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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή και τα παρελκόμενα εξαρτήματα θερμαίνονται κατά 

τη χρήση. Δώστε προσοχή και μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: τα παρελκόμενα μέρη μπορούν να γίνουν πολύ ζεστά όταν 

χρησιμοποιείτε το φούρνο. Τα παιδιά πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή 

απόσταση. 

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα 

με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία 

και γνώση του προϊόντος, μόνο εάν τους εποπτεύετε ή του δίνετε οδηγίες σχετικά 

με τη λειτουργία της συσκευής κατά τρόπο ασφαλή και συνειδητό για τους 

πιθανούς κινδύνους. 

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 



• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη 

• Κατά τη χρήση η συσκευή γίνεται πολύ ζεστή. Πρέπει να προσέχετε να μην αγγίζετε 

τα θερμαινόμενα μέρη στο εσωτερικό του φούρνου. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορούν να γίνουν πολύ ζεστά κατά τη 

χρήση. Κρατάτε μακριά τα παιδιά.  

 Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία απόξεσης 

για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου καθώς υπάρχει κίνδυνος να 

χαράξετε την επιφάνειά της και έτσι να προκληθεί θραύση του γυαλιού.  

 Πρέπει να σβήσετε το φούρνο προτού αφαιρέσετε τα προστιθέμενα εξαρτήματα. 

Μετά τον καθαρισμό τα εξαρτήματα θα πρέπει να επανατοποθετηθούν σύμφωνα 

με τις οδηγίες.  

 Να χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο θερμόμετρου που συνιστάται για αυτόν το 

φούρνο. 

 Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε τη συσκευή.  

 Συνδέστε το βύσμα σε υποδοχή (πρίζα) που να διαθέτει υποδοχή γείωσης η οποία 

πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική. Για μοντέλα που δεν διαθέτουν βύσμα, 

συνδέστε ένα συμβατικό βύσμα στο καλώδιο τροφοδοσίας που να μπορεί να 

αντέξει το φορτίο που αναγράφεται στην πινακίδα προδιαγραφών. Το καλώδιο 

γείωσης έχει κίτρινο-πράσινο χρώμα. Αυτή η διαδικασία συνιστάται να διεξάγεται 

από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Εάν η υποδοχή και το βύσμα της συσκευής 

δεν είναι συμβατά, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να 

αντικαταστήσει την υποδοχή με μια άλλη, κατάλληλου τύπου. Η σύνδεση με την 

τροφοδοσία μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την τοποθέτηση ενός πολυπολικού 

διακόπτη μεταξύ της συσκευής και της παροχής που να μπορεί να αντέξει το 

μέγιστο συνδεδεμένο φορτίο και ο οποίος να συμμορφώνεται με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο γείωσης δεν πρέπει να επηρεάζεται από 

τον διακόπτη. Η υποδοχή ή ο πολυπολικός διακόπτης που χρησιμοποιούνται για τη 

σύνδεση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση της συσκευής. 

• Η αποσύνδεση μπορεί να γίνει με πρόσβαση στο βύσμα ή με την προσθήκη ενός 

διακόπτη στην σταθερή καλωδίωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα 

ειδικό καλώδιο ή διάταξη που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το κέντρο 

εξυπηρέτησης.  

• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τύπου H05V2V2-F. 

• Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της 

συσκευής και να καταστήσει την εγγύηση άχρηστη. 

• Πριν από τον καθαρισμό πρέπει να αφαιρεθεί κάθε υλικό που εξέχει. 

• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πυρολυτικού καθαρισμού, οι επιφάνειες 

μπορούν να υπερθερμανθούν περισσότερο από το κανονικό: διατηρείτε πάντα 

παιδιά σε ασφαλή απόσταση? 

• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από ντουλάπι για διακοσμητικούς 

σκοπούς, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. 

• Όταν τοποθετείτε ένα ράφι στο φούρνο, βεβαιωθείτε ότι το stop είναι στραμμένο 

προς τα επάνω και στο πίσω μέρος του οδηγού. 

Το ράφι πρέπει να εισαχθεί πλήρως στον οδηγό 



• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καλύπτετε τα τοιχώματα του φούρνου με αλουμινόχαρτο ή 

προστατευτικά μίας χρήσης που διατίθενται στο εμπόριο. Τα φύλλα αλουμινίου ή 

άλλες προστασίες, αν βρίσκονται σε άμεση επαφή με το ζεστό σμάλτο, έχουν 

κίνδυνο τήξης και βλάβης του εσωτερικού τουσμάλτου. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφαιρείτε τη στεγανοποίηση της πόρτας του φούρνου 

 

1- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα μας, για να έχετε την καλύτερη απόδοση από αυτή τη 

συσκευή σας συνιστούμε να: 

• Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

• Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο για περαιτέρω διαβουλεύσεις. 

Κατά τη χρήση, ο φούρνος θερμαίνεται, προσέξτε να μην αγγίξετε τα θερμαντικά στοιχεία μέσα στο φούρνο. 

Όταν λειτουργήσετε το φούρνο σας για πρώτη φορά ενδέχεται να δημιουργηθούν έντονες αναθυμιάσεις. Αυτό 

οφείλεται στο ότι θερμαίνεται για πρώτη φορά το υλικό συγκόλλησης των μονωτικών υλικών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην επένδυση του φούρνου. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και εάν όντως συμβεί πρέπει 

να περιμένετε να σταματήσουν οι αναθυμιάσεις προτού τοποθετήσετε φαγητό στο εσωτερικό του φούρνου. Ο 

κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αγνοηθούν οι παραπάνω οδηγίες.   

Ο φούρνος είναι από τη φύση του μια συσκευή που γίνεται ζεστή, ιδιαίτερα σε αντιστοιχία με το κρύσταλλο της 

πόρτας. 

 

1.1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Δήλωση συμμόρφωσης: αυτή η συσκευή για τα μέρη που έχει σχεδιαστεί για να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, 

συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που εκτίθενται στις οδηγίες 89/109 της ΕΚ. 

