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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προοριζόμενη χρήση
Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον εντοιχιζόμενο φούρνο Eskimo. 
Πριν βάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, παρακαλείστε  να 
διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο τότε θα είστε σε θέση να 
θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας σωστά και με ασφάλεια .
Συνιστούμε θερμά να κρατήσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και  τις οδηγίες 
εγκατάστασης για μελλοντική χρήση ή για τυχόν μετέπειτα ιδιοκτήτες.
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τοποθέτηση και χρήση σε κουζίνα. 
Παρακαλείστε να τηρείτε τις ειδικές οδηγίες εγκατάστασης.
Αφού βγάλετε τη συσκευή από την αρχική της συσκευασία, παρατηρείστε 
την για τυχόν ζημιές.
Μην συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιές. Μόνο ένας 
επαγγελματίας με ειδική άδεια για αυτό το σκοπό μπορεί να συνδέει 
συσκευές χωρίς πρίζες. Η παρεχόμενη εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που 
προκλήθηκαν από εσφαλμένη σύνδεση. 
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό χώρο.
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρασκευή 
τροφίμων και ποτών.
Πρέπει να εποπτεύετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της. 
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 
ετών καθώς και από άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή 
πνευματικής ικανότητας ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις 
εάν εποπτεύονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που 
διατρέχουν.
Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή επάνω ή γύρω από 
αυτήν. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ούτε να εκτελούν 
εργασίες συντήρησης παρά μόνο εάν είναι άνω των 8 ετών και εποπτεύονται.
Κρατήστε τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών σε ασφαλή απόσταση από τη 
συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας.
Παρακαλείστε, επίσης, να εισαγάγετε συρταρωτά τα εξαρτήματα στο 
εσωτερικό του φούρνου με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
1. Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο 
    είναι επικίνδυνες. Επισκευές μπορούν να εκτελεστούν και 
    κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας μπορούν να αντικατασταθούν 
    μόνο από τους ειδικευμένους τεχνικούς του τμήματος εξυπηρέτησης 
    πελατών. Εάν η συσκευή είναι ελαττωματική, αποσυνδέστε την από 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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    την κύρια παροχή ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στον πίνακα 
    ασφαλειών. 
    Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
2. Η μόνωση του καλωδίου στις ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να λιώσει εάν 
    έρθει σε επαφή με μέρη της συσκευής που έχουν αποκτήσει μεγάλη 
    θερμοκρασία. Τα καλώδια της ηλεκτρικής συσκευής δεν πρέπει ποτέ να 
    έρχονται σε επαφή με τα μέρη της συσκευής που βρίσκονται σε πολύ 
    υψηλή θερμοκρασία .
3. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά υψηλής πίεσης ή καθαριστικά με ατμό 
    που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
4. Μια ελαττωματική μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Δεν πρέπει 
    ποτέ να θέτετε σε λειτουργία μια ελαττωματική συσκευή. 
    Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ή κατεβάστε τον 
    ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα ασφαλειών. Επικοινωνήστε με το τμήμα 
    εξυπηρέτησης πελατών.
Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων!
1. Η συσκευή αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μην αγγίζετε ποτέ τις 
    εσωτερικές επιφάνειες της συσκευή ή τα θερμαντικά στοιχεία.
2. Αφήνετε πάντοτε χρόνο στη συσκευή να κρυώσει.
3. Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση.
4. Τα εξαρτήματα και τα σκεύη που βρίσκονται εντός του φούρνου έχουν 
    πολύ υψηλή θερμοκρασία.
    Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για να βγάζετε τα 
    εξαρτήματα ή τα σκεύη από το εσωτερικό του φούρνου.
5. Το εξαερωμένο οινόπνευμα μπορεί να πάρει φωτιά στο χώρο ψησίματος 
    των τροφίμων που αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία. 
    Δεν πρέπει ποτέ να παρασκευάζετε τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες 
    ποσότητες αλκοόλ.
    Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε μικρές ποσότητες αλκοολούχων ποτών. 
    Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα της συσκευής.
Κίνδυνος να καείτε!
1. Τα μέρη της συσκευής όπου έχετε πρόσβαση αναπτύσσουν μεγάλη 
    θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της συσκευής. Μην αγγίζετε ποτέ τα 
    μέρη της συσκευής που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία. Κρατήστε 
    τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση.
2. Όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, μπορεί να βγει θερμός ατμός. Ο 
    ατμός ενδέχεται να μην είναι ορατός, ανάλογα με τη θερμοκρασία του. 
    Όταν ανοίγετε την μην στέκεστε πολύ κοντά στη συσκευή. Ανοίξτε 
    προσεκτικά την πόρτα της συσκευής. Κρατήστε μακριά τα παιδιά.
3. Νερό σε μια θερμή κοιλότητα μπορεί να δημιουργήσει θερμό 
    ατμό. Μην βάζετε ποτέ νερό στο εσωτερικό του φούρνου.
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Κίνδυνος τραυματισμού!
1. Οι γρατσουνιές στο γυαλί στην πόρτα της συσκευής μπορούν να 
    εξελιχθούν σε ρωγμές. Μην χρησιμοποιείτε ξέστρο γυαλιού, αιχμηρά ή 
    λειαντικά καθαριστικά ή απορρυπαντικά.
2. Οι μεντεσέδες στην πόρτα της συσκευής μετακινούνται κατά το άνοιγμα ή 
    το κλείσιμο της πόρτας και μπορεί να παγιδευτείτε. 
    Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τους μεντεσέδες.
Κίνδυνος πυρκαγιάς!
1. Εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό του φούρνου μπορούν να προκαλέσουν 
    πυρκαγιά. Μην αποθηκεύετε ποτέ εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό του 
    φούρνου. Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα της συσκευής εάν υπάρχει καπνός 
    στο εσωτερικό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από 
    την παροχή ή κατεβάστε τον ασφαλοδιακόπτη στο κουτί των ασφαλειών.
2. Δημιουργείται ρεύμα όταν ανοίγει η πόρτα της συσκευής. 
    Τυχόν λαδόχαρτο που μπορεί να έρθει σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο 
    και να πάρει φωτιά. Μην τοποθετείτε χαλαρά λαδόχαρτο επάνω από α 
    εξαρτήματα κατά την προθέρμανση. Πρέπει πάντοτε να τοποθετείτε ένα 
    πιάτο ή ένα ταψί επάνω από το λαδόχαρτο. Καλύψτε μόνο την αναγκαία 
    επιφάνεια με λαδόχαρτο. Το λαδόχαρτο δεν πρέπει να προεξέχει από τα 
    εξαρτήματα.
Κίνδυνοι οφειλόμενοι στους μαγνήτες!
Μόνιμοι μαγνήτες χρησιμοποιούνται στον πίνακα ελέγχου ή τα στοιχεία 
ελέγχου. Μπορούν να επηρεάσουν τις ηλεκτρονικές εμφυτεύσιμες συσκευές, 
π.χ. βηματοδότες ή αντλίες ινσουλίνης.
Τα άτομα που φέρουν εμφυτεύσιμες συσκευές στο σώμα τους πρέπει να 
διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον πίνακα ελέγχου.
Αιτίες βλαβών
1. Εξαρτήματα, αλουμινόχαρτο, λαδόχαρτο ή μαγειρικά σκεύη :στο πάτωμα 
    του φούρνου: μην τοποθετείτε εξαρτήματα στο πάτωμα του φούρνου. 
    Μην καλύπτετε το πάτωμα του φούρνου με αλουμινόχαρτο ή λαδόχαρτο. 
    Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη στο πάτωμα του φούρνου εάν η 
    καθορισμένη θερμοκρασία ψησίματος υπερβαίνει τους 50 ºC. Αυτό θα 
    προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας. Θα προκληθεί ζημιά στο εμαγιέ.
2. Αλουμινόχαρτο: Το αλουμινόχαρτο που τοποθετείται εντός του φούρνου 
    δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το τζάμι της πόρτας. Αυτό μπορεί να 
    προκαλέσει μόνιμη αλλοίωση του χρώματος του τζαμιού της πόρτας.
3. Σκεύη από σιλικόνη: Μην χρησιμοποιείτε σκεύη, βάσεις, καλύμματα ή 
    εξαρτήματα που περιέχουν σιλικόνη. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν 
    ζημιά στον αισθητήρα του φούρνου.
4. Νερό σε χώρο μαγειρέματος με υψηλή θερμοκρασία: μην βάζετε νερό στο 
    εσωτερικό του φούρνου όταν είναι ζεστός. Έτσι θα δημιουργηθεί ατμός. 
    Η μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εμαγιέ 
    επικάλυψη.
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5.   Υγρασία στο εσωτερικό του φούρνου: Όταν συμβαίνει για μεγάλη χρονική 
      περίοδο, η παρουσία υγρασίας στο εσωτερικό του φούρνου μπορεί να 
      προκαλέσει διάβρωση. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει μετά τη χρήση. 
      Μην φυλάσσετε υγρά τρόφιμα στο εσωτερικό του φούρνου για μεγάλα 
      χρονικά διαστήματα. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα στο εσωτερικό του 
      φούρνου.
6.   Ψύξη με ανοιχτή την πόρτα της πόρτα της συσκευής: Μετά τη λειτουργία σε 
      υψηλές θερμοκρασίες, αφήσ τε απλά τη συσκευή να κρυώσει με την πόρτα 
      κλειστή. Μην παγιδεύετε τίποτε στην πόρτα της συσκευής.
      Ακόμη και εάν αφήσετε τε την πόρτα πολύ λίγο ανοιχτή, τα έπιπλα που 
      βρίσκονται μπροστά από αυτή ή κοντά σε αυτήν ενδέχεται να υποστούν 
      ζημιά με την πάροδο του χρόνου. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με 
      ανοιχτή την πόρτα εάν δημιουργήθηκε πολλή υγρασία ενώ βρισκόταν σε 
      λειτουργία ο φούρνος.
7.   Φρουτοχυμός: κατά το ψήσιμο ταρτών φρούτων ιδιαίτερα ζουμερών, μην 
      βάζετε μεγάλη ποσότητα φρούτων στον δίσκο ψησίματος. Ο φρουτοχυμός 
      που στάζει από το ταψί αφήνει λεκέδες που δεν αφαιρούνται. Εάν είναι 
      δυνατόν, χρησιμοποιείστε το βαθύτερο σκεύος γενικής χρήσεως.
8.   Εξαιρετικά βρώμικο λάστιχο στεγανοποίησης: Εάν το λάστιχο 
      στεγανοποίησης είναι πολύ βρώμικο, η πόρτα της συσκευής δεν θα κλείνει 
      σωστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι μπροστινές πλευρές των
      κοντινών αντικειμένων μπορούν να υποστούν ζημιά. Διατηρήστε πάντοτε 
      το λάστιχο καθαρό.
9.   Χρήση της πόρτας της συσκευής ως κάθισμα, ράφι ή πάγκος εργασίας: 
      Μην κάθεστε επάνω στην πόρτα της συσκευής και μην τοποθετείτε ή 
      κρεμάτε αντικείμενα από αυτήν. Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη ή 
      εξαρτήματα στην πόρτα της συσκευής.
10. Εισαγωγή εξαρτημάτων : ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, τα 
      εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν εκδορές στο πλαίσιο της πόρτας 
      όταν κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Η εισαγωγή των εξαρτημάτων στο 
      φούρνο στο φούρνο μόνο έως ότου μπορούν να φτάσουν.
11. Μεταφορά της συσκευής: μην μεταφέρετε και μην κρατάτε τη συσκευή 
      από τη λαβή της πόρτας. Η λαβή της πόρτας δεν μπορεί να υποστηρίξει το 
      βάρος της συσκευής και μπορεί να σπάσει.
12. Εάν χρησιμοποιείτε την υπολειμματική θερμοκρασία του φούρνου όταν 
      τον έχετε σβήσει για να διατηρείτε τα τρόφιμα ζεστά, είναι πιθανό να 
      συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα υγρασίας στο εσωτερικό του φούρνου. 
      Αυτό μπορεί να προκαλέσει υδρατμούς και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά 
      λόγω διάβρωσης της συσκευής υψηλής ποιότητας που αγοράσατε καθώς 
      και ζημιές στην κουζίνα σας. Μπορείτε να αποφύγετε το σχηματισμό 
      υδρατμών ανοίγοντας την πόρτα ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
      «Defrost» (Απόψυξη).
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, ότι η 

εγκατάστασή της πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 

επαγγελματικά πρότυπα σύμφωνα με τις 

οδηγίες εγκατάστασης. Οι ζημιές που 

συμβαίνουν λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης 

δεν καλύπτονται από την εγγύηση.  
Ενώ εκτελείτε την εγκατάσταση, πρέπει 

να φοράτε προστατευτικά γάντια για να 

μην κοπείτε από αιχμηρά άκρα.  
Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές πριν 

από την εγκατάστασή της και μη συνδέετε τη 

συσκευή εάν εντοπίσετε ζημιές.  
Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, 

παρακαλείστε να αφαιρέσετε όλα τα μέρη της 

συσκευασίας και την προστατευτική μεμβράνη 

από τη συσκευή.  
Οι διαστάσεις που παρατίθενται εκφράζονται 
σε mm.  
Είναι αναγκαίο να υπάρχει διαθέσιμη πρίζα ή να 

τοποθετείτε έναν ρευματολήπτη στη σταθερή 

καλωδίωση για να αποσυνδέετε τη συσκευή 

μετά την εγκατάσταση εάν είναι αναγκαίο. 

Προειδοποίηση：Η συσκευή δεν πρέπει να 

εγκαθίσταται πίσω από διακοσμητικές πόρτες 

για να αποφεύγεται η υπερθέρμανση.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξηγήσουμε τον πίνακα ελέγχου και τα εξαρτήματα. Ταυτόχρονα, 

θα ανακαλύψετε, επίσης, τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας. 
 
Σημείωση: Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν τα στοιχεία και τα χρώματα 

της κάθε συσκευής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
 

 

Χειροκίνητοι διακόπτες 
 
Περιστρέψτε αυτούς τους διακόπτες για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας , δίπλα σε κάθε διακόπτη έχουν 
τοποθετηθεί  
λεία εικονίδια στον γυάλινο πίνακα ελέγχου για να ελέγχετε εύκολα τη λειτουργία της συσκευής σας με 

τα δάχτυλά σας. 
 

Ενδεικτική λυχνία 
 
Η φωτεινή ένδειξη είναι ένα είδος λυχνίας η οποία σας ενημερώνει εάν λειτουργούν οι αντιστάσεις ή όχι. Κατά 
τη λειτουργία της συσκευής, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. 

 

Διακόπτες 
 
Οι επιμέρους διακόπτες έχουν προσαρμοστεί στις διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας. Η ρύθμιση της 

συσκευής σας μπορεί να γίνει με απλό και άμεσο τρόπο. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις εντολές 

λειτουργίας των χειροκίνητων διακοπτών, κάτι που σας δίνει πλήρη ελευθερία κατά τη χρήση της 

συσκευής.  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
  

Η συσκευή σας έχει διάφορες λειτουργίες οι οποίες διευκολύνουν τη χρήση της. Για να μπορέσετε να 

βρείτε ευκολότερα το σωστό τύπο ψησίματος για το φαγητό σας,, στον πίνακα που ακολουθεί εξηγούμε 

τις διαφορές και τα πεδία εφαρμογής. 
 

Τα σύμβολα για κάθε τύπο σας βοηθούν να τα θυμάστε.  

Τύποι ψησίματος 
  
 Λειτουργία ψησίματος  Θερμοκρασία Χρήση 
  

Λαμπτήρας φούρνου 

 

/ 

 

Για τον φωτισμό του εσωτερικού του φούρνου χωρίς 

    

    
    

ενεργοποίηση των αντιστάσεων.       
       

  Απόψυξη  /  Για ήπιο ξεπάγωμα των κατεψυγμένων τροφίμων. 
       

      Για ψήσιμο πουλερικών, ψαριών και 

  
Διπλό γκριλ + 

 
50°C~250°C 

 μεγαλύτερων κομματιών κρέατος. 
    Ενεργοποιούνται οι αντιστάσεις και ο 
  

Ανεμιστήρας 
   

     
ανεμιστήρας σε εναλλαγή.  Ο ανεμιστήρας       

      κυκλοφορεί τον θερμό αέρα γύρω από τα 

      τρόφιμα. 
       

  
Διπλό γκριλ 

 
50°C~250°C 

 Για το ψήσιμο στο γκριλ επίπεδων τροφίμων 
    όπως μπριζόλες, λουκάνικα, φρυγανισμένο 
      

      ψωμί και άλλα. 

      Θερμαίνεται ολόκληρη η περιοχή κάτω από την 

      αντίσταση. 

  
Επάνω αντίσταση 

   Για ψήσιμο στο γκριλ μικρής ποσότητας από 
     

μπριζόλες και λουκάνικα.     50°C~250°C  
     

Η κεντρική περιοχή κάτω από την αντίσταση       

      θερμαίνεται. 
       

      Για μαγείρεμα και ψήσιμο σε ένα ή περισσότερα 

  Συμβατική λειτουργία -  50°C~250°C  επίπεδα (Όχι περισσότερα από 3). 
  ανεμιστήρας    Ο ανεμιστήρας κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα 
      

      από τις αντιστάσεις στο εσωτερικό του φούρνου. 
       

