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Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση

 Πληροφορίες ασφαλείας

Η χρήση αυτής της καινούργιας συσκευής είναι εύ-
κολη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διαβάσετε όλο
το παρόν εγχειρίδιο, πριν κάνετε την εγκατάσταση
και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
Έτσι, θα μπορέσετε να επιτύχετε καλύτερες επι-
δόσεις, να αποφύγετε λανθασμένες κινήσεις, να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με απόλυτη ασφά-
λεια και να προστατέψετε το περιβάλλον.
Τοποθέτηση
– Είναι επικίνδυνη η αλλαγή ή η προσπάθεια αλλα-

γής των χαρακτηριστικών αυτού του προϊόντος.
– Η εγκατάσταση της συσκευής και η σύνδεση στο

ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνονται μόνο από
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ . Πριν από οποια-
δήποτε επέμβαση, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η συ-
σκευή είναι ΑΠOΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ από το ηλεκτρι-
κό δίκτυο.

– Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βε-
βαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι το κα-
λώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση. Σε
αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε στην αντιπρο-
σωπεία πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

– O κατασκευαστής αποκλίνει από οποιαδήποτε
ευθύνη στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι
κανόνες προστασίας από ατυχήματα .

Για την ασφάλεια των παιδιών
• Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο

από ενήλικες. Ελέγχετε ώστε τα παιδιά να μην
αγγίζουν τους διακόπτες λειτουργίας και ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.

• Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά ή από άτομα των οποίων οι φυσικές,
αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή η έλλειψη

εμπειρίας και γνώσης θα τα εμποδίσουν να χρη-
σιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια, χωρίς
επιτήρηση ή καθοδήγηση από κάποιο υπεύθυ-
νο άτομο που θα διασφαλίσει ότι είναι σε θέση
να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια.

• Τα εκτεθειμένα μέρη της συσκευής ζεσταίνονται κα-
τά τη χρήση και παραμένουν ζεστά για κάποιο χρο-
νικό διάστημα ακόμη και αφού απενεργοποιηθεί η
συσκευή. Κρατήστε μακριά τα παιδιά μέχρι να
κρυώσει η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια χρήσης
• Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για το ψήσιμο

τροφών, για οικιακή και όχι για επαγγελματική χρή-
ση. Μην το χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε άλ-
λο σκοπό.

• Αν χρησιμοποιείτε μία πρίζα ρεύματος κοντά στη
συσκευή, δώστε προσοχή ώστε τα καλώδια των οι-
κιακών συσκευών που χρησιμοποιείτε να μην αγ-
γίζουν τη συσκευή και ότι βρίσκονται στην κατάλ-
ληλη απόσταση από τα θερμά σημεία αυτής της
συσκευής.

• Τα εκτεθειμένα μέρη της συσκευής ζεσταίνονται κα-
τά τη χρήση και παραμένουν ζεστά για κάποιο χρο-
νικό διάστημα ακόμη και αφού απενεργοποιηθεί η
συσκευή.  Προσέξτε να μην αγγίξετε τις αντιστά-
σεις μέσα στο φούρνο.

• Όταν ανοίγετε την πόρτα του φούρνου, κατά τη
διάρκεια ψησίματος ή στο τέλος του, να προσέ-
χετε το ρεύμα ζεστού αέρα που βγαίνει από το
φούρνο.

• Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε
ότι όλοι οι διακόπτες είναι σε θέση "ΚΛΕΙΣΤΟ" ή
"ΣΒΗΣΤΟ" .
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• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε το σβηστό φούρνο για να αποθηκεύετε
τρόφιμα ή σκεύη : σε περίπτωση τυχαίου ανάμ-
ματος, αυτό μπορεί να γίνει αιτία ζημιάς ή ατυχή-
ματος.

Καθαρισμός και Φροντίδα
• Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης ή

καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απο-
συνδεδεμένη από το δίκτυο παροχής ρεύματος.

• Η συσκευή πρέπει πάντα να διατηρείται καθα-
ρή . Τα κατάλοιπα τροφίμων μπορούν να δημιουρ-
γήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Μη χρησιμοποιείτε ατμό ή συσκευές με ατμό για τον
καθαρισμό της συσκευής.

• Μη χρησιμοποιείται τραχεία υλικά ή κοφτερές με-
ταλλικές σπάτουλες για να καθαρίσετε τις γυάλινες

επιφάνειες της πόρτας του φούρνου γιατί μπορεί να
τις καταστρέψει ή/και να προκαλέσει το θρυμματι-
σμό του κρυστάλλου.

• Σε περίπτωση βλάβης, μην προσπαθήσετε να
επισκευάσετε τη συσκευή μόνος σας . Οι επι-
σκευές που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα
άτομα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά και ατυχήμα-
τα. Συμβουλευθείτε το περιεχόμενο του παρόντος
εγχειριδίου. Αν δεν βρείτε την πληροφορία που σας
ενδιαφέρει,  επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης . Η επισκευή αυτής
της συσκευής πρέπει να γίνεται από Εξουσιοδοτη-
μένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Ζητάτε πάντα
τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Περιγραφή προϊόντος
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1 Πίνακας ελέγχου
2 Λαμπτήρας φούρνου
3 Γκριλ
4 Ανεμιστήρας
5 Πινακίδα αναγνώρισης φούρνου
6 Λυχνίες για το ψήσιμο με ατμό
7 Δοχείο τοποθέτησης νερού
8 Είσοδος ατμού

9 Βαλβίδα εξαγωγής νερού
10 Αισθητήρας εξαγωγής νερού
11 Διακόπτης θερμοστάτη
12 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
13 Διακόπτης επιλογής
14 Λυχνία θερμοστάτη
15 Λυχνία γενικής λειτουργίας
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Περιγραφή των χειριστηρίων
Βυθιζόμενος διακόπτης
Στα μοντέλα αυτά προβλέπονται βυθιζόμενοι διακό-
πτες που ενεργοποιούνται με πίεση. Όταν ο φούρνος
είναι σβηστός, βυθίζονται εντελώς στον πίνακα των
χειριστηρίων.

Ρυθμιστής φούρνου

Ο φούρνος είναι σβηστός

Λαμπτήρας φούρνου

Συμβατική λειτουργία

Μεταφορά

Θερμότητα από κάτω

Διπλό γκριλ

Γκριλ με αέρα

Ψήσιμο με αέρα

Πίτσα

Ατμός

Ρυθμιστής θερμοκρασίας
Περιστρέφοντας το διακόπτη αριστερόστροφα μπο-
ρείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του φούρνου από
50 °C έως 250 °C.

Ρυθμιστής θερμοκρασίας - Λυχνία ελέγχου
Η λυχνία ελέγχου ανάβει όταν γυρίζετε το διακόπτη
ρύθμισης της θερμοκρασίας. Η λυχνία παραμένει
αναμμένη έως ότου ο φούρνος φτάσει στην επιλεγμένη
θερμοκρασία. Στη συνέχεια ανάβει και σβήνει εναλλάξ
για να υποδείξει ότι διατηρείται η επιλεγμένη θερμο-
κρασία.

Λυχνία γενικής λειτουργίας
Η λυχνία γενικής λειτουργίας ανάβει όταν ο διακόπτης
επιλογής περιστρέφεται σε μία λειτουργία.

Λυχνία δοχείο γεμάτο 
Δείχνει ότι ο φούρνος είναι έτοιμος για το ψήσιμο με
ατμό.

Λυχνία δοχείο άδειο 
Δείχνει ότι το δοχείο νερού είναι άδειο και ότι δεν μπο-
ρείτε να προχωρήσετε σε ψήσιμο με ατμό.

Οι λυχνίες ψησίματος με ατμό ανάβουν μόνο
όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία ατμού  .
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Πώς θα χρησιμοποιήσετε το δοχείο νερού

1
Επιλέξτε τη λειτουργία
"ατμός" 
Αρχίστε να βγάζετε το
δοχείο προς την κατεύ-
θυνση που φαίνεται
στην εικόνα.

2  Συνεχίστε μέχρι να
φτάσει στο τέλος διαδρο-
μής.

3  Γεμίστε το δοχείο με
νερό μέχρι να ανάψει η
"Λυχνία γεμάτου δο-
χείου". Κλείστε το δοχείο
πιέζοντας στο κέντρο
του καπακιού.

4  Για να κλείσετε το δο-
χείο, σπρώξτε μέχρι να
επιστρέψει στην αρχική
του θέση.

Πριν από την πρώτη χρήση

Ο φούρνος λειτουργεί μόνο εάν έχει ρυθμιστεί η
ώρα.

Με την πρώτη χρήση, ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα με
τον προγραμματιστή (βλέπε οδηγίες στην παράγραφο
"Ηλεκτρονικός προγραμματιστής").

Με την πρώτη χρήση της συσκευής, συνιστάται να ζε-
στάνετε το φούρνο ενώ είναι άδειος προκειμένου να
απομακρυνθούν τυχόν οσμές που παράγονται από το
υλικό θερμομόνωσης και από τα υπολείμματα κατα-
σκευής.
Με το πρώτο άναμμα του φούρνου:
1. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση 250 ;
2. Γυρίστε τον επιλογέα στο σύμβολο 
3. Ζεστάνετε το φούρνο ΑΔΕΙΟ για περίπου 45 λε-

πτά,
4. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας αερίστε το

χώρο.
Κατά τα πρώτα λεπτά λειτουργίας, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ να ανδίδονται από το φούρνο καπνός
και δυσάρεστες οσμές. Αυτό προκαλείται από τη θέρ-
μανση του θερμομονωτικού υλικού και από τα υπο-
λείμματα επεξεργασίας.

Αφού περάσουν 45 λεπτά, αφήστε το φούρνο να κρυώ-
σει και στη συνέχεια καθαρίστε το εσωτερικό με ζεστό
νερό και ευαίσθητο απορρυπαντικό.
Συνιστάται να επαναλάβετε την πιο πάνω περιγραφό-
μενη διαδικασία επιλέγοντας τη λειτουργία διπλού
γκριλ  και ψήσιμο με αέρα  για περίπου 5-10
λεπτά.

Για να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου, πιάνετε
πάντα στο κέντρο της χειρολαβής.

Πριν ξεκινήσετε το πρώτο ψήσιμο, πλύνετε
προσεκτικά τη ΣΧΑΡΑ και το ΣΚΕΥΟΣ ΨΗΣΙ-

ΜΑΤΟΣ  (δηλαδή το μεταλλικό εμαγιέ ταψί με τα ανα-
σηκωμένα άκρα που θα βρείτε μέσα στο φούρνο).
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Ηλεκτρονικός προγραμματιστής

21 3

8 4567

1 Πλήκτρο επιλογής λειτουργιών
2 Πλήκτρο " - "
3 Πλήκτρο " - "
4 Οθόνη
5 Λυχνία που δείχνει τη λειτουργία

"Διάρκεια ψησίματος"
6 Λυχνία που δείχνει τη λειτουργία

"Τέλος ψησίματος"
7 Λυχνία που δείχνει τη λειτουργία

"Μετρητής λεπτών"
8 Λυχνία που δείχνει τη λειτουργία

"Τρέχουσα ώρα"

Ο φούρνος λειτουργεί μόνο εάν έχει ρυθμιστεί η
ώρα.

Επίσης, ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη αυ-
τόματα, δηλαδή χωρίς κανένα προγραμματισμό.

Ρύθμιση της ώρας
Όταν η συσκευή συνδεθεί στην ηλεκτρική παροχή ή
μετά από διακοπή ρεύματος, η λυχνία "Τρέχουσα ώρα"
αναβοσβήνει.

Για να ρυθμίσετε την ώρα:
1. πιέστε τα πλήκτρα " - " ή " + ".
2. Όταν εμφανιστεί η σωστή ρύθμιση, περιμένετε 5

δευτερόλεπτα: η λυχνία "Τρέχουσα ώρα" θα σβή-
σει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλεγμένη
ώρα.

Για να αλλάξετε την ώρα:
1. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο για να επιλέξετε

τη λειτουργία "Τρέχουσα ώρα". Η αντίστοιχη λυ-
χνία αρχίζει να αναβοσβήνει. Συνεχίστε όπως πε-
ριγράφεται πιο πάνω.

Η ώρα μπορεί να αλλάξει μόνο εάν δεν έχει γίνει
ρύθμιση των αυτόματων λειτουργιών ("Διάρκεια"
ή "Τέλος").

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας,
τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στον προγραμματιστή
διαγράφονται και πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση
μόλις επανέλθει το ρεύμα.

Λειτουργία "Διάρκεια ψησίματος" 
Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως το ψήσιμο και να προ-
γραμματίσετε αυτόματα τη διάρκεια. Αφού προετοιμά-
σετε τα τρόφιμα που πρόκειται να ψήσετε, πιέστε επα-
νειλημμένα στο πλήκτρο  για να επιλέξετε τη λει-
τουργία "Διάρκεια ψησίματος". Η αντίστοιχη λυχνία

 αρχίζει να αναβοσβήνει. Συνεχίστε με τον τρόπο
που περιγράφεται παρακάτω:

Για να επιλέξετε τη διάρκεια ψησίματος:
1. πιέστε τα πλήκτρα " - " ή " + ".
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2. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή διάρκεια ψησίματος,
περιμένετε 5 δευτερόλεπτα: η λυχνία "Διάρκεια
ψησίματος" θα παραμείνει αναμμένη και στην
οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα.

3. Στο τέλος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου, η
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει, ο φούρνος θα
σβήσει αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί ένα ηχη-
τικό σήμα. Γυρίστε το διακόπτη του φούρνου και
του θερμοστάτη στο μηδέν. Για να διακόψετε το
ηχητικό σήμα, πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
Προσοχή! Με αυτήν την ενέργεια, αποκαθίσταται
αυτόματα η λειτουργία του φούρνου: ως εκ τούτου,
στο τέλος του ψησίματος, θυμηθείτε να επαναφέ-
ρετε το διακόπτη του φούρνου και του θερμοστάτη
στο μηδέν.

Για να διαγράψετε το χρόνο ψησίματος:
1. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επι-

λέξετε τη λειτουργία "Τρέχουσα ώρα". Η αντίστοι-
χη λυχνία  αναβοσβήνει και στην οθόνη εμφα-
νίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος ψησίματος.

2. Πιέστε το πλήκτρο " - " μέχρι να εμφανιστούν στην
οθόνη τα ψηφία "0:00". Μετά από 5 δευτέρόλεπτα,
η λυχνία σβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέ-
χουσα ώρα.

Λειτουργία "Τέλος ψησίματος" 
Μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα το ψήσιμο και να προ-
γραμματίσετε αυτόματα την ώρα που θα τελειώσει το
ψήσιμο. Αφού προετοιμάσετε τα τρόφιμα που πρόκει-
ται να ψήσετε, πιέστε επανειλημμένα στο πλήκτρο

 για να επιλέξετε τη λειτουργία "Τέλος ψησίματος".
Η αντίστοιχη λυχνία  αρχίζει να αναβοσβήνει. Συν-
εχίστε με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:

Για να ρυθμίσετε την ώρα που θα τελειώσει το
ψήσιμο:
1. πιέστε τα πλήκτρα " + " ή " - ".

2. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα τέλους ψησί-
ματος, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα: η λυχνία "Τέλος
ψησίματος"  θα παραμείνει αναμμένη και στην
οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα.

3. Στο τέλος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου, η
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει, ο φούρνος θα
σβήσει αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί ένα ηχη-
τικό σήμα. Γυρίστε το διακόπτη του φούρνου και
του θερμοστάτη στο μηδέν. Για να διακόψετε το
ηχητικό σήμα, πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
Προσοχή! Με αυτήν την ενέργεια, αποκαθίσταται
αυτόματα η λειτουργία του φούρνου: ως εκ τούτου,
στο τέλος του ψησίματος, θυμηθείτε να επαναφέ-
ρετε το διακόπτη του φούρνου και του θερμοστάτη
στο μηδέν.

Για να ακυρώσετε το τέλος του χρόνου ψησίματος:
1. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επι-

λέξετε τη λειτουργία "Τέλος ψησίματος". Η αντί-
στοιχη λυχνία  αναβοσβήνει και στην οθόνη
εμφανίζεται ο επιλεγμένος χρόνος τέλους ψησίμα-
τος.

2. Πιέστε το πλήκτρο " - " μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη η τρέχουσα ώρα. Ο προγραμματιστής εκ-
πέμπει ένα μπιπ και η λυχνία σβήνει.

Λειτουργία "Διάρκεια"  και "Τέλος

ψησίματος" συνδυασμένες 
Η λειτουργίες "Διάρκεια" και "Τέλος" μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν μαζί προκειμένου να ανάψει και να
σβήσει αυτόματα ο φούρνος σε μια επόμενη χρονική
στιγμή.
1. Με τη λειτουργία "Διάρκεια ψησίματος"  (προ-

χωρήστε με τον τρόπο που περιγράφεται στην πα-
ράγραφο "Λειτουργία διάρκειας ψησίματος") επι-
λέξτε το χρόνο ψησίματος. Στη συνέχεια πατήστε
το πλήκτρο  : στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα
που μόλις επιλέξατε.

2. Με τη λειτουργία "Τέλος ψησίματος"  (προχω-
ρήστε με τον τρόπο που περιγράφεται στην πα-
ράγραφο "λειτουργία τέλους ψησίματος") επιλέξτε
την ώρα που θα τελειώσει το ψήσιμο.
Οι αντίστοιχες λυχνίες παραμένουν αναμμένες και
στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Ο φούρ-
νος θα ανάψει και θα σβήσει αυτόματα με βάση
τους επιλεγμένους χρόνους.
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Λειτουργία "Μετρητής λεπτών" 
Ο μετρητής λεπτών εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα στο
τέλος της επιλεγμένης περιόδου, αλλά δεν διακόπτει
το ψήσιμο.

Για να ρυθμίσετε τον μετρητή λεπτών:
1. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επι-

λέξετε τη λειτουργία "Μετρητής λεπτών". Η αντί-
στοιχη λυχνία  αρχίζει να αναβοσβήνει.

2. Στη συνέχεια, πιέστε τα πλήκτρα " - " ή " + " (μέγι-
στος χρόνος: 2 ώρες και 30 λεπτά).

3. Όταν εμφανιστεί η σωστή ρύθμιση, περιμένετε 5
δευτερόλεπτα: η λυχνία "Μετρητής λεπτών"  θα
παραμείνει αναμμένη και στην οθόνη θα εμφανι-
στεί η τρέχουσα ώρα.

4. Στο τέλος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου, η
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα ενεργο-
ποιηθεί ένα ηχητικό σήμα. Για να απενεργοποιή-
σετε το ηχητικό σήμα, πιέστε οποιοδήποτε πλήκ-
τρο

Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του μετρητή λεπτών:
1. +πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επι-

λέξετε τη λειτουργία "Μετρητής λεπτών". Η αντί-
στοιχη λυχνία  αναβοσβήνει και στην οθόνη
εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος.