Τοποθετώντας τη σήμανση σε αυτό το προϊόν, δηλώνουμε την ευθύνη μας, να συμμορφωθούμε με όλες 

τις σχετικές απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος που προβλέπει η 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το προϊόν. 

 

1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
-Ο φούρνος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, δηλαδή μόνο για το 

μαγείρεμα τροφίμων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση όπως παραδείγματος χάριν ως τρόπος θέρμανσης, αποτελεί 

ακατάλληλη χρήση του φούρνου και είναι επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση της συσκευής. 

-Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να συμμορφώνεστε με ορισμένους βασικούς 

κανόνες: 

μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την παροχή.  

μην αγγίζετε το φούρνο με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια. 

γενικά δεν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, πολύπριζα ή προεκτάσεις καλωδίων. 

αν ο φούρνος χαλάσει ή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, απενεργοποιήστε τον από την κεντρική παροχή και 

μην τον αγγίζετε. 

• Σε περίπτωση βλάβης στο καλώδιο, προχωρήστε αμέσωςστην αντικατάστασή του σύμφωνα με τις ακόλουθες 

οδηγίες: 

ανοίξτε το κάλυμμα της πλακέτας του τερματικού, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και 

αντικαταστήστε το με ένα αντίστοιχο (τύπου H05RR-F, H05VVF,H05V2V2-F) και κατάλληλο για το εύρος της 

συσκευής. 

Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται από προσωπικό με επαγγελματικά προσόντα. Ο αγωγός γείωσης(κίτρινο-

πράσινο), πρέπει κατ 'ανάγκη να είναι μεγαλύτερος από 10 mm περίπου σε σχέση με τους αγωγούς γραμμής. 

Για ενδεχόμενες επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής βοήθειας και ζητήστε τη 

χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών. 

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής. 

• Μην καλύπτετε τους τοίχους του φούρνου με φύλλα αλουμινίου ή φύλλα μιας χρήσης εμπορίου, επειδή θα 

μπορούσαν να λιώσουν σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες σμάλτου και να προκαλέσουν ζημιά. 

 



1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η εγκατάσταση της συσκευής δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή. Εάν απαιτηθεί η βοήθεια του κατασκευαστή 

για να διορθωθούν σφάλματα που οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση αυτής, η βοήθεια αυτή δεν 

καλύπτεται από την εγγύηση. Οι οδηγίες εγκατάστασης απευθύνονται σε επαγγελματίες τεχνικούς και πρέπει 

να τηρούνται. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό σε άτομα, ζώα ή 

αντικείμενα. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες ή τραυματισμούς τέτοιας φύσης.  

 

1.4 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ 
Τοποθετήστε τη συσκευή στη θήκη του επίπλου (κάτω από τον πάγκο εργασίας ή  σε στήλη). Η στερέωση 

πραγματοποιείται με 4 βίδες μέσα στις οπές του πλαισίου, που είναι ορατές ανοίγοντας την πόρτα (βλέπε 

τελευταία σελίδα). Για να επιτραπεί ο καλύτερος  εξαερισμός του επίπλου, οι φούρνοι πρέπει να εντοιχιστούν  

σεβόμενοι τις μετρήσεις και αποστάσεις που υποδεικνύονται στο σχήμα στην τελευταία σελίδα. 

Σημείωση: Για τους συνδυασμούς φούρνων με εστίες μαγειρέματος είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι οδηγίες 

που περιέχονται στο φυλλάδιο που επισυνάπτεται στην συσκευή. 

 

1.5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εντοιχισμένης συσκευής είναι απαραίτητο το έπιπλο να έχει τα 

κατάλληλα χαρακτηριστικά. Οι επιφάνειες των επίπλων που γειτνιάζουν με το φούρνο πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό στην θερμότητα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση ξύλινων επίπλων, οι 

κόλλες πρέπει να είναι ανθεκτικές στη θερμοκρασία των 120 ° C: υλικά πλαστικά ή συγκολλητικά που δεν είναι 

ανθεκτικά σε αυτή τη θερμοκρασία μπορεί να παραμορφωθούν. Σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας αφού 

εντοιχιστεί η συσκευή, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα. Όλα τα μέρη που εξασφαλίζουν 

την προστασία πρέπει να έχουν τοποθετηθεί κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να απομακρύνονται χωρίς τη 

βοήθεια ορισμένων εργαλείων. 

Για να εξασφαλίσετε καλό εξαερισμό, είναι απαραίτητο να εξαλείψετε πίσω τοίχωμα του επίπλου που 

προορίζεται για τον φούρνο. Επιπλέον, η πλατφόρμα στήριξης πρέπει έχει οπίσθιο μήκος τουλάχιστον 45mm. 

 

1.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
Τοποθετήστε το βύσμα σε μια πρίζα με μια τρίτη επαφή που αντιστοιχεί στην πρίζα γείωσης, η οποία πρέπει να 

συνδεθεί με έναν τρόπο αποδοτικό. 

Για τα μοντέλα χωρίς βύσμα, τοποθετήστε ένα βύσμα στο καλώδιο που είναι σε θέση να φέρει το φορτίο που 

αναγράφεται στην ταμπέλα. Ο αγωγός γείωσης χαρακτηρίζεται από κίτρινο-πράσινο χρώμα. 

Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται από επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του βύσματος της συσκευής 

αντικαταστήστε την υποδοχή με άλλο κατάλληλο τύπο, από επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο δίκτυο παρεμβάλλοντας έναν ομοιοπολικό διακόπτη μεταξύ της συσκευής 

και του δικτύου με διαστάσεις φορτίου που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το κίτρινο-

πράσινο καλώδιο της γείωσης δεν πρέπει να διακόπτεται από το διακόπτη. Η πρίζα ή ο ομοιοπολικός διακόπτης 

που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος από την εγκατεστημένη συσκευή. 

