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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

¨Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω  πιθανής μείωσης τάσεως στην 

περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη 

θερμοκρασία¨



	

1

GR
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΚΟΜΕΝΩΝ
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι ο αποτελεσματικός χειρισμός του ηλεκτρικού φούρνου. Πριν 
προβείτε σε χρήση αυτού, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Ο φούρνος έχει 
δυο επίπεδα για να τοποθετήσετε τη σχάρα όπως επιθυμείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
1- Η τάση του προϊόντος είναι 220-240V (-)
2- Χρησιμοποιείστε ασφάλεια 16  Α
3- Το καλώδιο αποτελείται από μια γειωμένη πρίζα. 
4- Θα παρατηρήσετε μια οσμή στη συσκευή και στα παρελκόμενα κατά την πρώτη φορά λειτουργίας. 

Για το λόγο αυτό λειτουργείστε το φούρνο άδειο για 30 λεπτά και έπειτα αερίστε το δωμάτιο.
5- Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για να παρασκευάζει φαγητό. Δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. 
6- Σιγουρευτείτε πως το καλώδιο της συσκευής βρίσκεται μακριά από θερμά σημεία και κυρίως 

φροντίστε το καλώδιο να μην ακουμπάει σε θερμαινόμενες επιφάνειες. 
7- Σιγουρευτείτε ότι ο φούρνος απέχει 10cm από το πίσω μέρος στον τοίχο και από τα πλάγια, κατά 

τη διάρκεια της λειτουργίας του.
8- Η πόρτα ή εξωτερικές επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν κατά τη λειτουργία του φούρνου.
9- Τοποθετήστε το φούρνο σε μια λεία επιφάνεια και μην τοποθετείτε διακοσμητικά βάζα ή καλύμματα
10- Καθαρίστε όλα τα παρελκόμενα μέρη πριν την χρήση 
11- Μην τοποθετείτε πάνω στη πόρτα όταν είναι ανοιχτή ζεστά σκεύη
12- Περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος εάν επιθυμείτε να τον μετακινήσετε
13- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό ή πολύ θερμό περιβάλλον
14- Ποτέ μη ρίχνετε νερό στη ζεστή επιφάνεια
15- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν προκληθεί ρωγμή στην επιφάνειας της συσκευής
16- Εάν καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή 

κάποιο εξουσιοδοτημένο service
17- Μη τοποθετείτε τη πρίζα ακριβώς κάτω από την έξοδο
18- Η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές , 

αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και εάν επιτηρούνται 
ή τους έχουν δοθεί οι σωστές οδηγίες.

19- Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή
20- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με 

μειωμένες φυσικές , αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί 
σαφής οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν 
με τη συσκευή. Η συντήρηση και ο καθαρισμός δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς 
επιτήρηση.

21- Εάν η συσκευή καλυφθεί η τοποθετηθεί λάθος, υπάρχει κίνδυνος καθώς και η χρήση προϊόντος 
που λειτουργεί ως χρονοδιακόπτης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

22- Ο φούρνος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με την έννοια χρονοδιακόπτη η άλλου ξεχωριστού 
συστήματος

23- Ο παρόν φούρνος προορίζεται να χρησιμοποιείται από νοικοκυριά, από κουζίνες μαγαζιών, 
γραφείων και άλλων εργασιακών περιβαλλόντων, από ξενοδοχεία κ.ο.κ

	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1- Προτού να μετακινήσετε το φούρνο, αποσυνθέστε από τη παροχή ρεύματος τη πρίζα
2- Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στην αρχική συσκευασία του προϊόντος. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη, 
τοποθετήστε τη συσκευή σε παρόμοια συσκευασία ασφαλείας

Για την επισκευή: Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο service εάν έχετε προβλήματα με το φούρνο. 
Οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο και από κακή χρήση δεν περιλαμβάνονται 
στην εγγύηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εγγύηση δεν είναι σε ισχύ ακόμα και εάν η περίοδος της 
εγγύησης δεν έχει λήξει ακόμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
-Το εγχειρίδιο χρήσης καλύπτει την γενική γκάμα προϊόντων και ενδεχομένως ορισμένες πληροφορίες 
να μην βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν φούρνο. 
-Οι πληροφορίες σχετικά με την τάση του προϊόντος αναγράφονται στο πίσω μέρος της συσκευής. 



