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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.



42

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.
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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.
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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.

GR
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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. Μπορεί 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.

Συρμάτινη σχάρα
Χρησιμοποιείται για ψήσιμο και/ή τοποθέτηση τροφίμων για 
ψήσιμο σε ταψί, στη σχάρα και για απόψυξη, στο επιθυμητό 
ράφι.

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

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.

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.
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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.

GR
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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
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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. 

GR
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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
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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.
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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 

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

απαιτείτε, 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 φούρνο 
στην επιθυμητή στάθμη. Τοποθετήστε ένα 
ταψί στο κάτω μέρος, προκειμένου να 
συλλέξει το λίπος. Προσθέστε λίγο νερό στο 
ταψί για εύκολο καθαρισμό. Μην ξεχάσετε 
να αφαιρέσετε το πλαστικό μέρος από 
τη σούβλα. Μετά το ψήσιμο, βιδώστε την 
πλαστική λαβή στη σούβλα και βγάλτε το 
φαγητό από το φούρνο.Εικόνα 6
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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
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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.
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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

* 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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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.
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 προθερμασμένο 
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.
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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.
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Καθαρισμος Της Γυαλινης Πορτας Στο Φουρνο
Σηκώστε πιέζοντας τις πλαστικές ασφάλειες στην αριστερή και δεξιά πλευρά 

όπως δείχνει η εικόνα 10 και τραβώντας το προφίλ προς το μέρος σας όπως 
δείχνει η εικόνα 11. Το γυαλί απελευθερώνεται αφού απομακρύνεται το προφίλ 
όπως φαίνεται στο σχήμα 12. Αποσπάστε το γυαλί που απελευθερώθηκε 
τραβώντας προς το μέρος σας με προσοχή. Το εξωτερικό γυαλί είναι στερεωμένο 
στο προφίλ της πόρτας του φούρνου. Μπορείτε να εκτελέσετε τον καθαρισμό 
της γυάλινης πόρτας εύκολα αφού απελευθερωθούν τα γυαλιά. Μπορείτε 
να επανατοποθετήσετε τα γυαλιά εκτελώντας τις εργασίες αντίστροφα αφού 
ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ έχει 
τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.

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.  

Εικόνα 10 Εικόνα 11 Εικόνα 12
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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.

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

Ράφι 4
Ράφι 3
Ράφι 2
Ράφι 1

220-240 V, AC
15-25 W

Εικόνα 13

220-240 V, AC
15 W

Εικόνα 14
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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 
μαγείρεμα.

Συνεχόμενη λειτουργία πολύ 
μεγάλης διάρκειας. 

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

Ο ανεμιστήρας ψύξης δεν 
λειτουργεί.

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 
επιφάνεια 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 

γείωση.

GR
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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 συνεχίζει να 
λειτουργεί και αφού ολοκληρωθεί 
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 
ανοικτή.

Κλείστε την πόρτα και αρχίστε 
ξανά.

Τα στοιχεία ελέγχου του φούρνου 
δεν είναι ρυθμισμένα σωστά.

Διαβάστε την ενότητα για λειτουργία 
του φούρνου και ρυθμίστε πάλι το 
φούρνο.

Κάηκε ασφάλεια ήαπενεργοποιήθ
ηκεασφαλειοδιακόπτης.

Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή 
πραγματοποιήστε επαναφορά 
στον ασφαλειοδιακόπτη. Αν αυτό 
επαναλαμβάνεται τακτικά, καλέστε 
ηλεκτρολόγο.

Εξέρχεται καπνός κατά τη 
λειτουργία.

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 φούρνο 
σκεύη από πλαστικό ή άλλο υλικό 
μη ανθεκτικό στη θερμότητα.

Σε υψηλές θερμοκρασίες 
χρησιμοποιείτε 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
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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 
απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απόβλητα. 
Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν ορίσει οι 
τοπικές αρχές.


