
ELΣύντομος οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Πίνακας ελέγχου
2. Ανεμιστήρας
3. Κυκλική αντίσταση  

(δεν είναι ορατή)
4. Οδηγοί ραφιού  

(το επίπεδο υποδεικνύεται στη 
μπροστινή πλευρά του φούρνου)

5. Πόρτα
6. Επάνω αντίσταση/γκριλ
7. Λάμπα
8. Πινακίδα αναγνώρισης  

 (να μην αφαιρείται)
9. Κάτω αντίσταση  

(δεν φαίνεται)

1. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την ενεργοποίηση του φούρνου 
επιλέγοντας μια λειτουργία. 
Περιστρέψτε στη θέση για 
απενεργοποίηση του φούρνου.

2. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΡΟΛΟΪ

3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Στρέψτε το για να επιλέξετε 
θερμοκρασία.

4. LED ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ανάβει κατά τη διαδικασία 
θέρμανσης. Σβήνει μόλις ο 
φούρνος φτάσει στην επιθυμητή 
θερμοκρασία.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

8

9

7

6

1 2 3 4

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.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΧΑΡΑ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ* ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ* ΚΙΝΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ *

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

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.

Για να ψήνετε ψωμί και πίτες 
αλλά και κρέας, ψάρι σε 
λαδόκολλα κ.λπ.

Για να βάζετε και να βγάζετε 
εύκολα εξαρτήματα.

ΣΟΥΒΛΑ* * Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που 
αγοράσατε.
Άλλα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν χωριστά από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Για ομοιόμορφο ψήσιμο 
μεγάλων κομματιών κρέατος 
και πουλερικών.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Τοποθετήστε τη σχάρα οριζόντια σύροντας στους οδηγούς 
του ραφιού και βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το ανυψωμένο 
άκρο είναι γυρισμένη προς τα επάνω.
Τα άλλα αξεσουάρ, όπως το ταψί για λίπη και το ταψί 
ψησίματος, τοποθετούνται οριζόντια με τον ίδιο τρόπο 
όπως η σχάρα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 
ΡΑΦΙΟΥ
• Για να αφαιρέσετε τους οδηγούς ραφιών, σηκώστε τους 
οδηγούς και στη συνέχεια τραβήξτε απαλά το κάτω τμήμα 
έξω από την υποδοχή του: τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τα 
ράφια.
• Για να τοποθετήσετε ξανά τους οδηγούς ραφιών, πρώτα 
τοποθετήστε τους στην άνω υποδοχή. Κρατώντας τους 
σηκωμένους, σύρετε μέσα στο θάλαμο ψησίματος και 
κατεβάστε τους στη θέση τους στις κάτω υποδοχές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ 
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ)
Αφαιρέστε τους οδηγούς ραφιών από το φούρνο και 
αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό από τους κινητούς 
οδηγούς.
Σφίξτε το άνω κλιπ του κινητού οδηγού στον οδηγό 
ραφιού και σύρετε τον μέχρι τέρμα. Κατεβάστε το άλλο 
κλιπ στη θέση τους. Για να ασφαλίσει ο οδηγός, πιέστε το 
κάτω τμήμα του κλιπ προς τον οδηγό ραφιού. Βεβαιωθείτε 
ότι οι κινητοί οδηγοί μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. 
Επαναλάβετε τα βήματα στον άλλο οδηγό ραφιού στο ίδιο 
επίπεδο.

Σημείωση: Οι κινητοί οδηγοί μπορούν να τοποθετηθούν σε 
οποιοδήποτε ράφι.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΒΛΑΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
Πιέστε τη σούβλα μέσα από το κέντρο του κρέατος (δεμένο 
με σπάγκο αν είναι κοτόπουλο) και σύρετε το κρέας 
μέσα στη σούβλα έως ότου σταθεροποιηθεί πάνω στο 
πιρούνι χωρίς να κινείται. Πιέστε το δεύτερο πιρούνι πάνω 
στη σούβλα και σύρετέ το έως ότου σταθεροποιήσει το 
κρέας καλά στη θέση του. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης για 
να ασφαλίσει στη θέση του. Τοποθετήστε το άκρο στην 
υποδοχή που υπάρχει στο θάλαμο ψησίματος του φούρνου 
και ακουμπήστε το στρογγυλό τμήμα στο υποστήριγμα.

