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Ο φ ούρνος να τοποθετηθείπάνω σε επιφ άνεια που αντέχειτο βάρος του.
Ο πάγκος καιτα τοιχώ ματα του ντουλαπιού όπου θα τοποθετηθείο φ ούρνος να είναικάθετα μεταξύ
τους καιοριζόντια,καινα έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις.
Το ύψ ος από το δάπεδο να επιτρέπειτην άνετη χρήση.
Η πόρτα του φ ούρνου να ανοίγειτελείω ς χω ρίς να βρίσκειπουθενά.
Αν το καλώ διο τροφ οδοσίας καταστραφ εί,να αντικατασταθείαπό το εργοστάσιο,εξουσιοδοτημένο
σέρβις ή αρμόδιο τεχνικό ώ στε να μην υπάρχεικίνδυνος.
Ό ταν τοποθετήσετε τον φ ούρνο
Δ εν πρέπεινα κολλήσετε τον φ ούρνο μέσα στα ντουλάπια χρησιμοποιώ ντας σιλικόνη ή κόλλα.Κάτι
τέτοιο κάνειπολύ δύσκολη τη μελλοντική συντήρηση ή επισκευή του φ ούρνου.Στην περίπτω ση
αυτή,η Fisher & Paykelδεν καλύπτειτο κόστος αφ αίρεσης του φ ούρνου ή ζημιά που θα προκληθεί
κατά την αφ αίρεση του φ ούρνου.
Για να στηρίξετε τον φ ούρνο στο ντουλάπι,χρησιμοποιήστε τις βίδες που διατίθενται.Μ η σφ ίγγετε
υπερβολικά τις βίδες.(Δ είτε την εικ.1)
Μ η στηρίζεστε καιμην ακουμπάτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα του φ ούρνου.
Μ η σηκώ νετε τον φ ούρνο από τη λαβή της πόρτας.
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m
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Εικόνα 1 Στήριξη του φούρνου στο ντουλάπι
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Ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Λειτουργία
Ο εντοιχιζόμενος φούρνος σας έχεισχεδιαστείμε προσοχή για ασφαλή λειτουργία σε
φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.Όταν χρησιμοποιείτε τον φούρνο σας, φροντίστε να τηρείτε τις
εξής οδηγίες:

Π ΡΟ ΕΙΔ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ !
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Κλείστε το ρεύμα προς τον φούρνο πριν αλλάξετε ασφάλειες ή λάμπα
στον φούρνο.
Σε αντίθετη περίπτω ση υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Π ΡΟ ΕΙΔ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ !
Κίνδυνος να καείτε
Δ ιάφορα μέρη του φούρνου που είναι εύκολα σε πρόσβαση
ζεσταίνονται πολύ όταν λειτουργεί ο φούρνος.
Για να αποφύγετε τα εγκαύματα,κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον
φούρνο.
Μ ην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες μέσα στον φούρνο.
Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ή άλλου είδους ανάλογη προστασία
για να πιάσετε τις σχάρες ή τα σκεύη μέσα στον φούρνο.
Π ροσέξτε όταν ανοίγετε την πόρτα του φούρνου.
Αφήστε τον ζεστό αέρα ή τον ατμό να βγει πριν βγάλετε ή βάλετε το
φαγητό.

Ασφάλεια και προειδοποιήσεις
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Σημαντικά μέτρα ασφαλείας
Διακόπτης απομόνωσης παροχής:Φ ροντίστε ο φούρνος να συνδέεται στο ηλεκτρικό κύκλωμα με
διακόπτη ο οποίος να απομονώνει πλήρως τον φούρνο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Οι οικιακές συσκευές δεν είναι κατάλληλες για να παίζουν τα παιδιά.
Τα παιδιά, ή άτομα με αναπηρία που επηρεάζει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη συσκευή,
πρέπει να καθοδηγούνται στη χρήση της από κάποιον υπεύθυνο. Π ρέπει να είστε σίγουροι ότι τα
παιδιά, ή τα άτομα με αναπηρία, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή αυτή χωρίς κίνδυνο
για τον εαυτό τους ή τους γύρω τους.
Ασφαλής μεταχείριση των φαγητών:Τα φαγητά πρέπει να παραμένουν στο φούρνο όσο το
δυνατόν λιγότερο πριν και μετά το ψήσιμο. Αυτό είναι αναγκαίο για να αποτραπούν μολύνσεις από
μικροοργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Π ρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή όταν κάνει ζέστη.
Μην αφήνετε αλουμινόχαρτο, πιάτα, ταψιά, νερά ή πάγους πάνω στο δάπεδο του φούρνου κατά το
ψήσιμο, γιατί θα καταστραφεί ανεπανόρθωτα η επίστρωση.
Μη στηρίζεστε και μην ακουμπάτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα του φούρνου.
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που χαράζουν ή σκληρές μεταλλικές σπάτουλες για να καθαρίσετε
το τζάμι της πόρτας του φούρνου γιατί θα χαράξουν την επιφάνεια με κίνδυνο να σπάσει το τζάμι.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή σε κανένα σημείο του φούρνου.
Π ροσοχή. Μπορεί να βγαίνει ζεστός αέρας κάτω από το ταμπλό του φούρνου όταν λειτουργεί το
σύστημα ψύξης του φούρνου.
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Ο δηγίες εγκατάστασης

Μονοι φουρνοι

I
I

I

C

E

K

B

J J

I

L

D
A
16–20 mm
H
F

L

G
2,5 mm
Τα σχήματα τοποθέτησης είναι ενδεικτικά και μόνο

Εικόνα 2 Διαστάσεις φούρνου και ντουλαπιού

Δ ιαστάσεις φούρνου και ντουλαπιού (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H

Συνολικό ύψ ος* φούρνου
Συνολικό πλάτος φούρνου
Συνολικό βάθος φούρνου (χω ρίς τη λαβή και τα κουμπιά)
Ύ ψ ος του πλαισίου
Π λάτος του πλαισίου
Βάθος του πλαισίου
Βάθος της πρόσοψ ης και του ταμπλό του φούρνου (χω ρίς τα κουμπιά)
Βάθος της πόρτας του φούρνου (όταν είναι ανοικτή)(από την πρόσοψ η
του φούρνου)

597
595
567
582
556
545
22
445

I
Ελάχιστο εσω τερικό πλάτος του ντουλαπιού
560
II
Συνολικό πλάτος του ντουλαπιού
600
J
Εσω τερικό ύψ ος του ντουλαπιού
585
Συνολικό ύψ ος του ντουλαπιού
600
JI
K
Ελάχιστο εσω τερικό πλάτος του ντουλαπιού
550
L
Δ ιάκενο για τοποθέτηση χω ρίς κενό
22
Σημείω ση: Α ν πρόκειται να τοποθετήστε πάνω από τον φούρνο μαγειρική εστία, φροντίστε να
μένει αρκετός χώ ρος για την εστία, σύμφω να με τις οδηγίες του κατασκευαστή της εστίας.
*Σε όλες τις διαστάσεις ύψ ους συνυπολογίζονται και τα πόδια τοποθετημένα.

Οδηγίες εγκατάστασης
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Διπλοι φουρνοι
I
I
C

I

E

B
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I

K
L

A
D

16-20 mm
H
F
G

L
2.5 mm
Εικόνα 3 Διαστάσεις φούρνου και ντουλαπιού

Διαστάσεις φούρνου και ντουλαπιού (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H

Συνολικό ύψος* φούρνου
Συνολικό πλάτος φούρνου
Συνολικό βάθος φούρνου (χωρίς τη λαβή και τα κουμπιά)
Ύψος του πλαισίου
Πλάτος του πλαισίου
Βάθος του πλαισίου
Βάθος της πρόσοψης και του ταμπλό του φούρνου (χωρίς τα κουμπιά)
Βάθος της πόρτας του φούρνου (όταν είναι ανοικτή) ( από την πρόσοψη
του φούρνου)

I
Ελάχιστο εσωτερικό πλάτος του ντουλαπιού
II
Συνολικό πλάτος του ντουλαπιού
J
Εσωτερικό ύψος του ντουλαπιού
Συνολικό ύψος του ντουλαπιού
JI
K
Ελάχιστο εσωτερικό πλάτος του ντουλαπιού
L
Διάκενο για τοποθέτηση χωρίς κενό
*Σε όλες τις διαστάσεις ύψους συνυπολογίζονται και τα πόδια τοποθετημένα.

888
595
567
874
556
545
22
271/445
560
600
877
893
550
22
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Κυκλοφορία αέρα

Μονοι φουρνοι

ΠΟΡΤΑ
ΦOVEN
ΟΥ ΡΝDOOR
ΟΥ

Κ ΑΤΩ
LOW ER
ΚΟΡΝ
ΙΖΑTRIM
AIR FLOW
ΡΟΗ
ΑΕΡΑ

Εικόνα 4 Σωστή και λανθασμένη τοποθέτηση της κορνίζας

Σημαντικό:
Προσέξτε να μην καταστρέψετε την κάτω κορνίζα του φούρνου.
Το κενό ανάμεσα στο κάτω μέρος της πόρτας και την κάτω κορνίζα του φούρνου είναι σημαντικό
για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα μέσα στον φούρνο.
Φ ροντίστε να ακουμπήσετε τον φούρνο πάνω σε ξύλινους τάκους ή κάτι ανάλογο όταν τον βγάλετε
από το κουτί, όπως φαίνεται στην εικ. 4. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει καμιά ζημιά στην κάτω
κορνίζα.
Μ ετά την τοποθέτηση του φούρνου ελέγξτε αν είναι εντάξει η κάτω κορνίζα. Ανοίξτε αργά την
πόρτα του φούρνου σε τελείως ανοικτή θέση, ελέγχοντας αν μένει αρκετό κενό ανάμεσα στο κάτω
μέρος της πόρτας και την κάτω κορνίζα.
Αν πάθει ζημιά η κάτω κορνίζα, ισιώστε την και ελέγξτε αν η πόρτα του φούρνου ανοίγει τελείως
χωρίς να βρίσκει στην κάτω κορνίζα.
Σημείωση: Τα πόδια μπορούν να αφαιρεθούν, φροντίστε όμως ο φούρνος να μην στηρίζεται στην
κάτω κορνίζα.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιά που μπορεί να γίνει στον φούρνο
λόγω κακής τοποθέτησης.

