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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από τη χρήση των πολλών 

λειτουργιών και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, μελετήστε προσεκτικά 

ολόκληρο το παρόν Εγχειρίδιο Οδηγιών. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι τα 

άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το προϊόν είναι επίσης εξοικειωμένοι με αυτές τις οδηγίες. 

 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Ο φούρνος, κατά την πρώτη ενεργοποίησή του, ενδέχεται 

να αναδίνει μια δυσάρεστη οσμή. Αυτό οφείλεται στην κόλλα 
που χρησιμοποιείται για τη μόνωση των πλαισίων στο 
εσωτερικό του φούρνου. Θέστε σε λειτουργία το καινούργιο 
προϊόν άδειο, με τη συμβατική λειτουργία ψησίματος, στους 
250 °C, για 90 λεπτά, για να καθαρίσετε τα υπολείμματα 
λαδιού στο εσωτερικό. 

• Κατά την πρώτη χρήση, είναι απόλυτα φυσιολογικό να 
παρατηρήσετε λίγο καπνό και οσμή. Αν συμβεί αυτό, απλά 
περιμένετε να εξαφανιστεί η οσμή πριν βάλετε τρόφιμα στο 
φούρνο. 

• Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε καλά εξαεριζόμενο 
χώρο. 

• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της είναι δυνατό να 
υπερθερμανθούν κατά τη χρήση. Αποφύγετε να αγγίξετε τα 
θερμαινόμενα στοιχεία. Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν θα 
πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται 
υπό συνεχή επιτήρηση. 

• Αν η επιφάνεια έχει ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή 
για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. 
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• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 
από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και 
γνώσης, εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες 
για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν 
κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από 
το χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς 
επίβλεψη. 

• Η συσκευή θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση. Αποφύγετε να 
αγγίξετε τα θερμαινόμενα στοιχεία εντός του φούρνου. 

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν το φούρνο όταν 
λειτουργεί, ιδιαίτερα όταν είναι αναμμένο το γκριλ. 

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν 
αντικαταστήσετε το λαμπτήρα του φούρνου, για να αποφύγετε 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Τα μέσα για την αποσύνδεση πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη 
μόνιμη καλωδίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές καλωδίωσης. 

• Επιβλέπετε πάντοτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με 
τη συσκευή. 

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με περιορισμένες 
σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της 
κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον 
βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες 
οδηγίες για την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους. 

• Τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη 
χρήση. Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση. 

• Η αποσύνδεση όλων των πόλων σημαίνει ότι πρέπει να είναι 
ενσωματωμένη στη μόνιμη καλωδίωση, σύμφωνα με τους 
κανόνες καλωδίωσης. 
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• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή άλλο ειδικό τεχνικό 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. 

• Μην χρησιμοποιείτε σκληρά στιλβωτικά καθαριστικά ή 
σκληρές μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε την 
τζαμένια πόρτα του φούρνου, καθώς είναι δυνατό να 
γρατζουνίσουν την επιφάνεια ή να σπάσουν το γυαλί. 

• ∆εν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής. 
• Οι συσκευές δεν προορίζονται για χρήση μέσω εξωτερικού 

χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος απομακρυσμένης 
διαχείρισης. 

• Οι οδηγίες για φούρνους με ράφια πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομέρειες που δηλώνουν τη σωστή εγκατάσταση των 
ραφιών. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο αν δεν φοράτε τίποτα στα πόδια σας. Μην ακουμπάτε το φούρνο με βρεγμένα ή 

νοτισμένα χέρια ή πόδια. 
• Για το φούρνο: Η πόρτα του φούρνου δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη διάρκεια του ψησίματος. 
• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Ο παραγωγός δεν 

είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί από λάθος τοποθέτηση και εγκατάσταση 
από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

• Όταν η πόρτα ή το συρτάρι είναι ανοικτά, μην αφήνετε τίποτα επάνω τους, καθώς ενδέχεται να χαθεί η 
ισορροπία της συσκευής ή να σπάσει η πόρτα. 