  Συμβατική λειτουργία    Για παραδοσιακό μαγείρεμα και ψήσιμο σε ένα 

    50°C~250°C  επίπεδο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κέικ  με υγρή 

      επικάλυψη. 

       

      .Για το ψήσιμο πιτσών και φαγητών για τα 

  
Κάτω αντίσταση 

 
50°C~250°C 

 οποία απαιτείται πολύ μεγάλη θερμότητα από 
    

κάτω. Η κάτω αντίσταση  θερμαίνεται και ο       

      ανεμιστήρας κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα 

      σε όλο το εσωτερικό του φούρνου 

  
Λειτουργία αέρα 

 
50°C~250°C 

 Ένα στοιχείο γύρω από τον ανεμιστήρα λειτουργίας 
    

αέρα παρέχει επιπλέον θερμότητα για ψήσιμο στη       

      
λειτουργία αέρα.       

      .  
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Επισημάνσεις 
 
1. Για να αποψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφής, μπορείτε να μετακινήσετε τα πλαϊνά ράφια και 

να τοποθετήσετε το δοχείο στο πάτωμα του φούρνου. 
 
2. Για να θερμάνετε ελαφρώς τα μαχαιροπίρουνα, συνιστάται να αφαιρέσετε τις σχάρες και να 

ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες «Γκριλ με θερμό αέρα» και «Ψήσιμο με αέρα» σε θερμοκρασία 50°C. 

Πρέπει να χρησιμοποιείτε «Γκριλ με θερμό αέρα» εάν τα μαχαιροπίρουνα έχουν καλύψει 

περισσότερο από το ήμισυ του κάτω μέρους του φούρνου. 
 
3. Λόγω της βέλτιστης ομοιομορφίας της κατανομής της ζέστης στο εσωτερικό του φούρνου κατά τη 

λειτουργία «Ψήσιμο με αέρα» ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε ορισμένες περιόδους της διαδικασίας 

ψησίματος για να διασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση. 

 

Προσοχή 
 
1. Εάν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία, η λειτουργία δεν 

θα διακοπεί. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.  
2. Δεν πρέπει να φράσσετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί 

να προκληθεί υπερθέρμανση της συσκευής.  
Για να κρυώσει γρηγορότερα η συσκευή μετά τη λειτουργία, ο ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να 

συνεχίσει να λειτουργεί για ένα διάστημα. 

 

Φωτισμός 
 
Όταν θέτετε τη συσκευή σε οποιαδήποτε λειτουργία, ο λαμπτήρας φούρνου θα είναι μόνιμα αναμμένος 

έως το τέλος της λειτουργίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κύρια λειτουργία: «Λαμπτήρας» κατά τη 

διάρκεια διάφορων λειτουργιών, δηλ. καθαρισμός, προετοιμασία της διαδικασίας ψησίματος, διακοπή των 

λειτουργιών ψησίματος όταν ανοίγει η πόρτα. 

 

Ανεμιστήρας ψύξης 
 
Ο ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες. Ο θερμός αέρας 
διαφεύγει επάνω από την πόρτα.  
 
 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Η συσκευή σας συνοδεύεται από ένα φάσμα εξαρτημάτων. Εδώ μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των 

εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται με τη συσκευή καθώς και πληροφορίες για τη σωστή χρήση τους. 

 

Εξαρτήματα που συνοδεύουν τη συσκευή 
 
Η συσκευή διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 
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Συρμάτινη Δίσκος ψησίματος Σύστημα ασφάλισης της 

σχάρα Για ψήσιμο σε ταψί και πόρτας 

Για τα σκεύη φούρνου, τις φόρμες κέικ ψητά τρόφιμα μικρού Μην αφήνετε τα παιδιά να 

και τα πυράντοχα πιάτα. Για ψητά και μεγέθους. ανοίγουν την πόρτα γιατί 

τρόφιμα που ψήνονται στο γκριλ  μπορεί να καούν. 
 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ταψί για να τοποθετήσετε μέσα υγρό ή να μαγειρέψετε τρόφιμα με υγρά.  
Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε τα πρωτότυπα εξαρτήματα. Είναι ειδικά προσαρμοσμένα για τη 
συσκευή σας.  
Μπορείτε να αγοράσετε εξαρτήματα από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, από 
εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής ή διαδικτυακά (online). 

 

Σημείωση 
 
Τα εξαρτήματα μπορεί να παραμορφωθούν όταν θερμαίνονται. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους. 

Όταν κρυώσουν ξανά, ανακτούν ξανά το αρχικό τους σχήμα. 

 

Εγκατάσταση συστήματος ασφάλισης θύρας  
Εάν η συσκευή σας διαθέτει σύστημα ασφάλισης πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο που 

αγοράσατε), ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:   
1. Χαλαρώστε δύο βίδες στην αριστερή κάτω γωνία του πίνακα ελέγχου όπως εμφανίζεται στην εικόνα  1 
 
2. Αφαιρέστε το σύστημα ασφάλισης πόρτας από το εξάρτημα και στερεώστε το με δύο βίδες στο κάτω   

μέρος του πίνακα ελέγχου όπως περιγράφεται στην εικόνα 2 
 
3. Εάν η λειτουργία ασφάλισης της πόρτας δεν είναι αναγκαία, αλά αφήστε τις δύο βίδες στο 

πλαίσιο χωρίς να τις εγκαταστήσετε.  
 

 

 

Εισαγωγή εξαρτημάτων 
 
Ο φούρνος έχει πέντε θέσεις για σχάρες. Οι θέσεις για σχάρες μετρώνται από κάτω προς τα επάνω. Τα 

εξαρτήματα μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω περίπου έως το ήμισυ της διαδρομής χωρίς να 

δημιουργηθεί κλίση. 

 

Επισημάνσεις 
 
1. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του φούρνου με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 
 
2. Πάντοτε πρέπει να εισάγετε τα εξαρτήματα πλήρως στο φούρνο έτσι ώστε να μην αγγίζουν 

την πόρτα της συσκευής.  

 
 

   

 

 

1 2
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Λειτουργία ασφάλισης  
Τα εξαρτήματα μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω περίπου έως τη μέση της διαδρομής έως να 

ασφαλίσουν στη θέση τους. Η λειτουργία ασφάλισης αποτρέπει τη δημιουργία κλίσης στα εξαρτήματα κατά 

την αφαίρεσή τους. Τα εξαρτήματα πρέπει να εισάγονται στο φούρνο με τον ενδεδειγμένο τρόπο 

προκειμένου να λειτουργήσει ο μηχανισμός μη δημιουργίας κλίσης. Κατά την εισαγωγή της σχάρας στο 

φούρνο, βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισάγεται στο φούρνο με τη σωστή πλευρά όπως στην εικόνα. 1 3   
Κατά την εισαγωγή του δίσκου ψησίματος στο φούρνο, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος   
εισάγεται στο φούρνο με τη σωστή πλευρά όπως στην εικόνα. 1  4 

 

Προαιρετικά εξαρτήματα 
 
Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, 

από εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής ή διαδικτυακά (online). Συμβουλευτείτε τα φυλλάδια 

προϊόντων για περισσότερες λεπτομέρειες.  
Κατά την αγορά, παρακαλείστε να αναφέρετε πάντοτε τον ακριβή αριθμό παραγγελίας του 
προαιρετικού εξαρτήματος. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

2
1

5
4

3
2

1

3 4

 

Σημείωση 
 
Δεν είναι όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα κατάλληλα για όλες τις συσκευές. Κατά την αγορά, 

παρακαλείστε να αναφέρετε πάντοτε τον ακριβή αριθμό αναγνώρισης του προαιρετικού εξαρτήματος. Της 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΑ 
 

Προηγμένη τεχνολογία διάχυσης αέρα 
 
Εάν η συσκευή σας διαθέτει σύστημα ασφάλειας αέρα (ανάλογα με το μοντέλο που 
αγοράσατε), ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:  
Ένα σύστημα ενεργής προστασίας που σας προστατεύει από μη αναμενόμενη θερμότητα: από την 

δροσερή στην αφή πόρτα που προστατεύει από πρόκληση μη συνειδητών εγκαυμάτων έως να ρεύει στο 

πρόσωπό σας η αεροκουρτίνα που παγιδεύει τον θερμό αέρα στο εσωτερικό του φούρνου.  
Κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα του φούρνου ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα ασφάλειας αέρα του 

φούρνου. Αυτό κατευθύνει τον κρύο αέρα και σχηματίζει μια αόρατη κουρτίνα μπροστά από τον φούρνο  
, εμποδίζοντας τον καυτό αέρα να έρθει απευθείας σε επαφή με το πρόσωπό σας και σας κρατά ασφαλή 

για μια πιο άνετη μαγειρική εμπειρία. 
 
Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, η πόρτα είναι κλειστή και το σύστημα ασφάλειας 

αέρα βρίσκεται σε κατάσταση συστολής όπως στην εικόνα  
 
. 
 
Μετά το μαγείρεμα, όταν η πόρτα ανοίξει, το σύστημα προστασία αέρα θα ανοίξει αυτόματα και θα 

αλλάξει την κατεύθυνση του ανέμου στη θύρα εξαερισμού για να στρέψει το θερμό αέρα προς τα κάτω, 

όπως στην εικόνα . 2  
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

2  

1

2
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ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 
 
 

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή  
 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά για να ετοιμάσετε φαγητό πρέπει να 
καθαρίσετε το εσωτερικό του φούρνου και τα εξαρτήματα. 

 
1. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα, τα προστατευτικά καλύμματα από τις επιφάνειες και τα 

προστατευτικά μεταφοράς.  
2. Αφαιρέστε όλα εξαρτήματα και τις σχάρες από το εσωτερικό του φούρνου. 

 
3. Καθαρίστε ενδελεχώς τα εξαρτήματα και τις σχάρες με νερό και σαπούνι και πετσέτα ή απαλή 

βούρτσα. 
 

4. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του φούρνου δεν περιέχει υπολείμματα της συσκευασίας, 

κόκκους πολυστερίνης ή κομμάτια ξύλου που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς.  
5. Σκουπίστε τις λείες επιφάνειες στο εσωτερικό του φούρνου με ένα απαλό, υγρό ύφασμα. 

 
6. Για να αφαιρέστε τυχόν οσμή νέας συσκευής, θερμάνετε τη συσκευή όταν είναι άδεια και με την πόρτα 

του φούρνου κλειστή.  
7. Πρέπει να αερίζετε καλά την κουζίνα όταν η συσκευή θερμαίνεται για πρώτη φορά. Ενόσω διαρκεί 

αυτό, κρατήστε παιδιά και κατοικίδια εκτός κουζίνας. Κλείστε την πόρτα των διπλανών δωματίων. 
 

8. Προσαρμόστε κατάλληλα τις ενδεδειγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να μάθετε πώς να 

προγραμματίζετε το χρόνο ψησίματος και τη θερμοκρασία στην επόμενη ενότητα.  
 

Ρυθμίσεις Αφού κρυώσει η συσκευή: 
  

1. Καθαρίστε τις λείες επιφάνειες και την πόρτα  
Λειτουργία ψησίματος    με σαπούνι, νερό και ένα πιατόπανο . 
    

2. Στεγνώστε όλες τις επιφάνειες. 
Θερμοκρασία 250°C 

3. Τοποθετήστε τις σχάρες. 

    

Χρόνος 1 ώρα   

      

 

 

 
  

 
 

 
Επιλογή λειτουργίας  
Η προεπιλεγμένη λειτουργία απενεργοποιείται. Εάν επιθυμείτε να 

επιλέξετε μια λειτουργία μαγειρέματος, μπορείτε να το κάνετε 
χρησιμοποιώντας τον αριστερό χειροκίνητο διακόπτη 
λειτουργιών. Υπάρχει ένας δείκτης στον διακόπτη. Περιστρέψτε 
τον διακόπτη έτσι ώστε ο δείκτης να δείχνει τη λειτουργία που 
επιθυμείτε να επιλέξετε. 

 
 

 
Επιλογή θερμοκρασίας  

Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε ια θερμοκρασία μαγειρέματος,  
ο τρόπος να το κάνετε είναι παρόμοιος με την επιλογή 

τρόπου λειτουργίας. Μπορείτε να το κάνετε 

χρησιμοποιώντας τον δεξιό διακόπτη επιλογής 

θερμοκρασίας. Υπάρχει ένας δείκτης στον διακόπτη. 

Περιστρέψτε τον διακόπτη έτσι ώστε ο δείκτης να 

δείχνει τη θερμοκρασία που επιθυμείτε να επιλέξετε. 
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ΧΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ  
 
 

Ξυπνητήρι Κλείδωμα 
Διάρκεια   

 
 
 
 

 

Ρολόι 
 

Ώρα ολοκλήρωσης  
 
 
 
 

 

Λειτουργία Μείον Πλην Κλείδωμα  

 

Μετά ενεργοποιείστε τη ρύθμιση, ‘0:00’ και το εικονίδιο του ρολογιού θα αναβοσβήνει στην 

οθόνη πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε.  
Πλήκτρο 1:* ρολόι→ρύθμιση ξυπνητηριού→διάρκεια→ρύθμιση→ρύθμιση ολοκλήρωσης→ρολόι 

ρύθμιση→*ρολόι（*：προεπιλογή） 
 
Πλήκτρο 2: πλην(-) Πλήκτρο 3: συν Πλήκτρο 4: Κλείδωμα  
1 、Ρύθμιση ξυπνητηριού 
 
1 ) Πιέστε το πλήκτρο 1 , εικονίδιο ξυπνητηριού που αναβοσβήνει δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία 

ξυπνητηριού. Θα εμφανιστεί το «0:00». Πιέστε το πλήκτρο 2 και 3 για να ρυθμίσετε το χρόνο. Το 

εύρος προσαρμογής χρόνου είναι «0:01~ 23:59». Πιέστε μια φορά το συν ή πλην 1 και κρατήστε 

πιεσμένο για 1.5 δευτερόλεπτα για γρήγορη προσαρμογή. Περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα για να 

επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, θα εμφανιστεί το εικονίδιο του ξυπνητηριού και θα αρχίσει να ηχεί το 

ξυπνητήρι. Μετά την αντίστροφη μέτρηση, θα εμφανιστεί το «0:00» ενώ ο ήχος από το ξυπνητήρι θα 

ηχήσει 4 φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το σταματήσετε. 
 
2) Εάν δεν υπάρξει λειτουργία για 2 λεπτά, ο ήχος θα σταματήσει. 2、Ρύθμιση 

διάρκειας 
 
1 ) Πιέστε το πλήκτρο 1 , επιλέξτε τη λειτουργία «duration» (διάρκεια), θα αναβοσβήνει το 

εικονίδιο της διάρκειας ,θα εμφανιστεί το «0:00».  
Πιέστε το πλήκτρο 2 και 3 για να προγραμματίσετε τη χρονική διάρκεια ενώ το εύρος προσαρμογής 
είναι «0:01~ 23:59».  
Πιέστε μια φορά το συν ή πλην 1, κρατήστε πιεσμένο για1.5 δευτερόλεπτα για γρήγορη προσαρμογή. Η 

ένδειξη θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα, συνεπώς οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν εντός αυτού του 

χρονικού πλαισίου . Στην αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστεί ξανά η ώρα και η ημερομηνία. Μετά τη 

ρύθμιση, θα εμφανιστεί το εικονίδιο της διάρκειας ενώ θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Όταν 

σταματήσει η αντίστροφη μέτρηση θα απενεργοποιηθεί. Το εικονίδιο «Duration’» (διάρκεια) θα 

εμφανιστεί η ένδειξη, «0:00» ενώ θα ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση δύο φορές ανά 5 δευτερόλεπτα. 

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε την ηχητική ειδοποίηση και πιέστε το πλήκτρο 1 για να 

εμφανιστεί η ώρα της ημέρας. 
 
2) Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, πιέστε το πλήκτρο 1 για να ελέγξετε και να μεταβάλετε το 
χρόνο ψησίματος . 
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ΧΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ  
 

3) Αφού σταματήσει η αντίστροφη μέτρηση, εάν δεν υπάρξει λειτουργία για 2 λεπτά, ο ήχος θα σταματήσει.  
4) Εάν η διάρκεια προγραμματιστεί πριν από τον χρόνο ολοκλήρωσης, ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί μόνο να αυξηθεί 

όχι να μειωθεί. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να προστεθεί μπορεί να είναι μετά τις 23,59 ώρες. Όταν ο χρόνος έως τον 

τερματισμό είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο διάρκειας, ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να μειωθεί με την πίεση του 

πλήκτρου 2. Θα μειώνεται μέχρι ο χρόνος ολοκλήρωσης θα αντιστοιχεί στον χρόνο διάρκειας + την τρέχουσα ώρα που 

είναι ίσος με τον χρόνο διάρκειας + 1 λεπτό). Εάν ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι μεγαλύτερος, από τη διάρκεια + την 

τρέχουσα ώρα , η προγραμματισμένη ρύθμιση θα απενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί το εικονίδιο χρόνου ολοκλήρωσης. 

Όταν ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι ίσος με τη διάρκεια + την τρέχουσα ώρα , η προγραμματισμένη ρύθμιση θα 

απενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί το εικονίδιο χρόνου ολοκλήρωσης. 

