (Εικ. 16) εξαιτίας
πλημμελούς καθαριότητας ή απρόσεκτης χρήσης των
κουζινικών. Τα σημάδια αυτά δεν είναι εύκολο να
απαλειφθούν αλλά δεν θα επηρρεάσουν την απόδοση
της εστίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 Ελέγξτε ότι η κεφαλή του καυστήρα και το καπάκι της,
πατάνε σωστά στη θέση τους (Εικ. 14).
• Εάν κάποια στρόφιγγα ανοίγει ή κλείνει με δυσκολία
μην την πιέζετε. Καλέστε άμεσα τεχνική υποστήριξη.
• Μετά τη χρήση, για να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση,
οι εστίες πρέπει να καθαρισθούν με ειδικά καθαριστικά,
που υπάρχουν στα καταστήματα, για να διατηρείτε την
επιφάνειά τους καθαρή και γυαλιστερή. Αυτό θα
αποτρέψει επίσης τη δημιουργία σκουριάς.
• Εάν χυθεί κάποιο υγρό, αφαιρέστε το με ένα σφουγγάρι.
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Όλα τα μέρη της κουζίνας (εμαγιέ, μεταλλικά,
γυάλινα) πρέπει να καθαρίζονται συχνά με ζεστό
νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια να
στεγνώνονται με ένα μαλακό πανί.
Μην καθαρίζετε μέρη τα οποία είναι ακόμα ζεστά
και μη χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα, καθαριστικές
σκόνες ή διαβρωτικά σπρέι για τον καθαρισμό.
Μην αφήνετε ποτέ ξύδι, καφέ, γάλα, αλατισμένο
νερό, λεμόνι ή σάλτσα ντομάτα για μεγάλο
χρονικό διάστημα πάνω στις επιφάνειες γιατί θα
ξεθωριάσουν.
Σε βαμμένες ή ανοξείδωτες επιφάνειες, μη
χρησιμοποιείτε διαλυτικά για να καθαρίσετε
σημάδια ή ξεραμένες κόλλες.

εάν είναι ακόμα καυτά και μη χρησιμοποιείτε ποτέ
καθαριστικά σε σκόνη.
Μην αφήνετε ποτέ ξύδι, καφέ, γάλα, αλατισμένο
νερό, λεμόνι ή σάλτσα ντομάτα για μεγάλο
χρονικό διάστημα πάνω στις επιφάνειες γιατί θα
ξεθωριάσουν. Πλένετε πάντα τα εξαρτήματα που
χρησιμοποιείτε.
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ
Το λάστιχο της πόρτας διασφαλίζει την σωστή
λειτουργία του φούρνου. Συστήνεται να:
• το
καθαρίζετε,
αποφεύγοντας αιχμηρά
αντικείμενα ή διαβρωτικά καθαριστικά.
• ελέγχετε την κατάστασή του περιοδικά.
Εάν το λάστιχο σκληρύνει ή έχει φθαρεί,
επικοινωνήστε με το κοντινότερο σέρβις και
μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μέχρι να
επισκευαστεί.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΦΟΥΡΝΟΥ
Μη ψεκάζετε ή πλένετε τις αντιστάσεις ή τον
αισθητήρα του θερμοστάτη με προϊόντα που
έχουν ως βάση οξύ (ελέγξτε το ταμπελάκι
πληροφοριών
στο
προϊόν
που
χρησιμοποιείτε).
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για
ζημιές που θα προκληθούν από λανθασμένο
καθάρισμα.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
Εάν πρέπει να αλλάξετε την λάμπα του φούρνου
(L) (Εικ. 17), προσέξτε η νέα λάμπα να έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 15W - 230Vac - 50 Hz
- E14 – κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες
(300°C).
Η συσκευή σας μπορεί να έχει δύο διαφορετικούς
τύπους βάσης λάμπας (ντουί):
Τύπος 1: Ξεβιδώστε το γυάλινο προστατευτικό
κάλυμμα (C) γυρίζοντάς το προς τα αριστερά και
αλλάξτε τη λάμπα. Ξαναβιδώστε καλά το κάλυμμα
μέχρι τι τέλος της διαδρομής του.
Τύπος 2: Αφαιρέστε το γυάλινο προστατευτικό
κάλυμμα (C) γυρίζοντάς το προς τα αριστερά και
αλλάξτε τη λάμπα. Ξαναβάλτε το κάλυμμα
φροντίζοντας να βάλετε τις εγκοπές του στις
αντίστοιχες προεξοχές του φούρνου.