• Κάποια εξαρτήματα της συσκευής ενδέχεται να διατηρήσουν τη θερμότητα για πολλή ώρα. Πρέπει να περιμένετε 
να κρυώσει πριν αγγίξετε απευθείας τα σημεία που είναι εκτεθειμένα στη θερμότητα. 

• Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να την 
αποσυνδέσετε από το ρεύμα. 

 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Τοποθετήστε το φούρνο στον προβλεπόμενο χώρο στο ντουλάπι της κουζίνας. Μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από έναν 
πάγκο ή σε ένα κατακόρυφο ντουλάπι. Στερεώστε το φούρνο στη θέση του, βιδώνοντάς τον, χρησιμοποιώντας τις δύο 
οπές στερέωσης του σκελετού. Για να εντοπίσετε τις οπές στερέωσης, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και κοιτάξτε 
μέσα. Για να είναι δυνατός ο επαρκής εξαερισμός, πρέπει να τηρηθούν οι μετρήσεις και οι αποστάσεις κατά την 
στερέωση του φούρνου. 

 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Αν θέλετε ο φούρνος να λειτουργεί σωστά, το ντουλάπι της κουζίνας πρέπει να είναι κατάλληλο. Τα πλαϊνά του 
ντουλαπιού της κουζίνας που βρίσκονται δίπλα στο φούρνο πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό ανθεκτικό στη 
θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι οι κόλλες των ντουλαπιών, από καπλαμά μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες 
τουλάχιστον 120 °C. Τα πλαστικά ή οι κόλλες που δεν αντέχουν σε αυτές τις θερμοκρασίες θα λιώσουν και θα 
παραμορφώσουν το ντουλάπι, μόλις ο φούρνος τοποθετηθεί εντός των ντουλαπιών, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει 
να μονωθούν πλήρως. Η παρούσα απαίτηση είναι νομική απαίτηση ασφαλείας. Όλα τα προστατευτικά πρέπει να 
τοποθετηθούν σταθερά στη θέση τους, ώστε να μην μπορεί κανείς να τα αφαιρέσει χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων. 
Αφαιρέστε το πίσω μέρος του ντουλαπιού της κουζίνας, για να εξασφαλιστεί επαρκές ρεύμα αέρα γύρω από το 
φούρνο. Το πίσω κενό του φούρνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 mm. 

 
 
 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Μόλις αφαιρέσετε το φούρνο από τη συσκευασία, ελέγξτε μήπως φέρει οποιαδήποτε ζημιά. Αν έχετε οποιαδήποτε 
αμφιβολία, μην τον χρησιμοποιήσετε: απευθυνθείτε σε έναν ειδικό επαγγελματία. ∆ιατηρήστε τα υλικά συσκευασίας, 
π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο ή καρφιά, σε μέρος που να μην τα φτάνουν τα παιδιά, επειδή είναι επικίνδυνα 
για τα παιδιά. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Λειτουργία ψησίματος  Πλήκτρο αύξησης  ∆ιακόπτης θερμοκρασίας

Πλήκτρο μείωσης  Λειτουργία ώρας 

Σύμβολο Περιγραφή λειτουργίας 

 Λαμπτήρας φούρνου: Επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει την πρόοδο του ψησίματος, χωρίς να ανοίξει την 
πόρτα. Ο λαμπτήρας του φούρνου ανάβει για όλες τις λειτουργίες ψησίματος. 

 
Απόψυξη: Η κυκλοφορία αέρα σε θερμοκρασία δωματίου επιτρέπει το γρηγορότερο ξεπάγωμα των 
κατεψυγμένων τροφίμων (χωρίς τη χρήση θερμότητας). Είναι ένας ήπιος και γρήγορος τρόπος μείωσης 
του χρόνου ξεπαγώματος των έτοιμων φαγητών και των παρασκευών με κρέμα κ.λπ. 