 
3、Λειτουργία ώρας  
11))Πατήστε το πλήκτρο 1 για να επιλέξετε τη λειτουργία ώρας. Το εικονίδιο της ώρας θα αναβοσβήνει, πιέστε το 

πλήκτρο 2 για να ρυθμίσετε την ώρα. Το εύρος είναι 24 ώρες. Πιέστε μια φορά το συν ή πλην 1, κρατήστε πιεσμένο 

για δευτερόλεπτα για γρήγορη προσαρμογή. Εάν δεν υπάρξει λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η ώρα 

της ημέρας ενώ το εικονίδιο της ώρας θα απενεργοποιηθεί.  
22))Εάν αλλάξει η ρύθμιση της ώρας αφού προγραμματίστε το ξυπνητήρι, τη διάρκεια και το χρόνο 

ολοκλήρωσης, η ρύθμιση το ξυπνητηριού δεν θα αλλάξει ενώ θα επαναπρογραμματιστούν η διάρκεια και ο 

χρόνος ολοκλήρωσης. 

 
4、Λειτουργία ασφάλισης  
Πιέστε το πλήκτρο ασφάλισης για 3 δευτερόλεπτα σε οποιονδήποτε χρόνο, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία 

ασφάλισης και θα εμφανιστεί το εικονίδιο ασφάλισης.. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ασφάλισης για 3 δευτερόλεπτα για 

να ξεκλειδώσει. Το εικονίδιο απενεργοποιείται.  
Κατά τη διάρκεια της κατάστασης ασφάλισης, εάν πιέσετε το πλήκτρο θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος 

ενώ το εικονίδιο ασφάλισης θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα. 

 
5、Άλλες πληροφορίες  
1) Κατά τη ρύθμιση του ξυπνητηριού, της διάρκειας και του χρόνου ολοκλήρωσης, θα εμφανιστούν τα εικονίδια 

της ώρας του ξυπνητηριού καθώς και τα εικονίδια διάρκειας και χρόνου ολοκλήρωσης του ξυπνητηριού . 
 
2) Αφού ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, τη διάρκεια και το χρόνο ολοκλήρωσης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο 1 

για να αλλάξετε το χρόνο ολοκλήρωσης, τη διάρκεια και την ώρα της ημέρας. 
 
3)Εάν η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από την ώρα που θα χτυπήσει το ξυπνητήρι, θα ακουστεί μόνο ένας βόμβος από το 

ξυπνητήρι. 

 

 
Φωτεινή ένδειξη 
 
Ενώ η συσκευή αρχίζει να μαγειρεύει τρόφιμα ή ποτά, θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη για να σας ειδοποιήσει. Κατά την περίοδο 
ψησίματος, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει. Αυτό εξαρτάται από το εάν λειτουργούν οι αντιστάσεις ή όχι. 
 
Αλλαγή ρυθμίσεων 
 
Κατά την περίοδο λειτουργίας της συσκευής, τα χειριστήρια στον πίνακα ελέγχου μπορούν α να περιστραφούν ξανά 

σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή των ρυθμίσεων.  
Περιστρέψτε το χειριστήριο ελέγχου λειτουργιών από την τρέχουσα λειτουργία σε μια άλλη ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία για 

να αλλάξετε τη λειτουργία ενώ μαγειρεύονται τα τρόφιμα. Τότε, εάν στρέψετε το χειριστήριο στην ένδειξη LAMP  
ή DEFROST , οι αντιστάσεις θα απενεργοποιηθούν. Εάν στρέψετε το χειριστήριο στην αρχική του θέση, θα απενεργοποιηθεί η 

συσκευή αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης. 
 
. 
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Εάν περιστρέψετε το χειριστήριο θερμοκρασίας από την παρούσα ρύθμιση σε μια άλλη ενώ λειτουργεί η 

συσκευή, αυτό σημαίνει ότι θα μεταβάλλετε τη θερμοκρασία ψησίματος ενώ μαγειρεύονται τα τρόφιμα. 

Τότε, εάν επιστρέψετε το χειριστήριο στην αρχική του θέση, θα απενεργοποιηθούν οι αντιστάσεις. Θα 

εξακολουθούν να λειτουργούν λαμπτήρας φούρνου και ο χρονοδιακόπτης. Η συνέχιση της λειτουργίας του 

ανεμιστήρα ψησίματος θα εξαρτηθεί από την θερμοκρασία που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό της 

συσκευής. 
 
Εάν περιστρέψετε το χειριστήριο ελέγχου της ώρας από την παρούσα σε άλλη ρύθμιση ενώ λειτουργεί η 

συσκευή ότι αλλάζετε τον υπόλοιπο χρόνο ψησίματος ενώ το φαγητό βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία 

ψησίματος. Τότε, εάν επιστρέψετε το χειριστήριο στην αρχική του θέση, θα απενεργοποιήσετε τη 

συσκευή. Θα παρατηρήσετε ότι η φωτεινή ένδειξη σβήνει ως ένδειξη απενεργοποίησης. 

 

Προσοχή! 
 
Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά μεγάλη θερμότητα ιδιαίτερα στο 

εσωτερικό του φούρνου. Μην αγγίζετε ποτέ τις εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής ή τις αντιστάσεις. 

Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ή τα μαγειρικά σκεύη φούρνου από το 

εσωτερικό του φούρνου και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Κρατήστε τα παιδιά σε απόσταση ασφαλείας 

Κρατήστε τα παιδιά σε απόσταση ασφαλείας όσο η συσκευή είναι πολύ ζεστή για να αποφύγετε 

εγκαύματα. 
 

Σημείωση 
 
Η μεταβολή της λειτουργίας/της θερμοκρασίας/του υπόλοιπου χρόνου ψησίματος ενδέχεται να επηρεάσει 

αρνητικά την ποιότητα του ψησίματος και, συνεπώς, συνιστούμε θερμά να μην προβαίνετε σε τέτοιες 

μεταβολές εκτός εάν διαθέτετε μεγάλη εμπειρία στο ψήσιμο. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 

 

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα τα οποία δεν είναι αναγκαία κατά τη διαδικασία μαγειρέματος 
ή ψησίματος  

2. Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψησίματος/μαγειρέματος.  
3. Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διαδικασία ψησίματος & μαγειρέματος, αλλάξτε τη λειτουργία 

σε «Lamp» (Λαμπτήρας) (Χωρίς να αλλάξετε τη θερμοκρασία). 
 
4. Μειώστε τη θερμοκρασία στις λειτουργίες χωρίς ανεμιστήρα σε 50°C σε 5 έως 10 λεπτά πριν την 

ολοκλήρωση του χρόνου μαγειρέματος & ψησίματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τη θερμότητα του φούρνου για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 
 
5. Χρησιμοποιείστε τη λειτουργία «Fan Heating» (Ψήσιμο με ανεμιστήρα) όποτε είναι δυνατό. Μπορείτε 

να μειώσετε τη θερμοκρασία κατά 20°C έως 30°C.  
6. Μπορείτε να μαγειρέψετε και να ψήσετε σε περισσότερα από ένα επίπεδα ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας 

τη λειτουργία «Fan Heating» .  
7. Εάν δεν είναι δυνατό να μαγειρεύετε και να ψήνετε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα, μπορείτε να 

τα ψήσετε το ένα μετά το άλλο χρησιμοποιώντας την θερμότητα που υπάρχει ήδη στον φούρνο.  
8. Μην προθερμαίνετε έναν άδειο φούρνο εάν δεν είναι αναγκαίο.  

Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετείστε το φαγητό στο φούρνο αμέσως μόλις επιτευχθεί η 

ενδεδειγμένη θερμοκρασία , σβήνοντας την πρώτη φορά την ενδεικτική λυχνία. 
 
9. Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα που αντανακλούν τη θερμότητα, όπως αλουμινόχαρτο για να καλύψετε 

το δάπεδο του φούρνου.  
10. Χρησιμοποιείστε τον χρονοδιακόπτη ή/και ανιχνευτή θερμοκρασίας όποτε είναι δυνατό.  
11. Χρησιμοποιείστε φόρμες ψησίματος με σκούρο ματ φινίρισμα καθώς και ελαφριές φόρμες και 

δοχεία ψησίματος. Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε βαριά εξαρτήματα με γυαλιστερές 

επιφάνειες όπως ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο.  
 
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Η συσκευασία έχει κατασκευαστεί για να προστατεύει την καινούργια συσκευή σας από ζημιές κατά τη 

μεταφορά. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν επιλεγεί προσεκτικά και πρέπει να ανακυκλώνονται. 

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν συχνά πολύτιμα υλικά. Παρακαλείστε να μην 

απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.  
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Το ακρυλαμίδιο παράγεται κυρίως με το ψήσιμο αμυλούχων τροφίμων (δηλαδή πατάτες, τηγανιτές 

πατάτες, ψωμί) σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

 

Συμβουλές 
 
1. Εφαρμόστε μικρά χρονικά διαστήματα ψησίματος.  
2. Ψήστε τα τρόφιμα μέχρι να αποκτήσουν χρυσό χρώμα στην επιφάνειά τους, Μην τα 

καίτε μέχρι να γίνουν σκούρα καφέ.  
3. Οι μεγαλύτερες μερίδες τροφίμων περιέχουν λιγότερο ακρυλαμίδιο.  
4. Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Fan Heating» εφόσον είναι δυνατόν.  
5. Τηγανιτές πατάτες: Τοποθετείστε περισσότερα από 450g ανά δίσκο, τοποθετήστε 

τις ομοιόμορφα απλωμένες και περιστρέψτε τις ανά διαστήματα. Χρησιμοποιήστε 
τις πληροφορίες προϊόντος εάν είναι διαθέσιμες για να έχετε το καλύτερο 
αποτέλεσμα μαγειρέματος.  

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ 
 

Προϊόν καθαρισμού 
 
Με τη σωστή φροντίδα και καθαρισμό η συσκευή σας θα διατηρήσει την εμφάνισή της και θα 

παραμείνει πλήρως λειτουργική για πολύ καιρό ακόμη. Σε αυτή την ενότητα θα σας εξηγήσουμε πώς 

πρέπει να φροντίζετε και να καθαρίζετε σωστά τη συσκευή σας.  
Για να βεβαιωθείτε ότι οι διάφορες επιφάνειες δεν έχουν υποστεί ζημιά με τη χρήση λάθους 

καθαριστικού, παρατηρείστε τις πληροφορίες στον πίνακα. Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, 

ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται όλα τα σημεία που αναφέρονται στον πίνακα. 

 

Προσοχή!  

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην επιφάνεια 
 
Μην χρησιμοποιείτε:  
1. Σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά.  
2. Προϊόντα καθαρισμού με υψηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα.  
3. Σκληρά πανάκια καθαρισμού ή σφουγγάρια καθαρισμού.  
4. Καθαριστικά υπό υψηλή πίεση ή καθαριστικά ατμού.  
5. Ειδικά προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής ενώ είναι ζεστή. 
 
Πλένετε ενδελεχώς τα νέα σφουγγαράκια πριν από τη χρήση. 

 

Συμβουλή 
 
Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας υψηλής ποιότητας 
από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. 
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Εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής Καθαρισμός 
   

 Ζεστό νερό με σαπούνι:  
 Καθαρίστε με μια πετσέτα και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό κομμάτι 

Εξωτερικό της 
πανί.  

Αφαιρέστε αμέσως κηλίδες ασβέστη, γράσου, αμύλου και λευκωματίνης (π.χ. 
συσκευής ασπράδι αυγού).  

Πρόσοψη από 
 

Αυτές οι κηλίδες μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση. 
ανοξείδωτο χάλυβα Ειδικά προϊόντα καθαρισμού για ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλα για θερμές 

 

 επιφάνειες, διατίθενται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας 

 ή από εξειδικευμένους εμπόρους λιανικής. 

 Απλώστε ένα πολύ λεπτό στρώμα του προϊόντος καθαρισμού με ένα μαλακό 

 πανί.  
   

Πλαστικά μέρη 

Ζεστό νερό με σαπούνι:  
Καθαρίστε με ένα πανί και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό 

 ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό γυαλιού ή ξύστρα γυαλιού. 
   

Βαμμένες επιφάνειες 
Ζεστό νερό με σαπούνι:  
Καθαρίστε με ένα πανί και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό ύφασμα.  

   

 Ζεστό νερό με σαπούνι:  
Πίνακας ελέγχου Καθαρίστε με ένα πανί και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό ύφασμα. 

 Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό γυαλιού ή ξύστρα γυαλιού. 
   

 Ζεστό νερό με σαπούνι:  
Πλαίσια πόρτας Καθαρίστε με ένα πανί και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό ύφασμα. 

 Μην χρησιμοποιείτε ξύστρα γυαλιού ή σφουγγαράκι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
   

 Ζεστό νερό με σαπούνι:  

Λαβή πόρτας Καθαρίστε με ένα πανί και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό ύφασμα. 

Εάν ένα προϊόν διάλυσης αλάτων έρθει σε επαφή με το χερούλι της πόρτας  

 σκουπίστε το αμέσως. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αφαίρεση τυχόν 

 λεκέδων.  
  

Εμαγιέ επιφάνειες Ακολουθείστε τις οδηγίες για τις επιφάνειες του χώρου ψησίματος που 

και βρίσκονται μετά τον πίνακα.  

αυτοκαθαριζόμενες   

επιφάνειες   
    
 
Γυάλινο κάλυμμα του 

εσωτερικού φωτισμού 

 
Ζεστό νερό με σαπούνι:  
Καθαρίστε με ένα πανί και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό ύφασμα. 

Εάν ο χώρος ψησίματος είναι πολύ λερωμένος χρησιμοποιείστε 

καθαριστικό φούρνου.  

 Λάστιχο στεγανοποίησης Ζεστό νερό με σαπούνι: 

 πόρτας Καθαρίστε με ένα πανί. Μην το τρίβετε με σύρμα. 
 Μην το αφαιρείτε  

  Καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα: 

 Κάλυμμα πόρτας από Ακολουθείστε  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή. 

 ανοξείδωτο χάλυβα Μην  χρησιμοποιείτε  προϊόντα  φροντίδας  για 
  ανοξείδωτο χάλυβα. Αφαιρέστε το κάλυμμα της 

  πόρτας πριν τον καθαρισμό. 
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Εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής Καθαρισμός 

 Ζεστό νερό με σαπούνι:  
Εξαρτήματα Μουσκέψτε τα σε νερό και καθαρίστε με πιατόπανο ή βούρτσα. 

 Σε περίπτωση έντονης βρωμιάς, χρησιμοποιείστε σφουγγαράκι από 

 ανοξείδωτο χάλυβα.  
    

Συρμάτινες σχάρες 
Ζεστό νερό με σαπούνι: 

Μουσκέψτε τα σε νερό και καθαρίστε με πιατόπανο ή βούρτσα.  

 . 

 
Ζεστό νερό με σαπούνι:   

 
Σύστημα έλξης προς τα 
έξω  

Καθαρίστε με πιατόπανο ή βούρτσα.  
Μην αφαιρείτε το λιπαντικό ενώ οι ράγες είναι τραβηγμένες 
τραβηγμένες προς τα έξω. Είναι καλύτερο να καθαρίζονται ενώ 
βρίσκονται εντός. Δεν πρέπει να καθαρίζονται στο πλυντήριο πιάτων.  

 

 

Θερμόμετρο κρέατος 
Ζεστό νερό με σαπούνι:  

Καθαρίστε με πιατόπανο ή βούρτσα. Δεν πρέπει να καθαρίζεται στο .  

πλυντήριο πιάτων. 

 

Επισημάνσεις 
 
1. Τυχόν ελαφρές χρωματικές διαφορές στο μπροστινό μέρος της συσκευής προκαλούνται από τη 

χρήση διαφόρων υλικών όπως το γυαλί, το πλαστικό και το μέταλλο.  
2. Οι σκιές στα πάνελ των θυρών που μοιάζουν με ραβδώσεις προκαλούνται από τις αντανακλάσει του 

εσωτερικού φωτισμού. 
 
3. Το σμάλτο ψήνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μικρές διαφορές στο 

χρώμα. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία. Τα άκρα των λεπτών δίσκων 

δεν έχουν επισμαλτωθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, αυτά τα άκρα μπορεί να είναι τραχιά. Αυτό δεν 

επηρεάζει τη αντιδιαβρωτική προστασία. 
 
4. Διατηρείτε πάντοτε τη συσκευή καθαρή και αφαιρέστε αμέσως τη βρωμιά έτσι ώστε να μην 

συσσωρεύεται επίμονη βρωμιά. 

 

Συμβουλές 
 
1. Καθαρίστε το χώρο μαγειρέματος μετά από κάθε χρήση. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι δεν ψήνονται οι 

ακαθαρσίες. Πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε αμέσως κηλίδες από ασβέστη, γράσο, άμυλο και λευκωματίνη 
(π.χ. ασπράδι αυγού).  

2. Αφαιρέστε αμέσως κηλίδες τροφίμων που περιέχουν ζάχαρη, εάν είναι δυνατόν ενώ η κηλίδα είναι 
ακόμη ζεστή.  

3. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σκεύη για ψήσιμο, π.χ. ένα ταψί ψησίματος. 
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ΠΟΡΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

Με τη σωστή φροντίδα και καθαρισμό η συσκευή σας θα διατηρήσει την εμφάνισή της και θα παραμείνει 

πλήρως λειτουργική για πολύ καιρό ακόμη. Η παρούσα ενότητα θα σας ενημερώσει για το πώς θα 

αφαιρέσετε την πόρτα της συσκευής για να την καθαρίσετε.  
Για τον καθαρισμό και την αφαίρεση των πάνελ των θυρών μπορείτε να αποσυνδέσετε την πόρτα της 

συσκευής. Οι μεντεσέδες της πόρτας της συσκευής είναι εφοδιασμένοι με μοχλό ασφάλισης.  
Όταν οι μοχλοί ασφάλισης είναι κλειστοί, η πόρτα της συσκευής ασφαλίζεται στη θέση της. Δεν μπορεί 

να αποσυνδεθεί. Όταν οι μοχλοί ασφάλισης είναι ανοιχτοί για να αποσυνδεθεί η πόρτα της συσκευής, οι 

μεντεσέδες είναι κλειδωμένοι. Δεν μπορούν να κλείσουν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού!  
1. Εάν οι μεντεσέδες δεν είναι κλειδωμένοι, μπορούν να κλείσουν με μεγάλη δύναμη. Βεβαιωθείτε ότι οι 

μοχλοί ασφάλισης έχουν κλείσει πλήρως ή ότι είναι πλήρως ανοιχτοί κατά την αποσύνδεση της 

πόρτας. 
 
2. Οι μεντεσέδες στην πόρτα της συσκευής μετακινούνται κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας και 

μπορεί να παγιδευτείτε. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τους μεντεσέδες. 
 

Αφαίρεση της πόρτας της συσκευής 
 
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα της συσκευής.  
2. Ανοίξτε αναδιπλώνοντας τους δύο μοχλούς ασφάλισης αριστερά και δεξιά  
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής μέχρι να φτάσει στο στοπ.  
4. Και με τα δύο χέρια, πιάστε την πόρτα από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά και τραβήξτε την προς τα 

έξω και προς τα επάνω.  
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Τοποθέτηση της πόρτας της συσκευής 
 
Συνδέστε ξανά την πόρτα της συσκευής με την αντίθετη σειρά μέχρι να την αφαιρέσετε. 
 
1. Όταν συνδέετε την πόρτα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι οι δύο μεντεσέδες είναι τοποθετημένοι 

επάνω στις οπές τοποθέτησης στο μπροστινό μέρος του φούρνου.  
Βεβαιωθείτε ότι οι μεντεσέδες έχουν εισαχθεί στη σωστή θέση. Εάν αισθανθείτε 

οποιαδήποτε αντίσταση , βεβαιωθείτε ότι οι μεντεσέδες έχουν εισαχθεί στις οπές δεξιά. 
 
2. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα της συσκευής, ενώ ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μπορείτε να 

ελέγξετε ακόμη μια φορά εάν οι μεντεσέδες βρίσκονται στη σωστή θέση. Εάν τοποθετήσετε λάθος 

εξάρτημα δεν θα μπορείτε να ανοίξετε πλήρως την πόρτα της συσκευής. Αναδιπλώστε και τους 

δύο μοχλούς ασφάλισης και κλείστε τους ξανά. 
 
3. Κλείστε την πόρτα του χώρου μαγειρέματος. Επίσης, σας συνιστούμε θερμά να ελέγξετε ακόμη 

μια φορά, εάν , η πόρτα βρίσκεται στη σωστή θέση και εάν τα ανοίγματα εξαερισμού δεν έχουν 

σφραγιστεί κατά το ήμισυ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Αφαίρεση του καλύμματος της πόρτας 
 
Είναι δυνατό να αποχρωματιστεί η πλαστική επένδυση στο κάλυμμα της πόρτας. Για να 

εκτελέσετε ενδελεχή καθαρισμό μπορείτε να ;αφαιρέσετε το κάλυμμα. 
 
Αφαιρέστε την πόρτα της συσκευής όπως περιγράφεται προηγουμένως.  
1. Πιέστε στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του καλύμματος..  
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα. 
 
3. Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα της συσκευής , μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα τα υπόλοιπα μέρη της 

πόρτας για να μπορέσετε να συνεχίσετε τον καθαρισμό. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού της 

πόρτας της συσκευής, Όταν ο καθαρισμός της πόρτας της συσκευής ολοκληρωθεί, τοποθετήστε ξανά 

στη θέση του το κάλυμμα της συσκευής και πιέστε το μέχρι να ακουστεί ήχος ότι έχει ασφαλίσει.  
4. Συνδέστε ξανά την πόρτα της συσκευής και κλείστε την. 
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Αλλαγή του καλωδίου τροφοδοσίας 
 

Η θέση A δείχνει τη θέση του σημείου σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά του 

εξωτερικού περιβλήματος και είναι κλειστό. 
 

Βήματα: α. Αποσυνδέστε από το ρεύμα, χρησιμοποιείστε ένα μικρό επίπεδο κατσαβίδι για να ανοίξετε τις 

δύο κλέμες 1，2.  
β. Χρησιμοποιείστε ένα κατσαβίδι Phillips για να βγάλετε τις βίδες 3，4 ，5 και 6. 

 
γ. Αλλάξτε το νέο τροφοδοτικό καλώδιο, τοποθετείστε το κίτρινο/πράσινο σύρμα στο 3，το καφέ 

σύρμα στο 4， το μπλε σύρμα στο 5. 
 

δ. Περιστρέψτε τη βίδα στο 6 κλείστε το πλαίσιο σημείου σύνδεσης και ολοκληρώστε την αλλαγή.  
 

 

 

 
 

καφέ {L}  
κίτρινο/πράσινο  

μπλε {N}  

καλώδιο τροφοδοσίας 
 

 

 

Πίσω πλευρά εξωτερικού περιβλήματος Σημείο σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας 

 

Σχάρες 
 

Όταν θελήσετε να καθαρίστε ενδελεχώς τις σχάρες και το φούρνο, μπορείτε να αφαιρέσετε τις σχάρες και 

να τα καθαρίσετε. Έτσι, η συσκευή σας θα διατηρήσει την εμφάνισή της και θα παραμείνει πλήρως 

λειτουργική για αρκετό καιρό.  
Αποσύνδεση και επανεγκατάσταση 

των σχαρών. Εισαγωγή των 

βάσεων στήριξης.  
Σύνδεση των σχαρών. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

   
 

1 

3 

2 

2
3

1

 

 
1  2 3 4 
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A 
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Προσοχή! 
 
Παρόλο που η πόρτα της συσκευής έχει εγκατασταθεί επιτυχώς, μπορεί να βγει, επίσης, και το κάλυμμα 
της πόρτας. 
 
1. Η αφαίρεση του καλύμματος της πόρτας σημαίνει ότι ελευθερώνεται το εσωτερικό τζάμι της πόρτας 

συσκευής ενώ το τζάμι μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμό. 
 
2. Η αφαίρεση του καλύμματος και του εσωτερικού τζαμιού της πόρτας σημαίνει ότι μειώνεται το 

συνολικό βάρος της πόρτας της συσκευής. Οι μεντεσέδες μπορούν να αφαιρεθούν ευκολότερα όταν 

κλείνετε την πόρτα και ενδέχεται να παγιδευτείτε. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τους μεντεσέδες. 
 
Λόγω των δύο προηγούμενων σημείων, συνιστούμε θερμά να μην μετακινήσετε το κάλυμμα της πόρτας 

εκτός εάν αφαιρεθεί η πόρτα της συσκευής. Η βλάβη που προκαλείται από μη ενδεδειγμένη λειτουργία 

δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 

 
 

 

Αφαίρεση τηλεσκοπικών ολισθητήρων  
( λάβετε ως παράδειγμα την αριστερή πλευρά και κάντε το ίδιο για τη 

δεξιά πλευρά)  
1. Ανασηκώστε το ένα άκρο των τηλεσκοπικών ολισθητήρων.  
2. Ανασηκώστε το ολόκληρο τον τηλεσκοπικό ολισθητήρα και αφαιρέστε τον από την πίσω πλευρά.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2

GR-24



 

Τοποθέτηση τηλεσκοπικών ολισθητήρων  
( λάβετε ως παράδειγμα την αριστερή πλευρά και κάντε το ίδιο για τη 

δεξιά πλευρά) 

 

1. Τοποθετείστε τα σημεία A και  B των τηλεσκοπικών ολισθητήρων οριζόντια στο εξωτερικό σύρμα.  
2. Περιστρέψτε τους τηλεσκοπικούς ολισθητήρες αριστερόστροφα (δεξιόστροφα για τη δεξιά πλευρά）κατά 

90 μοίρες. 
 
3. Σπρώξτε τους τηλεσκοπικούς ολισθητήρες προς τα εμπρός και ασφαλίστε το σημείο C στο 

κάτω σύρμα και το σημείο D στο επάνω σύρμα.  
 
 
 

 

 

1

2

3

B

A

C

D
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ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΟΤΑΝ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
 

 

Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα, πριν καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών πριν βεβαιωθείτε ότι δεν 

οφείλεται σε μη ενδεδειγμένη λειτουργία και ανατρέξτε στον πίνακα σφαλμάτων προσπαθώντας να 

επιλύσετε οι ίδιοι το πρόβλημα. Μπορείτε συχνά να διορθώσετε εύκολα τεχνικά σφάλματα της συσκευής. 

Εάν ένα φαγητό δεν μαγειρεύεται ακριβώς όπως θέλετε, μπορείτε να βρείτε πολλές συμβουλές και οδηγίες 

στο τέλος του εγχειριδίου χρήσης. 

 

 Σφάλμα Πιθανή αιτία Σημειώσεις/διορθωτική ενέργεια  
     

  Ελαττωματική Ελέγξτε το διακόπτη στον πίνακα ασφαλειών.  
 Η συσκευή δεν ασφάλεια   
    

 λειτουργεί.  
Ελέγξτε εάν το φως της κουζίνας ή άλλες συσκευές στην 

 
  

Διακοπή ρεύματος 
 

  κουζίνα λειτουργούν.  
    

     

 Τα χειριστήρια Τα Τα χειριστήρια μπορούν να αφαιρεθούν.  
 έπεσαν από την χειριστήρια Απλά τοποθετείστε τα χειριστήρια πίσω στην υποδοχή τους  

 υποδοχή τους αποσυνδέθηκα στον πίνακα ελέγχου και σπρώξτε τα προς τα μέσα έτσι ώστε  

 στον πίνακα ν τυχαία να στερεωθούν στη θέση τους και να είναι δυνατή η  

 ελέγχου  περιστροφή τους όπως συνήθως.  

   Τα χειριστήρια μπορούν να αφαιρεθούν.  
   Για να αποδεσμεύσετε τα χειριστήρια απλά αφαιρέστε τα από  

   τη βάση τους.  
 

Δεν είναι Υπάρχει 

Εναλλακτικά, πιέστε στο έξω άκρο των χειριστηρίων έτσι  

 ώστε να πάρουν κλίση και να μπορέσετε να τα ιάσετε  

 δυνατή η βρωμιά κάτω εύκολα.  

 εύκολη από τα Καθαρίστε προσεκτικά τα χειριστήρια με πανί και νερό με  

 περιστροφή των χειριστήρια σαπούνι. Στεγνώστε τα με ένα απαλό ύφασμα. Μην  

 χειριστηρίων.  χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά υλικά.  

   Μην τα μουσκεύετε σε νερό.  
   Μην τα πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.  

   Μην αφαιρείτε υπερβολικά συχνά τα χειριστήρια για να  

   παραμένει σταθερή η βάση τους.  
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Ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί πάντοτε στη Αυτό είναι φυσιολογικό λόγω της καλύτερης δυνατής κατανομής του 

λειτουργία : «Fan Heating» αέρα και της καλύτερης δυνατής απόδοσης του φούρνου. 
 
 

 

Μετά από τη λειτουργία ψησίματος, Ο ανεμιστήρας ψύξης εξακολουθεί να λειτουργεί για να αποτρέψει 

ακούγεται ένας θόρυβος και μπορεί να τη δημιουργία συνθηκών υψηλής υγρασίας στο εσωτερικό του 

παρατηρηθεί ροή κοντά στον πίνακα φούρνου και να δροσίσει τον φούρνο για να αισθάνεστε άνετα. Ο 

ελέγχου. ανεμιστήρας ψύξης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 
 
 
 
 
 

Τα τρόφιμα δεν έχουν μαγειρευτεί 
. 

Χρησιμοποιείται θερμοκρασία διαφορετική από αυτή της συνταγής 

επαρκώς εντός του χρόνου που αναφέρεται Ελέγξτε διπλά τις θερμοκρασίες. Οι ποσότητες των συστατικών είνα 
στη συνταγή. διαφορετικές από αυτές της συνταγής. Ελέγξτε ξανά τη συνταγή.  

 
 
 
 
 
 

 
Το χρώμα του φαγητού εξωτερικά δεν είναι 
ομοιόμορφο. 

 
 

 

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι υπερβολικά υψηλή ή μπορεί να 
πρέπει να τοποθετηθεί σε άλλο ράφι. Ελέγξτε άλλη μια φορά τη 
συνταγή και τις ρυθμίσεις. Το τελείωμα της επιφάνειας ή/και το 
χρώμα του σκεύους ψησίματος δεν ήταν η καλύτερη επιλογή για 
την συγκεκριμένη λειτουργία φούρνου. Όταν χρησιμοποιείτε τις 

 

Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!  
Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο είναι επικίνδυνες. Οι επισκευές πρέπει 

να εκτελούνται και να αντικαθίστανται τα τροφοδοτικά καλώδια που έχουν υποστεί βλάβη μόνο από έναν 

ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Εάν η συσκευή είναι 

ελαττωματική, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον ρευματολήπτη ή κλείστε τον διακόπτη του κυκλώματος 

στον πίνακα ασφαλειών. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
 
 

 

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας 
 
Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας αυτής της συσκευής είναι 9 ώρες για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

να ξεχάσετε να την απενεργοποιήσετε. 

 

Αντικατάσταση του λαμπτήρα στη γωνία του φούρνου 
 
Εάν ο λαμπτήρας του φούρνου καεί, πρέπει να αντικατασταθεί. Από τοτμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

μπορείτε να προμηθευτείτε λαμπτήρες αλογόνου, ανθεκτικούς στη θερμότητα , 25 watt, 230 V ή από 

εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής. .  
Κατά τον χειρισμό του λαμπτήρα αλογόνου πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα στεγνό ύφασμα. Αυτό θα 
αυξήσει το χρόνο ζωής του λαμπτήρα. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
 
Κατά την αντικατάσταση του λαμπτήρα, η υποδοχή του λαμπτήρα λειτουργεί. Πριν να αντικαταστήσετε 

τον λαμπτήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον ρευματολήπτη ή κατεβάστε τον διακόπτη στον πίνακα 

ασφαλειών. 

 

Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων! 
 
Η συσκευή αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μην αγγίζετε ποτέ τις εσωτερικές επιφάνειες της 

συσκευής ή τις αντιστάσεις. Αφήνετε πάντοτε χρόνο στη συσκευή να κρυώσει. Κρατήστε τα παιδιά 

σε ασφαλή απόσταση. 
 
1. Τοποθετήστε μια πετσέτα στον κρύο φούρνο για να αποφύγετε ζημιές.  
2. Περιστρέψτε το γυάλινο κάλυμμα αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.  
3. Τραβήξτε έξω τον λαμπτήρα – μην τον περιστρέφετε.  
4. Βιδώστε ξανά στη θέση του το γυάλινο κάλυμμα.  
5. Αφαιρέστε την πετσέτα και ενεργοποιείστε τον διακόπτη για να δείτε εάν ανάβει ο λαμπτήρας. 
 
Εισάγετε τον νέο λαμπτήρα, αφού βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες βρίσκονται στη σωστή θέση. Σπρώξτε 

σταθερά τον λαμπτήρα προς τα μέσα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γυάλινο κάλυμμα 
 
Εάν υποστεί βλάβη το γυάλινο κάλυμμα του λαμπτήρα αλογόνου, πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορείτε 

να προμηθευτείτε ένα νέο γυάλινο κάλυμμα από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. 

Παρακαλείστε να προσδιορίσετε τον αριθμό E και τον αριθμό FD της συσκευής σας. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας εάν η συσκευή σας χρειάζεται 

επισκευή. Βρίσκουμε πάντα την κατάλληλη λύση για το πρόβλημά σας. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε 

με τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε αυτή τη συσκευή. Όταν μας καλείτε, παρακαλείστε 

να αναφέρετε τον αριθμό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό της συσκευής για να είμαστε σε θέση να 

σας δίνουμε τις σωστές συμβουλές. Η ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που φέρει αυτούς τους αριθμούς 

βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την πόρτα της συσκευής. 

 
Μοντέλο: 

Ονομαστική 

τάση: 

 
ES BO7210  
220-240V~ 

Ονομαστική συχνότητα: 50Hz-60Hz  
Ηλεκτρική ενέργεια:  2,3 kW 
 
Εταιρεία : FG Europe Α.Ε., Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ.16674  
 
 
 
 
 
 

 

Για να εξοικονομήσετε χρόνο μπορείτε να σημειώσετε το μοντέλο της συσκευής σας και 

τον τηλεφωνικό αριθμό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών στον χώρο από κάτω.   

