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Dear Customer,

Thank you for relying on this product. We aim to allow you to optimally and 
efficiently use this environment-friendly product produced in our modern 
facilities under precise conditions with respect to sense of quality in total.

We advise you to read these operating manual thoroughly before using 
the oven and keep it permanently so that the features of the built-in oven 
you have purchased will stay the same as the first day for a long time. 

Note: This operating manual is prepared for multiple models. Your appliance 
may not feature some functions specified in the manual.

The product images are schematic.

This product has been produced in modern environment-friendly              
facilities without adversely affecting nature.

Products marked with (*) are optional.

"Complies with WEEE Regulation"

GB
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IMPORTANT WARNINGS
1. Installation and repair should always be performed 

by “AUTHORIZED SERVICE”. Manufacturer shall not be 
held responsible for operations performed by unauthorized 
persons.
2. Please read this operating instructions carefully. 

Only by this way you can use the appliance safely and 
in a correct manner. 
3. The oven should be used according to operating 

instructions.
4. Keep children below the age of 8 and pets away 

when operating.
5. The accessible parts may be hot during use. Young 

children must be kept away.
6. WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking 

surfaces.
7. WARNING: During use the appliance becomes hot. 

Care should be taken to avoid touching heating elements 
inside the oven.
8. Setting conditions of this device are specified on 

the label. (Or on the data plate)
9. The accessible parts may be hot when the grill is 

used. Small children should be kept away.
10. WARNING: This appliance is intended for cooking. It 

should not be used for other purposes like heating a room.
11. To clean the appliance, do not use steam cleaners.
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12. Ensure that the oven door is completely closed 
after putting food inside the oven.
13. NEVER try to put out the fire with water. Only shut 

down the device circuit and then cover the flame with 
a cover or a fire blanket.
14. WARNING: Children less than 8 years of age shall be 

kept away unless continuously supervised.
15. Touching the heating elements should be avoided.
16. CAUTION: Cooking process shall be supervised. 

Cooking process shall always be supervised.
17. 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. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without 
supervision.
18. This device has been designed for household use 

only.
19. Children must not play with the appliance. Cleaning 

or user maintenance of the appliance shall not be performed 
by children unless they are older than 8 years and 
supervised by adults.
20. Keep the appliance and its power cord away from 

children less than 8 years old.
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21. Put curtains, tulles, paper or any flammable 
(ignitable) material away from the appliance before 
starting to use the appliance. Do not put ignitable or 
flammable materials on or in the appliance.
22. Keep the ventilation channels open.
23. The appliance is not suitable for use with an external 

timer or a separate remote control system.
24. Do not heat closed cans and glass jars. The pressure 

may lead jars to explode.
25. Oven handle is not a towel drier. Do not hang towels, 

etc. on the oven handle.
26. Do not place the oven trays, plates or aluminium 

foils directly on the oven base. The accumulated heat 
may damage the base of the oven.
27. While placing food to or removing food from the 

oven, etc., always use heat resistant oven gloves.
28. Do not use the product in states like medicated 

and/or under influence of alcohol which may affect your 
ability of judgement.
29. Be careful when using alcohol in your foods. Alcohol 

will evaporate at high temperatures and may catch fire 
to cause a fire if it comes in contact with hot surfaces.
30. After each use, check if the unit is turned off.
31.  If the appliance is faulty or has a visible damage, 

do not operate the appliance.
32. Do not touch the plug with wet hands. Do not pull 

the cord to plug off, always hold the plug.
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33. Do not use the appliance with its front door glass 
removed or broken.
34. Place the baking paper together with the food into 

a pre-heated oven by putting it inside a cooker or on an 
oven accessory. (tray, wire grill etc.) 
35. Do not put objects that children may reach on the 

appliance.
36. It is important to place the wire grill and tray properly 

on the wire racks and/or correctly place the tray on the 
rack. Place the grill or tray between two rails and make 
sure it is balanced before putting food on it.
37. Against the risk of touching the oven heater elements, 

remove excess parts of the baking paper that hang over 
from the accessory or container. 
38. Never use it at higher oven temperatures than the 

maximum usage temperature indicated on your baking 
paper. Do not place the baking paper on the base of 
the oven. Against the risk of touching the oven heater 
elements, remove excess parts of the baking paper that 
hang over from the accessory or container. 
39. When the door is open, do not place any heavy 

object on the door or allow children to sit on it. You 
may cause the oven to overturn or the door hinges to be 
damaged.
40. The packaging materials are dangerous for children. 

Keep packaging materials away from the reach of children.



8

41. Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers 
to clean the glass as the scratches that may occur on 
the surface of the door glass may cause the glass to 
break.
42. User should not handle the oven by himself.
43. During usage, the internal and external surfaces 

of the oven get hot. As you open the oven door, step 
back to avoid the hot vapour coming out from the interior. 
There is risk of burning.
44. Do not place heavy objects when oven door is 

open, risk of toppling.
45. Oven supply can be disconnected during any 

construction work at home. After completing the work, 
re-connecting the oven shall be done by authorized service.
46. User should not dislocate the resistance during 

cleaning. It may cause an electric shock.
47. To prevent overheating, the appliance should not 

be installed behind of a decorative cover.
48. Turn off the appliance before removing the 

safeguards. After cleaning, install the safeguards 
according to instructions.
49. Cable fixing point shall be protected.
50. Please don’t cook the food directly on the tray / 

grid. Please put the food into or on appropriate tools 
before putting them in the oven.  

GB
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Electrical Safety
1. Plug the appliance in a grounded socket protected by 

a fuse conforming to the values specified in the technical 
specifications chart.
2. Have an authorized electrician set grounding equipment. 

Our company shall not be responsible for the damages 
that shall be incurred due to using the product without 
grounding according to local regulations. 
3. The circuit breaker switches of the oven shall be 

placed so that end user can reach them when the oven 
is installed.
4. The power supply cord (the cord with plug) shall 

not contact the hot parts of the appliance.
5. If the power supply cord (the cord with plug) is 

damaged, this cord shall be replaced by the manufacturer 
or its service agent or an equally qualified personnel to 
prevent a hazardous situation.
6. Never wash the appliance by spraying or pouring 

water on it. There is a risk of electrocution.
7. WARNING: To avoid electric shock, ensure that the 

device circuit is open before changing the lamp.
8. WARNING: Cut off all supply circuit connections before 

accessing the terminals.
9. Do not use cut or damaged cords or extension cords 

other than the original cord.
10. Make sure that there is no liquid or humidity in 

the outlet where the product plug is installed.
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11. The rear surface of the oven also heats up when 
the oven is operated. Electrical connections shall not 
touch the rear surface, otherwise the connections may 
be damaged.
12. Do not tighten the connecting cables to the oven 

door and do not run them over hot surfaces. If the cord 
melts, this may cause the oven to short circuit and 
even a fire.
13. Unplug the unit during installation, maintenance, 

cleaning and repair.
14. If the power supply cable is damaged, it must be 

replaced by its manufacturer or authorized technical 
service or any other personnel qualified at the same 
level, in order to avoid any dangerous situation.
15. Make sure the plug is inserted firmly into wall 

socket to avoid sparks.
16. Do not use steam cleaners for cleaning the appliance, 

otherwise electric shock may occur.
17. An omnipolar switch capable to disconnect power 

supply is required for installation. Disconnection from 
power supply shall be provided with a switch or an 
integrated fuse installed on fixed power supply according 
to building code.
18. Appliance is equipped with a type ‘’Y’’ cord cable.
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19. Fixed connections shall be connected to a power 
supply enabling omnipolar disconnection. For appliances 
with over voltage category below III, disconnection device 
shall be connected to fixed power supply according to 
wiring code.
Intended Use 
1. This product has been designed for domestic use. 

Commercial use is not permitted.
2. This appliance may only be used for cooking 

purposes. It shall not be used for other purposes like 
heating a room.
3. This appliance shall not be used to heat plates 

under the grill, drying clothes or towels by hanging 
them on the handle or for heating purposes.
4. The manufacturer assumes no responsibility for any 

damage due to misuse or mishandling.
5. Oven part of the unit may be used for thawing, 

roasting, frying and grilling food.
6. Operational life of the product you have purchased 

is 10 years. This is the period for which the spare parts 
required for the operation of this product as defined is 
provided by the manufacturer.
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Electrical Connection
This oven must be installed and connected to its place correctly according 

to manufacturer instructions and by an authorized service. 
Appliance must be installed in an oven enclosure providing high 

ventilation.
Electrical connections of the appliance must be made only via sockets 

having earth system furnished in compliance with rules. Contact an 
authorized electrician if there is no socket complying with the earthed 
system at where appliance will be placed. Manufacturing company is by 
no means responsible for damage resulting from connection of 
non-earthed sockets to appliance.

Plug of your oven must be earthed; ensure that socket for the plug 
is earthed. Plug must be located in a place that can be accessed after 
installation.

Your oven has been manufactured as 220-240 V 50/60 Hz. AC power 
supply compliant and requires a 16 Amp fuse. If your power network is 
different that these indicated values, refer to an electrician or your 
authorized service.

When you need to replace the electrical fuse, please ensure that electrical 
connection is made as follows:

• Phase (to live terminal) brown cable

• Blue cable to neutral terminal

• Yellow-green cable to earth terminal

Oven disconnecting switches must be in an accessible place for final 
user while oven is in its place.

Power supply cable (plug in cable) mustn’t touch hot parts of the appliance.
If supply cord (plug in cable) is damaged, this cord must be replaced 

by the importer or its service agent or an equally competent personnel to 
prevent a hazardous situation.

GB
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INTRODUCING THE APPLIANCE

1. Control panel   4. In tray wire grill
2. Deep tray *   5. Standard tray
3. Roast chicken skewer * 6. Oven door

7. Lamp
8. In tray wire grill
9. Standard tray 

1

2

3

4
5

6

7

8
9
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Accessories (optional)

Deep tray *

Used for pastry, big roasts, watery foods. It can also be used as oil collect-
ing container if you roast directly on grill with cake, frozen foods and meat 
dishes.

Tray / Glass tray *

Used for pastry (cookie, biscuit etc.), frozen foods.

Circular tray *

Used for pastry frozen foods.

Drying tray *

It is used for foods that want to be dried.

Wire grill

Used for roasting or placing foods to be baked, roasted and frozen into 
desired rack.

Telescopic rail * 

Trays and wire racks can be removed and installed easily thanks to tele-
scopic rails.

In tray wire grill *

Foods to stick while cooking such as steak are placed on in tray grill. Thus 
contact of food with tray and sticking are prevented.

Pizza stone and peel *

They are used for baking pastries such as pizza, bread, pancake and 
removing baked food from the oven.

Tray handle *

It is used to hold hot trays.

GB
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Technical Specifications

Specifications 60 cm Built-in oven (MFA1-6.....)

Lamp power 15-25 W

Thermostat 40-240 / Max °C
Lower heater 1200 W

Upper heater 1000 W

Turbo heater 1800 W

Grill heater Small grill 1000 W  Big grill 2000 W

Supply voltage 220V-240 V 50/60 Hz.

Specifications 60 cm Built-in oven (MFA1-8.....)

Lamp power 15-25 W

Thermostat 40-240 / Max °C
Lower heater 1200 W

Upper heater 1200 W

Turbo heater 1800 W

Grill heater Small grill 1200 W  Big grill 2400 W

Supply voltage 220V-240 V 50/60 Hz.

Technical specifications can be changed without prior notice to improve 
product quality.

The values provided with the appliance or its accompanying documents 
are laboratory readings in accordance with the respective standards. 
These values may differ depending on the use and ambient conditions.

Figures in this guide are schematic and may not be exactly match your 
product. 