 
Κάτω αντίσταση: Η θερμότητα παράγεται μόνο από το κάτω μέρος του φούρνου. Χρησιμοποιήστε αυτή 
την επιλογή για να ροδίσετε το κάτω μέρος των τροφίμων. Αυτή η λειτουργία ενδείκνυται για συνταγές 
αργού μαγειρέματος ή για να ζεστάνετε το φαγητό. 

 Συμβατικό μαγείρεμα: Οι επάνω και κάτω αντιστάσεις θερμαίνουν ομοιόμορφα τα εκτιθέμενα τρόφιμα. Το 
ψήσιμο και το ρόδισμα είναι δυνατά μόνο σε ένα και μόνο επίπεδο. 

 Λειτουργία αέρα: Η επάνω και η κάτω αντίσταση λειτουργούν με ανεμιστήρα. Το φαγητό που ψήνεται 
μαγειρεύεται ομοιόμορφα και γρήγορα από όλες τις πλευρές. 

 Μικρό γκριλ: Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος είναι κανονικό ψήσιμο στη σχάρα, χρησιμοποιεί μόνο το 
εσωτερικό τμήμα της άνω αντίστασης, το οποίο κατευθύνει τη θερμότητα καθοδικά προς το φαγητό. 

 ∆ιπλό γκριλ: Λειτουργούν το εσωτερικό στοιχείο της αντίστασης και το εξωτερικό στοιχείο της αντίστασης 
στο επάνω μέρος του φούρνου. Κατάλληλο για το ψήσιμο στη σχάρα μεγαλύτερων ποσοτήτων. 

 
∆ιπλό γκριλ με ανεμιστήρα (στο πίσω πλαίσιο): Λειτουργούν με ανεμιστήρα το εσωτερικό στοιχείο της 
αντίστασης και το εξωτερικό στοιχείο της αντίστασης στο επάνω μέρος του φούρνου. Είναι κατάλληλο για 
το ψήσιμο στη σχάρα μεγάλων ποσοτήτων κρέατος. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Μόλις ο φούρνος συνδεθεί για πρώτη φορά με το ηλεκτρικό δίκτυο, περιμένετε να εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη 
«12:30», να ηχήσει μια φορά ένα ηχητικό σήμα και να αναβοσβήνει το «12». Ρυθμίστε τη σωστή ώρα της ημέρας πριν 
χρησιμοποιήσετε το φούρνο. Σημείωση: πρόκειται για 24ωρο ρολόι, π.χ. η ώρα 2 μ.μ. εμφανίζεται ως 14.00. 

 
 
Για ρυθμίσετε τη σωστή ώρα 
1> Πατήστε το πλήκτρο "+""-" για να ρυθμίσετε την ώρα.  

2> Πατήστε " " για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας.  
3> Πατήστε το πλήκτρο "+""-" για να ρυθμίσετε τα λεπτά. 

4> Πατήστε “ " για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση των λεπτών και ο χρονοδιακόπτης θα τεθεί σε κατάσταση 
αναμονής. 
Σημείωση: Αν η οθόνη δεν αναβοσβήνει, ρυθμίστε την ώρα πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα "+" και "-" για πάνω 
από 3 δευτερόλεπτα. 

 
 
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του φούρνου 

Αν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε " ” για πάνω από 3 δευτερόλεπτα και ο 

χρονοδιακόπτης θα εισέλθει στη χειροκίνητη λειτουργία και θα ανάψει συνεχόμενα το σύμβολο . 
1>Ορίστε την επιθυμητή λειτουργία ψησίματος και τη θερμοκρασία. 
2>Ορίστε το χρόνο και ο φούρνος θα ανάψει. 
Αν ρυθμίσετε Dur (∆ιάρκεια) ή End (Τέλος), μετά το ψήσιμο ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα. 
Αν πραγματοποιήσετε ρύθμιση για χειροκίνητη λειτουργία ή χρονόμετρο, μετά το ψήσιμο θέστε τους διακόπτες 

λειτουργίας ψησίματος και θερμοκρασίας στη θέση "0". Πατήστε τα πλήκτρα " " και "+" για πάνω από 3 
δευτερόλεπτα για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής. 