Κυκλοφορία αέρα
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Διπλοί φούρνοι

ΠΟΡΤΑ
OVEN
DOOR
ΦΟΥΡΝΟΥ

ΚΑΤΩ
ΚΟΡΝΙΖΑTRIM
LOWER

AIR FLOW
ΡΟΗ
ΑΕΡΑ

Εικόνα 5 Σωστή και λανθασμένη τοποθέτηση της κορνίζας

Σημαντικό!
Προσέξτε να μην καταστρέψετε την κάτω κορνίζα του φούρνου.
Το κενό ανάμεσα στο κάτω μέρος της πόρτας και την κάτω κορνίζα του φούρνου είναι σημαντικό
για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα μέσα στον φούρνο.
Φροντίστε να ακουμπήσετε τον φούρνο πάνω σε ξύλινους τάκους ή κάτι ανάλογο όταν τον βγάλετε
από το κουτί, όπως φαίνεται στην εικ. 5. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει καμιά ζημιά στην κάτω
κορνίζα.
Μετά την τοποθέτηση του φούρνου ελέγξτε αν είναι εντάξει η κάτω κορνίζα. Ανοίξτε αργά την
πόρτα του φούρνου σε τελείως ανοικτή θέση, ελέγχοντας αν μένει αρκετό κενό ανάμεσα στο κάτω
μέρος της πόρτας και την κάτω κορνίζα.
Αν πάθει ζημιά η κάτω κορνίζα, ισιώστε την και ελέγξτε αν η πόρτα του φούρνου ανοίγει τελείως
χωρίς να βρίσκει στην κάτω κορνίζα.
Σημείωση: Τα πόδια μπορούν να αφαιρεθούν, φροντίστε όμως ο φούρνος να μην στηρίζεται στην
κάτω κορνίζα.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιά που μπορεί να γίνει στον φούρνο
λόγω κακής τοποθέτησης.
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Αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου

Μονοί φούρνοι
Ξεκουμπώστε το κάλυμμα των ακροδεκτών βάζοντας ένα κατσαβίδι μέσα στις δύο εγκοπές “A” (εικ. 7).
Ανοίξτε τον σφιγκτήρα του καλωδίου, ξεβιδώνοντας τη βίδα “F” (εικ. 8), ξεβιδώστε τις βίδες των
ακροδεκτών και αφαιρέστε το καλώδιο.
Συνδέστε στους ακροδέκτες το καινούργιο καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο πρέπει να είναι
κατάλληλου τύπου και διατομής, σύμφωνα με το σχήμα της εικ. 6.

230-240 V~ 2350-2550W
230-240 V~ 3095-3370W

L1

N (L2 )
E
Εικόνα 6

F

A
Εικόνα 7

Καλώδιο τροφοδοσίας τύπου HO5RR-F
230–240 V

3 x 1,5 mm2

Εικόνα 8

Σύνδεση του ηλεκτρικού καλωδίου
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Διπλοί φούρνοι
Ξεβιδώστε τη βίδα A που συγκρατεί το κάλυμμα B πίσω από τον φούρνο (εικ. 9).
Αφαιρέστε το κάλυμμα B.
Αφαιρέστε τις βίδες C από τον σφιγκτήρα του καλωδίου (εικ. 10).
Περάστε το ηλεκτρικό καλώδιο (τύπου V105 σε Αυστραλία και Ν έα Ζηλανδία, τύπου H 05RR-F
σε Βρετανία και Ευρωπαϊκή ένωση - διατομής 3x2.5 mm2 230-240 V ~ 4400-4800 W) μέσα στο
προστατευτικό P.
Συνδέστε το καλώδιο της φάσης και της γείωσης στον πίνακα συνδέσεων D.
Οι αγωγοί του καλωδίου πρέπει να έχουν διαφορετικά χρώματα, σύμφωνα με τον εξής κώδικα:
ΠΡΑΣΙΝ Ο ΚΑΙΚΙΤΡΙΝ Ο - ΓΕΙΩ ΣΗ
ΜΠΛ Ε - ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ “N ”
ΚΑΦΕ - ΦΑΣΗ “L”
Ο αγωγός που έχει χρώμα ΠΡΑΣΙΝ Ο ΚΑΙΚΙΤΡΙΝ Ο πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη με το γράμμα
“E” ή το σύμβολο της γείωσης
ή με χρώμα ΠΡΑΣΙΝ Ο ή ΠΡΑΣΙΝ Ο ΚΑΙΚΙΤΡΙΝ Ο.
Ο αγωγός που έχει χρώμα ΜΠΛ Ε πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη με το γράμμα “N ” ή με
χρώμα ΜΑΥΡΟ.
Ο αγωγός που έχει χρώμα ΚΑΦΕ πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη με το γράμμα “L ή με χρώμα
ΚΟΚΚΙΝ Ο
Τοποθετήστε πάλι τον σφιγκτήρα που σφίγγει πάνω στο εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου και
βιδώστε τις βίδες C.
Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα B και στερεώστε το με τη βίδα A.

B
A
P
C

Εικόνα 9

Σημαντικό!
Η συσκευή πρέπει να γειωθεί.

D

Εικόνα 10
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Η λεκτρικά διαγράμματα

Μοντέλα NZ AU μονού φούρνου με επτά λειτουργίες
S1

S2

TM

F1
PR
1

1a
2a

1
2

3a

3

4a

4

5a

5

6a

6

7a

1a
N/7
L/8

7

8a

8

9a

9

10 a

10

11a

11

LF 1
LF 2
C
TL

CIR

CF
G
V
S
T

L

M

N

Εικόνα 11a

Μοντέλα G B IE EU μονού φούρνου με επτά λειτουργίες
S1

S2

TM

PR

F1
1

1a

1

2a

2

3a

3

4a

4

5a

5

6a

6

7a

7

8a

8

9a

9

10 a

10

11a

11

1a

N/7
L/8

LF

LF 1
TL1

C
TL

CIR
CF

G
V
S

T

M

L

N

Εικόνα 11b

Ηλεκτρικά διαγράμματα
Μοντέλα μονού φούρνου με τέσσερις λειτουργίες
S2

S1

TE
F1

5

P3

2

P1
1
3 4

P2

PR
1

CF

1a
N/7
L/8

C

LF1

G
LF2
S
V
TL
T

M

L

N

Εικόνα 12

Διπλοί φούρνοι
F2

F1

E1

E2

PR

S1

S2

1
N/7

1a

P3

5

1a

1

2a

2

3a

3

1

4a

4

5a

5

3
4

6a

L/8

2
P1
P2

6

7a

7

8a

8

9a

9

10 a

10

11a

11

LF 2

C1
LF

G1
S1

LF 1
C

TL1

CIR

TL2

G

TL3

CF

V
S
T

M

L

N

Εικόνα 13
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Όταν χρησιμοποιείτε τον φούρνο για πρώτη φορά

ΜΟΝ ΟΙΦ ΟΥ ΡΝ ΟΙΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΙΕΣ

Έ νδειξη ρολογιού

Κουμπιά ελέγχου

Ενδεικτική λυχνία Ενδεικτική λυχνία
θερμοκρασίας
λειτουργίας

Κουμπί
λειτουργίας

Κουμπί επιλογής
λειτουργίας
Εικόνα 14 Ταμπλό

1
2
3
4

Πριν χρησιμοποιήσετε τον νέο σας φούρνο, πρέπει να κάνετε τα εξής:
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης, προσέχοντας ιδιαίτερα την ενότητα ‘Ασφάλεια και
προειδοποιήσεις’που ακολουθεί.
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και όλα τα υλικά συσκευασίας.
Ρυθμίστε το ρολόι. Ο φούρνος δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν ρυθμίσετε προηγουμένως το ρολόι.
Ζεστάντε τον φούρνο:
Τοποθετήστε μέσα τις σχάρες και τα ταψιά. Αν δεν
χρησιμοποιείτε τους τηλεσκοπικούς βραχίονες, τότε
τοποθετήστε τις σχάρες και το ταψί του γκριλ όπως φαίνεται
στην Εικόνα 15. Περάστε τα ανάμεσα στους μεταλλικούς
οδηγούς με την εγκοπή ασφαλείας προς τα κάτω και προς
τα πίσω.
Αν τα στηρίγματα και τα καταλυτικά τοιχώματα του
φούρνου δεν είναι ήδη τοποθετημένα, ανατρέξτε στην
ενότητα ‘Καθαρισμός και φροντίδα’για να δείτε πώς
τοποθετούνται.
Ζεστάντε τον φούρνο το πολύ για:
60 λεπτά στη θέση

Εικόνα 15 Σωστή θέση σχαρών και ταψιού

30 λεπτά στη θέση
15 λεπτά στη θέση
5

Σκουπίστε τον φούρνο με υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώστε τον
καλά.

Ρολόι και χρονοδιακόπτης

159 GR

Κουμπιά:
Χρόνος ψ ησίματος
Τέλος χρόνου ψ ησίματος
Μη αυτόματη λειτουργία, επίσης ακυρώνει το
επιλεγμένο πρόγραμμα
Μειώνει τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη
ή την ένταση του βομβητή
Εικόνα 16 Ένδειξη ρολογιού και κουμπιά ελέγχου
Αυξάνει τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη

Φωτεινά σύμβολα:
AU TO - αναβοσβήνει - ο φούρνος είναι σε αυτόματη λειτουργία αλλά δεν έχει προγραμματιστεί
AU TO - σταθερά αναμμένο - ο φούρνος έχει προγραμματιστεί για αυτόματο ψ ήσιμο
- λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης
AU TO - αναβοσβήνει και σημαίνει ο βομβητής του χρονοδιακόπτη όταν έχετε επιλέξει
αυτόματο ψ ήσιμο - σφάλμα του προγράμματος. (Η υπολογιζόμενη ώρα έναρξης
του ψ ησίματος έχει περάσει και ο χρόνος τερματισμού είναι μετά).