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται μετά από
κάθε χρήση για να αφαιρούνται τα υπολείματα
τροφών και / ή λίπη ή ζάχαρη τα οποία, εάν
καούν όταν επαναχρησιμοποιηθεί ο φούρνος,
θα δημιουργήσουν υπολείματα ή μόνιμους
λεκέδες καθώς και ανεπιθύμητες μυρωδιές.
Ο φούρνος πρέπει πάντα να καθαρίζεται όταν
είναι ακόμα χλιαρός με ζεστό νερό και
απορρυπαντικό.
Για να διατηρήσετε τη γυαλάδα στα εμαγιέ μέρη,
καθαρίστε τα με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό,
και στεγνώστε τα με προσοχή. Μην τα πλένετε
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5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ
Ref.
Περιγραφή
C
Εστία γρήγορης λειτουργίας 7 θέσεων
D
Εστία γρήγορης λειτουργίας 7 θέσεων
E
Εστία κανονικής λειτουργίας 7 θέσεων
F
Εστία κανονικής λειτουργίας 7 θέσεων
1
Αντίσταση κεραμεικής εστίας 7 θέσεων
2
Αντίσταση κεραμεικής εστίας 7 θέσεων
3
Αντίσταση κεραμεικής εστίας 7 θέσεων
4
Αντίσταση αλογόνου 13 θέσεων
Κάτω αντίσταση φούρνου
Πάνω αντίσταση φούρνου-γκρίλ
Πίσω αντίσταση
Αντίσταση γκρίλλ
Λάμπα φούρνου
Ανεμιστήρας ψύξης τοιχωμάτων (αν υπάρχει)
Ανεμιστήρας πίσω αντίστασης

Διάμετρος σε mm
180
145
180
145
140
180
210
180

Ονομαστική τιμή
2000 W
1500 W
1500 W
1000 W
1200 W
1700 W
2100 W
1800 W
1000 ή 1400 ή 1600 W
700+1800 W
2000 W
1800 W
15W - E 14 - T300
18..22 W
25..29 W

ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Μονοφασική
παροχή
230 V ac
διατομή

Μεικτές κουζίνες αερίου –
ηλεκτρικού έως 1000 W
H05 RR-F
3 x 0,75 mm 2
Μεικτές κουζίνες από 1000
H05 RR-F
3 x 1 mm 2
έως 2000 W
Μεικτές κουζίνες από 2000
H05 RR-F
3 x 1,5 mm 2
έως 3400 W
Μεικτές κουζίνες από 3400
H05 RR-F
3 x 2,5 mm 2
έως 3900 W
13mm<Ø<14mm
*Ηλεκτρικές κουζίνες έως
H05 RR-F
3 x 2,5 mm 2
8400W
13mm<Ø<14mm
*Ηλεκτρικές κουζίνες από
H05 RR-F
3 x 4 mm 2
8400 έως 9400W
13mm<Ø<14mm
* Έχει υπολογισθεί ο συντελεστής συνλειτουργίας.

Τριφασική
παροχή
230 V ac 3
διατομή

Τριφασική
παροχή
400 V ac 2N
διατομή

Τριφασική
παροχή
400 V ac 3N
διατομή

===
===

===
===

===
===

4 x 1,5 mm 2

4 x 1,5 mm 2

5 x 1,5 mm 2

4 x 2,5 mm 2

4 x 2,5 mm 2

5 x 1,5 mm 2

4 x 2,5 mm 2

4 x 2,5 mm 2

5 x 1,5 mm 2

4 x 2,5 mm 2

4 x 2,5 mm 2

5 x 2,5 mm 2

ΕΣΤΙΕΣ – ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΣΤΙΕΣ - ΚΑΥ ΣΤΗΡΕΣ
N°

2

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχείας
κουζίνες
60 x 60
Ταχείας
Αλλοι τύπ οι