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Αριθμός μοντέλου  Ημερομηνία αγοράς 

Σειριακός αριθμός  Κατάστημα από όπου 

  αγοράστηκε 

   
 
 

 

Προειδοποίηση  
Αυτή η συσκευή θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα χρησιμοποιείται μόνο 

σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διαβάστε τις οδηγίες πριν να την εγκαταστήσετε ή πριν να χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή. 

 

Σημείωση 
 
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η επίσκεψη ενός τεχνικού του τμήματος πωλήσεων δεν είναι 

δωρεάν ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.  
Βασιστείτε στον επαγγελματισμό του κατασκευαστή. Μπορείτε, επομένως, να είστε βέβαιοι ότι η επισκευή 

θα γίνει από τους ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας οι οποίοι έχουν αυθεντικά 

ανταλλακτικά για τη συσκευή σας.  
Και πάλι σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν εντοιχιζόμενο φούρνο Eskimo, και ευχόμαστε η συσκευή 

μας να σας προσφέρει νόστιμα φαγητά και μια ευτυχισμένη ζωή. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
  

Θέλετε να μαγειρέψετε τη Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις για παρόμοιες 

δική σας συνταγή συνταγές πρώτα και να βελτιώνεται τη διαδικασία ψησίματος 
 ανάλογα με τα αποτελέσματα. 

 Τοποθετείστε μια οδοντογλυφίδα μέσα στο κέικ περίπου 10 λεπτά 

Έχει ήδη ψηθεί το κέικ; 
πριν την ολοκλήρωση του χρόνου ψησίματος που αναγράφεται στη 

συνταγή. Εάν δεν υπάρχει ωμή ζύμη στην οδοντογλυφίδα όταν τη  

 βγάλετε, το κέικ είναι έτοιμο.  
 
Το κέικ χάνει μεγάλο 

μέρος του όγκου του αφού 

κρυώσει μετά το ψήσιμο 

 
Προσπαθήστε να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία κατά 10°C και 

ελέγξτε ξανά τις οδηγίες παρασκευής του τροφίμου σχετικά με τον 

μηχανικό χειρισμό της ζύμης. 
 

 Το ύψος του κέικ στη μέση 

Μην βουτυρώνετε τον εξωτερικό δακτύλιο της στρογγυλής φόρμας.  είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι 

 περιφερειακά στο κέικ   

    

 Το κέικ είναι πολύ σκούρο Τοποθετήστε το σε χαμηλότερη βάση στήριξης ή μειώστε τη 

 στην κορυφή  θερμοκρασία (αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο 

   χρόνο ψησίματος) 

 
Το κέικ είναι πολύ ξηρό 

 Αυξήστε τη θερμοκρασία κατά 10°C (αυτό μπορεί να έχει ως 
  αποτέλεσμα μικρότερο χρόνο ψησίματος)    

    

 Το   τρόφιμο   δείχνει ωραίο Μειώστε τη θερμοκρασία κατά 10°C (αυτό μπορεί να έχει ως 

 εξωτερικά  αλλά  έχει πολλή αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος) και ελέγξτε ξανά τη 

 υγρασία εσωτερικά  συνταγή 
    

   Μειώστε τη θερμοκρασία κατά 10°C (αυτό μπορεί να έχει ως 

 Το χρυσαφί χρώμα στην επιφάνεια αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος). Χρησιμοποιείτε τη 

 του τροφίμου δεν είναι ομοιόμορφο λειτουργία «Top & Bottom Heating» Ψήσιμο σε αντιστάσεις 

   επάνω και κάτω σε ένα επίπεδο στήριξης. 

 Το κάτω μέρος του κέικ έχει 
Επιλέξτε ένα χαμηλότερο επίπεδο βάσης στήριξης  ροδίσει λιγότερο  

   

    

 Ψήσιμο ταυτόχρονα σε  Χρησιμοποιήστε μια λειτουργία με ανεμιστήρα για το ψήσιμο σε 

 περισσότερα από ένα επίπεδα: περισσότερα από ένα επίπεδα και βγάλτε τους δίσκους ψησίματος 

 Το τρόφιμο που ψήνεται στο από το φούρνο ξεχωριστά όταν είναι έτοιμο το φαγητό στον καθένα. 

 ένα ράφι είναι πιο σκούρο από Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι έτοιμα τα φαγητά των δίσκων όλα 
 τα άλλα φαγητά.  μαζί. 

   Ο ατμός είναι μέρος της διαδικασίας ψησίματος και μαγειρέματος 

 
Δημιουργούνται 

 και συνήθως βγαίνει από τον φούρνο μαζί με τη ροή αέρα ψύξης. Ο 
  ατμός αυτός μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς σε διάφορες επιφάνειες 
 

υδρατμοί κατά τη 
 

  στο εσωτερικό του φούρνου ή κοντά στον φούρνο και να 
 

διάρκεια του 
 

  εμφανιστούν σταγονίδια νερού. Πρόκειται για μια φυσική διαδικασία 
 

ψησίματος 
 

  που δεν μπορεί να αποφευχθεί πλήρως. 
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Ποιο είδος μαγειρικού 

σκεύους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί;  

 

 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα πυράντοχα μαγειρικά 

σκεύη. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται αλουμίνιο που έρχεται 

σε απευθείας επαφή με τα τρόφιμα, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

όξινων τροφών.  
Παρακαλείστε να βεβαιώνεστε ότι υπάρχει καλή εφαρμογή 
μεταξύ του σκεύους και του σκεπάσματός του.  

 

 

Πώς  
χρησιμοποιείται η  
λειτουργία γκριλ;  

 
Προθερμάνετε τον φούρνο για 5 λεπτά και τοποθετείστε το 
φαγητό στο επίπεδο που δίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο.  
Κλείστε την πόρτα του φούρνου όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε 

λειτουργία γκριλ. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο όταν η πόρτα είναι 

ανοιχτή , παρά μόνο για να προσθέσετε/ αφαιρέσετε/ ελέγξετε το 

φαγητό.  
 

Πώς να διατηρήσω το 

φούρνο καθαρό κατά τη 

διάρκεια της 

λειτουργίας γκριλ; 

 
Τοποθετείστε τον δίσκο ψησίματος γεμάτο με 2 λίτρα νερού στο 

επίπεδο 1. Σχεδόν όλα τα υγρά που στάζουν από το φαγητό που 

βρίσκεται στη σχάρα θα συλλέγονται στον δίσκο. 

 

Οι αντιστάσεις σε όλες τις 

Είναι μια φυσιολογική διαδικασία και εξαρτάται από την επιλεγμένη λειτουργίες ψησίματος με γκριλ 

θερμοκρασία. ενεργοποιούνται και 
 

απενεργοποιούνται με την όσο  

διαρκεί το ψήσιμο.  

 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που προσεγγίζουν το βάρος του ψητού και 

 μεταβάλετε ελαφρώς το χρόνο. 

Πώς μπορούμε να 
Χρησιμοποιείστε ένα θερμόμετρο κρέατος εάν είναι εφικτό για να 
διαπιστώσετε τη θερμοκρασία εντός του κρέατος. 

υπολογίσουμε τις ρυθμίσεις του Τοποθετείστε την κεφαλή του θερμομέτρου στο εσωτερικό του 

φούρνου όταν το βάρος του κρέατος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

κρέατος που θα ψηθεί δεν Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του θερμομέτρου έχει τοποθετηθεί 

δίνεται από τη συνταγή; στο  μέσο  του  μεγαλύτερου  κομματιού  του  κρέατος  αλλά  όχι 

 κοντά σε κόκκαλο ή κοιλότητα. 

   
 
 
 

 

Τι θα συμβεί εάν χυθεί ένα 

υγρό επάνω σε ένα τρόφιμο 

κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ψησίματος ή 

μαγειρέματος; 

 
Το υγρό θα βράσει και θα σχηματιστεί ατμός όπως είναι 

φυσικό στο πλαίσιο μιας κανονικής φυσικής διαδικασίας. 

Παρακαλείστε να είστε προσεκτικοί/ές γιατί ο ατμός είναι 

πολύ ζεστός. Δείτε, επίσης, την ενότητα «Υδρατμοί κατά 

τη διάρκεια του ψησίματος» για περισσότερες 

πληροφορίες. Εάν το υγρό περιέχει οινόπνευμα, η 

διαδικασία βρασμού θα είναι ταχύτερη και μπορεί να 

προκαλέσει ανάφλεξη στο εσωτερικό του φούρνου. 

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι κλειστή κατά 

τη διάρκεια τέτοιων λειτουργιών. Παρακαλείστε να 

ελέγχετε τη διαδικασία ψησίματος ή μαγειρέματος 

προσεκτικά. Ανοίγετε την πόρτα πολύ απαλά και μόνο εάν 

είναι αναγκαίο.  
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ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
  
 ΚΕΙΚ Σκεύος Επίπεδο Λειτουργία Θερμ.σε °C Διάρκεια σε 
       λεπτά 
        

 Παντεσπάνι (απλό)σε Τετράγωνη 2  Συμβατική 170 50 

 τετράγωνο σχήμα φόρμα   λειτουργία με   
     ανεμιστήρα   

 Παντεσπάνι (απλό)σε Τετράγωνη 1  Συμβατική 140 70 

 τετράγωνο σχήμα φόρμα   λειτουργία   
        

 Κέικ με φρούτα σε Στρογγυλή 1  Συμβατική 150 50 

 στρογγυλή φόρμα φόρμα   λειτουργία με   

     ανεμιστήρα   
        

 Κέικ με φρούτα σε Δίσκος 1  Συμβατική 140 70 

 δίσκο ψησίματος    λειτουργία   
        

 Μάφιν με ζύμη μπριός Φόρμα μάφιν 2  Συμβατική 220 Χρόνος 

 και σταφίδες (Κέικ με    λειτουργία  προθέρμανση 

 μαγιά)      ς :19:00 
       Χρόνος 

       ψησίματος: 

       11:00 

 Gugelhupf (με Δίσκος 1  Συμβατική 150 Χρόνος 

 μαγιά)    λειτουργία  προθέρμανση 

       ς.:11:00 

       Χρόνος 

       ψησίματος.:6 
       0:00 

 Μάφιν Φόρμα μάφιν 1  Συμβατική 160 Χρόνος 

     λειτουργία  προθέρμανση 

       ς.: 8:30 

       Χρόνος 

       ψησίματος.: 

       30:00 
        

 Μάφιν Φόρμα μάφιν 1  Συμβατική 150 Χρόνος 

     λειτουργία με  προθέρμανση 

     ανεμιστήρα  ς.: 8:30 

       Χρόνος 

       ψησίματος.: 

       30:00 
        

 Μηλόπιτα με Δίσκος 1  Συμβατική 160 Χρόνος 

 μαγιά σε ταψί    λειτουργία με  προθέρμανση 

     ανεμιστήρα  ς.: 10:  00

       Χρόνος 

       ψησίματος.: 

       42:30  
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Ραβανί ( 6 Αυγά) 
Στρογγυλή 1 Συμβατική 160 Χρόνος 

 φόρμα  λειτουργία  προθέρμανση 

     ς.: 9:30 

     Χρόνος 

     ψησίματος.: 

     41:00 

       

 Ραβανί ( 4 Αυγά) Στρογγυλή 1  Συμβατική 160 Χρόνος 

  φόρμα    λειτουργία  προθέρμανση 

        ς.: 9:00 

        Χρόνος 

        ψησίματος.: 

        26:00  

          

 Ραβανί Στρογγυλή 1  Συμβατική 160 35  
  φόρμα    λειτουργία    
          

 Μηλόπιτα με Δίσκος 2  Συμβατική 150 Χρόνος 

 μαγιά σε ταψί     λειτουργία με  προθέρμανση 

      ανεμιστήρα  ς.: 8:00 

        Χρόνος 

        ψησίματος.: 

        42:00  

          

 Hefezopf Δίσκος 2  Συμβατική 150 40  
 (Callah)     λειτουργία με    
      ανεμιστήρα    
          
          

 ΚΕΙΚ Σκεύος  Επίπεδο Λειτουργία Θερμ.σε °C Διάρκεια σε 
        λεπτά 
          

  

Δίσκος 2 Συμβατική 

  

 Μικρά κέικ 20 150 36  
   λειτουργία  

     

 Μικρά κέικ 40 Δίσκος 2+4 Συμβατική 150 Χρόνος 

   λειτουργία προθέρμανσης 

   .: 10:00  

   Χρόνος 

   ψησίματος.: 

   34:00  
    

 

Κέικ βουτύρου με μαγιά 

Δίσκος 

2 Συμβατική 150 

Χρόνος 

  προθέρμανσης 

   λειτουργία .: 8:00  

 Κουλουράκια Δίσκος 2 Συμβατική 170 Χρόνος 

   λειτουργία προθέρμανσης 
   .: 8:00  

   Χρόνος 
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 Κουλουράκια 2 Δίσκοι Δίσκος 2+4 Συμβατική 160 Χρόνος 

    λειτουργία με  προθέρμανσης 

    ανεμιστήρα  .: 8:20 

      Χρόνος 
       

 Μπισκοτάκια βανίλιας Δίσκος 2 Συμβατική 160 Χρόνος 

    λειτουργία  προθέρμανσης 

      .: 8:00 

      Χρόνος 

      ψησίματος.: 

      10:00 
       

 Μπισκοτάκια βανίλιας Δίσκος 2+4 Συμβατική 150 Χρόνος 

    λειτουργία με  προθέρμανσης.: 

    ανεμιστήρα  8:00 

      Χρόνος 

      ψησίματος 

      :14:00 
        
 
 
 
 
 
 

 

 ΨΩΜΙ Σκεύος Επίπεδο Λειτουργία Θερμ.σε °C Διάρκεια  
      σε λεπτά  

        

 Λευκό ψωμί ( 1 kg Τετράγωνη 1 Συμβατική 170 
Χρόνος  Αλεύρι) Τετράγωνη φόρμα λειτουργία  

  
προθέρμανσης  

φόρμα 
   

    .: 9:20  
      

     Χρόνος 

     ψησίματος 

     :50:00  
        

 White Bread ( 1 kg Τετράγων 1 Συμβατική 170 Χρόνος 

 Flour) Box shape φόρμα λειτουργία με  προθέρμανσης 

   ανεμιστήρα  .: 12:00  

     Χρόνος 

     ψησίματος 

     :45:00  
        

 Γαλλική πίτσα (Λεπτή) Δίσκος 2 Συμβατική 170 Χρόνος 

   λειτουργία  προθέρμανσης 
     .:9:30  

     Χρόνος 

     ψησίματος : 

     21:00  
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  Γαλλική πίτσα (Παχιά ) Δίσκος  2 Συμβατική 170 Χρόνος 

      λειτουργία προθέρμανσης 

       .: 10:00  

       Χρόνος 

       ψησίματος .: 

       45:00  

  Γαλλική πίτσα  (Παχιά) Δίσκος  2 Συμβατική 170 Χρόνος 

      λειτουργία με προθέρμανσης 

      ανεμιστήρα .:8:00  
       Χρόνος 

       ψησίματος .: 

       41:00  
       

Χρόνος   Ψωμί Δίσκος  1 Συμβατική 190 
      λειτουργία   προθέρμανσης 

         :9:00  

         Χρόνος 

       ψησίματος 

       .:30:00  
         

  
ΚΡΕΑΣ Σκεύος Επίπεδο Λειτουργία 

Θερμ σε °C Διάρκεια σε λεπτά  
      

            

  Μοσχαρίσιο φιλέτο Δίσκος  2  Διπλό γκριλ  180 55  
  1,6 KG     με     
       ανεμιστήρα     

  Ρολό κιμά 1 kg κρέατος Δίσκος  1  Συμβατική  180 75  
       λειτουργία     
           

  Κοτόπουλο 1 kg Δίσκος  Ε2:Σχάρ Διπλό γκριλ  180 50  
     α με     

     Ε1:Δίσκο ανεμιστήρα     
     ς      

  Ψάρι  (2,5 kg ) Δίσκος  2  Συμβατική  170 70  
       λειτουργία     
            

  Ψητά παϊδάκια Δίσκος 
 

3 
 

Συμβατική 
 

120 85 
 

  

Tomahawk B.T. 

    

      λειτουργία     

  Χοιρινός λαιμός 
Δίσκος 

 
1 

 
Συμβατική 

 
160 82 

 
  

ψητός (1,2kg ) 
    

      λειτουργία     
           

            

  Κοτόπουλο  1,7kg Δίσκος  L2:Σχάρ 
Συμβατική 

 
180 78 

 
     

α 
  

     λειτουργία     
     

L1:Δίσκο 
    

          

     ς      
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 60350-1 
  

ΣΥΝΤΑΓΕΣ A Εξαρτήματα F ℃ Επίπεδο Χρόνος (λεπτά) Προθέρμαν. 

