
ELΣύντομος οδηγός

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

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

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
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 άδειος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη 
σωστή ρύθμιση της λειτουργίας.
Σημείωση: Συνιστάται να αερίσετε το χώρο μετά τη χρήση της συσκευής 
για πρώτη φορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
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1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την ενεργοποίηση του φούρνου επιλέγοντας μια λειτουργία. 
Περιστρέψτε στη θέση για απενεργοποίηση του φούρνου.
2. ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ  
Χρήσιμο ως χρονοδιακόπτης. Δεν ενεργοποιεί ή διακόπτει το 
μαγείρεμα.

3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Στρέψτε το για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, 
ενεργοποιώντας την επιλεγμένη λειτουργία.
4. LED ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ανάβει κατά τη διαδικασία θέρμανσης. Σβήνει μόλις ο φούρνος φτάσει 
στην επιθυμητή θερμοκρασία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
το μοντέλο που αγοράσατε. Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα 
αξεσουάρ από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

ΣΧΑΡΑ Χρησιμοποιήστε την για το ψήσιμο του 
φαγητού ή για τη στήριξη σκευών, ταψιών κέικ και 
άλλων σκευών κατάλληλων για χρήση στο φούρνο.

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ* Για χρήση ως ταψί για το μαγείρεμα 
κρέατος, ψαριών, λαχανικών, φοκάτσια, κ.λπ. ή για 
τοποθέτηση κάτω από τη σχάρα για τη συλλογή των 
χυμών μαγειρέματος.

ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ* Για να ψήνετε ψωμί και είδη 
αρτοποιίας, αλλά και κρέας, ψάρι σε λαδόκολλα κ.λπ.
Τοποθετήστε τη σχάρα στο απαιτούμενο επίπεδο 
κρατώντας την με κλίση ελαφρώς προς τα επάνω 

και ακουμπήστε πρώτα κάτω την ανυψωμένη πίσω πλευρά (που είναι 
γυρισμένη προς τα επάνω). Στη συνέχεια σύρετε οριζόντια κατά μήκος 
των οδηγών του ραφιού μέχρι τέρμα. Τα άλλα αξεσουάρ, όπως το ταψί 
ψησίματος, τοποθετούνται οριζόντια σύροντας τα κατά μήκος των οδηγών 
των ραφιών.
* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για να επιλέξετε μια λειτουργία, στρέψτε το κουμπί επιλογής στο 
σύμβολο με τη λειτουργία του επιθυμείτε.

 OFF
Για το σβήσιμο του φούρνου.

 ΦΩΣ
Για να ανάψει το φως στο θάλαμο.

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
Για το ψήσιμο οποιουδήποτε είδους φαγητού σε ένα μόνο ράφι.

 ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Για το ψήσιμο κέικ με υγρή γέμιση ή σε μία μόνο σχάρα. Αυτή η 

λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για ψήσιμο σε 
δύο επίπεδα. Αλλάξτε θέση στα σκεύη για να ψήσετε το φαγητό πιο 
ομοιόμορφα.

 GRILL
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.

 GRATIN
Για ψήσιμο μεγάλων κομματιών κρέατος. Συνιστάται να 

χρησιμοποιείτε το ταψί ψησίματος για τη συλλογή των χυμών 
ψησίματος: Τοποθετήστε τον δίσκο σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από 