 
 
Ρύθμιση λειτουργίας χρόνου 

Στη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε " " για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας χρόνου, η αλληλουχία της 
ρύθμισης λειτουργίας είναι Χειροκίνητη λειτουργία- Χρονόμετρο-Dur-End-Χειροκίνητη λειτουργίαΚατόπιν, επιλέξτε τη 
λειτουργία ψησίματος και ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψησίματος, αν είναι απαραίτητο. 
 
 

Χειροκίνητη λειτουργία: 
Στη χειροκίνητη λειτουργία, φωτίζεται μόνο η ώρα και το σύμβολο . Η διάρκεια ψησίματος πρέπει να ελέγχεται 
από το χρήστη. 
Σημειώσεις: Στη χειροκίνητη λειτουργία, για να εξασφαλιστεί ότι ο φούρνος δεν παραμένει αναμμένος κατά λάθος, αν 
δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 ώρες, ο χρονοδιακόπτης αναβοσβήνει μια φορά ανά δευτερόλεπτο, για να σας 
προειδοποιήσει ότι ο φούρνος θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Μετά από 10 ώρες συνολικά, ο χρονοδιακόπτης 
θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. 
Αν ο χρονοδιακόπτης αναβοσβήνει σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε το 

χρονοδιακόπτη, αν σκοπεύετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το φούρνο. ∆ιαφορετικά, πατήστε ταυτόχρονα " " και 
"+" για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην κατάσταση αναμονής, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 
το φούρνο. 
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Ρύθμιση χρόνου ηχητικής προειδοποίησης: 
 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηχητικής προειδοποίησης με την ολοκλήρωση της 
ρυθμισμένης χρονικής περιόδου.  

1> Πατήστε το πλήκτρο " " για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονομέτρου. Θα αναβοσβήνει το αντίστοιχο σύμβολο " 

" ".".  
2> Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο " +""-" για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο. (Ανατρέξτε στις οδηγίες για τη ρύθμιση της 

σωστής ώρας.) Πατήστε το πλήκτρο "  " για επιβεβαίωση, το σύμβολο " " θα ανάψει συνεχόμενα. Μόλις το 

σύμβολο " "ανάψει συνεχόμενα, η ρύθμιση χρόνου ηχητικής προειδοποίησης έχει ολοκληρωθεί.  

3> Μόλις ο χρόνος λήξει, ο χρονοδιακόπτης εκπέμπει ηχητική προειδοποίηση και το σύμβολο "  "αρχίζει να 
αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα, θα σταματήσει η ηχητική 

προειδοποίηση και το σύμβολο " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη. Η ρύθμιση του χρόνου ηχητικής προειδοποίησης 

χρησιμεύει μόνο για προειδοποίηση. Πατήστε ταυτόχρονα " " και " +" για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να 
εισέλθετε στην κατάσταση αναμονής, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φούρνο. 
 
 

Ημιαυτόματος προγραμματισμός, ανάλογα με το χρόνο ψησίματος: 
 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για ψήσιμο στο επιθυμητό χρονικό εύρος. Τα τρόφιμα για ψήσιμο πρέπει να 
τοποθετηθούν μέσα στο φούρνο. Ο φούρνος ρυθμίζεται στην επιθυμητή λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος. Η 
μέγιστη ρύθμιση χρόνου ψησίματος είναι 10 ώρες. 

1>Πατήστε το πλήκτρο " " μέχρι να εμφανιστεί " Dur" στην οθόνη του χρονοδιακόπτη.(Πριν ρυθμίσετε το χρονικό 
διάστημα ψησίματος.)  
2>Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο " +""-" για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ψησίματος για το φαγητό που θέλετε να 

ψήσετε. (Ανατρέξτε στις οδηγίες για τη ρύθμιση της σωστής ώρας.) Πατήστε το πλήκτρο " " για επιβεβαίωση, η 

ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη και τα σύμβολα "A" " " θα ανάψουν στην οθόνη. Εν τω μεταξύ, ο φούρνος επίσης 
θα αρχίσει να λειτουργεί. 
3> Μόλις ολοκληρωθεί η διάρκεια της ρύθμισης, ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιήσει το φούρνο με μια ηχητική 
προειδοποίηση. Επίσης, το σύμβολο " A" θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Κατόπιν, θέστε τη λειτουργία και τη 
θερμοκρασία ψησίματος στη θέση “0". Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα για να 

σταματήσει η ηχητική προειδοποίηση. Πατήστε " " για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε ξανά το φούρνο σε 
χειροκίνητη λειτουργία, για να μπορέσετε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά. 
 