Ρύθμιση του ρολογιού
Όταν συνδέετε τον φούρνο στο ρεύμα ή μετά διακοπή ρεύματος άνω των 15 δευτερολέπτων,
αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη AU TO και στο ρολόι η ένδειξη ‘0.00’.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι, πατήστε το κουμπί
και στη συνέχεια τα κουμπιά
και .
Σημείωση: Αλλάζοντας την ώρα διαγράφεται το αυτόματο πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.

Χρήση του χρονοδιακόπτη
Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν δεν
χρησιμοποιείται ο φούρνος. Ο χρονοδιακόπτης δεν σβήνει τον φούρνο.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για χρόνο έως και 23 ώρες και 59 λεπτά.
Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί
μία φορά και στη συνέχεια τα
κουμπιά
και για να ρυθμίσετε τον χρόνο που θέλετε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το ρολόι
εμφανίζει την ώρα με το σύμβολο
στην οθόνη.
Για να δείτε πόσος χρόνος απομένει, πατήστε το κουμπί .
Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη πατήστε το κουμπί
και μηδενίστε τον χρόνο σε ‘0•00’
πατώντας το κουμπί . Πατήστε το κουμπί
για να κλείσετε τον χρονοδιακόπτη.
Όταν περάσει ο χρόνος, αρχίζει να σημαίνει ο βομβητής του χρονοδιακόπτη. Πατήστε το κουμπί
για να σταματήσει.

Ρύθμιση της έντασης του βομβητή
1
2
3

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις ρυθμίσεις της έντασης του βομβητή. Για να ρυθμίσετε την ένταση:
Ελέγξτε αν είναι ρυθμισμένο το ρολόι και αν δεν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Σημαίνει ο βομβητής του χρονοδιακόπτη.
Αφήστε το κουμπί και ξαναπατήστε το για να ακούσετε την επόμενη ρύθμιση της έντασης.
Αποθηκεύεται η τελευταία ρύθμιση της έντασης που θα επιλέξετε.
Σημείωση: Αν κοπεί το ρεύμα προς τον φούρνο, τότε η ένταση του βομβητή επανέρχεται στην ισχυρότερη
ρύθμιση.

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Χρονοδιακόπτης

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Πώς να χρησιμοποιείτε τον φούρνο σας

Εικόνα 17 Κουμπί επιλογής λειτουργίας

1
2

3

Εικόνα 18 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

Επιλέξτε λειτουργία χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας. Ανάβει το φως του
φούρνου.
Επιλέξτε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας. Το λαμπάκι
θερμοκρασίας του φούρνου, πάνω από το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας του φούρνου,
ανάβει μέχρι ο φούρνος να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία και στη συνέχεια σβήνει.
Όταν τελειώσετε το ψήσιμο, κλείστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας και το κουμπί ρύθμισης της
θερμοκρασίας γυρίζοντάς τα στη θέση O.
Σημείωση: Πατήστε το κουμπί
AUTO .

αν αναβοσβήνει ή παραμένει σταθερά αναμμένη η ένδειξη

Λειτουργίες ψησίματος

161 GR

Ανάβει μόνο το φως του φούρνου. Το φως παραμένει αναμμένο σε όλες τις λειτουργίες του
φούρνου.
ΑΠΛΟ Ψ ΗΣΙΜΟ
Ανάβουν η πάνω και η κάτω θερμική αντίσταση. Το ΑΠΛΟ Ψ ΗΣΙΜΟ είναι ο συνηθισμένος τρόπος
ψησίματος. Στη λειτουργία αυτή είναι καλύτερα να ψήνετε φαγητό μόνο σε μία θέση του φούρνου.

ΓΚΡΙΛ
Ανάβει η αντίσταση του γκριλ στο πάνω μέρος του φούρνου. Προθερμάντε για πέντε λεπτά.
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή με την πόρτα του φούρνου κλειστή και τη θερμοκρασία
μεταξύ 50°C και 225°C το μέγιστο. Μην ψήνετε ποτέ στο γκριλ πάνω από 30 λεπτά. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την πάνω πάνω θέση του φούρνου όταν θέλετε να ψήσετε κάτι
γρήγορα.

ΑΠΟΨ ΥΞΗ
Ανοίγει μόνο ο ανεμιστήρας του φούρνου. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία με το κουμπί
ρύθμισης της θερμοκρασίας στο O. Ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί αέρα σε όλο το φούρνο,
επιταχύνοντας την απόψυξη κατά 30% περίπου.
Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν προορίζεται για ψήσιμο.

ΖΕΣΤΟΣ ΑΕΡΑΣ
Ανάβει η κυκλική θερμική αντίσταση του ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας. Όταν ο φούρνος
λειτουργεί στον ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ μπορεί να ψήσει πολλά διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα.
Χρησιμοποιήστε ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ για να ψήσετε σε πολλές θέσεις ταυτόχρονα.

ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ
Ανάβει το γκριλ και ο ανεμιστήρας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή με την πόρτα του φούρνου
κλειστή και τη θερμοκρασία μεταξύ 50°C και 225°C το μέγιστο.

ΖΕΣΤΑΜΑ
Ανάβει η πάνω αντίσταση, η κυκλική αντίσταση και ο ανεμιστήρας. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
μεταξύ 50°C και 140°C.
Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν προορίζεται για ψήσιμο.

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
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Λειτουργίες ψησίματος

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΕΡΑ
Ανάβουν η πάνω και η κάτω θερμική αντίσταση και ο ανεμιστήρας..

Σημαντικό!
Ασφαλής μεταχείριση των φαγητών: Τα φαγητά πρέπει να παραμένουν στο φούρνο όσο το
δυνατόν λιγότερο πριν και μετά το ψήσιμο. Αυτό είναι αναγκαίο για να αποτραπούν μολύνσεις από
μικροοργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή όταν κάνει ζέστη.
Παρατηρήσεις για ψήσιμο στο φούρνο και ψήσιμο στη σχάρα:
Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για τα λίπη μόνο για ψήσιμο στη σχάρα. Αφαιρέστε το πριν ψήσετε
στο φούρνο. Πάντα να καθαρίζετε το φίλτρο μετά το ψήσιμο.
Προθερμάντε τον φούρνο πριν από το ψήσιμο στο φούρνο.
Μην αφήνετε οτιδήποτε και κυρίως όχι νερά και πάγο πάνω στο δάπεδο του φούρνου.

Εικ.19 Αφαίρεση του φίλτρου για τα λίπη

Αυτόματο ψήσιμο

163 GR

1
2
3
4
5

Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι δείχνει τη σωστή ώρα.
Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία. Ανάβει το φως του φούρνου.
Αποφασίστε πόση ώρα πρέπει να ψηθεί το φαγητό, συνυπολογίζοντας και την προθέρμανση, αν
χρειάζεται.
Πατήστε το κουμπί
. Εμφανίζεται η ένδειξη 0.00. Ρυθμίστε τον χρόνο ψησίματος,
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
. Εμφανίζεται η ένδειξη AUTO.
Επιλέξτε τι ώρα θέλετε να σβήσει ο φούρνος, πατώντας το κουμπί
και στη συνέχεια
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
.
Αν υπάρχει χρόνος αναμονής πριν αρχίσει το ψήσιμο, εμφανίζεται στην οθόνη η ώρα της ημέρας
και η ένδειξη AUTO. Οι λυχνίες θερμοκρασίας και λειτουργίας του φούρνου σβήνουν, και ο
φούρνος σβήνει, αλλά είναι πλέον προγραμματισμένος για αυτόματο ψήσιμο.
Αν θέλετε να ανάψετε εσείς τον φούρνο και θέλετε μόνο να σβήσει αυτόματα, ξεκινήστε κανονικά
το ψήσιμο και στη συνέχεια ακολουθήστε το βήμα 4 ή το βήμα 5 για να ρυθμίσετε την ώρα που θα
σβήσει ο φούρνος.
Όταν αρχίσει το αυτόματο ψήσιμο, εξακολουθεί να εμφανίζεται η ένδειξη AUTO και ανάβει ο
φούρνος.
Για να δείτε πόσος χρόνος απομένει, πατήστε το κουμπί
.
Για να δείτε τι ώρα είναι ρυθμισμένος να σβήσει ο φούρνος, πατήστε το κουμπί
.
Για να ακυρώσετε το αυτόματο ψήσιμο οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί και στη
συνέχεια κλείστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας και επιλογής λειτουργίας, γυρίζοντάς
τα στη θέση O.
Όταν φτάσει η προγραμματισμένη ώρα να σβήσει ο φούρνος, σημαίνει ο βομβητής και
αναβοσβήνει η ένδειξη AUTO:
Πατήστε το κουμπί
για να σταματήσει ο βομβητής και να επανέλθει ο φούρνος σε μη
αυτόματη λειτουργία.
Κλείστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας και επιλογής λειτουργίας, γυρίζοντάς τα στη θέση O.

Σημαντικό!
Ασφαλής μεταχείριση των φαγητών: Τα φαγητά πρέπει να παραμένουν στο φούρνο όσο το
δυνατόν λιγότερο πριν και μετά το ψήσιμο. Αυτό είναι αναγκαίο για να αποτραπούν μολύνσεις από
μικροοργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή όταν κάνει ζέστη.

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Χρησιμοποιήστε το αυτόματο ψήσιμο για να ανάψει αυτόματα ο φούρνος, να ψήσει το φαγητό και
στη συνέχεια να σβήσει.
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Όταν χρησιμοποιείτε τον φούρνο για πρώτη φορά

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ενδεικτική λυχνία
θερμοκρασίας

Κουμπί
λειτουργίας

Ένδειξη ρολογιού

Κουμπιά ελέγχου

Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας

Κουμπί επιλογής
λειτουργίας
Εικόνα 20 Ταμπλό

1
2
3
4

Πριν χρησιμοποιήσετε τον νέο σας φούρνο, πρέπει να κάνετε τα εξής:
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης, προσέχοντας ιδιαίτερα την ενότητα ‘Ασφάλεια και
προειδοποιήσεις’ που ακολουθεί.
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και όλα τα υλικά συσκευασίας.
Ρυθμίστε το ρολόι. Ο φούρνος δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν ρυθμίσετε προηγουμένως το ρολόι.
Ζεστάντε τον φούρνο:
Τοποθετήστε μέσα τις σχάρες και τα ταψιά. - Εικόνα 21.
Περάστε τα ανάμεσα στους μεταλλικούς οδηγούς με την
εγκοπή ασφαλείας προς τα κάτω και προς τα πίσω.
Αν τα στηρίγματα και τα καταλυτικά τοιχώματα του
φούρνου δεν είναι ήδη τοποθετημένα, ανατρέξτε στην
ενότητα ‘Καθαρισμός και φροντίδα’ για να δείτε πώς
τοποθετούνται.
Ζεστάντε τον φούρνο το πολύ για:
60 λεπτά στη θέση
15 λεπτά στη θέση

5

Σκουπίστε τον φούρνο με υγρό πανί και ήπιο
απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώστε τον καλά.