τη σχάρα και προσθέστε 500 ml πόσιμο νερό.
 ΑΠΟΨΥΞΗ

Για απόψυξη φαγητού πιο γρήγορα.
2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για να ξεκινήσετε μια λειτουργία που επιλέξατε, περιστρέψτε τον 
επιλογέα θερμοστάτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Για 
να διακόψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, σβήστε το φούρνο, 
περιστρέψτε το κουμπί επιλογής και τον επιλογέα θερμοστάτη στο και .
3. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το LED του θερμοστάτη θα ανάψει 
επισημαίνοντας ότι ξεκίνησε η διαδικασία προθέρμανσης. Στο τέλος 
της διαδικασίας, το LED θερμοστάτη σβήνει υποδεικνύοντας ότι ο 
φούρνος έφτασε στην επιλεγμένη θερμοκρασία: Στο σημείο αυτό, 
τοποθετήστε το φαγητό μέσα και προχωρήστε στο ψήσιμο.
Σημείωση: Η τοποθέτηση του φαγητού στο φούρνο πριν ολοκληρωθεί η 
προθέρμανση ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα για το τελικό 
ψήσιμο.
. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Αυτή η επιλογή δεν διακόπτει ή ενεργοποιεί το πρόγραμμα ψησίματος 
αλλά σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το χρονομετρητή, είτε στο 
διάστημα που η λειτουργία είναι ενεργή ή όταν ο φούρνος είναι 
σβηστός. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, περιστρέψτε το 
κουμπί του χρονοδιακόπτη εντελώς δεξιόστροφα και, στη συνέχεια, 
γυρίστε το στην επιθυμητή διάρκεια, προχωρώντας αριστερόστροφα: 
ένα ηχητικό σήμα προειδοποιεί ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε σε συντήρηση ή καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές. 
Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να 
καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής. Φοράτε προστατευτικά γάντια. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή 
ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί από μικροΐνες. Εάν 
υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες 
απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Μη 
χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Εάν κάποιο από 
αυτά τα προϊόντα έρθει κατά λάθος σε επαφή με τις επιφάνειες της 
συσκευής, καθαρίστε το αμέσως με ένα υγρό πανί με μικροΐνες.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Μετά τη χρήση, αφήστε το φούρνο να κρυώσει και καθαρίστε τον, κατά 
προτίμηση ενώ είναι ακόμη ζεστός, για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις 
ή τους λεκέδες που δημιουργούνται από τα υπολείμματα τροφών. 
Για να απομακρύνετε τυχόν συμπύκνωμα που σχηματίστηκε από 
το μαγείρεμα φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αφήστε 
το φούρνο να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια καθαρίστε με ένα 
ύφασμα ή σφουγγάρι. Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό 
υγρό απορρυπαντικό.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αφήστε τα να μουλιάσουν σε νερό με απορρυπαντικό μετά τη χρήση. 
Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου για το χειρισμό τους, εάν είναι ακόμη 
ζεστά. Τα υπολείμματα φαγητών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με 
κατάλληλη βούρτσα ή σφουγγαράκι.
ΧΑΜΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
Η επάνω αντίσταση του grill μπορεί να κατεβεί για να καθαριστεί η άνω 
επιφάνεια του φούρνου: Βγάλτε την αντίσταση από την έδρα της, στη 
συνέχεια χαμηλώστε την. Για να επαναφέρετε την αντίσταση στη θέση 
της, τραβήξτε ελαφρά προς την πλευρά σας και βεβαιωθείτε ότι το 
γλωσσίδι στήριξης βρίσκεται σε κανονική θέση.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
Για να αφαιρέσετε την πόρτα, ανοίξτε την εντελώς και κατεβάστε τα 
άγκιστρα έως ότου φτάσουν σε θέση απασφάλισης (1). Κλείστε την 
πόρτα όσο περισσότερο μπορείτε (2). Πιάστε καλά την πόρτα και με τα 
δύο χέρια – μην την κρατάτε από τη χειρολαβή. Απλά αφαιρέστε την 
πόρτα (3) ενώ την κλείνετε τραβώντας προς τα επάνω (a) ταυτόχρονα 
έως ότου βγει από την έδρα της (b). 

1   2 

~60°

  3 
a

b
~15°

Ακουμπήστε την πόρτα στη μία πλευρά, πάνω σε μια μαλακή 
επιφάνεια. Επανατοποθετήστε την πόρτα μετακινώντας την προς 
την πλευρά του φούρνου, ευθυγραμμίζοντας τους γάντζους των 
μεντεσέδων με τις έδρες τους και ασφαλίζοντας την επάνω πλευρά 
στην έδρα του κάθε μεντεσέ. Χαμηλώστε την πόρτα και στη συνέχεια 
ανοίξτε την εντελώς. Χαμηλώστε τα άγκιστρα στην αρχική τους θέση: 
Βεβαιωθείτε ότι τα κατεβάσατε εντελώς κάτω. Δοκιμάστε να κλείσετε 
την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τον πίνακα 
ελέγχου. Διαφορετικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

CLICK & CLEAN - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 
Αφού βγάλετε την πόρτα και την ακουμπήσετε σε μια μαλακή 
επιφάνεια με τη χειρολαβή προς τα κάτω, πιέστε ταυτόχρονα τα 
δύο κλιπ συγκράτησης (1) και αφαιρέστε την άνω γωνία της πόρτας 
τραβώντας προς την πλευρά σας (2). 

1   2 
Σηκώστε και κρατήστε σταθερά το εσωτερικό τζάμι και με τα δύο 
χέρια, αφαιρέστε το και τοποθετήστε το σε μια μαλακή επιφάνεια πριν 
το καθαρίσετε (3).

3 
Για να επανατοποθετήσετε σωστά το τζάμι, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε 
να διαβάσετε το “R” στην αριστερή γωνία και ότι η καθαρή επιφάνεια 
(μη τυπωμένη) είναι γυρισμένη προς τα επάνω. Εισαγάγετε πρώτα 
τη μακριά πλευρά του τζαμιού που υποδεικνύεται με το “R” στις 
υποδοχές συγκράτησης και στη συνέχεια κατεβάστε το στη θέση 
του (4). Επανατοποθετήστε την άνω γωνία (5): ένα κλικ δείχνει 
ότι τοποθετήθηκε σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα είναι καλά 
σταθεροποιημένη πριν επανατοποθετήσετε την πόρτα.

4   5 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Αποσυνδέστε το φούρνο από την παροχή ρεύματος, ξεβιδώστε το 
καπάκι από το φως, αντικαταστήστε το λαμπτήρα και βιδώστε ξανά το 
καπάκι. Συνδέστε ξανά το φούρνο στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Μην 
χρησιμοποιήσετε το φούρνο πριν τοποθετήσετε ξανά το καπάκι του 
λαμπτήρα.
Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες αλογόνου τύπου 25W/230 
~ V, G9, T300°C. Ο λαμπτήρας που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι 
ειδικά σχεδιασμένος για οικιακές συσκευές και δεν είναι κατάλληλος για 
το γενικό φωτισμό δωματίου μέσα στο σπίτι. Μπορείτε να προμηθευτείτε 
τους λαμπτήρες από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν… Πιθανές αιτίες Λύσεις

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.
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Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:
• Την ιστοσελίδα μας docs . indesit . 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 