2. Πιέστε το πλήκτρο " - " μέχρι να εμφανιστούν στην
οθόνη τα ψηφία "0:00". Μετά από 5 δευτερόλεπτα,
η λυχνία σβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέ-
χουσα ώρα.

Απενεργοποίηση οθόνης

Απενεργοποίηση οθόνης
1. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα για 5

δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα σβήσει.
2. Για να ανάψετε ξανά την οθόνη, πιέστε ένα οποιο-

δήποτε πλήκτρο.
Η οθόνη σβήνει μόνο εφόσον δεν έχει γίνει καμία
επιλογή άλλων λειτουργιών.
Προετοιμασία του φούρνου για το ψήσιμο με
ατμό

Για το ψήσιμο με ατμό πρέπει να γεμίσετε το δο-
χείο νερού που φαίνεται στην πρόσθια πλευρά.

Για να το γεμίσετε, τραβήξτε έξω το συρταράκι πλή-
ρωσης νερού και ρίξτε νερό με ένα βαθμονομημένο
δοχείο μέχρι να ανάψει η λυχνία "δοχείο γεμάτο"

 . Θυμηθείτε ότι το δοχείο μπορεί να πάρει λίγο
περισσότερο από ένα λίτρο νερού.
Στη συνέχεια βάλτε ξανά το καπάκι στη θέση του και
κλείστε το δοχείο. Στο σημείο αυτό ο φούρνος είναι
έτοιμος για το ψήσιμο με ατμό.
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Αν ρίξετε πολύ νερό στο δοχείο, μία βαλβίδα
ασφαλείας θα ρίξει το νερό στο εσωτερικό του

φούρνου. Σκουπίστε αμέσως την επιπλέον ποσότητα
νερού με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί.

Χρήση του ψησίματος με ατμό
Για να ψήσετε με ατμό, προχωρήστε με τον τρόπο
που περιγράφεται παρακάτω:
1. Πριν από κάθε ψήσιμο με νερό, γεμίστε το δοχείο

με τον τρόπο που υποδεικνύεται στη σελίδα. Ένα
λίτρο νερού είναι αρκετό για ψήσιμο 60 λεπτών.

2. Προετοιμάστε στη συνέχεια τα τρόφιμα σε κατάλ-
ληλα σκεύη για χρήση στο φούρνο, τοποθετήστε
τα στη σχάρα, στο ύψος που προτείνεται στους
πίνακες ψησίματος. Το 2° επίπεδο από κάτω δίνει
συνήθως τα καλύτερα αποτελέσματα.

3. Επιλέξτε τη λειτουργία "ατμός" 
4. Επιλέξτε μια θερμοκρασία μεταξύ 130 και 230 °C.

Θυμηθείτε ότι πάνω από τους 230 °C το ψήσιμο
με ατμό δεν δίνει καλά αποτελέσματα.

Ο ατμός αρχίζει να βγαίνει όταν ο φούρνος φτά-
σει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

5. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε ψήσιμο με
ατμό (ακολουθήστε τη διαδικασία που υποδει-
κνύεται στην ενότητα "Άδειασμα του δοχείου
νερού")

Συμβουλές και προτάσεις για το ψήσιμο με ατμό
• Αποφύγετε να καλύπτετε τα σκεύη με καπάκι, γιατί

εμποδίζουν την επαφή του ατμού με τα τρόφιμα.

• Μπορείτε να ψήσετε τα τρόφιμά σας και απευθείας
στη σχάρα. Σε αυτήν την περίπτωση, θυμηθείτε να
ρίξετε λίγο νερό στο σκεύος ψησίματος και να το
βάλετε στους οδηγούς κάτω από τη σχάρα.

• Στο σκεύος ψησίματος θα μαζευτούν τα λίπη που
λειώνουν κατά το ψήσιμο και το νερό θα τα εμπο-
δίσει να καούν και να παράγουν δυσοσμία ή καπνό.

• Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα για να ελέγξτε την
εξέλιξη του ψησίματος, θυμηθείτε να απενεργο-
ποιήσετε τη λειτουργία ΑΤΜΟΥ. Μετά τον έλεγχο,
κλείστε την πόρτα και επιλέξτε ξανά τη λειτουργία
ψησίματος με ατμό.

Τυχόν σχηματισμός συμπυκνώματος στο κρύ-
σταλλο της πόρτας, στα τοιχώματα και στον πυθ-

μένα του φούρνου δεν επηρεάζει τη λειτουργία του. Σας
συνιστούμε, στο τέλος κάθε ψησίματος, να καθαρίζετε
την υγρασία που έχει σχηματιστεί.

Δώστε προσοχή όταν ανοίγετε την πόρτα του
φούρνου γιατί μόλις την ανοίξετε βγαίνει αμέσως

ατμός.

Αξεσουάρ για το ψήσιμο με ατμό
Τα αξεσουάρ για το ψήσιμο με ατμό (μπορείτε να αγο-
ράσετε ξεχωριστά το κιτ) παρέχουν τη δυνατότητα
διεύρυνσης του πεδίου ψησίματος με ατμό, επιτρέπο-
ντας, για παράδειγμα, να κάνετε ειδικά ψησίματα για
λαχανικά, ψάρι, κλπ.
Τα αξεσουάρ περιλαμβάνουν:
• ένα ταψί διαίτης που αποτελείται από δύο ημικελύ-

φη από ειδικό κρύσταλλο με μία κοιλότητα από
όπου περνάει ο ψεκαστήρας ατμού (Εικ. 1),

• μία μικρή σχάρα που μπαίνει μέσα στο ταψί διαίτης
προκειμένου να διατηρούνται ανυψωμένα τα τρό-
φιμα,

• 2 ψεκαστήρες για το ψήσιμο με ατμό,
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• ένας ειδικός αισθητήρας που χρησιμοποιείται για
το ψήσιμο με ατμό με δύο διαφορετικούς ψεκαστή-
ρες, που χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που φαί-
νεται στις εικόνες 1 και 2 και τοποθετούνται μέσα
στον ίδιο τον αισθητήρα.

Εικ. 1

Το ψήσιμο με ατμό στο ταψί διαίτης είναι ιδιαίτερα
κατάλληλο για τα λαχανικά: τονίζει τις γεύσεις χωρίς
να τις αλλοιώνει και διατηρεί αμετάβλητες τις θρεπτικές
ιδιότητες των τροφών.
Το απευθείας ψήσιμο με ατμό (Εικ. 2) όπου χρησιμο-
ποιείται ένα διάτρητος ψεκαστήρας είναι ιδανικό για

κοτόπουλα και γαλοπούλες. Το κρέας ψήνεται και
εσωτερικά χάρη στον ατμό, ενώ εξωτερικά ροδίζει χά-
ρη στο συμβατικό ψήσιμο, γίνεται μαλακό και γευστι-
κό. Οι οπές του ψεκαστήρα δεν πρέπει να φράζονται,
για το λόγο αυτό ο ψεκαστήρας πρέπει πάντα να το-
ποθετείται στο άδειο τμήμα στο εσωτερικό του κοτό-
πουλου ή της γαλοπούλας, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.

Εικ. 2

Το άκρο του αισθητήρα που περιέχει το μεταλ-
λικό στοιχείο τοποθετείται στην οπή εξόδου του

ατμού. Οι δύο ψεκαστήρες πρέπει να εισάγονται στο
άλλο άκρο του αισθητήρα.

Συμβουλές για τη χρήση του φούρνου

Επίπεδα φούρνου
Τα πλαϊνά τοιχώματα του φούρνου διαθέτουν ΕΠΙΠΕ-
ΔΑ που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε το ύψος της
σχάρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Δώστε προσοχή όταν
τοποθετείτε και όταν βγάζετε τη σχάρα και το

σκεύος ψησίματος από το φούρνο προκειμένου να μην
προκληθεί ζημιά στα εμαγιέ τμήματα του φούρνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Όλα τα ψησίματα πρέπει να
γίνονται με την πόρτα κλειστή.

• Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια κουζίνας για να
βγάλετε τα φαγητά από το φούρνο.

• Ο φούρνος ψήνει σε θερμοκρασίες από 30 °C έως
250°C. Γι'αυτό, χρησιμοποιείτε σκεύη κατάλληλα

για τέτοιες θερμοκρασίες  (π.χ. μεταλλικά ταψιά,
πιρέξ, κεραμικά σκεύη κατάλληλα για φούρνο).

• Ο φούρνος αυτός είναι εφοδιασμένος με ένα απο-
κλειστικό σύστημα ψησίματος που παράγει φυσική
κυκλοφορία του αέρα και συνεχή ανάκτηση των
ατμών ψησίματος.
Αυτό επιτρέπει το ψήσιμο σταθερά σε υγρό περι-
βάλλον διατηρώντας τις τροφές μαλακές εσωτερικά
και τραγανιστές εξωτερικά. Επιπλέον, ο χρόνος ψη-
σίματος και η κατανάλωση ενέργειας μειώνονται
στο ελάχιστο.
Κατά τη διάρκεια ψησίματος μπορεί να παραχθεί
ατμός που να βγει από την πόρτα. Αυτό είναι από-
λυτα φυσιολογικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Όταν ανοίγετε την πόρτα του φούρνου, κατά τη
διάρκεια ψησίματος ή στο τέλος του, να προσέχετε
το ρεύμα ζεστού αέρα που βγαίνει από το φούρνο.
Όταν ο ατμός επικάθεται στην πόρτα του φούρνου,
μετατρέπεται σε υγρασία. Για να μειωθεί ο σχημα-
τισμός υγρασίας πρέπει να ζεστάνετε το φούρνο για
περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο. Σας
συνιστούμε, στο τέλος κάθε ψησίματος, να καθαρί-
ζετε την υγρασία που έχει σχηματιστεί
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• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον πυθμένα του
φούρνου, ούτε να τον καλύπτεται με αλουμινό-
χαρτο κατά τη διάρκεια του ψησίματος, γιατί
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σμάλτο και να μην
γίνει σωστό ψήσιμο. Τοποθετείτε πάντα τα σκεύη
σας, τα πιρέξ, το αλουμινόχαρτο στη σχάρα τοπο-
θετημένη στους οδηγούς του φούρνου.

• Κατά τη διάρκεια ψησίματος με λάδι ή λίπη (π.χ.
τηγάνισμα), δώστε προσοχή ώστε να μην υπ-
περθαιρμένονται:  πράγματι, οι ουσίες αυτές όταν
φτάσουν σε μια ορισμένη θερμοκρασία μπορεί να
προκληθεί ανάφλεξη.

• Γιάυτό, όταν βάζετε και βγάζετε τα πιάτα από το
φούρνο, να βεβαιώνεστε ότι τα καρυκεύματα (λά-
δι, σάλτσες, λειωμένα λίπη) δεν πέφτουν σε με-
γάλη ποσότητα στον πυθμένα . Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση, καθαρίστε προσεκτικά τον πυθμένα του
φούρνου πριν ξεκινήσετε ξανά το ψήσιμο. Θα απο-
φύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων καπνών και
οσμών.

•

Σύστημα ασφαλείας
Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του φούρνου, ο
τελευταίος είναι εφοδιασμένος με ένα σύστημα ασφα-
λείας που ενεργοποιείται όταν παρατηρηθεί βλάβη
στον κεντρικό θερμοστάτη. Σε αυτήν την περίπτωση,
η ηλεκτρική τροφοδοσία διακόπτεται: μην προσπα-
θήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη βλάβη αλλά
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνι-
κής Υποστήριξης.

Ανεμιστήρας ψύξης
Ο φούρνος διαθέτει έναν ανεμιστήρα για την ψύξη του
πίνακα ελέγχου, των διακοπτών και της χειρολαβής
της πόρτας του φούρνου. Ο ανεμιστήρας ενεργοποιεί-
ται αυτόματα περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξη του
ψησίματος. Κατά τη λειτουργία του, ένα ρεύμα αέρα
βγαίνει από την εγκοπή που υπάρχει κάτω από τον
πίνακα ελέγχου.
Προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες υπερθερ-
μάνσεις, αυτός ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουρ-
γεί ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ του φούρνου,
μέχρι να πέσει η θερμοκρασία σε κανονικά επίπε-
δα. Ο ανεμιστήρας σβήνει αυτόματα.

Συμβουλές ψησίματος για κρέατα και ψάρια

Τα κρέατα μπορούν να τοποθετηθούν σε σκεύη κα-
τάλληλα για το ψήσιμο στο φούρνο ή απευθείας στη
σχάρα.
Σε αυτήν την περίπτωση, να ρίχνετε ΠΑΝΤΑ λίγο
νερό στο σκεύος ψησίματος και να το βάζετε στους
οδηγούς κάτω από τη σχάρα.
Στο σκεύος ψησίματος θα μαζευτούν τα λίπη που
λειώνουν κατά το ψήσιμο και το νερό θα τα εμποδίσει
να καούν και να παράξουν δυσοσμία ή καπνό.
Τα λευκά κρέατα, τα πτηνά και τα ψάρια απαιτούν
συνήθως ψήσιμο σε μέση θερμοκρασία (μεταξύ
150°C και 175 °C), ενώ το "σενιάν" ψήσιμο κόκκινων
κρεάτων απαιτεί θερμοκρασίες μεταξύ 200 °C και 250
°C για μικρά χρονικά διαστήματα.

Συμβουλές για το ψήσιμο των γλυκών
Τα γλυκά απαιτούν μέτρια θερμοκρασία, από

150 °C έως 200 °C.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο ενός γλυκού, συνιστάται να
ζεστάνετε το φούρνο για περίπου 10 λεπτά και αφού
αρχίσει το ψήσιμο, αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα
του φούρνου.

Συμβουλές για το ψήσιμο στη σχάρα

Αν θέλετε να ψήσετε κρέας ή ψάρια στη σχάρα, λα-
δώστε τα ελαφρά και τοποθετήστε τα στη σχάρα. Κατά
το ψήσιμο στη σχάρα, η θερμότητα προέρχεται μόνο
από πάνω, γι'αυτό η σχάρα πρέπει να τοποθετείται
στους επάνω ή στους κάτω οδηγούς ανάλογα με το
πάχος του κρέατος ή του ψαριού. Και σε αυτήν την
περίπτωση, να θυμάστε να βάζετε ΠΑΝΤΑ το σκεύος
ψησίματος στους χαμηλούς οδηγούς, αλλά όχι πά-
νω στον πυθμένα του φούρνου, αφού πρώτα ρίξετε
δύο ποτήρια νερό.
Στην περίπτωση ψησίματος με το γκριλ με αέρα,
επιλέξτε θερμοκρασία το πολύ έως τους 200 °C.
Συμβατική λειτουργία
Τοποθετήστε το διακόπτη επιλογής στο σύμβολο 
και ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμο-
κρασία.
Με αυτόν τον τρόπο η θερμότητα προέρχεται και από
πάνω και από κάτω και το πιάτο ψήνεται ομοιόμορφα.

 : Η θερμότητα προέρχεται μόνο από κάτω. Αυτή η
λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το τελείωμα
του ψησίματος ενός πιάτου ή για να ζεσταθεί η κάτω
πλευρά ενός φαγητού. Ρυθμίστε το ύψος της σχάρας
με τους ειδικούς οδηγούς που βρίσκονται πιο κάτω.
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Ψήσιμο στο γκριλ
Γυρίστε τον επιλογέα στο σύμβολο  (διπλό γκριλ)
και ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμο-
κρασία. Ρυθμίζοντας τον επιλογέα στη θέση διπλού
γκριλ έχετε τη μέγιστη διαθέσιμη θερμοκρασία ψησί-
ματος των πιάτων σας με το γκριλ.

Ψήσιμο με λειτουργία πίτσας
Γυρίστε τον επιλογέα στο σύμβολο  και ρυθμίστε το
θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Το ψήσιμο
με τη λειτουργία πίτσας γίνεται χάρη στη λειτουργία
της κάτω αντίστασης, του γκριλ και του ζεστού αέρα
που διοχετεύεται από τον ανεμιστήρα. Η λειτουργία
αυτή ενδείκνυται ιδιαίτερα για το ψήσιμο πίτσας και
φοκάτσια. Για καλύτερο ψήσιμο, συνιστάται να τοπο-
θετήσετε τις σχάρες του φούρνου στον πρώτο ή στο
δεύτερο οδηγό από κάτω, ανάλογα με το πάχος του
φαγητού.

Ψήσιμο με αέρα
Γυρίστε τον επιλογέα στο σύμβολο  και ρυθμίστε το
θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Σε αυτόν
τον τύπο ψησίματος, η θερμότητα προέρχεται από την
κυκλική αντίσταση που βρίσκεται στην πίσω πλευρά
του φούρνου και ο ζεστός αέρας κυκλοφορεί με τη

βοήθεια ενός ανεμιστήρα. Μπορείτε έτσι να ψήσετε
περισσότερα φαγητά ταυτόχρονα, τακτοποιώντας τα
σε διαφορετικά επίπεδα. Αν θέλετε να ψήσετε δύο φα-
γητά ταυτόχρονα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιή-
σετε τον πρώτο και τον τρίτο οδηγό ξεκινώντας από
κάτω.
Αν αντίθετα χρησιμοποιείτε το φούρνο για ψήσιμο
ενός μόνο φαγητού, χρησιμοποιείστε τους χαμηλότε-
ρους οδηγούς για καλύτερα αποτελέσματα.

Ψήσιμο με γκριλ και ανεμιστήρα
Γυρίστε τον επιλογέα στο σύμβολο  και ρυθμίστε το
θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Το ψήσιμο
στο γκριλ με αέρα επιτυγχάνεται χάρη στην εναλλασ-
σόμενη λειτουργία του γκριλ και του ανεμιστήρα. Με
αυτόν τον τρόπο, η θερμότητα κατορθώνει να εισχω-
ρήσει βαθμιαία στο εσωτερικό των τροφών χωρίς να
είναι εκτεθειμένη η επιφάνειά τους για μεγάλο διάστη-
μα στην άμεση ενέργεια του γκριλ.
Το ψήσιμο με γκριλ και αέρα ενδείκνυται ιδιαίτερα για
μεγάλου πάχους κρέατα, πτηνά ή ολόκληρα ψάρια
(πέστροφες, σκουμπριά, κεφαλόπουλα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Στα ψησίματα με γκριλ και
αέρα, επιλέξτε θερμοκρασία το πολύ έως 200

°C.

Πίνακες ψησίματος
Συμβατό ψήσιμο με αέρα

Οι χρόνοι ψησίματος στον πίνακα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο προθέρμανσης. Πρέπει να προθερμαίνετε
το φούρνο για περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε το κανονικό ψήσιμο.

ΓΛΥΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ Συμβατικό ψήσιμο

Ψήσιμο με αέρα 
Διάρκεια
ψησίμα-
τος σε λε-

πτά

ΣΗΜΕΙΩ-
ΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Με δουλεμένη ζύμη 2 170 2 (1 και 3)
1)

160 45 ~ 60 σε φόρμα

Τριφτή ζύμη, βάση πίττας 2 170 2 (1 και 3)
1)

160 20 ~ 30 σε φόρμα

Πίττα με τυρί ρικότα 1 160 2 150 60 ~ 80 σε φόρμα
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ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ Συμβατικό ψήσιμο
Ψήσιμο με αέρα 

Διάρκεια
ψησίμα-
τος σε λε-

πτά

ΣΗΜΕΙΩ-
ΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Μηλόπιττα 1 180 2 (1 και 3)
1)

170 40 ~ 60 σε φόρμα

Στρούντελ 2 175 2 150 60 ~ 80  
Πίττες 2 175 2 (1 και 3)

1)
160 30 ~ 40  

Κέικ φρούτων 1 175 1 160 45 ~ 60 σε δίσκο
Παντεσπάνι 1 175 2 (1 και 3)

1)
160 30 ~ 40 σε φόρμα

Χριστουγεννιάτικο κέικ 1 170 1 160 40 ~ 60 "
Γλυκό σε δίσκο 1 170 1 160 50 ~ 60 σε δίσκο
Μικρά γλυκά (με δουλεμένη
ζύμη)

2 175 2 (1 και 3)
1)

160 25 ~ 35 σε ταψί για
γλυκά

Μπισκότα (τριφτή ζύμη με
βούτυρο)

2 160 2 (1 και 3)
1)

150 20 ~ 30 σε ταψί για
γλυκά

Γλυκίσματα από μαρέγκα 2 100 2 (1 και 3)
1)

100 90 ~ 120 σε ταψί για
γλυκά

Φοκάτσε 2 190 2 (1 και 3)
1)

180 12 ~ 20 σε ταψί για
γλυκά

Bignθ, choux 2 200 2 (1 και 3)
1)

190 15 ~ 25 σε ταψί για
γλυκά

1) Σε περίπτωση ψησίματος με αέρα σε περισσότερα επίπεδα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε τα επίπεδα που
υποδεικνύονται σε παρένθεση.

ΨΩΜΙ και ΠΙΤΣΑ
ΒΑ-
ΡΟΣ
ΣΕ ΓΡ.

ΤΥΠΟΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ Συμβατικό ψήσιμο Ψήσιμο με αέρα 

Διάρκεια
ψησίμα-
τος σε λε-

πτά

ΣΗΜΕΙΩ-
ΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμοκρα-
σία 

Επίπεδο Θερμοκρα-
σία 

1000 Λευκό ψωμί 1 190 2 180 40 ~ 60 1 ή 2 κομμά-
τια

500 Ψωμί σίκα-
λης

1 190 1 180 30 ~ 45 σε δίσκο
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ΒΑ-
ΡΟΣ
ΣΕ ΓΡ.

ΤΥΠΟΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ Συμβατικό ψήσιμο Ψήσιμο με αέρα 

Διάρκεια
ψησίμα-
τος σε λε-

πτά

ΣΗΜΕΙΩ-
ΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμοκρα-
σία 

Επίπεδο Θερμοκρα-
σία 

500 Ψωμάκια 2 200 2 (1 και 3) 1) 175 20 ~ 35 6 ή 8 ψωμά-
κια

250 Πίτσα 1 210 2 (1 και 3) 1) 190 15 ~ 30 στο σκεύος
ψησίματος
του φούρνου

1) Σε περίπτωση ψησίματος με αέρα σε περισσότερα επίπεδα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε τα επίπεδα που
υποδεικνύονται σε παρένθεση.

ΣΟΥΦΛΕ
ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Συμβατικό ψήσιμο Ψήσιμο με αέρα 
Διάρκεια
ψησίμα-
τος σε λε-

πτά

ΣΗΜΕΙΩ-
ΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμοκρα-
σία 

Επίπεδο Θερμοκρα-
σία 

Ζυμαρικά 2 200 2 (1 και 3) 1) 175 40 ~ 50 σε φόρμα

Λαχανικά 2 200 2 (1 και 3) 1) 175 45 ~ 60 σε φόρμα

Τάρτες 1 200 2 (1 και 3) 1) 180 35 ~ 45 σε φόρμα

Λαζάνια 2 180 2 160 45 ~ 60 σε φόρμα
Κανελόνια 2 200 2 175 40 ~ 55 σε φόρμα

1) Σε περίπτωση ψησίματος με αέρα σε περισσότερα επίπεδα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε τα επίπεδα που
υποδεικνύονται σε παρένθεση.

ΚΡΕΑΣ
ΒΑ-
ΡΟΣ
ΣΕ ΓΡ.

ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ

Συμβατικό ψήσιμο Ψήσιμο με αέρα Διάρκεια
ψησίματος
σε λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Επίπε-
δο

Θερμο-
κρασία

1000 Βοδινό ψητό 2 190 2 175 50 ~ 70 Ψητό στη σχάρα
1200 Χοιρινό ψητό 2 180 2 175 100 ~ 130 Ψητό στη σχάρα
1000 Μοσχαράκι ψη-

τό
2 190 2 175 90 ~ 120 Ψητό στη σχάρα
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ΒΑ-
ΡΟΣ
ΣΕ ΓΡ.

ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ

Συμβατικό ψήσιμο Ψήσιμο με αέρα Διάρκεια
ψησίματος
σε λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Επίπε-
δο

Θερμο-
κρασία

1500 Roast beef (σε-
νιάν)

2 210 2 200 50 ~ 60 Ψητό στη σχάρα

1500 Roast beef (με-
σαίο ψήσιμο)

2 210 2 200 60 ~ 70 Ψητό στη σχάρα

1500 Roast beef (κα-
λοψημένο)

2 210 2 200 70 ~ 80 Ψητό στη σχάρα

2000 Σπάλα χοιρινού 2 180 2 170 120 ~150 Με κρούστα
1200 Αρνί 2 190 2 175 110 ~ 130 Μπούτια
1000 Κοτόπουλο 2 190 2 175 60 ~ 80 Ολόκληρη
4000 Γαλοπούλα 2 180 2 160 210 ~ 240 Ολόκληρη
1500 Πάπια 2 175 2 160 120 ~ 150 Ολόκληρη
3000 Χήνα 2 175 2 160 150 ~ 200 Ολόκληρο
1200 Κουνέλι 2 190 2 175 60 ~ 80 Κόψτε σε κομμά-

τια
1200 Χοιρινό κότσι 2 180 2 160 100 ~ 120 2 κομμάτια
1500 Λαγός 2 190 2 175 150 ~ 200 Κόψτε σε κομμά-

τια
800 Φασιανός 2 190 2 175 90 ~ 120 Ολόκληρο
- Ρολό με κυμά 2 180 2 160 40 ~ 60 σε δίσκο

ΨΑΡΙ
ΒΑ-
ΡΟΣ
ΣΕ ΓΡ.

ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ

Συμβατικό ψήσιμο Ψήσιμο με αέρα Διάρκεια
ψησίματος
σε λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Επίπε-
δο

Θερμο-
κρασία

1200 Πέστροφα - Συν-
αγρίδα

2 190 2 (1 και
3) 1)

175 30 ~ 40 3-4 ψάρια ολό-
κληρα
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ΒΑ-
ΡΟΣ
ΣΕ ΓΡ.

ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ

Συμβατικό ψήσιμο Ψήσιμο με αέρα Διάρκεια
ψησίματος
σε λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Επίπε-
δο

Θερμο-
κρασία

1500 Τόνος - Σολωμός 2 190 2 (1 και
3) 1)

175 25 ~ 35 4-6 κομμάτια

1) Σε περίπτωση ψησίματος με αέρα σε περισσότερα επίπεδα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε τα επίπεδα που
υποδεικνύονται σε παρένθεση.

Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι ψησίματος είναι ενδεικτικοί και πρέπει να προσαρμόζονται στις προσωπικές
ανάγκες.

Ψήσιμο στο γκριλ 
Οι χρόνοι ψησίματος στον πίνακα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο προθέρμανσης. πρέπει να προθερμαίνετε
το φούρνο για περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε το κανονικό ψήσιμο.

ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ Ποσότητα Ψήσιμο στο γκριλ Διάρκεια ψησίματος σε
λεπτά

Αριθμός
κομμα-
τιών

Βάρος σε
γρ.

Επίπεδο Θερμο-
κρασία

Επάνω
πλευρά

Κάτω
πλευρά

Βοδινό φιλέτο 4 800 3 250 12-15 12-14
Βοδινές μπριζόλες 4 600 3 250 10-12 6-8
Κοτόπουλο κομμένο στη
μέση

2 1000 3 250 30-35 25-30

Στήθος κοτόπουλου 4 400 3 250 12-15 12-14
Χοιρινές μπριζόλες 4 600 3 250 12-16 12-14
Χάμπουργκερ 6 600 3 250 10-15 8-10
Λουκάνικα 8 - 3 250 12-15 10-12
Σουβλάκια 4 - 3 250 10-15 10-12
Ψάρι, φιλέτο (γλώσσα) 4 400 3 250 12-14 10-12
Τοστ 4-6 - 3 250 5-7 -
λευκό ψωμί για τοστ 4-6 - 3 250 2-4 2-3

Ψήσιμο με γκριλ και αέρα 
Οι χρόνοι ψησίματος στον πίνακα δεν περιλαμ-
βάνουν το χρόνο προθέρμανσης. πρέπει να προ-

θερμαίνετε το φούρνο για περίπου 10 λεπτά πριν ξε-
κινήσετε το κανονικό ψήσιμο.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Στην περίπτωση ψησίματος με το γκριλ με αέρα, επιλέξτε θερμοκρασία το πολύ έως
τους 200 °C.

ΤΥΠΟΣ ΦΑ-
ΓΗΤΟΥ

Ποσότητα Ψήσιμο με γκριλ και ανεμι-
στήρα

Διάρκεια ψησίματος σε λε-
πτά

Αριθμός
κομματιών

Γραμμάρια Επίπεδο θερμοκρα-
σία σε °C

Επάνω
πλευρά

Κάτω πλευ-
ρά

Ρολό (Γαλο-
πούλα)

1 1000 3 200 30-40 20-30

Κοτοπουλάκι 2 800 3 200 25-30 20-25
Κοτόπουλο
κομμένο στη
μέση

2 100 3 200 25-30 20-30

Μπούτια από
κοτόπουλο

6 - 3 200 15-20 15-18

Ορτύκια 4 500 3 200 25-30 20-25
Λαχανικά
ογκρατέν

- - 3 200 20-25 -

Χτένια 6 - 3 200 15-20 -
Σκουμπρί 2-4 - 3 200 15-20 10-15
Ψάρι σε φέ-
τες

4-6 800 3 200 12-18 8-10

Ψήσιμο με λειτουργία "Πίτσας" 
Οι χρόνοι ψησίματος στον πίνακα δεν περιλαμ-

βάνουν το χρόνο προθέρμανσης. πρέπει να προθερ-
μαίνετε το φούρνο για περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινή-
σετε το κανονικό ψήσιμο.

ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ

ΒΑΡΟΣ ΣΕ γρ. Λειτουργία "Ατμός" Χρόνοι ψησί-
ματος σε λε-

πτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Επίπεδο θερμοκρασία

σε °C
700 Πίτσα 1 200 15-25 στο σκεύος ψη-

σίματος του
φούρνου

500 Πιτσάκια 1 200 10-20 σε φόρμες ή στη
σχάρα

500 Φοκάτσια 1 200 15-25 σε φόρμα
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Ψήσιμο με λειτουργία "Ατμού" 

ΓΛΥΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ Λειτουργία "Ατμός" Χρόνοι ψησίματος

σε λεπτά
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επίπεδο θερμοκρασία σε
°C

Μηλόπιττα 1) 2 160 90-120 σε φόρμα για γλυ-
κά 20 cm

Πίττες 2 175 30-40 σε φόρμα για γλυ-
κά 26 cm

Κέικ φρούτων 2 160 80-90 σε φόρμα για γλυ-
κά 26 cm

Παντεσπάνι 1 160 40-45 σε φόρμα για γλυ-
κά 26 cm

Χριστουγεννιάτικο
κέικ 1)

2 150 100-110 σε φόρμα για γλυ-
κά 20 cm

Κέικ φρούτων 1) 2 160 40-50 σε φόρμα για ψωμί

Μικρά γλυκά 3 165 30-35 σε λαμαρίνα για
γλυκά

Μπισκότα 3 150 20-35 σε λαμαρίνα για
γλυκά

Γλυκά ψωμάκια 1) 2 200 12-20 σε λαμαρίνα για
γλυκά

Κρουασάν 1) 3 180 20-30 σε λαμαρίνα για
γλυκά

1) Οι χρόνοι ψησίματος στον πίνακα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο προθέρμανσης. πρέπει να προθερμαίνετε το φούρνο για
περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε το κανονικό ψήσιμο.

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΙΤΣΑ
ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-

ΤΟΥ
ΒΑΡΟΣ ΣΕ γρ. Λειτουργία "Ατμός" Χρόνοι ψησί-

ματος σε λε-
πτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Επίπεδο θερμοκρασία

σε °C

Λευκό ψωμί 1) 1.000 g 2 190 40-60 1-2 σειρές 500
γρ.

Ψωμάκια 1) 500 g 2 190 20-30 6-8 ψωμάκια σε
λαμαρίνα για
γλυκά
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ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ

ΒΑΡΟΣ ΣΕ γρ. Λειτουργία "Ατμός" Χρόνοι ψησί-
ματος σε λε-

πτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Επίπεδο θερμοκρασία

σε °C
Πίτσα  1 200 20-30 σε λαμαρίνα για

γλυκά
1) Οι χρόνοι ψησίματος στον πίνακα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο προθέρμανσης. πρέπει να προθερμαίνετε το φούρνο για

περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε το κανονικό ψήσιμο.

ΣΟΥΦΛΕ
ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ Λειτουργία "Ατμός" Χρόνοι ψησίματος

σε λεπτά
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επίπεδο θερμοκρασία σε
°C

Λαχανικά 1 175 30-40 πιρέξ
Τάρτες 2 200 50-60 σε φόρμα
Λαζάνια 2 190 45-60 πιρέξ
Πατάτες σε ατμό 1 180 32-42 πιρέξ
Πατάτες γκρατινέ 1 185 50-60 πιρέξ

ΚΡΕΑΤΑ
ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-

ΤΟΥ
ΒΑΡΟΣ ΣΕ γρ. Λειτουργία "Ατμός" Χρόνοι ψησί-

ματος σε λε-
πτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Επίπεδο θερμοκρασία

σε °C
Χοιρινό ψητό 1.000 g 2 180 80-90 Ψητό στη σχά-

ρα
Μοσχαράκι γά-
λακτος

1.000 g 2 180 90-100 Ψητό στη σχά-
ρα

Roast beef σε-
νιάν

1.000 g 2 210 53-55 Ψητό στη σχά-
ρα

Roast beef με-
σάιο ψήσιμο

1.000 g 2 210 61-65 Ψητό στη σχά-
ρα

Roast beef κα-
λοψημένο

1.000 g 2 210 65-70 Ψητό στη σχά-
ρα

Αρνί 1.000 g 2 175 120-150 Μπούτια
Κοτόπουλο 1.000 g 2 200 50-60 Ολόκληρη
Γαλοπούλα 4.000 g 1 175 150-180 Ολόκληρη
Πάπια  1 175 150-180 Ολόκληρη
Χήνα 3.000 g 1 160 120-150 Ολόκληρο
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ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ

ΒΑΡΟΣ ΣΕ γρ. Λειτουργία "Ατμός" Χρόνοι ψησί-
ματος σε λε-

πτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Επίπεδο θερμοκρασία

σε °C
Κουνέλι  2 18080 90-120 Κόψτε σε κομ-

μάτια

ΨΑΡΙ
ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗ-

ΤΟΥ
ΒΑΡΟΣ ΣΕ γρ. Λειτουργία "Ατμός" Χρόνοι ψησί-

ματος σε λε-
πτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Επίπεδο θερμοκρασία

σε °C
Πέστροφα 1.500 g 2 180 30-45 3-4 ψάρια
Τόνος 1200 g 2 180 35-60 4-6 φιλέτα
Μπακαλιάρος  2 210 20-30  

Φροντίδα και καθάρισμα

Γενικός καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Πριν από οποιαδήποτε
επέμβαση συντήρησης ή καθαρισμού,

βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από
το δίκτυο παροχής ρεύματος.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προϊόντα καθαρισμού
σε σπρέι, δώστε μεγάλη προσοχή ώστε να μην κα-
τευθύνετε ποτέ τη ριπή ψεκασμού στις ηλεκτρικές
αντιστάσεις που παράγουν τη θερμότητα (αναγνω-
ρίζονται εύκολα στην επάνω πλευρά του φούρνου)
ή στο θερμοστάτη.

Καθαρισμός του εσωτερικού του φούρνου
Πλύνετε τα εμαγιέ τμήματα με χλιαρό νερό, απορρυ-
παντικό και ένα μαλακό σφουγγάρι. Μη χρησιμοποιεί-
τε προϊόντα όπως σύρματα, ατσαλονήματα, σφουγ-
γάρια με τραχεία πλευρά για πιάτα ή οξέα (όπως π.χ.
τα προϊόντα που απομακρύνουν τα υπολείμματα αλά-
των), γιατί μπορεί να καταστρέψουν το σμάλτο. Αφού
τελειώσετε το καθάρισμα, ξεπλύνετε καλά και στεγνώ-
στε με αν μαλακό πανί ή ένα δέρμα. Αν οι λεκέδες δεν
φεύγουν, αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών απορρυ-
παντικών (π.χ. τις σκόνες). Χρησιμοποιείτε κανονικά
απορρυπαντικά ή εναλλακτικά ένα πανί ελαφρώς
εμποτισμένο με ζεστό ξύδι και αφήστε το για λίγο επά-
νω στο λεκέ.

Τα φρούτα περιέχουν οξέα τα οποία όταν ζεστα-

θούν κατά τη διάρκεια ψησίματος, μπορεί να δημιουρ-
γήσουν λεκέδες που καθαρίζονται δύσκολα. Αυτό
μπορεί να μειώσει τη λάμψη των εμαγιέ επιφανειών,
αλλά δεν επηρεάζει τη λειτουργία του φούρνου. Για να
προληφθούν αυτοί οι λεκέδες, καθαρίζετε το φούρνο
μετά από κάθε ψήσιμο φρούτων. Έτσι θα αποφύγετε
το κάψιμο των υπολειμμάτων των φρούτων με το επό-
μενο ψήσιμο.