Παντεσπάνι Στρογγυλή φόρμα  170 1 30-35 Όχι 
  Φ26cm       

Παντεσπάνι Στρογγυλή φόρμα  160 1 30-35 Όχι 
  Φ26cm       
         

Μικρό κέικ 1 δίσκος  150 2 30-40 Ναι 
         

Μικρό κέικ 1 δίσκος  150 2 40-50 Ναι 
         

Μικρό κέικ 2 δίσκοι  150 Ε 2&Ε4 30-35 Ναι 
         

Τσιζκέικ Στρογγυλή φόρμα  150 1 70-80 Όχι 
  Φ26cm       
  

Τετράγωνη φόρμα 

 

170 1 80-85 

  

Μηλόπιτα  Όχι 
  Φ20cm       

Μηλόπιτα Τετράγωνη φόρμα  160 1 70-80 Όχι 
  Φ20cm       

Ψωμί 1 δίσκος  210 1 30-35 Ναι 
        

Ψωμί 1 tray  190 1 30-35 Ναι 
        

Φρυγανισμένο Σχάρα  Μέγ. 5 6-8 Ναι 5 λεπτά 
ψωμί        

κοτόπουλο  Σχάρα & δίσκος  180 Σχάρα 2 75-80 Ναι 

     Δίσκος1     

 

1. Στη συνταγή με κοτόπουλο , ξεκινήστε με την πίσω πλευρά προς τα επάνω και γυρίστε το κοτόπουλο 

στην επάνω πλευρά μετά από 30 λεπτά.  
2. Χρησιμοποιήστε μια φόρμα με σκούρα επικάλυψη και τοποθετήστε την στη σχάρα. 
 
3. Βγάλτε έξω τους δίσκους τότε, όταν είναι έτοιμο το φαγητό ακόμη και όταν δεν έχει ολοκληρωθεί ο 

χρόνος ψησίματος που αναγράφεται στη συνταγή.  
4. Επιλέξτε τη χαμηλότερη θερμοκρασία μετά από το μικρότερο διάστημα που δίνεται στον πίνακα. 
 
5. Εάν χρησιμοποιείτε το δίσκο για να συλλέξετε τα υγρά από τα τρόφιμα που τοποθετούνται στη 

σχάρα σε οποιαδήποτε λειτουργία γκριλ, ο δίσκος πρέπει να τοποθετείται στο επίπεδο 1 και να 

γεμίζεται με νερό.  
6. Τα μπιφτέκια για χάμπουργκερ πρέπει να γυρίζονται μετά από τα 2/3 του χρόνου. 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 60350-1 

 

 

Παρακαλείστε να σημειώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
1. Οι μέτρηση που εκτελέστηκε στη λειτουργία «Διπλό γκριλ+Ανεμιστήρας» για να 

προσδιοριστούν τα δεδομένα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα και την κατηγορία ετικέτας. 
 
2. Η μέτρηση εκτελείται στη λειτουργία «Ψήσιμο με επάνω & κάτω αντιστάσεις» («Top & Bottom 

Heating») για να προσδιοριστούν τα δεδομένα που αφορούν τη συμβατική λειτουργία . 
 
3. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, στο φούρνο βρίσκονται μόνο τα απαραίτητα εξαρτήματα. Όλα τα άλλα 

μέρη πρέπει να απομακρύνονται. Ο φούρνος εγκαθίσταται όπως περιγράφεται στον οδηγό 

εγκατάστασης και τοποθετείται στη μέση του ντουλαπιού. 
 
4. Είναι αναγκαίο για τη μέτρηση η πόρτα να κλείνει όπως και σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 

ακόμη και όταν το καλώδιο διαταράσσει τη στεγανότητα του παρεμβύσματος κατά τη διάρκεια της 

μέτρησης. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις οφειλόμενες στη διαταραχή της 

στεγανότητας λόγω των δεδομένων ενέργειας, είναι αναγκαίο να κλείνει προσεκτικά η πόρτα κατά τη 

διάρκεια της μέτρησης. Ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση εργαλείου που να εξακριβώνει της 

στεγανότητα του παρεμβύσματος όπως και κατά την οικιακή χρήση όπου η στεγανότητα δεν 

διαταράσσεται από κανένα καλώδιο. 
 
5. Ο προσδιορισμός του όγκου του φούρνου εκτελείται για τη λειτουργία «Defrost» (Απόψυξη) όπως 

περιγράφεται στη σελίδα 14. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση του φούρνου, πρέπει 

να αφαιρούνται όλα τα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων των πλευρικών στηριγμάτων σχάρας. 
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ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EU 65/2014 & EU 66/2014) 
  
ESKIMO ES BO7210 

 

 
   

 Αρ. φούρνων 1 
   

 Πηγή θερμότητας Ηλεκτρικό ρεύμα 
   

 Χρησιμοποιήσιμος όγκος 72L 
   

 ECelectric, φούρνος (Συμβατική λειτουργία) 0.93kWh/κύκλο 
   

 ECelectric, φούρνος (Forced Air) 0.78kWh/κύκλο 
   

 EEICavity 95,9 
   

 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) A 
   

 

Σημείωση  
Όλες οι λειτουργίες φούρνου που περιγράφονται στη σελίδα 8 αποτελούν κύριες λειτουργίες του φούρνου. 
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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  

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  MIDEA
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MODEL :ES BO7210   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SAVE THESE INTRUCTIONS CAREFULLY 

Read these instructions carefully before using your oven, and keep it carefully. 

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service. 
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SAFETY INFORMATION

Intended Use

Thank you for buying Eskimo Built-in Oven. Before unpacking it, please 
read these instructions carefully. Only then will you be able to operate 
your appliance safely and correctly.
Warmly recommend retain the instruction manual and installation 
instructions for future use or for subsequent owners.
The appliance is only intended to be fitted in a kitchen. Observe the 
special installation instructions.
Check the appliance if there is any damage after unpacking it. 
Do not connect the appliance if it has been damaged.
Only a licensed professional may connect appliances without plugs. 
Damage caused by incorrect connection is not covered under warranty. 
Only use this appliance indoors.
The appliance must only be used for the preparation of food and drink. 
The appliance must be supervised during operation. 
This appliance may be used by children over the age of 8 and by persons 
with reduced physical, sensory or mental capabilities or by persons with 
a lack of experience or knowledge if they are supervised or are instructed 
by a person responsible for their safety how to use the appliance safely 
and have understood the associated hazards.
Children must not play with, on, or around the appliance. 
Children must not clean the appliance or carry out general maintenance 
unless they are at least 8 years old and are being supervised.
Keep children below the age of 8 years old at a safe distance from the 
appliance and power cable.
And please always slide accessories into the cavity the right way round.
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Risk of burns!

1. The appliance becomes very hot. Never touch the interior
    surfaces of the appliance or the heating elements.
2. Always allow the appliance to cool down.
3. Keep children at a safe distance.
4. Accessories and ovenware become very hot. Always use oven 
    gloves to remove accessories or ovenware from the cavity.
5. Alcoholic vapors may catch fire in the hot cooking compartment. 
    Never prepare food containing large quantities of drinks with 
    high alcohol content. Only use small quanti ties of drinks with 
    high alcohol content.
    Open the appliance door with care.

WARNING

Risk of electric shock!

1. Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried 
    out and damaged power cables replaced by one of our trained 
    after-sales technicians. If the appliance is defective, unplug 
    the appliance from the mains or switch off the circuit breaker 
    in the fuse box. Contact the aftersales service.
2. The cable insulation on electrical appliances may melt when 
    touching hot parts of the appliance. Never bring electrical 
    appliance cables into contact with hot parts of the appliance.
3. Do not use any highpressure cleaners or steam cleaners, 
    which can result in an electric shock.
4. A defective appliance may cause electric shock.
    Never switch on a defective appliance. Unplug the appliance 
    from the main or switch off the circuit breaker in the fuse box. 
    contact the after-sales service.
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Risk of scalding!

1. The accessible parts become hot during operation.
    Never touch the hot parts. Keep children at a safe distance.
2. When you open the appliance door, hot steam can escape. 
    Steam may not be visible, depending on its temperature. 
    When opening, do not stand too close to the appliance. 
    Open the appliance door carefully.
    Keep children away.
3. Water in a hot cavity may create hot steam. Never pour water 
    into the hot cavity.

Risk of injury!

1. Scratched glass in the appliance door may develop into a
    crack. 
    Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids 
    or detergents.
2. The hinges on the appliance door move when opening and
    closing the door, and you may be trapped. Keep your hands 
    away from the hinges.
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Risk of fire!

1. Combustible items stored in the cavity may catch fire.
    Never store combustible items inthe cavity. 
    Never open the appliance door if there is smoke inside. 
    Switch off the appliance and unplug it from the mains or switch
    off the circuit breaker in the fuse box.

2. A draught is created when the appliance door is opened.
    Greaseproof paper may come into contact with the heating 
    element and catch fire. Do not place greaseproof paper 
    loosely over accessories during preheating. 
    Always weight down the greaseproof paper with a dish or 
    a baking tin. 
    Only cover the surface required with greaseproof paper. 
    Greaseproof paper must not protrude over the accessories.

Hazard due to magnetism!

Permanent magnets are used in the control panel or in the
control elements.
They may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or 
insulin pumps. Wearers of electronic implants must stay at least 
10 cm away from the control panel.
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Causes of Damage

1. Accessories, foil, greaseproof paper or ovenware on the
    cavity floor: do not place accessories on the cavity floor.
    Do not cover the cavity floor with any sort of foil or greaseproof 
    paper. Do not place ovenware on the cavity floor if a 
    temperature of over 50 ºC has been set. 
    This will cause heat to accumulate. The enamel will be 
    damaged.
2. Aluminum foil: Aluminum foil in the cavity must not come into 
    contact with the door glass. This could cause permanent 
    discoloration of the door glass.
3. Silicone pans: Do not use any silicone pans, or any mats,
    covers or accessories that contain silicone. 
    The oven sensor may be damaged.
4. Water in a hot cooking compartment: do not pour water into 
    the cavity when it is hot. 
    This will cause steam. The temperature change can cause 
    damage to the enamel.
5. Moisture in the cavity: Over an extended period of time, 
    moisture in the cavity may lead to corrosion. 
    Allow the appliance to dry after use. Do not keep moist food 
    in the closed cavity for extended periods of time. 
    Do not store food in the cavity.
6. Cooling with the appliance door open: Following operation at 
    high temperatures, only allow the appliance to cool down with 
    the door closed. Do not trap anything in the appliance door. 
    Even if the door is only left open a crack, the front of nearby 
    furniture may become damaged over time. 
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    Only leave the appliance to dry with the door open if a lot of 
    moisture was produced while the oven was operating.
7. Fruit juice: when baking particularly juicy fruit pies, do not
    pack the baking tray too generously. Fruit juice dripping from 
    the baking tray leaves stains that cannot be removed. 
    If possible, use the deeper universal pan.
8. Extremely dirty seal: If the seal is very dirty, the appliance door 
    will no longer close properly during operation. 
    The fronts of adjacent units could be damaged. 
    Always keep the seal clean.
9. Appliance door as a seat, shelf or worktop: Do not sit on the 
    appliance door or place or hang anything on it. 
    Do not place any cookware or accessories on the appliance
    door.
10. Inserting accessories: depending on the appliance model, 
      accessories can scratch the door panel when closing the 
      appliance door. Always insert the accessories into the cavity 
      as far as they will go.
11. Carrying the appliance: do not carry or hold the appliance by 
      the door handle.
      The door handle cannot support the weight of the appliance 
      and could break.
12. If you use the residual heat of the switched off oven to keep 
      food warm, a high moisture content inside the cavity can 
      occur. 
      This may lead to condensation and can cause corrosion 
      damage of your high quality appliance as well as harm your 
      kitchen. 
      Avoid condensation by opening the door or use “Defrost” 
      mode.
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INSTALLATION  
 

To operate this appliance safe , please 

be sure that it has been installed to a 

professional standard respecting the 

installation instructions . Damages 

occur because of incorrect installation 

are not within the warranty. 

While doing the installation , 

please wear protective gloves to 

prevent yourself from getting cut 

by sharp edges . 

Check the appliance if there is any 

damage before installation and do 

not connect the appliance if there is . 

Before turning on the appliance , 

please clean up all the packaging 

materials and adhe-sive film from the 

appliance. 

The dimensions attached are in mm. 

It is necessary to have the plug 

accessible or incorporate a switch in 

the fixed wiring, in order to disconnect 

the appliance from the supply after 

installation when necessary. 

Warning：The appliance must not be 

installed behind a decorative door 

in order to avoid overheating. 
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KNOW YOUR APPLIANCE  
 
 

IDENTIFYING THE APPLIANCE 

In this chapter, we will explain the control panel and accessories. At the same time 

you will also find out about the various functions of your appliance. 
 

 

 

CONTROL PANEL  
 

 

Knobs 

Turn these knobs to set operating mode, each knob is well fitted with the nearby 

silk-screening icons on the control panel glass so that you can easily operate your 

appli- ance with your fingers. 

Indicator light 

Controls 

The individual controls are adapted for the various functions of your appliance. You 

can set your appliance simply and directly. There is no constraint for the orders of 

operating the knobs, making your-self fully free while using the appliance. 

Indicator is sort of a light that notice you if heaters inside the appliance are working or 
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OPERATING MODES  
Your appliance has various operating modes which make your appliance easier to use. 

To enable you to find the correct type of heating for your dish, we have explained the 
 

 

The symbols for each type help you to remember them. 

Types of heating 
 

 
 

Lamp / 
For lightening the cavity without any 

heating element switch on. 

 

Defrost / For gently defrosting frozen food. 

For roasting poultry, fish and larger pieces 

of meat. The heating element and 

Double Grill + Fan 50°C~250°C 
 

 

The fan circulates the hot air around the 

food. 

For grilling flat items for grilling, such as 

Double Grill 
 

 

 

 
Radiant Heat 

 

 

 

 
Conventional + Fan 

   
 

 

 
 

Conventional 
   

 

 

 

 

Bottom 
 

 

 

 

Convection 

50°C~250°C 
 

 

 

 
50°C~250°C 

 

 

 

 
50°C~250°C 

 

 

 

 
50°C~250°C 

 

 

 

 
 

50°C~250°C 
 

 

 

 
 

50°C~250°C 

steaks,sausages,toast and so on. 

The whole area below the heating 

element becomes hot. 

For grilling small amounts of steaks or 

sausages. 

The center area under the heating 

heating element becomes hot 

For baking and roasting on one or more 

levels.(But no more than 3) 

The fan distributes heat from heating 

elements evenly around the cavity. 

For traditional baking and roasting on 

one level. 

Especially suitable for cakes with moist 

toppings. 

For preparing pizza and dishes which 

require a lot of heat from underneath. 

The bottom heating element heats up 

and the fan distributes heat evenly 

around the cavity. 

An element around the convection fan 

provides an additional source of heat for 

convection style cooking. 

Heating Mode Temperature Use 
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Notes 

1. To defrost big portions of food, it is possible to remove the side-racks and place the 

container on the cavity floor. 

2. To warming tableware, it is beneficial to remove the side-racks and the heating modes 

“Hot Air Grilling” and “Fan Heating” with temperature setting of 50°C are useful. “Hot Air 

Grilling” should be used, if more than half of the cavity floor is covered by the 

tableware. 

3. Due to an optimum evenness of heat distribution inside the cavity during “Fan Heat- 

ing”, the fan will work at certain times of the heating process, to guaranty the best 

possible performance. 

 

Caution 

1. If you open the appliance door during an on-going operation, the operation will not be 

paused. Please be especially careful with the risk of burns. 

2. Do not cover the ventilation slots. Otherwise, the appliance may overhea. 

To make the appliance cools down more quickly after the operation, the cooling fan 

may continue to run for a period afterwards. 
 

Lighting 

When you switch the appliance on to any mode, the lamp will be always on until the 

operation has finished. You can use the main mode: “Lamp” during diflerent operations, 

i.e. cleaning, preparing the cooking process, pause heating modes during opening 

the door. 

 

Cooling fan 

The cooling fan switches on and ofl as required. The hot air escapes above the door. 

 

 

 

 

ACCESSORIES  
 

Your appliance is accompanied by a range of accessories. Here, you can find an 

overview of the accessories included and information on how to use them correctly. 

 

Accessories included 

Your appliance is equipped with the following accessories: 

EN-11



 

1 

2 

 
 

   

 

Wire Rack 

For ovenware, cake tins and 

ovenproof dishes. For roasts 

and grilled food 

Baking Tray 

For tray bakes and 

small baked products. 

Door Lock 

Stop children 

opening the door and 

getting burn 

 
You can use the tray to place liquid or cooking food with juice. 

Only use original accessories. They are specially adapted for your appliance. 

You can buy accessories from the after-sales service, from specialist retailers or online. 

 

Note 

The accessories may deform when they become hot. This does not aflect their function. 

Once they have cooled down again, they regain their original shape. 

 

Doorlock installation 

If your appliance is equipped with a door lock (depends on the actual machine), follow 

the steps below : 

1. Loosen two screws at left bottom corner of control panel, as showen in picture ; 

2. Take out the doorlock from the accessory ,and fasten it with two screws at the bottom of 

contorl panel as showen in picture . 

3. If the doorlock function is not necessary, just keep two screws in the panel without 

installing. 

 

 

Inserting accessories 

The cavity has five shelf positions. The shelf positions are counted from the bottom up. 

The accessories can be pulled out approximately halfway without tipping. 

 

Notes 

1. Ensure that you always insert the accessories into the cavity the right way round. 

2. Always insert the accessories fully into the cavity so that they do not touch 

the appliance door. 

