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FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-
Informationen zu erhalten:
www.aeg.com
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

 Warn-/ Sicherheitshinweise

 Allgemeine Informationen und Empfehlungen

 Umweltinformationen

Änderungen vorbehalten.
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1.  SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen

WARNUNG!

Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie
Gefahr einer dauerhaften Behinderung.

• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
• Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs

oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche
Teile sind heiß.

• Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

1.2 Allgemeine Sicherheit
• Nur eine qualifizierte Fachkraft darf den

Elektroanschluss des Geräts vornehmen und das
Kabel austauschen.

• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
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• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand
führen.

• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.

• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen

Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,

Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.

• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf
der Glaskeramik-/Glasfläche feststellen.
Stromschlaggefahr!

• Der Geräteinnenraum wird während des Betriebs
heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente im
Geräteinnern. Verwenden Sie zum Anfassen des
Zubehörs und der Töpfe wärmeisolierende
Handschuhe.

• Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von der
Stromversorgung.

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet
ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um einen
Stromschlag zu vermeiden.

• Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder
Metallschwämmchen zum Reinigen der Glastür; diese
könnten die Glasfläche verkratzen und zum
Zersplittern der Scheibe führen.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.

• Seien Sie beim Anfassen der
Aufbewahrungsschublade vorsichtig. Sie kann heiß
werden.
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• Ziehen Sie die Einhängegitter erst vorne und dann
hinten von der Seitenwand weg und nehmen Sie sie
heraus. Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter
die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge
durch.

• Gemäß den Verdrahtungsregeln muss bei
Festverdrahtung eine Vorrichtung zur Trennung des
Gerätes von der Spannungsversorgung vorhanden
sein.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.

• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.

• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.

• Ziehen Sie das Gerät nicht am
Türgriff.

• Das Küchenmöbel und die
Einbaunische müssen die passenden
Abmessungen aufweisen.

• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät
unterhalb von bzw. zwischen sicheren
Konstruktionen montiert wird.

• Einige Teile des Geräts sind
stromführend. Das Küchenmöbel
muss auf allen Seiten mit dem Gerät
abschließen, um einen Kontakt mit
stromführenden Teilen zu vermeiden.

• Die Seiten des Geräts dürfen nur an
Geräte oder Einheiten in gleicher
Höhe angrenzen.

• Stellen Sie das Gerät nicht auf einem
Sockel auf.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.

• Bringen Sie einen Kippschutz an, um
ein Umkippen des Geräts zu
verhindern. Siehe hierzu Kapitel
Montage.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.

• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.

• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die

elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.

• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
die Gerätetür nicht berührt,
insbesondere wenn die Tür heiß ist.

• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
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• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.

• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.

• Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.

• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.

• Schließen Sie die Gerätetür ganz,
bevor Sie den Netzstecker in die
Steckdose stecken.

2.3 Verwendung

WARNUNG!
Es besteht Verletzungs- und
Verbrennungsgefahr.
Stromschlaggefahr.

• Das Gerät ist ausschließlich für die
Verwendung im Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.

• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.

• Schalten Sie das Gerät nach jedem
Gebrauch aus.

• Gehen Sie beim Öffnen der Tür
vorsichtig vor, wenn das Gerät in
Betrieb ist. Es kann heiße Luft
austreten.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.

WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!

• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.

• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.

• Achten Sie beim Öffnen der Tür
darauf, dass keine Funken oder
offenen Flammen in das Geräts
gelangen.

• Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig.
Bei der Verwendung von Zutaten, die
Alkohol enthalten, kann ein Alkohol-
Luftgemisch entstehen.

WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.

• Um Beschädigungen oder
Verfärbungen der Emailbeschichtung
zu vermeiden:
– Stellen Sie feuerfestes Geschirr

oder andere Gegenstände nicht
direkt auf den Boden des Geräts.

– Stellen Sie kein Wasser in das
heiße Gerät.

– Lassen Sie nach dem Ausschalten
des Geräts kein feuchtes Geschirr
oder feuchte Speisen im
Backofeninnenraum stehen.

– Gehen Sie beim Herausnehmen
oder Einsetzen der
Innenausstattung sorgfältig vor.

• Verfärbungen der Emailbeschichtung
haben keine Auswirkung auf die
Leistung des Geräts. Sie stellen
keinen Mangel im Sinne des
Gewährleistungsrechtes dar.
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• Verwenden Sie für feuchte Kuchen
das tiefe Blech. Fruchtsäfte können
bleibende Flecken verursachen.

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.

• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.

• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät
oder direkt auf den Boden des
Geräts.

• Kochgeschirr aus Gusseisen oder
Aluminiumguss oder mit
beschädigten Böden kann zu Kratzern
führen. Heben Sie das Kochgeschirr
stets an, wenn Sie es auf der
Kochfläche umsetzen möchten.

• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.

2.4 Reinigung und Pflege

WARNUNG!
Verletzungs-, Brandgefahr
sowie Risiko von Schäden
am Gerät.

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten
immer das Gerät aus.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
abgekühlt ist. Es besteht die Gefahr,
dass die Glasscheiben brechen.

• Ersetzen Sie die Türglasscheiben
umgehend, wenn sie beschädigt sind.
Wenden Sie sich an den
Kundendienst.

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.

• Fett- oder Speisereste im Gerät
können einen Brand verursachen.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.

• Falls Sie ein Backofenspray
verwenden, befolgen Sie bitte
unbedingt die Anweisungen auf der
Verpackung.

• Reinigen Sie die katalytische
Emailbeschichtung (falls vorhanden)
nicht mit Reinigungsmitteln.

2.5 Innenbeleuchtung
• Die Leuchtmittel in diesem Gerät sind

nur für Haushaltsgeräte geeignet.
Benutzen Sie sie nicht für die
Raumbeleuchtung.

WARNUNG!
Stromschlaggefahr.

• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung, bevor Sie die
Lampe austauschen.

• Verwenden Sie dazu eine Lampe mit
der gleichen Leistung.

2.6 Entsorgung

WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.

• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.

• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschliessen.
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3. GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Allgemeine Übersicht

1 3 4 52

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1 Kochfeld-Einstellknöpfe

2 Temperaturkontrolllampe/-symbol/-
anzeige

3 Temperaturwahlknopf

4 Backofen-Einstellknopf

5 Kochfeldkontrolllampe/-symbol/-
anzeige

6 Grill

7 Backofenbeleuchtung

8 Ventilator

9 Einhängegitter, herausnehmbar

10 Einschubebenen

3.2 Kochfeldanordnung

180 mm

180 mm

140 mm

140 mm

6 5

1 2 3

4

1 Kochzone 1200 W

2 Dampfauslass - die Anzahl und
Position variiert je nach Modell

3 Kochzone 1800 W

4 Kochzone 1200 W

5 Restwärmeanzeige

6 Kochzone 1800 W

3.3 Zubehör
• Kombirost

Für Kochgeschirr, Kuchenformen,
Braten.

• Backblech
Für Kuchen und Plätzchen.

• Brat- und Fettpfanne
Zum Backen und Braten oder zum
Auffangen von abtropfendem Fett.

• Optionale Teleskopauszüge
Für Roste und Backbleche. Sie
können getrennt bestellt werden.

• Schublade
Die Schublade befindet sich
unterhalb des Garraums.
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4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

4.1 Erste Reinigung
Nehmen Sie die Zubehörteile und die
herausnehmbaren Einhängegitter aus
dem Gerät.

Siehe Kapitel „Reinigung
und Pflege“.

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten
Gebrauch.
Setzen Sie das Zubehör und die
herausnehmbaren Einhängegitter wieder
in ihrer ursprünglichen Position ein.

4.2 Vorheizen
Heizen Sie das leere Gerät vor, um
Fettreste zu verbrennen.

1. Stellen Sie die Funktion  und die
Höchsttemperatur ein.

2. Lassen Sie das Gerät 1 Stunde lang
eingeschaltet.

3. Stellen Sie die Funktion  und die
Höchsttemperatur ein. Die
Höchsttemperatur für diese Funktion
ist 210 °C.

4. Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang
eingeschaltet.

5. Stellen Sie die Funktion  und die
Höchsttemperatur ein.

6. Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang
eingeschaltet.

Das Zubehör kann heißer werden als bei
normalem Gebrauch. Das Gerät kann
Geruch und Rauch verströmen. Das ist
normal. Sorgen Sie für eine ausreichende
Belüftung.

5. KOCHFELD - TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

5.1 Kochstufe

Symbole Funktion

Stellung Aus

1 - 9 Kochstufen

Nutzen Sie die Restwärme,
um den Energieverbrauch zu
senken. Schalten Sie die
Kochzone ca. 5-10 Minuten
vor Ende des Garvorgangs
aus.

Drehen Sie den Einstellknopf auf die
gewünschte Kochstufe.
Die Kontrolllampe des Kochfelds
leuchtet auf.
Zum Beenden des Kochvorgangs muss
der Einstellknopf in die Stellung Aus
gedreht werden.

Die Kontrolllampe des Kochfelds erlischt,
wenn alle Kochzonen ausgeschaltet sind.

5.2 Restwärmeanzeige

WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.

Die Anzeige leuchtet auf, wenn eine
Kochzone heiß ist.

6. KOCHFELD – TIPPS UND HINWEISE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
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6.1 Kochgeschirr

Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.

Kochgeschirr aus
Stahlemaille oder mit
Aluminium- oder
Kupferböden kann
Verfärbungen der
Glaskeramikoberfläche
verursachen.

6.2 Energie sparen
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn

möglich, mit einem Deckel ab.

• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem
Einschalten der Kochzone auf.

• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.

• Kochgeschirrboden und Kochzone
sollten gleich groß sein.

6.3 Anwendungsbeispiele zum
Kochen

Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.

Kochstufe Verwendung: Dauer
(Min.)

Hinweise

1 Warmhalten von gegarten
Speisen.

Nach
Bedarf

Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.

1 - 2 Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelat-
ine.

5 - 25 Gelegentlich umrühren.

1 - 2 Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.

10 - 40 Mit Deckel garen.

2 - 3 Köcheln von Reis und Milch-
gerichten, Erhitzen von Fertig-
gerichten.

25 - 50 Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.

3 - 4 Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.

20 - 45 Einige Esslöffel Flüssigkeit hin-
zugeben.

4 - 5 Dampfgaren von Kartoffeln. 20 - 60 Max. ¼ l Wasser für 750 g Kar-
toffeln verwenden.

4 - 5 Kochen größerer Speisemen-
gen, Eintopfgerichte und Sup-
pen.

60 - 150 Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zu-
taten.

6 - 7 Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kote-
lett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier, Eier-
kuchen, Krapfen.

Nach
Bedarf

Nach der Hälfte der Zeit wen-
den.

7 - 8 Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.

5 - 15 Nach der Hälfte der Zeit wen-
den.
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Kochstufe Verwendung: Dauer
(Min.)

Hinweise

9 Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.

7. KOCHFELD - REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

7.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach

jedem Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der

Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der

Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.

• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.

• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.

7.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt

werden: geschmolzener Kunststoff,

Plastikfolie, zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur
Glasfläche ansetzen und über die
Oberfläche bewegen.

• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und etwas Spülmittel. Wischen
Sie das Kochfeld nach der Reinigung
mit einem weichen Tuch trocken.

8. BACKOFEN - TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
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8.1 Ein- und Ausschalten des
Geräts

Je nach Modell besitzt Ihr
Gerät Knopfsymbole,
Kontrolllampen oder
Anzeigen.
• Die Anzeige leuchtet

während der
Aufheizphase des
Backofens auf.