Σημαντικό: κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τοποθετήστε το καλώδιο 

έτσι ώστε να μην επιτευχθεί σε κανένα σημείο θερμοκρασία  των 50 ° C πάνω από την θερμοκρασία δωματίου. 

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται από τα ρυθμιστικά ινστιτούτα. Η 

ηλεκτρική ασφάλεια αυτής της συσκευής είναι εξασφαλισμένη 

μόνο όταν η ίδια είναι σωστά συνδεδεμένη με μια αποτελεσματική ηλεκτρική εγκατάσταση 

όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα πρότυπα της ηλεκτρικής ασφάλειας, (σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε 

ακριβή έλεγχο της εγκαταστάσεις από επαγγελματικά ειδικευμένο προσωπικό). 

Σημαντικό: ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε πρόσωπα ή σε περιουσιακά 

στοιχεία που προκύπτουν από τη μη σύνδεση της γείωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η τάση και η συχνότητα τροφοδοσίας  αναγράφονται στο σειριακό πινακίδιο (εικόνα στην 

τελευταία σελίδα). Επαληθεύστε ότι η ηλεκτρική ισχύς της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των υποδοχών είναι 

επαρκείς για τη μέγιστη ισχύ της συσκευής που υποδεικνύεται στο πινακίδιο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 

επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία. 

 



 

1.7 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Πριν χρησιμοποιήσετε τα παρελκόμενα του φούρνου για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να τα καθαρίσετε. 

Για αυτή τη λειτουργία συνιστάται η χρήση σφουγγαριού. Κατόπιν ξεπλύνετε και στεγνώστε το αξεσουάρ. 

Η απλή μεταλλική σχάρα χρησιμεύει ως στήριγμα για ταψιά, πιάτα φούρνου, καλούπια 

γλυκού. 

Η σχάρα με τον δίσκο συλλογής χρησιμεύει ιδιαίτερα για το κρέας στη σχάρα δεδομένου ότι παίζει το ρόλο 

δοχείου που συλλέγει τα λίπη που τρέχουν. 

 
Χάρη στα ειδικά προφίλ τους, οι μεταλλικές σχάρες παραμένουν πάντα οριζόντιες ακόμα κι όταν τραβιούνται 

προς τα έξω. 

Επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσουν τα ταψιά ή να ανατραπούν. 

Το δοχείο συλλογής υγρών χρησιμεύει για τη συλλογή του λίπους που στάζει κατά το μαγείρεμα με τη σχάρα. 

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το grill, με την σούβλα ή την turbo σούβλα, ανάλογα με το μοντέλο. 

Προσοχή: Σε όλες τις άλλες μορφές μαγειρέματος, το δοχείο συλλογής υγρών πρέπει να αφαιρεθεί από το 

φούρνο. 

 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το δοχείο συλλογής υγρών για να μαγειρεύετε τα ψητά γιατί θα οδηγούσε σε 

υπερβολική ανάπτυξη  καπνού και ατμών με αποτέλεσμα λέρωμα του φούρνου. 

Το σετ πίτσας είναι ιδανικό για μαγείρεμα πίτσας και  πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την 

λειτουργία Πίτσα. 

 
Η επίπεδη σχάρα που συνδυάζεται με το δοχείο συλλογής υγρών για όλους τους τύπους 

της ψησίματος. Παρέχεται ένα ειδικό χερούλι για να επιτρέψει την εξαγωγή 

του σετ από το φούρνο χωρίς να καείτε.  

Ποτέ μην αφήνετε το χερούλι στον φούρνο. 

 
Τα αξεσουάρ πρέπει να αφαιρούνται από τον φούρνο αν δεν χρησιμοποιούνται. 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ 
1. Ξεβιδώστε τις βίδες αριστερόστροφα 

2. Αφαιρέστε τις πλαϊνές σχάρες τραβώντας τες προς τον εαυτό σας 

3. Καθαρίστε τις σχάρες πλένοντας τες στο πλυντήριο πιάτων ή με 

ένα υγρό σφουγγάρι και στεγνώστε αμέσως μετά 

4. Αφού καθαρίσετε τις σχάρες, ξαναβάλτε τες στην θέση τους 

5. Ασφαλίστε τις βίδες 



 
Σχάρες με πλαϊνό προφίλ 

 
 

Πλαϊνή σχάρα. Αν υπάρχει στο μοντέλο. 

 

2- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

2.1 ΣΧΑΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ 
Ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με ένα νέο σύστημα σταματήματος σχαρών. Αυτό το σύστημα επιτρέπει  να 

εξαγάγετε σχεδόν τελείως τις σχάρες χωρίς αυτές να βγαίνουν από το φούρνο διατηρώντας τες επίπεδες, 

επιτρέποντάς σας να ελέγξετε και να αναμίξετε το 

φαγητό με απόλυτη ηρεμία και ασφάλεια. 

 
2.2. ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ GRILL 
Αυτός ο τύπος μαγειρέματος επιτρέπει να ροδίσει γρήγορα το φαγητό. Για αυτό 

προτείνουμε να εισαγάγετε την σχάρα γενικά στο 3ο ή 4ο ράφι, ανάλογα με το μέγεθος του φαγητού (εικ. 8). 

Σχεδόν όλα τα κρέατα μπορούν να μαγειρευτούν στη σχάρα, εκτός από άπαχα κρέατα, κυνήγι και κεφτέδες. Για 

το ψήσιμο κρέατος ή ψαριού συνίσταται να λιπαίνεται η σχάρα ελαφρά με λάδι. 

 

2.3 Δεύτερο μοντέλο πακέτο λειτουργιών  του συστήματος  

Οι φούρνοι είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικό έλεγχο εξαερισμού στο μαγείρεμα, 

πατενταρισμένο VarioFan; το σύστημα αλλάζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα για τη βελτιστοποίηση 

των ρευμάτων του αέρα και της εσωτερικής θερμοκρασίας της κοιλότητας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. 

