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Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές στο πινακάκι της συσκευής αντιστοιχούν 
στις προδιαγραφές του ηλεκτρικού δικτύου παροχής. 
Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής μπορεί μόνο να διασφαλιστεί αν είναι  σωστά γειωμένο. 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1600W • 220-240V • 50/60Hz 

 
ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: 

 
 

1. Διακόπτης λειτουργίας 
2. Έλεγχος θερμοκρασίας 
3. Σχάρα  
4. Χρονοδιακόπτης 
5. Σκεύος ψησίματος 
6. Θήκη για ταψί για ψίχουλα  
Σημείωση: Η λυχνία φούρνου ανάβει με το χρονοδιακόπτη. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για 
να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, και/ή σωματικού τραυματισμού. Στις προφυλάξεις 
αυτές περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής. 
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται λαβές ή χερούλια. Τοποθετείτε πάντα τη 

συσκευή σε προστατευμένη από τη ζέστη επιφάνεια. 
3. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείτε από ή κοντά σε παιδιά απαιτείται προσεκτική επίβλεψη. 
4. Για να προστατευτείτε απέναντι σε πιθανή ηλεκτροπληξία, μη βυθίσετε το καλώδιο, την πρίζα, 

ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 
5. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο από γωνίες τραπεζιού ή πάγκου, ή πάνω σε καυτές 

επιφάνειες. 
6. Μην χρησιμοποιήσετε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα ή αφού η συσκευή 

έχει παρουσιάσει σημάδια δυσλειτουργίας, ή έχει υποστεί ζημιά με κάποιο τρόπο. Επιστρέψτε 
τη συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο για επισκευή. 

7. Να τραβάτε πάντα το βύσμα έξω από τον τοίχο - Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Αφαιρέστε το 
φις από την πρίζα πριν από 
μετακίνηση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε και τα 2 χέρια όταν μεταφέρετε τη συσκευή. 

8. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός από εκείνα που παρέχονται με αυτό το 
προϊόν. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό. 

9. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε θερμό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα, ή σε θερμαινόμενο 
φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων. 

10. Κατά τη λειτουργία του φούρνου κρατήστε τουλάχιστον τέσσερις ίντσες κενό διάστημα σε όλες 
τις πλευρές του φούρνου για την επαρκή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε 
μια στεγνή, οριζόντια επιφάνεια. 

11. Η θερμοκρασία των  προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή 
λειτουργεί. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία ή απο ειδικευμένο πρόσωπο, προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος 

12. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε να 
κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και πριν το καθάρισμα. 
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13. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF, στη συνέχεια, 
αφαιρέστε το βύσμα. Κρατάτε πάντα το βύσμα, αλλά μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. 

14. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείται μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα 
καυτά υγρά. 

15. Μην καλύπτετε τον δίσκο ή οποιοδήποτε μέρος του φούρνου με αλουμινόχαρτο. Αυτό θα 
προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου. 

16. Καθαρίστε τη συσκευή τακτικά καθώς το συσσωρευμένο του λίπους μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά. Σιγουρευτείτε ότι αυτή η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί κοντά σε κουρτίνες ή άλλα 
εύφλεκτα υλικά. 

17. Μην καθαρίζετε με το μεταλλικό κομμάτι του σφουγγαριού καθώς μπορεί να δημιουργηθεί 
ζημιά και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

18. Χρησιμοποιείτε μόνο σαπούνι σε υγρό πανί για να καθαρίσετε το γυαλί στην πόρτα του 
φούρνου - ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε αιχμηρά σκεύη, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει το 
γυαλί και να προκαλέσει το σπάσιμο του. Πάντα να αφήνετε ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ να κρυώσει 
πριν την καθαρίσετε. 

19. Για την αποφυγή κάποιου τυχαίου εγκαύματος, χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή και τα κουμπιά 
όταν λειτουργείτε τη συσκευή. 

20. Μην αγγίζετε οποιαδήποτε  ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ όπως η πόρτα του φούρνου ή οι πλευρές του. 
21. Ποτέ μην αφήνετε τις ηλεκτρικές συσκευές χωρίς επιτήρηση 

κατά το ψήσιμο. 
22. Δεν πρέπει να βάζετε μεγάλου μεγέθους τρόφιμα ή μεταλλικά σκεύη που μπορεί να 

δημιουργήσουν πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
23. Όλα τα δοχεία που τοποθετούνται στο εσωτερικό του φούρνου δεν πρέπει να κλείνουν 

αεροστεγώς. Επίσης, πρέπει να έχουν αρκετό χώρο για να επιτρέπουν την τυχόν επέκταση των 
υγρών. 

24. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, αν ο φούρνος καλύπτεται ή αγγίζει κάποιο εύφλεκτο υλικό, 
συμπεριλαμβανομένων κουρτίνων, αερίνων υφασμάτων ή τοίχων όταν είναι σε  λειτουργία. 
Μην αποθηκεύετε τίποτα στον φούρνο κατά τη λειτουργία του. 

25. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε δοχεία κατασκευασμένα από 
οποιοδήποτε υλικό εκτός από μέταλλο ή γυαλί. 

26. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά στο φούρνο: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί, 
ή κάτι παρόμοιο. 