• Die Lampe leuchtet,
während das Gerät in
Betrieb ist.

• Das Symbol zeigt an, ob
der Knopf eine der
Kochzonen, die
Ofenfunktionen oder die
Temperatur regelt.

1. Drehen Sie den Backofen-
Einstellknopf auf die gewünschte
Ofenfunktion.

2. Drehen Sie den
Temperaturwahlknopf auf die
gewünschte Temperatur.

3. Zum Ausschalten des Geräts drehen
Sie den Backofen-Einstellknopf und
den Temperaturwahlknopf auf Aus.

8.2 Sicherheitsthermostat
Ein unsachgemäßer Gebrauch des
Geräts oder defekte Bestandteile können
zu einer gefährlichen Überhitzung führen.
Um dies zu verhindern, ist der Backofen
mit einem Sicherheitsthermostat
ausgestattet, der die Stromzufuhr
unterbrechen kann. Die
Wiedereinschaltung des Backofens
erfolgt automatisch bei
Temperaturabfall.

8.3 Ofenfunktionen

Symbol Ofenfunktionen Anwendung

Stellung Aus Das Gerät ist ausgeschaltet.

Backofenlampe Einschalten der Backofenlampe, ohne dass eine Gar-
funktion eingeschaltet ist.

Ober-/Unterhitze Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene.

Unterhitze Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und
zum Einkochen von Lebensmitteln.

Heißluft Zum Braten oder zum Braten und Backen von Speis-
en mit derselben Gartemperatur auf mehreren Ein-
schubebenen gleichzeitig, ohne dass es zu einer Aro-
maübertragung kommt.

Heißluft mit Ringheiz-
körper

Zum Backen auf bis zu 2 Einschubebenen gleichzei-
tig und zum Dörren.Stellen Sie eine 20 - 40 °C niedri-
gere Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze
ein.

Bio-Garen Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer
Einschubebene bei niedrigen Temperaturen.
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Symbol Ofenfunktionen Anwendung

Heißluftgrillen Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflü-
gel mit Knochen auf einer Einschubebene. Auch zum
Gratinieren und Überbacken.

Pizzastufe Zum Backen auf einer Ebene für Gerichte mit einer
intensiveren Bräunung und einem knusprigen Boden.
Stellen Sie eine 20 - 40 °C niedrigere Backofentem-
peratur als bei Ober-/Unterhitze ein.

Auftauen Zum Auftauen gefrorener Lebensmittel.

9. BACKOFEN - VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

9.1 Einsetzen des Zubehörs
Kombirost:

Die Rückseite des
Kombirosts ist so geformt,
dass die Wärmezirkulation
erleichtert wird.

Schieben Sie den Rost zwischen die
Führungsstäbe der Einhängegitter. Das
Ende mit dem nach oben gebogenen
Rand sollte sich im hinteren Teil des
Ofens befinden und nach oben zeigen.

Backblech:

Schieben Sie das Backblech
nicht ganz bis an die
Rückwand des Garraums.
Dies würde verhindern, dass
die Wärme um das
Backblech zirkuliert. Die
Speisen könnten besonders
im hinteren Teil des
Backblechs anbrennen.

Schieben Sie das Backblech oder tiefe
Blech zwischen die Führungsstäbe der
Einhängegitter. Achten Sie darauf, dass
es nicht die Rückwand des Backofens
berührt.

Kombirost und tiefes Blech zusammen:

Schieben Sie das tiefe Blech zwischen
die Führungsstäbe der Einhängegitter
und den Kombirost auf die
Führungsstäbe darüber.
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10. BACKOFEN – HINWEISE UND TIPPS

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

Die Temperaturen und
Backzeiten in den Tabellen
sind nur Richtwerte. Sie sind
abhängig von den Rezepten,
der Qualität und der Menge
der verwendeten Zutaten.

10.1 Allgemeine Informationen
• Das Gerät hat vier Einschubebenen.

Die Einschubebenen werden vom
Boden des Backofens aus gezählt.

• Das Gerät ist mit einem exklusiven
Umluft- und Dampfsystem zur
Regelung der Luftzirkulation und des
Dampfkreislaufs ausgerüstet. Das
Garen mit Dampf macht Ihre Speisen
innen weich und außen knusprig.
Gardauer und Energieverbrauch
werden dabei auf ein Minimum
reduziert.

• Es kann sich Feuchtigkeit im Gerät
oder an den Glastüren
niederschlagen. Das ist normal.
Stehen Sie beim Öffnen der Tür
während des Betriebs stets in sicherer
Entfernung zum Gerät. Um die
Kondensation zu reduzieren, heizen
Sie das Gerät immer 10 Minuten vor
dem Garen vor.

• Wischen Sie das Gerät nach jedem
Gebrauch mit einem Tuch trocken.

• Stellen Sie keine Gegenstände direkt
auf den Backofenboden und
bedecken Sie das Kochgeschirr nicht
mit Aluminiumfolie. Dies könnte das

Garergebnis beeinträchtigen und die
Emailbeschichtung beschädigen.

10.2 Backen
• Ihr Backofen backt oder brät unter

Umständen anders als Ihr früheres
Gerät. Passen Sie Ihre normalen
Einstellungen (Temperatur, Garzeiten)
und die Einschubebenen an die
Werte in den Tabellen an.

• Der Hersteller empfiehlt bei der
ersten Zubereitung die niedrigere
Temperatur einzustellen.

• Wenn Sie die Einstellungen für ein
bestimmtes Rezept nicht finden
können, suchen Sie nach einem
ähnlichen Rezept.

• Sie können die Backzeit um 10 - 15
Minuten verlängern, wenn Kuchen auf
mehreren Ebenen gebacken werden.

• Kuchen und kleine Backwaren mit
verschiedenen Höhen bräunen
zunächst nicht immer gleichmäßig.
Ändern Sie in solchen Fällen nicht die
Temperatureinstellung. Im Verlauf des
Backens gleichen sich die
Unterschiede wieder aus.

• Bei längeren Backzeiten können Sie
den Backofen etwa 10 Minuten vor
Ablauf der Zeit ausschalten und die
Restwärme nutzen.

Wenn Sie gefrorene Lebensmittel in den
Backofen geben, können sich die
Backbleche beim Backen verformen.
Nachdem die Backbleche abgekühlt
sind, hebt sich die Verformung wieder
auf.
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10.3 Backen von Kuchen
• Die Backofentür nicht öffnen, bevor

3/4 der Backzeit abgelaufen sind.
• Wenn Sie zwei Backbleche

gleichzeitig nutzen, lassen Sie eine
Ebene dazwischen frei.

10.4 Garen von Fleisch und
Fisch
• Setzen Sie beim Garen von Speisen

mit hohem Fettgehalt ein tiefes Blech
ein, damit keine hartnäckigen Flecken
im Backofen verbleiben.

• Das Fleisch vor dem Anschneiden
mindestens 15 Minuten ruhen lassen,
damit der Fleischsaft nicht ausläuft.

• Um die Rauchentwicklung beim
Braten zu vermindern, geben Sie

etwas Wasser in das tiefe Blech. Um
die Kondensierung des Rauchs zu
vermeiden, geben Sie jedes Mal,
wenn das Wasser verdampft ist,
erneut Wasser in das tiefe Blech.

10.5 Garzeiten
Die Garzeiten hängen von der Art des
Garguts, seiner Konsistenz und der
Menge ab.

Beobachten Sie den Garfortschritt.
Finden Sie heraus, welche
Geräteeinstellungen (Garstufe, Gardauer
usw.) für Ihr Kochgeschirr, Ihre Rezepte
und die von Ihnen zubereiteten
Garmengen am besten geeignet sind.

10.6 Ober-/Unterhitze 

Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Feingebäck 250 150 25 - 30 3 Backblech

Flacher Ku-

chen 1)

1000 160 - 170 30 - 35 2 Backblech

Hefekuchen mit
Äpfeln

2000 170 - 190 40 - 50 3 Backblech

Apfelkuchen 2) 1200 + 1200 180 - 200 50 - 60 1 2 runde Alumi-
niumbleche
(Durchmesser: 20
cm)

Törtchen 1) 500 160 - 170 25 - 30 2 Backblech

Biskuit ohne

Butter 1)

350 160 - 170 25 - 30 1 1 rundes Alumi-
niumblech
(Durchmesser: 26
cm)

Blechkuchen in
der Fettpfanne

1500 160 - 170 45 - 55 3) 2 Backblech

Hähnchen, ganz 1350 200 - 220 60 - 70 2 Kombirost

1 Backblech

Hähnchenhälf-
ten

1300 190 - 210 35 + 30 3 Kombirost

1 Backblech
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Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Schweineschnit-
zel

600 190 - 210 30 - 35 3 Kombirost

1 Backblech

Gefüllte Torte 4) 800 230 - 250 10 - 15 2 Backblech

Gefüllter Hefe-

kuchen 5)

1200 170 - 180 25 - 35 2 Backblech

Pizza 1000 200 - 220 25 - 35 2 Backblech

Käsekuchen 2600 170 - 190 60 - 70 2 Backblech

Schweizer Apfel-

kuchen 5)

1900 200 - 220 30 - 40 1 Backblech

Stollen 5) 2400 170 - 180 55 - 65 6) 2 Backblech

Quiche Lor-

raine 5)

1000 220 - 230 40 - 50 1 1 rundes Blech
(Durchmesser: 26
cm)

Bauernbrot 7) 750 + 750 180 - 200 60 - 70 1 2 Aluminiumble-
che (Länge: 20
cm)

Rumänischer

Biskuit 1)

600 + 600 160 - 170 40 - 50 2 2 Aluminiumble-
che (Länge: 25
cm) auf dersel-
ben Einschube-
bene

Rumänischer
Biskuitkuchen
auf traditionelle
Art

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 Aluminiumble-
che (Länge: 25
cm) auf dersel-
ben Einschube-
bene

Hefebrötchen 5) 800 200 - 210 10 - 15 2 Backblech

Biskuitrolle 1) 500 150 - 170 15 - 20 1 Backblech

Baiser 400 100 - 120 40 - 50 2 Backblech

Streuselku-

chen 5)

1500 180 - 190 25 - 35 3 Backblech

Biskuit 1) 600 160 - 170 25 - 35 3 Backblech
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Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Butterkuchen 1) 600 180 - 200 20 - 25 2 Backblech

1) Backofen 10 Min. vorheizen.
2) Backofen 15 Min. vorheizen.
3) Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts noch 7 Minuten im Backofen.
4) Backofen 20 Min. vorheizen.
5) Backofen 10 - 15 Min. vorheizen.
6) Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts noch 10 Minuten im Backofen.
7) Temperatur auf 250 °C einstellen und Backofen 18 Minuten vorheizen.