INSTALLATION OF APPLIANCE
Ensure that electrical installation is suitable for operationalising the 

appliance. If not, call an electrician and plumber to make necessary 
arrangements. Manufacturing firm can’t be hold responsible for damages 
to arise due to operations by unauthorized people and product warranty 
becomes void.

WARNING: It is customer’s responsibility to prepare the location the 
product shall be placed on and also have power utility prepared.
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WARNING: The rules about electrical local standards must be adhered   
to during product installation.

WARNING: Check for any damage on the product before installing it. Do 
not have product installed if it’s damaged. Damaged products pose danger 
for your safety.

Important Warnings for Installation:
Cooling fan shall take extra steam out and 
prevent outer surfaces of appliance from 
overheating during operation of oven. 
This is a necessary condition for better 
appliance operation and better cooking.
Cooling fan shall continue operation after 
cooking is finished. Fan shall automatically 
stop after cooling is completed.
A clearance must be left behind the 
enclosure where you’ll place the appliance 
for efficient and good operation. 

This clearance shouldn’t be ignored as it’s required for ventilation system 
of the appliance to operate.

Right Place For Installation
Product has been designed to be mounted to worktops procured from 

market. A safe distance must be left between the product and kitchen 
walls or furniture. See the drawing provided on the next page for proper 
distances. (values in mm).

• Used surfaces, synthetic laminates and adhesives must be heat 
resistant. (minimum 100 °C)

• Kitchen cupboards must be level with product and secured.
• If there is a drawer below the oven, a rack must be placed between 

oven and drawer.
WARNING: Do not install the product next to refrigerators or coolers. The 

heat emitted by the product increases the energy consumption of cooling 
devices.

WARNING: Do not use door and/or handle to carry or move the product.

Figure 1

GB
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60 cm Built-In Oven Installation And Mounting
Place of use for product must be located before starting installation. 
Product mustn’t be installed in places which are under the effect of 

strong air flow. 
Carry the product with minimum two people. Do not drag the product so 

that floor isn’t damaged. 
Remove all transportation materials inside and outside the product. 

Remove all materials and documents in the product.
Installation Under Counter
Cabin must match the dimensions provided in figure 2. 
A clearance must be provided at the rear part of the cabin as indicated 

in the figure so that necessary ventilation can be achieved. 
After mounting, the clearance between lower and upper part of the 

counter is indicated in figure 5 with “A”. It’s for ventilation and shouldn’t 
be covered.

Installation In An Elevated Cabinet
Cabin must match the dimensions provided in figure 4. 
The clearances with the dimensions indicated in the figure must be provided 

at the rear part of cabin, upper and lower sections so that necessary 
ventilation can be achieved.

Installation Requirements
Product dimensions are provided in the figure 3. 
Furniture surfaces for mounting and mounting materials to be used 

must have a minimum temperature resistance of 100 °C. 
Mounting cabin must be secured and its floor must be plane for product 

not to tilt over. 
Cabin floor must have a minimum strength that would handle a load of 

60 kg. 
Placing And Securing The Oven
Place the oven into the cabin with two or more people. 
Ensure that oven’s frame and front edge of the furniture match uniformly. 
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Supply cord mustn’t be under the oven, squeeze in between oven and 
furniture or bend. 

Fix the oven to the furniture by using the screws provided with the 
product. Screws must be mounted as shown in figure 5 by passing them 
through plastics attached to frame of the product. Screws mustn’t be 
overtightened. Otherwise, screw sockets might be worn. 

Check that oven doesn’t move after mounting. If oven isn’t mounted in 
accordance with instructions, there is a risk of tilt over during operation. 

Electrical Connection 
Mounting place of the product must have appropriate electrical 

installation. 
Network voltage must be compatible with the values provided on type 

label of product. 
Product connection must be made in accordance with local and national 

electrical requirements. 
Before starting the mounting disconnect network power. Do not connect 

the product to network until its mounting is completed.
Mounting

GB
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CONTROL PANEL

WARNING: The control panel above is only for illustration purposes. 
Consider the control panel on your device.

A

Figure 5

1. Function button
2. Mechanical or digital timer
3. Thermostat

1 2 3
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Using Pop-up Button *

Adjustment can be made only when button is popped for models with 
pop-up button.

Make sure that button is popped by pressing on the 
button as shown in the figure at left side.

You can make necessary adjustments by turning 
right or left when button is popped enough. 

  

Mechanical Timer Button *: Helps to set time for the 
food to be cooked in the oven. Timer de-energizes 
the heaters when set time expires and warns you by 
ringing. See cooking table for cooking times.

Thermostat Button: Helps to set cooking temperature 
of the food to be cooked in the oven. You can set 
the desired temperature by turning the button after 
placing the food into the oven. Check cooking table 
related to cooking temperatures of different foods.

GB
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USING THE OVEN
Initial Use Of Oven

Here are the things you must do at first use of your oven after making 
its necessary connections as per instructions:

1. Remove labels or accessories attached inside the oven. If any, take 
out the protective folio on front side of the appliance.

2. Remove dust and package residues by wiping inside of the oven with 
a damp cloth. Inside of oven must be empty. Plug the cable of appliance 
into the electrical socket.

3. Set the thermostat button to the highest temperature (240 Max. °C) 
and run the oven for 30 minutes with its door closed. Meanwhile a slight 
smoke and smell might occur and that’s a normal situation.

4. Wipe inside of the oven with a slightly warm water with detergent 
after it becomes cold and then dry with a clean cloth. Now you can use 
your oven.

Normal Use Of Oven

1. Adjust thermostat button and temperature at which you want to cook 
the food to start cooking.

2. You can set cooking time to any desired time by using the button at 
models with mechanical timer. Timer will de-energize heaters when time 
expired and provide warning beep as ringing.

3. Timer turns the heaters off and provides audible signal when cooking 
time expires in line with the information entered in the models with digital 
timer.

4. Cooling system of the appliance will continue to operate after cooking 
is completed. Do not cut the power of appliance in this situation which is 
required for appliance to cool down. System will shut down after cooling 
is completed. 
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Using The Grill
1. When you place the grill on the top rack, the food on the grill shall 

not touch the grill.
2. You can preheat for 5 minutes while grilling. If necessary, you may 

turn the food upside down.
3. Food shall be in the center of the grill to provide maximum air flow 

through the oven.
To turn on the grill;
1. Place the function button over the grill symbol.
2. Then, set it to the desired grill temperature.
To turn the grill off; 
Set the function button to the off position.
WARNING: Keep the oven door closed while grilling.
Using The Chicken Roasting *

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.

Figure 6

GB
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PROGRAM TYPES

Program Button: Helps to set with which heaters the 
food placed in oven will be cooked. Heater program 
types in this button and their functions are stated 
below. Every model might not have all heater types 
and thus program types of these heaters.

Heating program types in your appliance and important explanations 
of them are provided below for you can cook different foods appealing to 
your taste.

Lower heating element: Select this program towards end of cooking time 
if lower part of the food cooked will be roasted.

Upper heating element: Used for post heating or roasting very little pieces 
of foods.

Lower and upper heating elements: A program that can be used for  cooking 
foods like cake, pizza, biscuit and cookie.

Lower heating element and fan: Use mostly for cooking foods like fruit 
cake.

Lower and upper heating element and fan: The program suitable for cooking 
foods like cakes, dried cakes, lasagne. Suitable for cooking meat dishes, 
as well.

Lower and upper heating 
elements 

Fan

Lower heating element and fan Turbo heater and fan

Grill and roast chicken
Lower-upper heating element 
and fan 

Upper heating element and fan Grill and fan

Multifunctional cooking (3D) Grill

Lower heating element Upper heating element

Small grill and fan Steam cleaning
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Grill: Grill cooker is used for grilling meat like foods such as steak, sausage 
and fish. While grilling, tray should be placed in the lower rack and water 
must be placed in it.

Turbo heater and fan: Suitable for baking and roasting. Keep heat setting 
lower than “Lower and Upper Heater” program since heat is conveyed 
immediately via air flow.

Grill and fan: Suitable for cooking meat type foods. Do not forget to place 
a cooking tray in a lower rack inside the oven and a little water   in it while 
grilling.

Multi Functional Cooking (3D): Suitable for baking and roasting. Lower 
and upper heaters operate as well as quick transmission of heat via air 
flow. Suitable for cooking requiring single tray and intense heat.

COOKING RECOMMENDATIONS
You can find in the following table the information of food types which 

we tested and identified their cooking values in our labs. Cooking times 
can vary depending on the network voltage, quality of material to be 
cooked, quantity and temperature. Dishes to cook by using these values 
might not appeal to your taste. You can set various values for obtaining 
different tastes and results appealing to your taste by making tests.

WARNING: Oven must be preheated for 7-10 minutes before placing the 
food in it.

GB



27

Cooking Table 
MFA1-6..... :

Food
Cooking 
function

Cooking 
temperature (°C)

Cooking 
rack

Cooking 
time (min.)

Cake Static / Static+fan 170-180 2-3 35-45

Small cake Static / Turbo+fan 170-180 2 25-30

Pie Static / Static+fan 180-200 2 35-45

Pastry Static 180-190 2 20-25

Cookie Static 170-180 2 20-25

Apple pie Static / Turbo+fan 180-190 1 50-70

Sponge cake Static 200/150 * 2 20-25

Pizza Static fan 180-200 3 20-30

Lasagne Static 180-200 2-3 25-40

Meringue Static 100 2 50

Grilled chicken ** Grill+fan 200-220 3 25-35

Grilled fish ** Grill+fan 200-220 3 25-35

Calf steak ** Grill+fan Max 4 15-20

Grilled meatball ** Grill+fan Max 4 20-25

MFA1-8..... :

Food
Cooking 
function

Cooking 
temperature (°C)

Cooking 
rack

Cooking 
time (min.)

Cake Static / Static+fan 170-180 2-3 30-35

Small cake Static / Turbo+fan 170-180 2-3 25-30

Pie Static / Static+fan 180-200 2-3 30-35

Pastry Static 180-190 2 25-30

Cookie Static / Turbo+fan 170-180 2-3 20-30

Apple pie Static / Turbo+fan 180-190 2-3 40-50

Sponge cake Static / Turbo+fan 200/150 * 2-3 25-30

Pizza Static / Turbo+lower 180-200 3 20-30

Lasagne Static 180-200 2-3 20-25

Meringue Static / Lower-upper+fan 100 2-3 60-70

Grilled chicken ** Grill / Lower-upper+fan 200-220 2-3 25-30

Grilled fish ** Grill 190-200-220 3-4 20-25

Calf steak ** Grill 230 5 25-30

Grilled meatball ** Grill 230 5 20-35

* Do not preheat. First half of cooking time is recommended to be at 
200 °C de while the other half at 150 °C.

** Food must be turned after half of the cooking time.
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Baking With Pizza Stone
When baking with pizza stone, place pizza stone over wire rack and pre-heat 

the oven in pizza mode (turbo + lower) at 230 °C for 30 minutes. Once 
pre-heating is completed, without removing pizza stone put pizza over it 
with the peel (do not place frozen pizza) and bake at 180 °C for 20-25 
minutes. Once baking is completed, remove the baked pizza from the 
oven using the peel. 

WARNING: Do not place pizza stone in a pre-heated oven.
WARNING: Once baking is completed, do not remove pizza stone when 

it is hot and do not place on cold surfaces. Otherwise, pizza stone can be 
cracked.

WARNING: Do not expose pizza stone to humidity.

Drying

Food
Cooking 
function

Cooking 
temperature (°C)

Cooking 
rack

Cooking 
duration (hours)

Sliced banana  Fan-cooking functions 100 2 4-5

Sliced apple Fan-cooking functions 100 2 4-5

Sliced orange  Fan-cooking functions 100 2 4-5

WARNING: The thinner the slices, the faster the drying duration is and 
the aroma of the food is preserved better.