Όλοι οι φούρνοι έχουν την  λειτουργία ,επιτρέποντας τη διαχείριση της 

κατανομής της υγρασίας και της θερμοκρασίας. Μειώνει τις απώλειες τροφίμων μέχρι και 50%,δίνοντας 

απαλότητα και άρωμα στα πιάτα. Αυτού του είδους το μαγείρεμα ενδείκνυται κυρίως για το ψωμί και την 

ζαχαροπλαστική. 

Μειώνει τον χρόνο προθέρμανσης των φούρνων: είναι απαραίτητα μόλις 8 λεπτά για να φτάσετε 

στους 200 ° C. 

Προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής του επιπέδου και της έντασης  του ψησίματος, μέχρι 

50% περισσότερο από ένα παραδοσιακό πολυλειτουργικό φούρνο. 



Η νέα πόρτα  έχει μεγάλη επιφάνεια γυαλιού που εξασφαλίζει ευκολότερο καθαρισμό και 

καλύτερη θερμομόνωση. 

 

2.4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΕΛΟ   
Είναι ένα σύστημα που αντικαθιστά τον παραδοσιακό φωτισμό με λαμπτήρες πυρακτώσεως. Στην πόρτα του 

φούρνου, εξολοκλήρου από tempered glass, τοποθετήθηκαν 14 LED, υψηλής ποιότητας με φως λευκό, το οποίο 

φωτίζει το εσωτερικό του φούρνου με ένα διάχυτο φως που επιτρέπει την εποπτεία του μαγειρέματος χωρίς 

σκιές, σε διάφορα επίπεδα. 

Ο σχεδιασμός που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των 14 LED δίνει ένα κομψό αποτέλεσμα υψηλής 

τεχνολογίας 

 

Πλεονεκτήματα του συστήματος:  

• Βέλτιστη ορατότητα του φούρνου, 

• Εκτεταμένη διάρκεια με την πάροδο του χρόνου, 

• Εξαιρετικά χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση -95% των παραδοσιακών συστημάτων φωτισμού φούρνου. 

• Υψηλή απόδοση. 

• Σχεδιασμός υψηλής τεχνολογίας. 

"Φωτιστικό με λευκό φως κατηγορίας 1M σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1: 1993 + 

A1: 1997 + A2: 2001 (ισοδύναμο με το EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001). 

μέγιστη οπτική ισχύ εξόδου = 459nm <150uW. Μην κοιτάτε άμεσα με οπτικά όργανα. " 

 

2.5 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HYDRO EASY CLEAN 
Η διαδικασία "HYDRO EASYCLEAN" χρησιμοποιεί ατμό για να διευκολύνει την αφαίρεση του λίπους και των 

υπολειμμάτων φαγητού από το φούρνο. 

1. Εισάγετε 300 ml αποσταγμένου ή πόσιμου νερού στο δοχείο 

dell'HYDRO EASYCLEAN στο κάτω μέρος του φούρνου 

2. Ρυθμίστε τη λειτουργία του φούρνου σε Στατική (  ) ή στη Θέρμανση 

( ) από κάτω 

3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο εικονίδιο HYDROEASYCLEAN ( ) 

4. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί για 30 λεπτά 

5. Απενεργοποιήστε την συσκευή και αφήστε την να κρυώσει 

Αφού κρυώσει η συσκευή, καθαρίστε την επιφάνεια το εσωτερικό του φούρνου με ένα πανί 

 

Προσοχή 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα πριν την αγγίξετε, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. 

Χρησιμοποιήστε αποσταγμένο ή πόσιμο νερό. 

 
 

 



2.5 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 
Ειδικά αυτοκαθαριζόμενα πλαίσια που καλύπτονται με σμάλτο με μικροπορώδη δομή, προσφέρεται ως 

προαιρετικά εξαρτήματα για όλα τα μοντέλα, εγκαταλείποντας το χειρωνακτικό καθαρισμό του φούρνου. 

Τα λίπη που προβάλλονται στους τοίχους κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος αποσυντίθενται από το σμάλτο, 

μέσω μιας καταλυτικής διαδικασίας οξείδωσης και  μετατρέπονται σε αέρια προϊόντα. 

Υπερβολικές ποσότητες  λίπους μπορεί να φράξουν τους πόρους και έτσι να αποτρέψουν 

αυτοκαθαρισμό. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αποκατασταθεί με θέρμανση του άδειου φούρνου για περίπου 

10-20 ρυθμίζοντας το κουμπί του φούρνου στη μέγιστη θερμοκρασία. 

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, μεταλλικά σφουγγάρια, αιχμηρά αντικείμενα, 

χοντρά πανιά, χημικά ή απορρυπαντικά που μπορεί να βλάψουν ανεπανόρθωτα το σμάλτο. 

Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείτε σκεύη με ψηλά τοιχώματα στην περίπτωση μαγειρέματος ιδιαίτερα τα 

λιπαρών φαγητών (ψητά, κλπ.) και να χρησιμοποιείτε το δοχείο συλλογής υγρών όταν ψήνετε στην σχάρα. 

Εάν, για συγκεκριμένες συνθήκες βρομιάς, δεν ήταν αρκετή η παραπάνω ενέργεια, συνιστάται να παρέμβετε 

αφαιρώντας το λίπος με ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι με ζεστό νερό. 

Το πορώδες του σμάλτου είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της δράσης του αυτοκαθαρισμού. 

Σημείωση: Όλα τα αυτοκαθαριζόμενα πλαίσια στην αγορά είναι αποτελεσματικά για απόδοση περίπου 300 

ωρών λειτουργίας του φούρνου. Μετά από αυτό το όριο τα πάνελ πρέπει να αντικατασταθούν. 

 

ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 
Αποσυνδέστε την πρίζα  πριν καθαρίσετε ή αντικαταστήστε τη λάμπα. Ο λαμπτήρας και το κάλυμμα του είναι 

κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες. 