Εικόνα 21 Σωστή θέση σχαρών και ταψιού

Ρολόι, χρονοδιακόπτης και αυτόματο σβήσιμο
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Όταν συνδέετε τον φούρνο στο ρεύμα ή μετά από διακοπή
ρεύματος αναβοσβήνει στο ρολόι η ένδειξη ‘0.00’.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι, πατήστε το κουμπί
και στη
συνέχεια ρυθμίστε με τα κουμπιά
και .

Χρήση του χρονοδιακόπτη

Εικόνα 22 Ένδειξη ρολογιού και
κουμπιά ελέγχου

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί για χρόνο 99 λεπτών και 50 δευτερολέπτων το μέγιστο.
Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί
ή το κουμπί
μέχρι να ρυθμίσετε
τον χρόνο που θέλετε.
Μόλις τελειώσει ο χρόνος του χρονοδιακόπτη, σημαίνει ο βομβητής (έως και για επτά λεπτά).
Πατήστε το κουμπί
για να σταματήσει.

Σημαντικό!
Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη μόνο αν ο φούρνος είναι σβηστός (σε
αναμονή). Αν ο φούρνος είναι αναμμένος, θα σβήσει όταν τελειώσει ο χρόνος του χρονοδιακόπτη.

Ψ ήσιμο με τον χρονοδιακόπτη
Ο φούρνος σβήνει αυτόματα όταν τελειώσει ο χρόνος στον οποίο έχει ρυθμιστεί ο
χρονοδιακόπτης, που μπορεί να φτάνει τα 99 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα το μέγιστο.
ή το κουμπί
μέχρι το ρολόι να
Για να ρυθμίσετε τον χρόνο ψησίματος, πατήστε το κουμπί
δείχνει τον χρόνο που θέλετε. Εμφανίζεται η ένδειξη AUTO.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του φούρνου.
Ο φούρνος θα ανάψει αυτόματα και θα μείνει αναμμένος για όλο τον προκαθορισμένο χρόνο. Ο
χρονοδιακόπτης αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση.
Πατώντας το κουμπί
εμφανίζεται στο ρολόι ο χρόνος που απομένει.
Όταν τελειώσει ο προκαθορισμένος χρόνος, ο φούρνος σβήνει, σβήνει η ένδειξη AUTO και αρχίζει
να σημαίνει ο βομβητής (έως και για επτά λεπτά). Πατήστε το κουμπί
για να σταματήσει.

Ρύθμιση της έντασης του βομβητή
1
2
3

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις ρυθμίσεις της έντασης του βομβητή. Για να ρυθμίσετε την ένταση:
Ελέγξτε αν είναι ρυθμισμένο το ρολόι και αν δεν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Σημαίνει ο βομβητής του χρονοδιακόπτη.
Αφήστε το κουμπί και ξαναπατήστε το για να ακούσετε την επόμενη ρύθμιση της έντασης.
Αποθηκεύεται η τελευταία ρύθμιση της έντασης που θα επιλέξετε.
Σημείωση: Αν κοπεί το ρεύμα προς τον φούρνο, τότε η ένταση του βομβητή επανέρχεται στην ισχυρότερη
ρύθμιση.

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση του ρολογιού

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Λειτουργίες ψησίματος

Εικόνα 23 Κουμπί επιλογής λειτουργίας

Εικόνα 24 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
Ανάβει μόνο το φως του φούρνου. Το φως παραμένει αναμμένο σε όλες τις λειτουργίες του
φούρνου.
ΑΠΛΟ ΨΗΣΙΜΟ
Ανάβουν η πάνω και η κάτω θερμική αντίσταση. Το ΑΠΛΟ ΨΗΣΙΜΟ είναι ο συνηθισμένος τρόπος
ψησίματος. Στη λειτουργία αυτή είναι καλύτερα να ψήνετε φαγητό μόνο σε μία θέση του φούρνου.

ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΕΡΑ
Ανάβουν η πάνω και η κάτω θερμική αντίσταση και ο ανεμιστήρας..

ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ
Ανάβει το γκριλ και ο ανεμιστήρας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή με την πόρτα του φούρνου
κλειστή και τη θερμοκρασία μεταξύ 50°C και 225°C το μέγιστο.

ΓΚΡΙΛ
Ανάβει η αντίσταση του γκριλ στο πάνω μέρος του φούρνου. Προθερμάντε για πέντε λεπτά.
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή με την πόρτα του φούρνου κλειστή και τη θερμοκρασία
μεταξύ 50°C και 225°C το μέγιστο. Μην ψήνετε ποτέ στο γκριλ πάνω από 30 λεπτά. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την πάνω πάνω θέση του φούρνου όταν θέλετε να ψήσετε κάτι
γρήγορα.

167 GR

Παρατηρήσεις για ψήσιμο στο φούρνο και ψήσιμο στη σχάρα:
Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για τα λίπη μόνο για ψήσιμο στη σχάρα. Αφαιρέστε το πριν ψήσετε
στο φούρνο. Πάντα να καθαρίζετε το φίλτρο μετά το ψήσιμο.
Προθερμάντε τον φούρνο πριν από το ψήσιμο στο φούρνο.
Μην αφήνετε οτιδήποτε και κυρίως όχι νερά και πάγο πάνω στο δάπεδο του φούρνου.

Εικ.25 Αφαίρεση του φίλτρου για τα λίπη

ΜΟΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργίες ψησίματος
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Διπλά μοντέλα

ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
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Ταμπλό
Κουμπιά ελέγχου (μόνο για τον κύριο φούρνο)
Κουμπί λειτουργίας πάνω φούρνου
Κουμπί θερμοκρασίας πάνω φούρνου
Κουμπί λειτουργίας κύριου φούρνου
Κουμπί θερμοκρασίας κύριου φούρνου
Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας κύριου φούρνου
Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας πάνω φούρνου
Ένδειξη ρολογιού

7

6

3

4

5
Εικόνα 26 Ταμπλό

Πριν χρησιμοποιήσετε τον νέο σας φούρνο, πρέπει να κάνετε τα εξής:
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης, προσέχοντας ιδιαίτερα την ενότητα ‘Ασφάλεια και
προειδοποιήσεις’ που ακολουθεί.
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και όλα τα υλικά συσκευασίας.
Ρυθμίστε το ρολόι. Ο φούρνος δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν ρυθμίσετε προηγουμένως το ρολόι.
Ζεστάντε τον φούρνο:
Τοποθετήστε μέσα τις σχάρες και τα ταψιά. Αν δεν
χρησιμοποιείτε τους τηλεσκοπικούς βραχίονες, τότε
τοποθετήστε τις σχάρες και το ταψί του γκριλ όπως φαίνεται
στην Εικόνα 27. Περάστε τα ανάμεσα στους μεταλλικούς
οδηγούς με την εγκοπή ασφαλείας προς τα κάτω και προς
τα πίσω.
Αν τα στηρίγματα και τα καταλυτικά τοιχώματα του
φούρνου δεν είναι ήδη τοποθετημένα, ανατρέξτε στην
ενότητα ‘Καθαρισμός και φροντίδα’ για να δείτε πώς
τοποθετούνται.
Ζεστάντε τον φούρνο το πολύ για:
60 λεπτά στη θέση

Εικόνα 27 Σωστή θέση σχαρών και ταψιού

30 λεπτά στη θέση
15 λεπτά στη θέση
5

Σκουπίστε τον φούρνο με υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώστε τον
καλά.

Ρολόι και χρονοδιακόπτης

169 GR

Κουμπιά:
Χρονοδιακόπτης
Τέλος χρόνου ψησίματος
Μη αυτόματη λειτουργία, επίσης ακυρώνει το
επιλεγμένο πρόγραμμα
Μειώνει τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη
ή την ένταση του βομβητή

Εικόνα 28 Ένδειξη ρολογιού και κουμπιά ελέγχου

Αυξάνει τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη

Φωτεινά σύμβολα:
AUTO - αναβοσβήνει - ο φούρνος είναι σε αυτόματη λειτουργία αλλά δεν έχει προγραμματιστεί
AUTO - σταθερά αναμμένο - ο φούρνος έχει προγραμματιστεί για αυτόματο ψήσιμο
- λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης
AUTO - αναβοσβήνει και σημαίνει ο βομβητής του χρονοδιακόπτη όταν έχετε επιλέξει
αυτόματο ψήσιμο - σφάλμα του προγράμματος. (Η υπολογιζόμενη ώρα έναρξης
του ψησίματος έχει περάσει και ο χρόνος τερματισμού είναι μετά).

Ρύθμιση του ρολογιού
Όταν συνδέετε τον φούρνο στο ρεύμα ή μετά διακοπή ρεύματος άνω των 15 δευτερολέπτων,
αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη AUTO και στο ρολόι η ένδειξη ‘0.00’.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι, πατήστε το κουμπί
και στη συνέχεια τα κουμπιά
και .
Σημείωση: Αλλάζοντας την ώρα διαγράφεται το αυτόματο πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.

Χρήση του χρονοδιακόπτη
Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν δεν
χρησιμοποιείται ο φούρνος. Ο χρονοδιακόπτης δεν σβήνει τον φούρνο.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για χρόνο έως και 23 ώρες και 59 λεπτά.
Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί
μία φορά και στη συνέχεια τα
κουμπιά
και για να ρυθμίσετε τον χρόνο που θέλετε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το ρολόι
εμφανίζει την ώρα με το σύμβολο
στην οθόνη.
Για να δείτε πόσος χρόνος απομένει, πατήστε το κουμπί .
Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη πατήστε το κουμπί
και μηδενίστε τον χρόνο σε ‘0•00’
πατώντας το κουμπί . Πατήστε το κουμπί
για να κλείσετε τον χρονοδιακόπτη.
Όταν περάσει ο χρόνος, αρχίζει να σημαίνει ο βομβητής του χρονοδιακόπτη. Πατήστε το κουμπί
για να σταματήσει.