WARNING: Do not open the oven door until the drying process is complete.
WARNING: Drying should only be carried out in the drying tray. 
WARNING: Do not preheat during drying.

GB
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MAINTENANCE AND CLEANING
1. Remove the power plug from electrical socket.
2. Do not clean inner parts, panel, trays and other parts of the product 

with hard tools such as bristle brush, wire wool or knife.  Do not use abrasive, 
scratching materials or detergent.

3. Rinse after wiping the parts at inner parts of the product with soapy 
cloth, then dry thoroughly with a soft cloth.

4. Clean glass surfaces with special glass cleaning material.
5. Do not clean your product with steam cleaners.
6. Never use combustibles like acid, thinner and gas while cleaning  

your product.
7. Do not wash any part of the product in dishwasher.
8. Use potassium stearate (soft soap) for dirt and stains.
Steam Cleaning *

It enables cleaning the soils softened 
thanks to the steam to be generated in 
the oven.
1.Remove all the accessories in the 
oven.
2.Pour a half litre of water into the tray 
and Place the tray at the bottom of the 
boiler.
3. Set the switch to the steam cleaning 
mode.
4.Set the thermostat to 70 °C degrees 
and operate the oven for 30 minutes.

5. After operating the oven for 30 minutes, open the oven door and wipe 
the inner surfaces with a wet cloth.

6. Use dish-washing liquid, warm water and a soft cloth for stubborn 
dirt, then dry off the area you have just cleaned with a dry cloth.

Figure 7
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Cleaning And Mounting Oven Door

Reversely perform respectively what you did while opening door to 
reinstall oven door back.

Figure 8

Figure 8.1 Figure 8.2 Figure 9.1 Figure 9.2

Figure 9

Open the door fully 
by pulling the 

oven door toward 
yourself. Then 
perform unlock 

operation by pulling 
the hinge lock 

upwards with the 
aid of screwdriver 
as indicated in 

figure 8.1. 

Set the hinge lock 
to the widest angle 

as in figure 8.2. 
Adjust both hinges 
connecting oven 

door to the oven to 
the same position.

Later, close the 
opened oven door 
so that it will be 
in a position to 
contact with  

hinge lock as in 
figure 9.1.

For easier removal 
of oven door, when 
it comes close to 
closed position, 
hold the cover 

with two hands as 
in figure 9.2  

and pull upwards.

GB
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Cleaning Of The Oven Glass

Your product may differ. Follow the appropriate step for your product. 
1. Press the plastic latches on the left and right sides as shown in Figure 

10 and lift the the profile by pulling it towards you as shown in Figure 
11. Glass will be free after the profile is removed as shown in Figure 12. 
Carefully pull the glass that has become free toward you. If necessary, 
the middle glass can also be removed in the same way. The outer glass is 
fixed to the oven door profile. You may easily clean the glasses after they 
have been separated. Once the cleaning and maintenance is complete, 
you can replace the glasses and the profile by performing the removal 
procedure in reverse. Make sure that the glass is inserted in the correct 
direction and that the profile is seated properly.

2. Remove the screws on the left and right sides as shown in Figure 
13. Remove the profile by pulling it towards you as shown in Figure 14. 
Glass will be free after the profile is removed as shown in Figure 15. 
Carefully pull the glass that has become free toward you. If necessary, 
the middle glass can also be removed in the same way. The outer glass is 
fixed to the oven door profile. You may easily clean the glass once it has 
been released. Once the cleaning and maintenance is complete, you can 
replace the glasses and the profile by performing the removal procedure 
in reverse. Make sure that the glass is inserted in the correct direction 
and that the profile is seated properly. 

Figure 10 Figure 11 Figure 12

Figure 13 Figure 14 Figure 15

2
1
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Catalytic Panel *
It is located behind the wire racks of the oven, at the right and left walls 

of oven cavity. Catalytic panel removes offensive odour and provides using 
your appliance at its best performance. Over time, oil and food odours 
permeate into enamelled oven walls and heating elements. Catalytic panel 
absorbs any food and oil odours, and burns them during cooking to clean 
your oven.

Detaching catalytic panel
To remove catalytic panel; first remove the wire racks.  Once wire racks 

are removed, catalytic panel will be free. It is advised to replace the 
catalytic panel once every 2-3 years.

Rack Positions 

It is important to place the wire grill into 
the oven properly. Do not allow wire rack to 
touch rear wall of the oven. Rack positions 
are shown in the next figure. You may place 
a deep tray or a standard tray in the lower 
and upper wire racks.

Installing and removing wire racks
To remove wire racks, press the clips shown with arrows in the figure, 

first remove the lower, and than the upper side from installation location. 
To install wire racks; reverse the procedure for removing wire rack.

Rack 4
Rack 3
Rack 2
Rack 1

GB
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Replacing Oven Lamp

WARNING: To avoid electric shock, ensure that the appliance circuit is 
open before changing the lamp. (having circuit open means power is off)
First disconnect the power of appliance and ensure that appliance is cold.

Remove the glass protection by turning as  indicated in the figure on the 
left side. If you have difficulty in turning, then using plastic gloves will 
help you in turning.

Then remove the lamp by turning, install the new lamp with same       
specifications.  

Reinstall glass protection, plug the power cable of appliance into electrical 
socket and complete replacement. Now you can use your oven.

Type G9 Lamp                             Type E14 Lamp

       

WARNING: This product contains a light source of energy efficiency class G.

220-240 V, AC

15-25 W

Figure 16

220-240 V, AC

15 W

Figure 17
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TROUBLESHOOTING
You may solve the problems you may encounter with your product by 

checking the following points before calling the technical service. 
Check Points
In case you experience a problem about the oven, first check the table 

below and try out the suggestions. 

Problem Possible Cause What to Do

Oven does not operate. Power supply not available. Check for power supply.

Oven stops during cooking.
Plug comes out from the wall 

socket.
Re-install the plug into wall socket.

Turns off during cooking.

Too long continuous operation. 
Let the oven cool down after long 

cooking cycles.

Cooling fan not operating.
Listen the sound from the cooling 

fan.

Oven not installed in a location 

with good ventilation.

Make sure clearances specified in 

operating instructions are maintained.

More than one plugs in a wall 

socket.

Use only one plug for each wall 

socket.

Outer surface of the oven gets very 

hot during operation. 

Oven not installed in a location 

with good ventilation.

Make sure clearances specified in 

operating instructions are maintained.

Oven door is not opening properly.
Food residues jammed between 

the door and internal cavity.

Clean the oven well and try to 

re-open the door.

Internal light is dim or does not 

operate.

Foreign object covering the lamp 

during cooking.

Clean internal surface of the oven 

and check again.

Lamp might be failed.
Replace with a lamp with same 

specifications.

Electric shock when touching the 

oven.

No proper grounding.
Make sure power supply is grounded 

properly.
Ungrounded wall socket is used.

GB
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Problem Possible Cause What to Do

Water dripping.
Water or steam may generate under 

certain conditions depending on 

the food being cooked. This is   

not a fault of the appliance.

Let the oven cool down and than 

wipe dry with a cloth.

Steam coming out from a crack on 

oven door.

Water remaining inside the oven.

The cooling fan continues to operate 

after cooking is finished.

The fan operates for a certain period 

for ventilation of internal cavity of 

the oven. 

This is not a fault of the appliance; 

therefore you don’t have to worry.

Oven does not heat.

Oven door is open. Close the door and restart.

Oven controls not correctly adjusted.
Read the section regarding operation 

of the oven and reset the oven.

Fuse tripped or circuit breaker 

turned off.

Replace the fuse or reset the circuit 

breaker. If this is repeating frequently, 

call an electrician.

Smoke coming out during operation.

When operating the oven for the 

first time.

Smoke comes out from the heaters. 

This is not a fault. After 2-3 cycles, 

there will be no more smoke.

Food on heater.

Let the oven to cool down and 

clean food residues from the 

ground of the oven and surface of 

upper heater.

When operating the oven burnt or 

plastic odour coming out.

Plastic or other not heat resistant 

accessories are being used inside 

the oven.

At high temperatures, use suitable 

glassware accessories.

Oven does not cook well.
Oven door is opened frequently 

during cooking.

Do not open oven door frequently, if 

the food you are cooking does not 

require turning. If you open the 

door frequently internal temperature 

drops and therefore cooking result 

will be influenced.



36

HANDLING RULES
1. Do not use the door and/or handle to carry or move the appliance.
2. Carry out the movement and transportation in the original packaging.
3. Pay maximum attention to the appliance while loading/unloading and 

handling.
4. Make sure that the packaging is securely closed during handling and 

transportation.
5. Protect from external factors (such as humidity, water, etc.) that may 

damage the packaging.
6. Be careful not to damage the appliance due to bumps, crashes, drops, 

etc. while handling and transporting and not to break or deform it during 
operation.

RECOMMENDATIONS FOR ENERGY SAVING
Following details will help you use your product ecologically and 

economically.
1. Use dark coloured and enamel containers that conduct the heat better 

in the oven.
2. As you cook your food, if the recipe or the user manual indicates that 

pre-heating is required, pre-heat the oven.
3. Do not open the oven door frequently while cooking.
4. Try not to cook multiple dishes simultaneously in the oven. You may 

cook at the same time by placing two cookers on the wire rack.
5. Cook multiple dishes successively. The oven will not lose heat.
6. Turn off the oven a few minutes before the expiration time of cooking. 

In this case, do not open the oven door.
7. Defrost the frozen food before cooking.

GB
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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 
electronic appliances (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE). The guideline determines the frame 
work 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.
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Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την απόκτηση αυτού του προϊόντος.
Στόχος μας είναι η άριστη και αποτελεσματική χρήση αυτού του φιλικού 

προς το περιβάλλον προϊόντος που παράγεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
μας, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις με σεβασμό ως προς την ολική 
ποιότητα.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά και να φυλάξετε αυτές τις 
οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο, έτσι ώστε η απόδοση 
του ενσωματωμένου φούρνου που αγοράσατε να παραμείνει ίδια όπως την 
πρώτη μέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σημειωση: Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας έχει ετοιμαστεί ώστε να ισχύει για 
πολλά μοντέλα. Η συσκευή σας μπορεί να μη διαθέτει ορισμένες λειτουργίες 
που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.

Οι εικόνες των προϊόντων είναι σχηματικές.

Αυτό το προϊόν έχει παραχθεί σε σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον 
εγκαταστάσεις χωρίς να επηρεάζει δυσμενώς το περιβάλλον.

Προϊόντα που σημειώνονται με (*) είναι προαιρετικά.

"Το προϊόν συμμορφώνεται 
με τον κανονισμό ΑΕΕΕ"

GR
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα 

να πραγματοποιούνται από το «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 
ΣΕΡΒΙΣ». Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει την ευθύνη για 
εργασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
2. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης. 

Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή με ασφάλεια και με σωστό τρόπο. 
3. Ο φούρνος πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα 

με τις οδηγίες χρήσης.
4. Κρατάτε παιδιά κάτω των 8 ετών, καθώς και κατοικίδια 

ζώα, μακριά από τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
5. Τα προσπελάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί 

να έχουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. 
Κρατάτε μακριά τα μικρά παιδιά.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην 

αποθηκεύετε είδη πάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή θερμαίνεται πολύ 

κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα 
να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις θέρμανσης στο 
εσωτερικό του φούρνου.
8. Οι συνθήκες ρύθμισης για τη συσκευή αυτή αναφέρονται 

στην ετικέτα. (Ή στην πινακίδα στοιχείων)
9. Τα προσπελάσιμα μέρη μπορεί να έχουν υψηλή 

θερμοκρασία κατά τη χρήση του γκριλ. Κρατάτε μακριά 
τα μικρά παιδιά.
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10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται 
μόνο για μαγείρεμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για άλλους σκοπούς, όπως για θέρμανση του χώρου.
11. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον 

καθαρισμό της συσκευής.
12. Να βεβαιώνεστε ότι η πόρτα του φούρνου είναι 

τελείως κλειστή αφού τοποθετήσετε φαγητό μέσα στο 
φούρνο.
13. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με 

νερό. Μόνο απενεργοποιήστε το κύκλωμα τροφοδοσία 
της συσκευής και κατόπιν καλύψτε τη φωτιά με ένα 
κάλυμμα ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει να κρατάτε μακριά 

τα παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός αν βρίσκονται 
υπό συνεχή επίβλεψη.
15. Αποφεύγετε να αγγίζετε τις αντιστάσεις.
16. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία του μαγειρέματος 

πρέπει να επιτηρείται. Η διαδικασία του μαγειρέματος 
πρέπει πάντα να επιτηρείται.
17. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

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

Ο καθαρισμός ή η συντήρηση της συσκευής από τον 
χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, 
εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό την επίβλεψη 
ενήλικου ατόμου.
20. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματός της 

μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
21. Τοποθετήστε κουρτίνες, υφάσματα από τούλι ή 

άλλα εύφλεκτα (αναφλέξιμα) υλικά μακριά από τη 
συσκευή πριν αρχίσετε να την χρησιμοποιείτε. Μην 
τοποθετείτε αναφλέξιμα ή εύφλεκτα υλικά πάνω ή 
μέσα στη συσκευή.
22. Διατηρείτε τα κανάλια αερισμού ανοιχτά.
23. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση με 

εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα 
τηλεχειρισμού.
24. Μη θερμαίνετε κλειστά μεταλλικά δοχεία και 

γυάλινα βάζα. Η πίεση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη 
των βάζων.
25. Η λαβή του φούρνου δεν είναι στεγνωτήριο για 

πετσέτες. Μην κρεμάτε πετσέτες κλπ.
26. Μην τοποθετείτε τους δίσκους του φούρνου, πιάτα ή 

αλουμινόχαρτα απευθείας πάνω στη βάση του φούρνου. 
Η θερμότητα που συσσωρεύεται μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στη βάση του φούρνου.
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27. Όταν τοποθετείτε ή απομακρύνετε φαγητό από το 
φούρνο κλπ., να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου 
ανθεκτικά σε θερμότητα.
28. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είστε σε 

καταστάσεις όπως υπό φαρμακευτική αγωγή και/ή 
υπό την επήρεια αλκοόλ, που μπορούν να επηρεάσουν 
την κριτική σας ικανότητα.
29. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση αλκοόλ στα 

φαγητά σας. Το αλκοόλ θα εξατμιστεί σε υψηλές θερ-
μοκρασίες και μπορεί να αναφλεγεί και να προκαλέσει 
φωτιά αν έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
30. Μετά από κάθε χρήση, ελέγχετε αν η μονάδα είναι 

απενεργοποιημένη.
31.  Αν η συσκευή είναι ελαττωματική ή αν έχει κάποια 

ορατή ζημιά, μην τη χρησιμοποιήσετε.
32. Μην αγγίζετε το φις ρευματοληψίας με υγρά χέρια. 

Μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα για να 
αποσυνδέσετε τη συσκευή, πάντα να τραβάτε μόνο 
το φις.
33. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η μπροστινή 

γυάλινη πόρτα της έχει αφαιρεθεί ή σπάσει.
34. Τοποθετήστε το χαρτί ψησίματος μαζί με το φαγητό 

μέσα σε έναν προθερμασμένο φούρνο, τοποθετώντας 
το μέσα σε ένα μαγειρικό σκεύος ή πάνω σε ένα αξεσουάρ 
του φούρνου. (δίσκο, συρμάτινη σχάρα κλπ.) 
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35. Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα 
που μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
36. Είναι σημαντικό να τοποθετείτε τη συρμάτινη 

σχάρα και το δίσκο σωστά πάνω στα συρμάτινα ράφια 
και/ή να τοποθετείτε σωστά το δίσκο πάνω στο ράφι. 
Τοποθετήστε τη σχάρα ή το δίσκο ανάμεσα σε δύο 
ράγες και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί οριζόντια, 
πριν προσθέσετε το φαγητό.
37. Για αποφυγή του κινδύνου να αγγίξουν τις αντιστάσεις 

του φούρνου, αφαιρέστε τα τμήματα του χαρτιού 
ψησίματος που εξέχουν από το αξεσουάρ ή το δοχείο. 
38. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε τιμές 

θερμοκρασίας υψηλότερες από τη μέγιστη θερμοκρασία 
χρήσης που υποδεικνύεται στο χαρτί ψησίματος. Μην 
τοποθετείτε το χαρτί ψησίματος απευθείας πάνω στη 
βάση του φούρνου. Για αποφυγή του κινδύνου να 
αγγίξουν τις αντιστάσεις του φούρνου, αφαιρέστε τα 
τμήματα του χαρτιού ψησίματος που εξέχουν από το 
αξεσουάρ ή το δοχείο. 
39. Όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή, μην 

τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην πόρτα και 
μην επιτρέπετε σε παιδιά να καθίσουν πάνω της. Μπορεί να 
προκαλέσετε ανατροπή του φούρνου ή βλάβη στους 
μεντεσέδες της πόρτας.
40. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. 

Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
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41. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που χαράζουν ή 
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για τον καθαρισμό του 
γυαλιού, καθώς γρατσουνιές που μπορεί να δημιουργηθούν 
στην επιφάνεια του γυαλιού της πόρτας μπορεί να 
προκαλέσουν τη θραύση του.
42. Ο χρήστης δεν πρέπει να μετακινεί το φούρνο 

μόνος του.
43. Κατά τη χρήση, οι εσωτερικές και εξωτερικές 

επιφάνειες του φούρνου αποκτούν υψηλή θερμοκρασία. 
Καθώς ανοίγετε την πόρτα του φούρνου, κάντε πίσω 
για να αποφύγετε τους καυτούς ατμούς που βγαίνουν 
από το εσωτερικό του. Υπάρχει κίνδυνος καψίματος.
44. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην 

ανοικτή πόρτα του φούρνου, κίνδυνος ανατροπής.
45. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αφαιρεί την αντίσταση 

κατά τον καθαρισμό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
46. Η τροφοδοσία του φούρνου μπορεί να αποσυνδε-

θεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κατασκευαστικής 
εργασίας στο σπίτι. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
η επανασύνδεση του φούρνου θα πραγματοποιηθεί 
από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
47. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, η συσκευή δεν 

πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από κάποιο διακοσμητικό 
κάλυμμα.
48. Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τα 

προστατευτικά. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τα 
προστατευτικά σύμφωνα με τις οδηγίες.
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49. Το σημείο στερέωσης του καλωδίου στη συσκευή 
θα πρέπει να προστατεύεται.
50. Μη μαγειρεύετε το φαγητό απευθείας πάνω στο 

δίσκο / στη σχάρα. Τοποθετείτε το φαγητό μέσα ή 
πάνω σε κατάλληλα σκεύη πριν τα τοποθετήσετε μέσα 
στο φούρνο.
Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
1. Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα που προ-

στατεύεται από ασφάλεια σύμφωνη με τις τιμές που 
καθορίζονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.
2. Αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να 

εγκαταστήσει τον εξοπλισμό γείωσης. Η εταιρία μας 
δεν θα φέρει την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να 
προκληθούν λόγω χρήσης του προϊόντος χωρίς γείω-
ση σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς. 
3. Οι διακόπτες κυκλώματος του φούρνου θα πρέπει 

να είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί 
να τους φτάνει όταν θα έχει τοποθετηθεί ο φούρνος.
4. Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (το καλώδιο με 

το φις) δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με καυτά μέρη 
της συσκευής.
5. Αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας 

ρεύματος (το καλώδιο με το φις), το καλώδιο αυτό 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή 
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή από προσωπικό με 
ισοδύναμα προσόντα, για την αποφυγή επικίνδυνης 
κατάστασης.

GR
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6. Ποτέ μην πλένετε το προϊόν ψεκάζοντας ή χύνοντας 
νερό πάνω του! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, 

βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα της συσκευής είναι 
αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο ρεύματος πριν 
αντικαταστήσετε τη λάμπα.
8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέετε όλες τις συνδέσεις 

του κυκλώματος τροφοδοσίας ρεύματος πριν 
αποκτήσετε πρόσβαση στους ακροδέκτες.
9. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια που έχουν κοπεί ή 

υποστεί ζημιά ή καλώδια επέκτασης εκτός από το 
αρχικό καλώδιο.
10. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο υγρό ή υγρασία 

στην πρίζα όπου συνδέεται το φις του προϊόντος.
11. Κατά τη λειτουργία του φούρνου θερμαίνεται και η 

πίσω επιφάνεια του φούρνου. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις 
δεν πρέπει να αγγίζουν την πίσω επιφάνεια, αλλιώς 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στις συνδέσεις.
12. Προσέξτε να μην πιάνονται τα καλώδια σύνδεσης 

στην πόρτα του φούρνου και μην περνούν πάνω από 
καυτές επιφάνειες. Αν το καλώδιο λιώσει, αυτό μπορεί 
να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στο φούρνο ή ακόμα 
και φωτιά.
13. Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα πριν από 

εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και 
επισκευής.
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14. Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή του ή από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από άλλο άτομο 
με προσόντα του ίδιου επιπέδου, για την αποφυγή 
οποιασδήποτε επικίνδυνης κατάστασης.
15. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει εισαχθεί σταθερά στην 

πρίζα, για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρων.
16. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον 

καθαρισμό της συσκευής, αλλιώς μπορεί να προκύψει 
ηλεκτροπληξία.
17. Για την εγκατάσταση απαιτείται ένας διακόπτης 

αποσύνδεσης όλων των πόλων, που θα είναι ικανός 
να αποσυνδέσει την τροφοδοσία ρεύματος. Η αποσύνδεση 
από την παροχή ρεύματος θα επιτυγχάνεται με έναν 
διακόπτη ή μια ενσωματωμένη ασφάλεια εγκατεστημέ-
νη σε μόνιμη τροφοδοσία ρεύματος, σύμφωνα με τον 
κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
18. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο τύπου «Y».
19. Οι μόνιμες συνδέσεις πρέπει να συνδέονται σε 

παροχή ρεύματος που επιτρέπει την αποσύνδεση 
όλων των πόλων. Για συσκευές με κατηγορία υπέρτασης 
κάτω από III, σε μόνιμη παροχή ρεύματος πρέπει να 
συνδεθεί διάταξη αποσύνδεσης σύμφωνη με τον 
κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

GR
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Προβλεπόμενη χρήση 
1. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. 