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
Ο διακόπτης αυτός  επιλέγει την επιθυμητή θερμοκρασία

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο διακόπτης αυτός χρησιμοποιείται για να επιλέξετε από τις παρακάτω διαθέσιμες λειτουργίες
Τηγάνισμα (επάνω σημαδάκι) “    “
Μαγείρεμα (κάτω σημαδάκι) “    “
Τηγάνισμα-μαγείρεμα (επάνω σημαδάκι, κάτω σημαδάκι) “    “
Γκριλ- Ψήσιμο κοτόπουλου (σούβλα κοτόπουλου) “     “
Γυρίστε το διακόπτη στο”    “για να σβήσετε το φούρνο 
Σημείωση : Εάν το χρονόμετρο και ο ρυθμιστής θερμοκρασίας δεν είναι ανοιχτοί, η συσκευή δεν 
μπορεί να ανάψει.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
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Λαβή για τον έλεγχο
της θερμοκρασίας
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ON/OFF διακόπτης  και χρονόμετρο 
Για να ανοίξετε το φούρνο και να βάλετε χρονόμετρο γυρίστε το διακόπτη στην επιθυμητή ώρα 
(μέγιστο 90 λεπτά). Θα ηχήσει ένα κουδούνισμα όταν ο χρόνος παρέλθει και ο φούρνος θα κλείσει 
αυτόματα μόνος του. Εάν δεν θέλετε να θέσετε χρονικό όριο ή ο χρόνος μαγειρέματος ξεπερνάει τα 90 
λεπτά, θέστε το διακόπτη  στο σημείο      Εάν επιθυμείτε να κλείσετε τη συσκευή θέσετε το διακόπτη 
στο σημείο”  “  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΑ

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία αέρα, στη θέση “       “, η λειτουργία αέρα λειτουργεί με πάνω και κάτω 

αντιστάσεις.

Πλεονεκτήματα συγκεκριμένης λειτουργίας

1-Ομοιόμορφο μαγείρεμα πχ κέικ, ζυμαρικά

2-Για τη λειτουργία απόψυξης , είναι απαραίτητο να γυρίσετε το φούρνο στη λειτουργία “      “ ενώ ο 

θερμοστάτης είναι κλειστός και το χρονόμετρο είναι ανοιχτό.



	 	 	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

ΘΕΣΗ

0

1

2

3

ΙΣΧΥΣ (W)   

OFF 

250

750

1000

ΤΥΠΟΣ

OFF 

ΖΕΣΤΑΜΑ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ-ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

Ø 145 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΤΙΟΥ
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ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ-ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

Ø 180 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΤΙΟΥ

ΘΕΣΗ

1

ΙΣΧΥΣ (W)   

450

ΤΥΠΟΣ

ΖΕΣΤΑΜΑ

Ø 80 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΤΙΟΥ

 

Λάθος ΛάθοςΛάθος Σωστά

Για κάθε θέση όπως απεικονίζεται στο σχήμα, (1000+1000 
watt,1000+1500 watt) , το ενδεικτικό φωτάκι θα ανάβει. 
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε λεία επιφάνεια κατσαρόλας 
και τηγάνια με τις σωστές διαστάσεις, για να έχετε καλύτερα 
αποτελέσματα. Μη χρησιμοποιείτε υγρές επιφάνειες πάνω 
στην επιφάνεια ματιών.Μην ακουμπάτε τη συσκευή με 
βρεγμένα χέρια και υγρά υφάσματα.