 

Ημιαυτόματος προγραμματισμός, ανάλογα με την ώρα ολοκλήρωσης: 
 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται ανάλογα με την επιθυμητή ώρα ολοκλήρωσης. Τοποθετήστε τα τρόφιμα για ψήσιμο 
μέσα στο φούρνο. Ο φούρνος ρυθμίζεται στην επιθυμητή λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος. 

1> Πατήστε το πλήκτρο " " μέχρι να εμφανιστεί " End" στην οθόνη του χρονοδιακόπτη. (Πριν ρυθμίσετε την ώρα 
ολοκλήρωσης.) 
2> Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο " +""-" για να ρυθμίσετε την ώρα ολοκλήρωσης. (Ανατρέξτε στις οδηγίες για τη ρύθμιση 
της σωστής ώρας.) 

3> Πατήστε το πλήκτρο "  " για επιβεβαίωση, η ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη και τα σύμβολα "A" " " θα 
ανάψουν στην οθόνη. Εν τω μεταξύ, ο φούρνος επίσης θα αρχίσει να λειτουργεί. 
4> Μόλις ολοκληρωθεί η διάρκεια της ρύθμισης, ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιήσει το φούρνο με μια ηχητική 
προειδοποίηση. Επίσης, το σύμβολο " A" θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Κατόπιν, θέστε τη λειτουργία και τη 
θερμοκρασία ψησίματος στη θέση "0". Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα για να 

σταματήσει η ηχητική προειδοποίηση. Πατήστε " " για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε ξανά το φούρνο σε 
χειροκίνητη λειτουργία, για να μπορέσετε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά. 
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Πλήρως αυτόματος προγραμματισμός: 
 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για ψήσιμο μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα με ορισμένη διάρκεια. 
Τοποθετήστε τα τρόφιμα για ψήσιμο μέσα στο φούρνο. Ο φούρνος ρυθμίζεται στην επιθυμητή λειτουργία ψησίματος. 
Η θερμοκρασία του φούρνου ρυθμίζεται στο επιθυμητό επίπεδο, ανάλογα με τα τρόφιμα που θέλετε να ψήσετε. 

Πρώτα: Πατήστε το πλήκτρο " " μέχρι να εμφανιστεί " Dur" στην οθόνη του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο " +""-" για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ψησίματος για το φαγητό που θέλετε να ψήσετε. Πατήστε το 

πλήκτρο " " για επιβεβαίωση, η ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη και το σύμβολο "A" θα ανάψει συνεχόμενα στην 
οθόνη. 

∆εύτερο: πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο " " μέχρι να δείτε "End" στην οθόνη του χρονοδιακόπτη. Μόλις 
εμφανιστεί "End" στην οθόνη του χρονοδιακόπτη, Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο " +" "- " για να ρυθμίσετε το χρόνο 

τέλους, Πατήστε το πλήκτρο " " για επιβεβαίωση, η ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη και το σύμβολο "A" θα ανάψει 

συνεχόμενα στην οθόνη. Το σύμβολο " " εξαφανίζεται μέχρι να αρχίσει ο χρόνος ψησίματος. 
 

Μπορείτε να ρυθμίσετε χρόνο έως 23.59 ώρες μετά το χρόνο που προκύπτει από 
πρόσθεση της διάρκειας ψησίματος στην τρέχουσα ώρα. 
 