Δεν επιτρέπεται η επαγγελματική χρήση της συσκευής.
2. Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 

μόνο για μαγείρεμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 
άλλους σκοπούς, όπως για θέρμανση του χώρου.
3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή 

για να θερμαίνετε πλάκες στο γκριλ, για να στεγνώνετε 
ρούχα ή πετσέτες κρεμώντας τα στη λαβή ή για σκοπούς 
θέρμανσης του χώρου.
4. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη 

για οποιαδήποτε ζημία λόγω κακής χρήσης ή κακής 
μεταχείρισης.
5. Το τμήμα φούρνου της μονάδας μπορεί να 

χρησιμοποιείται για ξεπάγωμα, ψήσιμο, τηγάνισμα και 
ψήσιμο σε σχάρα.
6. Ο λειτουργικό χρόνος ζωής του προϊόντος που 

προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Αυτό είναι το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ο κατασκευαστής θα έχει 
διαθέσιμα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 
καθορισμένη λειτουργία του προϊόντος.
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Ηλεκτρική σύνδεση και ασφάλεια
Αυτός ο φούρνος πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί στη θέση του σωστά 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και από εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα διάκενο παρέχοντας υψηλό 

εξαερισμό.
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο μέσω υποδοχών 

με σύστημα γείωσης σε συμμόρφωση με τους κανόνες. Επικοινωνήστε με 
έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο, εάν δεν υπάρχει υποδοχή συμβατή με το 
γειωμένο σύστημα στο οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή. Η κατασκευαστική 
εταιρεία δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνη για ζημίες που προκύπτουν από 
τη σύνδεση των μη γειωμένων υποδοχών στη συσκευή.

Το βύσμα του φούρνου σας πρέπει να είναι γειωμένο. Βεβαιωθείτε ότι 
υποδοχή για το βύσμα είναι γειωμένη. Το βύσμα πρέπει να βρίσκεται σε ένα 
μέρος που μπορεί να προσεγγιστεί μετά την εγκατάσταση.

Ο φούρνος σας έχει κατασκευαστεί ως  220-240 V 50/60 Hz. Η παροχή εναλασ. 
ρεύματος (AC) είναι συμβατή και χρειάζεται προστασία με ασφάλεια 16 Amp. 
Εάν το ηλεκτρικό δίκτυο είναι διαφορετικό από τις τιμές που αναγράφονται, 
απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ηλεκτρική ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι η 
ηλεκτρική σύνδεση γίνεται ως εξής:

• Φάση (σε ενεργό ακροδέκτη) καφέ καλώδιο
• Μπλε καλώδιο σε ουδέτερο ακροδέκτη
• Κίτρινο - πράσινο καλώδιο σε ακροδέκτη γείωσης
Οι αποζεύκτες του φούρνου πρέπει να είναι σε προσβάσιμο μέρος για τον 

τελικό χρήστη, ενώ ο φούρνος είναι στη θέση του.
Το καλώδιο παροχής (καλώδιο σύνδεσης) δεν πρέπει να αγγίζει τα ζεστά μέρη 

της συσκευής.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας (καλώδιο σύνδεσης) έχει υποστεί ζημιά, αυτό το 

καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον εισαγωγέα ή την αντιπροσωπεία 
του ή ένα εξίσου αρμόδιο προσωπικό για να αποφευχθεί μια επικίνδυνη 
κατάσταση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1.Πίνακας ελέγχου    4.Ταψί με σχάρα από πάνω
2.Βαθύ ταψί *    5.Στάνταρ ταψί
3.Σούβλα για ψητό κοτόπουλο *  6.Πόρτα φούρνου

7. Λαμπτήρας
8. Ταψί με σχάρα από πάνω
9. Στάνταρ ταψί 

1

2

3
4
5

6

7

8
9
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Εξαρτηματα (προαιρ.)

Βαθύ ταψί *
Χρησιμοποιείται για ζαχαροπλαστική, μεγάλα ψητά, υδαρή τρόφιμα. Μπο-
ρεί επίσης να  χρησιμοποιηθεί ως δοχείο συλλογής του λαδιού, εάν ψήσετε 
απευθείας στη σχάρα, για κέικ,κατεψυγμένα τρόφιμα και φαγητά με κρέας.

Ταψί / Ποτήρι ταψί *
Χρησιμοποιείται για την ζαχαροπλαστική (γλυκίσματα, μπισκότα κ.λπ.), 
κατεψυγμένα τρόφιμα.

Στρογγυλό δίσκος *
Χρησιμοποιείται για την ζαχαροπλαστική κατεψυγμένα τρόφιμα.

Δίσκος αποξήρανσης*
Χρησιμοποιείται για αποξήρανση τροφίμων.

Τηλεσκοπική ράγα *
Με τη βοήθεια των τηλεσκοπικών ραγών, οι δίσκοι και/ή οι συρμάτινες 
σχάρες μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται εύκολα.

Τηλεσκοπική ράγα *
Με τη βοήθεια των τηλεσκοπικών ραγών, οι δίσκοι και/ή οι συρμάτινες 
σχάρες μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται εύκολα.

Συρμάτινη σχάρα σε δίσκο *
Φαγητά που μπορεί να κολλάνε κατά το μαγείρεμα όπως το μοσχαρίσιο 
κρέας τοποθετούνται στη σχάρα πάνω σε δίσκο. Έτσι το φαγητό δεν 
έρχεται σε επαφή και δεν κολλάει.

Πέτρα πίτσας και φτυάρι *
Χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα ειδών ζύμης, όπως πίτσας, ψωμιού, 
τηγανίτας και για την αφαίρεση ψημένου φαγητού από τον φούρνο.

Λαβή δίσκου *
Χρησιμοποιείται για το κράτημα καυτών δίσκων.

GR
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Τεχνικες Προδιαγραφες
Προδιαγραφες 60 εκ. Εντοιχιζόμενος φούρνος (MFA1-6......)
Ισχύς λαμπτήρα 15-25 W
Θερμοστάτης 40-240 / Mέγ. °C
Κάτω αντίσταση 1200 W
Πάνω αντίσταση 1000 W
Αντίσταση tούρμπο 1800 W
Αντίσταση γκριλ Μικρό γκριλ 1000 W  Μεγάλο γκριλ 2000 W
Τάση τροφοδοσίας 220-240 V 50/60 Hz.

Προδιαγραφες 60 εκ. Εντοιχιζόμενος φούρνος (MFA1-8......)
Ισχύς λαμπτήρα 15-25 W
Θερμοστάτης 40-240 / Max °C
Κάτω αντίσταση 1200 W
Πάνω αντίσταση 1200 W
Αντίσταση tούρμπο 1800 W
Αντίσταση γκριλ Μικρό γκριλ 1200 W  Μεγάλο γκριλ 2400 W
Τάση τροφοδοσίας 220-240 V 50/60 Hz.

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για 
λόγους βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος.

Οι τιμές που παρέχονται με τη συσκευή ή τα συνοδευτικά έγγραφα είναι 
εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα. Αυτές οι τιμές 
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην 
αντιστοιχούν ακριβώς με τη συσκευή σας. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για την ενεργοποίηση 

της συσκευής. Εάν όχι, καλέστε έναν ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να κάνετε 
τις απαραίτητες  ετοιμασίες. Η κατασκευαστική εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη εάν προκύψουν ζημιές λόγω εργασιών από μη εξουσιοδοτημένα 
άτομα και η εγγύηση του προϊόντος καθίσταται άκυρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι ευθύνη του πελάτη να προετοιμάσει τη θέση που 
πρέπει να τοποθετεί το προϊόν καθώς επίσης να υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κανόνες σχετικά με τα τοπικά πρότυπα ηλεκτρισμού 
πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο προϊόν πριν το 
εγκαταστήσετε. Να μην εγκαταστήσετε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά. Τα 
προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά προκαλούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

Σημαντικές προειδοποιήσεις:
Ο ανεμιστήρας ψύξης θα πρέπει να λάβει 
επιπλέον ατμό και να αποτρέψει την 
υπερθέρμανση στις εξωτερικές επιφάνειες 
της συσκευής κατά τη λειτουργία του 
φούρνου. Αυτό αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την καλύτερη λειτουργία 
της συσκευής και καλύτερης μαγειρικής.
Ο ανεμιστήρας ψύξης εξακολουθεί να 
λειτουργεί αφού τελειώσει το μαγείρεμα. 
Ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα 
αφού ολοκληρωθεί η ψύξη. Ένα διάκενο θα 
πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή 
για την αποτελεσματική και καλή λειτουργία. 

Το διάκενο αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο για 
να λειτουργεί το σύστημα εξαερισμού της συσκευής.

Σωστή θέση εγκατάστασης
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να τοποθετηθεί σε πάγκους κουζίνας που 

προμηθεύονται στην αγορά. Θα πρέπει να αφήνετε μια ασφαλή απόσταση 
ανάμεσα στο προϊόν και τους τοίχους της κουζίνας ή τα έπιπλα. Δείτε το σχέδιο 
που παρέχεται στην επόμενη σελίδα για τις σωστές αποστάσεις. (Τιμές σε mm) 

Μεταχειρισμένες επιφάνειες, συνθετικά φύλλα και κόλλες πρέπει να είναι 
ανθεκτικά στη θερμότητα. (Ελάχιστη 100 °C)

• Τα ντουλάπια της κουζίνας πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το προϊόν 
και να είναι ασφαλισμένα.

• Εάν υπάρχει ένα συρτάρι κάτω από το φούρνο, μια σχάρα στήριξης 
πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ του φούρνου και του συρταριού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαταστήσετε το προϊόν δίπλα σε ψυγεία ή 
συσκευές ψύξης. Η θερμότητα που εκπέμπεται από το προϊόν αυξάνει την 
κατανάλωση ενέργειας των συσκευών ψύξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε την πόρτα και/ή τη λαβή για μεταφέρετε 
ή να μετακινήσετε το προϊόν.

Εικόνα 1

GR
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60 εκ Εντοιχιζόμενος φούρνος Εγκατάσταση και συναρμολόγηση
Ο τόπος χρήσης για το προϊόν θα πρέπει να έχει βρεθεί πριν από την έναρξη 

της εγκατάστασης. 
Το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους που βρίσκονται υπό την 

επίδραση ισχυρής ροής αέρα. 
Μεταφέρετε το προϊόν τουλάχιστον με δύο άτομα. Μη σέρνετε το προϊόν, έτσι 

ώστε το δάπεδο να μην υποστεί ζημιά. 
Αφαιρέστε όλα τα υλικά μεταφοράς εντός και εκτός του προϊόντος. Αφαιρέστε 

όλα τα υλικά και τα έγγραφα στο προϊόν.
Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο κουζίνας
Το ντουλάπι εντοιχισμού πρέπει να ταιριάζει με τις διαστάσεις που 

προβλέπονται στην εικόνα 2. 
Ένα διάκενο πρέπει να παρέχεται στο οπίσθιο μέρος του ντουλαπιού όπως 

υποδεικνύεται στο σχήμα, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ο απαραίτητος 
αερισμός. 

Μετά την τοποθέτηση, το διάκενο μεταξύ άνω και κάτω μέρος του πάγκου 
κουζίνας υποδεικνύεται στο σχήμα 5 με το «A». Είναι για τον αερισμό και δεν 
θα πρέπει να καλυφθεί.

Εγκατάσταση σε ένα υπερυψωμένο ντουλάπι εντοιχισμού
Το ντουλάπι εντοιχισμού πρέπει να ταιριάζει με τις διαστάσεις που 

προβλέπονται στην εικόνα 4. 
Τα διάκενα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στο σχήμα, πρέπει να 

παρέχονται στο οπίσθιο μέρος του ντουλαπιού, στα άνω και κάτω τμήματα έτσι 
ώστε να μπορεί να ο επιτευχθεί ο απαραίτητος αερισμός.