Ρύθμιση της έντασης του βομβητή
1
2
3

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις ρυθμίσεις της έντασης του βομβητή. Για να ρυθμίσετε την ένταση:
Ελέγξτε αν είναι ρυθμισμένο το ρολόι και αν δεν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Σημαίνει ο βομβητής του χρονοδιακόπτη.
Αφήστε το κουμπί και ξαναπατήστε το για να ακούσετε την επόμενη ρύθμιση της έντασης.
Αποθηκεύεται η τελευταία ρύθμιση της έντασης που θα επιλέξετε.
Σημείωση: Αν κοπεί το ρεύμα προς τον φούρνο, τότε η ένταση του βομβητή επανέρχεται στην ισχυρότερη
ρύθμιση.

ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Χρόνος ψησίματος

Πώς να χρησιμοποιείτε τον φούρνο σας

ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
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Εικόνα 29 Κουμπί επιλογής λειτουργίας

1
2

3

Εικόνα 30 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

Επιλέξτε λειτουργία χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας. Ανάβει το φως του
φούρνου.
Επιλέξτε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας. Το λαμπάκι
θερμοκρασίας του φούρνου, πάνω από το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας του φούρνου,
ανάβει μέχρι ο φούρνος να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία και στη συνέχεια σβήνει.
Όταν τελειώσετε το ψήσιμο, κλείστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας και το κουμπί ρύθμισης της
θερμοκρασίας γυρίζοντάς τα στη θέση O.
Σημείωση: Πατήστε το κουμπί
AUTO .

αν αναβοσβήνει ή παραμένει σταθερά αναμμένη η ένδειξη

Λειτουργίες ψησίματος κάτω φούρνου

171 GR

Ανάβει μόνο το φως του φούρνου. Το φως παραμένει αναμμένο σε όλες τις λειτουργίες του
φούρνου.
ΑΠΛΟ ΨΗΣΙΜΟ
Ανάβουν η πάνω και η κάτω θερμική αντίσταση. Το ΑΠΛΟ ΨΗΣΙΜΟ είναι ο συνηθισμένος τρόπος
ψησίματος. Στη λειτουργία αυτή είναι καλύτερα να ψήνετε φαγητό μόνο σε μία θέση του φούρνου.

ΓΚΡΙΛ
Ανάβει η αντίσταση του γκριλ στο πάνω μέρος του φούρνου. Προθερμάντε για πέντε λεπτά.
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή με την πόρτα του φούρνου κλειστή και τη θερμοκρασία
μεταξύ 50°C και 225°C το μέγιστο. Μην ψήνετε ποτέ στο γκριλ πάνω από 30 λεπτά. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την πάνω πάνω θέση του φούρνου όταν θέλετε να ψήσετε κάτι
γρήγορα.

ΑΠΟΨΥΞΗ
Ανοίγει μόνο ο ανεμιστήρας του φούρνου. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία με το κουμπί
ρύθμισης της θερμοκρασίας στο O. Ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί αέρα σε όλο το φούρνο,
επιταχύνοντας την απόψυξη κατά 30% περίπου.
Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν προορίζεται για ψήσιμο.

ΖΕΣΤΟΣ ΑΕΡΑΣ
Ανάβει η κυκλική θερμική αντίσταση του ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας. Όταν ο φούρνος
λειτουργεί στον ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ μπορεί να ψήσει πολλά διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα.
Χρησιμοποιήστε ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ για να ψήσετε σε πολλές θέσεις ταυτόχρονα.

ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ
Ανάβει το γκριλ και ο ανεμιστήρας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή με την πόρτα του φούρνου
κλειστή και τη θερμοκρασία μεταξύ 50°C και 225°C το μέγιστο.

ΖΕΣΤΑΜΑ
Ανάβει η πάνω αντίσταση, η κυκλική αντίσταση και ο ανεμιστήρας. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
μεταξύ 50°C και 140°C.
Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν προορίζεται για ψήσιμο.

ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
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Λειτουργίες ψησίματος κάτω φούρνου

ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΕΡΑ

ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Ανάβουν η πάνω και η κάτω θερμική αντίσταση και ο ανεμιστήρας..

Σημαντικό!
Ασφαλής μεταχείριση των φαγητών: Τα φαγητά πρέπει να παραμένουν στο φούρνο όσο το
δυνατόν λιγότερο πριν και μετά το ψήσιμο. Αυτό είναι αναγκαίο για να αποτραπούν μολύνσεις από
μικροοργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή όταν κάνει ζέστη.
Παρατηρήσεις για ψήσιμο στο φούρνο και ψήσιμο στη σχάρα:
Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για τα λίπη μόνο για ψήσιμο στη σχάρα. Αφαιρέστε το πριν ψήσετε
στο φούρνο. Πάντα να καθαρίζετε το φίλτρο μετά το ψήσιμο.
Προθερμάντε τον φούρνο πριν από το ψήσιμο στο φούρνο.
Μην αφήνετε οτιδήποτε και κυρίως όχι νερά και πάγο πάνω στο δάπεδο του φούρνου.

Εικ.31 Αφαίρεση του φίλτρου για τα λίπη

Αυτόματο ψήσιμο

173 GR
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Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι δείχνει τη σωστή ώρα.
Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία. Ανάβει το φως του φούρνου.
Αποφασίστε πόση ώρα πρέπει να ψηθεί το φαγητό, συνυπολογίζοντας και την προθέρμανση, αν
χρειάζεται.
Πατήστε το κουμπί
. Εμφανίζεται η ένδειξη 0.00. Ρυθμίστε τον χρόνο ψησίματος,
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
. Εμφανίζεται η ένδειξη AUTO.
Επιλέξτε τι ώρα θέλετε να σβήσει ο φούρνος, πατώντας το κουμπί
και στη συνέχεια
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
.
Αν υπάρχει χρόνος αναμονής πριν αρχίσει το ψήσιμο, εμφανίζεται στην οθόνη η ώρα της ημέρας
και η ένδειξη AUTO. Οι λυχνίες θερμοκρασίας και λειτουργίας του φούρνου σβήνουν, και ο
φούρνος σβήνει, αλλά είναι πλέον προγραμματισμένος για αυτόματο ψήσιμο.
Αν θέλετε να ανάψετε εσείς τον φούρνο και θέλετε μόνο να σβήσει αυτόματα, ξεκινήστε κανονικά
το ψήσιμο και στη συνέχεια ακολουθήστε το βήμα 4 ή το βήμα 5 για να ρυθμίσετε την ώρα που θα
σβήσει ο φούρνος.
Όταν αρχίσει το αυτόματο ψήσιμο, εξακολουθεί να εμφανίζεται η ένδειξη AUTO και ανάβει ο
φούρνος.
Για να δείτε πόσος χρόνος απομένει, πατήστε το κουμπί
.
Για να δείτε τι ώρα είναι ρυθμισμένος να σβήσει ο φούρνος, πατήστε το κουμπί
.
Για να ακυρώσετε το αυτόματο ψήσιμο οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί και στη
συνέχεια κλείστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας και επιλογής λειτουργίας, γυρίζοντάς
τα στη θέση O.
Όταν φτάσει η προγραμματισμένη ώρα να σβήσει ο φούρνος, σημαίνει ο βομβητής και
αναβοσβήνει η ένδειξη AUTO:
Πατήστε το κουμπί
για να σταματήσει ο βομβητής και να επανέλθει ο φούρνος σε μη
αυτόματη λειτουργία.
Κλείστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας και επιλογής λειτουργίας, γυρίζοντάς τα στη θέση O.

Σημαντικό!
Ασφαλής μεταχείριση των φαγητών: Τα φαγητά πρέπει να παραμένουν στο φούρνο όσο το
δυνατόν λιγότερο πριν και μετά το ψήσιμο. Αυτό είναι αναγκαίο για να αποτραπούν μολύνσεις από
μικροοργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή όταν κάνει ζέστη.

ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Χρησιμοποιήστε το αυτόματο ψήσιμο για να ανάψει αυτόματα ο φούρνος, να ψήσει το φαγητό και
στη συνέχεια να σβήσει.
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ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

1
2
3

Όταν χρησιμοποιείτε τον πάνω φούρνο για πρώτη φορά

Πριν χρησιμοποιήσετε τον νέο σας φούρνο, πρέπει να κάνετε τα εξής:
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης, προσέχοντας ιδιαίτερα την ενότητα ‘Ασφάλεια και
προειδοποιήσεις’ που ακολουθεί.
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και όλα τα υλικά συσκευασίας.
Ζεστάντε τον φούρνο:
Τοποθετήστε μέσα τις σχάρες και τα ταψιά - Εικόνα 27.
Περάστε τα ανάμεσα στους μεταλλικούς οδηγούς με την
εγκοπή ασφαλείας προς τα κάτω και προς τα πίσω.
Ζεστάντε τον φούρνο το πολύ για:
60 λεπτά στη θέση
15 λεπτά στη θέση

5

Σκουπίστε τον φούρνο με υγρό πανί και ήπιο
απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώστε τον καλά.

Εικόνα 32 Σωστή θέση σχαρών και ταψιού

175 GR

ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Λειτουργίες ψησίματος πάνω φούρνου

Εικόνα 33 Κουμπιά λειτουργίας και θερμοκρασίας πάνω φούρνου

ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
Ανάβει μόνο το φως του φούρνου. Το φως παραμένει αναμμένο σε όλες τις λειτουργίες του
φούρνου.
ΑΠΛΟ ΨΗΣΙΜΟ
Ανάβουν η πάνω και η κάτω θερμική αντίσταση. Το ΑΠΛΟ ΨΗΣΙΜΟ είναι ο συνηθισμένος τρόπος
ψησίματος. Στη λειτουργία αυτή είναι καλύτερα να ψήνετε φαγητό μόνο σε μία θέση του φούρνου.