Πόρτα φούρνου
Η πόρτα του φούρνου είναι κατασκευασμένη από δι-
πλό τζάμι. Για να διευκολυνθεί ο καθαρισμός του, πα-
ρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής της πόρτας από το
φούρνο και διαχωρισμού των δύο εσωτερικών τζα-
μιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Προσοχή - Η πόρτα του
φούρνου πρέπει να βγαίνει πριν ξεκινήσετε τον

καθαρισμό. Η πόρτα του φούρνου μπορεί να κλείσει
απότομα και να χτυπήσει, αν προσπαθείτε να
τραβήξετε τα εσωτερικά τζάμια της πόρτας ενώ είναι
αγκιστρωμένη στο φούρνο.
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Κατά την αποσυναρμολόγηση προχωρήστε ως εξής:

1  Ανοίξτε εντελώς την
πόρτα.
Περάστε στους δύο με-
ντεσέδες της πόρτας.

2  Σηκώστε το μοχλό
στους δύο μεντεσέδες
και αναποδογυρίστε την
προς τα εμπρός.

3  Πιάστε την πόρτα
από τα δύο εξωτερικά
άκρα και κλείστε την
πόρτα μόνο στις περί-
που 45°.
Τραβήξτε μπροστά την
πόρτα και αφαιρέστε την
από την έδρα της.

4  Ακουμπήστε την
πόρτα σε μια σταθερή
επιφάνεια και προστα-
τέψτε την επιφάνεια της
χειρολαβής με ένα μαλα-
κό πανί.

 

90°

5  Ενεργοποιήστε το σύστημα μπλοκαρίσματος
προκειμένου να αφαιρέσετε τα εσωτερικά τζάμια.

90°

6  Στρέψτε τα δύο στοπ
κατά 90° και αφαιρέστε
τα από τις έδρες τους.

1
2

7  Σηκώστε ελαφρά το
επάνω τζάμι με προσοχή
και βγάλτε το τζάμι, που
μπορείτε να αναγνωρί-
σετε από το διακοσμητι-
κό πλαίσιο και στις τέσ-
σερις πλευρές.

Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου με χλιαρό νερό και
ένα μαλακό πανί. Για τον καθαρισμό μη χρησιμοποιεί-
τε μεταλλικά σφουγγάρια, μεταλλικά νήματα, διαβρω-
τικά σφουγγαράκια ή οξέα, που μπορεί να καταστρέ-
ψουν τις ειδικές θερμοανακλαστικές επιφάνειες των
εσωτερικών τζαμιών.
Προχωρήστε ως εξής:
• Το εσωτερικό κρύσταλλο με το διακοσμητικό πλαί-

σιο στις 4 πλευρές πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο
ώστε η μεταξοτυπία να είναι γυρισμένη προς την
εξωτερική πλευρά του φούρνου. Εάν το κρύσταλλο
τοποθετηθεί σωστά, αγγίζοντας με τα δάχτυλα την
εμφανή πλευρά, δεν εμφανίζει τραχύτητα στο ύψος
της μεταξοτυπίας.

Το εσωτερικό κρύσταλλο πρέπει να τοποθετείται στην
έδρα του με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Μετά
την εισαγωγή των κρυστάλλων στην πόρτα του φούρ-
νου, στερεώστε σύμφωνα με τη διαδικασία στην πα-
ράγραφο 8.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Μην καθαρίζετε ποτέ την
πόρτα του φούρνου όταν είναι ζεστή, γιατί τα

κρύσταλλα ενδέχεται να θρυμματιστούν. Αν
παρατηρήσετε χαράξεις ή ραγίσματα στο κρύσταλλο,
καλέστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης
για αντικατάσταση των κρυστάλλων.

Μοντέλα από ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο:
Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου και τον πίνακα
ελέγχου από ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο με ένα
υγρό σφουγγάρι και στεγνώστε προσεκτικά με ένα μα-
λακό πανί. Για τον καθαρισμό μη χρησιμοποιήστε με-
ταλλικά σφουγγαράκια, μεταλλικά νήματα, οξέα ή δια-
βρωτικά απορρυπαντικά, που θα μπορούσαν να χα-
ράξουν τις επιφάνειες.

Καθαρισμός της τσιμούχας της πόρτας του
φούρνου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Ελέγχετε τακτικά την
κατάσταση της τσιμούχας. Εάν χρειαστεί

καθαρίστε την τσιμούχα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε
αντικείμενα ή προϊόντα διαβρωτικά. Αν παρατηρήσετε
φθορά στην τσιμούχα, καλέστε αμέσως την
πλησιέστερη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Μη
χρησιμοποιείτε το φούρνο μέχρι να αντικατασταθεί η
τσιμούχα.

Καθαρισμός οδηγών του φούρνου
Για καλύτερο καθαρισμό των οδηγών, μπορείτε να
τους βγάλετε από τα τοιχώματα του φούρνου.

Προχωρήστε ως εξής:
1. ξεβιδώστε τη μπροστινή βίδα στερέωσης των οδη-

γών κρατώντας τον οδηγό στη θέση του με το ένα
χέρι:

2. αφαιρέστε τον οδηγό βγάζοντας τον πίσω γάντζο
από την οπή που υπάρχει στην κοιλότητα του
φούρνου,

3. επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να αφαιρέ-
σετε τον οδηγό από το άλλο τοίχωμα στην αντίθετη
πλευρά,

4. καθαρίστε τους οδηγούς με μη διαβρωτικά απορ-
ρυπαντικά και στεγνώστε προσεκτικά με ένα μα-
λακό πανί,

5. επανατοποθετήστε τους οδηγούς επαναλαμβάνο-
ντας την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά.

Δώστε προσοχή ώστε να σφίξετε προσεκτικά τις βίδες
στερέωσης όταν τοποθετείτε τους οδηγούς.

Αντικατάσταση λαμπτήρα στο φούρνο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή

ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο λαμπτήρας του φούρνου πρέπει να έχει
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
1. κατάλληλη κατασκευή για υψηλές θερμοκρασίες

(έως 300 °C),
2. τροφοδοσία 230 V (50 Hz),
3. ισχύς 15/25 W,
4. σύνδεσμο τύπου E 14.
Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα προχωρήστε
ως εξής:
1. ξεβιδώστε το γυάλινο προστατευτικό του λαμπτή-

ρα,
2. ξεβιδώστε τον παλιό λαμπτήρα,
3. βιδώστε έναν καινούργιο λαμπτήρα,
4. επανατοποθετήστε το γυάλινο προστατευτικό,
5. επανασυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Άδειασμα του δοχείου νερού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε στο άδειασμα

του δοχείου.
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A

B

1  Προετοιμάστε τον αι-
σθητήρα για το άδεια-
σμα του νερού. Στερεώ-
στε στο ένα άκρο το ρα-
κόρ που επισημαίνεται
στην εικόνα με το γράμμα
(A).

A
C

2  Τοποθετήστε το άλλο
άκρο του αισθητήρα εκ-
κένωσης σε ένα δοχείο.
Τοποθετήστε το ρακόρ
(A) στη βαλβίδα εκροής
(C).

C

3  Τοποθετήστε το ρα-
κόρ στη βαλβίδα πιέζο-
ντάς το ελαφρά προς την
κατεύθυνση που φαίνε-
ται στην εικόνα. Απο-
στραγγίστε το νερό.

C

4  Όταν έχει αποστραγ-
γιστεί όλο το νερό, απο-
συνδέστε το ρακόρ από
τη βαλβίδα.

Καθαρισμός του δοχείου
Όπως συμβαίνει με όλες τις συσκευές που χρησιμο-
ποιούν νερό (π.χ. το σίδερο), είναι φυσιολογικό να
σχηματιστούν άλατα και στο δικό σας φούρνο ατμού.
Μετά από έναν ορισμένο αριθμό ψησιμάτων με ατμό,

τα άλατα που επικάθονται στ εσωτερικό του δοχείου
μπορεί να προκαλέσουν τη μείωση του ίδιου του
ατμού. Μετά από περίπου 6 μήνες λειτουργίας ενδέ-
χεται να έχει εναποτεθεί μία σχετική ποσότητα αλάτων,
συνιστάται λοιπόν να προχωρήσετε σε καθαρισμό
των τμημάτων του φούρνου που παράγουν ατμό.
Σε αυτήν την περίπτωση προχωρήστε ως εξής:
Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε ψήσιμο με ατμό
(ακολουθήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην
ενότητα "Άδειασμα του δοχείου νερού").
Σε αυτήν την περίπτωση προχωρήστε ως εξής:
• Αφού αδειάσετε το νερό από το δοχείο, ετοιμάστε

ένα διάλυμα 800 cc με νερό και 50-60 γραμμάρια
(ίσο με δύο γεμάτα κουτάλια σούπας) κιτρικού
οξέως.

Το κιτρικό οξύ είναι μια βρώσιμη ουσία, πα-
ρουσιάζεται σε μορφή λευκών μικρόκοκκων

όπως της ζάχαρης. Χρησιμοποιείτε συνήθως στη βιο-
μηχανία τροφίμων και μπορείτε να το αγοράσετε από
τα καταστήματα οινολογίας , στα  καλά εφοδιασμένα
σουπερμάρκετ και σε ορισμένες περιοχές ακόμη και
στο φαρμακείο
• Ρίξτε αυτό το διάλυμα στο συρτάρι πλήρωσης.
• Αφήστε το διάλυμα κιτρικού οξέως να ηρεμήσει στο

δοχείο για περίπου 60 λεπτά, με το φούρνο κρύο.
• Ανάψτε το φούρνο, επιλέξτε τη λειτουργία ατμού σε

θερμοκρασία μεταξύ 130 και 230 °C. Μετά από
20-25 λεπτά σβήστε τον.

• Αφήστε το φούρνο να κρυώσει, στη συνέχεια αδειά-
στε το περιεχόμενο του δοχείου σύμφωνα με την
περιγραφόμενη διαδικασία.

• Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ξεπλύνετε πολλές
φορές το δοχείο ρίχνοντας νερό στο δοχείο πλήρω-
σης και αφήνοντας να τρέξει με τον αισθητήρα
εκροής, έως ότου το εξερχόμενο νερό να εμφανίζεται
χωρίς υπολείμματα αλάτων. Καθαρίστε με ένα πανί
την κοιλότητα του φούρνου από τυχόν υπολείμματα
αλάτων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, στο φούρνο
και στη γύρω περιοχή θα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό
άρωμα λεμονιού. Αν δεν προβλέπετε να χρησιμοποιή-
σετε το φούρνο για περίοδο 2-3 εβδομάδων, σας συν-
ιστούμε να αδειάσετε το νερό που έχει απομείνει στο
δοχείο του φούρνου.
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Καθαρισμός του αισθητήρα εκροής
Στο τέλος κάθε πλύσης, καθαρίζετε προσεκτικά τον
αισθητήρα. Μπορεί να πλυθεί με το χέρι και χλιαρό
νερό με κανονικό απορρυπαντικό "για σκεύη κουζί-
νας". Μη χρησιμοποιείτε οξέα, σπρέι ή παρόμοιες ου-
σίες στα μέρη του αισθητήρα ατμού προκειμένου να
αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς.

Συμβουλές για τη χρήση διαφορετικών τύπων
νερού
Αν χρησιμοποιείτε φυσικό μεταλλικό νερό ή νερό με
χαμηλή περιεκτικότητας σε άλατα, η συχνότητα των

κύκλων καθαρισμού μειώνεται δραστικά (π.χ. κάθε
100 - 150 ψησίματα). Αν στην οικιακή σας εγκατάστα-
ση έχει τοποθετηθεί μια συσκευή καθαρισμού αφαλά-
τωσης του νερού, το νερό της βρύσης μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

Τυχόν χρήση σκληρού νερού (δηλαδή με υψηλή
περιεκτικότητα σε άλατα) προσδιορίζει την ανά-

γκη για συχνότερο καθαρισμό, αλλά δεν επηρεάζει
καθόλου τη γενικότερη λειτουργία της συσκευής.

Τι να κάνετε αν...

Ορισμένα μικροπροβλήματα λειτουργίας ενδέχεται να
εξαρτώνται από απλές εργασίες συντήρησης ή παρα-
βλέψεις και μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα χω-

ρίς την επέμβαση της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήρι-
ξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ελέγξτε αν οι διακόπτες έχουν ρυθμιστεί σωστά για το ψήσιμο και επανα-

λάβετε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εγχειρίδιο.
ή
Ελέγξτε του διακόπτες ασφαλείας ("αυτόματοι διακόπτες") της ηλεκτρικής
εγκατάστασης. Αν η βλάβη αφορά την εγκατάσταση, απευθυνθείτε σε έναν
ηλεκτρολόγο.

ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Περιστρέψτε τον επιλογέα σε μία λειτουργία.
ή
Αγοράστε από ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης ένα λαμπτήρα για υψηλές
θερμοκρασίες και τοποθετήστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες στην αντίστοιχη
παράγραφο.

ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ Η ΛΥΧΝΙΑ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη σε μία θερμοκρασία.
ή
Περιστρέψτε τον επιλογέα σε μία λειτουργία.

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΟΛΥ
ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ Ή ΨΗ-
ΝΕΙ ΠΟΛΎ ΓΡΗΓΟΡΑ.

Συμβουλευτείτε το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου (στην παράγρα-
φο "Συμβουλές για τη χρήση του φούρνου").

ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ; ΣΧΗ-
ΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Μην αφήνετε τα φαγητά περισσότερο από 15-20 λεπτά μετά το ψήσιμο.

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
"12.00".

Ρυθμίστε την ώρα (δείτε την ενότητα "Ρύθμιση ώρας").

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΥΡ-
ΝΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ

Ρίξατε πολύ νερό στο δοχείο. Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες του
φούρνου και μαζέψτε το νερό που έτρεξε με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ
ΛΥΧΝΙΑ "ΔΟΧΕΙΟ ΓΕΜΑΤΟ"

 ΣΒΗΣΤΗ
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτη του φούρνου βρίσκεται στο σύμβολο  ή
Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι να ανάψει η λυχνία. Αν στο εσωτερικό του
φούρνου αρχίζει να τρέχει νερό και η λυχνία "δοχείο γεμάτο" είναι ακόμα
σβηστή, πρέπει να επέμβει ένας τεχνικός.

ΛΥΧΝΙΑ "ΔΟΧΕΙΟ ΓΕΜΑΤΟ"
 ΑΝΑΜΜΕΝΗ

Γεμίστε το δοχείο. Αν αφού ρίξετε ένα λίτρο νερού περίπου, η λυχνία πα-
ραμένει αναμμένη, η βλάβη απαιτεί την επέμβαση του τεχνικού.

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η λειτουργία ατμού
κλείστε καλά την πόρτα του φούρνου.
Γεμίστε το δοχείο με νερό.
Προχωρήστε σε καθαρισμό του δοχείου νερού (όπως περιγράφεται στην
αντίστοιχη παράγραφο).
Η οπή εισόδου ατμού στο φούρνο μπορεί να είναι φραγμένη. Καθαρίστε
τα άλατα που φράζουν την οπή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς αντιστάσεων

Κάτω αντίσταση 1000 W
Επάνω + κάτω αντίσταση 1800 W
Αντίσταση διπλού γκριλ 2450 W
Πίσω αντίσταση 2000 W
Αντίσταση γκριλ με αέρα 1650 W
Λειτουργία "Ατμός" 2825 W
Λειτουργία Πίτσα 3025 W
Λαμπτήρας φούρνου 25 W
Ανεμιστήρας φούρνου 25 W
Ανεμιστήρας ψύξης 25 W
Συνολική μέγιστη ισχύς 3075 W
Τάση τροφοδοσίας (50 Hz) 230 V

Ελάχιστες διαστάσεις χώρου εντοιχισμού

ύψος σε κολώνα: 580 mm
ύψος κάτω από το τραπέζι: 593 mm
πλάτος 560 mm
βάθος 550 mm
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Ωφέλιμες διαστάσεις κοιλότητας φούρνου

ύψος 335 mm
πλάτος 395 mm
βάθος 400 mm
ωφέλιμος όγκος 53 l

Εγκατάσταση

Εντοιχισμός σε συναρμολογούμενα έπιπλα
Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής όταν τοποθε-
τείται σε ένα συναρμολογούμενο έπιπλο πρέπει αυτό
το τελευταίο να έχει κατάλληλα χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, η προστασία
από τυχαία επαφή με τα ηλεκτρικά τμήμα και από τμή-
ματα που προστατεύονται μόνο από τη λειτουργική
μόνωση πρέπει να εξασφαλίζεται με σωστό εντοιχισμό
της συσκευής. Όλα τα τμήματα που εξασφαλίζουν
προστασία, ακόμα και ένα ενδεχόμενο καπάκι κάλυ-
ψης (π.χ. αν η συσκευή στο τέλος ή στην αρχή συν-
αρμολογούμενων επίπλων, πρέπει να στερεώνονται
με τρόπο ώστε η αφαίρεσή τους να μην απαιτεί τη
χρήση εργαλείων.
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Είναι απαραίτητο η συσκευή να τοποθετηθεί σε μια
σχετική απόσταση από ψυγεία ή καταψύκτες, γιατί η
θερμότητα που εκπέμπει ενδέχεται να επηρεάσει τη
λειτουργία τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
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• Εισάγετε τη συσκευή στην υποδοχή.
• Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και στερεώστε το

σώμα του φούρνου στο έπιπλο με τις τέσσερις ξυ-
λόβιδες (Β - βλέπε εικόνα) που να είναι κατάλληλες
για τις οπές που υπάρχουν στο περιμετρικό πλαί-
σιο, στο εσωτερικό των οποίων εφαρμόζονται οι
παρεχόμενοι αποστάτες (Α - βλέπε εικόνα).

Στις περιπτώσεις που θα τοποθετηθεί και μία πλάκα
με εστίες, η ηλεκτρική σύνδεση των εστιών και του
φούρνου πρέπει να είναι ξεχωριστές, τόσο για λόγους
ηλεκτρικής ισχύος, όσο και για να διευκολύνεται η εν-
δεχόμενη εξαγωγή του φούρνου από το έπιπλο. Οποιε-
σδήποτε προεκτάσεις πρέπει να γίνονται με καλώδια
κατάλληλα για την απαιτούμενη ισχύ.
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Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν κάνετε τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι:
1. η περιοριστική βαλβίδα και η οικιακή εγκατάστα-

ση μπορούν να υποστηρίξουν το φορτίο της συ-
σκευής (δείτε πινακίδα στοιχείων)

2. η εγκατάσταση τροφοδοσίας διαθέτει αποτελε-
σματική σύνδεση γείωσης σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις,

3. η πρίζα ή ο μονοπολικός διακόπτης που χρησι-
μοποιούνται για τη σύνδεση είναι εύκολα προ-
σβάσιμοι όταν εγκατασταθεί η συσκευή.