Απαιτήσεις εγκατάστασης
Οι διαστάσεις του προϊόντος παρέχονται στο σχήμα 3. 
Οι επιφάνειες επίπλων για τη συναρμολόγηση και τα υλικά τοποθέτησης που 

θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν ελάχιστη αντοχή σε θερμοκρασία 100 °C.
Το ντουλάπι εντοιχισμού πρέπει να ασφαλές και το δάπεδο του πρέπει να 

είναι επίπεδο για να μη γείρει το προϊόν. 
Το δάπεδο στο ντουλάπι εντοιχισμού πρέπει να έχει ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή 60 κιλ. 
Τοποθέτηση και ασφάλιση του φούρνου
Τοποθετήστε το φούρνο στο ντουλάπι εντοιχισμού με τη βοήθεια δύο ή 

περισσότερων ατόμων. 
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Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο και η μπροστινή άκρη του επίπλου ταιριάζει 
ομοιόμορφα. 

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι κάτω από το φούρνο, δεν πρέπει 
να πιαστεί μεταξύ του φούρνου και του επίπλου ή να τσακίσει. 

Στερεώστε τον φούρνο στο έπιπλο, χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται 
μαζί με το προϊόν. Οι βίδες πρέπει να τοποθετούν όπως φαίνεται στο σχήμα 5 
με το πέρασμα τους μέσω των πλαστικών που συνδέονται με το πλαίσιο του 
προϊόντος. Δεν πρέπει να σφίξετε υπερβολικά τις βίδες. Διαφορετικά, υποδοχές 
βίδας μπορεί να φθαρούν. 

Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν κινείται μετά την τοποθέτηση. Αν ο φούρνος 
δεν έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος ανατροπής 
κατά τη λειτουργία. 

Ηλεκτρική σύνδεση 
Ο χώρος τοποθέτησης του προϊόντος πρέπει να έχει κατάλληλη ηλεκτρική 

εγκατάσταση. 
Η τάση του δικτύου πρέπει να είναι συμβατή με τις τιμές που παρέχονται στην 

ετικέτα του τύπου προϊόντος. 
Η σύνδεση του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές και 

εθνικές ηλεκτρικές απαιτήσεις. 
Πριν την έναρξη της τοποθέτησης αποσυνδέστε το δίκτυο ισχύος. Μην 

συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυο έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του.
Συανρμολόγηση

GR
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο πίνακας ελέγχου παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικός. 
Ανατρέξτε στον πίνακα ελέγχου στη συσκευή σας.

A

Εικόνα 5

1. Κουμπί λειτουργιών
2. Μηχανικός ή ψηφιακός χρονοδιακόπτης
3. Θερμοστάτης

1 2 3
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Χρήση Του Βυθιζόμενου Κουμπιού *
Μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές περιστρέφοντας δεξιά ή 

αριστερά, όταν το κουμπί έχει αναδυθεί αρκετά.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο όταν το κουμπί έχει 
αναδυθεί για μοντέλα με αναδυόμενα κουμπιά.

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί έχει αναδυθεί πατώντας το 
όπως φαίνεται στην εικόνα στα αριστερά.

 

  

Κουμπί μηχανικού χρονοδιακόπτη *: Βοηθά να ρυθμίσετε 
το χρόνο μαγειρέματος στο φούρνο. Ο χρονοδιακόπτης 
απενεργοποιεί τις αντιστάσεις, όταν λήγει ο καθορισμένος 
χρόνος και σας προειδοποιεί ηχητικά με ένα κουδούνισμα. 
Δείτε τον πίνακα μαγειρέματος για τους χρόνους 
μαγειρέματος.

Κουμπί θερμοστάτη: Βοηθά να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία 
μαγειρέματος του φαγητού που θα μαγειρευτεί στο φούρνο. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία 
γυρίζοντας το κουμπί μετά την τοποθέτηση των τροφίμων 
στο φούρνο. Ελέγξτε τον πίνακα μαγειρέματος που σχετίζεται 
με τις θερμοκρασίες μαγειρέματος για διαφορετικά φαγητά.

GR
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
Αρχική χρήση του φούρνου
Εδώ είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνετε κατά την πρώτη χρήση του 

φούρνου σας, μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων 
σύμφωνα με τις οδηγίες:

1. Αφαιρέστε ετικέτες ή εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του 
φούρνου. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το προστατευτικό προφίλ από την μπροστινή 
πλευρά της συσκευής.

2. Αφαιρέστε τα υπολείμματα σκόνης και συσκευασίας σκουπίζοντας το 
εσωτερικό του φούρνου με ένα υγρό πανί. Το εσωτερικό του φούρνου πρέπει 
να είναι άδειο. Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής στην πρίζα.

3. Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην υψηλότερη θερμοκρασία 
(240 Μέγ.°C) και λειτουργήστε το φούρνο για 30 λεπτά με την πόρτα του 
κλειστή. Ενδέχεται, να υπάρξει ένας μικρός καπνός και μια μυρωδιά, αυτό είναι 
μια φυσιολογική κατάσταση.

4. Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου με ελαφρώς ζεστό νερό και 
απορρυπαντικό αφού κρυώσει και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα καθαρό 
πανί. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φούρνο σας.

Κανονική χρήση του φούρνου
1. Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη και της θερμοκρασίας στην οποία 

θέλετε να μαγειρέψετε το φαγητό για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
2. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος σε οποιαδήποτε επιθυμητή 

ώρα, χρησιμοποιώντας το κουμπί στα μοντέλα με μηχανικό χρονοδιακόπτη. Ο 
χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιήσει τις αντιστάσεις, όταν λήξει ο χρόνος και 
θα παρέχει ένα κουδούνισμα ως προειδοποιητικό ήχο.

3. Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί τις αντιστάσεις και παρέχει ηχητικό 
σήμα όταν ο χρόνος μαγειρέματος λήγει σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
καταχωρούνται στα μοντέλα με ψηφιακό χρονόμετρο.

4. Το σύστημα ψύξης της συσκευής θα συνεχίσει να λειτουργεί και αφού 
ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Μην διακόπτετε τη τροφοδοσία της συσκευής σε 
αυτή την κατάσταση όπου απαιτείται για να κρυώσει η συσκευή. Το σύστημα θα 
κλείσει αφού ολοκληρωθεί η ψύξη. 
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Χρήση Του Γκριλ
1. Όταν τοποθετείτε τη σχάρα στο πάνω ράφι, το φαγητό στη σχάρα δεν πρέ-

πει να έρχεται σε επαφή με το γκριλ.
2. Μπορείτε να προθερμάνετε για 5 λεπτά κατά τη χρήση του γκριλ. Αν απαι-

τείτε, μπορείτε να γυρίσετε το φαγητό.
3. Το φαγητό θα πρέπει να είναι στο κέντρο της σχάρας για να παρέχεται η 

μέγιστη ροή αέρα εντός του φούρνου.
Για να ανάψετε το γκριλ:
1. Τοποθετήστε το κουμπί λειτουργίας πάνω από το σύμβολο του γκριλ.
2. Κατόπιν, ρυθμίστε το στην επιθυμητή θερμοκρασία γκριλ.
Για να σβήσετε το γκριλ: 
Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε την πόρτα του φούρνου κλειστή κατά τη χρήση 

του γκριλ.
Χρήση Σούβλας Κοτόπουλου *

Τοποθετήστε τη σούβλα στο πλαίσιο. Στρίψτε 
ελαφρά το πλαίσιο της σούβλας στο φούρ-
νο 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 σού-
βλα. Μετά το ψήσιμο, βιδώστε την πλαστική 
λαβή στη σούβλα και βγάλτε το φαγητό από 
το φούρνο.Εικόνα 6

GR
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ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κουμπί προγράμματος: Βοηθά να καθορίσει με ποια 
αντίσταση θα μαγειρευτεί το φαγητό που τοποθετήθηκε στο 
φούρνο. Οι τύποι προγράμματος αντίστασης θέρμανσης 
σε αυτό το κουμπί και οι λειτουργίες τους αναφέρονται 
παρακάτω. Κάθε μοντέλο μπορεί να μην έχει όλα τα είδη 
αντίστασης θέρμανσης και κατά συνέπεια όλους τους τύπους 
προγράμματος.

Οι τύποι προγράμματος θέρμανσης στη συσκευή σας και οι σημαντικές 
επεξηγήσεις τους παρέχονται παρακάτω για να μπορείτε να μαγειρεύετε 
διαφορετικά φαγητά σύμφωνα με το γούστο σας.

Κάτω αντίσταση: Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα προς το τέλος του χρόνου 
μαγειρέματος, αν επιθυμείτε να ψηθεί (ρόαστ) το κάτω μέρος του μαγειρεμένου 
φαγητού.

Πάνω αντίσταση: Χρησιμοποιείται για το ζέσταμα ή για το ψήσιμο πολύ 
μικρών κομματιών τροφίμων.

Πάνω και κάτω αντίσταση: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
μαγείρεμα τροφίμων όπως κέικ, πίτσα, γλυκίσματα και μπισκότα.

Κάτω αντίσταση και ανεμιστήρας: Χρησιμοποιείται κυρίως για το μαγείρεμα 
τροφίμων, όπως κέικ φρούτων.

Πάνω αντίσταση και ανεμιστήρας: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το 
μαγείρεμα τροφίμων όπως κέικ, αποξηραμένα κέικ, λαζάνια. Κατάλληλο για 
μαγείρεμα διάφορων ειδών κρέατος.

Πάνω και κάτω αντίσταση 
αντιστάσεις Ανεμιστήρας

Κάτω αντίσταση και ανεμιστήρας Αντίσταση tούρμπο και ανεμιστήρας

Γκριλ και ψητό κοτόπουλο Κάτω αντίσταση και ανεμιστήρας 

Πάνω αντίσταση και ανεμιστήρας Γκριλ και ανεμιστήρας

Πολλαπλή λειτουργία μαγειρέματος (3D) Γκριλ

Κάτω αντίσταση Πάνω αντίσταση

Μικρό γκριλ και ανεμιστήρας Ατμοκαθαρισμός



64

Γκριλ: Το γκριλ χρησιμοποιείται για το ψήσιμο κρέατος στη σχάρα, όπως 
τρόφιμα, όπως μπριζόλες, λουκάνικα και ψάρια. Ενώ το ταψί για ψήσιμο στη 
σχάρα, θα πρέπει να τοποθετηθεί στην κάτω σχάρα με νερό.

Αντίσταση Tούρμπο και ανεμιστήρας: Κατάλληλο για ξηρό ψήσιμο 
και ψήσιμο (ρόαστ). Κρατήστε τη ρύθμιση θερμότητας χαμηλότερα από το 
πρόγραμμα «Κάτω και πάνω αντίσταση» όταν η θερμότητα μεταφέρεται άμεσα 
μέσω της ροής του αέρα.

Γκριλ και ανεμιστήρας: Κατάλληλο για μαγείρεμα διάφορων ειδών κρέατος. 
Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ένα ταψί ψησίματος σε μιαχαμηλότερη σχάρα 
στήριξης στο εσωτερικό του φούρνου και λίγο νερό μέσα σε αυτό, κατά τη 
διάρκεια του ψησίματος.

Πολλαπλή λειτουργία μαγειρέματος (3D): Κατάλληλο για ξηρό ψήσιμο 
και ψήσιμο. Η κάτω και πάνω αντίσταση λειτουργεί, όμοια και με τη γρήγορη 
μετάδοση της θερμότητας μέσω της ροής του αέρα. Κατάλληλο για μαγείρεμα 
που απαιτεί μόνο ταψί και έντονη θερμότητα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα τα στοιχεία των ειδών διατροφής 

που δοκιμάσαμε και προσδιορίσαμε τη διατροφική αξία τους στα εργαστήριά 
μας. Οι χρόνοι μαγειρέματος μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την τάση του 
δικτύου, την ποιότητα του υλικού που πρόκειται να μαγειρευτεί, την ποσότητα 
και τη θερμοκρασία. Τα μαγειρευτά φαγητά, χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές 
μπορεί να μην είναι της αρέσκειας σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες τιμές 
για την απόκτηση διαφορετικών γεύσεων και αποτελεσμάτων σύμφωνα με το 
γούστο σας, κάνοντας δοκιμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο φούρνος πρέπει να προθερμαίνεται για 7-10 λεπτά 
πριν τοποθετήσετε το φαγητό.