27. Μην αποθηκεύετε οποιοδήποτε υλικό, εκτός από τα προτεινόμενα αξεσουάρ, σε αυτόν το 
φούρνο όταν είναι ζεστός. 

28. Να φοράτε πάντα προστατευτικά, μονωμένα γάντια για φούρνο όταν εισάγετε ή αφαιρείτε 
αντικείμενα από το καυτό φούρνο. 

29. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
30. Αν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, η συσκευή αυτή δεν 

μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό ηλεκτρικό 
κύκλωμα από άλλες συσκευές που λειτουργούν. 

31. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από την προβλεπόμενη χρήση. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
1. Πριν  χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά: 
2. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και ξεπλύνετε καλά με 
καθαρό νερό. Στεγνώστε επιμελώς όλα τα εξαρτήματα και 
επανασυναρμολόγηστε τα στον φούρνο. 

3. Θερμάνετε τον φούρνο για 15 περίπου λεπτά για να εξαλειφθούν 
τυχόν οσμές της συσκευασίας που μπορεί να έχουν παραμείνει. 
4. Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
5. Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα και ο δίσκος είναι στην θέση τους. 
6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κατάλληλη έξοδο. 
 
Σημείωση: κατά την πρώτη χρήση θερμαίνεται τα στοιχεία του φούρνου, θα υπάρξει μυρωδιά ή 
καπνός, είναι φυσιολογικό αφού καίγονται τα εργοστασιακά υπολείμματα παραγωγής που μπορεί 
να έχουν μείνει στη συσκευή(κομματάκια συσκευασίας , κλπ.)   
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 

1. Ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με διακόπτη λειτουργίας 6 θέσεων: 
 

ενεργοποίηση άνω θερμαντικού στοιχείου  
 
ενεργοποίηση κάτω θερμαντικού στοιχείου 
 
λειτουργία άνω και κάτω θερμαντικών στοιχείων.  
 
 
Λειτουργία άνω θερμαντικού στοιχείου και αέρα, κατάλληλη για να ψήσετε τα ψάρια, τη 
μπριζόλα, τα πουλερικά, τις χοιρινές μπριζόλες. 
 
 
λειτουργία κάτω θερμαντικού στοιχείου και αέρα, κατάλληλη για να ψήσετε κέικ, πίτες, 
μπισκότα, πουλερικά, βόειο κρέας, Χοιρινό κλπ.  
 
 
 
Λειτουργία άνω και κάτω θερμαντικού στοιχείου μαζί με αέρα,  κατάλληλο για τοστ ψωμί, 
muffins, Κατεψυγμένες βάφλες κ.λπ. 

 
2. Έλεγχος θερμοκρασίας: Επιλέξτε την επιθυμητη Θερμοκρασία μεταξύ 100 ° C και 230 ° C 
για μαγείρεμα. 
3. Χρονοδιακόπτης: Κατά την ενεργοποίηση του τμήματος χρονοδιακόπτη , γυρίστε 
δεξιόστροφα για να λειτουργήσει και να καθορίσετε τον χρόνο . Στο τέλος της 
προγραμματισμένης ώρας χτυπάει ένα κουδούνι. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
1. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να αποφευχθεί η 
συσσώρευση λίπους και να αποφύγετε δυσάρεστες οσμές. 
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και αποσυνδέστε από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην πλένετε κάτω από τη βρύση.  
4. Το αναιρούμενο ράφι, το ταψί και ο δίσκος για τα ψίχουλα μπορούν να πλυθούν, όπως τα 
κανονικά μαγειρικά σκεύη. 
5. Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα υγρό σφουγγάρι. 
6. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά σκεύη για να καθαρίσετε το φούρνο, καθώς 
το ξύσιμο μπορεί να το κάνει ασθενέστερο και να είναι αιτία θραύσης. 
7. Αφήστε όλα τα τμήματα και τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά πριν να συνδέσετε το φούρνο 
και τον χρησιμοποιήσετε. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
Αλλάξετε τον ελαττωματικό λαμπτήρα ως εξής: 
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς. 
2. Περιστρέψτε το για να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα και τον ελαττωματικό λαμπτήρα 
αριστερόστροφα. 

3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα στο προστατευτικό κάλυμμά και γυρίστε το δεξιόστροφα. 
χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες κατάλληλους  για τη συσκευή. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή εκτός αν είναι 
υπό την επίβλεψη ενηλίκων. 
 

Στοχεύοντας στην συντήρηση του περιβάλλοντος και τη προστασία της ανθρώπινης υγείας, τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες, με υποχρέωση τήρησης τους τόσο 

από τη μεριά των προμηθευτών όσο και από την πλευρά των χρηστών. Για αυτό τον λόγο, όπως υποδεικνύεται από την ετικέτα 

που βρίσκεται πάνω στη συσκευασία, η συσκευή σας δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα αλλά θα 

πρέπει να γίνεται χωριστή διαλογή τους. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τα φέρει  σε ένα από τα ειδικά σημεία στα οποία γίνεται 

συλλογή και ανάκτηση των αποβλήτων για την επαναχρησιμοποίηση τους, ανακύκλωσή τους ή χρήση σε άλλες εφαρμογές 

σύμφωνα με οδηγίες. 