10.7 Heißluft 

Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Feingebäck 1) 250 145 25 3 Backblech

Feingebäck 1) 250 + 250 145 25 1 + 3 Backblech

Flacher Ku-

chen 1)

1000 150 30 2 Backblech

Flacher Ku-

chen 1)

1000 + 1000 155 40 1 + 3 Backblech

Hefekuchen mit
Äpfeln

2000 170 - 180 40 - 50 3 Backblech

Apfelkuchen 1200 + 1200 175 55 2 2 runde Alu-
miniumbleche
(Durchmesser:
20 cm) auf
derselben
Einschube-
bene

Törtchen 1) 500 155 30 2 Backblech

Törtchen 1) 500 + 500 155 40 1 + 3 Backblech

Biskuit ohne

Butter 1)

350 160 30 1 1 rundes Alu-
miniumblech
(Durchmesser:
26 cm)

Blechkuchen in
der Fettpfanne

1200 150 - 160 30 - 35 2) 2 Backblech
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Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Hähnchen, ganz 1400 180 55 2 Kombirost

1 Backblech

Schweinebraten 800 170 - 180 45 - 50 2 Kombirost

1 Backblech

Gefüllter Hefe-
kuchen

1200 150 - 160 20 - 30 2 Backblech

Pizza 1000 + 1000 200 - 210 30 - 40 1 + 3 Backblech

Pizza 1000 190 - 200 25 - 35 2 Backblech

Käsekuchen 2600 160 - 170 40 - 50 1 Backblech

Schweizer Apfel-

kuchen 3)

1900 180 - 200 30 - 40 2 Backblech

Stollen 1) 2400 150 - 160 35 - 40 2) 2 Backblech

Quiche Lor-

raine 3)

1000 190 - 210 30 - 40 1 1 rundes
Blech (Durch-
messer: 26
cm)

Bauernbrot 4) 750 + 750 160 - 170 40 - 50 1 Backblech

Rumänischer

Biskuit 3)

600 + 600 155 - 165 40 - 50 2 2 Aluminium-
bleche
(Länge: 25
cm) auf der-
selben Ein-
schubebene

Rumänischer
Biskuitkuchen
auf traditionelle
Art

600 + 600 150 - 160 30 - 40 2 2 Aluminium-
bleche
(Länge: 25
cm) auf der-
selben Ein-
schubebene

Hefebrötchen 1) 800 190 15 3 Backblech

Hefebrötchen 5) 800 + 800 190 15 1 + 3 Backblech

Biskuitrolle 1) 500 150 - 160 15 - 20 3 Backblech

Baiser 400 110 - 120 30 - 40 2 Backblech

Baiser 400 + 400 110 - 120 45 - 55 1 + 3 Backblech
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Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Streuselkuchen 1500 160 - 170 25 - 35 3 Backblech

Biskuit 1) 600 150 - 160 25 - 35 2 Backblech

Butterkuchen 1) 600 + 600 160 - 170 25 - 35 1 + 3 Backblech

1) Backofen 10 Minuten vorheizen.
2) Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts noch 7 Minuten im Backofen.
3) Backofen 10 - 15 Minuten vorheizen.
4) Temperatur auf 250 °C einstellen und Backofen 10 - 20 Minuten vorheizen.
5) Backofen 15 Minuten vorheizen.

10.8 Heißluft mit Ringheizkörper 

Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Feingebäck 1) 250 155 20 3 Backblech

Feingebäck 1) 250 + 250 150 20 1 + 3 Backblech

Flacher Ku-

chen 1)

1000 155 35 2 Backblech

Flacher Ku-

chen 1)

1000 + 1000 145 50 1 + 3 Backblech

Hefekuchen mit

Äpfeln 1)

2000 170 - 180 40 - 50 3 Backblech

Apfelkuchen 1) 1200 + 1200 175 55 1 2 runde Alu-
miniumble-
che (Durch-
messer: 20
cm)

Törtchen 1) 500 150 35 3 Backblech

Törtchen 1) 500 + 500 145 30 1 + 3 Backblech

Biskuit ohne

Butter 1)

350 160 30 3 1 rundes Alu-
miniumblech
(Durchmess-
er: 26 cm)

Blechkuchen in
der Fettpfanne

1200 150 - 160 40 - 50 2) 3 Backblech
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Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Hähnchen, ganz 1400 200 50 2 Kombirost

1 Backblech

Schweineschnit-
zel

600 180 - 200 30 - 40 2 Kombirost

1 Backblech

Gefüllte Torte 3) 800 230 - 250 10 - 15 2 Backblech

Gefüllter Hefe-
kuchen

1200 160 - 170 20 - 30 3 Backblech

Käsekuchen 2600 150 - 170 60 - 70 2 Backblech

Schweizer Apfel-

kuchen 3)

1900 180 - 200 50 - 40 3 Backblech

Stollen 1) 2400 150 - 170 50 - 60 4) 3 Backblech

Quiche Lor-

raine 3)

1000 210 - 230 35 - 45 2 1 rundes
Blech (Durch-
messer: 26
cm)

Bauernbrot 5) 750 + 750 180 - 190 50 - 60 3 Backblech

Rumänischer

Biskuit 1)

600 + 600 150 - 170 40 - 50 2 2 Aluminium-
bleche
(Länge: 25
cm) auf der-
selben Ein-
schubebene

Rumänischer
Biskuitkuchen
auf traditionelle
Art

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 Aluminium-
bleche
(Länge: 25
cm) auf der-
selben Ein-
schubebene

Hefebrötchen 1) 800 190 15 3 Backblech

Hefebrötchen 1) 800 + 800 200 15 1 + 3 Backblech

Biskuitrolle 1) 500 150 - 170 10 - 15 3 Backblech

Baiser 400 100 - 120 50 - 60 2 Backblech

Baiser 400 + 400 100 - 120 55 - 65 1 + 3 Backblech
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Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Streuselku-

chen 1)

1500 170 - 180 20 - 30 2 Backblech

Biskuit 1) 600 150 - 170 20 - 30 2 Backblech

Butterkuchen 1) 600 + 600 150 - 170 20 - 30 1 + 3 Backblech

1) Backofen 10 Minuten vorheizen.
2) Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts noch 7 Minuten im Backofen.
3) Backofen 15 Minuten vorheizen.
4) Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts noch 10 Minuten im Backofen.
5) Temperatur auf 230 °C einstellen und Backofen 15 Minuten vorheizen.

10.9 Bio-Garen 

Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Feingebäck 1) 250 150 - 160 20 - 25 2 Backblech

Flacher Ku-

chen 1)

500 160 - 170 35 - 40 2 Backblech

Pizza 1) 1000 200 - 210 30 - 40 2 Backblech

Biskuitrolle 1) 500 160 - 170 20 - 30 2 Backblech

Baiser 2) 400 110 - 120 50 - 60 2 Backblech

Biskuit 1) 600 160 - 170 25 - 30 2 Backblech

Butterkuchen 1) 600 160 - 170 25 - 30 2 Backblech

Hähnchen, ganz 1200 220 - 230 45 - 55 2 Kombirost

1 Backblech

1) Temperatur auf 250 °C einstellen und Backofen 20 Minuten vorheizen.
2) Temperatur auf 250 °C einstellen und Backofen 10 Minuten vorheizen.

10.10 Heißluftgrillen 

Speise Menge Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Toast 1) 500 230 3 - 5 3 Kombirost
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Speise Menge Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Hähnchenhälf-
ten

1200 200 25 + 25 2 Kombirost

1 Backblech

Schweineschnit-
zel

500 230 20 + 20 2 Kombirost

1 Backblech

1) Backofen 10 Min. vorheizen.

10.11 Pizza-Funktion 

Speise Menge (g) Temperatur
(°C)

Dauer (Min.) Ebene Zubehör

Pizza 1000 200 - 210 20 - 30 2 Backblech

Hähnchen, ganz 1400 165 - 175 55 - 65 2 Backblech

Hähnchenhälf-
ten

1350 165 - 175 30 + 35 3 Backblech

Quiche Lor-

raine 1)

1000 210 - 220 20 - 30 2 Backblech

1) Backofen 10 - 15 Min. vorheizen.

11. BACKOFEN - REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

11.1 Hinweise zur Reinigung
• Feuchten Sie ein weiches Tuch mit

warmem Wasser und etwas
Reinigungsmittel an, und reinigen Sie
damit die Vorderseite des Geräts.

• Reinigen Sie die Metalloberflächen
mit einem handelsüblichen
Reinigungsmittel.

• Reinigen Sie den Geräteinnenraum
nach jedem Gebrauch.
Fettansammlungen und Speisereste
könnten einen Brand verursachen. Für
die Brat- und Fettpfanne ist das Risiko
besonders hoch.

• Entfernen Sie hartnäckige
Verschmutzungen mit einem
speziellen Backofenreiniger.

• Reinigen Sie alle Zubehörteile nach
jedem Gebrauch und lassen Sie sie

trocknen. Feuchten Sie ein weiches
Tuch mit warmem Wasser und etwas
Spülmittel an.

• Zubehörteile mit
Antihaftbeschichtung dürfen nicht mit
aggressiven Reinigungsmitteln,
scharfkantigen Gegenständen oder
im Geschirrspüler gereinigt werden.
Andernfalls kann die
Antihaftbeschichtung beschädigt
werden.
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11.2 Geräte mit Edelstahl-
oder Aluminiumfront:

Reinigen Sie die Backofentür
nur mit einem nassen
Schwamm und trocknen Sie
sie mit einem weichen Tuch
ab. Verwenden Sie keine
Stahlwolle, Säuren oder
Scheuermittel, da diese die
Oberflächen beschädigen
können. Reinigen Sie das
Bedienfeld auf gleiche
Weise.

11.3 Entfernen der
Einhängegitter
Entfernen Sie zur Reinigung des
Backofens die Einhängegitter.

1. Ziehen Sie das Einhängegitter vorne
von der Seitenwand weg.

2. Ziehen Sie das Einhängegitter hinten
von der Seitenwand weg und
nehmen Sie es heraus.

2
1

Führen Sie zum Einsetzen der
Einhängegitter die obigen Schritte in
umgekehrter Reihenfolge durch.

11.4 Backofendecke

WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus,
bevor Sie das Heizelement
entfernen. Vergewissern Sie
sich, dass das Gerät
abgekühlt ist. Es besteht
Verbrennungsgefahr.

Entfernen Sie die Einhängegitter.

Sie können das Heizelement
herausnehmen, um die Backofendecke
leichter reinigen zu können.

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube
des Heizelements. Wenn Sie das
Heizelement zum ersten Mal
herausnehmen, benutzen Sie zum
Lösen der Schraube einen
Schraubendreher.

2. Ziehen Sie das Heizelement
vorsichtig nach unten.

3. Reinigen Sie die Backofendecke mit
einem weichen Tuch, warmem
Wasser und einem Reinigungsmittel,
und lassen Sie sie trocknen.

Führen Sie zum Befestigen des
Heizelements die obigen Schritte in
umgekehrter Reihenfolge durch.

Setzen Sie die Einhängegitter wieder ein.
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WARNUNG!
Vergewissern Sie sich, dass
das Heizelement
ordnungsgemäß eingesetzt
ist und nicht herunterfallen
kann.

11.5 Abnehmen und
Montieren der Glasscheiben
Die inneren Glasscheiben können zur
Reinigung entnommen werden. Die
Anzahl der Glasscheiben variiert je nach
Modell.

WARNUNG!
Lassen Sie die Backofentür
während der Reinigung
leicht geöffnet. Öffnen Sie
sie ganz, könnte sie aus
Versehen schließen und
Schäden verursachen.

WARNUNG!
Verwenden Sie das Gerät
nicht ohne die Glasscheiben.

1. Öffnen Sie die Tür bis zu einem
Winkel von ca. 30°. Die Tür bleibt in
ihrer Position stehen, wenn sie leicht
geöffnet ist.

30°

2. Fassen Sie die Türabdeckung (B) an
der Oberkante der Tür an beiden
Seiten an. Drücken Sie sie nach
innen, um den Schnappverschluss zu
lösen.

1

2

B

3. Ziehen Sie die Türabdeckung nach
vorne, um sie abzunehmen. 

WARNUNG!
Wenn Sie die
Glasscheiben aus der
Backofentür nehmen,
versucht die Tür sich zu
schließen.

