
ELΣύντομος οδηγός

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΥΛΑΚΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΡΑΦΙΩΝ
Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο, αφαιρέστε την προστατευτική 
ταινία [a] και στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο [b] 
από τα αυλάκια ολίσθησης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [c]
Τραβήξτε το κάτω μέρος του αυλακιού ολίσθησης για να 
αποσυνδέσετε τα κάτω άγκιστρα (1) και τραβήξτε τα αυλάκια 
ολίσθησης προς τα πάνω, αφαιρώντας τα από τα άνω άγκιστρα (2).
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [d]
Αγκιστρώστε τα άνω άγκιστρα στους οδηγούς ραφιών (1) και στη 
συνέχεια πιέστε το κάτω μέρος των αυλακιών ολίσθησης κόντρα 
στους οδηγούς ραφιών, έως ότου ακουστεί το κλικ από τα κάτω 
άγκιστρα (2).
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΦΙΟΥ
1. Για να αφαιρέσετε τους οδηγούς ραφιών, πιάστε σταθερά το 
εξωτερικό τμήμα του οδηγού και τραβήξτε το προς το μέρος σας 
για να αφαιρέσετε το στήριγμα και τους δύο εσωτερικούς πείρους 
από την υποδοχή.
2. Για να επανατοποθετήσετε τους οδηγούς ραφιών, τοποθετήστε 
τους κοντά στην κοιλότητα και αρχικά εισαγάγετε τους δύο πείρους 
στις υποδοχές τους. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το εξωτερικό μέρος 
κοντά στην υποδοχή, τοποθετήστε το στήριγμα και πιέστε σταθερά 
προς το τοίχωμα της κοιλότητας για να βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός 
του ραφιού είναι σταθεροποιημένος καλά.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γλώσσα και την ώρα όταν ανάψετε τη 
συσκευή για πρώτη φορά: Πατήστε το έως ότου το εικονίδιο 

 και τα δύο ψηφία της ώρας αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην 
οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το  ή το για να ρυθμίσετε την ώρα και 
πιέστε το  για επιβεβαίωση. Τα δύο ψηφία των λεπτών θα 
αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε το  ή το για να 

ρυθμίσετε τα λεπτά και πιέστε το  για επιβεβαίωση.
Σημείωση: Όταν το εικονίδιο  αναβοσβήνει, για παράδειγμα έπειτα 
από μεγάλες διακοπές ρεύματος, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την 
ώρα.

2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ
Ένας καινούργιος φούρνος μπορεί να εκλύει οσμές που έχουν 
παραμείνει από την διαδικασία κατασκευής: Αυτό είναι απόλυτα 
φυσιολογικό. Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο φαγητού, συνιστάται να 
ζεσταίνετε το φούρνο άδειο έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν 
οσμές. Αφαιρέστε τα χαρτόνια ή τυχόν πλαστικό φιλμ από το 
φούρνο και αφαιρέστε από μέσα τα εξαρτήματα.
Ζεστάνετε το φούρνο στους 250 °C για περίπου μία ώρα. Ο 
φούρνος κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας πρέπει να είναι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 32 4 5 6

1. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την ενεργοποίηση του φούρνου
επιλέγοντας μια λειτουργία. Περιστρέψτε
στη θέση για απενεργοποίηση του
φούρνου.
2. ΦΩΣ
Με το φούρνο αναμμένο, πιέστε  για 
να ανάψετε ή να σβήσετε τη λάμπα στο 
φούρνο.

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Για πρόσβασης στις ρυθμίσεις χρόνου
ψησίματος, καθυστέρηση έναρξης και
χρονοδιακόπτη. Για εμφάνιση της ώρας
όταν ο φούρνος είναι σβηστός.
4. ΟΘΟΝΗ
5. ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Για αλλαγή των ρυθμίσεων ψησίματος.

6. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Περιστρέψτε τον για να επιλέξετε τη
θερμοκρασία που επιθυμείτε όταν
ενεργοποιείτε τις μη αυτόματες
λειτουργίες.

Σημείωση: Οι διακόπτες είναι βυθιζόμενοι. 
Πατήστε τους διακόπτες στο κέντρο για να 
βγουν έξω.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ 
ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, 
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας 
στην ιστοσελίδα www .whirlpool . eu/ register

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
 ΨΗΣΙΜΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Για το ψήσιμο οποιουδήποτε είδους φαγητού σε ένα μόνο 

ράφι.

 EΞΑΝΑΓΚ. ΑΕΡΑΣ
Για ψήσιμο διαφορετικών τροφίμων που απαιτούν την ίδια 

θερμοκρασία σε διαφορετικά επίπεδα (μέγιστο τρία) ταυτόχρονα. 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο 
διαφορετικών φαγητών χωρίς να μεταφέρονται οσμές από το ένα 
φαγητό στο άλλο.