Η συσκευή παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας. Το
καλώδιο πρέπει να διαθέτει φις σύμφωνα με τους κα-
νονισμούς κατάλληλη για το φορτίο που αναφέρεται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Το φις πρέ-
πει να συνδεθεί σε κατάλληλη επίτοιχη πρίζα.
Εάν θέλετε να γίνει απευθείας σύνδεση της συσκευής
με το δίκτυο παροχής ρεύματος πρέπει να τοποθε-
τηθεί ένας μονοπολικός διακόπτης με ελάχιστο
άνοιγμα επαφών 3 mm, με διαστάσεις ανάλογα με
το φορτίο που να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
διατάξεις . Το κίτρινο/πράσινο καλώδιο γείωσης δεν
πρέπει να διακόπτεται από το διακόπτη και πρέπει να
έχει μήκος μεγαλύτερο κατά 2-3 cm σε σχέση με τα
άλλα καλώδια.
Σε κάθε περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει
να τοποθετείται με τρόπο ώστε κανένα σημείο να μην
φτάνει σε θερμοκρασία υψηλότερη κατά 50°C σε σχέ-
ση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μετά τη
σύνδεση δοκιμάστε τις αντιστάσεις αφήνοντας να λει-
τουργήσουν για 3 λεπτά.

Αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας
Σε περίπτωση αντικατάστασης, πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2- F (T90), H05 BB-F
(διατομή 3 x 1,5 mm2), κατάλληλα για το φορτίο και τη
θερμοκρασία λειτουργίας. Επίσης, πρέπει το κίτρινο/
πράσινο καλώδιο γείωσης πρέπει να είναι μακρύτερο
κατά περίπου 2 cm από το καλώδιο φάσης και το ου-
δέτερο.
Πλακέτα ακροδεκτών

Ο φούρνος είναι εφοδιασμένος με ειδική πλακέτα
ακροδεκτών, εύκολα προσβάσιμη, που λειτουργεί με
τάση τροφοδοσίας 230 V μονοφασική.
Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιασδήποτε ευ-
θύνης εάν δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες πρόλη-
ψης ατυχημάτων.

Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά

Αν οι έλεγχοι που προτείνονται στο κεφάλαιο "Τι να
κάνετε αν κάτι δεν λειτουργεί" δεν είναι επαρκείς για
την επίλυση του προβλήματος, απευθυνθείτε στο πλη-
σιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστή-
ριξης, αναφέροντας τον τύπο ελαττώματος, το μοντέλο
της συσκευής, (Μοντ.) , τον αριθμό του προϊόντος
(Προϊόν n°) και τον αριθμό παραγωγής  (Αρ. σει-
ράς) που θα βρείτε τυπωμένα στην πινακίδα αναγνώ-
ρισης του φούρνου.
Η πινακίδα είναι τοποθετημένο στην εξωτερική πλευρά
του φούρνου και είναι ορατή ανοίγοντας την πόρτα,
στη θέση που φαίνεται στην Εικ.

Τα γνήσια ανταλλακτικά, πιστοποιημένα από τον κα-
τασκευαστή της συσκευής, και που φέρουν αυτό το
σήμα, είναι διαθέσιμα μόνο στα Κέντρα Τεχνικής Υπο-
στήριξης και στα Εξουσιοδοτημένα Καταστήματα
Ανταλλακτικών.
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Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος

Συσκευασία
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι συμβατά

με το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Παρακαλούμε
να συμβάλλετε στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος,
χρησιμοποιώντας τα ειδικά κανάλια διαφοροποιη-
μένης συλλογής.

Άχρηστες συσκευές
• Οι συσκευές που δε χρησιμοποιούνται πλέον ή δεν

μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεν αποτελούν
άχρηστα απορρίμματα. Μέσω της οικολογικής
απόρριψης, διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή της συσκευής σας μπορούν να
ανακτηθούν.

• Πληροφορηθείτε σχετικά με την δυνατότητα απόρ-
ριψης στον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο ή στην το-
πική Δημοτική Αρχή.

• Πριν αποσύρετε τη συσκευή, κόψτε το καλώδιο τρο-
φοδοσίας και αχρηστέψτε την.

Το σύµβολο  στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το
προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλο-

γής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό δια-
τίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδε-
χόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν δια-
φορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό
απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστε-
ρες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της
περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής
οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύ-
κλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με το αντί-
στοιχο γραφείο του Δήμου, την τοπική επιχείρηση
απόρριψης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
Είναι πολύ σημαντικό το εγχειρίδιο οδηγιών να φυ-
λάσσεται μαζί με τη συσκευή για οποιαδήποτε μελλο-
ντική χρήση. Αν η συσκευή πουληθεί ή μεταβιβαστεί
σε άλλο άτομο, βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο έχει πα-
ραδοθεί στο νέο χρήστη, προκειμένου να μπορεί να
ενημερωθεί σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής και
να διαβάσεις τις σχετικές προειδοποιήσεις.

GR  Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών

HELLAS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓYΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώματα που
προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/
EC και την Ελληνική νομοθεσία για τα οποία ο Κατα-
ναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος.
Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης
Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συ-
σκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατα-
σκευαστή, και την μη ανεπάρκεια των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Κατά τη
διάρκεια ισχύος της εγγύησης η εταιρεία δεσμεύεται
να επαναφέρει τη συσκευή σε ομαλή λειτουργία, επι-
σκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττω-
ματικό μέρος χωρίς χρέωση στον Καταναλωτή. Η εγ-
γύηση έχει διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία
αγοράς της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα
πρέπει:

• η ημερομηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεω-
ρημένο έγγραφο αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λια-
νικής) στο οποίο να αναγράφονται το όνομα του
πωλητή, η ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία ταυ-
τότητας της συσκευής (είδος, τυπολογία).

• η συσκευή να χρησιμοποιείται για οικιακούς σκο-
πούς και σε κάθε περίπτωση όχι στα πλαίσια επι-
χειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτή-
των.

• όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της
συσκευής στα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισμού,
ύδρευσης, αερίου) να γίνονται ακολουθώντας λε-
πτομερώς τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδη-
γίες Χρήσης και στα ενδεχόμενα Έγγραφα Οδηγιών
για την εγκατάσταση.

• όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η
περιοδική συντήρηση να γίνονται σύμφωνα με τις
οδηγίες και τους όρους που αναγράφονται στο Βι-
βλίο με τις Οδηγίες Χρήσης.

28
 



• οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέμβαση να πραγ-
ματοποιείται από προσωπικό των Εξουσιοδοτημέ-
νων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέ-
τησης και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται
να είναι τα γνήσια.

Ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στα τμήματα
Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας ή το πλησιέστε-
ρο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της
συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν
την διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συν-
εχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 μηνών .
Όροι εξαίρεσης
Δεν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεμ-
βάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόμενα ανταλλακτικά
μέρη που θα αποδειχθούν ελαττωματικά λόγω:
• εσφαλμένης εγκατάστασης
• ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτη-

ριστικά, ιδιότητες και σύσταση των προϊόντων
ενέργειας)

• αμέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
• μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
• συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από μη

εξουσιοδοτημένο προσωπικό
• χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσί-

μων

• ζημιών κατά την μεταφορά της συσκευής
• ζημιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλ-

θαν λόγω ανωτέρας βίας
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές
που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται σε μία ξένη χώρα.
Ο καταναλωτής μπορεί να ωφεληθεί από τους όρους
της Ευρωπαϊκής Εγγύησης.
Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για εν-
δεχόμενες βλάβες που μπορεί να προέρχονται, άμεσα
ή έμμεσα, από άτομα, πράγματα ή ζώα, λόγω μη τή-
ρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχε-
τικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέρονται ει-
δικά στο ζήτημα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρη-
σης της συσκευής.
Electrolux Hellas sa
Λήμνου 4, 546 27 Θεσσαλονίκη
e-mail: elux@electrolux.com.gr
Electrolux Service sa
Τεχνική Υποστήριξη και Ανταλλακτικά
Θεσσαλονίκη: Λήμνου 4 Τηλ. 0310 561970-3, 0310
561981-2
Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, Άλιμος
Τηλ. 010 9854876-7
e-mail: electrolux.service@electrolux.com.gr

Ευρωπαϊκη Εγγυηση

Η συσκευή αυτή είναι εγγυημένη από την Electrolux
σε κάθε μια από τις χώρες που αναγράφονται στο πί-
σω μέρος αυτού του εγχειριδίου για την περίοδο που
καθορίζεται από την εγγύηση της συσκευής ή διαφο-
ρετικά από τη νομοθεσία. Εάν μετακινηθείτε από μια
από αυτές τις χώρες σε κάποια άλλη από τις παρακάτω
αναγραφόμενες χώρες η εγγύηση της συσκευής μετα-
κινείται μαζί σας υπό τους παρακάτω όρους:-
• Η εγγύηση της συσκευής ξεκινά από την ημερομη-

νία πρώτης αγοράς της συσκευής η οποία αποδει-
κνύεται με την παρουσίαση ενός έγκυρου εγγράφου
απόδειξης αγοράς το οποίο εκδόθηκε από τον πω-
λητή της συσκευής.

• Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για το ίδιο χρονικό
διάστημα και για το ίδιο εύρος κάλυψης σε ότι αφο-
ρά την εργασία και τα ανταλλακτικά όπως ισχύει

και στη νέα χώρας διαμονής σας για το συγκεκρι-
μένο μοντέλο ή σειρά συσκευών.

• Η εγγύηση της συσκευής είναι προσωπική του αρ-
χικού αγοραστή της συσκευής και δεν μπορεί να
μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη.

• Η συσκευή εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμ-
φωνα με τις οδηγίες που εκδίδει η Electrolux και
χρησιμοποιείται μόνο εντός της οικίας, δηλ., δεν
χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

• Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με όλους τους
σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν στη νέα
χώρα διαμονής σας.

Οι όροι αυτής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης δεν επηρεά-
ζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τα οποία σας
αναγνωρίζει ο νόμος.

 
29



www.electrolux.com

Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502

Lembeek
Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark +45 70 11 74 00 Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135, 90429

Nürnberg
Eesti +37 2 66 50 030 Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España +34 902 11 63 88 Carretera M-300, Km. 29,900

Alcalá de Henares Madrid
France 08 44 62 26 53 www.electrolux.fr
Great Britain +44 8705 929 929 Addington Way, Luton,

Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas +30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska +385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland +353 1 40 90 753 Long Mile Road Dublin 12
Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080

Porcia (PN)
Latvija +371 67313626 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,

Riga
Lietuva +370 5 278 06 03 Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg +352 42 431 301 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország +36 1 252 1773 H-1142 Budapest XIV, Erzsébet

királyné útja 87
Nederland +31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen

aan den Rijn
Norge +47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska +48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal +35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte - Edificio

Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos

Romania +40 21 451 20 30 Str. Garii Progresului 2, S4, 040671
RO
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Schweiz - Suisse - Svizzera +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil

Slovenija +38 61 24 25 731 Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o.,

Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Suomi www.electrolux.fi
Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t

Göransgatan 143, S-105 45
Stockholm

Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim
İstanbul

Россия +7 495 937 7837 129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"

Україна +380 44 586 20 60 04074 Київ, вул.Автозаводська,
2а, БЦ "Алкон"
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Право на изменения сохраняется

 Сведения по технике безопасности

Ваш новый прибор прост в обращении. Тем не
менее, перед тем, как приступать к его установ-
ке и эксплуатации, следует внимательно про-
читать настоящее руководство. Это позволит
вам использовать прибор наилучшим образом
и совершенно безопасно, а также избежать не-
верных действий и нанесения ущерба окружаю-
щей среде.
Установка
– Изменение характеристик данного прибора или

внесение каких-либо изменений в его конструк-
цию сопряжено с опасностью.

– Установка прибора и его подключение к сети
электропитания должны выполняться только
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТА-
МИ . Перед выполнением каких-либо операций
по чистке духового шкафа или по уходу за ним
его следует ОТСОЕДИНИТЬ от сети электропи-
тания.

– Вынув изделие из упаковки, удостоверьтесь в
отсутствии на нем каких-либо повреждений, а
также в безупречном состоянии сетевого шнура.
В противном случае перед вводом прибора в эк-
сплуатацию обратитесь в авторизованный сер-
висный центр.

– Изготовитель снимает с себя всякую ответ-
ственность в случае несоблюдения правил
техники безопасности .

Безопасность детей
• Духовой шкаф должен эксплуатироваться толь-

ко взрослыми. Не позволяйте детям трогать

ручки управления духового шкафа или иг-
рать с ним.

• Прибор запрещается использовать детям и
лицам со сниженными сенсорными, умствен-
ными или физическими способностями, а
также лицам, не имеющим достаточного опы-
та и знаний, без присмотра или без указаний
со стороны лица, которое несет ответствен-
ность за правильное использование прибо-
ра.

• Доступные детали духового шкафа могут нагре-
ваться во время работы и оставаться горячими
в течение некоторого времени после его выклю-
чения. Детей следует держать в удалении от
него, пока он не остынет.

Во время эксплуатации
• Данный духовой шкаф предназначен только для

непрофессионального приготовления пищи в
обычных бытовых помещениях. Не используй-
те его в каких-либо других целях.

• Если вы включаете какой-либо электроприбор в
розетку, находящуюся вблизи духового шкафа,
убедитесь, что электрические провода не ка-
саются его, а также держите их на расстоянии
от нагревающихся частей данного прибора.

• Во время использования духовой шкаф нагре-
вается и в течение длительного времени остает-
ся горячим.  Будьте осторожны и не прика-
сайтесь к нагревательным элементам внутри
духового шкафа.
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• При открывании дверцы духового шкафа во
время приготовления пищи или по его окон-
чании стойте подальше от духового шкафа,
чтобы дать выйти скопившемуся пару или
теплу.

• После использования прибора удостоверьтесь,
что все органы управления находятся в положе-
нии "ЗАКРЫТО" или "ВЫКЛЮЧЕНО" .

• Ни в коем случае не храните в выключенном
духовом шкафу продукты или кухонные при-
надлежности : это может привести к поврежде-
ниям и ущербу при его случайном включении.

Чистка и уход
• Перед выполнением каких-либо операций по

чистке духового шкафа или по уходу за ним его
следует отсоединить от сети электропитания.

• Всегда содержите прибор в чистоте . Скопле-
ние остатков пищи может привести к возгоранию.

• Для чистки духового шкафа нельзя использовать
пар или паровое чистящее устройство.

• Не используйте грубые, абразивные чистящие
средства или острые металлические скребки
для чистки стеклянных поверхностей дверцы ду-
хового шкафа, так как это может привести к по-
явлению царапин на поверхности стекла и его
последующему разрушению.

• В случае неисправностей не пытайтесь отре-
монтировать прибор самостоятельно . Ре-
монт, выполненный некомпетентными лицами,
может привести к повреждениям и несчастным
случаям. Консультируйтесь с данным руковод-
ством. Если вы не найдете нужную вам инфор-
мацию, обращайтесь в ближайший авторизо-
ванный сервисный центр . Техническое об-
служивание данного прибора должно выпол-
няться в авторизованном сервисном центре.
Всегда требуйте использования оригинальных
запчастей.

Описание изделия
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1 Панель управления
2 Лампочка освещения духового шкафа
3 Гриль
4 Вентилятор

5 Табличка с техническими данными
6 Индикаторы приготовления на пару
7 Бак для заливки воды
8 Вход пара
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9 Клапан слива воды
10 Шланг для слива воды
11 Ручка выбора температуры (ручка термоста-

та)
12 Электронный программатор

13 Ручка выбора режима
14 Индикаторная лампочка термостата
15 Индикаторная лампочка включения

Описание панели управления
Утапливаемая ручка
Данные модели снабжены ручками, обычно нахо-
дящимися заподлицо панели управления и выдви-
гающимися при нажатии на них. Когда духовой
шкаф выключен, ручки можно снова полностью уто-
пить в панели управления.

Ручка выбора режима духового шкафа

Духовой шкаф выключен

Лампочка освещения духового
шкафа
Традиционный режим приготов-
ления
Конвекция

Нижний нагрев

Двойной гриль

Гриль с конвекцией

Приготовление в режиме конвек-
ции
Пицца

Пар

Регулятор температуры.
Поворачивая ручку против часовой стрелки, можно
выбрать температуру духового шкафа в пределах
от 50°C до 250°C.

Регулятор температуры - Индикаторная
лампочка нагрева
Индикаторная лампочка нагрева загорается при
повороте регулятора температуры Она продол-
жает гореть до достижения заданной температуры.
Далее эта лампочка периодически гаснет и заго-
рается, указывая на поддержание заданной темпе-
ратуры.

Индикаторная лампочка включения
Индикаторная лампочка включения загорается при
установке ручки выбора режима духового шкафа на
какой-либо из режимов работы.

Индикаторная лампочка полного бака 
Указывает, что духовой шкаф готов к приготовле-
нию на пару.
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Индикаторная лампочка пустого бака 
Указывает, что бак для воды пуст и, следовательно,
невозможно начать приготовление на пару.

Индикаторные лампочки приготовления на
пару загораются, только если выбран режим

"Пар"  .

Использование бака для воды

1
Выберите режим "Пар"

Начните извлекать бак
в направлении, пока-
занном на рисунке.

2  Продолжайте извле-
чение до упора.

3  Наливайте в бак во-
ду до тех пор, пока не
загорится "Индикатор-
ная лампочка полного
бака". Затем начните
задвигать бак, нажи-
мая на центр его кры-
шки.

4  Задвиньте бак, на-
давив на него так, что-
бы он вернулся в пер-
воначальное положе-
ние.

Перед первым использованием

Духовой шкаф работает только в случае ус-
тановки текущего времени.

При первом включении духового шкафа задайте на
программаторе текущее время (см. параграф
"Электронный программатор").

Перед первым приготовлением пищи рекомендует-
ся прогреть духовой шкаф вхолостую для устране-
ния специфического запаха, вызванного тепловой
изоляцией и сгоранием в духовом шкафу остатков
производственных материалов.
При первом включении духового шкафа:
1. Установите ручку термостата в положение

250 ;
2. Установите ручку выбора режима на символ

3. Дайте духовому шкафу поработать ВХОЛО-
СТУЮ в течение примерно 45 минут;

4. В течение всего этого времени проветривайте
помещение.

На первых минутах работы появление специфиче-
ского запаха и дыма представляет собой АБСО-
ЛЮТНО НОРМАЛЬНОЕ явление. Это вызвано на-
гревом тепловой изоляции и сгоранием в духовом
шкафу остатков производственных материалов.
По истечении 45 минут дайте духовому шкафу ос-
тыть, затем вымойте его изнутри теплой водой с
добавлением мягкого моющего средства.
Рекомендуется повторить вышеописанную проце-
дуру с использованием режимов "Двойной гриль"

 и "Гриль с конвекцией"  в течение 5-10 минут.
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Чтобы открыть дверцу духового шкафа, все-
гда беритесь за центральную часть ручки.