Ο φούρνος θα τεθεί σε λειτουργία την ώρα που υπολογίζεται από αφαίρεση της διάρκειας ψησίματος από την 
καθορισμένη ώρα τέλους και θα απενεργοποιηθεί την καθορισμένη ώρα τέλους. Ο χρονοδιακόπτης θα παράγει 
ηχητική προειδοποίηση και το σύμβολο "A" θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Κατόπιν, θέστε το διακόπτη λειτουργίας 
ψησίματος και θερμοκρασιας στη θέση "0". Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα για να 

σταματήσει η ηχητική προειδοποίηση. 

Πατήστε " " για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε ξανά το φούρνο σε χειροκίνητη λειτουργία, για να 
μπορέσετε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά.  
Λάβετε υπόψη ότι: Μόλις επιλέξετε την πλήρως αυτόματη λειτουργία, ο χρόνος δεν μπορεί να αλλαχτεί. Αν αλλάξετε το 
χρόνο, αυτό σημαίνει ότι θα ακυρώσετε το αυτόματο πρόγραμμα και θα εισέλθετε σε χειροκίνητη λειτουργία. Αν 
χρειαστεί να ορίσετε ξανά την αυτόματη λειτουργία, πρέπει να σταματήσετε την τρέχουσα λειτουργία και να ορίσετε 
ξανά την αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα. 
 
 

∆ιευκρίνηση 
1> Κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας κάθε λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα "+" ή "-" για πάνω από 3 δευτερόλεπτα 
και η ημερομηνία θα αυξηθεί ή θα μειωθεί σταδιακά και γρήγορα. 
2> Κατά τη ρύθμιση κάθε λειτουργίας χρόνου, αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία για 5 λεπτά θα επανέλθει σε 
χειροκίνητη λειτουργία. 

3> Κατά τη ρύθμιση κάθε λειτουργίας χρόνου, πατήστε " " για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε την 
τρέχουσα ρύθμιση και να εισέλθετε σε χειροκίνητη λειτουργία. 

4> Κατά τη ρύθμιση λειτουργίας, αν πατήσετε "+"και " " για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, θα ηχήσει ένα μπιπ που 
σημαίνει ακύρωση της τρέχουσας λειτουργίας χρόνου και είσοδο σε κατάσταση αναμονής. 
5> Σας συνιστούμε να θέσετε σε λειτουργία τις αντιστάσεις του φούρνου για 15 λεπτά στους 200 βαθμούς για να 
ακούν τυχόν υπολείμματα από τις επιφάνειές τους. 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
Ράφια τύπου σχάρας: Για ταψιά και φόρμες κέικ με στοιχεία για ψήσιμο και 
ψήσιμο στη σχάρα. 
 
 
 
 
 
 
Βάση ολίσθησης: Αυτές οι ράγες υποστήριξης ραφιών στη δεξιά και την 
αριστερή πλευρά του φούρνου μπορούν να αφαιρεθούν για να καθαριστούν 
τα τοιχώματα του φούρνου (μόνο για ορισμένα μοντέλα) 
 
 
 
 
 
 
 
Ταψί γενικής χρήσης: Για ψήσιμο μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, π.χ. υγρά 
κέικ, γλυκά, κατεψυγμένα τρόφιμα κ.λπ. ή για συλλογή του λίπους/του 
σταξίματος και των χυμών του κρέατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τηλεσκοπικός ολισθητήρας: Κάποια μοντέλα ενδέχεται να διαθέτουν 
τηλεσκοπικό ολισθητήρα για ευκολότερη χρήση του φούρνου. Αυτοί οι 
τηλεσκοπικοί ολισθητήρες μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για να 
καθαριστούν, ξεβιδώνοντας τις βίδες στερέωσής τους (μόνο για ορισμένα 
μοντέλα) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΑΡΩΝ: 
Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία των σχαρών του φούρνου, είναι πολύ σημαντικό να 
τοποθετηθούν σωστά οι σχάρες ανάμεσα στις πλαϊνές ράγες. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι, κατά την 
προσεκτική απομάκρυνση της σχάρας ή του ταψιού, δεν θα πέσουν έξω τα καυτά τρόφιμα. 