MAXI COOKING
Για να ψήσετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (άνω των 2,5 κιλών). 

Συνιστάται να γυρίζετε το κρέας κατά τη διάρκεια ψησίματος 
για να εξασφαλίσετε ότι θα ροδοκοκκινίσουν και οι δύο πλευρές 
ομοιόμορφα. Συνιστάται επίσης να αλείφετε συχνά την άρθρωση 
για να μην στεγνώσει υπερβολικά.

ΠΙΤΣΑ
Για να ψήσετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη πίτσας 

και ψωμιού. Μια καλή ιδέα είναι να αλλάζετε τη θέση των ταψιών 
ψησίματος στη μέση του ψησίματος.

ΓΚΡΙΛ
Για να ψήσετε στο γκριλ μπριζόλες, σουβλάκια, λουκάνικα, 

λαχανικά ογκρατέν, καθώς και για να φρυγανίσετε ψωμί.
Όταν ψήνετε κρέας στο γκριλ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το 
λιποσυλλέκτη για τη συλλογή των χυμών ψησίματος: Τοποθετήστε 
το ταψί σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 
200 ml πόσιμο νερό.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΡΙΛ
Για να ψήσετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (μπούτια, ροστ 

μπίφ, κοτόπουλο). Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λιποσυλλέκτη 
για τη συλλογή των χυμών ψησίματος: Τοποθετήστε το ταψί σε 
οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 200 ml 
πόσιμο νερό.

 ΦΟΥΣΚΩΜΑ
Για να φουσκώσει αποτελεσματικά η γλυκιά και αλμυρή 

ζύμη. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στρέψτε το κουμπί 
του θερμοστάτη.

 ECO ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ
Για το ψήσιμο γεμιστών κομματιών και φιλετών κρέατος 

σε ένα μόνο ράφι. Το στέγνωμα του φαγητού αποτρέπεται με 
διακεκομμένη, απαλή κυκλοφορία αέρα.
Όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία ECO, το φως παραμένει 
σβηστό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος αλλά μπορείτε να το 
ανάψετε ξανά πιέζοντας το .

ΨΑΡΙ ΚΡΕΑΣ ΨΩΜΙ 

Οι λειτουργίες  δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη 
στην προσθήκη ατμού στους κύκλους ψησίματος. Μόνο όταν ο 
φούρνος είναι κρύος, ρίξτε πόσιμο νερό στην κάτω επιφάνεια του 
φούρνου και επιλέξτε τη λειτουργία που αντιστοιχεί στον τρόπο 
προετοιμασίας. Οι βέλτιστες ποσότητες και θερμοκρασίες νερού 
για κάθε κατηγορία τροφίμων παρατίθενται στον αντίστοιχο πίνακα 
μαγειρέματος. Μην προθερμαίνετε το φούρνο πριν προσθέσετε 
το φαγητό.

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για να επιλέξετε μια λειτουργία, περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής 
στο σύμβολο για τη λειτουργία που απαιτείται: η οθόνη θα ανάψει 
και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
Για να ξεκινήσετε μια λειτουργία που επιλέξατε, περιστρέψτε 
τον επιλογέα θερμοστάτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια ψησίματος μπορείτε να αλλάξετε 
λειτουργία γυρίζοντας το κουμπί επιλογής ή να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα θερμοστάτη. Η λειτουργία δεν 
ξεκινάει αν το κουμπί θερμοστάτη είναι ενεργό . Μπορείτε να 
ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος, το χρόνο τέλους ψησίματος (μόνο εάν 
ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος) και το χρονοδιακόπτη.

ΦΟΥΣΚΩΜΑ
Για να ξεκινήσει η λειτουργία “Φούσκωμα”, περιστρέψτε τον επιλογέα 
θερμοστάτη στο σχετικό σύμβολο. Αν ο φούρνος έχει ρυθμιστεί σε 
διαφορετική θερμοκρασία, η λειτουργία δεν θα ξεκινήσει.
Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος, το χρόνο 
τέλους ψησίματος (μόνο εάν ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος) και το 
χρονοδιακόπτη.

Μόνο όταν ο φούρνος είναι 
κρύος, γεμίστε την εσοχή του 
θαλάμου με την προτεινόμενη 
ποσότητα νερού στον αντίστοιχο 
πίνακα. Τοποθετήστε το φαγητό 
στο φούρνο. Ρυθμίστε και 
ενεργοποιήστε τη λειτουργία 

 : Στο τέλος, ανοίξτε 
προσεκτικά την πόρτα και 
αφήστε να διαφύγει ο ατμός 
αργά.
Σημείωση: Κατά το μαγείρεμα με 
ατμό, μην ανοίγετε την πόρτα και 
ποτέ μη συμπληρώνετε νερό.

3. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία, ένα ηχητικό σήμα και ένα εικονίδιο 
που αναβοσβήνει  στην οθόνη υποδεικνύουν ότι η φάση 
προθέρμανσης ενεργοποιήθηκε. Στο τέλος αυτής της φάσης, 
ένα ηχητικό σήμα και μια σταθερή εικόνα  στην οθόνη θα 
υποδεικνύουν ότι ο φούρνος έφτασε στη θερμοκρασία του: Στο 
σημείο αυτό, τοποθετήστε το φαγητό μέσα και προχωρήστε στο 
μαγείρεμα. 
Σημείωση: Η τοποθέτηση του φαγητού στο φούρνο πριν ολοκληρωθεί 
η προθέρμανση ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα για το 
τελικό ψήσιμο.
Μετά το ψήσιμο και με τη λειτουργία απενεργοποιημένη, το 
εικονίδιο  μπορεί να παραμείνει ορατό στην οθόνη ακόμα και 
μετά την απενεργοποίηση του ανεμιστήρα ψύξης για να υποδείξει 
ότι υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα στο θάλαμο.

άδειος.
Σημείωση: Συνιστάται να αερίσετε το χώρο μετά τη χρήση της 

συσκευής για πρώτη φορά.



Σημείωση: Ο χρόνος μετά τον οποίο το εικονίδιο απενεργοποιείται 
ποικίλλει επειδή εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος και η λειτουργία που χρησιμοποιείται. Σε 
κάθε περίπτωση, το προϊόν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι 
απενεργοποιημένο όταν ο δείκτης στον διακόπτη επιλογής βρίσκεται 
στο “0”.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Θα χρειαστεί να επιλέξετε μια λειτουργία πριν ξεκινήσετε τον 
προγραμματισμό ψησίματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Συνεχίστε να πιέζετε το  έως ότου το εικονίδιο  και το “00:00” 
αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να ρυθμίσετε το χρόνο 
ψησίματος και πατήστε το  για επιβεβαίωση.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία στρέφοντας τον επιλογέα 
θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία: Εκπέμπεται ένα ηχητικό 
σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι το μαγείρεμα 
ολοκληρώθηκε.
Σημείωση: για να ακυρώσετε το χρόνο ψησίματος που επιλέξατε, 
συνεχίστε να πιέζετε το  έως ότου το εικονίδιο  αρχίσει να 
αναβοσβήνει στην οθόνη, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το  για να 
επαναφέρετε το χρόνο στο “00:00”. Ο χρόνος ψησίματος περιλαμβάνει 
μια φάση προθέρμανσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ/
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Μετά τη ρύθμιση του χρόνου ψησίματος, η έναρξη της λειτουργίας 
μπορεί να καθυστερήσει προγραμματίζοντας τον χρόνο τέλους: 
Πιέστε το έως ότου το εικονίδιο  και η τρέχουσα ώρα 
αναβοσβήνουν στην οθόνη. 

Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να ρυθμίσετε την ώρα 
που θέλετε να τελειώσει το μαγείρεμα και πιέστε το  για 
επιβεβαίωση.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία στρέφοντας τον επιλογέα 
θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία: Η λειτουργία θα 
παραμείνει σε αναμονή έως ότου ξεκινήσει αυτόματα μετά από το 
χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε προκειμένου να τερματιστεί 
το μαγείρεμα στο χρόνο που επιλέξατε.
Σημείωση: Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, σβήστε το φούρνο 
περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής στη θέση “ ”.

ΤΕΛΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
ότι η λειτουργία ολοκληρώθηκε.
Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε μια διαφορετική 
λειτουργία ή στο  για να σβήσετε το φούρνο.
Σημείωση: Αν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός, στην οθόνη 
εμφανίζεται το “END” εναλλασσόμενο με τον απομένοντα χρόνο.
5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Αυτή η επιλογή δεν διακόπτει ή προγραμματίζει το ψήσιμο αλλά 
επιτρέπει τη χρήση της οθόνης ως χρονομετρητή, είτε όταν η 
λειτουργία είναι ενεργή είτε όταν ο φούρνος είναι σβηστός.
Συνεχίστε να πιέζετε το  έως ότου το εικονίδιο  και το “00:00” 
αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη 
ώρα και πιέστε το  για επιβεβαίωση. Θα παραχθεί ένα ηχητικό 
σήμα μόλις ο χρονοδιακόπτης ολοκληρώσει την αντίστροφη 
μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου.
Σημειώσεις: Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, συνεχίστε να πιέζεται 
το  έως ότου το εικονίδιο  αρχίσει να αναβοσβήνει, στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε το  για να επαναφέρετε το χρόνο στο “00:00”.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(ΛΕΠΤΑ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κέικ που φουσκώνουν