4. Halten Sie die Oberkante der
Türglasscheiben und ziehen Sie sie
eine nach der anderen nach oben.

5. Reinigen Sie die Glasscheibe mit
Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie
die Glasscheiben sorgfältig ab.

Nach der Reinigung müssen die
Backofentür und die Glasscheiben
wieder eingebaut werden. Führen Sie die
oben aufgeführten Schritte in
umgekehrter Reihenfolge durch. Setzen
Sie zuerst die kleinere Scheibe ein und
dann die größere Scheibe.

ACHTUNG!
Der Aufdruck auf der
inneren Glasscheibe muss
zur Innenseite der Tür
zeigen.

ACHTUNG!
Stellen Sie nach dem
Einsetzen sicher, dass sich
der Glasscheibenrahmen der
Scheibe mit einem Aufdruck
nicht rau anfühlt.

ACHTUNG!
Achten Sie darauf, die innere
Glasscheibe in die
entsprechenden Aufnahmen
einzusetzen.
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11.6 Herausnehmen der
Schublade

WARNUNG!
Bewahren Sie keine
entflammbaren Materialien
wie Reinigungsmaterial,
Plastiktüten,
Ofenhandschuhe, Papier
oder Reinigungssprays usw.
in der Schublade auf. Diese
Schublade kann heiß
werden, wenn der Backofen
in Betrieb ist. Es besteht
Brandgefahr.

Die Schublade unterhalb des Backofens
lässt sich zur leichteren Reinigung
herausnehmen.

1. Ziehen Sie die Schublade bis zum
Anschlag heraus.

2. Heben Sie die Schublade langsam
an.

3. Ziehen Sie die Schublade vollständig
heraus.

Um die Schublade wieder einzusetzen,
führen Sie die obigen Schritte in
umgekehrter Reihenfolge durch.

11.7 Austauschen der Lampe
Legen Sie ein Tuch unten in den
Garraum des Geräts. Auf diese Weise
schützen Sie die Glasabdeckung der
Backofenlampe und den Innenraum des
Backofens.

WARNUNG!
Stromschlaggefahr! Schalten
Sie die Sicherung aus, bevor
Sie die Lampe austauschen.
Die Lampe und die
Glasabdeckung der Lampe
können heiß werden.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die Sicherungen aus

dem Sicherungskasten, oder schalten
Sie den Schutzschalter aus.

Rückwandlampe
1. Drehen Sie die Glasabdeckung der

Lampe gegen den Uhrzeigersinn,
und nehmen Sie sie ab.

2. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine

geeignete, bis 300 °C
hitzebeständige Lampe.

4. Bringen Sie die Glasabdeckung
wieder an.

12. FEHLERSUCHE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

12.1 Was tun, wenn ...

Problem Mögliche Ursache Abhilfe

Das Gerät lässt sich nicht
einschalten.

Das Gerät ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung an-
geschlossen.

Prüfen Sie, ob das Gerät
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung an-
geschlossen ist.
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Problem Mögliche Ursache Abhilfe

Das Kochfeld kann nicht ein-
geschaltet oder bedient wer-
den.
Der Backofen heizt nicht.

Die Sicherung hat ausgelöst. Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Löst die Si-
cherung wiederholt aus,
wenden Sie sich an eine zu-
gelassene Elektrofachkraft.

Im Backofen-/Kochfeld-Dis-
play erscheint ein Fehler-
code, der nicht in der Ta-
belle steht.

Ein Fehler in der Elektrik ist
aufgetreten.

Schalten Sie das Gerät über
die Haussicherung oder den
Schutzschalter im Sicherung-
skasten aus und wieder ein.
Wenn der Fehlercode erneut
im Display erscheint, wen-
den Sie sich an den Kunden-
dienst.

Das Kochfeld kann nicht ein-
geschaltet oder bedient wer-
den.

Die Sicherung hat ausgelöst. Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie in-
nerhalb von 10 Sekunden
die Kochstufe ein.

Restwärmeanzeige funktio-
niert nicht.

Die Kochzone ist nicht heiß,
da sie nur kurze Zeit in Be-
trieb war.

War die Kochzone lange
genug eingeschaltet, um
heiß zu sein, wenden Sie sich
an den autorisierten Kun-
dendienst.

Die Lampe funktioniert nicht. Die Lampe ist defekt. Tauschen Sie die Lampe aus.

Dampf und Kondenswasser
schlagen sich auf den Speis-
en und im Garraum nieder.

Die Speisen standen zu
lange im Backofen.

Speisen nach Beendigung
des Gar- oder Backvorgangs
nicht länger als 15-20 Mi-
nuten im Backofen stehen
lassen.

Der Backofen heizt nicht. Die erforderlichen Einstel-
lungen wurden nicht vorge-
nommen.

Vergewissern Sie sich, dass
die Einstellungen richtig
sind.

Die Zubereitung der Ger-
ichte dauert zu lange oder
sie garen zu schnell.

Die Temperatur ist zu nie-
drig oder zu hoch.

Ändern Sie ggf. die Temper-
atur. Folgen Sie den Anwei-
sungen in der Bedienung-
sanleitung.

12.2 Servicedaten
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.

Die vom Kundendienst benötigten Daten
finden Sie auf dem Typenschild. Das

Typenschild befindet sich am
Frontrahmen des Garraums. Entfernen
Sie das Typenschild nicht vom Garraum.
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Wir empfehlen, hier folgende Daten zu notieren:

Modell (MOD.) .........................................

Produktnummer (PNC) .........................................

Seriennummer (S.N.) .........................................

13. MONTAGE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

13.1 Standort des Geräts
Sie können Ihr freistehendes Gerät
neben oder zwischen Küchenmöbel
sowie in einer Ecke aufstellen.

Mindestabstände für den Einbau
entnehmen Sie der Tabelle.

A
C

B

Mindestabstände

Abmessungen mm

A 400

B 650

C 150

13.2 Technische Daten

Abmessungen mm

Höhe 858

Breite 500

Tiefe 600

Gesamtleistung 9035 W

Geräteklasse 3

13.3 Ausrichten des Geräts

Richten Sie das Gerät mit den unten
angebrachten Schraubfüßen so aus, dass
sich die Oberfläche des Geräts auf einer
Ebene mit den angrenzenden
Oberflächen befindet.

13.4 Kippschutz
Stellen Sie die korrekte Höhe des Geräts
ein, bevor Sie den Kippschutz anbringen.

ACHTUNG!
Achten Sie darauf, den
Kippschutz in der richtigen
Höhe anzubringen.

Stellen Sie sicher, dass die
Fläche hinter dem Gerät
glatt ist.

Sie müssen den Kippschutz anbringen.
Andernfalls könnte das Gerät kippen.

Ihr Gerät ist mit dem Symbol, das in der
Abbildung ersichtlich ist, gekennzeichnet
(sofern vorhanden). Es soll Sie daran
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erinnern, dass der Kippschutz montiert
werden muss.

1. Bringen Sie den Kippschutz in einem
Abstand von 317 bis 322 mm zur
Geräteoberfläche und einem
Abstand von 80 bis 85 mm zur
Geräteseite in der runden Öffnung
am Befestigungsteil an.
Verschrauben Sie ihn in festem
Material oder benutzen Sie eine
geeignete Verstärkung (Wand).

80-85

mm

317-322 

mm

2. Die Öffnung befindet sich auf der
linken Seite der Rückwand. Heben
Sie die Vorderseite des Geräts an

und schieben Sie es in die Mitte
zwischen den angrenzenden
Küchenmöbeln. Ist der Abstand
zwischen den angrenzenden
Küchenmöbeln breiter als das Gerät,
müssen Sie die seitlichen Abstände
anpassen, damit das Gerät mittig
steht.

Haben Sie die
Abmessungen des Herds
geändert, richten Sie den
Kippschutz korrekt aus.

ACHTUNG!
Ist der Abstand zwischen
den angrenzenden
Küchenmöbeln breiter als
das Gerät, müssen Sie die
seitlichen Abstände
anpassen, damit das Gerät
mittig steht.

13.5 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!
Der Hersteller haftet nicht
für Schäden, die aufgrund
der Nichtbeachtung der in
den Sicherheitshinweisen
beschriebenen
Sicherheitsvorkehrungen
entstehen.

Das Gerät wird ohne Netzstecker und
Netzkabel geliefert.

Einsetzbarer Kabeltyp: H05 RR-F mit
ausreichendem Querschnitt.
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WARNUNG!
Bevor Sie das Netzkabel
anschließen, messen Sie die
Spannung zwischen den
Phasen des Hausnetzes.
Richten Sie sich
anschließend nach dem
Schaltbild auf der Rückseite
des Geräts, um einen
ordnungsgemäßen
elektrischen Anschluss zu
gewährleisten. Führen Sie
die Schritte in der
beschriebenen Reihenfolge
aus, um mögliche Fehler
beim elektrischen Anschluss
sowie Beschädigungen der
elektrischen Gerätebauteile
zu verhindern.

WARNUNG!
Das Stromkabel darf die in
der Abbildung gezeigten
Geräteteile nicht berühren.

UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit dem Symbol  nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
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ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:

Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com

Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα
στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί
τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και
χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη
συσκευή για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης
αναπηρίας.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα

παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη

συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η

αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό
χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα
τηλεχειρισμού.
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• Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες με λάδι ή
λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει
πυρκαγιά.

• Μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με
νερό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια
καλύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη
κουβέρτα.

• Μη φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες
μαγειρέματος.

• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.

• Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια,
κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται
στην επιφάνεια των εστιών, καθώς ενδέχεται να
θερμανθούν υπερβολικά.

• Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική/ γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να
αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία.

• Το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνεται κατά τη
χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις που βρίσκονται
εντός της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
φούρνου όταν αφαιρείτε ή εισάγετε εξαρτήματα ή
σκεύη.

• Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης,
διακόπτετε την παροχή ρεύματος.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την
αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.

• Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα του φούρνου, καθότι μπορεί να
χαράξουν την επιφάνεια και αυτό μπορεί να
προκαλέσει θραύση του γυαλιού.

• Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι.
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• Να είστε προσεκτικοί όταν αγγίζετε το συρτάρι
αποθήκευσης. Μπορεί να θερμανθεί πολύ.

• Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε να αποσπάσετε το μπροστινό άκρο του
στηρίγματος σχάρας και κατόπιν το πίσω άκρο από τα
πλαϊνά τοιχώματα. Τοποθετήστε τα στηρίγματα
σχαρών στη θέση τους, ακολουθώντας την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.

• Τα μέσα για αποσύνδεση πρέπει να είναι
ενσωματωμένα στην σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με
τους κανόνες καλωδίωσης.

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.

• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι
βαριά. Φοράτε πάντα γάντια
ασφαλείας.

• Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.

• Το ντουλάπι της κουζίνας και η
υποδοχή για τη συσκευή πρέπει να
έχουν κατάλληλες διαστάσεις.

• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
τις άλλες συσκευές και μονάδες.

• Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω
από τις οποίες ή δίπλα στις οποίες
εγκαθίσταται η συσκευή είναι
ασφαλείς.

• Τμήματα της συσκευής είναι φορείς
ρεύματος. Περιβάλλετε τη συσκευή με
επίπλωση για να αποτραπεί η επαφή
με τα επικίνδυνα τμήματα.

