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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. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

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. 
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  Για εξοικονόμηση ενέργειας κατά το μαγείρεμα. Τα φαγητά σας μαγειρεύονται ήπια, με θερμό αέρα από το
επάνω και κάτω μέρος του φούρνου

∆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. 

 εκτός από τη λειτουργία
ECO

Λειτουργία ψησίματος Πλήκτρο αύξησης ∆ιακόπτης θερμοκρασίας

Πλήκτρο μείωσης Λειτουργία ώρας
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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) 
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Συνταγές για μοντέλο ECO

Συνταγες Θερμοκρασία(℃) Επίπεδο Ελάχιστος Χρόνος Προθέρμανση

Πατάτα

Τυρί

Σουφλέ

180 1 90-100 ΟΧΙ

Τυρί

Κέικ
160 1 100-150 ΟΧΙ

Ρολό κιμά 190 1 110-130 ΟΧΙ



 
 
 
 
 
 
 
 

  

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". 
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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. 

L

N

C575

B595

A595

G560

F570
min. H560

D606

E600

80
250100
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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. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της 
συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα. 
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά 
παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα 
πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας. 
Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την 
κρίση της. 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης 
λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού. 
Η εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη 
συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
της εταιρείας μας. 
Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν 
παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της. 
Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση για το 
συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, όση και ο χρόνος εγγύησης της συσκευής, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης. 
Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή 
χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που 
αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες 
προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της 
συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, 
υπέρταση). 
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται 
σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους. 
Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας. 
Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του 
δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος. 
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια 
για δύο (2) χρόνια. 
Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά 
μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού 
κόστους της επισκευής. 
Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, 
καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί 
πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής. 
Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα 
πλαίσια επαγγελματικής χρήσης. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ESKIMO 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Αφυγραντήρων γίνεται από την εταιρεία: 
F.G. EUROPE Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 79 
Γλυφάδα-Αττική 
Τηλ: 80111 89 999, 210 9697450 
Fax: 210 9697460 
e-mail: fge.service@fgeurope.gr 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Λευκών Συσκευών Eskimo και Midea έχει ανατεθεί στην  εταιρεία: 
SERVICE ΝΕΤ Α.Ε. 
Πειραιώς 245 
Μοσχάτο -Αττική 
Τηλ: 80111 22 622, 2104833477 
Fax: 2104833411 
e-mail: servicenet@servicenet.gr 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για 
τρία (3) χρόνια κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό 
εξάρτημα της συσκευής. 
Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, 
καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί 
πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής. 
Για τους Αφυγραντήρες, σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, η 
μεταφορά της συσκευής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη. 
Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά 
μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού 
κόστους της επισκευής. 
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά και γυάλινα μέρη των συσκευών, 
εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής. 
Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 
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      User Manual
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ACKNOWLEDGMENT  

Thank you for purchasing our product. We hope you enjoy using the many features and benefits it 

provides. Before using this product please study this entire Instruction Manual carefully. Keep this 

manual in a safe place for future reference. Ensure that other people using the product are familiar 

with these instructions as well.  

WARNING  

 When the oven is first switched on, it may give off 
an unpleasant smell. This is due to the bonding 
agent used for the insulating panels within the oven. 
Please run up the new empty product with the 
conventional cooking function, 250 ℃, 90 minutes 
to clean oil impurities inside the cavity.  

 During the first use, it is completely normal that 
there will be a slight smoke and odors. If it does 
occur, you merely have wait for the smell to clear 
before putting food into the oven.  

  Please use the product under the open environment. 
  The appliance and its accessible parts become hot 

during use. Care should be taken to avoid touching 
heating elements. Children less than 8 years of age 
shall be kept away unless continuously supervised.  

 If the surface is cracked, switch off the appliance to 
avoid the possibility of electric shock. 

 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 
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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.  

 During use, the appliance becomes very hot. Care 
should be taken to avoid touching heating elements 
inside the oven.  

 Do not allow children to go near the oven when it is 
operating, especially when the grill is on. 

 Ensure that the appliance is switched off before 
replacing the oven lamp to avoid the possibility of 
electric shock. 

 The means for disconnection must be incorporated 
in the fixed wiring in accordance with the wiring 
specifications.  

 Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 

 This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the 
appliance by person responsible for their safety.  

 Accessible parts may become hot during use. 
Young children should be kept away.  

 An all-pole disconnection means must be 
incorporated in the fixed wiring in accordance with 
the wiring rules. 
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 If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.  

 Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal 
scrapers to clean the oven door glass since they 
can scratch the surface, which may result in 
shattering of the glass.  

 A steam cleaner is not to be used. 
 The appliances are not intended to be operated by 

means of an external timer or separate remote- 
control system. 

 The instructions for ovens that have shelves shall 
include details indicating the correct installations of 
the shelves.  
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SAFETY HINTS 
 Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven

with wet or damp hands or feet.

 For oven: Oven door should not be opened often during the cooking period.

 The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is

not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation

by unauthorized personnel.

 When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, you may unbalance your

appliance or break the door.

 Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool

down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.

 If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug i  off.

FITTING THE OVEN INTO THE KITCHEN UNIT  
Fit the oven into the space provided in the kitchen unit; it may be fitted underneath a work top or into 

an upright cupboard. Fix the oven in position by screwing into place, using the two fixing holes in the 

frame. To locate the fixing holes, open the oven door and look inside. To allow adequate ventilation, 

the measurements and distances adhered to when fixing the oven.  

IMPORTANT 

If the oven is to work properly, the kitchen housing must be suitable. The panels of the kitchen unit 

that are next to the oven must be made of a heat resistant material. Ensure that the glues of units 

that are made of veneered wood can with stand temperatures of at least 120 ºC. Plastics or glues 

that cannot withstand such temperatures will melt and deform the unit, once the oven has been 

lodged inside the units, electrical parts must be completely insulated. This is a legal safety 

requirement. All guards must be firmly fixed into place so that it is impossible to remove them without 

using special tools. Remove the back of the kitchen unit to ensure an adequate current of air 

circulates around the oven. The hob must have a rear gap of at least 45 mm. 

DECLARATION OF COMPLIANCE  
When you have unpacked the oven, make sure that it has not been 

damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a 

professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic 

bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are 

dangerous to children.  

t
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PRODUCT DESCRIPTION
 Cooking function  Temperature knob

 Decreasing control

  Increasing control

 Time function

Convention with fan: The top heating element and the bottom heating element are 
working with fan. The appliance to be cooked is evenly and quickly cooked all around.

Symbol Function description

Oven Lamp: Which enables the user to observe the progress of cooking without opening 
the door. Oven lamp will light for all cooking functions. 

Conventional cooking: Heaters from the upper and the lower side uniformly heat the
exposed food. Baking and roasting is possible only at single level.

Bottom heater: Heat is applied only by the bottom side of the oven. Use this option for 
browning the bottom side of the food. This function is suitable for slow cooking recipes 
or for warming up meals.

Defrost: The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food 
(without the use of any heat). It's a gentle but quick way to speed up the  defrosting time 
and thawing of ready-made dishes and cream filled produce etc.

Grill-small: This cooking method is normal grilling, utilizing the inner part only of the top 
heating element, which directs heat downwards onto the food. 

Double grill: The inner heating element and the outer heating element in the top of the 
oven are working . Suitable for grilling larger quantities.

Double grill with fan (at the rear panel): The inner heating element and the outer heating 
element in the top of the oven are working with fan. It is suitable for grilling large amount 
of meat.
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For energy-saved cooking. Cooking the selected ingredients in and the heat comes 
from the top and the bottom

 except ECO function.
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OPERATION INSTRUCTIONS

Time function setting

" "

- - - - .

temperature if required.

When the oven is first connected to the electrical supply wait for the display automatically show, "12.30",

a beep sound once and the flash Ensure the correct time of the day is set before using the oven.

please note that is hour clock for example PM shown as: 24 , 2 14.00.

To set the correct time of day
1> "+" "-" .Press button to adjust the hour setting

2> " " .Press to confirm the hour setting

3> "+" "-" .Press button to adjust the minute setting

4> " "Press to confirm the minute setting and the timer will be in standby mode.   

If the display does not flash, adjust the time of day by pressing the"+" and"-" buttons at 

the same time for more than 3 seconds.  

Oven On and Off  

1>Set the desired cooking function and the temperature degree. 

2>Set the time function, then the oven will on.

  

If the timer is in standby mode，press      for more than 3 seconds,  the timer will enter manual 

mode and the symbol

       can enter the time function   the sequence of the function setting isIn manual mode,   setting,  

         Minute minder Dur End          Then selected cooking function and ajust the cookManual mode Manual mode 

Manual mode 

In manual mode, only the day's  time and the symbol "   "lights up. The cooking duration has to 

the user.  