Ναι 170 30 - 50 2 

Ναι 160 30 - 50 2 
        

Ναι 160 40 - 60 4 
        

1 

Μπισκότα/τάρτες

Ναι 160 25 - 35 3 

Ναι 160 25 - 35 3 
               

Ναι 150 35 - 45 4 
               

2 

Πίτσα/Φοκάτσια
Ναι 190 - 250 15 - 50 1 / 2 

               

Ναι 190 - 250 20 - 50 4 2 

Λαζάνια/Ζυμαρικά στο φούρνο/  
Κανελόνια/Φλαν Ναι 190 - 200 45 - 65 2 

Αρνί/Μοσχάρι/Βοδινό/Χοιρινό 1 κιλό Ναι 190 - 200 80 - 110 3 

Κοτόπουλο/Κουνέλι/Πάπια 1 κιλό Ναι 200 - 230 50 - 100 2 

Ψημένο ψωμί 5' 250 2 - 6 5 



Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:
• Την ιστοσελίδα μας docs . whirlpool . eu
• Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
• Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (Βλ. 

τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος. XXXXXXXXXXXXXX Model: xxxXXXXxx 

 Κατεβάστε τον πλήρη Οδηγό χρήσης και φροντίδας από την ιστοσελίδα docs.whirlpool.eu για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

ΑΞΕΣΟΥΆΡ Σχάρα Ταψί ψησίματος ή ταψί 
για κέικ πάνω στη σχάρα

Ταψί ψησίματος/
Λιποσυλλέκτης ή  

Ταψί ψησίματος στη σχάρα

Λιποσυλλέκτης/
Ταψί Ψησίματος

ΣΥΝΤΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΡΟ (ML) ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΔΙΑΡΚΕΙΑ (MIN) ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Φιλέτα ψαριού / κοτολέτες 0,5 - 2 
cm  250 — 190 - 210 15 - 25 3 

Ολόκληρο ψάρι 300 - 600 g  250 — 190 - 210 15 - 30 3 

Ολόκληρο ψάρι 600 g - 1,2 kg  250 — 180 - 200 25 - 45 3 

Ψητό βοδινό 1 kg  250 — 190 - 210 40 - 55 3 

Αρνήσιο κότσι 500 g - 1,5 kg  250 — 170 - 190 60 - 75 2 

Κοτόπουλο / φραγκόκοτα / πάπια 
Ολόκληρη 1 - 1,5 kg  250 — 200 - 220 55 - 75 2 

Κοτόπουλο / φραγκόκοτα / πάπια 
Κομμάτι 500 γρ. - 1,5 kg  250 — 200 - 220 40 - 60 3 

Κοτόπουλο / γαλοπούλα / πάπια 
Ολόκληρο 3 kg  250 — 160 - 180 100 - 140 2 

Αρνάκι / Βοδινό / Χοιρινό 1 kg  250 — 170 - 190 60 - 100 3 

Ψωμάκι 80 - 100 g  200 — 200 - 220 30 - 45 3 

Ψωμάκι για σάντουιτς σε κουτάκι 
300 - 500 g  250 — 170 - 190 45 - 60 3 

Ψωμί 500 g - 2 kg  250 — 160 - 170 50 - 100 2 

Μπαγκέτες 200 - 300 g  250 — 200 - 220 30 - 45 3 

Ο υποδεικνυόμενος χρόνος περιλαμβάνει τη φάση προθέρμανσης: 
συνιστούμε να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο και να ρυθμίζετε το 
χρόνο ψησίματος όταν ξεκινάει η λειτουργία.

Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από το κάτω μέρος του 
φούρνου μετά το μαγείρεμα, απλώς ρίξτε 250 ml λευκό 
ξύδι στην εσοχή του θαλάμου (εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε 
ένα συγκεκριμένο προϊόν αφαλάτωσης. Για τη διαθεσιμότητα 
επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών). Αφήστε το 
να λειτουργήσει σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά και μετά 
καθαρίστε τον θάλαμο με ζεστό πόσιμο νερό και ένα μαλακό πανί. 
Ο καθαρισμός συνιστάται τουλάχιστον κάθε 5 έως 10  
κύκλους ψησίματος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Ο φούρνος δεν λειτουργεί.
Διακοπή ρεύματος.
Αποσύνδεση από την παροχή 
ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι 
είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.
Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε 
εάν η βλάβη παραμένει. 

Στην οθόνη εμφανίζεται το 
γράμμα “F” ακολουθούμενο από 
έναν αριθμό ή ένα γράμμα.

Βλάβη φούρνου. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πελατών και αναφέρετε τον αριθμό μετά το γράμμα “F”.

Στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη “Hot” και η επιλεγμένη 
λειτουργία δεν θα ξεκινήσει.

Πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αφήστε το φούρνο να κρυώσει πριν ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία.

400011552561