Ψήσιμο κοτόπουλου
Για να ψήσετε κοτόπουλο , τοποθετήστε τη σχάρα στο κάτω μέρος του φούρνου
Σφίξτε τη σούβλα  αφού  τοποθετήσετε το κοτόπουλο. Η αιχμηρή πλευρά της σούβλας στη μια τρύπα 
στα πλάγια και η άλλη πλευρά στην άλλη πλευρά της συσκευής. Ρίξτε 2 ποτήρια νερό στο ταψάκι. 
Γυρίστε το διακόπτη στη λειτουργία ψησίματος. Γυρίστε το θερμοστάτη στο “max” .Γυρίστε το ρολόι 
στον επιθυμητό χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, γυρίστε χειροκίνητα το διακόπτη στη  θέση     
“   “    
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
Το φωτάκι δείχνει πως ο φούρνος είναι σε λειτουργία ( Σε περίπτωση που το χρονόμετρο, ο 
θερμοστάτης είναι ανοιχτοί). Όταν ο φούρνος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, τότε κλείνει 
αυτόματα και σηματοδοτεί πως η εσωτερική θερμοκρασία του φούρνου είναι αυτή που είχε επιλεχθεί.

ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Μαγειρέψτε στο φούρνο και ρυθμίστε το χρόνο. Πιέστε το menu του ψηφιακού 
ρολογιού μια φορά, για να ενεργοποιήσετε τα λεπτά. Πατήστε το + και – και να 
θέσετε τα επιθυμητά λεπτά. Πατήστε άλλη μια φορά στο menu για να θέστε τα 
δευτερόλεπτα. Πατήστε το + και – για να θέσετε τα επιθυμητά δευτερόλεπτα. 
Αφού θέσετε τη λειτουργία του χρόνου πιέστε στο menu. Το ψηφιακό ρολόι και 
ο φούρνος θα ξεκινήσουν να δουλεύουν ταυτόχρονα. Όταν ο χρόνος παρέλθει 
το ρολόι θα κάνει ένα θόρυβο για να σας ειδοποιήσει

88:88

-   MENU  +

Spit

Hook

Hook fixing screw

inserting chicken to spit

Flat Tray 

Pin Slot 

Spit

Spit Support



ΦΑΓΗΤΑ

ΠΙΤΕΣ

ΚΕΙΚ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ

ΑΡΝΙ

ΚΡΕΑΣ

ΦΑΓΗΤΑ

ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛ

ΒΑΘΜΟΙ

(  °C )

175 - 200

175 - 200

240

180

225 - 240

250 - 270

200 - 220

max.

ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

( Dk. )

20 - 25

20 - 25

30 - 45

20 - 30

45 - 50

50 - 60

30 - 40

55 - 60

ΘΕΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ  

ΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΤΑΨΙΟΥ

1

1

2

1

2

2

1

-

2

2

3

2

2

2

2
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ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ  

ΦΩΤΑΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ
Το φωτάκι του φούρνου είναι πάντοτε αναμμένο όταν ο φούρνος είναι αναμμένος. Για να 
αντικαταστήσετε το λαμπάκι προβείτε ακολούθως:
- Βγάλτε από τη πρίζα τη συσκευή
- Βγάλτε το γυάλινο προστατευτικό γυρνώντας το προς τα δεξιά
- Τοποθετείστε το καινούργιο λαμπάκι
- Βάλτε το προστατευτικό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η λάμπα θα πρέπει να είναι max 15 W 220-240V,300 C 

Μπορείτε να διαλέξετε μεγάλο η μικρό μάτι ή μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα φούρνο και μάτι. Για άλλα 
μοντέλα έχετε μέγιστη ισχύς για λειτουργία του φούρνου πάνω-κάτω και ταυτόχρονη λειτουργία του 
ματιού.
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Οι θέσεις για τα  σκεύη της συσκευής απεικονίζονται παρακάτω