Notes: In manual mode, to ensure the oven is not left on accidentally,after 5 hours no any button

pressed, the timer will flash once a second to warn you the oven will enter standby mode. After a 

total of 10 hours, the timer will enter standby mode. 

When the timer is flashing in manual mode, press any button  to reset the timer if you intend to 

continue using the oven. Or press"    "and"+"together for more than 3 seconds to enter standby mode 
if oven will not be used. 

      " "

will light up continuously . "    "

Note: 

be controlled by 

 pressing

If you set Dur or End , after cooking ,the oven will automatically turn off.  

If you set manual or minute minder, after cooking, bring the cooking function and oven temperature 

knob to "0" position. Press"   "and "+" buttons for more than 3 seconds to return to standby mode. 

:

"12""." .
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3> , . ,At the completion of the set duration the timer will stop the oven and give an audible warning Also the

symbol A will begin to flash on the screen After bringing the cooking function and oven temperature" " .

"0" . ,

Semi automatic programming accroding to finishing time- :

This function is used to cook according to the desired finishing time The food to be cooked is put into.

the oven The oven is adjusted to the desired cooking function and temperature degree. .

1> " " " " .( ).Press button until you see End on the timer screen Before setting finished time

Semi automatic programming according to cooking period- :

This function is used to cook in the desired time range The food to be cooked are put into the oven, .

The oven is adjustment to the desired cooking function and temperature degree.

1> " " " " .( .)Press button until you see Dur on the timer screen Before setting cooking period

2> " +" "- " . (Use button to adjust cooking period for the food you wish to cook Refer to the instructions for

setting the correct time of day                          .) , ' appear on the

screen and the symbols A will light on the screen While doing this the oven will" "" " . , also start

to operate.

Audible warning time adjustment:

This function can be used to receive audible warning at the completion of the adjusted time period.

1> " " . " " " " .Press button to select the minute minder function The relevant symbol will flash.

2> " +" "- " . (Use button to adjust minute minder Refer to the instructions for setting the correct time

, " " .
the symbol begins to light continuously the audible warning time adjustment is done" " , .

3> , " "When the time is up the timer gives an audible warning and the symbol begins to flash on the

          it will stop the audible warning and the symbol. " "

disappears on the screen Audible warning time adjustment is for warning purposes only. .

              the symbol will begin to light continuously WhenPress " " button to confirm of day.)

screen button less than 3 seconds, 

Press " " and " +" together for more than 3 seconds to enter standby mode if oven will not be used .

The maximum setting of cooking period is 10 hours. 

Press " " button to confirm 

 

the day s time will

  to position                it will stop the audible warning.knob      button less than 3 seconds  Pressing any 

Pressing   for more than 3 seconds set the oven to Manual mode again to use the oven. " "

2> " +" "- " . ( .)Use button to adjust finishing time Refer to the instructions for setting the correct time of day

3> the symbols A

will light on the screen While doing this the oven will also start to operate

" " " "

. , .

                             Press " " button to confirm,

 

the day 's time will appear on the screen and

Press any 

, . ,At the completion of the set duration the timer will stop the oven and give an audible warning Also the

symbol A will begin to flash on the screen After bringing the cooking function and oven temperature" " .

4>

"0" . button less than 3 seconds,  Pressing any it will stop the audible warning.

Pressing  " " for more than 3 seconds set the oven to Manual mode again to use the oven. 

knob to position             
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Spectification

2>When setting each of      

3> " "When setting each of           

enter

4> , ,During time function setting

function setting

5> 15 200We suggest that you run the oven elements for minutes at degrees to burn off any residue

from their surfaces.

Full automatic programming- :

This function is used to cook after a certain period of time with a certain duration The food to be cooked, .

is put into the oven The oven is adjusted to the desired cooking function The oven temperature is adjusted. .

.to the desired degree depending on the food to be cooked

First: " " " " . " +" "- "Press button until you see Dur on the timer screen Use button to adjust cooking

period for the food you wish to cook. the day s

the screen and the symbols A will begin to continuously light on the screen." "

Second: keep pressing on button until you see End on the timer screen When you see End on" " " " . " "

the timer screen,

will appear on the screen and the symbol A will begin to continuously light on the screen" " .

You can set a time which can be up hours after the time obtained by adding the cooking23.59

period to the day s time' .

The oven will start operating at the time calculated by deducting the cooking period from the set finishing

time and will stop at the set finishing time The timer will give an audible warning and the symbol A will, . " "

begin to flash After bringing the cooking function and oven temperature    to position.. "0" .

.