GR
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Πινακας Μαγειρεματος
MFA1-6..... : 

Τρόφιμα Μαγείρεμα 
λειτουργία

Μαγείρεμα 
θερμοκρασία (°C)

Σχάρα 
μαγειρέματος

Μαγείρεμα 
χρόνος (λεπτά)

Κέικ Στατική /Στατική+Ανεμι. 170-180 2-3 35-45

Μικρό κέικ Στατική / Τούρμπο+Ανεμι. 170-180 2 25-30

Πίτα Στατική /Στατική+Ανεμι. 180-200 2 35-45

Είδη ζύμης Στατική 180-190 2 20-25

Κουλουράκια Στατική 170-180 2 20-25

Μηλόπιτα Στατική / Τούρμπο+Ανεμι. 180-190 1 50-70

Αφράτο κέικ Στατική 200/150* 2 20-25

Πίτσα Στατική Ανεμι. 180-200 3 20-30

Λαζάνια Στατική 180-200 2-3 25-40

Μαρέγγα Στατική 100 2 50

Ψητό κοτόπουλο στο γκριλ ** Γκριλ+Ανεμι. 200-220 3 25-35

Ψάρι ψητό στο γκριλ ** Γκριλ+Ανεμι. 200-220 3 25-35

Μοσχάρι μπριζόλα ** Γκριλ+Ανεμι. Μέγ. 4 15-20

Ψητοί κεφτέδες ** Γκριλ+Ανεμι. Μέγ. 4 20-25

MFA1-8..... : 

Τρόφιμα Μαγείρεμα 
λειτουργία

Μαγείρεμα 
θερμοκρασία (°C)

Σχάρα 
μαγειρέματος

Μαγείρεμα 
χρόνος (λεπτά)

Κέικ Στατική /Στατική+Ανεμι. 170-180 2-3 30-35

Μικρό κέικ Στατική / Τούρμπο+Ανεμι. 170-180 2-3 25-30

Πίτα Στατική /Στατική+Ανεμι. 180-200 2-3 30-35

Είδη ζύμης Στατική 180-190 2 25-30

Κουλουράκια Στατική / Τούρμπο+Ανεμι. 170-180 2-3 20-30

Μηλόπιτα Στατική / Τούρμπο+Ανεμι. 180-190 2-3 40-50

Αφράτο κέικ Στατική / Τούρμπο+Ανεμι. 200/150 * 2-3 25-30

Πίτσα Στατική / Τούρμπο+Κάτω 180-200 3 20-30

Λαζάνια Στατική 180-200 2-3 20-25

Μαρέγγα Στατική / Κάτω-Πάνω +Ανεμι. 100 2-3 60-70

Ψητό κοτόπουλο στο γκριλ ** Γκριλ / Κάτω-Πάνω +Ανεμι. 200-220 2-3 25-30

Ψάρι ψητό στο γκριλ ** Γκριλ 190-200-220 3-4 20-25

Μοσχάρι μπριζόλα ** Γκριλ 230 5 25-30

Ψητοί κεφτέδες ** Γκριλ 230 5 20-35

* Μην προθερμαίνετε. Στον πρώτο μισό του χρόνου ψησίματος, συνιστάται να 
είναι στους 200 °C ενώ στο άλλο ήμισυ στους 150 °C.

** Τα τρόφιμα πρέπει να γυριστούν μετά από μισό χρόνο μαγειρέματος.
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Μαγείρεμα Με Πέτρα Πίτσας *
Όταν μαγειρεύετε με πέτρα πίτσας, τοποθετήστε την πέτρα πίτσας πάνω στη 

σχάρα και προθερμάνετε τον φούρνο σε λειτουργία πίτσας (ταχυθερμαντήρας + 
κάτω αντίσταση) στους  230 °C για 30 λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί η προθέρμανση, 
χωρίς να αφαιρέσετε την πέτρα πίτσας, τοποθετήστε πάνω της την πίτσα με το 
φτυάρι (μην τοποθετήσετε κατεψυγμένη πίτσα) και ψήστε στους 180 °C για 20-25 
λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο, αφαιρέστε την ψημένη πίτσα από τον 
φούρνο χρησιμοποιώντας το φτυάρι πίτσας. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετήσετε την πέτρα πίτσας σε ήδη προθερμασμέ-
νο φούρνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο μην αφαιρέσετε την πέτρα 
πίτσας όταν είναι καυτή και μην την τοποθετήσετε πάνω σε κρύα επιφάνεια. 
Διαφορετικά, η πέτρα πίτσας μπορεί να ραγίσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε την πέτρα πίτσας σε υγρασία.
Αποξηρανση

Είδος τροφίμου Τύπος 
Μαγειρέματος

Θερμοκρασία 
μαγειρέματος (°C)

Θέση στον 
φούρνο

Διάρκεια 
μαγειρέματος (ώρες)

Μπανάνες σε φέτες  Λειτουργίες μαγειρέματος με 
ανεμιστήρα 100 2 4-5

Μήλα σε φέτες Λειτουργίες μαγειρέματος με 
ανεμιστήρα 100 2 4-5

Πορτοκάλια σε φέτες  Λειτουργίες μαγειρέματος με 
ανεμιστήρα 100 2 4-5

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όσο λεπτότερες είναι οι φέτες, τόσο λιγότερος χρόνος 
αποξήρανσης χρειάζεται και το άρωμα του τροφίμου διατηρείται καλύτερα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου παρά μόνον αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αποξήρανσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αποξήρανση πρέπει να πραγματοποιείται στον ειδικό 
δίσκο αποξήρανσης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προθερμαίνετε το φούρνο κατά την αποξήρανση.

GR
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
1. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
2. Μην καθαρίζετε εσωτερικά μέρη, πάνελ, δίσκους και άλλα μέρη του 

προϊόντος με σκληρά εργαλεία, όπως βούρτσα, συρμάτινο σφουγγάρι ή 
μαχαίρι. Μη χρησιμοποιείτε υλικά και απορρυπαντικά που χαράζουν.

3. Μετά τον καθαρισμό των εσωτερικών εξαρτημάτων της συσκευής 
μαγειρέματος με ένα πανί που έχετε υγράνει με σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και 
στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί.

4. Καθαρίζετε τις γυάλινες επιφάνειες με ειδικά καθαριστικά για γυάλινες 
επιφάνειες.

5. Μην καθαρίζετε το προϊόν σας με ατμοκαθαριστές.
6. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υλικά όπως οξύ, διαλυτικό και βενζίνη 

όταν καθαρίζετε το φούρνο σας.
7. Μην πλένετε κανένα μέρος του προϊόντος σας σε πλυντήριο πιάτων.
8. Χρησιμοποιήστε στεατικό κάλιο (μαλακό σαπούνι) για τις ακαθαρσίες και 

τους λεκέδες.
Ατμοκαθαρισμος *

Επιτρέπει τον καθαρισμό γράσου που 
μαλακώνει χάρη στον ατμό που παράγεται 
στο φούρνο.
1.Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το 
φούρνο.
2.Ρίξτε μισό λίτρο νερό μέσα στο ταψί 
και τοποθετήστε το στο κάτω μέρος του 
φούρνου.
3. Ρυθμίστε το διακόπτη στη λειτουργία 
καθαρισμού με ατμό.
4.Ρυθμίστε το θερμοστάτη στους 70 °C 
βαθμούς και λειτουργήστε το φούρνο για 
30 λεπτά.

5. Μετά τη λειτουργία του φούρνου για 30 λεπτά, ανοίξτε την πόρτα του 
φούρνου και σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα βρεγμένο πανί.

6. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πιάτων, ζεστό νερό και ένα μαλακό πανί για 
επίμονες ακαθαρσίες, στη συνέχεια, στεγνώστε την περιοχή που έχετε μόλις 
καθαρίσει με ένα στεγνό πανί.

Εικόνα 7
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Καθαρισμος Και Τοποθετηση Της Πορτας Φουρνου

Εκτελέστε αντίστροφα όλες τις ενέργειες που κάνατε για το άνοιγμα της 
πόρτας για να εγκαταστήσετε ξανά την πόρτα του φούρνου.

Εικόνα 8

Εικόνα 8.1 Εικόνα 8.2 Εικόνα 9.1 Εικόνα 9.2

Εικόνα 9

Ανοίξτε την πόρτα 
πλήρως τραβώντας 

την πόρτα του 
φούρνου προς το 
μέρος σας. Στη 

συνέχεια, εκτελέστε 
τη λειτουργία 

ξεκλειδώματος 
τραβώντας το μεντεσέ 
κλειδώματος προς τα 
πάνω με τη βοήθεια 

του κατσαβιδιού, 
όπως αναφέρεται στην  

Εικόνα 8.1. 

Ρυθμίστε το μεντεσέ 
κλειδώματος στην 
ευρύτερη γωνία 

όπως στην 
Εικόνα 8.2. 

Ρυθμίστε τους δύο 
μεντεσέδες της 

πόρτας στο φούρνο 
στην ίδια θέση.

Αργότερα, κλείστε 
την ανοικτή πόρτα 
του φούρνου, έτσι 
ώστε να μπορεί να 
έρθει σε επαφή με   

το μεντεσέ 
κλειδώματος όπως 
στην Εικόνα 9.1.

Για ευκολότερη 
αφαίρεση της πόρτας 

του φούρνου, όταν
 θέλει λίγο για να 

κλείσει, κρατήστε το 
κάλυμμα με τα δύο 
χέρια όπως στην

 Εικόνα 9.2  
και τραβήξτε 

προς τα πάνω.

GR
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Καθαρισμός Του Τζαμιού Του Φούρνου
Το προϊόν που έχετε μπορεί να διαφέρει. Ακολουθήστε το κατάλληλο βήμα για 

το δικό σας προϊόν. 
1. Πιέστε τις πλαστικές ασφαλίσεις στην αριστερή και δεξιά πλευρά όπως 

φαίνεται στην εικόνα 10 και ανυψώστε το προφίλ τραβώντας το προς το μέρος 
σας όπως φαίνεται στην εικόνα 11. Το τζάμι θα είναι ελεύθερο αφότου αφαιρεθεί 
το προφίλ όπως φαίνεται στην εικόνα 12. Τραβήξτε προσεκτικά προς το μέρος 
σας το τζάμι που έχει ελευθερωθεί. Αν χρειάζεται, μπορεί και το μεσαίο τζάμι να 
αφαιρεθεί με τον ίδιο τρόπο. Το εξωτερικό τζάμι είναι στερεωμένο στο προφίλ 
της πόρτας του φούρνου. Μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα τα τζάμια αφού τα 
έχετε ξεχωρίσει. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η συντήρηση, μπορείτε 
να επανατοποθετήσετε τα τζάμια και το προφίλ εκτελώντας τη διαδικασία 
με αντίστροφη σειρά από αυτή της αφαίρεσης. Βεβαιωθείτε ότι το τζάμι έχει 
εισαχθεί στη σωστή κατεύθυνση και ότι το προφίλ έχει εδράσει σωστά.