3

Κανονική

4

Βοηθητική

6

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

Υπ ερταχείας
κουζίνες
60x60 cm

mbar

G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 -

Βουτάνιο
Προπ άνιο
Φυσικό
Βουτάνιο
Προπ άνιο
Φυσικό
Βουτάνιο
Προπ άνιο
Φυσικό
Βουτάνιο
Προπ άνιο
Φυσικό
Βουτάνιο
Προπ άνιο
Φυσικό

ΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ
g/h

28-30
37
20
28-30
37
20
28-30
37
20
28-30
37
20
28-30
37
20

L/h

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΜΠΕΚ
1/100mm

225
222

88
88
117-Y
80
80
110-Y
68
68
98-Z
51
51
75-X
92
92
135-T

295
182
179
238
131
129
171
73
71
95
236
232
309

20

ΘΕΡΜΑΝΤ. ΙΣΧΥ Σ
W
Min.
Max

750
750
750
750
750
750
600
600
600
350
350
350
1350
1350
1350

3100
3100
3100
2500
2500
2500
1800
1800
1800
1000
1000
1000
3250
3250
3250

ΡΥ ΘΜΥ ΣΗ ΑΕΡΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ
“X” mm

οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι
οχι

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
















Η εγκατάσταση, ρυθμίσεις, τροποποιήσεις και εργασίες συντήρησης που περιγράφονται σ΄αυτό
το Κεφάλαιο πρέπει να πραγματοποιούνται από έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο
κατασκευαστής και ο διανομέας δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές σε άτομα ή περιουσίες που
προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση της συσκευής.
Οι μηχανισμοί και οι διατάξεις ασφαλείας των συσκευών μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από
τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο προμηθευτή.
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος με καλό φωτισμό και μακριά από ρεύματα αέρος.
Οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι που είναι κατασκευασμένο από εύφλεκτο υλικό πρέπει να
βρίσκεται τουλάχιστον 750 mm πάνω από τις εστίες. Συστήνεται μεγαλύτερη απόσταση για την
αποφυγή αλλοιώσεως του χρωματισμού των ραφιών, αλλιώς θα πρέπει να προστατεύονται.
Συμφωνα με τους κανονισμούς αερίου, οι συσκευές που λειτουργούν με αέριο, καθώς και οι
μεικτές ηλεκτρικού - αερίου (60 X 60) είναι “κλάσεως 1” (ελεύθερης τοποθέτησης - Εικ. 18) ή
“κλάσεως 2 υποκατηγορία 1” (εντοιχιζόμενες - Εικ. 19) και, για αυτό, πρέπει να τηρούνται οι
αποστάσεις που αναφέρονται στις εικόνες.
Συμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικού, οι μεικτές συσκευές ηλεκτρικού - αερίου (60 x 60) είναι
τύπου X και κατά συνέπεια οι πλαϊνοί τοίχοι δεν πρέπει να είναι ψηλότεροι από τον πάγκο
εργασίας (βλ. Εικ. 36). Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι τύπου Y.
Οι τοίχοι δίπλα και τριγύρω από τις συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να αντέξουν θερμοκρασία
φούρνου μεγαλύτερη από 650C.
Η εγκατάσταση συσκευών αερίου ή μεικτών ηλεκτρικού αερίου πρέπει να είναι συμφωνη με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Η συσκευή αυτή δε συνδέεται με μπουρί για την αποβολή των προϊόντων καύσεως. Για αυτό,
πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες εγκατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δίδεται στις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω για αερισμό και εξαερισμό.
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε δωμάτιο με όγκο μικρότερο από 20 m 3.
Η απαραίτητη ποσότητα του αέρα είναι αυτή που απαιτείται για την κανονική καύση του αερίου και τον
αερισμό του δωματίου. Ο φυσικός αέρισμός πρέπει να γίνεται απευθείας μέσα από μόνιμα ανοίγματα στους
τοίχους που οδηγούν κατευθείαν στο εξωτερικό με ελάχιστο εμβαδό 100 cm 2. Τα ανοίγματα αυτά πρέπει να
βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα.
Επιτρέπεται επίσης ο έμμεσος αερισμός από αμέσως διπλανά δωμάτια, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των
ισχύοντων κανονισμών.
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Οι κουζίνες αερίου πρέπει πάντα να αποβάλλουν τα προϊόντα της καύσεως διαμέσου απορροφητήρα, στον
εξωτερικό χώρο. Αν δεν έχετε απορροφητήρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εξαεριστήρα τοίχου ή
παραθύρου που πρέπει πάντα να λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε την κουζίνα.
ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
 Αφού η συσκευασία αφαιρεθεί από το εξωτερικό και το εσωτερικό της κουζίνας, ελέγξτε προσεκτικά ότι η
συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν έχετε αμφιβολίες μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και καλέστε
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 Μερικά από τα μέρη της συσκευής προστατεύονται από διαφανή μεμβράνη. Η προστασία αυτή πρέπει
να αφαιρείται πριν από τη χρήση της συσκευής. Συστήνουμε το ανασήκωμα της πλαστικής μεμβράνης
από τα άκρα με ένα κοφτερό μαχαίρι ή καρφίτσα.
 Μη μετακινείτε τη συσκευή από το χερούλι.
Τα υλικά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, σακούλες, πολυστερίνες, καρφιά κλπ.) δεν
πρέπει να είναι προσβάσιμα από παιδιά καθώς αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου.
ΑΛΦΑΔΙΑΣΜ Α ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
 Είναι σημαντικό η κουζίνα να τοποθετείται σε ένα σκληρό ευθύγραμμο πάτωμα, και να ρυθμίζονται τα
ποδαράκια της ώστε να εξασφαλίζεται το απόλυτο αλφάδιασμά της. Μία μή αλφαδιασμένη κουζίνα
μπορεί να επηρρεάσει τα αποτελέσματα του ψησίματος. Για να ευθυγραμμίσετε την κουζίνα απλά
ρυθμίστε τα ποδαράκια (P) (Εικ. 20) βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα αναλόγως. Περιστρέφοντας τα
ποδαράκια μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το ύψος της κουζίνας σε σχέση με τα ντουλάπια.
 Οι κουζίνες εχουν δύο αποστάτες στο πίσω μέρος τους, που εξασφαλίζουν μία ελάχιστη απόσταση από
τον τοίχο. Δεν πρέπει να τους αφαιρείτε.
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΙΟ
Πριν συνδέσετε την συσκευή ελέγξτε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα στο
πίσω μέρος της συσκευής, αντιστοιχούν με αυτά της παροχής αερίου.