Σημείωση: Για τη συλλογή των χυμών ψησίματος, τοποθετήστε 
το ταψί λίπους από κάτω και προσθέστε 500 ml νερό. Για να μην 
καείτε όταν η σούβλα είναι ζεστή, πιάστε την μόνο από την 
πλαστική χειρολαβή (η οποία πρέπει να αφαιρεθεί πριν από το 
ψήσιμο). Η χρήση αυτού του αξεσουάρ επιτρέπεται μόνο σε 
συνδυασμό με τη λειτουργία γκριλ τούρμπο.



EL

.ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
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 τυχόν προστατευτικό χαρτόνι ή 
διαφανή μεμβράνη από τον φούρνο και αφαιρέστε τυχόν 
αξεσουάρ από το εσωτερικό του. 

Ζεστάνετε το φούρνο στους 250 °C για περίπου μία 
ώρα, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
"Convection bake" (Συμβατικό ψήσιμο). 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.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

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

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για το σβήσιμο του φούρνου.
 ΦΩΣ
Για να ανάψετε τη λάμπα του φούρνου.
 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
Για το ψήσιμο οποιουδήποτε είδους φαγητού σε ένα 
μόνο ράφι.
DIAMOND CLEAN (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
Η δράση του ατμού που απελευθερώνεται κατά 

τον ειδικό κύκλο καθαρισμού με χαμηλή θερμοκρασία, 
επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση της βρωμιάς και των 
υπολειμμάτων τροφίμων. Αυτή η λειτουργία πρέπει 
να ενεργοποιείται μόνο όταν ο φούρνος είναι κρύος 
και αφού ρίξετε 200 ml νερό στην κάτω επιφάνεια του 
φούρνου. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη για 30 λεπτά και τη 
θερμοκρασία στους 90 °C. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, 
περιμένετε για περίπου 15 λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα.

ΣΥΜΒ. ΨΗΣΙΜΟ
Για το ψήσιμο κρέατος ή κέικ με υγρή γέμιση σε 

ένα επίπεδο. Η λειτουργία αυτή παρέχει ένα ομοιόμορφο, 
χρυσαφένιο και τραγανό μαγείρεμα.

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 ταψί λίπους για τη 
συλλογή των χυμών ψησίματος: Τοποθετήστε το ταψί σε 
οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 
500 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 500 ml πόσιμο νερό. Η σούβλα 
(εάν παρέχεται) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτή τη 
λειτουργία.

ΑΠΟΨΥΞΗ
Για απόψυξη φαγητού πιο γρήγορα.
 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.

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Χρήσιμη για το ροδοκοκκίνισμα της κάτω επιφάνειας 

του φαγητού. Η λειτουργία αυτή συνιστάται επίσης και για 
αργό ψήσιμο, για τελείωμα του ψησίματος πιάτων με ζουμί 
και για να φτιάχνετε συμπυκνωμένες σάλτσες.

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία που επιλέξατε, γυρίστε τον 
επιλογέα θερμοστάτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που 
επιθυμείτε.
DIAMOND CLEAN (Εάν υπάρχει) 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού “Diamond 
Clean”, ρίξτε 200 ml πόσιμο νερό στην κάτω επιφάνεια του 
φούρνου, στη συνέχεια στρέψτε το κουμπί επιλογής και τον 
επιλογέα θερμοστάτη στο εικονίδιο . 

. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΡΟΛΟΪ
1. Εικονίδιο έναρξης χρόνου 

μαγειρ
2. Εικονίδιο χρόνου τέλους 

μαγειρ
3. Εικονίδιο ρύθμισης 

χρονομετρητή
4. Κορώνα ρολογιού
5. Εικονίδιο ρύθμισης ώρας

. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
Πατήστε την κορώνα του ρολογιού τέσσερις φορές 
έως ότου το εικονίδιο αναβοσβήνει στην οθόνη. 
Περιστρέψτε την κορώνα του ρολογιού για να επιλέξετε τη 
σωστή ώρα και μετά επιβεβαιώστε πιέζοντας την κορώνα 
του ρολογιού.
Σημείωση: Η ώρα πρέπει να ρυθμίζεται κατά την πρώτη χρήση 
και μετά από διακοπή ρεύματος.

. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡ 
Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια, πρέπει να επιλέξετε το χρόνο 
τέλους μαγειρέματος. Αφού επιλέξετε μια λειτουργία και 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις ανάγκες σας, 
πατήστε την κορώνα του ρολογιού δύο φορές έως ότου το 
εικονίδιο αναβοσβήνει στην οθόνη. Περιστρέψτε την 
κορώνα του ρολογιού για να ρυθμίσετε το χρόνο τέλους 
μαγειρέματος και μετά ρυθμίστε τη διάρκεια μαγειρέματος. 
Πιέστε την κορώνα του ρολογιού για επιβεβαίωση και 
ξεκινήστε το μαγείρεμα: ένας ήχος και το εικονίδιο που 
αναβοσβήνει θα σας ειδοποιήσουν όταν ολοκληρωθεί ο 
χρόνος μαγειρέματος.
Σημείωση: ο μικρότερος χρόνος που μπορείτε να ρυθμίσετε 
είναι 2 λεπτά. Για να ελέγξετε τον επιλεγμένο χρόνο τέλους 
μαγειρέματος, πιέστε την κορώνα του ρολογιού μία φορά 
κατά τη διάρκεια μαγειρέματος. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

(°C)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
(ΛΕΠΤΑ) 

ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κέικ με ζύμη που φουσκώνει/αφράτα κέικ
Ναι 150 - 175 35 - 90

3 

Ναι 150 - 170 30 - 90
4

        
1

Πίτες με γέμιση  
(τσιζκέικ, στρούντελ, μηλόπιτα)

Ναι 150 - 190 30 - 85
3

Ναι 150 - 190 35 - 90
4

            
1

Μπισκότα / Μικρά κέικ
Ναι 160 - 175 20 - 45

3

Ναι 150 - 175 20 - 45
4 

                    
1

Σουδάκια
Ναι 175 - 200 30 - 40

3

Ναι 170 - 190 35 - 45
4

                    
1

Μαρέγκα
Ναι 100 110- 150

3

Ναι 100 130 - 150
4

      
1

Πίτσα/Ψωμί/Φοκάτσια
Ναι 190 - 250 12 - 50

3

Ναι 190 - 250 20 - 50
4

     
1

Κατεψυγμένη πίτσα 
Ναι 250 10 - 15

3

Ναι 250 10 - 20
4

     
1

Αλμυρές πίτες  
(χορτόπιτα, κις)

Ναι 175 - 200 35 - 55
3

     

Ναι 175 - 190 45 - 60
4

     
1

     

Βολοβάν/αλμυρά κράκερ με φύλλο κρούστας
Ναι 175 - 200 20 - 30

3

Ναι 175 - 190 25 - 45
4

     
1

Λαζάνια/Φλαν/Ζυμαρικά στο φούρνο/ 
Κανελόνια

Ναι 200 45 - 65
3

     

πριν τελειώσει ο χρόνος, πιέστε προς τα κάτω την κορώνα του 
ρολογιού για 5 δευτερόλεπτα: ο φούρνος θα επιστρέψει ξανά 
στο μη αυτόματο μαγείρεμα. Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, 
πιέστε προς τα κάτω την κορώνα του ρολογιού για 5 
δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα, μετά 
πιέστε την κορώνα του ρολογιού μία φορά για να ακυρώσετε 
όλες τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μη αυτόματο 
μαγείρεμα.
. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Παρέχεται η δυνατότητα να μεταθέσετε την έναρξη 
μιας λειτουργίας ρυθμίζοντας το χρόνο έναρξης 
μαγειρέματος. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία και ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις ανάγκες σας, πατήστε 
την κορώνα του ρολογιού μόνο μία φορά. Στην οθόνη 
αναβοσβήνει το εικονίδιο : περιστρέψτε την κορώνα του 
ρολογιού για να επιλέξετε το χρόνο έναρξης μαγειρέματος 
και πιέστε την για επιβεβαίωση. Στην οθόνη αναβοσβήνει 
το εικονίδιο : περιστρέψτε την κορώνα του ρολογιού για 
να επιλέξετε το χρόνο τέλους μαγειρέματος και πιέστε την 
για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Και τα δύο εικονίδια, 
και  θα παραμείνουν αναμμένα έως ότου ξεκινήσει ο 
κύκλος μαγειρέματος.

. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, το αναλογικό ρολόι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης. Για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο 

φούρνος είναι σβηστός και πατήστε την κορώνα του 
ρολογιού 3 φορές: Στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο 

. Περιστρέψτε την κορώνα του ρολογιού για να 
ρυθμίσετε τη διάρκεια, μετά πιέστε την για να ξεκινήσει 
ο χρονοδιακόπτης: ένα ηχητικό σήμα προειδοποιεί ότι 
ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. 
Σημείωση: ο μικρότερος χρόνος που μπορείτε να ρυθμίσετε 
είναι 2 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη 
πριν τελειώσει ο χρόνος, πιέστε προς τα κάτω την κορώνα του 
ρολογιού για 5 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε το 
ηχητικό σήμα, πιέστε την κορώνα του ρολογιού μία φορά.
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 
μαγείρεμα.
Σημείωση: Η τοποθέτηση του φαγητού στο φούρνο πριν 
ολοκληρωθεί η προθέρμανση ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα για το τελικό μαγείρεμα.
Για να διακόψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, 
σβήστε το φούρνο, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής και τον 
επιλογέα θερμοστάτη στο και .



EL
ΣΥΝΤΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
(°C)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
(ΛΕΠΤΑ) 

ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

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

Κοτόπουλο / κουνέλι / πάπια 1 kg Ναι 200 50 - 100
3

Γαλοπούλα / Χήνα 3 kg Ναι 200 80 - 130
2

Ψάρι στο φούρνο / σε λαδόκολλα  
(φιλέτο, ολόκληρο)

Ναι 175 - 200 40 - 60
3

Γεμιστά λαχανικά  
(ντομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες)

Ναι 175 - 200 50 - 60
2

Ψητό κοτόπουλο 1-1,3 kg
— 200 55 - 70 *

2 1

— 250 60 - 80
2 1

Φρυγανισμένο ψωμί — 200 2 - 5
5

Ψάρι φιλέτο/μπριζόλες — 200 20 - 30 *
4 3

Λουκάνικα / σουβλάκια-κεμπάμπ /  
παϊδάκια / μπιφτέκια χάμπουργκερ

— 200 30 - 40 *
5 4

Ψητό βοδινό σινιάν 1 kg — 200 35 - 45 **
3

     

Μπούτι αρνίσιο/Κότσι — 200 60 - 90 **
3

Ψητές πατάτες — 200 45 - 55 **
3

Λαχανικά ογκρατέν — 200 20 - 30
3

     

Λαζάνια και κρέας Ναι 200 50 - 100 ***
4

     
1

Κρέας και πατάτες Ναι 200 45 - 100 ***
4

     
1

Ψάρι και λαχανικά Ναι 175 30 - 50 ***
4

     
1

* Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος.
** Γυρίστε το φαγητό στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος (αν είναι απαραίτητο).
*** Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια: Μπορείτε να αφαιρείτε το φαγητό από το φούρνο σε διαφορετικούς χρόνους, ανάλογα με 
την προσωπική προτίμηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Συμβατικό Γκριλ Γκριλ τoύρμπo Συμβ. ψήσιμo Eξαναγκ. αέρας

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Σχάρα

Ταψί γενικής χρήσης 
επάνω σε σχάρα

Ταψί για λίπη/ταψί 
ψησίματος ή ταψί 

γενικής χρήσης επάνω σε 
συρμάτινη σχάρα

Λιποσυλλέκτης / Ταψί 
ψησίματος

Σούβλα  
(εάν υπάρχει)