 
 

Χαρακτηριστικά των λαμπτήρων: 

 
230 VAC 2 5W E 14, βασική θερμοκρασία 300 ° C. Για να αντικαταστήσετε έναν ελαττωματικό λαμπτήρα: 

• Χαλαρώστε το γυάλινο κάλυμμα. 

• Ξεβιδώστε τον λαμπτήρα. 

• Αντικαταστήστε τον  με έναν νέο ίδιου τύπου (βλ. χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω). 

• Μετά την αντικατάσταση του ελαττωματικού λαμπτήρα, βιδώστε το ξανά 

γυάλινο κάλυμμα. 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
Η εσωτερική γυάλινη πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί. 

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό γυαλί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

 Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου (εικ.1) 

 
Εικόνα 1 

 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας καθαρισμού, κλειδώστε τους μεντεσέδες όπως φαίνεται στην 

εικόνα 2. Ξεκλειδώστε τους μεντεσέδες μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία.(Εικόνα 2) 

 
Εικόνα 2 

 Αφαιρέστε τις βίδες όπως στην εικόνα 3 (εικόνα 3) 

 
Εικόνα 3 

 Αφαιρέστε το άνω μεταλλικό κάλυμμα τραβώντας προς τα πάνω. (Εικόνα 4) 

 
Εικόνα 4 

 Αφαιρέστε το γυαλί με μεγάλη προσοχή από την πόρτα του φούρνου. (Εικόνα 5) 



 
Εικόνα 5 

 Για πυρολυτικούς φούρνους, αφαιρέστε το δεύτερο και το τρίτο γυαλί.(Εικόνα 6) 

 
Εικόνα 6 

 Μετά τον καθαρισμό του γυαλιού, συναρμολογείστε τα μέρη με αντίθετη φορά. 
 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ, η ένδειξη “Low-E” πρέπει να διαβάζεται κανονικά και θα πρέπει να βρίσκεται στην 

αριστερή γωνία της πόρτας, κοντά στην αριστερή πλαϊνή άρθρωση. Με τον τρόπο αυτό η τυπωμένη 

ένδειξη του πρώτου τζαμιού θα παραμείνει στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ πλευρά της πόρτας. 

 

 

2.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου μην χρησιμοποιείτε υλικά λειαντικά  ή αντικείμενα που 

μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια του γυαλιού. Καθαρίστε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και 

γυαλίστε με ζεστό νερό και σαπούνι, ή με τα κατάλληλα προϊόντα του εμπορίου, αποφεύγοντας απολύτως τη 

χρήση λειαντικών σκονών που θα μπορούσαν να  βλάψουν τις επιφάνειες και τα αισθητικά μέρη. 

Ο καθαρισμός του φούρνου είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να γίνεται κάθε φορά που χρησιμοποιείται. 

Πράγματι, το λίπος κατακάθεται στους τοίχους κατά το μαγείρεμα και θα μπορούσε, κατά την επόμενη χρήση, 

να παράξει δυσάρεστες οσμές που θα έβλαπταν το τελικό αποτέλεσμα. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε 

ζεστό νερό και απορρυπαντικό, ξεπλένοντας προσεχτικά. 

Για να αποφύγετε αυτή την ενοχλητική διαδικασία, σε όλα τα μοντέλα μπορούν να εισαχθούν 

αυτοκαθαριζόμενα πάνελ, ως προαιρετικά εξαρτήματα: 

βλέπε την σχετική παράγραφο «Καταλυτικός αυτοκαθαριζόμενος φούρνος» 

Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά και συρμάτινα σφουγγάρια  για τις σχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο 

καθαρισμός του tempered glass θα πρέπει να εκτελείται όταν οι επιφάνειες είναι κρύες. Πιθανές θραύσεις λόγω 

μη συμμόρφωσης με αυτόν τον στοιχειώδη κανόνα δεν εμπίπτει στους όρους εγγύησης. 

Ο φωτισμός του φούρνου μπορεί να αντικατασταθεί με ηλεκτρική απενεργοποίηση 

της συσκευής και ξεβιδώνοντας την αμπούλα που την περικλείει, αντικαθιστώντας τον λαμπτήρα που δεν 

λειτουργεί με παρόμοιο ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 

2.8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: τι να κάνετε; 
Το προϊόν σας είναι εγγυημένο υπό τους όρους που αναφέρονται στο πιστοποιητικό που έχει εισαχθεί στο 

προϊόν και σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος 24/02, καθώς και το νομοθετικό διάταγμα της 6ης 

Σεπτεμβρίου 2005, αρ. 206, για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. 

Όπως αναφέρεται στα κείμενα των εν λόγω νομοθετικών διαταγμάτων, το πιστοποιητικό εγγύησης  πρέπει να 

φυλάσσεται από εσάς, δεόντως συμπληρωμένο, για να επιδεικνύεται στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής 

βοήθειας, σε περίπτωση ανάγκης, μαζί με έγκυρη φορολογική απόδειξη που έχει εκδοθεί από τον έμπορο 



λιανικής κατά τη στιγμή της αγοράς (δελτίο παράδοσης, τιμολόγιο, παραλαβή, άλλο) στο οποία αναγράφεται το 

όνομα του, η ημερομηνία παράδοσης, τα στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος και η τιμή πώλησης. Είναι 

επίσης κατανοητό ότι, εκτός αν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο, δεδομένου ότι υποτίθεται ότι τα ελαττώματα 

συμμόρφωσης που συμβαίνουν εντός έξι μηνών από την παράδοση του αγαθού υπήρχαν ήδη εκείνη την 

ημερομηνία, εκτός εάν αυτή η υπόθεση είναι ασυμβίβαστη με τη φύση του αγαθού ή με τη φύση της έλλειψης 

συμμόρφωσης, η εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας , έχοντας επαληθεύσει το δικαίωμα  

παρέμβασης, θα το πράξει χωρίς να χρεώσει την παρέμβαση στο σπίτι, την εργασία και τα ανταλλακτικά. 