• Οι πλευρές της συσκευής πρέπει να
πρόσκεινται σε συσκευές ή μονάδες
με το ίδιο ύψος.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή επάνω
σε πλατφόρμα.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών
μαγειρικών σκευών από τη συσκευή
κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του
παραθύρου.

• Φροντίστε να τοποθετήσετε ένα μέσο
σταθεροποίησης, ώστε να
αποτρέπεται η ανατροπή της
συσκευής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Εγκατάσταση.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες

σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.

• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
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• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.

• Μην επιτρέπετε σε καλώδια ρεύματος
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η πόρτα
είναι ζεστή.

• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.

• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.

• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.

• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.

• Κλείστε καλά την πόρτα της συσκευής
πριν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας
στην πρίζα.

2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού και
εγκαυμάτων. Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.

• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο
σε οικιακό περιβάλλον.

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.

• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση όταν μαγειρεύετε.

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.

• Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
απόθεσης αντικειμένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
έκρηξης

• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδι
όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.

• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.

• Το χρησιμοποιημένο λάδι που
περιέχει υπολείμματα τροφίμων
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι
που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.

• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.

• Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.

• Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.

• Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα

αντικείμενα απευθείας σε επαφή
με το δάπεδο της συσκευής.

– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.

– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
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την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.

– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των εξαρτημάτων
απαιτείται προσοχή.

• Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής. Δεν αποτελεί
ελάττωμα σύμφωνα με την εγγύηση.

• Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.

• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά
σκεύη επάνω στο χειριστήριο.

• Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα
μαγειρικά σκεύη κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος.

• Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά
σκεύη. Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί
ζημιά.

• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες
μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό
σκεύος ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.

• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
επάνω στη συσκευή ή απευθείας σε
επαφή με το δάπεδο της συσκευής.

• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να προκαλέσουν
γρατζουνιές. Πρέπει πάντα να
ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα όταν
απαιτείται η μετακίνησή τους επάνω
στην επιφάνεια μαγειρέματος.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.

2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.

• Πριν από τη συντήρηση,
απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.

• Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το κέντρο Σέρβις.

• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.

• Υπολείμματα λίπους ή τροφών στη
συσκευή μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά.

• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.

• Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.

• Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.

2.5 Εσωτερικός φωτισμός
• Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή

αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

• Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.

• Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.

2.6 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.

• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.

• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση

1 3 4 52

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1 Διακόπτες εστιών
2 Λυχνία / σύμβολο / ένδειξη

θερμοκρασίας
3 Διακόπτης θερμοκρασίας
4 Διακόπτης λειτουργιών φούρνου
5 Λυχνία / σύμβολο / ένδειξη εστιών
6 Γκριλ
7 Λαμπτήρας
8 Ανεμιστήρας
9 Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο

10 Θέσεις σχαρών

3.2 Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος

180 mm

180 mm

140 mm

140 mm

6 5

1 2 3

4

1 Ζώνη μαγειρέματος 1.200 W
2 Έξοδος ατμού - ο αριθμός και η θέση

εξαρτάται από το μοντέλο
3 Ζώνη μαγειρέματος 1.800 W
4 Ζώνη μαγειρέματος 1.200 W
5 Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
6 Ζώνη μαγειρέματος 1.800 W

3.3 Εξαρτήματα
• Μεταλλική σχάρα

Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες γλυκών,
ψητά.

• Ταψί ψησίματος
Για γλυκά και μπισκότα.

• Ταψί ψησίματος/ γκριλ
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί
για τη συλλογή λίπους.

• Προαιρετικοί τηλεσκοπικοί
βραχίονες
Για τις σχάρες και τα ταψιά. Μπορείτε
να τους παραγγείλετε χωριστά.

• Συρτάρι αποθήκευσης
Το συρτάρι αποθήκευσης βρίσκεται
κάτω από το εσωτερικό του φούρνου.
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4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.

4.1 Πρώτος καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών από τη
συσκευή.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».

Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την
πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.

4.2 Προθέρμανση
Προθερμάνετε την κενή συσκευή για να
καούν τα υπολείμματα λίπους.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία  και τη
μέγιστη θερμοκρασία.

2. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για 1 ώρα.

3. Επιλέξτε τη λειτουργία  και τη
μέγιστη θερμοκρασία. Η μέγιστη
θερμοκρασία για αυτή τη λειτουργία
είναι 210 °C.

4. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για 15 λεπτά.

5. Επιλέξτε τη λειτουργία  και τη
μέγιστη θερμοκρασία.

6. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για 15 λεπτά.

Τα εξαρτήματα μπορεί να αποκτήσουν
υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι
συνήθως. Από τη συσκευή μπορεί να
αναδυθεί μια οσμή και καπνός. Αυτό είναι
φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
επαρκής κυκλοφορία του αέρα.

5. ΕΣΤΊΕΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.

5.1 Σκάλα μαγειρέματος

Σύμβολα Λειτουργία

Θέση απενεργοποίησης

1 - 9 Σκάλες μαγειρέματος

Χρησιμοποιήστε την
υπολειπόμενη θερμότητα για
να μειώσετε την κατανάλωση
ενέργειας. Απενεργοποιήστε
τη ζώνη μαγειρέματος
περίπου 5 - 10 λεπτά πριν
ολοκληρωθεί η διαδικασία
μαγειρέματος.

Στρέψτε το διακόπτη στην απαιτούμενη
σκάλα μαγειρέματος.
Ανάβει η ένδειξη λειτουργίας των εστιών.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
μαγειρέματος, στρέψτε το διακόπτη στη
θέση απενεργοποίησης.
Όταν όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι
απενεργοποιημένες, η ένδειξη
λειτουργίας των εστιών σβήνει.

5.2 Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα.

Η ένδειξη ανάβει όταν μια ζώνη
μαγειρέματος είναι ζεστή.
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6. ΕΣΤΊΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.

6.1 Μαγειρικός σκεύος
Η βάση των μαγειρικών
σκευών πρέπει να έχει το
μεγαλύτερο δυνατό πάχος
και να είναι όσο το δυνατόν
πιο επίπεδη.

Τα μαγειρικά σκεύη από
ατσάλι εμαγιέ και με χάλκινη
ή αλουμινένια βάση μπορούν
να προκαλέσουν αλλαγή
χρώματος στην
υαλοκεραμική επιφάνεια.

6.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα

τα μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.

• Τοποθετήστε ένα μαγειρικό σκεύος
επάνω σε μια ζώνη μαγειρέματος πριν
τη θέσετε σε λειτουργία.

• Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό
το φαγητό ή να το αφήσετε να
χυλώσει.

• Οι ζώνες μαγειρέματος και η βάση των
μαγειρικών σκευών πρέπει να έχουν
τις ίδιες διαστάσεις.

6.3 Παραδείγματα μαγειρικών
εφαρμογών

Τα στοιχεία στον πίνακα
είναι απλώς ενδεικτικά.

Σκάλα
μαγειρέματος

Χρήση: Χρόνος
(λεπτά)

Συμβουλές

1 Διατήρηση θερμοκρασίας
μαγειρεμένων φαγητών.

όσος
απαιτείτ
αι

Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
μαγειρικό σκεύος.

1 - 2 Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο:
βούτυρο, σοκολάτα, ζελατίνα.

5 - 25 Ανακατεύετε ανά διαστήματα.

1 - 2 Χτύπημα: αφράτες ομελέτες,
ψητά αυγά.

10 - 40 Μαγειρεύετε με το καπάκι.

2 - 3 Σιγανό βράσιμο ρυζιού και
φαγητών με βάση το γάλα,
ζέσταμα έτοιμων φαγητών.

25 - 50 Προσθέστε υγρά σε
τουλάχιστον διπλάσια
ποσότητα από το ρύζι,
ανακατεύετε ενδιάμεσα σε
συνταγές που περιέχουν γάλα.

3 - 4 Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον
ατμό.

20 - 45 Προσθέστε μερικές κουταλιές
νερό.

4 - 5 Πατάτες στον ατμό. 20 - 60 Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l
νερό για 750 g πατάτες.

4 - 5 Μαγείρεμα μεγαλύτερων
ποσοτήτων τροφίμων, σούπες
και φαγητά κατσαρόλας.

60 - 150 Έως 3 l υγρό μαζί με τα υλικά.
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Σκάλα
μαγειρέματος

Χρήση: Χρόνος
(λεπτά)

Συμβουλές

6 - 7 Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
μοσχάρι cordon bleu, παϊδάκια,
κεφτεδάκια, λουκάνικα, συκώτι,
κουρκούτι, αυγά, τηγανίτες,
ντόνατς.

όσος
απαιτείτ
αι

Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.

7 - 8 Δυνατό τηγάνισμα,
πατατοκροκέτες, κομμάτια
παντσέτας, μπριζόλες.

5 - 15 Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.

9 Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας
στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες.

7. ΕΣΤΊΕΣ - ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.

7.1 Γενικές πληροφορίες
• Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε

χρήση.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά

σκεύη με καθαρή βάση.
• Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες

στην επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη
λειτουργία των εστιών.

• Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για
το γυαλί.

• Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό
καθαριστικό, κατάλληλο για την
επιφάνεια της εστίας.

7.2 Καθαρισμός των εστιών
• Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο

πλαστικό, πλαστική μεμβράνη και

φαγητά που περιέχουν ζάχαρη. Σε
αντίθετη περίπτωση, η βρωμιά μπορεί
να προκαλέσει βλάβη στις εστίες.
Τοποθετήστε την ειδική ξύστρα στη
γυάλινη επιφάνεια υπό οξεία γωνία και
μετακινήστε τη λεπίδα επάνω στην
επιφάνεια.

• Αφαιρέστε από τις εστίες όταν
έχουν κρυώσει επαρκώς:
δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους
λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη,
γυαλιστερούς μεταλλικούς
αποχρωματισμούς. Καθαρίστε την
εστία με ένα υγρό πανί και λίγο
απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό,
στεγνώστε τις εστίες τρίβοντας με ένα
μαλακό πανί.

8. ΦΟΎΡΝΟΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.
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8.1 Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της
συσκευής

Εξαρτάται από το μοντέλο
εάν η συσκευή σας έχει
σύμβολα διακοπτών,
ενδείξεις ή λαμπτήρες:
• Η ένδειξη ανάβει όταν ο

φούρνος θερμαίνεται.
• Ο λαμπτήρας ανάβει όταν

η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία.

• Το σύμβολο υποδεικνύει
κατά πόσον ο διακόπτης
ελέγχει μία από τις ζώνες
μαγειρέματος, τις
λειτουργίες του φούρνου
ή τη θερμοκρασία.

1. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργιών
φούρνου για να επιλέξετε μια
λειτουργία φούρνου.

2. Στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας
για να επιλέξετε μια ρύθμιση
θερμοκρασίας.

3. Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, στρέψτε το διακόπτη
λειτουργιών φούρνου και το διακόπτη
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.

8.2 Θερμοστάτης ασφαλείας
Η εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή
τα ελαττωματικά εξαρτήματα μπορούν να
προκαλέσουν επικίνδυνη υπερθέρμανση.
Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, ο φούρνος
διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, ο οποίος
διακόπτει την παροχή ρεύματος. Ο
φούρνος ενεργοποιείται ξανά αυτόματα
μόλις μειωθεί η θερμοκρασία.

8.3 Λειτουργίες φούρνου

Σύμβο
λο

Λειτουργίες φούρνου Χρήση

Θέση απενεργοποίησης Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Λαμπτήρας φούρνου Για την ενεργοποίηση του λαμπτήρα χωρίς λειτουργία
μαγειρέματος.