Μία πινακίδα στο πίσω μέρος αυτών των οδηγιών όπως επίσης και στο πίσω μέρος της
συσκευής δίνει τις συνθήκες ρύθμισης της συσκευής, δηλαδή, τον τύπο του αερίου και της
πίεσης λειτουργίας.
Μόλις εγκαταστήσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου
χρησιμοποιώντας ένα διάλλυμα σαπουνιού (ποτέ με φλόγα).
Το εξάρτημα σύνδεσης της συσκευής προς το δίκτυο αερίου είναι κυλινδρικού τύπου με αρσενική
βόλτα 1/2”, σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI-ISO 228-1. Εάν το αέριο διανέμεται μέσω αγωγών
πόλεως η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο χρησιμοποιώντας:
=> σιδηροσωλήνα με βόλτες και κατάλληλα εξαρτήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI-ISO 7/1. Στις
συνδέσεις των εξαρτημάτων χρησιμοποιήστε ταινία τεφλόν (Teflon).
=> χαλκοσωλήνα εγκεκριμένου τύπου, με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
=> εύκαμπτη ανοξείδωτη σωλήνα χωρίς ραφή μέγιστου μήκους 2 μέτρων με τα κατάλληλα
παρεμβύσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
=> εύκαμπτη λαστιχένια σωλήνα κατάλληλη για αέριο, διαμέτρου 8 χλστ. αν χρησιμοποιείτε αέριο LPG ή
13 χλστ. αν χρησιμοποιείτε αέριο πόλεως και μέγιστου μήκους 1,5 μέτρου. Η σωλήνα πρέπει να
στερεωθεί καλά στην είσοδο της συσκευής με ένα σφιγκτήρα.
Εάν το αέριο προέρχεται από φιάλη, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μέσω του καταλλήλου ρυθμιστή
πιέσεως χρησιμοποιώντας:
=> χαλκοσωλήνα εγκεκριμένου τύπου, με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς
=> εύκαμπτη ανοξείδωτη σωλήνα χωρίς ραφή μέγιστου μήκους 2 μέτρων με τα κατάλληλα
παρεμβύσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
=> εύκαμπτη λαστιχένια σωλήνα κατάλληλη για αέριο, διαμέτρου 8 χλστ. και μήκους 40 εκατοστών
κατ΄ελάχιστον και 1,5 μέτρου κατά μέγιστον. Η σωλήνα πρέπει να στερεωθεί καλά στην είσοδο της
συσκευής με ένα σφιγκτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Αν η συσκευή πρόκειται να εντοιχισθεί (κλάση 2 υποκλάση 1), συνδέστε τη προς την παροχή
αερίου χρησιμοποιώντας μόνον εύκαμπτη ανοξείδωτη σωλήνα χωρίς ραφή, σύμφωνα με τους
κανονισμούς.
• Αν η συσκευή πρόκειται να τοποθετηθεί ελεύθερη (κλάση 1) και αν χρησιμοποιήσετε εύκαμπτη
λαστιχένια σωλήνα ειδική για αέριο, πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα σημεία:
- Κατά τη διαδρομή της η σωλήνα δεν πρέπει να αγγίζει κανένα σημείο της συσκευής όπου η
θερμοκρασία
μπορεί να υπερβεί τους 700C.
- Η σωλήνα πρέπει να είναι ελεύθερη με ανοικτές καμπύλες και να μην έχει στριψίματα,
τσακίσματα,
απότομες γωνίες και να μην είναι τελείως τεντωμένη.
- Δεν πρέπει να αγγίζει αιχμηρές γωνίες ή οτιδήποτε μπορεί να την τραυματίσει.
- Όλο το μήκος της σωλήνας πρέπει να είναι εύκολα επιθεωρήσιμο για να μπορείτε να ελέγχετε
περιοδικά
την κατάστασή της.
- Η σωλήνα πρέπει να αντικαθίσταται εντός της ημερομηνίας που αναγράφεται επάνω της.
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
•