2. Αφαιρέστε τις βίδες στην αριστερή και δεξιά πλευρά όπως φαίνεται στην 
εικόνα 13. Αφαιρέστε το προφίλ τραβώντας το προς το μέρος σας όπως δείχνει 
η εικόνα 14. Το τζάμι θα είναι ελεύθερο αφότου αφαιρεθεί το προφίλ όπως 
φαίνεται στην εικόνα 15. Τραβήξτε προσεκτικά προς το μέρος σας το τζάμι που 
έχει ελευθερωθεί. Αν χρειάζεται, μπορεί και το μεσαίο τζάμι να αφαιρεθεί με τον 
ίδιο τρόπο. Το εξωτερικό τζάμι είναι στερεωμένο στο προφίλ της πόρτας του 
φούρνου. Μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα το τζάμι αφού έχει ελευθερωθεί. Αφού 
ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η συντήρηση, μπορείτε να επανατοποθετήσετε 
τα τζάμια και το προφίλ εκτελώντας τη διαδικασία με αντίστροφη σειρά από αυτή 
της αφαίρεσης. Βεβαιωθείτε ότι το τζάμι έχει εισαχθεί στη σωστή κατεύθυνση 
και ότι το προφίλ έχει εδράσει σωστά. 

Εικόνα 10 Εικόνα 11 Εικόνα 12

Εικόνα 13 Εικόνα 14 Εικόνα 15

2
1
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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 κα-
θαρίζουν το φούρνο σας, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. 

 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 απελευ-
θερούν αυτόματα. Τα καταλυτικά τοιχώματα πρέπει να αλλάξουν μετά από 2-3 
χρόνια.  

Θέσεις Ραφιών 
Είναι σημαντικό να τοποθετείτε τη συρμάτινη 
σχάρα σωστά μέσα στο φούρνο. Μην επιτρέ-
πετε την επαφή των συρμάτινων ραφιών με το 
πίσω τοίχωμα του φούρνου. Οι θέσεις ραφιών 
φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε έναν βαθύ ή κανονικό δίσκο στα 
κάτω και πάνω συρμάτινα ράφια.

Εγκατάσταση και αφαίρεση συρμάτινων ραφιών
Για να αφαιρέσετε τα συρμάτινα ράφια, πιέστε τα κλιπ που φαίνονται με τα 

βέλη στην εικόνα, πρώτα αφαιρέστε την κάτω και κατόπιν την πάνω πλευρά 
από τη θέση εγκατάστασης. Για να εγκαταστήσετε τα συρμάτινα ράφια: 
αντιστρέψτε τη διαδικασία αφαίρεσής τους.

Ράφι 4
Ράφι 3
Ράφι 2
Ράφι 1

GR
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Αντικατασταση Λαμπτηρα Φουρνου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 

βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα της συσκευής είναι ανοιχτό πριν την αλλαγή του 
λαμπτήρα. (Ηλεκτρικό κύκλωμα ανοιχτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρεύμα)

Πρώτα αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι κρύα.

Αφαιρέστε το προστατευτικό του γυαλιού στρέφοντας όπως φαίνεται στην 
εικόνα στα αριστερά. Εάν συναντάτε δυσκολία στην περιστροφή, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε πλαστικά γάντια για να σας βοηθήσουν στην περιστροφή.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε το λαμπτήρα περιστρέφοντας, εγκαταστήστε τη νέα 
λάμπα με ίδιες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές του λαμπτήρα πρέπει         να 
είναι ως εξής: 

Επανεγκαταστήστε το προστατευτικό γυαλιού, συνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας της συσκευής σε ηλεκτρική πρίζα και ολοκληρώστε την 
αντικατάσταση. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φούρνο σας.
  Λάμπα τύπου G9           Λάμπα τύπου E14

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν περιέχει πηγή φωτός “λάμπα”, ενεργειακής 
απόδοσης κλάση G.

220-240 V, AC
15-25 W

Εικόνα 16

220-240 V, AC
15 W

Εικόνα 17
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πριν καλέσετε το τεχνικό σέρβις μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα που 

ενδέχεται να προκύψουν στο προϊόν ελέγχοντας τα παρακάτω σημεία. 
Σημεία ελέγχου
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με το φούρνο, 

ελέγξτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε αυτά που προτείνονται.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε

Ο φούρνος δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. Ελέγξτε για παροχή ρεύματος.

Ο φούρνος σταματάει κατά το 
μαγείρεμα.

Το φις βγαίνει από την πρίζα του 
τοίχου. Συνδέστε πάλι το φις στην πρίζα.

Απενεργοποιείται κατά το μα-
γείρεμα.

Συνεχόμενη λειτουργία πολύ με-
γάλης διάρκειας. 

Αφήνετε το φούρνο να κρυώσει μετά 
από μεγάλης διάρκειας κύκλους 
μαγειρέματος.

Ο ανεμιστήρας ψύξης δεν λει-
τουργεί.

Προσέξτε αν ακούτε τον ήχο του 
ανεμιστήρα ψύξης.

Ο φούρνος δεν έχει εγκατασταθεί 
σε θέση με καλό αερισμό.

Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται τα 
διάκενα που αναφέρονται στις 
οδηγίες χρήσης.

Περισσότερα από ένα φις συνδέονται 
στην ίδια πρίζα. Συνδέετε μόνο ένα φις σε μια πρίζα.

Η εξωτερική επιφάνεια του 
φούρνου θερμαίνεται πολύ 
κατά τη λειτουργία. 

Ο φούρνος δεν έχει εγκατασταθεί 
σε θέση με καλό αερισμό.

Βεβαιωθείτε ότι διατηρούνται τα 
διάκενα που αναφέρονται στις 
οδηγίες χρήσης.

Η πόρτα του φούρνου δεν 
ανοίγει σωστά.

Κατάλοιπα φαγητού σφηνωμένα 
ανάμεσα στην πόρτα και την 
εσωτερική κοιλότητα.

Καθαρίστε καλά τον φούρνο και 
δοκιμάστε πάλι να ανοίξετε την 
πόρτα.

Το εσωτερικό φως είναι αχνό ή 
δεν λειτουργεί.

Ξένο αντικείμενο καλύπτει τη 
λάμπα κατά το μαγείρεμα.

Καθαρίστε την εσωτερική επιφά-
νεια του φούρνου και ελέγξτε πάλι.

Ίσως έχει βλάβη ο λαμπτήρας. Αντικαταστήστε με λαμπτήρα των 
ίδιων προδιαγραφών.

Ηλεκτροπληξία κατά την επαφή 
με τον φούρνο.

Η γείωση δεν είναι σωστή.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος 
έχει γειωθεί σωστά.Χρησιμοποιείται πρίζα χωρίς γεί-

ωση.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε

Στάζει νερό.
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
μπορεί να παραχθεί νερό ή 
ατμός, ανάλογα με το φαγητό που 
μαγειρεύετε. Αυτό δεν είναι βλάβη 
της συσκευής.

Αφήστε το φούρνο να κρυώσει 
και κατόπιν σκουπίστε τον με ένα 
πανί.

Έξοδος ατμού από σχισμή 
στην πόρτα του φούρνου.

Παραμένει νερό μέσα στον 
φούρνο.

Ο ανεμιστήρας ψύξης συνεχί-
ζει να λειτουργεί και αφού ολο-
κληρωθεί το μαγείρεμα.

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί για 
ορισμένο διάστημα για αερισμό 
της εσωτερικής κοιλότητας του 
φούρνου. 

Αυτό δεν είναι πρόβλημα της 
συσκευής, επομένως δεν πρέπει 
να ανησυχείτε.

Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.

Η πόρτα του φούρνου είναι ανοι-
κτή.

Κλείστε την πόρτα και αρχίστε 
ξανά.

Τα στοιχεία ελέγχου του φούρνου 
δεν είναι ρυθμισμένα σωστά.

Διαβάστε την ενότητα για λειτουρ-
γία του φούρνου και ρυθμίστε 
πάλι το φούρνο.

Κάηκε ασφάλεια ήαπενεργοποιή-
θηκεασφαλειοδιακόπτης.

Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή 
πραγματοποιήστε επαναφορά στον 
ασφαλειοδιακόπτη. Αν αυτό επα-
ναλαμβάνεται τακτικά, καλέστε ηλε-
κτρολόγο.

Εξέρχεται καπνός κατά τη λει-
τουργία.

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη 
φορά το φούρνο.

Παράγεται καπνός στις αντιστάσεις. 
Αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Μετά 
από 2-3 κύκλους, δεν θα υπάρχει 
πια καπνός.

Φαγητό πάνω στην αντίσταση.

Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει και 
καθαρίστε τα κατάλοιπα φαγητού 
από το δάπεδο του φούρνου και την 
επιφάνεια της πάνω αντίστασης.

Κατά τη λειτουργία του φούρνου 
μυρίζει καμένο ή πλαστικό.

Χρησιμοποιούνται μέσα στο φούρ-
νο σκεύη από πλαστικό ή άλλο 
υλικό μη ανθεκτικό στη θερμότητα.

Σε υψηλές θερμοκρασίες χρησιμο-
ποιείτε κατάλληλα γυάλινα σκεύη.

Ο φούρνος δεν μαγειρεύει καλά. Η πόρτα του φούρνου ανοίγεται 
συχνά κατά το μαγείρεμα.

Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα 
του φούρνου, αν το φαγητό που 
μαγειρεύετε δεν χρειάζεται γύρισμα. 
Αν ανοίγετε συχνά την πόρτα, η 
εσωτερική θερμοκρασία μειώνεται 
και επομένως επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα του μαγειρέματος.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
1. Μη χρησιμοποιείτε την πόρτα και/ή τη λαβή για τη μεταφορά ή τη μετακίνηση 

της συσκευής.
2. Η μετακίνηση και μεταφορά πρέπει να γίνεται μέσα στην αρχική συσκευασία.
3. Προσέχετε πάρα πολύ τη συσκευή κατά το φόρτωμα/το ξεφόρτωμα και το 

χειρισμό.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι καλά κλεισμένη κατά το χειρισμό και τη 

μεταφορά.
5. Προστατέψτε τη συσκευασία από εξωτερικούς παράγοντες (όπως είναι η 

υγρασία, το νερό κλπ.) που μπορεί να της προξενήσουν ζημιά.
6. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή λόγω χτυπημάτων, 

προσκρούσεων, πτώσεων κλπ. όσο τη χειρίζεστε και τη μεταφέρετε και να μην 
τη σπάσετε ή παραμορφώσετε κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι παρακάτω λεπτομέρειες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε το προϊόν 

οικολογικά και οικονομικά.
1. Μέσα στο φούρνο χρησιμοποιείτε δοχεία σκούρου χρώματος και από εμαγιέ, 

που έχουν καλά χαρακτηριστικά μεταφοράς θερμότητας.
2. Κατά το μαγείρεμα του φαγητού σας, αν η συνταγή ή το εγχειρίδιο χρήσης 

υποδεικνύει ότι απαιτείται προθέρμανση, προθερμάνετε το φούρνο.
3. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του φούρνου κατά το μαγείρεμα.
4. Προσπαθήστε να μην μαγειρεύετε στο φούρνο πολλά φαγητά ταυτόχρονα. 

Μπορείτε να μαγειρεύετε ταυτόχρονα τοποθετώντας δύο μαγειρικά σκεύη στη 
συρμάτινη σχάρα.

5. Μαγειρεύετε πολλαπλά φαγητά το ένα μετά το άλλο. Έτσι δεν θα υπάρχει 
απώλεια θερμότητας στο φούρνο.

6. Σβήνετε το φούρνο λίγα λεπτά πριν το χρόνο λήξης του μαγειρέματος. Στην 
περίπτωση αυτή, μην ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.

7. Αφήνετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να ξεπαγώνουν πριν τα μαγειρέψετε.

GR



75

ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΜΕ ΤΡΌΠΟ ΦΙΛΙΚΌ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
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 απορ-
ρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απόβλητα. Παραδώστε τα 
στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.
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