1 2
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Locking function 
The accessories can be pulled out approximately halfway until they lock in place. The 

locking function prevents the accessories from tilting when they are pulled out. The 

accessories must be inserted into the cavity correctly for the tilt protection to work 

properly. When inserting the wire rack, ensure the wire rack is onto the right facing 

direction like the picture . 

 

When inserting the backing tray, ensure the backing tray is onto the right facing direction 

like the picture . 

 

Optional accessories 

You can buy optional accessories from the after-sales service, from specialist retailers 

or online. Please see your sales brochures for more details. 

When purchasing, please always quote the exact order number of the optional 

accessory. 

2
1

5
4

3
2

1

3 4

 

Note 

Not all optional accessories are suitable for every appliance. When purchasing, please 

always quote the exact identification number of your appliance. → "Customer Service" on 
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AIR SAFEGUARD SYSTEM  
 

An advanced air diversion technology. 

If your appliance is equipped with an Air Safeguard (depends on the actual machine), 

please note : 

An active-protection system that keeps you away from the unexpected heat: from 

cool-touch door which prevents unconscious burn, to air curtain which blocks hot air 

inside the cavity flows over your face. 

Every time when the oven door is opened, air safeguard will be activated automatical- 

ly. it redirects the cool air and forms an invisible curtain in front of the caviy, blocking the 

burning-hot air flows directly to your face. keep you safe with a more comfortable 

cooking experience. 

When oven is running, the door is closed and air-safeguard is in a contractive state; 

like the picture . 

After cooking, when the door is opened, the air-safeguard will automatically pop open 

and change the wind direction at the exhaust port to make the hot air blow downward. 

like the picture . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

2
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OPERATE YOUR APPLIANCE  

First use 
 

 
 

1. Remove all stickers, surface protection foils and transport protection parts. 

2. Remove all accessories and the side-racks from the cavity. 

3. Clean the accessories and the side-racks thoroughly using soapy water and a dish 

cloth or soft brush. 

4. Ensure that the cavity does not contain any leftover packaging, such as polystyrene 

pellets or wooden piece which may cause risk of fire. 

5. Wipe the smooth surfaces in the cavity and the door with a soft, wet cloth. 

6. To remove the new-appliance smell, heat up the appliance when empty and with 

the oven door closed. 

7. Keep the kitchen highly ventilated while the appliance is heating up first time. Keep 

children and pets out of the kitchen during this time. Close the door to the adjacent 

rooms. 

8. Adjust the settings indicated. You can find out how to set the heating type and the 

temperature in the next section. 

 

After the appliance has cooled down: 

1. Clean the smooth surfaces and the 

door with soapy water and a dish cloth. 

2. Dry all surfaces. 

3. Install the side-racks. 

 

 

 
 

Temperature Setting 

If you would like to select a temperature for 

cooking, the way to operate is similar with 

the way to select the operating mode. You 

can do so using right temperature-control 

knob. There is a pointer on the knob, turn this 

knob to make the pointer to point to the 

temperature which you would like to choose. 

Before using the appliance to prepare food for the first time, you must clean 

the cavity and accessories. 

Settings 

Heating Mode 
 

 
Temperature 250°C 

Time 1h 

 

Selecting Modes

turn this knob to
 make the pointer to point to the mode which you
 would like to choose. 

ing
 mode, you can do so using left mode-control knob. 
There is a pointer on the knob, 
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USING THE CLOCK/PROGRAMMER-ELEC 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

After power on, ‘0:00’ and the clock icon will flash on the screen, press any button to 

quit. 

Button 1:* clock→alarm setting→duration→setting→endtime setting→clock 

setting→*clock（*：default） 

Button 2: minus(-) Button 3: plus Button 4: Lock 

1 、Set alarm 

1 ) Press button 1 , alarm icon flashing means alarm function chosen. “0:00” will display. 

Press button 2 and 3 to set alarm time. Time adjust range is “0:01~ 23:59”. Press once to 

plus or minus 1 , and hold for 1.5 seconds for quick- adjust. Waiting for 5 seconds to 

confirm setting, the alarm icon will be display , alarm time will be shown and alarm 

starts. After the count down, “0:00” will display, buzzing starts 4 times every 5 seconds. 

Press any button to stop. 

2) If there’s no operation for 2 minutes, buzzing will stop. 

2、Duration setting 

1 ) Press button 1 , choose ‘duration’ function, duration icon will flash ,“0:00” will 

display. 

Press button 2 and 3 to set duration  time, adjusting range is “0:01~ 23:59”. 

Press once to plus or minus 1 , hold for  seconds for quick-adjust . The 1.5 flashing will last for 

5 seconds, so the settings must be done within this time frame or the time of day will 

show again. After setting , the duration icon will display, counting down starts. When 

countingdown stops, power will turn off , ‘Duration’ icon will flash, “0:00 ” will display, 

buzzing will starts for twice every 5 seconds. Press any button to stop buzzing, and press 

button 1 to show the time of day. 

2) During the cooking duration, press button 1 can check and change the cookingtime . 

End time 

Clock 

Alarm  
Duration 

Lock

Function       Minus Plus Lock

EN-16

lianghl8
矩形

lianghl8
矩形



 

USING THE CLOCK/PROGRAMMER-ELEC 
 

 

 

3) After counting down stopping, if there’s no operation for 2 minutes, buzzing will 

stop. 

4) If set duration time before end time,end time can only be added, not decreased. 

(The max time added can be after 23h 59m. When end time is longer than duration 

time+ current time, end time can be decreased by pressing button 2. It will be 

decreased until end time equals to duration time+ currenttime equals to duration 

time+ 1 minute). If end time is longer than duration time+ current time, power will be 

power will be on again, end time icon will turn off. 

off, end time icon will display. When end time equals to duration time+current time 

 

3、Time function 

1)Press button 1 to choose time function. Time icon will flash, press button 2 or 3 to 

set time. The range is 24hrs. Press once to plus or minus 1, hold for seconds for 

quick-adjust. No operation for 5 seconds, the time of day will show,time icon will 

turn off. 

2)If time setting is changed after setting alarm, duration and end time, the 

ala will not be changed, and duration and end time will reset. 
 

4、Lock function. 

Press lock button for 3 seconds any time, the lock function will active, and lock 

icon will display. Press lock button for 3 seconds again, it will be unlock. The icon 

turns off. 

During the lock condition, press button will cause buzzing, meanwhile the lock 

icon will flash for 3 seconds. 
 

5、Other notification 

1)If setting alarm, alarm time will display, and alar duration, end  time icons will display.  

2))After setting alarm, duration, and end time, Button 1 can be pressed to 

che  and change alarm time, duration time,end time and day time. ck

3)If duration time is later than alarm time, there will be only buzzing for alarm. 

duration is earlier than alarm time, there will be only buzzing for alarm. 

 

 
 

Indicator 

Changing 

 

While the appliance starts to cook food or drink, the indicator will be switched on to 

This depends on if the heating elements are working or not. 

During the period of appliance operating, knobs on the control panel can be turned again 
to meet your needs or changing. 
Turn the mode-control knob from the present mode to another one while the appliance is 

timer will still count. 

operating means to get the mode changed while food is being cooked. By this time, 

if
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Turn the temperature-control knob from present to others while the appliance is operat- 

ing means to get the cooking temperature changed while food is being cooked. By this 

time, if you turn the knob back to the original position, the heating elements will be 

switched off. Lamp and timer will still be switched on, if cooking fan works depends on the 

temperature of the circumstance inside the appliance. 

Turn the time-control knob from present to others while the appliance is operating means 

to get the rest cooking time changed while food is being cooked. By this time, if you turn 

the knob back to the original position, it means the appliance is o‰cially switched off. 

You will see the indicator also be switched off to notice you about this. 

 

Caution! 

After the appliance switched off, it becomes very hot especially inside the cavity. Never 

touch the interior surfaces of the appliance or the heating elements. Use oven gloves to 

remove accessories or ovenware from the cavity, and allow the appliance to cool 

down. Keep children at a safe distance at the same time to avoid the injury of burns. 
 

Note 

Changing modes/temperature/rest cooking time may have some negative influences for 

the result of cooking, we warmly recommend you not to do so unless you are well experi- 

enced on cooking. 
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ENERGY EFFICIENT USE  
 

1. Remove all accessories, which are not necessary during the cooking & baking process 

2. Do not open the door during the cooking & baking process. 

3. If you open the door during cooking & baking, switch the mode to “Lamp” (Without 

change the temperature setting). 

4. Decrease the temperature setting in not fan assisted modes to 50°C at 5min to 10min 

before end of cooking & baking time. So you can use the cavity heat to complete 

the process. 

5. Use “Fan Heating”, whenever possible. You can reduce the temperature by 20°C to 

30°C. 

6. You can cook and bake using “Fan Heating” on more than one level at the same time. 

7. If it is not possible to cook and bake diflerent dishes at the same time, you can heat 

one after the other to use the preheat status of the oven. 

8. Do not preheat the empty oven, if it is not required. 

If necessary put the food into the oven immediately after reaching the temperature 

indicated by switching ofl the indicator light the first time. 

9. Do not use reflective foil, like aluminum foil to cover the cavity floor. 

10. Use the timer and or a temperature probe whenever possible. 

11. Use dark matt finish and light weighted baking molds and containers. Try not to use 

heavy accessories with shiny surfaces, like stainless steel or aluminum. 

 

 

 

ENVIRONMENT  
 

The packaging is made for protect your new appliance against damages during transport. 

The materials used are selected carefully and should be recycled. Recycling reduces the 

use of raw materials and waste. Electrical and electronic appliances often contain valu- 

able materials. Please do not dispose of it with your household waste. 
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HEALTH  
 

Acrylamide occurs mainly by heating up starchy food (i.e. potato, French fries, bread) to 

very high temperatures over long times. 

 

Tips 

1. Use short cooking times. 

2. Cook food to a golden yellow surface color, do not burn it to dark brown colors. 

3. Bigger portions have less acrylamide. 

4. Use “Fan Heating” mode if possible. 

5. French fries: Use more than 450g per tray, place them evenly spread and turn them 

time by time. Use the product information if available to get the best cooking result. 

 

 

 

MAINTENANCE YOUR APPLIANCE  
 

Cleaning Agent 

With good care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully 

functioning for a long time to come. We will explain here how you should correctly care 

for and clean your appliance. 

To ensure that the diflerent surfaces are not damaged by using the wrong cleaning 

agent, observe the information in the table. Depending on the appliance model, not all 

of the areas listed may be on/in your appliance. 

 

Caution! 

Risk of surface damage 

Do not use: 

1. Harsh or abrasive cleaning agents. 

2. Cleaning agents with a high alcohol content. 

3. Hard scouring pads or cleaning sponges. 

4. High-pressure cleaners or steam cleaners. 

5. Special cleaners for cleaning the appliance while it is hot. 

Wash new sponge cloths thoroughly before use. 
 

Tip 

Highly recommended cleaning and care products can be purchased 

through theafter-sales service. 

Observe the respective manufacturer's instructions. 
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Area Appliance exterior Cleaning 

 

 

 
 

Appliance exterior 

Stainless steel front 

 

Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth and then dry with a soft cloth. 

Remove flecks of limescale, grease, starch and albumin (e.g. 

egg white) immediately. 

Corrosion can form under such flecks. 

Special stainless steel cleaning products suitable for hot surfaces 

are available from our after-sales service or from specialist 

retailers. Apply a very thin layer of the cleaning product with a 

soft cloth. 
 
 

Plastic 
Hot soapy water: 

Clean with a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not 

use glass cleaner or a glass scraper. 

 

Painted surfaces 
Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth and then dry with a soft cloth. 

 

 

Control panel 

Hot soapy water: 

Clean with a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use 

glass cleaner or a glass scraper. 

 
 

Door panels 

Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth and then dry with a soft cloth. 

Do not use a glass scraper or a stainless steel scouring pad. 

 

 
Door handle 

Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth and then dry with a soft cloth. 

If descaler comes into contact with the door handle, wipe it ofl
 

immediately. Otherwise, any stains will not be able to be 

removed. 

Enamel surfaces 

and self-

cleaning 

surfaces 

Observe the instructions for the surfaces of the cooking com- 

partment that follow the table. 

Glass cover for the 

interior lighting 

Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth and then dry with a soft cloth. 

If the cooking compartment is heavily soiled, use oven cleaner. 

Door seal 

Do not remove 

Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth. Do not scour. 

 
 

Stainless steel door 

cover 

Stainless steel cleaner: 

Observe the manufacturer's instructions. 

Do not use stainless steel care products. 

Remove the door cover for cleaning. 
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Notes 

1. Slight diflerences in color on the front of the appliance are caused by the use of 

diflerent materials, such as glass, plastic and metal. 

2. Shadows on the door panels, which look like streaks, are caused by reflections made 

by the interior lighting. 

3. Enamel is baked on at very high temperatures. This can cause some slight color 

variation. This is normal and does not aflect operation. The edges of thin trays cannot 

be completely enameled. As a result, these edges can be rough. This does not impair 

the anti-corrosion protection. 

4. Always keep the appliance clean and remove dirt immediately so that stubborn 

deposits of dirt do not build up. 
 

Tips 

1. Clean the cooking compartment after each use. This will ensure that dirt cannot be 

baked on. 

2. Always remove flecks of lime scale, grease, starch and albumin (e.g. egg white) 

immediately. 

3. Remove flecks of food with sugar content immediately, if possible, when the fleck is still 

warm. 

4. Use suitable ovenware for roasting, e.g. a roasting dish. 

Area Appliance exterior Cleaning 

 
 

Accessories 

 

Hot soapy water: 
Soak and clean with a dish cloth or brush. 

If there are heavy deposits of dirt, use a stainless steel scouring 

pad. 
 

Rails 
Hot soapy water: 
Soak and clean with a dish cloth or brush. 

 

 
 

Pull-out system 

Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth or a brush. 

Do not remove the lubricant while the pull-out rails are pulled 

out. It is best to clean them when they are pushed in. 

Do not clean in the dishwasher. 

 
Meat thermometer 

Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth or a brush. Do not clean in the dishwasher 
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APPLIANCE DOOR  
 
With good care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully 

functional for a long time to come. This will tell you how to remove the appliance door and 

clean it. 

For cleaning purposes and to remove the door panels, you can detach the appliance 

door. The appliance door hinges each have a locking lever. 

When the locking levers are closed, the appliance door is secured in place. It cannot be 

detached. When the locking levers are open in order to detach the appliance door, the 

hinges are locked. They cannot snap shut. 

 

  

 

 

Warning – Risk of injury! 

1. If the hinges are not locked, they can snap shut with great force. Ensure that the 

locking levers are always fully closed or, when detaching the appliance door, fully 

open. 

2. The hinges on the appliance door move when opening and closing the door, and 

you may be trapped. Keep your hands away from the hinges. 

 

Removing the appliance door 

1. Open the appliance door fully. 

2. Fold open the two locking levers on the left and right 

3. Close the appliance door as far as the limit stop. 

4. With both hands, grip the door on the left- and right-hand side, and pull it out upwards. 
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Fitting the appliance door 

Reattach the appliance door in the opposite sequence to removal. 

1. When attaching the appliance door, ensure that both hinges are placed right onto 

the installing holes of the front panel of the cavity. 

Ensure that the hinges are inserted into the correct position. You must be able to 

insert them easily and without resistance. If you can feel any resistance, check that 

the hinges are inserted into the holes right. 

2. Open the appliance door fully. While opening the appliance door , you can make 

another check if the hinges areonto the right position . If you make the fitting 

wrong , you will not be able to make the appliance door fully opened. 

Fold both locking levers closed again. 

3. Close the cooking compartment door. By the same time , we warmly recommend 

you to check one more time , if the door is onto the right position and if the 

ventilation slots are not half-sealed . 

 

 

Removing the door cover 

The plastic inlay in the door cover may become discolored. To carry out thorough 

cleaning, you can remove the cover. 

Remove the appliance door like instructed above. 

1. Press on the right and left side of the cover. 

2. Remove the cover. 

3. After removing the door cover , that rest parts of the appliance door can be easily 

taken ofl so that you can go on with the cleaning . When the cleaning of the 

appliance door has finished , put the cover back in place and press on it until it clicks 

audibly into place. 

4. Fitting the appliance door and close it. 

EN-24



 

1 

3 

2 

 

   
 
 Change the power cord 

Position A show the terminal box position on the back of the back outer case and it’s 

closed. 

Steps:   a. cut ofl the power, use small flat screwdriver to open two snap 1，2. 

b. use Phillips crewdriver to take ofl screws 3，4 ，5and6. 

c. change the new power cord ,fix the yellow/green wire on 3，brother wire on 4， 

blue wire on 5. 

d. twist screw 6 closed the terminal box cover finish the changing. 

 

 
1  2 3 4 

brown {L} 

 

power cord 

yellow/green 

blue {N} 

 

6 5 

 

back outer case terminal box 

 

Rails 

When you want have a good cleaning for the rails and cavity, you can remove the 

shelves and clean it. In this way your appliance will retain its appearance and remain 

fully functional for a long time to come. 

Detaching and refitting the 

rails Inserting the holders 

Attaching the rails 

A 

2
3

1
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Caution! 

While the appliance door is well installed, the door cover can also be taken off, by this 

time. 

1. Removing the door cover means to set the inner glass of the appliance door free, the 

glass can be easily moved and cause damage or injury. 