Αντιθέτως, κατά την επόμενη δεκαοκτάμηνη περίοδο ισχύος της εγγύησης, θα είναι εις βάρος του καταναλωτή 

που σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τα μέσα που παρέχει η ίδια η εγγύηση αποδεικνύουν την ύπαρξη του 

ελαττώματος  των εμπορευμάτων από τη στιγμή της παράδοσης . Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι σε 

θέση να αποδείξει κάτι τέτοιο, δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενοι όροι εγγύησης και συνεπώς η 

εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας Gias θα εκτελέσει την παρέμβαση καταλογίζοντας όλες τις 

δαπάνες στον καταναλωτή. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ: πώς; 
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στο ίδιο πιστοποιητικό εγγύησης θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες και 

έγγραφα για να επεκτείνετε την εγγύηση της συσκευής έως και 5 έτη και έτσι, σε περίπτωση βλάβης, δεν 

πληρώνει την παρέμβαση στο σπίτι, τις εργασίες και τα ανταλλακτικά. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε, επικοινωνήστε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό της υπηρεσίας 

εξυπηρέτησης πελατών 199.12.13.14. 

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: που θα απευθυνθείτε; 
Για οποιαδήποτε ανάγκη, το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης είναι στη διάθεσή σας σε πλήρη διάταξη 

για να σας παράσχουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Ωστόσο αν το προϊόν σας παρουσιάζει ανωμαλίες ή 

δυσλειτουργίες, πριν επικοινωνήσετε με την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Υποστήριξης, σας συνιστούμε να 

πραγματοποιήσει έντονα τους ελέγχους που αναφέρονται παραπάνω. 

ΈΝΑ ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Εάν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε τον "Αριθμό Υποστήριξης "που υποδεικνύεται παρακάτω, θα έρθετε σε 

επαφή απευθείας με την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας  που λειτουργεί στην περιοχή σας. Προσοχή, η κλήση 

είναι επί πληρωμή. Το κόστος θα σας ανακοινωθεί μέσω φωνητικού μηνύματος, από την Υπηρεσία 

Εξυπηρέτησης Πελατώντου τηλεφωνητή που χρησιμοποιήθηκε. Λεπτομέρειες υπάρχουν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.candy-group.com 

 

 

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Που βρίσκεται; 
Είναι απαραίτητο να δώσετε στην Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας το μοντέλο  του προϊόντος και 

τον σειριακό του αριθμό (16 χαρακτήρες που ξεκινούν με τον αριθμό 3) που θα βρείτε στο πιστοποιητικό 

εγγύησης ή στο πινακίδιο του προϊόντος (εικόνα στην τελευταία σελίδα). Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να 

αποφύγετε τις περιττές μεταφορές 

του τεχνικού, εξοικονομώντας το σχετικό κόστος. 

 

 
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για τα Απόβλητα 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ο όρος ΑΗΗΕ περιλαμβάνει τόσο τις ρυπογόνες 

ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον όσο και τα βασικά 

μέρη (τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό τα προϊόντα ΑΗΗΕ να 

υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία προκειμένου να  απομακρύνονται και να εξουδετερώνονται 

σωστά όλοι οι ρύποι και να ανακτώνται και να ανακυκλώνονται όλα τα υλικά. Όλοι μας μπορούμε να παίξουμε 

σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα προϊόντα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν περιβαλλοντικό πρόβλημα.  

Είναι απαραίτητο να ακολουθούνται μερικοί βασικοί κανόνες: 

– Τα προϊόντα ΑΗΗΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. 

http://www.candy-group.com/


– Τα προϊόντα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής τα οποία 

διαχειρίζεται ο δήμος ή οι καταχωρημένες εταιρείες. Σε πολλές χώρες, για τα μεγάλα προϊόντα ΑΗΗΕ, είναι 

δυνατή η συλλογή τους απευθείας από το οικιακό περιβάλλον. 

 Όταν αγοράζετε μια νέα συσκευή, η παλιά μπορεί να επιστραφεί στον πωλητή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 

τη συλλέξει δωρεάν σε αναλογία μία προς μία, εφόσον η συσκευή αυτή είναι ισοδύναμου τύπου και έχει τις 

ίδιες λειτουργίες με την παρεχόμενη συσκευή.  

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Όπου είναι δυνατό, αποφύγετε να προθερμαίνετε το φούρνο και να προσπαθείτε να αξιοποιείτε ολόκληρη τη 

χωρητικότητά του. Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου πιο συχνά απ’ όσο είναι απαραίτητο καθότι διαφεύγει 

η θερμότητα από το εσωτερικό του. Για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σβήστε το φούρνο σας 5-10 λεπτά 

πριν από την προκαθορισμένη λήξη του χρόνου μαγειρέματος και ολοκληρώστε το μαγείρεμα με τη θερμότητα 

που έχει απομείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Διατηρείτε τα λάστιχα καθαρά και στη θέση τους προκειμένου 

να αποφύγετε τη διαρροή θερμότητας από το εσωτερικό του φούρνου. Εάν έχετε συμβόλαιο ηλεκτροδότησης 

με χρονοχρέωση, η επιλογή καθυστέρησης έναρξης μαγειρέματος διευκολύνει ακόμα περισσότερο την 

εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μπορείτε να ρυθμίσετε το μαγείρεμα να ξεκινήσει στις ώρες με μειωμένη 

χρέωση. 

 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

3.1 ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 

 
Για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο, περιστρέψτε 

το κουμπί εκτελώντας μια πλήρης στροφή, μετά γυρίστε τον  δείκτη στη θέση 

που αντιστοιχεί στον επιθυμητό χρόνο. Κατά την λήξη του χρόνου, θα τεθεί σε δράση 

 ο ηχητικός μηχανισμός για μερικά δευτερόλεπτα. 