Πάνω + Κάτω Θέρμανση Για ψήσιμο φαγητού σε 1 μόνο θέση σχάρας.

Κάτω Θέρμανση Για ψήσιμο κέικ με τραγανή βάση, καθώς και για
συντήρηση φαγητών.

Ψήσιμο με αέρα Για ψήσιμο φαγητών στην ίδια θερμοκρασία
ψησίματος σε περισσότερες από 1 θέσεις σχάρας,
χωρίς ανάμειξη γεύσεων.

Θερμός Αέρας Για ψήσιμο μέχρι και σε 2 θέσεις σχαρών ταυτόχρονα
και για ξήρανση φαγητού.Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη
λειτουργία Πάνω + Κάτω Θέρμανση.

Ελαφρύ ψήσιμο Για ψήσιμο σε φόρμες και για ξήρανση σε 1 θέση
σχάρας σε χαμηλή θερμοκρασία.
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Σύμβο
λο

Λειτουργίες φούρνου Χρήση

Γκριλ με Θερμό Αέρα Για ψήσιμο μεγαλύτερων μερίδων κρέατος ή
πουλερικών με κόκκαλα σε 1 θέση σχάρας. Επίσης,
για γκρατινάρισμα και για ρόδισμα.

Πίτσα Για ψήσιμο φαγητών σε 1 θέση σχάρας με έντονο
ρόδισμα και τραγανή βάση. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη
λειτουργία Πάνω + Κάτω Θέρμανση.

Απόψυξη Για την απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων.

9. ΦΟΎΡΝΟΣ - ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.

9.1 Τοποθέτηση των
εξαρτημάτων
Μεταλλική σχάρα:

Η μεταλλική σχάρα έχει ένα
ειδικό σχήμα στο πίσω μέρος
που διευκολύνει την
κυκλοφορία θερμότητας.

Σπρώξτε τη σχάρα μεταξύ των ράβδων
οδήγησης του στηρίγματος σχάρας. Τα
άκρα διπλής όψης πρέπει να βρίσκονται
στο πίσω μέρος του φούρνου και να είναι
στραμμένα προς τα πάνω.
Ταψί:

Μη σπρώχνετε το ταψί
ψησίματος μέχρι να
ακουμπήσει στο πίσω
τοίχωμα στο εσωτερικό του
φούρνου. Κάτι τέτοιο
αποτρέπει την κυκλοφορία
της θερμότητας γύρω από το
ταψί. Το φαγητό μπορεί να
καεί, ιδιαίτερα στο πίσω
μέρος του ταψιού.

Σπρώξτε το ταψί ανάμεσα στις ράβδους
οδήγησης του στηρίγματος σχαρών.
Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζει το πίσω
τοίχωμα του φούρνου.
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών και τη μεταλλική σχάρα στις
επάνω ράβδους οδήγησης.
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10. ΦΟΎΡΝΟΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.

Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.

10.1 Γενικές πληροφορίες
• Η συσκευή έχει τέσσερις θέσεις

σχαρών. Μετρήστε τις θέσεις των
σχαρών αρχίζοντας από το κάτω
μέρος της συσκευής.

• Η συσκευή διαθέτει ένα ειδικό
σύστημα για την κυκλοφορία του αέρα
και ανακυκλώνει διαρκώς τον ατμό.
Με το σύστημα αυτό, μπορείτε να
μαγειρέψετε σε ένα περιβάλλον ατμού,
διατηρώντας τα τρόφιμα μαλακά
εσωτερικά και τραγανά εξωτερικά.
Μειώνει το χρόνο μαγειρέματος και
την κατανάλωση ενέργειας στο
ελάχιστο.

• Μπορεί να σχηματιστούν
συμπυκνωμένοι ατμοί στο εσωτερικό
ή στα τζάμια της πόρτας της
συσκευής. Αυτό είναι φυσιολογικό. Να
στέκεστε πάντα μακριά από τη
συσκευή όταν ανοίγετε την πόρτα
κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για
να μειώσετε τη συμπύκνωση
υδρατμών, αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για 10 λεπτά πριν από το
μαγείρεμα.

• Καθαρίζετε την υγρασία μετά από
κάθε χρήση της συσκευής.

• Μην τοποθετείτε τα αντικείμενα
απευθείας στο δάπεδο της συσκευής
και μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
επάνω στα εξαρτήματα όταν
μαγειρεύετε. Αυτό μπορεί να αλλάξει
τα αποτελέσματα του ψησίματος και
να προκαλέσει ζημιά στο σμάλτο.

10.2 Ψήσιμο
• Ο φούρνος σας μπορεί να ψήνει με

διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τη
συσκευή που είχατε. Προσαρμόστε τις
συνήθεις ρυθμίσεις σας (θερμοκρασία,
χρόνο ψησίματος) και τις θέσεις για τις
σχάρες στις τιμές που αναφέρονται
στους πίνακες.

• Ο κατασκευαστής συνιστά να
χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.

• Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις
ρυθμίσεις για μια συγκεκριμένη
συνταγή, επιλέξτε μια παρόμοια.

• Μπορείτε να παρατείνετε τους
χρόνους ψησίματος κατά 10 – 15
λεπτά, αν ψήνετε κέικ σε περισσότερα
από ένα επίπεδα.

• Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν
πάντοτε με ομοιόμορφο τρόπο στην
αρχή. Σε μια τέτοια περίπτωση, μην
αλλάζετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Οι διαφορές εξομαλύνονται κατά τη
διάρκεια του ψησίματος.

• Στους χρόνους ψησίματος
μεγαλύτερης διάρκειας, μπορείτε να
σβήσετε το φούρνο περίπου 10 λεπτά
πριν από το τέλος του χρόνου
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ψησίματος, για να εκμεταλλευτείτε την
υπολειπόμενη θερμότητα.

Όταν μαγειρεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα,
τα ταψιά μπορεί να παραμορφωθούν
κατά το ψήσιμο. Όταν τα ταψιά
κρυώσουν και πάλι, θα επιστρέψουν
ξανά στο κανονικό τους σχήμα.

10.3 Ψήσιμο κέικ
• Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου

πριν περάσουν 3/4 του καθορισμένου
χρόνου ψησίματος.

• Εάν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο
ταψιά ψησίματος, αφήστε ένα κενό
επίπεδο ανάμεσά τους.

10.4 Μαγείρεμα κρέατος και
ψαριού
• Για τρόφιμα με πολύ λίπος,

χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί,
προκειμένου να μη λερωθεί ο
φούρνος με λεκέδες που ίσως να μη
βγαίνουν.

• Αφήστε το κρέας να κρυώσει για
περίπου 15 λεπτά πριν το κόψετε,
ώστε να μη χάσει τους χυμούς του.

• Για να αποφύγετε τον πολύ καπνό στο
φούρνο όταν ψήνετε, προσθέστε λίγο
νερό στο βαθύ ταψί. Για να αποφύγετε
τη συμπύκνωση του καπνού,
προσθέτετε νερό κάθε φορά που το
νερό εξατμίζεται.

10.5 Χρόνοι μαγειρέματος
Η διάρκεια μαγειρέματος εξαρτάται από
το είδος του φαγητού, τη σύσταση και τον
όγκο του.
Αρχικά, παρακολουθείτε την απόδοση
όταν μαγειρεύετε. Βρείτε τις πλέον
κατάλληλες ρυθμίσεις (σκάλα
μαγειρέματος, διάρκεια μαγειρέματος
κ.λπ.) για τα μαγειρικά σας σκεύη, τις
συνταγές σας και τις ποσότητες όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.

10.6 Πάνω + Κάτω Θέρμανση 

Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Ζύμη σε λωρίδες 250 150 25 - 30 3 ταψί ψησίματος

Επίπεδο κέικ 1) 1000 160 - 170 30 - 35 2 ταψί ψησίματος

Κέικ μαγιάς με
μήλα

2000 170 - 190 40 - 50 3 ταψί ψησίματος

Μηλόπιτα 2) 1200 +
1200

180 - 200 50 - 60 1 2 στρογγυλά
ταψιά αλουμινίου
(διάμετρος: 20
cm)

Μικρά κέικ 1) 500 160 - 170 25 - 30 2 ταψί ψησίματος

Αφράτο κέικ
χωρίς λιπαρά 1)

350 160 - 170 25 - 30 1 1 στρογγυλό ταψί
αλουμινίου
(διάμετρος: 26
cm)

Κέικ στο ταψί για
τα λίπη

1500 160 - 170 45 - 55 3) 2 ταψί ψησίματος

Κοτόπουλο,
ολόκληρο

1350 200 - 220 60 - 70 2 μεταλλική σχάρα

1 ταψί ψησίματος
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Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Κοτόπουλο,
μισό

1300 190 - 210 35 + 30 3 μεταλλική σχάρα

1 ταψί ψησίματος

Χοιρινό σνίτσελ 600 190 - 210 30 - 35 3 Μεταλλική σχάρα

1 ταψί ψησίματος

Βάση τάρτας 4) 800 230 - 250 10 - 15 2 ταψί ψησίματος

Κέικ μαγιάς με
γέμιση 5).

1200 170 - 180 25 - 35 2 ταψί ψησίματος

Πίτσα 1000 200 - 220 25 - 35 2 ταψί ψησίματος

Cheese cake 2600 170 - 190 60 - 70 2 ταψί ψησίματος

Τάρτα με μήλα
(ελβετική
σπεσιαλιτέ) 5)

1900 200 - 220 30 - 40 1 ταψί ψησίματος

Χριστουγεννιάτικ
ο κέικ 5)

2400 170 - 180 55 - 65 6) 2 ταψί ψησίματος

Κις Λορέν 5) 1000 220 - 230 40 - 50 1 1 στρογγυλό ταψί
(διάμετρος: 26
cm)

Χωριάτικο
ψωμί 7)

750 + 750 180 - 200 60 - 70 1 2 ταψιά
αλουμινίου
(μήκος: 20 cm)

Αφράτο κέικ
(σπεσιαλιτέ
Ρουμανίας) 1)

600 + 600 160 - 170 40 - 50 2 2 ταψιά
αλουμινίου
(μήκος: 25 cm)
στην ίδια θέση
σχάρας

Αφράτο κέικ
(παραδοσιακή
σπεσιαλιτέ
Ρουμανίας)

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 ταψιά
αλουμινίου
(μήκος: 25 cm)
στην ίδια θέση
σχάρας

Τσουρεκάκια 5) 800 200 - 210 10 - 15 2 ταψί ψησίματος

Κέικ κορμός 1) 500 150 - 170 15 - 20 1 ταψί ψησίματος

Μαρέγκα 400 100 - 120 40 - 50 2 ταψί ψησίματος

Κέικ με τρίμματα
(κραμπλ) 5)

1500 180 - 190 25 - 35 3 ταψί ψησίματος
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Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Αφράτο κέικ 1) 600 160 - 170 25 - 35 3 ταψί ψησίματος

Κέικ
βουτύρου 1)

600 180 - 200 20 - 25 2 ταψί ψησίματος

1) Προθερμάνετε το φούρνο για 10 λεπτά.
2) Προθερμάνετε το φούρνο για 15 λεπτά.
3) Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το κέικ στο φούρνο για 7 λεπτά.
4) Προθερμάνετε το φούρνο για 20 λεπτά.
5) Προθερμάνετε το φούρνο για 10 - 15 λεπτά
6) Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το κέικ στο φούρνο για 10 λεπτά.
7) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 250 °C και προθερμάνετε το φούρνο για 18 λεπτά.