Перед первым приготовлением пищи тща-

тельно вымойте РЕШЕТКУ и ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ
СБОРА ЖИРА  (металлический эмалированный
противень с высокими краями, который вы найдете
внутри духового шкафа).

Электронный программатор

21 3

8 4567

1 Клавиша выбора режима
2 Клавиша " - "
3 Клавиша " + "
4 Дисплей
5 Индикаторная лампочка режима

"Продолжительность приготов-
ления"

6 Индикаторная лампочка режима
"Время окончания приготов-
ления"

7 Индикаторная лампочка режима
"Таймер"

8 Индикаторная лампочка режима
"Текущее время"

Духовой шкаф работает только в случае ус-
тановки текущего времени.

Кроме того, духовой шкаф можно использовать в
ручном режиме, то есть, вообще без программиро-
вания.

Установка текущего времени
При включении духового шкафа в сеть электропи-
тания или после сбоя в подаче электропитания ми-
гает индикаторная лампочка "Текущее время".

Для установки текущего времени:
1. нажимайте клавиши " - " или " + ".
2. Когда на дисплее появится нужное время, по-

дождите 5 секунд: индикаторная лампочка "Те-
кущее время" погаснет, а на дисплее высве-
тится текущее время.

Изменение текущего времени:
1. нажимая клавишу, выберите режим "Текущее

время" Соответствующая индикаторная лам-
почка замигает. Затем действуйте, как указано
выше.
Время можно изменить только в том случае,
когда не заданы автоматические режимы ра-
боты ("Продолжительность приготовления"
или "Время окончания приготовления").

ВНИМАНИЕ! 

В случае сбоя в подаче электропитания данные,
введенные в программатор, теряются, значит, по
восстановлении электроснабжения их ввод должен
быть повторен.

Режим "Продолжительность

приготовления" 
В этом режиме приготовление начинается немед-
ленно и автоматически завершается по истечении
заданного времени. Уложите в духовой шкаф при-
готавливаемые продукты и, нажимая клавишу  ,
выберите режим "Продолжительность приготов-
ления". Соответствующая индикаторная лампочка
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 замигает. Затем действуйте в соответствии с
нижеприведенными указаниями:

Задание продолжительности приготовления:
1. нажимайте клавиши " - " или " + ".
2. После того, как на дисплее появится нужная

продолжительность приготовления, подождите
5 секунд: Индикаторная лампочка "Продолжи-
тельность приготовления" продолжит гореть, а
на дисплее высветится текущее время.

3. По истечении заданного времени начинает ми-
гать индикаторная лампочка, духовой шкаф ав-
томатически выключается и подается звуковой
сигнал. Поверните на ноль ручку выбора режи-
ма духового шкафа и ручку термостата. Для от-
ключения звукового сигнала нажмите любую
клавишу.  Осторожно! При этом автоматиче-
ски возобновится работа духового шкафа: по-
этому, по окончании приготовления не забудь-
те установить на ноль ручку выбора режима
духового шкафа и ручку термостата.

Отмена продолжительности приготовления:
1. нажимая клавишу  , выберите режим "Про-

должительность приготовления". Соответ-
ствующая индикаторная лампочка  зами-
гает, а на дисплее высветится оставшееся вре-
мя приготовления.

2. Нажимайте клавишу " - " до тех пор, пока на
дисплее не высветятся цифры "0:00". Через 5
секунд индикаторная лампочка погаснет, а на
дисплее высветится текущее время.

Режим "Время окончания приготовления"

В этом режиме приготовление начинается немед-
ленно и автоматически завершается в заданное
время. Уложите в духовой шкаф приготавливае-

мые продукты и, нажимая клавишу  , выберите
режим "Окончание времени приготовления". Соот-
ветствующая индикаторная лампочка  замигает.
Затем действуйте в соответствии с нижеприведен-
ными указаниями:

Чтобы задать продолжительность окончания
приготовления:
1. нажимайте клавиши " + " или " - ".
2. Когда на дисплее появится нужное время, по-

дождите 5 секунд: Индикаторная лампочка
"Время окончания приготовления"  продол-
жит гореть, а на дисплее высветится текущее
время.

3. По истечении заданного времени начинает ми-
гать индикаторная лампочка, духовой шкаф ав-
томатически выключается и подается звуковой
сигнал. Поверните на ноль ручку выбора режи-
ма духового шкафа и ручку термостата. Для от-
ключения звукового сигнала нажмите любую
клавишу. Осторожно! При этом автоматически
возобновится работа духового шкафа: поэто-
му, по окончании приготовления не забудьте
установить на ноль ручку выбора режима ду-
хового шкафа и ручку термостата.

Отмена заданного времени окончания
приготовления:
1. нажимая клавишу  , выберите режим "Время

окончания приготовления". Соответствующая
индикаторная лампочка  замигает, а на дис-
плее высветится заданное время окончания
приготовления.

2. Нажимайте клавишу " - " до тех пор, пока на
дисплее не высветится текущее время. Про-
грамматор выдаст звуковой сигнал, а индика-
тор погаснет.
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Совместное использование режимов
"Продолжительность приготовления"

 и "Время окончания приготовления"

Режимы "Продолжительность приготовления" и
"Время окончания приготовления" можно исполь-
зовать совместно для того, чтобы задать автома-
тическое включение и выключение духового шка-
фа.
1. В режиме "Продолжительность приготовления"

 (действуйте, как указано в главе, посвящен-
ной режиму "Продолжительность приготов-
ления") задайте время приготовления. Затем
нажмите клавишу  : на дисплее высветится
только что заданное время.

2. В режиме "Время окончания приготовления"
 (действуйте, как указано в главе, посвящен-

ной режиму "Время окончания приготовления")
задайте время окончания приготовления.
Соответствующие индикаторные лапочки про-
должат гореть, а на дисплее высветится теку-
щее время. Духовой шкаф автоматически
включится и выключится в соответствии с за-
данным временем.

Режим "Таймер" 
По истечении заданного времени таймер подает
звуковой сигнал, но не выключает духовой шкаф.

Установка таймера:
1. нажимая клавишу  , выберите режим "Тай-

мер". Соответствующая индикаторная лампоч-
ка  замигает.

2. Затем используйте клавиши " - " или " + " (мак-
симальное время: 2 часа 30 минут).

3. Когда на дисплее появится нужное время, по-
дождите 5 секунд: Индикаторная лампочка
"Таймер"  продолжит гореть, а на дисплее
высветится текущее время.

4. По истечении заданного времени начинает ми-
гать индикаторная лампочка, духовой шкаф ав-
томатически выключается и подается звуковой
сигнал. Для отключения звукового сигнала на-
жмите любую клавишу

Отмена установки таймера:
1. нажимая клавишу  , выберите режим "Тай-

мер". Соответствующая индикаторная лампоч-
ка  замигает, а на дисплее высветится ос-
тавшееся время приготовления.

2. Нажимайте клавишу " - " до тех пор, пока на
дисплее не высветятся цифры "0:00". Через 5
секунд индикаторная лампочка погаснет, а на
дисплее высветится текущее время.

Выключение дисплея

Выключение дисплея
1. Одновременно нажмите на две клавиши и дер-

жите их нажатыми в течение 5 секунд. Дисплей
погаснет.

2. Чтобы снова включить дисплей, нажмите лю-
бую клавишу.

Дисплей можно выключить только, если не за-
даны какие-либо другие функции.
Подготовка духового шкафа к
приготовлению на пару

Для приготовления на пару необходимо за-
полнить водой бак, видный с передней сторо-

ны духового шкафа.
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Для этого выдвиньте бак для воды и наливайте в
него воду из мерного стакана до тех пор, пока не
загорится "Индикаторная лампочка полного бака"

 . Помните, что в бак помещается чуть более
одного литра воды.
Затем верните пробку на место и задвиньте бак.
Теперь духовой шкаф готов к приготовлению на па-
ру.

Если вы зальете в бак слишком много воды,
будет выполнен ее аварийный слив внутрь

камеры духового шкафа. Сразу же вытрите губкой
или тряпкой пролившуюся воду.

Приготовление на пару
Выполняя приготовление на пару, действуйте
следующим образом:
1. Перед началом каждого цикла приготовления

на пару заполните водой бак. Достаточно од-
ного литра воды для приготовления в течение
60 минут.

2. Затем подготовьте продукты, разместив их на
посуду, пригодную для применения в духовом

шкафу, установите ее на решетку на уровне,
рекомендуемом в таблице приготовления. 2-й
уровень снизу дает наилучшие результаты.

3. Выберите режим "Пар" 
4. Выберите температуру в пределах от 130 до

230 °C. Помните, что при температуре более
230 °C приготовление на пару не дает хороших
результатов.

Пар начинает выходить по достижении задан-
ной температуры духового шкафа.

5. После каждого цикла приготовления на пару
сливайте воду из бака (см. процедуру "Слив
воды из бака")

Советы и рекомендации по приготовлению на
пару
• Не накрывайте емкости с крышками, т.к. они пре-

пятствуют контакту пара с продуктами.
• Продукты можно также готовить, разместив их

непосредственно на решетке. Во этом случае
ВСЕГДА следует налить немного воды на про-
тивень для сбора жира и установить его на на-
правляющие под решеткой.

• В этом противне будет собираться жир, расплав-
ленный во время приготовления, а вода предот-
вратит его выгорание с образованием неприят-
ных запахов и дыма

• Если вы хотите открыть дверцу, чтобы прове-
рить состояние продуктов, не забудьте выклю-
чить режим "Пар". После проверки закройте
дверцу и снова выберите режим "Пар".
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Возможное образование конденсата на стек-
ле дверцы, стенках и дне духового шкафа не

влияет на его работу. Мы рекомендуем вам удалять
конденсат по окончании каждого приготовления.

Будьте осторожны при открывании дверцы
духового шкафа, чтобы дать возможность вы-

йти избыткам пара или тепла

Принадлежности для приготовления на
пару
Принадлежности для приготовления на пару (их
комплект приобретается отдельно) расширяют воз-
можности приготовления на пару, позволяя особым
образом готовить овощи, рыбу и т.д.
К этим принадлежностям относятся:
• емкость для диетического приготовления, образ-

ованная двумя половинками из специального
стекла, с отверстием, в которое вставляется па-
ровая форсунка (Рис. 1);

• небольшая решетка, которая устанавливается в
эту емкость для того, чтобы продукты оказались
приподняты относительно ее дна;

• 2 форсунки для приготовления на пару;
• специальный шланг для приготовления на пару,

который используется с двумя различными фор-
сунками, как показано на рис. 1 - 2.

Рис. 1

Использование емкости для диетического
приготовления особо рекомендуется для приготов-
ления овощей: оно подчеркивает вкусовые каче-
ства, не ослабляя их, и сохраняет неизменными
питательную ценность продуктов.
Приготовление непосредственно на пару (Рис. 2) с
использованием перфорированной форсунки по-
зволяет идеально готовить курицу и индейку. Мясо
прожаривается изнутри благодаря действию пара,
а снаружи подрумянивается за счет традиционного
нагрева: оно получается нежным, мягким и вкус-
ным. Отверстия форсунки не должны быть засоре-
ны; поэтому форсунка должна всегда вставляться
в полость внутри тушки курицы или индейки, как
показано на Рис. 2.

Рис. 2

Конец шланга, содержащий металлическую
насадку, вставляется в отверстие для выхода

пара. Обе форсунки устанавливаются на другой ко-
нец шланга.

Рекомендации по использованию духового шкафа

Направляющие духового шкафа
В боковых стенках духового шкафа имеются НА-
ПРАВЛЯЮЩИЕ, с помощью которых можно
устанавливать решетку на разную высоту.
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ВНИМАНИЕ!  Будьте осторожны,
устанавливая решетку и противень для сбора

жира в духовой шкаф и доставая их из него, чтобы
не повредить эмалированные поверхности
духового шкафа.

ВНИМАНИЕ!  Всегда готовьте при закрытой
дверце духового шкафа.

• Доставая посуду из духового шкафа, всегда
используйте кухонные рукавицы.

• Приготовление продуктов в духовом шкафу ве-
дется в диапазоне температур от 30°С до 250°С.
Поэтому необходимо использовать посуду,
которая выдерживает такие температуры
(например, металлические и жаропрочные ско-
вороды, керамическую посуду для духовых шка-
фов).

• Данный духовой шкаф оборудован эксклюзив-
ной системой, обеспечивающей естественную
циркуляцию воздуха и постоянную рециркуля-
цию пара.
Эта система позволяет готовить под постоянным
воздействием пара и получать хорошо прожа-
ренные, хрустящие снаружи и мягкие внутри
блюда. Более того, при этом сводятся к миниму-
му время приготовления и потребление энергии.
Во время приготовления пищи образуется пар,
который выходит наружу при открытии дверцы
духового шкафа. Это совершенно нормальное
явление.

ВНИМАНИЕ! 

При открывании дверцы духового шкафа во вре-
мя приготовления пищи или по его окончании
стойте подальше от духового шкафа, чтобы дать
выйти скопившемуся пару или теплу.
При попадании пара на дверцу он преобразуется
в конденсат. Для уменьшения образования кон-
денсата перед началом приготовления необхо-
димо прогреть духовой шкаф в течение 10 минут.
Мы рекомендуем вам удалять конденсат по
окончании каждого цикла приготовления.

• Не кладите никакие предметы на дно духо-
вого шкафа и не накрывайте его алюминие-
вой фольгой во время приготовления,  т.к. это
может привести к повреждению эмалированных
поверхностей и порче приготовляемых продук-
тов. Всегда устанавливайте сковороды, жаро-

прочные блюда и кладите алюминиевую фольгу
на решетку духового шкафа.

• Будьте осторожны при приготовлении пищи на
масле или жире, чтобы не допустить их пере-
грева:  при высокой температуре они могут вос-
пламениться.

• Поэтому, помещая продукты в духовой шкаф или
доставая их из него, не допускайте, чтобы мас-
ло, соки, растопленный жир в значительных
количествах падали на дно духового шкафа .
В противном случае тщательно вычистите дно
духового шкафа перед началом следующего
приготовления. Это предотвратит образование
неприятных запахов и дыма.

•

Предохранительный термостат
Для предотвращения чрезмерного перегрева духо-
вой шкаф оборудован предохранительным термо-
статом, срабатывающим в случае неисправности
основного термостата. В этом случае подача элек-
тропитания прерывается: не пытайтесь само-
стоятельно устранить неисправность, а обра-
щайтесь в ближайший авторизованный сервис-
ный центр.

Вентилятор охлаждения
Духовой шкаф оборудован вентилятором, служа-
щим для охлаждения панели и ручек управления и
ручки дверцы. Этот вентилятор автоматически
включается через 10 минут после начала приготов-
ления. Во время его работы горячий воздух выхо-
дит через щель, находящуюся под панелью упра-
вления.
Во избежание опасного перегрева этот вентилятор
продолжает работать И ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
духового шкафа до тех пор, пока не будет до-
стигнута нормальная температура. Вентилятор
выключается автоматически.

Рекомендации по приготовлению мяса и
рыбы

Мясо следует класть на жаропрочное блюдо или
непосредственно на решетку.
Во втором случае ВСЕГДА следует устанав-
ливать под решеткой противень для сбора жира
и наливать в него немного воды.
В этом противне будет собираться жир, расплав-
ленный во время приготовления, а вода предот-
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вратит его выгорание с образованием неприятных
запахов и дыма
Для приготовления белого мяса, птицы и рыбы в
общем случае требуется умеренная температура
(от 150°C до 175°C), в то время, как для приготов-
ления мяса "с кровью" в течение небольших интер-
валов времени, необходима температура от 200°C
до 250°C.

Рекомендации по приготовлению выпечки
Для приготовления выпечки требуется уме-

ренная температура, лежащая в диапазоне от
150°С до 200°C.

Перед началом приготовления выпечки рекомен-
дуется прогреть духовой шкаф в течение около 10
минут, а после его начала - не открывать дверцу.

Рекомендации по приготовлению на гриле

Если вы хотите приготовить на гриле мясо или
рыбу, уложите их прямо на решетку, предваритель-
но полив небольшим количеством масла. При при-
готовлении на гриле тепло поступает только
сверху, поэтому гриль следует устанавливать на
более высоком или низком уровне в зависимости
от толщины приготавливаемого куска мяса или
рыбы. В этом случае также не забывайте ВСЕГДА
устанавливать противень для сбора жира на
один из нижерасположенных уровней (но не на
дно духового шкафа), налив в него около двух
стаканов воды.
При приготовлении на гриле с конвекцией вы-
бирайте температуру не боле 200°C.
Традиционный режим приготовления
Установите ручку выбора режима духового шкафа
на символ  , а ручку термостата - на нужную тем-
пературу.
В этом случае тепло подается как сверху, так и сни-
зу, обеспечивая равномерное пропекание/ прожа-
ривание приготовливаемого блюда.

 : Тепло подается только снизу. Этот режим мо-
жет использоваться для доведения блюда до го-
товности или для подрумянивания его низа. При
этом устанавливайте решетку на один из нижних
уровней.

Приготовление на гриле
Установите ручку выбора режима духового шкафа
на символ  , а ручку термостата - на нужную тем-

пературу. При установке ручки в положение, соот-
ветствующее режиму "Двойной гриль", достигается
максимальный нагрев.

Приготовление в режиме "Пицца"
Установите ручку выбора режима духового шкафа
на символ  , а ручку термостата - на нужную тем-
пературу. В режиме "Пицца" выпечка происходит за
счет тепла от нижнего нагревательного элемента,
гриля и циркуляции горячего воздуха, образован-
ной вентилятором. Этот режим особо рекомендует-
ся для выпекания пиццы и лепешек. Для получения
оптимальных результатов рекомендуется устанав-
ливать решетки на первый или второй уровень сни-
зу, в зависимости от толщины приготавливаемого
продукта.

Приготовление в режиме конвекции
Установите ручку выбора режима духового шкафа
на символ  , а ручку термостата - на нужную тем-
пературу. В этом режиме тепло поступает от коль-
цевого нагревательного элемента, расположенно-
го в задней части духового шкафа, а циркуляция
горячего воздуха обеспечивается вентилятором.
При этом вы можете одновременно готовить не-
сколько блюд, разместив их на разных уровнях.
Если вы хотите одновременно готовить два блюда,
мы рекомендуем вам использовать первый и тре-
тий уровни снизу.
Если же вы хотите готовить в духовом шкафу толь-
ко одно блюдо, используйте нижние уровни, т.к. это
позволит получать лучшие результаты.