ΓΚΡΙΛ
Ανάβει η αντίσταση του γκριλ στο πάνω μέρος του φούρνου. Προθερμάντε για πέντε λεπτά.
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή με την πόρτα του φούρνου κλειστή και τη θερμοκρασία
μεταξύ 50°C και 225°C το μέγιστο. Μην ψήνετε ποτέ στο γκριλ πάνω από 30 λεπτά. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την πάνω πάνω θέση του φούρνου όταν θέλετε να ψήσετε κάτι
γρήγορα.
Παρατηρήσεις για ψήσιμο στο φούρνο και ψήσιμο στη σχάρα:
Προθερμάντε τον φούρνο πριν από το ψήσιμο στο φούρνο.
Μην αφήνετε οτιδήποτε και κυρίως όχι νερά και πάγο πάνω στο δάπεδο του φούρνου.
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Καθαρισμός και φροντίδα

Σημαντικό!
Πριν καθαρίσετε τον φούρνο σας, παρακαλούμε να κάνετε τα εξής:
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες, καθώς και την παράγραφο ‘Ασφάλεια και προειδοποιήσεις’στην αρχή
αυτών των οδηγιών.
Κλείστε το ρεύμα προς τον φούρνο.
Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει αρκετά για να μπορείτε να τον αγγίξετε χωρίς να καείτε.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
Μην αφήνετε εύφλεκτα υλικά μέσα στον φούρνο.

Γενικές συμβουλές
Σκουπίστε τον φούρνο μετά από κάθε χρήση.
Σκουπίστε τους λεκέδες. Μην αφήνετε αλκαλικές ή όξινες ουσίες (όπως λεμόνι ή ξύδι) πάνω στις
επιφάνειες του φούρνου.
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα με βάση τη χλωρίνη ή οξέα.

Καθαρισμός του φούρνου εξωτερικά

Σημαντικό!
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά, πανιά ή σφουγγάρια που χαράζουν στις εξωτερικές επιφάνειες του
φούρνου.
Σκουπίστε αμέσως καυστικά καθαριστικά αν πέσουν πάνω στον φούρνο ή τη λαβή της πόρτας.
Σκουπίζετε συχνά τις εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και
ήπιο οικιακό απορρυπαντικό. Η ανοξείδωτη επιφάνεια μπορεί επίσης να καθαριστεί με ειδικό
καθαριστικό και γυαλιστικό.
Σημείωση: Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό για ανοξείδωτα του εμπορίου, διαβάστε
προσεκτικά την ετικέτα για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει χλωριούχες ενώσεις, γιατί είναι
διαβρωτικές και μπορεί να καταστρέψουν την εμφάνιση του φούρνου σας.

Καθαρισμός και φροντίδα
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Καθαρισμός του φούρνου εσωτερικά (μονά μοντέλα και κάτω φούρνος διπλών μοντέλων)
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά, πανιά ή σφουγγάρια που χαράζουν για να καθαρίσετε το σμάλτο.
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά φούρνου, καθαριστικά που χαράζουν, καθαριστικά με βάση
την αμμω νία, προϊόντα που περιέχουν οξέα ή αλκάλια, και απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τα
καταλυτικά τοιχώ ματα.

Εικ.34 Αφαίρεση πλευρικών σχαρών και καταλυτικών
τοιχωμάτων (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Εικ.35 Η αντίσταση του γκριλ πέφτει
(μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Για να καθαρίσετε τον φούρνο ευκολότερα, μπορείτε να βγάλετε τις πλευρικές σχάρες, την πόρτα
του φούρνου και το φίλτρο για τα λίπη. Μόλις αφαιρέσετε τις πλευρικές σχάρες, πέφτει και η πάνω
αντίσταση του γκριλ για να μπορείτε να καθαρίσετε ακόμα πιο εύκολα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
Η αντίσταση του γκριλ είναι αυτοκαθαριζόμενη.

Καθαρισμός του πάνω φούρνου των διπλών μοντέλων
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά, πανιά ή σφουγγάρια που χαράζουν για να καθαρίσετε το σμάλτο.
Για να καθαρίσετε ευκολότερα, μπορείτε να βγάλετε τις πλευρικές σχάρες.

Εικ. 36 Αφαίρεση των πλευρικών σχαρών του πάνω φούρνου
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Καθαρισμός της σμάλτινης επιφάνειας
Καθαρίστε τη σμάλτινη επιφάνεια στο εσωτερικό του φούρνου αφού κρυώσει, χρησιμοποιώντας
οικιακά απορρυπαντικά ή καθαριστικό με βάση την αμμωνία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
καθαριστικά φούρνου του εμπορίου, αν ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Φ ροντίδα των καταλυτικών τοιχωμάτων (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
Τα καταλυτικά τοιχώματα είναι καλυμμένα με ένα ειδικό μικροπορώδες σμάλτο που απορροφά
και καίει τα λάδια και τα λίπη όταν ο φούρνος ψ ήνει στους 200°C. Α ν, μετά το ψ ήσιμο πολύ
λιπαρών φαγητών, τα τοιχώματα εξακολουθούν να είναι λερωμένα, ζεστάντε τον φούρνο για μία
με μιάμιση ώρα για να αυτοκαθαριστούν. Τα πλαϊνά τοιχώματα είναι αναστρέψ ιμα. Φ ροντίστε να
τα τοποθετήσετε με το βέλος προς τα πάνω και στη σωστή πλευρά. Για να βγάλετε τα πλευρικά
καταλυτικά τοιχώματα πρέπει πρώτα να ξεβιδώσετε τις πλευρικές σχάρες. Δ είτε την εικ. 34.
Ό ταν τοποθετήσετε πάλι τα τοιχώματα,φροντίστε:
Τα βέλη να δείχνουν προς τα πάνω
Ν α τοποθετήσετε το τοίχωμα με την τρύπα στην αριστερή πλευρά του φούρνου, έτσι ώστε να
φαίνεται η λάμπα. Μην βάλετε το τοίχωμα χωρίς τρύπα στην πλευρά που βρίσκεται η λάμπα του
φούρνου.
Στη συνέχεια, βιδώστε πάλι τις πλευρικές σχάρες στα τοιχώματα του φούρνου.
Σημείωση:Το πίσω τοίχωμα του φούρνου είναι και αυτό καταλυτικό, αλλά δεν είναι αναστρέψ ιμο
και δεν πρέπει να αφαιρείται.

Καθαρισμός του φίλτρου για τα λίπη (μονά μοντέλα και κάτω φούρνος διπλών
μοντέλων)
Καθαρίστε το φίλτρο για τα λίπη μετά από κάθε χρήση. Α ν δεν καθαριστεί το φίλτρο, μπλοκάρεται
ο ανεμιστήρας και μειώνεται η διάρκεια ζωής της αντίστασης του ανεμιστήρα. Για απλούς λεκέδες,
πλύντε το φίλτρο σε πλυντήριο πιάτων, στο απλό πλύσιμο. Α ν το φίλτρο είναι πολύ λερωμένο,
βάλτε το μέσα σε μια κατσαρόλα με νερό και δύο κουταλιές της σούπας απορρυπαντικό ρούχων σε
σκόνη ή μία κουταλιά της σούπας απορρυπαντικού πιάτων σε σκόνη. Βράστε το και αφήστε το να
μουλιάσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Π λύντε το φίλτρο με καθαρό νερό και στεγνώστε το.

Εικ.37 Αφαίρεση του φίλτρου για τα λίπη
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Τηλεσκοπικοί βραχίονες (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες, τα ταψιά και οι σχάρες του φούρνου τοποθετούνται
ευκολότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο ι σχάρες και τα ταψιά σταματούν όταν τραβηχτούν
τελείως έξω. Σκουπίστε τους βραχίονες με υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό μόνο. Μην
τους πλένετε στο πλυντήριο πιάτων, μουλιάστε τους σε νερό με σαπούνι ή καθαρίστε τους με
καθαριστικό φούρνου.
1
2
3
4
1
2

Για να βγάλετε τους τηλεσκοπικούς βραχίονες:
Βγάλτε τις πλευρικές σχάρες ξεβιδώνοντας τις βίδες που τις συγκρατούν (εικ. 34).
Ακουμπήστε κάτω τις πλευρικές σχάρες με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες από κάτω.
Βρείτε τις ασφάλειες. Ο ι ασφάλειες πιάνουν πάνω στο σύρμα της πλευρικής σχάρας (βέλος 1 στην
εικ. 38).
Τραβήξτε τις ασφάλειες για να τις ξεκουμπώσετε από το σύρμα (βέλος 2 στην εικ. 38).
Για να τοποθετήσετε πάλι τους τηλεσκοπικούς βραχίονες στις πλευρικές σχάρες:
Βιδώστε τις πλευρικές σχάρες στα τοιχώματα του φούρνου.
Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό βραχίονα στο πάνω πάνω σύρμα της πλευρικής σχάρας και πιέστε
(εικ. 39). Θ α ακούσετε το κλικ όταν η ασφάλεια κουμπώσει πάνω στο σύρμα.

Σημαντικό!
Ό ταν τοποθετείτε τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,φ ροντίστε:
Ν α τοποθετήσετε τους τηλεσκοπικούς βραχίονες στο πάνω σύρμα της σχάρας.Δ εν μπαίνουν στο
κάτω σύρμα.
Ν α τοποθετήσετε τους τηλεσκοπικούς βραχίονες έτσι ώ στε να ανοίγουν προς τα έξω ,όπω ς φ αίνεται
στην εικ.39.
Ν α κουμπώ σετε και τις δύο πλευρές κάθε τηλεσκοπικού βραχίονα.
Ν α κουμπώ σετε και τις δύο πλευρές στο ίδιο επίπεδο.Σημείω ση:Δ εν μπορείτε να τοποθετήσετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες στην τελευταία θέση της σχάρας προς τα πάνω .

1
2
1

Εικ.38 Αφαίρεση των τηλεσκοπικών βραχιόνων

Εικ.39 Επανατοποθέτηση των τηλεσκοπικών βραχιόνων
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Καθαρισμός του τζαμιού της πόρτας
του φούρνου
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που
χαράζουν ή σκληρές μεταλλικές σπάτουλες
για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του
φούρνου γιατί θα χαράξουν την επιφάνεια
με κίνδυνο να σπάσει το τζάμι.