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Πριν συδέσετε την συσκευή ελέγξτε ότι:
• Η ηλεκτρική παροχή είναι κατάλληλη για την μέγιστη
ισχύ της συσκευής όπως αναγράφεται στην πινακίδα
που βρίσκεται στο πίσω μέρος της.
• Ότι η ηλεκτρική παροχή έχει μία κατάλληλη και σωστή
γείωση σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς και
νόμους. Ο κατασκευαστής και ο διανομέας
αποποιούνται κάθε ευθύνης αν δεν υπάρχει αυτή η
σωστή γείωση.
• Άν η συσκευή δεν έχει καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης,
χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλου τύπου και διατομής για
τη σύνδεση προς τους τους αντίστοιχους ακροδέκτες
(δείτε την παράγραφο: “Η σύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας”).

Για τη σύνδεση χρησιμοποιείτε ένα μονοκόμματο
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή καλώδια
συνδεδεμένα μεταξύ τους γιατί μπορεί να προκληθεί
επικίνδυνη υπερθέρμανση.

Όταν συνδέετε επ΄ευθείας προς το δίκτυο:
- Η γραμμή πρέπει να είναι ασφαλισμένη και να ελέγχεται
μέσω κατάλληλου διακόπτη για το φορτίο της συσκευής
που να έχει απόσταση επαφών τουλάχιστον 3 χλστ.
- Να θυμάσθε ότι ο αγωγός γειώσεως πρέπει να
συνδέεται απ΄ευθείας προς την γείωση χωρίς να
δικόπτεται από το διακόπτη.
- Η ηλεκτρική σύνδεση μπορεί επίσης να προστατεύεται
από αυτόματο διακόπτη προστασίας.
- Ο πρασινο/κίτρινος αγωγός γειώσεως πρέπει να
συνδέεεται προς μία ελεγμένα σωστή γείωση.
Η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας
Οι ηλεκτρικές κουζίνες και ορισμένοι μικτοί τύποι ηλεκτρικού
αερίου, αν και από το εργοστάσιο είναι έτοιμοι για σύνδεση
προς μία μονοφασική παροχή, μπορούν με ορισμένες
αλλαγές να συνδεθούν προς μία τριφασική παροχή
ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής (Εικ. 21).
 Αλλάξτε θέσεις στις γέφυρες της πλάκας ακροδεκτών
σύμφωνα με τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε,
ακολουθώντας το διάγραμμα της Εικ. 22. Το διάγραμμα
αυτό βρίσκεται επίσης στην πλάτη της συσκευής.
 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, κατάλληλου τύπου
και διατομής (δείτε πίνακα σε σελ. 20), φροντίζοντας
ώστε ο αγωγός γειώσεως να είναι μακρύτερος από τους
αγωγούς φάσης.
 Στερεώστε το καλώδιο με τον σφιγκτήρα και ξαναβάλτε
το πίσω κάλυμμα στη θέση του.

Όταν συνδέετε προς πρίζα μέσω φίς:
• Συνδέστε στο καλώδιο (αν δεν έχει), ένα κατάλληλο φις,
που να είναι εγκεκριμμένο για το φορτίο που
αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής. Συνδέστε
τους αγωγούς στους σωστούς ακροδέκτες, σύμφωνα με
τα παρακάτω στοιχεία και θυμηθείτε ότι ο αγωγός
γειώσεως πρέπει να είναι μακρύτερος από τους
άλλους:
Γράμμα L (φάση) = καφέ αγωγός
Γράμμα N (ουδέτερος) = μπλέ αγωγός
Σύμβολο
(Γείωση)
=
πρασινο/κίτρινος
αγωγός
• Το καλώδιο συνδέσεως πρέπει να συνδεθεί κατά τρόπο
που να μην ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες έτσι ώστε
κανένα μέρος του να μην φθάνει στην θερμοκρασία των
750C. Το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το
ρεύμα πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση.
• Όλες οι φλάντζες και παρεμβύσματα
πρέπει να αντικατασταθούν από τον
τεχνικό έπειτα από κάθε ρύθμιση ή
επέμβαση.
• Η ρύθμιση της κατώτατης ισχύος της
φλόγας (σιγοβράσιμο) πρέπει να γίνετε
μόνο αν η συσκευή λειτουργεί με φυσικό
αέριο, ενώ στην περίπτωση λειτουργίας με
L.P.G, η βίδα ρυθμίσεως πρέπει να είναι
τελείως
βιδωμένη
προς
τα κάτω
(βιδώνοντας προς τα δεξιά).
• “Η ρύθμιση του πρωτεύοντος αέρα” στις
εστίες του αερίου δεν χρειάζεται.

•

•

Στην περίπτωση που οι εστίες έχουν διάταξη
ασφαλείας, η βίδα ρυθμίσεως (V) βρίσκεται
στο πλάι ή στο πάνω μέρος του άξονα του
διακόπτη (Εικ. 23).
Βεβαιωθείτε ότι όταν γυρίζετε γρήγορα τον
διακόπτη από την θέση υψηλής στην θέση
χαμηλής φλόγας, η εστία δεν σβήνει.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Οι καυστήρες των εστιών μπορούν να
προσαρμοσθούν για διάφορους τύπους αερίου με
την απλή αλλάγη των μπεκ με άλλα κατάλληλου
τύπου για το αέριο που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Για την βοήθεια του
εγκαταστάτη ο πίνακας στην σελ. 20 δίνει τις
θερμαντικές ισχείς των εστιών, τη διάμετρο των
μπεκ και την πίεση λειτουργίας για τους
διάφορους τύπους αερίου.