 

 

 

3.2 ΧΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
Με αυτό το μηχανισμό είναι δυνατό να προγραμματίσετε τη διάρκεια του μαγειρέματος 

σε λεπτά και στη συνέχεια να σβήνει αυτόματα φούρνος στο τέλος του χρόνου που 

επιθυμείτε (μέχρι 120 λεπτά). 

Μετά τη λήξη της επιλεγμένης ώρας, το κουμπί θα φτάσει στη θέση του ηχητικού 

μηχανισμού O σε αντιστοιχία με τον επιλεγμένο χρόνο διακοπής. 

Ο φούρνος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με τον καθορισμό χρόνου μαγειρέματος 

ή γυρίζοντας το κουμπί στη θέση του  
 

3.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: η πρώτη εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την 

εγκατάσταση ή μετά από διακοπή ρεύματος (αυτές οι καταστάσεις 

αναγνωρίζονται επειδή η ώρα 12:00 αναβοσβήνει στην οθόνη) είναι η ρύθμιση 

ώρας, όπως περιγράφονται παρακάτω. 

Πατήστε το κεντρικό κουμπί. 

                                                    • Ρυθμίστε την ώρα με τα πλήκτρα "-" "+". 

                                                    • Αφήστε τα πλήκτρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φούρνος λειτουργεί μόνο αν έχει ρυθμιστεί σε χειροκίνητη λειτουργία ή προγραμματισμένο 

μαγείρεμα. 

 

 

 

 

 

 



3.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TIMER ΑΦΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΠΩΣ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

• Πατήστε 
παρατεταμένα για 5 
δευτερόλεπτα το (+), 
Από αυτή τη στιγμή 
στην οθόνη 
εναλλάσσεται το 
"STOP" και ο 
προκαθορισμένος 
χρόνος. 

• Πατήστε 
παρατεταμένα για 5 
δευτερόλεπτα το 
πλήκτρο (+). Από 
αυτή τη στιγμή οι 
λειτουργίες 
ενεργοποιούνται. 

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

 

• Πατήστε το κεντρικό 
κουμπί1 φορά. 
• Πατήστε τα πλήκτρα 
"-" "+" για να 
ρυθμίσετε τη διάρκεια 
• Αφήστε τα πλήκτρα 

• Στο τέλος της 
ορισμένης διάρκειας η 
λειτουργία  
απενεργοποιείται  
από μόνη της και 
ειδοποιεί με ηχητικό 
σήμα (το ηχητικό 
σήμα σταματά από 
μόνο του, για να 
σταματήσει αμέσως 
πατήστε το κουμπί) 
SELECT. 

• Δίνει ένα ηχητικό 
σήμα στο τέλος του 
προκαθορισμένου 
χρόνου 
• Κατά τη λειτουργία 
η οθόνη εμφανίζει τον 
υπόλοιπο χρόνο. 

• Σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το 
προγραμματιστή 
φούρνου όπως ένα 
ξυπνητήρι (μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με 
φούρνο σε λειτουργία 
ή απενεργοποιημένο. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 

 

Πατήστε το κεντρικό 
κουμπί 
2 φορές 
• Πατήστε τα πλήκτρα 
"-" "+" 
για να ρυθμίσετε τη 
διάρκεια 
• Αφήστε τα πλήκτρα 
• Επιλέξτε τη 
λειτουργία 
μαγείρεμα με το 
διακόπτη 

• Για να σταματήσετε 
το σήμα πατήστε 
οποιοδήποτε 
πλήκτρο. Πατήστε το 
κεντρικό κουμπί για 
να επιστρέψετε στη 
λειτουργία ρολόι. 

• Σας επιτρέπει να 
εισάγετε την διάρκεια 
του ψησίματος του 
φαγητού που είναι 
στον φούρνο 
• Για να εμφανιστεί  ο 
υπολειπόμενος 
χρόνος πατήστε το 
πλήκτρο SELECT 
• Για να αλλάξετε τoν 
υπολειπόμενο χρόνο 
πατήστε το πλήκτρο 
SELECT + "-" "+" 

• Στο τέλος της 
καθορισμένης 
διάρκειας ο φούρνος 
θα σβήσει μόνος του. 
Αν πρέπει να 
σταματήσει νωρίτερα 
θα πρέπει να φέρετε 
το κουμπί στην θέση 
Ο ή να ορίσετε σε 0:00 
την διάρκεια 
μαγειρέματος 
(πλήκτρα SELECT και 
"-" "+"). 

ΤΕΛΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 

 

• Πατήστε το κεντρικό 
κουμπί3 φορές 
• Πατήστε τα πλήκτρα 
"-" "+" για να 
ρυθμίσετε την ώρα 
λήξης του ψησίματος 
• Αφήστε τα πλήκτρα 
• Επιλέξτε τη 
λειτουργία μαγείρεμα 
με το διακόπτη 

• Την καθορισμένη 
ώρα ο φούρνος 
απενεργοποιείται. Αν 
θα έπρεπε να 
σταματήσει νωρίτερα 
είναι απαραίτητο να 
πάτε τον διακόπτη 
στη θέση Ο. 