Λιποσυλλέκτης με 
500 ml νερό

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Στον πίνακα αναφέρεται η καλύτερη λειτουργία, 
εξαρτήματα και επίπεδο που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για τους διαφορετικούς τύπους φαγητού. Η διάρκεια 
ψησίματος ξεκινά από τη στιγμή που τοποθετείται 
το φαγητό στο φούρνο, χωρίς να περιλαμβάνεται η 
προθέρμανση (εάν χρειάζεται). Οι θερμοκρασίες και οι 
χρόνοι ψησίματος είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από 
την ποσότητα του φαγητού και τον τύπο του εξαρτήματος 
που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε αρχικά τις 
ελάχιστες συνιστώμενες τιμές και, εάν το φαγητό δεν 
έχει μαγειρευτεί αρκετά, προχωρήστε σε μεγαλύτερες 
τιμές. Χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ που παρέχονται 
και κατά προτίμηση σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες 
γλυκού και ταψιά γενικής χρήσης. Μπορείτε επίσης 

να χρησιμοποιήσετε σκεύη και αξεσουάρ από πιρέξ ή 
στεατίτη, ωστόσο πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος 
μαγειρέματος θα είναι λίγο μεγαλύτερος.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΨΗΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Eξαναγκ. αέρας", μπορείτε 
να μαγειρέψετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά τα 
οποία χρειάζονται την ίδια θερμοκρασία ψησίματος 
(για παράδειγμα: ψάρι και λαχανικά), χρησιμοποιώντας 
διαφορετικά ράφια. Αφαιρέστε το φαγητό που απαιτεί 
μικρότερο χρόνο ψησίματος και αφήστε στο φούρνο το 
φαγητό που απαιτεί το μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



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.

• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά 
απορρυπαντικά. 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 από κάθε χρήση, αφήστε το φούρνο να κρυώσει 
και μετά καθαρίστε τον, κατά προτίμηση ενώ είναι ακόμα 
ζεστός, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα ή τους λεκέδες 
από τα τρόφιμα. Για να στεγνώσει τυχόν υγρασία που 
δημιουργήθηκε λόγω ψησίματος φαγητού με υψηλή 
περιεκτικότητα σε νερό, αφήστε το φούρνο να κρυώσει 
εντελώς και στη συνέχεια καθαρίστε τον με ένα ύφασμα ή 
ένα σφουγγάρι.

• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία “Diamond Clean” για 
βέλτιστο καθάρισμα των εσωτερικών επιφανειών. (εφόσον 
διατίθεται).
• Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό 
απορρυπαντικό.
• Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του φούρνου, μπορείτε 
να βγάλετε την πόρτα.

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.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ  
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
Ο φούρνος εξοπλίζεται με ειδική καταλυτική επένδυση 
που διευκολύνει τον καθαρισμό του θαλάμου 
μαγειρέματος χάρη στην ειδική αυτοκαθαριζόμενη 
επίστρωση, η οποία είναι εξαιρετικά πορώδης και είναι 
σε θέση να απορροφήσει τα λίπη και τη βρωμιά. Αυτά 
τα καπάκια εφαρμόζονται στους οδηγούς ραφιών: Όταν 
επανατοποθετείτε και επαναπροσαρμόζετε τους οδηγούς 
ραφιών, να βεβαιώνεστε ότι οι γάντζοι στην κορυφή είναι 
τοποθετημένοι στις κατάλληλες οπές στα καπάκια.

Για την καλύτερη χρήση των ιδιοτήτων αυτοκαθαρισμού 
των καπακιών, σας προτείνουμε να ζεστάνετε το φούρνο 
στους 200 °C για περίπου μία ώρα χρησιμοποιώντας τη 
λειτουργία “Συμβ. ψήσιμο”. Ο φούρνος κατά τη διάρκεια 
αυτής της λειτουργίας πρέπει να είναι άδειος. Στη συνέχεια 
αφήστε το φούρνο να κρυώσει πριν καθαρίσετε τα 
υπολείμματα τροφών με ένα μη διαβρωτικό σφουγγαράκι.
Σημείωση: Η χρήση διαβρωτικών ή αποξεστικών ουσιών, 
χοντρές βούρτσες, ξύστρες για πουρί ή σπρέι φούρνου που 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην καταλυτική επιφάνεια και 
να καταστρέψουν τις ιδιότητες αυτόματου καθαρισμού της.
Αν απαιτείται αντικατάσταση των καπακιών, επικοινωνήστε με το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
1. Αποσυνδέστε το φούρνο από την ηλεκτρική 

τροφοδοσία.