Διακόπτες αερίου (Εικ. 23)
Οι διακόπτες αερίου είναι αρσενικού κωνικού
τύπου με μία μόνο διαδρομή και είναι κατάλληλοι
για όλους τους τύπους αερίου.
Η ρύθμιση της χαμηλής ισχύος της φλόγας
γίνεται ως ακολούθως:
• Ανάψτε την εστία και γυρίστε τον διακόπτη
στην θέση μειωμένης παροχής (χαμηλή
φλόγα).
• Αφαιρέστε το κουμπί (M) τραβώντας το προς
τα έξω.
• Βάλτε ένα μικρό κατσαβίδι (C) μέσα στον
άξονα του διακόπτη (F) και γυρίστε τη βίδα
ρυθμίσεως προς τα δεξιά ή αριστερά έως ότου
επιτύχετε την ένταση που θέλετε για τη
χαμηλή φλόγα της αντίστοιχης εστίας.

Συμμορφώνεσθε με τις ακόλουθες οδηγίες:
Αλλαγή των μπεκ – Καυστήρες εστιών.
Για να αλλάξετε τους καυστήρες των εστιών,
αφαιρέστε το καπάκι του καυστήρα και ξεβιδώστε
τα μπεκ χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 7 mm Ø και
βιδώστε τα καινούργια (Εικ. 24).
Αφού αλλαχτούν τα μπεκ, ο τεχνικός πρέπει
να ξαναρυθμίσει τους καυστήρες των εστιών
όπως περιγράφεται στις προηγούμενες
παραγράφους, και να αλλάξει όποιες
τσιμούχες είχαν χρησιμοποιηθεί.
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΤΟΥ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ
ΣΩΛΗΝΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
Για να είστε σίγουροι ότι η σωλήνα παροχής είναι
πάντα σε άριστη κατάσταση σας συνιστούμε να
την αλλάζετε πριν από την ημερομηνία που
αναγράφεται επάνω της.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή αλλάγη
εξαρτήματος, αποσυνδέστε την συσκευή από
το δίκτυο αερίου και από το ηλεκτρικό ρεύμα.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΕΡΙΟΥ (Εικ. 25)
Για να αλλάξετε ένα διακόπτη προχωρήστε ως
ακολούθως:
• Αφαιρέστε τις σχάρες των σκευών, τα καπάκια
των εστιών και τα κουμπιά.
• Ξεβιδώστε
τις βίδες στερέωσης των
καυστήρων.
• Αφαιρέστε τα πλαινά, το καπάκι και το πλατώ
εστιών.
• Ξεβιδώστε τα ρακώρ της σωλήνας (D) και/ή
της διατάξεως ασφαλείας και αφαιρέστε τον
διακόπτη (R) ξεβιδώνοντας τις βίδες (V).
• Αφαιρέστε μερικώς τις μικρές σωλήνες
τροφοδοσίας των καυστήρων και αλλάξτε το
σχετικό εξάρτημα.
• Αλλάζετε το παρέμβυσμα (G) κάθε φορά που
αλλάζετε ένα διακόπτη ώστε να εξασφαλίσετε
μία τέλεια προσαρμογή μεταξύ του διακόπτη
και της σωλήνας.
• Επανασυναρμολογήστε
όλα
τα
μέρη
ακολουθώντας
τις
οδηγίες
κατά
την
αντίστροφη φορά.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
• Θα πρέπει να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα
για να μπορέσετε να αλλάξετε τις αντιστάσεις
του φούρνου, την βάση των λυχνιών, την
πλάκα των ακροδεκτών και το καλώδιο
τροφοδοσίας (Εικ. 21).
• Εάν πρέπει να αλλάξετε το καλώδιο
τροφοδοσίας, φροντίστε ώστε ο αγωγός
της γειώσεως να είναι μακρύτερος από
τους άλλους και επιπλέον ακολουθήστε τις
οδηγίες που δίδονται στην παράγραφο
“ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ”.
• Εάν πρέπει να αλλάξετε την λάμπα του
φούρνου (L) (Εικ. 22), προσέξτε η νέα λάμπα
να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
15W - 230Vac - 50 Hz - E14 – κατάλληλη για
υψηλές θερμοκρασίες (300°C).
Η συσκευή σας μπορεί να έχει δύο
διαφορετικούς τύπους βάσης λάμπας (ντουί):
Τύπος
1:
Ξεβιδώστε
το
γυάλινο
προστατευτικό κάλυμμα (C) γυρίζοντάς το
προς τα αριστερά και αλλάξτε τη λάμπα.
Ξαναβιδώστε καλά το κάλυμμα μέχρι τι τέλος
της διαδρομής του.
Τύπος
2:
Ξεβιδώστε
το
γυάλινο
προστατευτικό κάλυμμα (C) γυρίζοντάς το
προς τα αριστερά και αλλάξτε τη λάμπα.
Ξαναβιδώστε το κάλυμμα φροντίζοντας να
βάλετε τις εγκοπές του στις αντίστοιχες
προεξοχές του φούρνου.
• Για να αλλάξετε τον σπινθηριστή στις κουζίνες
γκαζιού πρέπει να αφαιρέσετε την αριστερή
πλευρά της κουζίνας.
• Για να αλλάξετε θερμοστάτη, διακόπτες,
μικροδιακόπτες και ηλεκτρικές εστίες πρέπει
να αφαιρέσετε την πλάκα των εστιών.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ (Νομοί)
ΕΒΡΟΥ
Αλεξανδρούπολη
Ορεστιάδα-Σουφλί
Διδυμότειχο
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Φ ΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοζάνη
Σιάτιστα-Νεάπολη
Αμύνταιο
Πτολεμαϊδα
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚ.
ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝ.
ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝ.
ΑΝΟΙΞΙΑΔΗΣ ΖΩΓΡ.
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΑΘ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Α.
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α.- ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ Ν.
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΦΛΙΑΚΗΣ Θ.
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Χ.
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Χ.
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛ.
ΚΟΓΚΕΖΟΣ ΚΥΡ.
ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΧΡΥΣ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ.