•Επιτρέπει την 
απομνημόνευση της 
ώρας λήξης του 
ψησίματος 
• Για να εμφανιστεί η 
προγραμματισμένη 
ώρα πατήστε το 
κεντρικό πλήκτρο 3 
φορές 
• Για να αλλάξετε την 
προγραμματισμένη 
ώρα πιέστε τα 
πλήκτρα 
SELECT + "-" "+" 

• Συνήθως 
χρησιμοποιείται αυτή 
η λειτουργία με τη 
λειτουργία ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ - για 
παράδειγμα το 
επιθυμητό φαγητό 
πρέπει να μαγειρευτεί 
για 45λεπτά και να 
είναι έτοιμο στις 
12:30. Στην 
περίπτωση αυτή: 
• Στο τέλος της 
καθορισμένης 
διάρκειας 
ο φούρνος σβήνει 
αυτόματα 
και ειδοποιεί με ένα 
ηχητικό σήμα. 
Επιλέξτε την 
επιθυμητή λειτουργία 
μαγειρέματος.  
Ρυθμίστε την διάρκεια 
μαγειρέματος στα 
45 λεπτά 
μαγειρέματος ("-" "+") 
Ορίστε το τέλος του 
ψησίματος στις12:30 
("-" "+") Το μαγείρεμα 
θα έχει αυτόματη 
εκκίνηση στις 11.45 
(12:30 μείον 45 
λεπτά,) και στην 



ρυθμισμένη ώρα ο 
φούρνος σβήνει 
αυτόματα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ρυθμίζοντας  μόνο 
του τέλος του 
μαγειρέματος και όχι 
τη διάρκεια του, ο 
φούρνος θα ανάψει 
αμέσως και θα 
κλείσει την 
ρυθμισμένη ώρα 
λήξης 

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Κουμπί- 
διακόπτης 

Προτεινόμενη 
θερμοκρασία 
και ρύθμιση 

(Type A) 

Κουμπί 
θερμοστάτη 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
  

Ενεργοποιεί το εσωτερικό φως. 

 
  

Ξεπάγωμα 
Αυτή η θέση επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί σε  
θερμοκρασία δωματίου γύρω από το κατεψυγμένο φαγητό 
ώστε να αποψυχθεί σε λίγα λεπτά χωρίς να τροποποιηθούν ή να 
αλλοιωθούν οι πρωτεΐνες. 

 

220 
 

50÷240 
50÷MAX 

Συμβατικό μαγείρεμα 
Λειτουργούν οι άνω και κάτω αντιστάσεις. 
Είναι το παραδοσιακό μαγείρεμα, εξαιρετικό για ψήσιμο 
μπουτιών, κυνήγι, ιδανικό για μπισκότα, μήλα ψητά και για 
τραγανά πιάτα. 

 

200 
 

50÷230 
 

50÷MAX 

Ψήσιμο με αέρα 
Ο ζεστός αέρας διανέμεται στα διάφορα επίπεδα. Είναι ιδανικό 
για ταυτόχρονο μαγείρεμα διαφόρων πιάτων  (κρέας, ψάρι), 
χωρίς ανάμειξη γεύσεων και μυρωδιών. Αργό μαγείρεμα - 
κατάλληλο για παντεσπάνι, κέικ, πάστα φλόρα κλπ. 

 

160 
 

50÷220 
 

50÷MAX 

Αεριζόμενη βάση 
Κατάλληλο για αργό μαγείρεμα (cakes-soufflé). 

 
200 150÷220 

Turbo-Grill (α): η χρήση του Turbo-Grill απαιτεί την πόρτα 
κλειστή. 
Χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τον αέρα και την αντίσταση στην 
οροφή. Μαγειρεύει τέλεια μεγάλα κομμάτια φαγητού, όπως 
ψητά, πουλερικά κλπ. .. Βάλτε τη σχάρα στη μέση του φούρνου 
και τοποθετήστε το δοχείο συλλογής από κάτω για να συλλέξετε 
το λίπος. 
Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό δεν είναι πολύ κοντά στο grill. 
Γυρίστε το κρέας στο μέσο του μαγειρέματος. 

 

Επίπεδο 4 
1÷4 

50÷MAX 

Παραδοσιακό ψήσιμο με κλειστή την πόρτα 
Στη θέση αυτή ενεργοποιείται η αντίσταση του grill. Εξαιρετική 
στο μαγείρεμα του κρέατος μεσαίου και μικρού πάχους 
(λουκάνικα, παϊδάκια, μπέικον). 

 
220 50÷MAX 

Λειτουργία πίτσας 
Η περιβάλλουσα θερμότητα σε αυτή τη λειτουργία δημιουργεί 
ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό των φούρνων ξύλου της 
πιτσαρίας. 

 

190 
 

180÷200 
50÷MAX 

Η λειτουργία "ECO" σας επιτρέπει να μαγειρέψετε ελαφρά 
μειώνοντας την χρήση λιπών. 
Χάρη σε ένα συνδυασμό του grill και του αέρα, που συνδέεται 
με έναν κύκλο παλμών του αέρα, είναι δυνατόν να διατηρηθεί η 
υγρασία των τροφίμων, κάνοντας τραγανό το εξωτερικό και 
εγγυάται ένα γρήγορο μαγείρεμα των πιάτων χρησιμοποιώντας 
μερικά καρυκεύματα, χωρίς να θυσιάζεται η γεύση. 
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για λαχανικά, ομελέτες και κρέατα. Ο 
κύκλος παλμικού αέρα διατηρεί την υγρασία των τροφίμων, 
διατηρεί τις θρεπτικές τους ιδιότητες και εγγυάται μια γρήγορη 
και ομοιογενή μαγειρική 



Δοκιμάστε όλες τις συνταγές σας μειώνοντας την ποσότητα 
σάλτσας που χρησιμοποιείτε συνήθως και δοκιμάστε την 
ελαφρότητα αυτού του νέου χαρακτηριστικού! 

 
a) ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ - Λειτουργία με το VARIO FAN: Το Vario Fan είναι το αποκλειστικό λειτουργικό σύστημα που 
αναπτύχθηκε από την Candy για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μαγειρέματος, τη διαχείριση της θερμοκρασίας και 
τη διαχείριση της υγρασίας. Το σύστημα Vario Fan αλλάζει αυτόματα την ταχύτητα του περιστρεφόμενου αέρα  του 
ανεμιστήρα για όλα τα είδη ψησίαμτος. Αυτό το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που επιλέγεται μια  
λειτουργία εντός της διακεκομμένης περιοχής στον πίνακα ελέγχου. 

* Πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με το CENELEC EN 60350-1 που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της ενεργειακής κλάσης. 