10.7 Ψήσιμο με αέρα 

Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασ
ία (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Ζύμη σε
λωρίδες 1)

250 145 25 3 ταψί
ψησίματος

Ζύμη σε
λωρίδες 1)

250 + 250 145 25 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Επίπεδο κέικ 1) 1000 150 30 2 ταψί
ψησίματος

Επίπεδο κέικ 1) 1000 + 1000 155 40 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Κέικ μαγιάς με
μήλα

2000 170 - 180 40 - 50 3 ταψί
ψησίματος

Μηλόπιτα 1200 + 1200 175 55 2 2 στρογγυλά
ταψιά
αλουμινίου
(διάμετρος: 20
cm) στην ίδια
θέση σχάρας

Μικρά κέικ 1) 500 155 30 2 ταψί
ψησίματος

Μικρά κέικ 1) 500 + 500 155 40 1 + 3 ταψί
ψησίματος
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Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασ
ία (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Αφράτο κέικ
χωρίς λιπαρά 1)

350 160 30 1 1 στρογγυλό
ταψί
αλουμινίου
(διάμετρος: 26
cm)

Κέικ στο ταψί για
τα λίπη

1200 150 - 160 30 - 35 2) 2 ταψί
ψησίματος

Κοτόπουλο,
ολόκληρο

1400 180 55 2 μεταλλική
σχάρα

1 ταψί
ψησίματος

Χοιρινό ψητό 800 170 - 180 45 - 50 2 μεταλλική
σχάρα

1 ταψί
ψησίματος

Κέικ μαγιάς με
γέμιση

1200 150 - 160 20 - 30 2 ταψί
ψησίματος

Πίτσα 1000 + 1000 200 - 210 30 - 40 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Πίτσα 1000 190 - 200 25 - 35 2 ταψί
ψησίματος

Cheese cake 2600 160 - 170 40 - 50 1 ταψί
ψησίματος

Τάρτα με μήλα
(ελβετική
σπεσιαλιτέ) 3)

1900 180 - 200 30 - 40 2 ταψί
ψησίματος

Χριστουγεννιάτικ
ο κέικ 1)

2400 150 - 160 35 - 40 2) 2 ταψί
ψησίματος

Κις Λορέν 3) 1000 190 - 210 30 - 40 1 1 στρογγυλό
ταψί
(διάμετρος: 26
cm)

Χωριάτικο
ψωμί 4)

750 + 750 160 - 170 40 - 50 1 ταψί
ψησίματος
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Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασ
ία (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Αφράτο κέικ
(σπεσιαλιτέ
Ρουμανίας) 3)

600 + 600 155 - 165 40 - 50 2 2 ταψιά
αλουμινίου
(μήκος: 25
cm) στην ίδια
θέση σχάρας

Αφράτο κέικ
(παραδοσιακή
σπεσιαλιτέ
Ρουμανίας)

600 + 600 150 - 160 30 - 40 2 2 ταψιά
αλουμινίου
(μήκος: 25
cm) στην ίδια
θέση σχάρας

Τσουρεκάκια 1) 800 190 15 3 ταψί
ψησίματος

Τσουρεκάκια 5) 800 + 800 190 15 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Κέικ κορμός 1) 500 150 - 160 15 - 20 3 ταψί
ψησίματος

Μαρέγκα 400 110 - 120 30 - 40 2 ταψί
ψησίματος

Μαρέγκα 400 + 400 110 - 120 45 - 55 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Κέικ με τρίμματα
(κραμπλ)

1500 160 - 170 25 - 35 3 ταψί
ψησίματος

Αφράτο κέικ 1) 600 150 - 160 25 - 35 2 ταψί
ψησίματος

Κέικ βουτύρου 1) 600 + 600 160 - 170 25 - 35 1 + 3 ταψί
ψησίματος

1) Προθερμάνετε το φούρνο για 10 λεπτά.
2) Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το κέικ στο φούρνο για 7 λεπτά.
3) Προθερμάνετε το φούρνο για 10 - 15 λεπτά.
4) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 250 °C και προθερμάνετε το φούρνο για 10 - 20 λεπτά.
5) Προθερμάνετε το φούρνο για 15 λεπτά.

10.8 Θερμός Αέρας 

Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Ζύμη σε
λωρίδες 1)

250 155 20 3 ταψί
ψησίματος
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Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Ζύμη σε
λωρίδες 1)

250 + 250 150 20 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Επίπεδο κέικ 1) 1000 155 35 2 ταψί
ψησίματος

Επίπεδο κέικ 1) 1000 + 1000 145 50 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Κέικ μαγιάς με
μήλα 1)

2000 170 - 180 40 - 50 3 ταψί
ψησίματος

Μηλόπιτα 1) 1200 + 1200 175 55 1 2 στρογγυλά
ταψιά
αλουμινίου
(διάμετρος:
20 cm)

Μικρά κέικ 1) 500 150 35 3 ταψί
ψησίματος

Μικρά κέικ 1) 500 + 500 145 30 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Αφράτο κέικ
χωρίς λιπαρά 1)

350 160 30 3 1 στρογγυλό
ταψί
αλουμινίου
(διάμετρος:
26 cm)

Κέικ στο ταψί για
τα λίπη

1200 150 - 160 40 - 50 2) 3 ταψί
ψησίματος

Κοτόπουλο,
ολόκληρο

1400 200 50 2 μεταλλική
σχάρα

1 ταψί
ψησίματος

Χοιρινό σνίτσελ 600 180 - 200 30 - 40 2 μεταλλική
σχάρα

1 ταψί
ψησίματος

Βάση τάρτας 3) 800 230 - 250 10 - 15 2 ταψί
ψησίματος

Κέικ μαγιάς με
γέμιση

1200 160 - 170 20 - 30 3 ταψί
ψησίματος

Cheese cake 2600 150 - 170 60 - 70 2 ταψί
ψησίματος
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Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Τάρτα με μήλα
(ελβετική
σπεσιαλιτέ) 3)

1900 180 - 200 50 - 40 3 ταψί
ψησίματος

Χριστουγεννιάτικ
ο κέικ 1)

2400 150 - 170 50 - 60 4) 3 ταψί
ψησίματος

Κις Λορέν 3) 1000 210 - 230 35 - 45 2 1 στρογγυλό
ταψί
(διάμετρος:
26 cm)

Χωριάτικο
ψωμί 5)

750 + 750 180 - 190 50 - 60 3 ταψί
ψησίματος

Αφράτο κέικ
(σπεσιαλιτέ
Ρουμανίας) 1)

600 + 600 150 - 170 40 - 50 2 2 ταψιά
αλουμινίου
(μήκος: 25
cm) στην ίδια
θέση σχάρας

Αφράτο κέικ
(παραδοσιακή
σπεσιαλιτέ
Ρουμανίας)

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 ταψιά
αλουμινίου
(μήκος: 25
cm) στην ίδια
θέση σχάρας

Τσουρεκάκια 1) 800 190 15 3 ταψί
ψησίματος

Τσουρεκάκια 1) 800 + 800 200 15 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Κέικ κορμός 1) 500 150 - 170 10 - 15 3 ταψί
ψησίματος

Μαρέγκα 400 100 - 120 50 - 60 2 ταψί
ψησίματος

Μαρέγκα 400 + 400 100 - 120 55 - 65 1 + 3 ταψί
ψησίματος

Κέικ με τρίμματα
(κραμπλ) 1)

1500 170 - 180 20 - 30 2 ταψί
ψησίματος

Αφράτο κέικ 1) 600 150 - 170 20 - 30 2 ταψί
ψησίματος
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Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Κέικ βουτύρου 1) 600 + 600 150 - 170 20 - 30 1 + 3 ταψί
ψησίματος

1) Προθερμάνετε το φούρνο για 10 λεπτά.
2) Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το κέικ στο φούρνο για 7 λεπτά.
3) Προθερμάνετε το φούρνο για 15 λεπτά.
4) Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το κέικ στο φούρνο για 10 λεπτά.
5) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 230 °C και προθερμάνετε το φούρνο για 15 λεπτά.

10.9 Ελαφρύ ψήσιμο 

Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Ζύμη σε
λωρίδες 1)

250 150 - 160 20 - 25 2 ταψί
ψησίματος

Επίπεδο κέικ 1) 500 160 - 170 35 - 40 2 ταψί
ψησίματος

Πίτσα 1) 1000 200 - 210 30 - 40 2 ταψί
ψησίματος

Κέικ κορμός 1) 500 160 - 170 20 - 30 2 ταψί
ψησίματος

Μαρέγκα 2) 400 110 - 120 50 - 60 2 ταψί
ψησίματος

Αφράτο κέικ 1) 600 160 - 170 25 - 30 2 ταψί
ψησίματος

Κέικ
βουτύρου 1)

600 160 - 170 25 - 30 2 ταψί
ψησίματος

Κοτόπουλο,
ολόκληρο

1200 220 - 230 45 - 55 2 μεταλλική
σχάρα

1 ταψί
ψησίματος

1) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 250 °C και προθερμάνετε το φούρνο για 20 λεπτά.
2) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 250 °C και προθερμάνετε το φούρνο για 10 λεπτά.
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10.10 Γκριλ με θερμό αέρα 

Τύπος φαγητού Ποσότητα Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Φρυγανισμένο
ψωμί 1)

500 230 3 - 5 3 μεταλλική
σχάρα

Κοτόπουλο, μισό 1200 200 25 + 25 2 μεταλλική
σχάρα

1 ταψί
ψησίματος

Χοιρινό σνίτσελ 500 230 20 + 20 2 μεταλλική
σχάρα

1 ταψί
ψησίματος

1) Προθερμάνετε το φούρνο για 10 λεπτά.

10.11 Λειτουργία πίτσας 

Τύπος
φαγητού

Ποσότητα
(g)

Θερμοκρασί
α (°C)

Χρόνος
(λεπτά)

Θέση
σχάρας

Εξαρτήματα

Πίτσα 1000 200 - 210 20 - 30 2 ταψί
ψησίματος

Κοτόπουλο,
ολόκληρο

1400 165 - 175 55 - 65 2 ταψί
ψησίματος

Κοτόπουλο,
μισό

1350 165 - 175 30 + 35 3 ταψί
ψησίματος

Κις Λορέν 1) 1000 210 - 220 20 - 30 2 ταψί
ψησίματος

1) Προθερμάνετε το φούρνο για 10 - 15 λεπτά.

11. ΦΟΎΡΝΟΣ - ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.

11.1 Σημειώσεις για τον
καθαρισμό
• Καθαρίστε την πρόσοψη της

συσκευής με ένα μαλακό πανί, χλιαρό
νερό και ένα προϊόν καθαρισμού.

• Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα κοινό
καθαριστικό.

• Καθαρίζετε το εσωτερικό της
συσκευής μετά από κάθε χρήση. Η
συσσώρευση λίπους ή άλλων
υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά. Ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος για το ταψί του
γκριλ.

• Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με
ειδικά καθαριστικά για φούρνους.

• Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα μετά
από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να
στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα
μαλακό πανί, χλιαρό νερό και ένα
προϊόν καθαρισμού.
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• Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά
εξαρτήματα, μην τα καθαρίζετε με
ισχυρά καθαριστικά, αιχμηρά
αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην
αντικολλητική επικάλυψη.