2. As removing the door cover and inner glass means to reduce the overall weight of    

the appliance door. The hinges can be easier to be moved when closing the door and 

you may be trapped. Keep your hands away from the hinges. 

Because of the 2 points above, we strongly recommend you not to remove the door 

cover unless the appliance door removed. Damage caused by incorrect operation is not 

covered under warranty. 

 

 

 

 

 

 

Remove the telescopic runners 

( take the left side for example same for right side) 
1. Lift up one end of the telescopic runners hard. 

2. Lift up the whole telescopic runners and remove backward. 

 
 

1 2
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Fix the telescopic runners 

( take the left side for example same for right side) 

1. Put the point A and B of the telescopic runners horizontally on the outer wire. 

2. Rotate the telescopic runners anti-clockwise（clockwise for right side）by 90 degrees. 

3. Push forward the telescopic runners, make the point C buckled onto the lower wire 

and the point D buckled onto the upper wire. 

 

 

 

1

2

3

B

A

C

D
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CURE YOUR APPLIANCE WHEN NEEDED  
 

If a fault occurs, before calling the after-sales service, please ensure that is not because 

of incorrect operations and refer to the fault table, attempt to correct the fault yourself. 

You can often easily rectify technical faults on the appliance yourself. 

If a dish does not turn out exactly as you wanted, you can find many tips and instruc- 

tions for preparation at the end of the operating manual. 

 

 

 
 

The appliance 

does not work. 

Faulty fuse. Check the circuit breaker in the fuse box. 

 
Power cut 

Check whether the kitchen light or other kitchen 

appliances are working. 

 

Knobs have 

fallen out of the 

support in the 

control panel. 

Knobs have 

been acci- 

dentally 

disengaged

. 

Knobs can be removed. 

Simply place knobs back in their support in the 

control panel and push them in so that they engage 

and can be turned as usual. 

 

 

 

 
 

Knobs can no 

longer be 

turned easily. 

 

 

 

 
 

There is dirt 

under knobs 

Knobs can be removed. 

To disengage knobs, simply remove them from the 

support. 

Alternatively, press on the outer edge of knobs so 

that they tip and can be picked up easily. 

Carefully clean the knobs using a cloth and soapy 

water. Dry with a soft cloth. 

Do not use any sharp or abrasive materials. 

Do not soak or clean in the dishwasher. 

Do not remove knobs too often so that the support 

remains stable 

Fault Possible Cause Notes/remedy 
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Warning-Risk of electric shock! 
Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out and damaged power 

cables replaced by one of our trained after-sales technicians. If the appliance is defec- 

tive, unplug the appliance from the mains or switch ofl the circuit breaker in the fuse 

box. Contact the after-sales service. 

 
 

 

Maximum operating time 

The maximum operating time of this appliance is 9 hours, to prevent that you forget 

shot ofl the power. 

 

Replacing the lamp on the corner of the cavity 

If the cavity lamp fails, it must be replaced. Heat-resistant, 25 watt, 230 V halogen lamps 

are available from the after-sales service or specialist retailers. 

When handling the halogen lamp, use a dry cloth. This will increase the service life of the 

lamp. 

Fan does not work all the time in 

the mode: “Fan Heating” 

This is a normal operation due to the best possible 

heat distribution and best possible performance of 

the oven. 
After a cooking process a noise 

can be heard and a air flow in 

the near of the control panel can 

be observed. 

The cooling fan is still working, to prevent high 

moisture conditions in the cavity and cool down the 

oven for your convenience. The cooling fan will 

switch ofl automatically. 

The food is not su‰cient cooked 

in the time given by the recipe . 

A temperature diflerent from the recipe is used. 

Double check the temperatures. The ingredient 

quantities are diflerent to the recipe. Double check 

the recipe. 
 

 

 
 

Uneven browning 

The temperature setting is too high, or the shelf level 

could be optimized. Double check the recipe and 

settings The surface finish and or color and or 

material of the baking ware were not the best 

choice for the select- ed oven function. When use 

radiant heat, such as “Top & Bottom Heating” mode, 

use matt finished, dark colored and light weighted 

oven ware. 

The lamp doesn’t turn on The lamp needs to be replaced. 
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WARNING 

Risk of electric shock! 

When replacing the lamp, the lamp socket contacts are live. Before replacing the lamp, 

unplug the appliance from the mains or switch ofl the circuit breaker in the fuse box. 

 

Risk of burns! 

The appliance becomes very hot. Never touch the interior surfaces of the appliance or 

the heating elements. Always allow the appliance to cool down. Keep children at a safe 

distance. 

1. Place a towel in the cold cavity to prevent damage. 

2. Turn the glass cover anti-clockwise to remove it. 

3. Pull out the lamp – do not turn it. 

4. Screw the glass cover back in. 

5. Remove the towel and switch on the circuit breaker to see if lamp switches on. 
 

Insert the new lamp, making sure that the pins are in the correct position. Push the lamp 

in firmly. 
 

 

 

 

Glass cover 

If the glass cover of the halogen lamp is damaged, it must be replaced. You can obtain a 

new glass cover from the after-sales service. Please specify the E number and FD number 

of your appliance. 
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CUSTOMER SERVICE  
 

Our after-sales service is there for you if your appliance needs to be repaired. We will 

always find an appropriate solution. Please contact the dealer where you by this appli- 

ance. When calling us, please give the model number and S/N so that we can provide you 

with the correct advice. The rating plate bearing these numbers can be found when you 

open the appliance door. 

 

Model: 

Rated 

voltage: 

220-240V~ 

ES BO7210

Rated frequency: 50Hz-60Hz 

Electric power: 2.3 kW 

Company: FG Europe S.A. 128, Vouliagmenis Avenue, P.C.16674, Athens, 

Greece 
 

 

 

To save time, you can make a note of the model of your appliance and the 

telephone number of the aftersales service in the space below, should it be required. 

MAINTENANCE CARD  
 

Model number 
  

Purchasing date 
 

 

Serial number 
  

Purchasing store 
 

 
 
 

Warning 
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used 

in a well ventilated space.Read the instructions before installing or using this appliance. 

 

Note 
Please note that a visit from an after-sales service engineer is not free of charge, even 

during the warranty period. 

Rely on the professionalism of the manufacturer. You can therefore be sure that the repair 

is carried out by trained service technicians who carry original spare parts for your 

appliances. 

Above, thank you again for buying Eskimo Built-in Oven, and we wish that our appliance 

will bring you delicious food and happy life. 
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TIPS AND TRICKS  
You want to cook your 

own recipe 
Try to use settings of similar recipes first and optimize 

the cooking process due to the result. 

 

 
Is the cake baked ready? 

Put a wooden stick inside the cake about 10 minutes 

before the given baking time is reached. If there is no 

raw dough at the stick after pulling out, the cake is 

ready. 

The cake loses massive 

volume during cooling 

down after baking 

Try to lower the temperature setting by 10°C and double 

check the food preparing instructions regarding the 

mechanical handling of the dough. 

The height of the cake is in 

the middle much higher 

than at the outer ring 

 

Do not grease the outer ring of the spring form 

The cake is too brown at 

the top 

Use a lower shelf level and or use a lower set 

temperature (this may lead to a longer cooking time) 

 
The cake is too dry 

Use a 10°C higher set temperature (this may lead to a 

shorter cooking time) 

The food is good looking 

but the humidity inside is 

too high 

Use a 10°C lower set temperature (this may lead to a 

longer cooking time) and double check the recipe 

 
 

The browning is uneven 

Use a 10°C lower set temperature (this may lead to a 

longer cooking time). 

Use the “Top & Bottom Heating” mode on one level. 

The cake is less browned 

on the bottom 

 
Choose a level down 

Baking on more than one 

level at the same time: 

One shelf is darker than 

the other. 

Use a fan assisted mode for baking at more than one 

level and take out the trays individually when ready. It is 

not necessary that all trays are ready at the same time. 

 

 
Condensing water 

during baking 

Steam is part of baking and cooking and moves normally 

out of the oven together with the cooling air flow. This 

steam may condensate at diflerent surfaces at the oven 

or near to the oven and build water droplets. This is a 

physical process and cannot be avoid completely. 
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Which kind of baking 

ware can be used? 

Every heat resistant baking ware can be used. It is 

recommended not to use aluminum in direct contact with 

food, especially when it is sour. 

Please ensure a good fitting between container and lid. 

 

 
How to use the 

grill function? 

Preheat the oven for 5 minutes and place the food in the 

level given by this manual. 

Close the oven door when you use any grilling mode. Do 

not use the oven when the door is open, except for load / 

remove / check the food. 

 
How to keep clean 

the oven during grilling 

? 

Use the tray filled with 2 liter of water in at level 1. Nearly 

all fluids drip down from the food placed on the rack will 

captured by the tray. 

The heating element in all 

grilling modes are switching 

on and off over the time. 

 
It is a normal operation and depends on the temperature 

setting. 

 

 

 

How to calculate the 

oven settings, when the 

weight of a roast is not 

given by a recipe? 

Choose the settings next to the roast weight and change 

the time slightly. 

Use a meat probe if possible to detect the temperature 

inside the meat. 

Place the head of the meat probe carefully in the 

meat, due to the manufacturer instructions. 

Make sure, that the head of the probe is placed in 

the middle of the biggest part of the meat, but not in 

the near of a bone or hole. 

 

 

 

 
What happens if a fluid is 

poured to a food in the 

oven during the baking or 

cooking process? 

 

The fluid will boil and steam will arise as a normal 

physical process. 

Please be careful, because the steam is hot. See also 

“Condensing water during baking” for more information. 

If the fluid contains alcohol, the boiling process will be 

quicker and can lead to flames in the cavity. Make sure, 

that the oven door is closed during such kind of 

processes. Please control the baking or cooking process 

carefully. Open the door very gentle and only if 

necessary. 
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TYPICAL RECIPES  
CAKE Form Level Mode Temp.in °C Duration    

in minutes 

Sponge Cake 

(simple) in a Box 
shape

 

Box 2 Conventiona

l with Fan 

170 50 

Sponge Cake 
(simple) in a Box 

shape 

Box 1 Conventional 140 70 

Sponge Cake with 

Fruits in a round Form 

Round form 1 Conventiona

l with Fan 

150 50 

Sponge Cake with 

Fruits on a Tray 

Tray 1 Conventional 140 70 

Raisins Brioche 

 

 2 Conventional 220 p.h.t.:19:00 

b.t.: 11:00 

Gugelhupf 

(with Yeast) 

Tray 1 Conventional 150 p.h.t.:11:00 

b.t.:60:00 

  1 Conventional 160 p.h.t.: 8:30 

b.t.: 30:00 

  1 Conventiona

l with Fan 

150 p.h.t.: 8:30 

b.t.: 30:00 

Apple Yeast 

Cake on a Tray 

Tray 1 Conventiona

l with Fan 

160 p.h.t.: 10:00 

b.t.: 42:30 

Water Sponge 

Cake ( 6 Eggs) 

Spring form 1 Conventional 160 p.h.t.: 9:30 

b.t.: 41:00 

Water Sponge 

Cake ( 4 Eggs) 

Spring form 1 Conventional 160 p.h.t.: 9:00 

b.t.: 26:00 

Water sponge 

Cake 

Spring form 1 Convention 160 35 

Apple Yeast 

Cake on a Tray 

Tray 2 Conventiona

l with Fan 
150 p.h.t.: 8:00 

b.t.: 42:00 

Hefezopf 

(Callah) 

 

Tray 
 

2 Conventiona

l with Fan 

150 40 

Mu�n form
Mu�ns (Yeast Cake)

Mu�n form

Mu�n form

Mu�ns

Mu�ns
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Small Cakes 

20 

Tray 2 Convention 150 36 

Small Cakes 

40 

Tray 2+4 Convention 150 p.h.t:10:00 

b.t.:34:00 

 

Butter Yeast Cake 

 

Tray 

 

2 

 

Conventional 

 

150 
p.h.t.: 8:00 

b.t.: 30:00 

Shortbread Tray 2 Conventional 170 
p.h.t.: 8:00 

b.t.: 13:00 

Shortbread 2 Trays Tray 2+4 Conventiona

l with Fan 

160 p.h.t:8:20 

b.t.: 12:00 

Vanilla Cookies Tray 2 Conventional 160 p.h.t.: 8:00 

b.t.: 10:00 

Vanilla Cookies Tray 2+4 Conventiona

l with Fan 

150 p.h.t.:8:00 

b.t.: 14:00 

Duration 

BREAD Form Level Mode Temp.in °C in minutes 
 

White Bread ( 1 

kg Flour) Box 

shape 

 

Box 

 

1 

 

Conventional 

 

170 

 

p.h.t.: 9:20 

b.t.: 50:00 

White Bread ( 1 

kg Flour) Box 
shape

 

Box 1 Conventiona

l with Fan 

170 p.h.t.: 12:00 

b.t.: 45:00 

Fresh Pizza (thin) Tray 2 Conventional 170 p.h.t.: 9:30 

b.t.: 21:00 

Fresh Pizza (thick) Tray 2 Conventional 170 p.h.t.: 10:00 

b.t.: 45:00 

Fresh Pizza (thick) Tray 2 Conventiona

l with Fan 

170 p.h.t.:8:00 

b.t.: 41:00 

Bread Tray 1 Convention 190 p.h.t:9:00 

b.t.:30:00 

 
 
 

Note : p.h.t means preheat time, b.t. means baking time. 

CAKE Form Level Mode Temp.in °C Duration 
in minutes 
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Beef Tender Loin 

1,6 KG 

 

Tray 
 

2 
 

Double Grill 

with fan 

 

180 
 

55 

Meatloaf 1 kg Meat Tray 1 Conventional 180 75 

Chicken 1 kg Tray L2:Rack 

L1:Tray 

Double Grill 

with fan 

180 50 

Fish (2,5 kg ) Tray 2 Conventional 170 70 

Ribs Tomahawk 

Cooked B.T. 

 

Tray 

 

3 
 

Convention 
 

120 

 

85 

Pork Roast of the 

neck (1,2kg ) 

 

Tray 

 

1 
 

Convention 

 

160 

 

82 

Chicken 1,7kg 
 

Tray L2:Rack 

L1:Tray 

 
Convention 

 
180 

 
78 

 

TEST FOOD ACCORDING TO EN 60350-1  

RECIPESA Accessories F ℃ Level Time(min) Pre-heat 
 

Sponge cake 
 

Springform Φ26cm 
 

   

 

170 

 

1 
 

30-35 

 

No 

Sponge cake Springform Φ26cm 
 

 
160 1 30-35 No 

Small cake 1 tray 

 

 150 2 30-40 Yes 

Small cake 1 tray 

 

 150 2 40-50 Yes 

Small cake 2 trays 

 

 150 L2&L4 30-35 Yes 

Cheese cake Springform Φ26cm 

 

 150 1 70-80 No 

Apple pie Springform Φ20cm    170 1 80-85 No 

Apple pie Springform Φ20cm 

 

 160 1 70-80 No 

Bread 1 tray 

 

 210 1 30-35 Yes 

Bread 1 tray 

 

 190 1 30-35 Yes 

Toast Rack 

 

 Max 5 6-8 Yes 5min 

 

chicken 

 

Rack & tray 

 

 

 

180 
Rack 2 

Tray 1 

 

75-80 

 

Yes 

MEAT Form Level Mode Temp.in °C Duration 
in minutes 
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1. In chicken recipe, begin with the backside on top and turn the Chicken after 30 min. 

to the top side 

2. Use a dark, frosted mold and place it on the rack 

3. Take out the trays at the moment, when the food is ready, even when it is not at the 

end of the given baking time. 

4. Choose the lower temperature and check after the shortest time, given in the table. 

5. If using the tray to capture fluids dripping from the food placed on the rack during 

any grilling mode, the tray should be set to level 1 and filled with some water. 

6. The burger patties should turned around after 2/3 of the time. 

 

 

 

 
 

 

 
Please note the following information: 

1. The measurement is carried out in the “Double Grill+Fan” mode to determine the 

data regarding the forced air mode and the label-class 

2. The measurement is carried out in the “Top & Bottom Heating” mode to determine 

the data regarding the conventional mode 

3. During the measurement only the necessary accessory is in the cavity.All other parts 

have to be removed 

4. The oven is installed as described in the installation guide and placed in the middle of 

the cabinet 

5. It is necessary for the measurement to close the door like in the household, even 

when the cable disturbs the sealing function of the gasket during the measurement. 

To make sure, that there are no negative eflects regarding the disturbed sealing due 

to the energy data, it is necessary to close the door carefully during the measure- 

ment. It is may be required to use a tool to guaranty the sealing of the gasket like in 

the household, where no cable disturbs the sealing function. 

6. The determination of the cavity volume carried out for the usage “Defrost” as 

described on page 14. To ensure an e‰cient use of the oven, all accessories 

including side-racks are removed. 

ENERGY EFFICIENCY ACCORDING TO EN 
60350-1 
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DATASHEET (EU 65/2014 & EU 66/2014) 

Eskimo  ES BO7210  

  No of Cavities 1 

Heat Source Electric 

Usable Volume 72L 

ECelectric, cavity (Conventional) 0.93kWh/cycle 

ECelectric, cavity (Forced Air) 0.78kWh/cycle 

EEICavity 95,9 

Energy E‰ciency Class (A+++ to D) A 

 

Note 
All oven modes described on Page 10 are main functions of the oven. 
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