‘H 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 
Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
1> Βγάλτε το φούρνο από την πρίζα ή Αποσυνδέστε κατεβάστε το διακόπτη του φούρνου από τον 

ηλεκτρικό πίνακα.  
2>. Ξεβιδώστε το γυάλινο κάλυμμα της λάμπας, στρέφοντάς το αριστερά (επισήμανση: ίσως να μην 
στρίβει εύκολα) και αντικαταστήστε τη λάμπα με μια καινούργια, ίδιου τύπου.  
3>. Βιδώστε ξανά το γυάλινο κάλυμμα της λάμπας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο λάμπες αλογόνου 25-40W/220V-
240V , T300°C. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΟ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ 
1. Τοποθετήστε το φούρνο στα ανοίγματα του ντουλαπιού. 
2. Ανοίξτε τελείως την πόρτα του φούρνου 
3. Ασφαλίστε το φούρνο μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας με δύο 
αποστάτες "A" που ταιριάζουν στις οπές στο σκελετό του φούρνου και 
βάλτε τις δύο βίδες "B". 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Μόλις τελειώσει το ψήσιμο ή σε κατάσταση παύσης ή σε κατάσταση αναμονής, αν η θερμοκρασία στο 
κέντρο του φούρνου είναι πάνω από 75 βαθμούς, ο ανεμιστήρας ψύξης θα συνεχίσει να λειτουργεί για 15 
λεπτά. Μόλις η θερμοκρασία στο κέντρου του φούρνου πέσει κάτω από τους 75 βαθμούς, ο ανεμιστήρας 
ψύξης θα σταματήσει. 

Ανοίγματα εξαερισμού 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Παρατήρηση: 
1. Μόνο θετικές αποκλίσεις επιτρέπονται για 
όλες τις διαστάσεις.  
2. Το ντουλάπι δεν πρέπει να περιέχει διακόπτη 
ή πρίζα ρεύματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των περιλαμβανόμενων εξαρτημάτων εξαρτάται από τη συγκεκριμένη συσκευή 
που αγοράσατε. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Για καλή εμφάνιση και αξιοπιστία, διατηρείτε καθαρή τη συσκευή. Ο σύγχρονος σχεδιασμός της συσκευής 
διευκολύνει τη συντήρηση σε μέγιστο βαθμό. Τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει 
να καθαρίζονται τακτικά. 
 
■ Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση και καθαρισμό, αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή. 
■ Θέστε όλα τα στοιχεία ελέγχου στη θέση OFF. 
■ Περιμένετε μέχρι το εσωτερικό της συσκευής να μην είναι καυτό, αλλά να παραμένει λίγο ζεστό - ο 

καθαρισμός είναι ευκολότερος με ζεστό εσωτερικό. 
■ Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα νωπό πανί, μια μαλακή βούρτσα ή ένα απαλό σφουγγάρι, 

κατόπιν στεγνώστε σκουπίζοντας. Σε περίπτωση σκληρής βρωμιάς, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό με μη 
διαβρωτικό καθαριστικό. 

■ Για να καθαρίσετε το τζάμι του φούρνου, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά και αιχμηρές 
μεταλλικές ξύστρες, γιατί ενδέχεται να χαράξουν την επιφάνεια ή να καταστρέψουν το τζάμι. 

■ Μην αφήνετε ποτέ όξινες ουσίες (χυμό λεμονιού, ξύδι) επάνω στα ανοξείδωτα μέρη. 
■ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό υπό υψηλή πίεση για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μπορείτε να πλύνετε τα 

ταψιά με απαλό απορρυπαντικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παρούσα συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
∆ιασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται με το σωστό τρόπο, θα βοηθήσετε στην αποφυγή 
ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, τις οποίες θα προκαλούσε ο μη 
κατάλληλος χειρισμός αποβλήτων του παρόντος προϊόντος. Το σύμβολο στο προϊόν υποδεικνύει ότι δεν πρέπει 
να χειρίζεστε αυτή τη συσκευή ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο 
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς περί διάθεσης απορριμμάτων.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την περισυλλογή και την 
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές 
αρχές, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου 
προμηθευτήκατε το προϊόν. 
 