Приготовление на гриле с конвекцией
Установите ручку выбора режима духового шкафа
на символ  , а ручку термостата - на нужную тем-
пературу. В режиме "Гриль с конвекцией" пригото-
вление осуществляется за счет чередующегося
действия гриля и вентилятора. В этом режиме теп-
ло постепенно проникает внутрь приготавливаемо-
го продукта; при этом исключается прямое продол-
жительное воздействие гриля на его поверхность.
Использование гриля с конвекцией в особенности
подходит для приготовления крупных кусков мяса,
птицы и цельной тушки рыбы (форели, скумбрии,
кефали).

ВНИМАНИЕ!  При приготовлении на гриле с
конвекцией выбирайте температуру не более

200°C.
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Таблицы приготовления
Традиционный режим приготовления и приготовление в режиме конвекции

Указанное время приготовления не включает в себя время предварительного прогрева духового
шкафа. Перед началом приготовления необходимо прогреть духовой шкаф в течение 10 минут.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
БЛЮДО Традиционный ре-

жим приготовления
Приготовление в ре-
жиме конвекции

Продол-
житель-
ность

приготов
ления в
минутах

ПРИМЕЧА-
НИЯ

Уровень Темпера-
тура 

Уровень Темпера-
тура 

Из взбитого теста 2 170 2 (1 и 3) 1) 160 45 ~ 60 в форме

Изделия из песочного
теста, коржи

2 170 2 (1 и 3) 1) 160 20 ~ 30 в форме

Сырный пирог 1 160 2 150 60 ~ 80 в форме
Яблочный пирог 1 180 2 (1 и 3) 1) 170 40 ~ 60 в форме

Штрудель 2 175 2 150 60 ~ 80  
Открытые пироги 2 175 2 (1 и 3) 1) 160 30 ~ 40  

Фруктовый торт 1 175 1 160 45 ~ 60 в прямоу-
гольной
форме

Бисквитный торт 1 175 2 (1 и 3) 1) 160 30 ~ 40 в форме

Панеттоне 1 170 1 160 40 ~ 60 "
Торт в форме 1 170 1 160 50 ~ 60 в прямоу-

гольной
форме

Маленькие пирожные (из
взбитого теста)

2 175 2 (1 и 3) 1) 160 25 ~ 35 на противне
для выпечки

Печенье (из песочного
теста)

2 160 2 (1 и 3) 1) 150 20 ~ 30 на противне
для выпечки

Безе 2 100 2 (1 и 3) 1) 100 90 ~ 120 на противне
для выпечки

Лепешки 2 190 2 (1 и 3) 1) 180 12 ~ 20 на противне
для выпечки
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БЛЮДО Традиционный ре-
жим приготовления

Приготовление в ре-
жиме конвекции

Продол-
житель-
ность

приготов
ления в
минутах

ПРИМЕЧА-
НИЯ

Уровень Темпера-
тура 

Уровень Темпера-
тура 

Французские пирожные 2 200 2 (1 и 3) 1) 190 15 ~ 25 на противне
для выпечки

1) При одновременном приготовлении нескольких блюд с использованием конвекции мы рекомендуем размещать их
на уровнях, указанных в скобках.

ХЛЕБ и ПИЦЦА
ВЕС, г БЛЮДО Традиционный режим

приготовления 

Приготовление в режи-

ме конвекции 

Продол-
житель-
ность

приготов
ления в
минутах

ПРИМЕЧА-
НИЯ

Уровень Темпера-
тура 

Уровень Темпера-
тура 

1000 Белый
хлеб

1 190 2 180 40 ~ 60 1 или 2 бато-
на

500 Ржаной
хлеб

1 190 1 180 30 ~ 45 в прямоу-
гольной
форме

500 Булочки 2 200 2 (1 и 3) 1) 175 20 ~ 35 6 или 8 було-
чек

250 Пицца 1 210 2 (1 и 3) 1) 190 15 ~ 30 на противне
1) При одновременном приготовлении нескольких блюд с использованием конвекции мы рекомендуем размещать их

на уровнях, указанных в скобках.

ОТКРЫТЫЕ ПИРОГИ
БЛЮДО Традиционный режим

приготовления 

Приготовление в режи-

ме конвекции 

Продол-
житель-
ность

приготов
ления в
минутах

ПРИМЕЧА-
НИЯ

Уровень Темпера-
тура 

Уровень Темпера-
тура 

Пирог с пастой 2 200 2 (1 и 3) 1) 175 40 ~ 50 в форме
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БЛЮДО Традиционный режим

приготовления 

Приготовление в режи-

ме конвекции 

Продол-
житель-
ность

приготов
ления в
минутах

ПРИМЕЧА-
НИЯ

Уровень Темпера-
тура 

Уровень Темпера-
тура 

Пирог с овощами 2 200 2 (1 и 3) 1) 175 45 ~ 60 в форме

Лотарингский пирог 1 200 2 (1 и 3) 1) 180 35 ~ 45 в форме

Лазанья 2 180 2 160 45 ~ 60 в форме
Каннелони 2 200 2 175 40 ~ 55 в форме

1) При одновременном приготовлении нескольких блюд с использованием конвекции мы рекомендуем размещать их
на уровнях, указанных в скобках.

МЯСО
ВЕС, г БЛЮДО Традиционный ре-

жим приготов-

ления 

Приготовление в
режиме конвекции

Продол-
житель-
ность

приготов-
ления в
минутах

ПРИМЕЧАНИЯ

Уровень Темпер
атура

Уро-
вень

Темпера
тура 

1000 Жаркое из говя-
дины

2 190 2 175 50 ~ 70 На решетке

1200 Жаркое из сви-
нины

2 180 2 175 100 ~ 130 На решетке

1000 Жаркое из теля-
тины

2 190 2 175 90 ~ 120 На решетке

1500 Ростбиф (с кро-
вью)

2 210 2 200 50 ~ 60 На решетке

1500 Ростбиф (сред-
непрожарен-
ный)

2 210 2 200 60 ~ 70 На решетке

1500 Ростбиф (хоро-
шо прожарен-
ный)

2 210 2 200 70 ~ 80 На решетке

2000 Свиная лопатка 2 180 2 170 120 ~150 Со шкуркой
1200 Баранина 2 190 2 175 110 ~ 130 Нога
1000 Курица 2 190 2 175 60 ~ 80 Целиком
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ВЕС, г БЛЮДО Традиционный ре-
жим приготов-

ления 

Приготовление в
режиме конвекции

Продол-
житель-
ность

приготов-
ления в
минутах

ПРИМЕЧАНИЯ

Уровень Темпер
атура

Уро-
вень

Темпера
тура 

4000 Индейка 2 180 2 160 210 ~ 240 Целиком
1500 Утка 2 175 2 160 120 ~ 150 Целиком
3000 Гусь 2 175 2 160 150 ~ 200 Целиком
1200 Кролик 2 190 2 175 60 ~ 80 Разрезанный на

куски
1200 Свиная рулька 2 180 2 160 100 ~ 120 2 штуки
1500 Заяц 2 190 2 175 150 ~ 200 Разрезанный на

куски
800 Фазан 2 190 2 175 90 ~ 120 Целиком
- Мясной хлеб 2 180 2 160 40 ~ 60 в прямоугольной

форме

РЫБА
ВЕС, г БЛЮДО Традиционный ре-

жим приготовления
Приготовление в
режиме конвекции

Продол-
житель-
ность

приготов-
ления в
минутах

ПРИМЕЧАНИЯ

Уровень Темпера
тура 

Уро-
вень

Темпера
тура 

1200 Форель - Мор-
ской лещ

2 190 2 (1 и 3)
1)

175 30 ~ 40 3-4 целых рыбы

1500 Тунец - Лосось 2 190 2 (1 и 3)
1)

175 25 ~ 35 4-6 кусков

1) При одновременном приготовлении нескольких блюд с использованием конвекции мы рекомендуем размещать их
на уровнях, указанных в скобках.

Приведенные в таблице значения температуры и времени для приготовления являются только
ориентировочными и могут изменяться в зависимости от индивидуальных предпочтений.
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Приготовление на гриле 
Время приготовления не включает в себя время предварительного прогрева духового шкафа. Перед
началом приготовления необходимо прогреть духовой шкаф в течение 10 минут.

БЛЮДО Количество Приготовление на
гриле

Продолжительность
приготовления в ми-

нутах
Количе-
ство,
штук

ВЕС, г Уровень Темпера-
тура 

Верхняя
сторона

Нижняя
сторона

Филе говядины 4 800 3 250 12-15 12-14
Бифштекс из говядины 4 600 3 250 10-12 6-8
Курица, разрезанная по-
полам

2 1000 3 250 30-35 25-30

Куриная грудка 4 400 3 250 12-15 12-14
Свиные отбивные 4 600 3 250 12-16 12-14
Гамбургеры 6 600 3 250 10-15 8-10
Колбаски 8 - 3 250 12-15 10-12
Мясо на шампурах 4 - 3 250 10-15 10-12
Филе рыбы (камбала) 4 400 3 250 12-14 10-12
Тосты с начинкой 4-6 - 3 250 5-7 -
Тосты из белого хлеба 4-6 - 3 250 2-4 2-3

Приготовление на гриле с конвекцией

Время приготовления не включает в себя вре-
мя предварительного прогрева духового шка-

фа. Перед началом приготовления необходимо
прогреть духовой шкаф в течение 10 минут.

ВНИМАНИЕ!  При приготовлении на гриле с
конвекцией выбирайте температуру не боле

200°C.

БЛЮДО Количество Приготовление на гриле с
конвекцией

Продолжительность
приготовления в минутах

Количе-
ство, штук

Вес в г Уровень температу-
ра, °C

Верхняя
сторона

Нижняя
сторона

Рулет (ин-
дейка)

1 1000 3 200 30-40 20-30

Цыпленок 2 800 3 200 25-30 20-25
Курица, раз-
резанная по-
полам

2 100 3 200 25-30 20-30
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БЛЮДО Количество Приготовление на гриле с
конвекцией

Продолжительность
приготовления в минутах

Количе-
ство, штук

Вес в г Уровень температу-
ра, °C

Верхняя
сторона

Нижняя
сторона

Куриные
ножки

6 - 3 200 15-20 15-18

Перепела 4 500 3 200 25-30 20-25
Запеканка из
овощей

- - 3 200 20-25 -

Гребешки 6 - 3 200 15-20 -
Скумбрия 2-4 - 3 200 15-20 10-15
Рыба куска-
ми

4-6 800 3 200 12-18 8-10

Приготовление в режиме "Пицца" 
Время приготовления не включает в себя вре-

мя предварительного прогрева духового шкафа.
Перед началом приготовления необходимо про-
греть духовой шкаф в течение 10 минут.

БЛЮДО ВЕС, г Режим "Пар" Продолжи-
тельность
приготов-

ления в мину-
тах

ПРИМЕЧА-
НИЯУровень температура,

°C

700 Пицца 1 200 15-25 на противне
500 Закусочная

пицца
1 200 10-20 в формах или

на решетке
500 Лепешка 1 200 15-25 в форме

Приготовление в режиме "Пар" 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
БЛЮДО Режим "Пар" Продолжитель-

ность приготов-
ления в минутах

ПРИМЕЧАНИЯ
Уровень температура, °C

Яблочный пирог 1) 2 160 90-120 в форме для вы-
печки 20 см

Открытые пироги 2 175 30-40 в форме для вы-
печки 26 см

Фруктовый торт 2 160 80-90 в форме для вы-
печки 26 см
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БЛЮДО Режим "Пар" Продолжитель-
ность приготов-
ления в минутах

ПРИМЕЧАНИЯ
Уровень температура, °C

Бисквитный торт 1 160 40-45 в форме для вы-
печки 26 см

Панеттоне 1) 2 150 100-110 в форме для вы-
печки 20 см

Сливовый торт 1) 2 160 40-50 в форме для вы-
печки хлеба

Маленькие пирож-
ные

3 165 30-35 на противне для
выпечки

Бисквиты 3 150 20-35 на противне для
выпечки

Сладкие булочки 1) 2 200 12-20 на противне для
выпечки

Французские сдоб-
ные булочки 1)

3 180 20-30 на противне для
выпечки

1) Время приготовления не включает в себя время предварительного прогрева духового шкафа. Перед началом
приготовления необходимо прогреть духовой шкаф в течение 10 минут.

ХЛЕБ и ПИЦЦА
БЛЮДО ВЕС, г Режим "Пар" Продолжи-

тельность
приготов-

ления в мину-
тах

ПРИМЕЧА-
НИЯУровень температура,

°C

Белый хлеб 1) 1000 г 2 190 40-60 1-2 батона по
500 г

Булочки 1) 500 г 2 190 20-30 6-8 булочек на
противне для
выпечки

Пицца  1 200 20-30 на противне
для выпечки

1) Время приготовления не включает в себя время предварительного прогрева духового шкафа. Перед началом
приготовления необходимо прогреть духовой шкаф в течение 10 минут.
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ОТКРЫТЫЕ ПИРОГИ
БЛЮДО Режим "Пар" Продолжитель-

ность приготов-
ления в минутах

ПРИМЕЧАНИЯ
Уровень температура, °C

Пирог с овощами 1 175 30-40 емкость из пирекса
(огнеупорного
стекла)

Лотарингский пи-
рог

2 200 50-60 в форме

Лазанья 2 190 45-60 емкость из пирекса
(огнеупорного
стекла)

Картофель на па-
ру

1 180 32-42 емкость из пирекса
(огнеупорного
стекла)

Картофельная за-
пеканка

1 185 50-60 емкость из пирекса
(огнеупорного
стекла)

МЯСО
БЛЮДО ВЕС, г Режим "Пар" Продолжи-

тельность
приготов-

ления в мину-
тах

ПРИМЕЧА-
НИЯУровень температура,

°C

Жаркое из сви-
нины

1000 г 2 180 80-90 На решетке

Телятина 1000 г 2 180 90-100 На решетке
Ростбиф (с
кровью)

1000 г 2 210 53-55 На решетке

Ростбиф
(среднепрожа-
ренный)

1000 г 2 210 61-65 На решетке

Ростбиф (хо-
рошо прожа-
ренный)

1000 г 2 210 65-70 На решетке

Баранина 1000 г 2 175 120-150 Нога
Курица 1000 г 2 200 50-60 Целиком
Индейка 4000 г 1 175 150-180 Целиком
Утка  1 175 150-180 Целиком
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БЛЮДО ВЕС, г Режим "Пар" Продолжи-
тельность
приготов-

ления в мину-
тах

ПРИМЕЧА-
НИЯУровень температура,

°C

Гусь 3000 г 1 160 120-150 Целиком
Кролик  2 18080 90-120 Разрезанный

на куски

РЫБА
БЛЮДО ВЕС, г Режим "Пар" Продолжи-

тельность
приготов-

ления в мину-
тах

ПРИМЕЧА-
НИЯУровень температура,

°C

Форель 1500 г 2 180 30-45 3-4 целых
рыбы

Тунец 1200 г 2 180 35-60 4-6 филе
Мерлуза  2 210 20-30  

Уход и чистка

Общая чистка
ВНИМАНИЕ!  Перед выполнением каких-либо
операций по чистке духового шкафа или по

уходу за ним его следует отсоединить от сети
электропитания.

При использовании чистящих спреев следите за
тем, чтобы они не попали на нагревательные
элементы (хорошо видные и расположенные в
верхней части духового шкафа) или на датчик
термостата.

Чистка камеры духового шкафа
Мойте эмалированные поверхности теплой водой
с моющим средством, используя мягкую губку. Ни-
когда не используйте жесткие абразивные сред-
ства, металлические губки или средства, содержа-
щие кислоты (например, средства, растворяющие
известковые отложения), т.к. они могут повредить
эмаль. После промывки сполосните камеру чистой
водой и вытрите мягкой тканью или замшей. В слу-
чае наличия трудноудалимых пятен не используй-
те для их устранения абразивные средства (напри-

мер, порошки). Применяйте обычные моющие
средства или, в качестве альтернативы, тряпку,
легко смоченную в подогретом уксусе, которую сле-
дует оставить в течение некоторого времени на
пятне.

При приготовлении фруктов вследствие на-
гревания содержащихся в них природных ки-

слот возможно образование трудноудалимых пя-
тен. Это может привести к потускнению эмали, но
никак не сказывается на работе духового шкафа.
Во избежание появления таких пятен тщательно
очищайте камеру духового шкафа после каждого
приготовления фруктов. Таким образом, вы пред-
отвратите выгорание остатков продуктов при сле-
дующем приготовлении.

Дверца духового шкафа
Дверь духового шкафа образована двумя стеклян-
ными панелями. Для облегчения чистки дверцу
можно снять и вынуть из нее внутренние панели.
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ВНИМАНИЕ!  Внимание: перед выполнением
чистки дверцу духового шкафа следует снять.

В противном случае дверца духового шкафа может
внезапно захлопнуться при попытке вынуть из нее
внутренние панели.

Выполняя разборку, действуйте следующим образ-
ом.

1  Полностью открой-
те дверцу.
Перейдите к обеим пет-
лям дверцы.

2  Поднимите рычаж-
ки на обеих петлях и от-
киньте на себя.

3  Возьмитесь за края
дверцы и прикройте ее
так, чтобы она встала
под углом. 45°.
Выньте дверцу, потя-
нув ее на себя.

4  Уложите дверцу на
твердую подставку и
накройте ручку мягкой
тряпкой.

 

90°

5  Для снятия внутренних панелей необходимо
отжать фиксаторы.

90°

6  Поверните оба фик-
сатора на 90° и выньте
их из своих гнезд.

1
2

7  Слегка приподними-
те верхнюю панель и
выньте нижнюю панель
(имеющую декоратив-
ный орнамент по пери-
метру с четырех сто-
рон).

Чистите дверцу духового шкафа мягкой тряпкой,
смоченной в теплой воде. Не используйте для чист-
ки металлические губки, кислоты или абразивные
чистящие средства, так как их применение может
привести к повреждению специальных теплоотра-
жающих поверхностей внутренних стекол.
Действуйте, как указано ниже:
• Внутреннее стекло (с декоративным орнамен-

том вдоль всех его четырех сторон) должно быть
установлено так, чтобы шелкография была об-
ращена к наружной стороне духового шкафа.
Стекло установлено правильно, если при каса-
нии пальцами видимой поверхности рисунка не
ощущается шероховатость.

Внутреннее стекло дверцы должно быть устано-
влено на свое место, как показано на рисунке. По-
сле установки внутренних панелей в дверцу закре-
пите их, как указано в п. 8.
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ВНИМАНИЕ!  Никогда не приступайте к чистке
дверцы до тех пор, пока она не остынет, т.к.

иначе стеклянные панели могут лопнуть. В случае
обнаружения на стеклянных панелях царапин или
трещин немедленно обращайтесь в
авторизованный сервисный центр для их замены.