Στρόγγυλο ταψάκι

Γκριλ

Επίπεδο ταψάκι

4
3
2
1

0

ΜΕΙΩΣΗ: Οι χρόνοι δεν περιλαμβάνουν περίοδο προθέρμανσης 10 λεπτών
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 
Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και την ανθρώπινη υγεία, η διάθεση των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
εξοπλισμού γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς για τον κατασκευαστή  και 
τον χρήστη. 
Για το λόγο αυτό, όπως φαίνεται με το σύμβολο στην ετικέτα της  συσκευασία, το προϊόν 
σας δεν μπορεί να διατίθενται σε αστική περιοχή χωματερής. Ο χρήστης μπορεί να το πάει 
σε συγκεκριμένο σημείο συλλογής  και να εξασφαλίσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
άλλα προϊόντα σύμφωνα με την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αγαπητέ πελάτη  ,
Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες  για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν που 
αγοράσατε αποτελεσματικά
όσον αφορά την κατανάλωση  και  την εξοικονόμηση ενέργειας για τη χώρα σας .

1 - Επιλέξτε φούρνους με υψηλής απόδοσης θερμομονώσεις για την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας.

2 – Συχνά ανοίγοντας την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια μαγειρέματος, δροσερός 
αέρας εισάγεται στο  φούρνο και, συνεπώς, υπάρχει απώλεια ενέργειας . Για το λόγο 
αυτό , το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου να γίνεται  όταν απαιτείται.

3 – Δοκιμάστε  να μαγειρέψετε περισσότερο από ένα φαγητά στο φούρνο . Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το ένα φαγητό στη χαμηλότερη σχάρα, να μην αλλάξετε θερμοκρασία 
φούρνου και έτσι να καταναλώστε λιγότερη ενέργεια.

4 - Μην εκτελείτε προ- θέρμανση στο φούρνο , όταν δεν είναι απαραίτητο . Εάν  η προ - 
θέρμανσης είναι
απαραίτητη , μην επεκτείνετε  αυτή τη διάρκεια, περισσότερο από όσο χρειάζεται.

5 - Πριν από το μαγείρεμα κατεψυγμένων τροφίμων στο φούρνο, προβείτε σε απόψυξη 
αυτών.

6 - Μην αφήνετε εύφλεκτα  υλικά γύρω από το φούρνο. .Τοποθετήστε το φούρνο μακριά 
εύφλεκτες περιοχές.

7 - Εάν απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό φούρνο  λίγα λεπτά πριν και να περιμένει χωρίς να 
ανοίξετε τη πόρτα , τα τρόφιμα εξακολουθούν  να μαγειρεύονται  με τις υπάρχουσες 
θερμοκρασία και μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια 

SERVICE ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Προειδοποίηση: Πριν από τον καθαρισμό και το service , βγάλτε το καλώδιο πρίζας από 
το του φούρνο σας. 
- Υλικά καθαρισμού: Πριν από τη χρήση υλικών καθαρισμού για το φούρνο σας, ελέγξτε 
ότι είναι κατάλληλα και αν ο κατασκευαστής τα συνιστά ή όχι. Μην χρησιμοποιείτε 
καυστικές κρέμες για  επιφάνειες , σκόνες καθαρισμού, σκληρό σύρμα ή σκληρά 
αντικείμενα. 
- Μέσα στο φούρνο: Σκουπίστε το φούρνο με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με ζεστό 
νερό . Μπορεί να είναι απαραίτητο να καθαρίσετε καλά χρησιμοποιώντας υλικό υγρού 
καθαρισμού από καιρό σε καιρό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καθαρίζετε την πόρτα του φούρνου όταν  είναι ζεστή.. Σε περίπτωση 
αυτή το γυαλί μπορεί να σπάσει. 
- Αξεσουάρ (σχάρα, γκριλ): Βάλτε τα αξεσουάρ σε νερό με απορρυπαντικό μετά τη 
χρήση. υπόλοιπες ακαθαρσίες 
μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα  με μια βούρτσα ή με σφουγγάρι καθαρισμού.
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