Μ Ο Ν Α Μ Ο Ν ΤΕΛ Α
Α φαίρεση του εσωτερικού και του
μεσαίου τζαμιού

Εικ. 40a

Η πόρτα του φούρνου έχει τριπλό τζάμι. Για
να καθαρίσετε και τα τρία τζάμια, πρέπει να
βγάλετε το εσωτερικό και το μεσαίο τζάμι.
1

2

Κουμπώστε την πόρτα σε ανοικτή θέση:
Ανοίξτε τελείως την πόρτα του φούρνου
(εικ. 40a).
Ανοίξτε τελείως τον μοχλό “A ” στον
αριστερό και τον δεξιό μεντεσέ (εικ. 40b).
Κλείστε σιγά την πόρτα (εικ. 40c) μέχρι
ο αριστερός και ο δεξιός μεντεσές να
κουμπώσουν στο σημείο “B” της πόρτας
(εικ. 40b).
Βγάλτε το εσωτερικό τζάμι:
Αφαιρέστε το λάστιχο “G ” ξεκουμπώνοντας
τα τρία άγκιστρα που το συγκρατούν (εικ.
40d).
Τραβήξτε προσεκτικά έξω το εσωτερικό
τζάμι (εικ. 40e).
Καθαρίστε το τζάμι με κατάλληλο
καθαριστικό. Στεγνώστε καλά το τζάμι και
ακουμπήστε το πάνω σε μαλακή επιφάνεια.

A

B

Εικ. 40b

Εικ.27

Εικ. 40c

G

Εικ. 40e

Εικ. 40d
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3

Βγάλτε το μεσαίο τζάμι:
Ξεκουμπώστε προσεκτικά το μεσαίο τζάμι
από τα κάτω άγκιστρα, μετακινώντας το
όπως φαίνεται στην εικ. 41b.
Σηκώστε προσεκτικά το τζάμι από το κάτω
μέρος (βέλος 1 στην εικ. 41c) και αφαιρέστε
το τραβώντας το έξω από τα πάνω άγκιστρα
(βέλος 2 στην εικ. 41c).
Καθαρίστε το τζάμι με κατάλληλο
καθαριστικό. Στεγνώστε καλά το τζάμι και
ακουμπήστε το πάνω σε μαλακή επιφάνεια.
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Εικ. 41a

Τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και το
εξωτερικό τζάμι από μέσα.

Εικ. 41b

1
2

Εικ. 41c
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Τοποθέτηση του μεσαίου και του
εσωτερικού τζαμιού
1
2

Φροντίστε να κουμπώσετε την πόρτα σε
ανοικτή θέση (δείτε τις εικόνες 40a–40c).
Τοποθετήστε πάλι το μεσαίο τζάμι:
Ελέγξτε αν είναι στη θέση τους τα τέσσερα
λάστιχα (“M ” στην εικ. 42a).
Φροντίστε να κρατάτε το τζάμι με τον
σωστό τρόπο. Πρέπει να διαβάζονται τα
γράμματα όπως το κρατάτε μπροστά σας.
Περάστε προσεκτικά το πάνω μέρος του
τζαμιού στα πάνω άγκιστρα (βέλος 1 στην
εικ. 42b) και στη συνέχεια κατεβάστε το
τζάμι και περάστε το κάτω μέρος μέσα στα
κάτω άγκιστρα (βέλος 2 στην εικ. 42b) και
πιέστε το τζάμι στη θέση του (εικ. 42c).

M

Εικ. 42a

1

2

1

Εικ. 42b

Εικ. 42c

Καθαρισμός και φροντίδα
3

4

Τοποθετήστε πάλι το μεσαίο τζάμι:
Ελέγξτε αν είναι στη θέση τους τα τέσσερα
λάστιχα (“D ” στην εικ. 43a).
Φροντίστε να κρατάτε το τζάμι με τον
σωστό τρόπο. Πρέπει να διαβάζονται τα
γράμματα όπως το κρατάτε μπροστά σας.
Περάστε το τζάμι στον αριστερό οδηγό “E”
και τον δεξιό οδηγό “F” μέχρι να πιάσει στα
άγκιστρα “H ” (εικ. 43c).
Τοποθετήστε το λάστιχο “G” και κουμπώστε
τα τρία άγκιστρα που το συγκρατούν.
Φροντίστε να το τοποθετήσετε με τον
σωστό τρόπο (εικ. 43e).
Ξεκουμπώστε την πόρτα του φούρνου
ανοίγοντάς την τελείως και κλείνοντας τον
μοχλό “A” στον αριστερό και τον δεξιό
μεντεσέ (εικ. 43d).
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D

Εικ. 43a

E
F

Εικ. 43b

H

Εικ. 43c

G

A

Εικ. 43e

Εικ. 43d
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Δ ΙΠ ΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Η πόρτα του κάτω φούρνου έχει τριπλό
τζάμι. Για να καθαρίσετε και τα τρία τζάμια,
πρέπει να βγάλετε το εσωτερικό και το
μεσαίο τζάμι.
Η πόρτα του πάνω φούρνου έχει διπλό
τζάμι. Για να καθαρίσετε και τα δύο τζάμια,
πρέπει να βγάλετε το εσωτερικό τζάμι.
Εικ. 44a

Π όρτα κάτω φούρνου
Αφαίρεση του εσωτερικού και του
μεσαίου τζαμιού
1

2

Κουμπώστε την πόρτα σε ανοικτή θέση:
Ανοίξτε τελείως την πόρτα του φούρνου
(εικ. 44a).
Ανοίξτε τελείως τον μοχλό “A” στον
αριστερό και τον δεξιό μεντεσέ (εικ. 44b).
Κλείστε σιγά την πόρτα (εικ. 44c) μέχρι
ο αριστερός και ο δεξιός μεντεσές να
κουμπώσουν στο σημείο “B” της πόρτας
(εικ. 44b).
Βγάλτε το εσωτερικό τζάμι:
Τραβήξτε προσεκτικά έξω το εσωτερικό
τζάμι (εικ. 44d).
Καθαρίστε το τζάμι με κατάλληλο
καθαριστικό. Στεγνώστε καλά το τζάμι και
ακουμπήστε το πάνω σε μαλακή επιφάνεια.

A

B

Εικ. 44b

Εικ.27

Εικ. 44c

Εικ. 44d
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3

Βγάλτε το μεσαίο τζάμι:
Ξεκουμπώστε προσεκτικά το μεσαίο τζάμι
από τα κάτω άγκιστρα, μετακινώντας το
όπως φαίνεται στην εικ. 45b.
Σηκώστε προσεκτικά το τζάμι από το κάτω
μέρος (βέλος 1 στην εικ. 45c) και αφαιρέστε
το τραβώντας το έξω από τα πάνω άγκιστρα
(βέλος 2 στην εικ. 45c).
Καθαρίστε το τζάμι με κατάλληλο
καθαριστικό. Στεγνώστε καλά το τζάμι και
ακουμπήστε το πάνω σε μαλακή επιφάνεια.
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Εικ. 45a

Τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και το
εξωτερικό τζάμι από μέσα.

Εικ. 45b

1
2

Εικ. 45c
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Τοποθέτηση του μεσαίου και του
εσωτερικού τζαμιού
1
2

Φροντίστε να κουμπώσετε την πόρτα σε
ανοικτή θέση (δείτε τις εικόνες 44a–44c).
Τοποθετήστε πάλι το μεσαίο τζάμι:
Ελέγξτε αν είναι στη θέση τους τα τέσσερα
λάστιχα (“M” στην εικ. 46a).
Φροντίστε να κρατάτε το τζάμι με τον
σωστό τρόπο. Πρέπει να διαβάζονται τα
γράμματα όπως το κρατάτε μπροστά σας.
Περάστε προσεκτικά το πάνω μέρος του
τζαμιού στα πάνω άγκιστρα (βέλος 1 στην
εικ. 46b) και στη συνέχεια κατεβάστε το
τζάμι και περάστε το κάτω μέρος μέσα στα
κάτω άγκιστρα (βέλος 2 στην εικ. 46b) και
πιέστε το τζάμι στη θέση του (εικ. 46c).

M

Εικ. 46a

1

2

1

Εικ. 46b

Εικ. 46c
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3

4

Τοποθετήστε πάλι το εσωτερικό τζάμι:
Ελέγξτε αν είναι στη θέση τους τα τέσσερα
λάστιχα (“D” στην εικ. 47a).
Φροντίστε να κρατάτε το τζάμι με τον
σωστό τρόπο. Πρέπει να διαβάζονται τα
γράμματα όπως το κρατάτε μπροστά σας.
Περάστε το τζάμι στον αριστερό οδηγό “E”
και τον δεξιό οδηγό “F” μέχρι να πιάσει στα
άγκιστρα “H” (εικ. 47c).
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D

Ξεκουμπώστε την πόρτα του φούρνου
ανοίγοντάς την τελείως και κλείνοντας τον
μοχλό “A” στον αριστερό και τον δεξιό
μεντεσέ (εικ. 47d).

Εικ. 47a

E
F

Εικ. 47b

H

Εικ. 47c

A

Εικ. 47d
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Πόρτα πάνω φούρνου
1

2

Κουμπώστε την πόρτα σε ανοικτή θέση:
Ανοίξτε τελείως την πόρτα του φούρνου
(εικ. 48b).
Ανοίξτε τελείως τον μοχλό “A” στον
αριστερό και τον δεξιό μεντεσέ. (εικ. 48b).
Κλείστε σιγά την πόρτα (εικ. 48c) μέχρι
ο αριστερός και ο δεξιός μεντεσές να
κουμπώσουν στο σημείο “B” της πόρτας
(εικ. 48b).
Τοποθετήστε πάλι το εσωτερικό τζάμι:
Αφαιρέστε το λάστιχο “G” ξεκουμπώνοντας τα
τρία άγκιστρα που το συγκρατούν (εικ. 48d).
Τραβήξτε προσεκτικά έξω το εσωτερικό
τζάμι (εικ. 48e).
Καθαρίστε το τζάμι με κατάλληλο
καθαριστικό. Στεγνώστε το καλά.