Модели из нержавеющей стали или алюминия:
Мы рекомендуем чистить дверцу и панель упра-
вления духового шкафа из нержавеющей стали или
алюминия только влажной губкой и затем тщатель-
но вытирать мягкой тряпкой. Не используйте ме-
таллические губки, кислоты или абразивные чистя-
щие средства, так как их применение может приве-
сти к появлению царапин на поверхности.

Чистка прокладки дверцы

ВНИМАНИЕ!  Регулярно проверяйте
состояние прокладки. При необходимости

прочистите прокладку, не используя абразивные
средства или материалы. При обнаружении
повреждения прокладки немедленно обращайтесь
в ближайший авторизованный сервисный центр.
Не используйте духовой шкаф до замены
прокладки.

Чистка направляющих духового шкафа
Для облегчения чистки направляющих их следует
снять со стенок духового шкафа.

Для этого действуйте следующим образом:
1. придерживая направляющую рукой, открутите

передний крепежный винт;
2. снимите направляющую, вынув задний фикса-

тор из отверстия в стенке камеры духового шка-
фа;

3. аналогичным образом снимите направляющую
с противоположной стенки;

4. вымойте направляющие, используя неабра-
зивные моющие средства, и тщательно про-
трите их мягкой тряпкой;

5. установите направляющие на место, повторив
вышеописанные операции в обратном порядке.

При установке на место направляющих необходи-
мо надлежащим образом затянуть крепежные вин-
ты.

Замена лампочки внутреннего освещения
ВНИМАНИЕ!  Убедитесь в том, что духовой
шкаф отключен от сети электропитания.

Лампочка освещения духового шкафа должна
соответствовать следующим требованиям:
1. устойчивость к высоким температурам (до

300°C);
2. напряжение 230 В (50 Гц);
3. мощность 15/25 Вт;
4. цоколь типа E 14
Для замены лампочки действуйте следующим
образом:
1. отвинтите стеклянный плафон лампочки;
2. вывинтите неисправную лампочку;
3. ввинтите новую лампочку;
4. установите на место плафон;
5. снова включите электропитание.

Слив воды из бака
ВНИМАНИЕ!  Перед тем как приступать к
сливу, убедитесь, что духовой шкаф остыл.
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A

B

1  Приготовьте слив-
ной шланг. Присоеди-
ните к одному из его
концов разъем, поме-
ченный на рисунке бук-
вой A.

A
C

2  Поместите другой
конец шланга в ем-
кость, в которую вы бу-
дете сливать воду.
Вставьте разъем (A) в
выходной клапан (С).

C

3  Для того чтобы
вставить разъем в кла-
пан, слегка надавите на
него в направлении,
указанном на рисунке.
Дайте воде стечь из ба-
ка.

C

4  По окончании стока
воды отсоедините раз-
ъем от клапана.

Чистка бака
Образование накипи в вашем духовом шкафу явл-
яется естественным явлением, присущим всем ус-
тройствам, в которых используется вода (напри-
мер, утюгу). После выполнения ряда циклов
приготовления на пару накипь, откладывающаяся

внутри бака для воды, может привести к уменьше-
нию количества создаваемого пара. После 6 меся-
цев эксплуатации количество накипи может до-
стичь существенной величины, поэтому по истече-
нии этого срока рекомендуется выполнить чистку
соответствующих деталей духового шкафа.
В этом случае действуйте следующим образом:
После каждого цикла приготовления на пару сли-
вайте воду из бака (см. процедуру "Слив воды из
бака").
В этом случае действуйте следующим образом:
• Слив воду из бака, приготовьте раствор в соста-

ве 800 куб. см воды и 50-60 граммов (две полные
столовые ложки) лимонной кислоты.

Лимонная кислота является пищевым про-
дуктом; обычно она имеет форму маленьких

белых гранул, наподобие сахарного печка. Обычно
она используется в пищевой промышленности и
может быть приобретена в винных магазинах ,
бакалеях  и иногда в аптеках
• Вылейте этот раствор в бак для воды.
• Дайте раствору лимонной кислоты постоять в

баке холодного духового шкафа в течение при-
мерно 60 минут.

• Включите духовой шкаф, поместите в него про-
дукты, выберите режим "Пар" и температуру в
диапазоне между 130 и 230 °C. Примерно через
20-25 минут выключите его.

• Дайте духовому шкафу остыть, затем слейте со-
держимое бака, используя ранее описанную про-
цедуру.

• По окончании этой операции несколько раз спо-
лосните бак, заливая в него воду и сливая ее че-
рез сливной шланг, до тех пор, пока из него не
начнет выходить вода без остатков накипи. Про-
трите тряпкой камеру духового шкафа для уда-
ления возможных остатков накипи.

При выполнении этой операции в духовом шкафу
и в окружающем воздухе будет ощущаться харак-
терный запах лимона. Если вы предполагаете не
использовать духовой шкаф более 2-3 недель, ре-
комендуем слить остатки воды из бака.

Чистка сливного шланга
По окончании каждой промывки тщательно прочи-
щайте шланг. Его следует мыть вручную в теплой
воде, используя обычные моющие средства для
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мытья посуды. Не используйте кислоты, спреи или
подобные вещества, которые могут повредить эле-
менты парового шланга.

Рекомендации по использованию воды
различных типов
В случае использования натуральной минеральной
воды или воды с малым содержанием извести,
чистка можно выполняться значительно реже (на-

пример, после 100 -150 циклов). Если ваша система
водоснабжения оснащена очистным устройством
или установкой по смягчению воды, можно спокой-
но использовать воду из-под крана.

Использование жесткой воды (т.е. воды с вы-
соким содержанием извести) требует более

частого удаления накипи, но никак не влияет на ра-
боту прибора.

Что делать, если ...

Некоторые неисправности в работе плиты можно
легко устранить самостоятельно, не обращаясь в
сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНИЕ
ДУХОВОЙ ШКАФ НЕ ВКЛЮ-
ЧАЕТСЯ

Убедитесь, что заданы как режим работы духового шкафа, так и
температура, и повторите операции, описанные в настоящем руковод-
стве.
или же
Проверьте предохранители ("автоматы") в системе электроснабжения
вашей квартиры. Если неисправность относится к самой системе элек-
троснабжения, обратитесь к квалифицированному электрику.

НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА
ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВОГО
ШКАФА

Поворотом ручки выбора режима задайте какой-либо режим работы
духового шкафа.
или же
Приобретите в авторизованном сервисном центре новую лампочку и
замените старую лампочку освещения в соответствии с указаниями,
приведенными в соответствующем разделе настоящей инструкции.

НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКА-
ТОРНАЯ ЛАМПОЧКА ТЕРМО-
СТАТА

Поворотом ручки термостата задайте какую-либо температуру.
или же
Поворотом ручки выбора режима задайте какой-либо режим работы
духового шкафа.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРО-
ДУКТОВ В ДУХОВОМ ШКАФУ
ТРЕБУЕТСЯ СЛИШКОМ МНО-
ГО ИЛИ СЛИШКОМ МАЛО
ВРЕМЕНИ.

См. содержание настоящей инструкции, в частности, главу "Рекомен-
дации по использованию духового шкафа").

НА ПРОДУКТАХ И В КАМЕРЕ
ДУХОВОГО ШКАФА ОС-
АЖДАЕТСЯ ВЛАГА

Оставляйте продукты в духовом шкафу в течение не более 15-20 минут
после завершения их приготовления.

НА ДИСПЛЕЕ ВЫСВЕЧИ-
ВАЕТСЯ "12.00".

Установите текущее время (см. раздел "Установка текущего времени").

ВОДА В КАМЕРЕ ДУХОВОГО
ШКАФА

Вы налили в бак слишком много воды. Отключите все режимы духового
шкафа и вытрите воду губкой или тряпкой.

 
55



НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНИЕ
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА
ПОЛНОГО БАКА  НЕ ГО-
РИТ

Убедитесь, что ручка выбора режима духового шкафа установлена в
положение  или
Наливайте в бак воду до тех пор, пока не загорится соответствующая
индикаторная лампочка. Если в камеру духового шкафа начинает по-
ступать вода, а индикаторная лампочка полного бака по-прежнему не
горит, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ГОРИТ ИНДИКАТОРНАЯ
ЛАМПОЧКА ПУСТОГО БАКА

Заполните водой бак. Если индикаторная лампочка продолжает гореть
и после того, как вы залили в бак примерно 1 литр воды, необходимо
обратиться в авторизованный сервисный центр.

НЕТ ПАРА Убедитесь в том, что выбран режим "Пар".
Хорошо закройте дверцу духового шкафа.
Заполните водой бак.
Выполните чистку бака для воды (как указано в соответствующем па-
раграфе).
Возможно, засорено отверстие, через которое пар попадает в духовой
шкаф. Удалите накипь, забившую отверстие.

Технические данные
Мощность нагревательных элементов

Нижний нагревательный элемент 1000 Вт
Верхний + нижний нагревательный элементы 1800 Вт
Нагревательный элемент двойного гриля 2450 Вт
Задний нагревательный элемент 2000 Вт
Нагревательный элемент гриля с конвекцией 1650 Вт
Режим "Пар" 2825 Вт
Режим "Пицца" 3025 Вт
Лампочка освещения духового шкафа 25 Вт
Вентилятор духового шкафа (конвекции) 25 Вт
Вентилятор охлаждения 25 Вт
Максимальная потребляемая мощность 3075 Вт
Напряжение питания (50 Гц) 230 В

Минимальные размеры ниши для встраивания

высота при встраивании в колонну: 580 мм
высота при встраивании под столешницу 593 мм
ширина 560 мм
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глубина 550 мм

Полезные размеры камеры духового шкафа

высота 335 мм
ширина 395 мм
глубина 400 мм
полезный объем 53 л

Установка

Встраивание в кухонную мебель
Необходимо, чтобы все характеристики мебели, в
которую встраивается духовой шкаф, соответство-
вали предъявляемым требованиям.
Правильно выполненная установка должна пред-
отвратить возможность прикосновения к токоведу-
щим или лишь функционально изолированным де-
талям. Все защитные элементы, в том числе спе-
циальная торцевая панель (например, если духо-
вой шкаф устанавливается с краю кухонной мебе-
ли), должны быть установлены таким образом, что-
бы их нельзя было снять без специального инстру-
мента.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДУХОВОГО ШКАФА

560

570

54020

59
0

594

2

ВСТРАИВАНИЕ В КОЛОННУ
50

550min

58
0

560-570

Рекомендуется не устанавливать духовой шкаф
вблизи холодильника или морозильника, т.к. иду-

щее от него тепло может отрицательно сказаться
на работе этих приборов.

ВСТРАИВАНИЕ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

550 min

560-570

59
3

80-100

Крепление духового шкафа к кухонной
мебели

1
2

• Вставьте духовой шкаф в выемку для встраива-
ния.

• Откройте дверцу духового шкафа и прикрепите
духовой шкаф к кухонной мебели с помощью че-
тырех шурупов В (см. рисунок), пропустив их че-
рез отверстия в его раме, в которых вы найдете
заранее установленные там распорные детали
А (см. рисунок).

При установке над духовым шкафом варочной па-
нели ее электрическое подключение и подключе-
ние духового шкафа должны выполняться по от-
дельности, как по соображениям безопасности, так
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и для того, чтобы при необходимости можно было
легко снять духовой шкаф. При необходимости уд-
линения проводов должны использоваться прово-
да, рассчитанные на соответствующую мощность.

Электрическое подключение
Перед подключением прибора удостоверьтесь,
что
1. предохранитель сети и электрическая сеть в

вашей квартире выдерживают соответствую-
щую нагрузку (см. табличку с техническими дан-
ными)

2. электрическая сеть имеет должное заземле-
ние, соответствующее действующим нормам и
положениям законодательства;

3. после установки духового шкафа обеспечи-
вается легкий доступ к сетевой розетке или
многополюсному размыкателю.

Прибор поставляется с сетевым шнуром. Его сле-
дует оснастить стандартной вилкой, соответствую-
щей величине нагрузки, указанной в табличке с тех-
ническими данными. Эту вилку следует включать в
соответствующую сетевую розетку.
При неразъемном подключении прибора к сети не-
обходимо установить  многополюсный размыка-
тель с расстоянием между разомкнутыми кон-
тактами не менее 3 мм, параметры которого со-
ответствуют действующим правилам . Желто-
зеленый провод заземления не должен разрывать-
ся размыкателем; он должен быть на 2-3 см длин-
нее других проводов.
Сетевой шнур должен быть размещен таким об-
разом, чтобы никакая его часть не могла нагреться
до температуры, на 50°C превышающей комнат-

ную температуру. После выполнения подключения
проверьте работу нагревательных элементов в те-
чение около 3 минут.
Замена сетевого шнура
При необходимости замены сетевого шнура ис-
пользуйте только специальный кабель сечением 3
x 1,5 мм2), рассчитанный на соответствующую по-
требляемую мощность и рабочую температуру. Об-
ращайтесь за ним в авторизованный сервисный
центр. Кроме того, необходимо, чтобы провод за-
земления был на 2 см длиннее проводов фазы и
нейтрали.
Клеммная колодка

Духовой шкаф оснащен легко доступной клеммной
колодкой, предназначенной для подключения к од-
нофазной сети электропитания напряжением 230
В.
Изготовитель снимает с себя всякую ответ-
ственность в случае несоблюдения правил тех-
ники безопасности.

Сервис и запчасти

Если после проведения проверок, описанных в раз-
деле "Если прибор не работает", прибор по-пре-
жнему не работает должным образом, обратитесь
в авторизованный сервисный центр, указав тип не-
исправности, модель прибора (Mod.) , продуктовый
номер (Prod. n°) и серийный номер  (Ser. No.) , ука-
занные на табличке с техническими данными.
Эта табличка находится внутри духового шкафа с
передней внешней стороны и хорошо видна после
открытия дверцы - см. Рис. Оригинальные запчасти, сертифицированные из-

готовителем прибора и снабженные данным сим-
волом, имеются только в наших сервисных центрах

58
 



и в авторизованных магазинах по продаже запчас-
тей.

Рекомендации по охране окружающей среды

Упаковка
• Все использованные материалы являются сов-

местимыми с окружающей средой и подлежат
вторичной переработке. Мы просим вас содей-
ствовать охране окружающей среды, используя
специальные каналы дифференцированного
сбора отходов.

Утилизация
• Старые или непригодные приборы все еще об-

ладают определенной ценностью. С помощью
правильной утилизации различные материалы,
примененные при их изготовлении, могут быть
использованы вторично.

• За информацией о правилах утилизации обра-
щайтесь в магазин, где вы купили прибор, или в
местные органы власти.

• При утилизации старого изделия выведите его
из строя, обрезав сетевой шнур как можно ближе
к корпусу.

Символ  на изделии или на его упаковке указы-
вает, что оно не подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать

в соответствующий пункт приемки электронного и
электрооборудования для последующей утилиза-
ции. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение окружающей
среде и здоровью людей потенциального ущерба,
который возможен в противном случае, вследствие
неподобающего обращения с подобными отхода-
ми. За более подробной информацией об утилиза-
ции этого изделия просьба обращаться к местным
властям, в службу по вывозу и утилизации отходов
или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
За более подробной информацией о правилах об-
ращения с такими изделиями, их утилизации и пе-
реработки обращайтесь в местные органы власти,
в службу по утилизации отходов или в магазин, в
котором вы приобрели данное изделие.
Очень важно сохранять настоящую инструкцию для
того, чтобы она могла быть использована и в буду-
щем. В случае продажи или передачи изделия дру-
гому лицу убедитесь, что оно передается вместе с
инструкцией с тем, чтобы новый владелец мог оз-
накомиться с правилами функционирования изде-
лия и соответствующими предупредительными
указаниями.

SKRU  Гарантия/сервисная служба

РОССИЯ
Сервисное обслуживание и запасные части
В случае необходимости ремонта прибора, или
если Вы хотите приобрести запасные части, обра-
щайтесь в наш ближайший авторизованный сер-
висный центр (список сервисных центров прила-

гается). Если у вас возникли вопросы по использо-
ванию прибора или Вы хотите узнать о других при-
борах концерна ELECTROLUX, звоните на нашу
информационную линию по телефону (495) 937 78
37 или (495) 956 29 17.

Европейская Гарантия

Данное устройство поддерживается гарантией
Electrolux в каждой из стран, перечисленных на
обороте этого руководства, в течение срока, ука-
занного в гарантии на устройство или в ином опре-
деленном законом порядке.В случае вашего пере-
мещения из одной из этих стран в любую другую из
нижеперечисленных стран, гарантия на устройство

переместится вместе с вами при условии соблю-
дения следующих требований:
• Гарантия на устройство начинает действовать с

даты, когда вы впервые приобрели это устрой-
ство, подтверждением которой будет служить
предъявление действительного удостоверяю-
щего покупку документа, выданного продавцом
устройства.
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• Гарантия на устройство действует в течение того
же срока и в пределах того же объема работ и
конструктивных частей, какие действуют в новой
стране вашего проживания применительно к
данной конкретной модели или серии устройств.

• Гарантия на устройство является персональной
для первоначального покупателя этого устрой-
ства и не может быть передана другому пользо-
вателю.

• Устройство установлено и используется в соот-
ветствии с инструкциями, изданными Electrolux,

только в пределах домашнего хозяйства, т.е. не
используется в коммерческих целях.

• Устройство установлено в соответствии со все-
ми применимыми нормативными документами,
действующими в новой стране вашего прожива-
ния.

Положения настоящей Европейской Гарантии не
нарушают никаких предоставленых вам по закону
прав.

www.electrolux.com

Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502

Lembeek
Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark +45 70 11 74 00 Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135, 90429

Nürnberg
Eesti +37 2 66 50 030 Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España +34 902 11 63 88 Carretera M-300, Km. 29,900

Alcalá de Henares Madrid
France 08 44 62 26 53 www.electrolux.fr
Great Britain +44 8705 929 929 Addington Way, Luton,

Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas +30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska +385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland +353 1 40 90 753 Long Mile Road Dublin 12
Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080

Porcia (PN)
Latvija +371 67313626 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,

Riga
Lietuva +370 5 278 06 03 Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg +352 42 431 301 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország +36 1 252 1773 H-1142 Budapest XIV, Erzsébet

királyné útja 87
Nederland +31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen

aan den Rijn
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Norge +47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska +48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal +35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte - Edificio

Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos

Romania +40 21 451 20 30 Str. Garii Progresului 2, S4, 040671
RO

Schweiz - Suisse - Svizzera +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil

Slovenija +38 61 24 25 731 Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o.,

Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Suomi www.electrolux.fi
Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t

Göransgatan 143, S-105 45
Stockholm

Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim
İstanbul

Россия +7 495 937 7837 129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"

Україна +380 44 586 20 60 04074 Київ, вул.Автозаводська,
2а, БЦ "Алкон"
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www.electrolux.com
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