11.2 Συσκευές από
ανοξείδωτο χάλυβα ή
αλουμίνιο

Καθαρίστε την πόρτα του
φούρνου χρησιμοποιώντας
μόνο ένα υγρό σφουγγάρι.
Στεγνώστε την με ένα
μαλακό πανί. Μη
χρησιμοποιείτε σύρμα, οξέα
ή προϊόντα που χαράσσουν,
διότι μπορεί να
καταστρέψουν την επιφάνεια
του φούρνου. Καθαρίστε το
χειριστήριο του φούρνου
λαμβάνοντας τις ίδιες
προφυλάξεις.

11.3 Αφαίρεση των
στηριγμάτων σχαρών
Για να καθαρίσετε το φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του

στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.

2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.

2
1

Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών στη
θέση τους, ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.

11.4 Πάνω μέρος του
φούρνου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απενεργοποιήστε τη
συσκευή πριν αφαιρέσετε
την αντίσταση. Βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.

Αφαιρέστε τα στηρίγματα σχαρών.
Μπορείτε να αφαιρέσετε την αντίσταση
για να καθαρίσετε το πάνω μέρος του
φούρνου πιο εύκολα.
1. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί την

αντίσταση. Την πρώτη φορά,
χρησιμοποιήστε κατσαβίδι.

2. Τραβήξτε με προσοχή την αντίσταση
προς τα κάτω.
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3. Καθαρίστε το πάνω μέρος του
φούρνου με ένα μαλακό πανί, χλιαρό
νερό και ένα προϊόν καθαρισμού, και
αφήστε το φούρνο να στεγνώσει.

Τοποθετήστε την αντίσταση στη θέση
της, ακολουθώντας την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι η αντίσταση
έχει τοποθετηθεί σωστά και
δεν θα πέσει.

11.5 Αφαίρεση και
εγκατάσταση των τζαμιών
του φούρνου
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα εσωτερικά
τζάμια για καθαρισμό. Ο αριθμός των
τζαμιών διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κρατάτε την πόρτα φούρνου
ελαφρώς ανοιχτή κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας
καθαρισμού. Όταν την
ανοίξετε εντελώς ενδέχεται
να κλείσει κατά λάθος
προκαλώντας πιθανή ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή χωρίς τα τζάμια.

1. Ανοίξτε την πόρτα μέχρι να βρίσκεται
σε γωνία περίπου 30°. Η πόρτα
στέκεται μόνη της όταν είναι ελαφρώς
ανοιχτή.

30°

2. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.

1

2

B

3. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Όταν αφαιρείτε τα τζάμια,
η πόρτα του φούρνου
προσπαθεί να κλείσει.

4. Κρατήστε το επάνω άκρο των
τζαμιών της πόρτας του φούρνου και
τραβήξτε τα ένα ένα.

5. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.

Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
τοποθετήστε τα τζάμια και την πόρτα του
φούρνου στη θέση τους.
Πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε
πρώτα το μικρότερο τζάμι και μετά το
μεγαλύτερο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η πλευρά του εσωτερικού
τζαμιού με την εκτύπωση
πρέπει να είναι στραμμένη
προς την εσωτερική πλευρά
της πόρτας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι, μετά την
εγκατάσταση, η επιφάνεια
του πλαισίου του τζαμιού με
την εκτύπωση δεν είναι
άγρια στην υφή όταν την
αγγίζετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
εγκαταστήσει το εσωτερικό
τζάμι στις σωστές υποδοχές.

11.6 Αφαίρεση του
συρταριού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη φυλάσσετε εύφλεκτα
αντικείμενα (όπως υλικά
καθαρισμού, πλαστικές
σακούλες, γάντια φούρνου,
χαρτιά ή σπρέι καθαρισμού)
μέσα στο συρτάρι. Όταν
χρησιμοποιείται ο φούρνος,
το συρτάρι μπορεί να
θερμανθεί. Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς.

Το συρτάρι που βρίσκεται κάτω από το
φούρνο μπορεί να αφαιρεθεί για
καθάρισμα.
1. Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω

μέχρι να σταματήσει.

2. Ανασηκώστε αργά το συρτάρι.
3. Τραβήξτε πλήρως το συρτάρι προς

τα έξω.
Για να τοποθετήσετε το συρτάρι,
πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά.

11.7 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος
του εσωτερικού της συσκευής. Αποτρέπει
τη ζημιά στο γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα και στο εσωτερικό του
φούρνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Αποσυνδέστε την ασφάλεια
προτού αντικαταστήσετε το
λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας και
το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα μπορεί να είναι
ζεστά.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τις ασφάλειες από τον

πίνακα ασφαλειών ή
απενεργοποιήστε τον
ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος.

Ο πίσω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του

λαμπτήρα προς τα αριστερά για να το
αφαιρέσετε.

2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με

κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.

4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.

12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.
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12.1 Τι να κάνετε αν...

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Δεν μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η συσκευή δεν είναι
συνδεδεμένη σε ηλεκτρική
παροχή ή δεν είναι σωστά
συνδεδεμένη.

Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι
σωστά συνδεδεμένη στην
ηλεκτρική παροχή.

Δεν μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να
λειτουργήσετε τις εστίες.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.

Έχει πέσει η ασφάλεια. Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Εάν η ασφάλεια πέφτει
επανειλημμένα,
επικοινωνήστε με
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Η οθόνη του φούρνου /
εστιών εμφανίζει ένα κωδικό
σφάλματος που δεν
βρίσκεται σε αυτόν τον
πίνακα. 

Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή από το γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή από
το διακόπτη ασφαλείας στον
πίνακα ασφαλειών και
κατόπιν ενεργοποιήστε την
ξανά.
Εάν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά ο κωδικός σφάλματος,
επικοινωνήστε με το Τμήμα
Υποστήριξης Πελατών.

Δεν μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να
λειτουργήσετε τις εστίες.

Έχει πέσει η ασφάλεια. Ενεργοποιήστε τις εστίες
ξανά και ρυθμίστε τη σκάλα
μαγειρέματος σε λιγότερο
από 10 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη Ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας
δεν ανάβει.

 Η ζώνη δεν είναι ζεστή,
καθότι λειτούργησε μόνο για
σύντομο χρονικό διάστημα.

Εάν η ζώνη λειτούργησε για
αρκετό διάστημα για να είναι
ζεστή, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.

Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι
ελαττωματικός.

Αντικαταστήστε το
λαμπτήρα.

Στο φαγητό και το εσωτερικό
του φούρνου
συσσωρεύονται ατμοί και
υγρασία.

Έχετε αφήσει το φαγητό
μέσα στο φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στο φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών
μετά την ολοκλήρωση του
ψησίματος.

Ο φούρνος δεν θερμαίνεται. Δεν έχουν γίνει οι
απαραίτητες ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.

Το ψήσιμο των φαγητών
διαρκεί πάρα πολύ ή τα
φαγητά ψήνονται πολύ
γρήγορα.

Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία,
εάν χρειάζεται. Ακολουθήστε
τις οδηγίες του εγχειριδίου
χρήστη.
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12.2 Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μας ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα

τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο του εσωτερικού της
συσκευής. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό της συσκευής.

Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:

Μοντέλο (MOD.) .........................................

Κωδικός προϊόντος (PNC) .........................................

Αριθμός σειράς (S.N.) .........................................

13. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.

13.1 Θέση της συσκευής
Μπορείτε να εγκαταστήσετε την
ανεξάρτητη συσκευή σας με ντουλάπια
στη μία ή και τις δύο πλευρές, καθώς και
στη γωνία.
Για τις ελάχιστες αποστάσεις για την
τοποθέτηση ελέγξτε τον πίνακα.

A
C

B

Ελάχιστες αποστάσεις
Διάσταση mm

Α 400

B 650

C 150

13.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάσταση mm

Ύψος 858

Πλάτος 500

Βάθος 600

Συνολική ηλεκτρική ισχύς 9035 W

Κλάση συσκευής 3

13.3 Οριζοντίωση της
συσκευής

Χρησιμοποιήστε τα πόδια στο κάτω
μέρος της συσκευής για να
ευθυγραμμίσετε την επάνω επιφάνεια της
συσκευής με τις υπόλοιπες επιφάνειες.
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13.4 Προστασία από
ανατροπή
Ρυθμίστε σωστά το ύψος και τη θέση της
συσκευής πριν προσαρτήσετε την
προστασία από ανατροπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι η
εγκατάσταση της
προστασίας από ανατροπή
πραγματοποιείται στο σωστό
ύψος.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια
πίσω από τη συσκευή είναι
λεία.

Πρέπει να εγκαταστήσετε την προστασία
από ανατροπή. Εάν δεν την
εγκαταστήσετε, η συσκευή μπορεί να
ανατραπεί.
Η συσκευή σας φέρει το σύμβολο που
φαίνεται στην εικόνα (κατά περίπτωση),
προκειμένου να σας υπενθυμίσει την
εγκατάσταση της προστασίας από
ανατροπή.

1. Εγκαταστήστε την προστασία από
ανατροπή 317 - 322 mm κάτω από
την άνω επιφάνεια της συσκευής και
80 - 85 mm από την πλευρά της
συσκευής εντός της κυκλικής οπής

στο βραχίονα. Βιδώστε την στο
συμπαγές υλικό ή χρησιμοποιήστε
κατάλληλη ενίσχυση (τοίχος).

80-85

mm

317-322 

mm

2. Μπορείτε να εντοπίσετε την οπή στην
αριστερή πλευρά στο πίσω μέρος της
συσκευής. Ανασηκώστε το μπροστινό
μέρος της συσκευής και τοποθετήστε
την στο μέσον του χώρου μεταξύ των
ντουλαπιών. Εάν ο χώρος ανάμεσα
στα ντουλάπια κουζίνας είναι
μεγαλύτερος από το πλάτος της
συσκευής, πρέπει να προσαρμόσετε
την πλαϊνή απόσταση, ώστε η
συσκευή να βρίσκεται στο κέντρο.

Εάν αλλάξατε τις διαστάσεις
της κουζίνας, πρέπει να
ευθυγραμμίσετε σωστά την
προστασία κατά της
ανατροπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εάν ο χώρος ανάμεσα στα
ντουλάπια κουζίνας είναι
μεγαλύτερος από το πλάτος
της συσκευής, πρέπει να
προσαρμόσετε την πλαϊνή
απόσταση ως προς το
κέντρο της συσκευής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 57



13.5 Ηλεκτρική εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο κατασκευαστής δεν φέρει
ευθύνη σε περίπτωση μη
τήρησης των προφυλάξεων
ασφαλείας των κεφαλαίων
σχετικά με την ασφάλεια.

Αυτή η συσκευή παρέχεται χωρίς φις ή
καλώδιο τροφοδοσίας.
Κατάλληλος τύπος καλωδίου: H05 RR-F
επαρκούς διατομής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν συνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας στον
ακροδέκτη, μετρήστε την
τάση μεταξύ των φάσεων
στο οικιακό δίκτυο. Στη
συνέχεια, ανατρέξτε στην
ετικέτα σύνδεσης στο πίσω
μέρος της συσκευής για να
χρησιμοποιήσετε τη σωστή
ηλεκτρική εγκατάσταση Αυτή
η σειρά βημάτων αποτρέπει
τα σφάλματα εγκατάστασης
και τυχόν βλάβη στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα της
συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το καλώδιο τροφοδοσίας
δεν πρέπει να έρχεται σε
επαφή με το τμήμα της
συσκευής που φαίνεται στο
σχεδιάγραμμα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο .
Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

*
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