Please note Once setting full automatic mode all the time can not be changed Change time means cancel: - , .

automatic programming and enter into corresponding mode If you need to reset automatic mode need to. ,

stop setting the current mode to set the automatic mode according to the above steps again, .

Press " " button to confirm, time will appear on

 Use " +" "- " button to adjust finishing time, Press " "  confirm, button  to the day's time

The symbol 
disappears until the time cooking starts." "

      knob  

          it will stop the audible warningbutton less than 3 seconds,

Pressing

 any .
Pressing"     " for more than 3 seconds set the oven to Manual mode again to use the oven.  

the time function,      if there is none operation for 5 inutes then it will return to

manual mode. 

current setting and

the time function, pressing on    for more than 3  

manual mode. 

     a beep sounds itpressing on "+"and or more than 3 seconds
the current timecancel

  f
and enter standby mode. 

" "

can

seconds can cancel

'

m

1>When setting the date of each function, long press on"+" or "-" for more than 3 seconds, the date 
will progressively and rapidly increase or decrease.
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ACCESSORIES

Wire shelf : For grill .dishes, cake pan with items for
roasting and grilling. 

Slider bracket : These shelf support rails on the right and left
sides of the oven can be removed for cleaning oven walls.

Universal pan: For cooking large quantities of food such
as moist cakes, pastries, frozen food etc,or for collecting
 fat/ spillage and meat juices.

 

Telescopic runner: Some of models might with telescopic  
runners to facilitate the use of oven.    

cleaning by unscrew the screws use to fix it.  
These telescopic runners could be disassembled for   

(only for specific modles)

(only for specific modles)
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Recipes Temperature (℃) Level Time (min) Pre-heat 

Potato 

Cheese 

Gratin

180 1 90-100 No 

Cheese 

Cake
160 1 100-150 No 

Meatloaf 190 1 110-130 No 

Recipes for ECO mode



BULB REPLACEMENT
For replacement, process as follows:
1>.Disconnect power from the mains outlet or switch off the circuit breaker of the unit's mains outlet. 
2>.Unscrew the glass lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff) and replace 
the bulb with a new one of the same type.
3>.Screw the glass lamp cover back in place.

NOTE: Only use 25-40W/220V-240V , T300°C halogen lamps.

SHELF PLACEMENT WARNING:
To ensure the oven shelves operate safely, correct placement of the shelves between the side rail is
imperative. This will ensure that during careful removal of the shelf or tray, hot food items should not
slide out.

OR

SECURING THE OVEN TO THE CABINET
1. Fit oven into the cabinet recess.
2. Open the oven door.
3. Secure the oven to the kitchen cabinet with two distance
holders "A" which fit the holes in the oven frame and fit
the two screws "B".
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NOTE: The number of accessories included depends on the particular appliance purchased.

INSTALLATION

C575

B595

A595

G560

F570
min. H560

D606

E600

80
250100

Remark:
1.Only plus deviations are admissible for all dimension.
2.The cabinet is not include the power switch or socket.

CONNECTION OF THE OVEN

L

N

VENTILATING OPENINGS
When cooking is finished or in pause state or in waiting state,  if the oven's center temperature is 
over 75 degree, the cooling fan will continue working for 15 minutes. Or when the oven's center 
temperature becomes lower than 75 degree, the cooling fan will stop in advance.

Ventilating openings
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For the sake of a good appearance and reliability, keep the unit clean. The modern design of the unit
facilitates maintenance to a minimum. The parts of the unit which come into contact with food have to
be cleaned regularly.

Before any maintenance and cleaning, disconnect the power.
Set all controls in the OFF position.
Wait until the inside of the unit is not hot but only slightly warm- cleaning is easier than when warm.
Clean the surface of the unit with a damp cloth, soft brush or fine sponge and then wipe dry.
In case of heavy soiling, use hot water with non- abrasive cleaning product.
For cleaning the glass of the oven door,do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers, these
can scratch the surface or lead to the glass being damaged.
Never leave acidic substances (lemon juice, vinegar) on stainless steel parts.
Do not use a high pressure cleaner for cleaning the unit. The baking pans may be washed in mild
detergent.

CLEANING AND MAINTENANCE

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and

Electronic Equipment(WEEE).

By ensuring this product is disposed correctly, you will help prevent potential negative consequences 

household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of 

regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling 

where you purchased the product.

for the environment and human health,which could otherwise be caused by inappropriate waste 

handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as 

electrical and electronic equipment.Disposal must be carried out in accordance with local environmental

of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop
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