2. Ξεβιδώστε το καπάκι από το φως, αντικαταστήστε το 
λαμπτήρα και βιδώστε ξανά το καπάκι.

3. Συνδέστε ξανά το φούρνο στην ηλεκτρική 
τροφοδοσία.

Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες αλογόνου 
20-40 W/230 ~ V τύπου 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 (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 
244/2009). Μπορείτε να προμηθευτείτε τους λαμπτήρες από το 
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Αν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες αλογόνου, μη χειρίζεστε τους 
λαμπτήρες με γυμνά χέρια καθώς τα αποτυπώματα μπορεί να 
τους καταστρέψουν. Μην χρησιμοποιήσετε το φούρνο πριν 
τοποθετήσετε ξανά το καπάκι του λαμπτήρα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 
κρυώσει πριν προχωρήσετε σε 
συντήρηση ή καθαρισμό.
Μην 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.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



EL
ΧΑΜΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
1. Αφαιρέστε τους πλαϊνούς οδηγούς του ραφιού.

2. 
2

1

Τραβήξτε την αντίσταση ελαφρώς λίγο προς τα έξω και 
χαμηλώστε την.

3. Για να επαναφέρετε την αντίσταση στη θέση της, 
ανασηκώστε την τραβώντας την ελαφρώς προς τη 
μεριά σας και βεβαιωθείτε ότι κάθεται πάνω στα 
πλευρικά στηρίγματα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
1. Για να αφαιρέσετε την πόρτα, ανοίξτε εντελώς και 

κατεβάστε τα άγκιστρα έως ότου φτάσουν σε θέση 
απασφάλισης.

2. 

b

a

Κλείστε την πόρτα όσο περισσότερο μπορείτε.
Πιάστε καλά την πόρτα και με τα δύο χέρια – μην την 
κρατάτε από τη χειρολαβή.
Απλά αφαιρέστε την πόρτα ενώ την κλείνετε τραβώντας 
προς τα επάνω ταυτόχρονα έως ότου βγει από την έδρα 
της. Ακουμπήστε την πόρτα στη μία πλευρά, πάνω σε μια 
μαλακή επιφάνεια.

a

b

~15°

3. 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.

4. Χαμηλώστε την πόρτα και στη συνέχεια ανοίξτε την 
εντελώς. Χαμηλώστε τα άγκιστρα στην αρχική τους 
θέση: Βεβαιωθείτε ότι τα κατεβάσατε εντελώς κάτω.

b

a

Ασκήστε ελαφριά πίεση για να βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα 
βρίσκονται στη σωστή θέση (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

5. 

“CLICK”

Δοκιμάστε να κλείσετε την πόρτα και βεβαιωθείτε 
ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τον πίνακα ελέγχου. 
Διαφορετικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα: Αν 
δεν λειτουργεί κανονικά μπορεί να προκληθεί ζημιά 
στην πόρτα.



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. 

Η ώρα της ημέρας είναι 
λανθασμένη.

Διακοπή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα 
και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. 
Πρέπει να μηδενίσετε την ώρα της ημέρας, όπως 
υποδεικνύεται στο κεφάλαιο "Καθημερινή χρήση".

Η πόρτα δεν κλείνει καλά. Τα άγκιστρα ασφαλείας 
βρίσκονται σε λάθος θέση.

Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα ασφαλείας βρίσκονται 
στη σωστή θέση ακολουθώντας τις οδηγίες για την 
αφαίρεση και την επανατοποθέτηση της πόρτας 
στην ενότητα “Καθαρισμός και συντήρηση”.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

400011532622

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.
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