Εικ. 48a

A

B

Τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και το
εξωτερικό τζάμι από μέσα.

Εικ. 48b

Εικ. 48c

G

Εικ. 48e

Εικ. 48d
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3

4

Τοποθετήστε πάλι το εσωτερικό τζάμι:
Ελέγξτε αν είναι στη θέση τους τα τέσσερα
λάστιχα (“D” στην εικ. 49a).
Φροντίστε να κρατάτε το τζάμι με τον
σωστό τρόπο. Πρέπει να διαβάζονται τα
γράμματα όπως το κρατάτε μπροστά σας.
Περάστε το τζάμι στον αριστερό “E” και
στον δεξιό “F” οδηγό (εικ. 49b) μέχρι να
κουμπώσει στα άγκιστρα “H” (εικ. 49c).
Τοποθετήστε το λάστιχο “G” και κουμπώστε
τα δύο άγκιστρα που το συγκρατούν.
Φροντίστε να το τοποθετήσετε με τον
σωστό τρόπο. (εικ. 49d).
Σημείωση: Το κενό ανάμεσα στο πάνω
μέρος του εσωτερικού τζαμιού και το
λάστιχο είναι για να κυκλοφορεί ο αέρας
(εικ. 49f).
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Εικ. 49a

E
F

Ξεκουμπώστε την πόρτα του φούρνου
ανοίγοντάς την τελείως και κλείνοντας τον
μοχλό “A” στον αριστερό και τον δεξιό
μεντεσέ.

Εικ. 49b

H

Εικ. 49c

Εικ. 49f

G

A

Εικ. 49e

Εικ. 49d
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Αφαίρεση της πόρτας του φούρνου
Η πόρτα του φούρνου μπορεί να αφαιρεθεί
εύκολα, ως εξής:
Ανοίξτε την πόρτα τελείως (εικ. 50a).
Ανοίξτε τελείως τον μοχλό “A” στον
αριστερό και τον δεξιό μεντεσέ (εικ. 50b).
Κρατήστε την πόρτα (εικ. 50c).
Κλείστε σιγά την πόρτα μέχρι ο μοχλός “A”
του αριστερού και του δεξιού μεντεσέ να
κουμπώσουν στο σημείο “B” της πόρτας
(εικ. 50d).
Τραβήξτε τα άγκιστρα των μεντεσέδων από
τη θέση τους, ακολουθώντας το βέλος “C”
(εικ. 50e).
Ακουμπήστε την πόρτα πάνω σε μαλακή
επιφάνεια.

Εικ. 50a

A

B
Για να τοποθετήσετε πάλι την πόρτα,
επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα με
αντίστροφη σειρά.
Εικ. 50b

Εικ. 50c

C

Εικ. 50e

Εικ. 50d

Καθαρισμός και φροντίδα
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Αντικατάσταση της λάμπας του φούρνου
Αφήστε τον θάλαμο και τις θερμικές αντιστάσεις του φούρνου να κρυώσουν.
Αριστερή λάμπα (μόνο μονά μοντέλα και κάτω φούρνος διπλών μοντέλων):
Αφαιρέστε την πλευρική σχάρα (και το πλευρικό καταλυτικό τοίχωμα, αν υπάρχει) ξεβιδώνοντας τις
βίδες που τη συγκρατούν.
Πιέστε το προστατευτικό κάλυμμα A από πάνω προς τα κάτω και γυρίστε το προς τα έξω, γύρω
από την κάτω πλευρά του, για να το αφαιρέσετε.

Σημαντικό!
Π οτέ μη χρησιμοποιείτε κατσαβίδια ή άλλα εργαλεία για να βγάλετε το κάλυμμα A. Μ πορεί να γίνει
ζημιά στο σμάλτο του φούρνου ή τη βάση της λάμπας. Χρησιμοποιήστε μόνο τα χέρια σας.
Ξεβιδώστε και αντικαταστήστε τον λαμπτήρα B με καινούργιο, κατάλληλο για υψηλές
θερμοκρασίες (300°C) των ιδίων προδιαγραφών: 230–240V 50 Hz, 25W , E14.
Τοποθετήστε πάλι το προστατευτικό κάλυμμα A κάνοντας τις ίδιες ενέργειες με την αντίστροφη
σειρά. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η εγκοπή στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος πρέπει να είναι στραμμένη
προς το μέρος του λαμπτήρα.
Τοποθετήστε πάλι την πλευρική σχάρα (και το πλευρικό καταλυτικό τοίχωμα, αν υπάρχει).

Πάνω δεξιά λάμπα:
Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα C.
Ξεβιδώστε και αντικαταστήστε τον λαμπτήρα B με καινούργιο, κατάλληλο για υψηλές
θερμοκρασίες (300°C) των ιδίων προδιαγραφών: 230–240V 50 Hz, 25W , E14.
Τοποθετήστε πάλι το προστατευτικό κάλυμμα.
Σημείωση: Η αντικατάσταση λαμπτήρων του φούρνου δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

1
A
A

2

B

B

C

A

Εικ.51 Αφαίρεση λαμπτήρων του φούρνου
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Εγγύηση και σέρβις

Πριν καλέσετε το σέρβις ή τεχνικό...
Δείτε τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και τις οδηγίες
χρήσης και ελέγξτε τα εξής:
1
2

Αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σωστά.
Αν γνωρίζετε καλά την κανονική χρήση της συσκευής.
Αν ελέγξετε αυτά τα σημεία και εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, συμβουλευθείτε
το εγχειρίδιο εγγύησης και σέρβις για τις λεπτομέρειες της εγγύησης και το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο σέρβις ή επικοινωνήστε μαζί μας από την ιστοσελίδα μας:

w w w .fisherpaykel.com

Ο φούρνος αυτός έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους παρακάτω
κανονισμούς και προδιαγραφές:
Σε Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία:
AS/N ZS 60335-1 Γενικές απαιτήσεις για οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
AS/N ZS 60335-2-6 Ειδικές απαιτήσεις για οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
AS/N ZS 1044 Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
Στην Ευρώπη:
Απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας “χαμηλής τάσης” 2006/95:
EN 60335-1 Γενικές απαιτήσεις για οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
EN 60335-2-6 Ειδικές απαιτήσεις για οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας “ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας” 89/336:
-Απαιτήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/68.
Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (WEEE)
(μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
GR Η συσκευή αυτή φέρει κατάλληλη σήμανση βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/ΕΚ περί
διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (WEEE). Φροντίζοντας να πετάξετε αυτό το
προϊόν στο σωστό μέρος, συμβάλλετε στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την υγεία που θα μπορούσαν, σε αντίθετη περίπτωση, να προκληθούν αν πετάξετε
απλά αυτό το προϊόν στα σκουπίδια.
Το σύμβολο
πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν, επισημαίνει ότι τη
συσκευή αυτή δεν πρέπει να την πετάτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει
να την παραδώσετε σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η αποκομιδή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
περιβαλλοντική νομοθεσία για την αποκομιδή αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με την επεξεργασία, αποκομιδή και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με
την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, την υπηρεσία αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
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Importante!
CO N SERVARE Q U ESTE ISTRU ZIO N I

È possibile che il modello mostrato in questa guida per l’utente non sia disponibile
su tutti i mercati ed è soggetto a variazioni in qualsiasi momento.Per dettagli
correnti relativi ai modelli e le caratteristiche tecniche disponibili nel vostro paese,
si rimanda al nostro sito w eb w w w .fisherpaykel.com oppure di rivolgersi al proprio
rivenditore Fisher & Paykel locale.
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Sicurezza e avvisi

Installazione

A V V ERTEN ZA !
Pericolo di scossa elettrica.
Staccare sempre il forno dall’alimentazione di rete prima di eseguire
interventi di manutenzione o riparazione.
La mancata osservanza di questo avviso può provocare la morte o
scossa elettrica.

A V V ERTEN ZA !
Pericolo bordi taglienti
Attenzione - i bordi del pannello sono affilati
Una mancata attenzione può portare a tagli e ferite.

Misure importanti di sicurezza
Per evitare di correre pericoli, seguire attentamente queste istruzioni prima di installare o usare il
prodotto.
Si prega di rendere le informazioni disponibili alla persona che si occupa dell’installazione del
prodotto poiché questo porta a una riduzione dei costi di installazione.
Questo forno deve essere installato e le connessioni elettriche effettuate all’alimentazione generale
da un tecnico autorizzato.
Se l’installazione richiede un’alterazione dell’impianto elettrico domestico, chiamare un elettricista
qualificato. L’elettricista deve controllare anche che ilcavo della presa della corrente sia adatto a
sostenere l’elettricità assorbita dalforno.
Ilforno deve essere dotato di messa a terra.
Non usare adattatori, riduttori o dispositivi di ripartizione nella connessione delforno
all’alimentazione di rete, poiché questi possono provocare surriscaldamento e bruciature.
L’installazione deve essere conforme ai regolamenti elettrici e edilizi locali.
Un’installazione delforno eseguita in modo errato potrebbe invalidare eventuali richieste danni e
responsabilità effettuate in garanzia.
Prim a diinstallare ilforno assicurarsiche:
L’impianto di alimentazione sia installato un interruttore automatico, montato e posizionato in
conformità ai regolamenti e normative locali per quanto concerne gli impianti elettrici. L’interruttore
deve essere di tipo omologato installato sull’impianto fisso e fornire uno spazio aria di separazione di
3 mm tra i contatti in tutti i poli in conformità ai regolamenti locali concernenti gli impianti elettrici.
In Australia e in Nuova Zelanda, deve essere installato un interruttore di tipo omologato con
un’aria di 3mm sulconduttore attivo (di fase)delcablaggio fisso.
La posizione della presa della corrente per ilcollegamento delforno (se montata)deve essere
all’esterno della cavità se ilprodotto viene montato a filo con ilmuro posteriore.
L’elettricista monta un cavo di alimentazione lungo almeno 1,5 m (e non oltre 2 m)all’interno della
cavità per facilitare l’installazione e assistenza delprodotto. Ilcavo di alimentazione generale non
deve entrare in contatto con ilmetallo rovente.

