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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L 
 

Model: THEO48043 

 
 

 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει 

εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη  

 Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες, χωρίς γάντια ή προστασία. 

 Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για να συνδέσετε τη συσκευή. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια και μην αφήνετε το καλώδιο 

τροφοδοσίας να κουνιέται. 

 Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ρεύματος αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στη 

συσκευή - AC μόνο. 

 Μην χρησιμοποιείτε ή ανοίγετε τη συσκευή εάν: 

o Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή έχει πάθει ζημιά  

o Η συσκευή έχει πέσει ή 

o Έχει εμφανή σημάδια ζημιάς ή δυσλειτουργίας 

 Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε πηγές θερμότητας 

όπως ηλεκτρικές εστίες ή εστίες γκαζιού. 

 Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες εφαρμογές όπως: 

            - χώρο κουζίνας σε καταστήματα ή γραφεία 

            - από πελάτες ξενοδοχείων, μοτελ και άλλων τύπων κατοικιών. 

 Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σε 

εσωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς, μη προβλεπόμενη ή 

παράβλεψη των οδηγιών, μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης.  

 Αποσυνδέστε το καλώδιο της τροφοδοσίας όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή. 

 Καθαρίστε την συσκευή όταν δεν είναι σε λειτουργία έχει κρυώσει μετά από χρήση. 

 Μην την καθαρίζετε σε εξωτερικούς χώρους. 

 Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. 

 Αφήστε κενό γύρω από την συσκευή για σωστό αερισμό κατά την χρήση. Ειδικά στο 

μπροστινό μέρος και στα πλαϊνά. 

 Μην κλείνετε οποιεσδήποτε τρύπες αερισμού της συσκευής. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή σωστά μετά από κάθε χρήση. 

 Αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης 

της κάθε χώρας. 

 Η θερμοκρασία της πόρτας, η εξωτερική επιφάνεια ή άλλες επιφάνειες πιθανότατα να 

είναι ζεστές κατά τη λειτουργία της συσκευής. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται συνεχώς για την αποφυγή χρήσης της συσκευής 

ως παιχνίδι. 

 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 χρόνων. 

 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
παρά μόνο με επιτήρηση ή με οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
να κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται από τα 
παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 και εποπτεύονται. 

 Η συσκευή δεν προορίζεται για να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή 
ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, σβήστε τη συσκευή για να αποφύγετε το 
ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. 

 

  Για χρήση με φαγητά 
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 Κάποιες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν κατά 

τη χρήση. Αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η περιοχή στην 
οποία βρίσκεται μπορεί να γίνει πολύ ζεστή κατά τη χρήση.  

 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΧΡΗΣΤΗ. ΕΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΟΠΟΤΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΕΣΕΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΛΕΙ ΑΜΕΣΩΣΩ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΞΑΝΑ. ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ. 

 

 Ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε γωνίες ή κάτω από εύφλεκτα υλικά όπως 

κουρτίνες, κουρτίνες, ντουλάπια κλπ. 

 

 
Γνωρίζοντας το φούρνο σας 
 

 

   
 

 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 
1. Χερούλι πόρτας                      
2. Πόρτα – τζάμι                         
3. Δίσκος ψησίματος 
4. Σχάρα                        
5. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας 
6. Έλεγχος λειτουργίας (διακόπτης) 
7. Χρονοδιακόπτης  
8. Ενδεικτική λυχνία 
9. Χερούλι δίσκου 
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- Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες από τη συσκευή. 

- Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ (δίσκο, σχάρα) από τη συσκευή. 

- Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανάκι και αφήστε τις να 

στεγνώσουν 

- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας και βάλτε το στη πρίζα. 

- Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση  

 

- Ορίστε την θερμοκρασία του θερμοστάτη στους 230°C. 

- Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη σε 15 λεπτά για να λειτουργήστε άδειο τον φούρνο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φούρνος μπορεί να εκπέμψει μια ελαφρά οσμή και λίγο καπνό όταν 

χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει πολύ 

γρήγορα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε καλά αεριζόμενο μέρος. 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ 

 Συμβουλές 

Για ψήσιμο στο φούρνο και στη σχάρα, προτείνεται να προθερμαίνετε πάντα τον φούρνο για 

τέλεια αποτελέσματα ψησίματος. 

- Τοποθετήστε τον δίσκο κάτω από τη σχάρα για την αποφυγή σταξίματος λίπους επάνω 

στο στοιχείο της αντίστασης. 