2551-23579
2341-23774
2341-23774
2531-29697
2541-71371
2521-48403, 0944369666
251-224450
2321-51411 / 66361
2341-23774, 0977336160
231-842424
231-414222, 0944505434
231-414222
2384-22117
2331-29707 / 60599
2382 – 82463
2463-28020

ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2461-36646
2461-36646
2463-28020
2463-28020
2467-82644

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (Νομοί)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΡΤΗΣ

ΒΡΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΣΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2665-23649
2651-31947
2682-23984
2681-27097

ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ (Νομοί)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦ ΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

2661-22323
2671-24050
2682-23984

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Νομοί)
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΗΣ Π.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
Φ ΩΚΙΔΟΣ
ΜΑΛΑΞΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Φ ΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΜΑΛΑΞΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγρίνιο
Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- Θ. ΝΑΤΣΗΣ
Μεσολόγγι
ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΣΠ.
Ναυπακτία
ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΣΠ.
Καρπενήσι
ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΣΠ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Λειβαδιάς
ΚΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Θήβας
ΔΗΜΟΥΛΑΣ Γ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

241-624044
2421-36393,
2441-42795,
2441-42795
2231-30053
0231-30053

/ 624045
0932817141,0945246198
0977380555
, 0972880001

2641-33198
2631-22063
2631-23998
2237-80101, 0974349930
2261-27467, 0944636373
2262-28876
2221-20142, 0945194403
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Νομοί)
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ- Αίγιο
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΑΪΠΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞ.
Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ- Β. ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ Γ.
ΣΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ Π.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.- Χ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΤΑΚΟΥΡ ΗΣ
ΡΕΜΠΕΛΟΣ Γ.
ΜΠΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2061-332111
2691-24847
2742-32108, 0946403537
2751-61166
2622-23666
2721-28217, 0977572216
2731-29206, 0944604261
271-242192

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νομοί)
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΜΗΛΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΒΡΑΧΝΟΣ O.E.
ΠΡΩΪΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Α.

2251-22590
2271-27450
2254-25432

ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΑΠ.
ΚΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

2285-41360
2284-21675
2287-21887
2286-81411

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Νομοί)
ΚΩΣ
ΡΟΔΟΣ

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΙΟΣ Β.-Γ.
ΒΙΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2242-24165 / 26550
2241-32525 / 38228

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦ.
ΛΥΤΙΝΑΣ ΕΛ.
ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ Α.

2821-93862, 0944336012
2831-55473, 0977017084
281-230703
2841-26965

ΚΡΗΤΗΣ (Νομοί)
ΧΑΝΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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