 

 Λειτουργίες 

 

: OFF 

 

           : Ζέσταμα 

 

  : Ψήσιμο στη σχάρα 

 

            : Παραδοσιακό ψήσιμο  

 

 

 

 Ζέσταμα 

  

- Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 

       

- Ρυθμίστε την θερμοκρασία στους 100°C. 

- Τοποθετήστε τον δίσκο στο φούρνο με το φαγητό επάνω. 

- Εάν θέλετε να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό για περισσότερη ώρα από 20 με 30 

λεπτά, σκεπάστε το με αλουμινόχαρτο για να μην στεγνώσει.  

Μην αφήνετε το φαγητό πολύ ώρα γιατί μπορεί να στεγνώσει.  

 

 

 Παραδοσιακό ψήσιμο 

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για ψήσιμο πίτσας, λαζάνια, ογκρατέν, πουλερικά, ψάρια, 

λαχανικά και διάφορους τύπους κέικ. 

 - Τοποθετήστε το ταψί στο κατώτερο μέρος του φούρνου. 

- Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 
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 - Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. 

 - Ορίστε την διάρκεια ψησίματος 

 - Περιμένετε μέχρι ο φούρνος να φτάσει την θερμοκρασία που ορίσατε (η ενδεικτική 

λυχνία θα σβήσει), τότε τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. 

 - Εάν το φαγητό είναι έτοιμο πριν μηδενίσει ο χρονοδιακόπτης, γυρίστε στο στην ένδειξη 

“0” χειροκίνητα. 

 

 Ψήσιμο στη σχάρα 

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για ψήσιμο μπιφτεκιών, παϊδάκια και λουκάνικα. 

-Τοποθετήστε το ταψί στο επάνω μέρος και τον δίσκο για τα λίπη στο κάτω μέρος. 

Συμβουλή: Προτείνουμε να ρίξετε 2 ποτήρια νερό στον δίσκο για την αποφυγή δημιουργίας 

καπνού και τη δημιουργία καμένων λιπών, ενώ το καθάρισμα θα είναι ευκολότερο. 

- Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 

-  

 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. 

 - Ορίστε την διάρκεια ψησίματος 

 - Προθερμαίνετε τον φούρνο για 5 λεπτά με την πόρτα ελάχιστα ανοικτή. 

 - Τοποθετήστε το φαγητό στο grilll, και κλείστε την πόρτα. Φροντίστε να γυρίσετε το 

φαγητό ώστε να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. 

 - Εάν το φαγητό είναι έτοιμο πριν μηδενίσει ο χρονοδιακόπτης, γυρίστε στο στην ένδειξη 

“0” χειροκίνητα. 

 
Συντήρηση και καθαρισμός 
- Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει εντελώς. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

- Το ταψί, ο δίσκος και η σχάρα, μπορούν να καθαριστούν όπως και τα υπόλοιπα σκεύη στο 

χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων. 

- Πάντα να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανάκι για τις εξωτερικές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε 

χημικά και άλλες διαβρωτικές ουσίες καθώς μπορεί να βλάψετε το εξωτερικό της συσκευής. 

Προσέξτε να μην πέσει νερό εντός των αεραγωγών. 

-  Μη βυθίζετε ποτέ το φούρνο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

- Κατά τον καθαρισμό στο εσωτερικό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικές ουσίες 

(απορρυπαντικά σπρέι) και μην ξύνετε επιφάνειες με κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα. 

- Εάν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη καθαριότητας, η επιφάνειά 

της μπορεί να υποστεί βλάβη, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία 

της και να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά 

και κάθε υπόλειμμα τροφής θα πρέπει να απομακρύνεται. 

 

Αφαιρώντας και καθαρίζοντας τον δίσκο περισυλλογής λιπών 

- Αφαιρέστε τον δίσκο χρησιμοποιώντας το χερούλι. 

- Πλύνετε με σαπούνι και νερό και αφήστε το να στεγνώσει. 

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά. 

- Τοποθετήστε τον δίσκο πίσω στο φούρνο. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

- Τάση  : 220-240 V~ 

- Συχνότητα : 50 Hz 

- Ισχύς  :  1600W 
- Χωρητικότητα :   30l 
- Θερμοκρασία : 100°C – 230°C 
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ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η THOMSON είναι εμπορικό σήμα της Technicolor SA και χρησιμοποιείται 
κατόπιν αδείας της ADMEA 


