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Safety instructions

Please read the instructions manual carefully before use. Store the instructions in a 
safe place for future reference.

This product is designed for household use 
only.

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:
1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by children.
4. To protect against electric shock, do not place any part of the electric oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the 
nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
8. When operating the oven, keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation. 
9. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Let it to cool before putting on or taking off parts, or before cleaning.
10. To disconnect, return the unit to standby mode, then unplug the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
11. Do not cover any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
12. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
13. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a electric oven as they may create a fire or risk of electric shock. 
14. A fire may occur if the oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store 
any item on the oven during operation.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed if anything other than metal or glass.
16. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
17. Do not store any materials, other than manufacturer’s recommended accessories, in this oven when not in use.
18. Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.
19. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but 
the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges. If the door gas a scratch or nick, contact our consumer relations line before 
using the oven.
20. Do not use outdoors.
21. Do not use appliance for other than intended use.
22. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.
23. The temperature of the door or the outer surface may be higher when the appliance is working.
24. Protect against hurt by sharp edge when action. 
25. Temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
26. Do not rest cooking utensils or baking dishes on glass door.
27. This appliance is intended to be used in household and similar applications 
28. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
29. The weight of the food which is put on the Food Tray/Wire Rack can not be over 3.0kg. (just for reference) The food can not concentrate on one side of the 
Food Tray/Wire Rack, you would better try you best to make the food put on the Food Tray/Wire Rack evenly.
30. For appliance with type Y attachment, if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified per-
sons in order to avoid a hazard.
31. Rear surface of appliances should be placed against a wall.
32. WARNING: This appliance includes a heating function. Surfaces, other than the functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are 
perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION. Hold the appliance exclusively to grip surfaces intended to hold and use 
such heat protection measures as heat protection Gloves or pot holders. Areas which are not intended to grips must be given sufficient time to cool.
33. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
34. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
35. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system
36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
37. Children shall not play with the appliance.
38. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
39. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

CAUTION: APPLIANCE SURFACES ARE HOT AFTER USE. ALWAYS wear protective, insulated oven gloves when touching hot oven or hot dishes and food, 
or when inserting or removing rack, pans or baking dishes.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Rated voltage/frequency: 220-240V/50Hz

Rated power: 1500W

Oven capacity: 42Lt

Temperature range: 90-230oC

Technical Data

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior 
notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in 
the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with 
similar features and may not be included in the product you just acquired.
* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty 
will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes. 
* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, 
including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department 
of the manufacturer.
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Before Using Your Electric Oven
Before using your convection electric oven for the first time, be sure to:
1. Unpack the unit.
2. Remove all racks and pans. Wash the racks and pans in hot sudsy water or in dishwasher.
3. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven. Plug oven into outlet and you are ready to use your new Electric Oven. 
4. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate any packing oil that may 
remain after shipping. 

Description of main parts

Rotisserie Fork

Wire Rack

Food Tray

Crumb Tray*

Rotisserie Handle
Door Handle

Heating Element
Glass Door

Thermostat Knob

Function Knob

Timer Knob
Indicator

Using Your Electric Oven
Please familiarize yourself with the following oven functions and accessories prior to first use:
① Wire Rack: For toasting, baking, and general cooking in casserole dishes and standard pans.
② Food Tray: For use in broiling and roasting meat, poultry, fish, and various other foods. 
③ Crumb Tray*: For crumb or fallen food particles collection. Pulls out for easy cleaning. *(not included with all models)
④ Rotisserie Fork: Use to roast a variety of meats and poultry.
⑤ Rotisserie Handle: Allow you to pick up rotisserie fork.
⑥ Thermostat knob: choose desired temperature from Low-90°C-230°C (Low is at room temperature).
⑦ Timer knob: turn control to the left (counter - clockwise) and the oven will Stay On until manually shut off. To activate timer, turn to right (clockwise) for 
other use. A bell will sound at end of programmed time.
⑧ Function knob: Choose one of the following functions: 

  Stand-by mode

 Convection + upper and lower heating elements,   

 Convection + upper heating elements,  

 Upper and lower heating elements,  

 Rotisserie + upper heating elements,  

 Convection + rotisserie + upper and lower heating elements) 

⑨ Indicator: it is illuminated whenever oven is turned on. 

Rotisserie fork using tips
1. Insert the fork into the rod until near the end of the rod and then secure with thumbscrew 
2. Insert the food from the other side of the rod.
3. Place second fork into other side of the rod, and then secure with thumbscrew. Check that the food is in the center of the rod firmly. 
4. Insert the rod with food into the oven. Insert the one side of the rod into the support-hole of the oven. And then place the other side of the rod onto the 
support-bracket of the oven.
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Operating instructions

1. Function   &  
This function is ideal for baking pork slice, chicken legs, chicken wings, potato flakes, poultry meat, chops, fish and so on with more evenly heating up.
Note: All toasting times are based on meats at refrigerator temperature. Frozen meats may takes considerably longer. Therefore, use of a meat thermometer 
is highly recommended.

Operation
1. Open the door, place the food on the Wire Rack/Food Tray. Insert the rack/tray into the middle rack position and close the door. 
2. Turn the Function knob to   &  .
3. Set the Thermostat knob to the desired temperature as needed or recipe.
4. Set the Timer knob to the desired cooking time.
5. Check the baked goods for doneness 5~10 minutes before expected completion.
6. When toasting is complete, a bell will sound and the Timer knob will back to Off position automatically. Open the door completely and remove the food.
CAUTION: Cooked food, metal rack, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the Oven unattended.

2. Function 
This function is ideal for cooking bread, pizza, and fowl in general.

Operation
1. Open the door, place the food on the Wire Rack/Food Tray. Insert the rack/tray into the middle rack position and close the door.
2. Turn the Function knob to  . 
3. Set the Thermostat knob to the desired temperature as needed or recipe.
4. Set the Timer knob to the desired cooking time.
5. To check or remove food, use a handle to help side food in and out.
6. When toasting is complete, a bell will sound and the Timer knob will back to Off position automatically. Open door completely and remove the food imme-
diately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.
CAUTION: Cooked food, metal rack, and door can be very hot, handle with care. 

3. Function   &  
This function is ideal for cooking whole chickens and fowl in general.
Note: All toasting times are based on meats at refrigerator temperature. Frozen meats may takes considerably longer. Therefore, use of a meat thermometer 
is highly recommended.

Operation
1. Place whole chicken on the rotisserie rod and fixed by the fork both side, insert the rod into the rotisserie hole position and close the door.
NOTE: Need put the Food tray at bottom rack slot to collect oil drip during cooking, and put some water in food tray before cooking, it will make good effect 
for rotisserie.
2. Turn the Function knob to   &  .
3. Set the Thermostat knob to 230°C.
4. Set the Timer knob to the desired cooking time.
5. Check the baked goods for doneness 5~10 minutes before expected completion.
6. When toasting is complete, a bell will sound and the Timer knob will back to Off position automatically. Open door completely and remove the food.
CAUTION: Cooked food, metal rack, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the Oven unattended.

Maintenance, Cleaning and Storage 
Maintenance
This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Contact a qualified appliance repair technician 
if the product requires servicing.

Cleaning 
CAUTION: To protect against electrical shock, DO NOT IMMERSE THE OVEN IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.
Your toaster oven should be cleaned regularly for best performance and long life. Regular cleaning will also reduce the risk of fire hazard. 
1. Remove plug from electrical outlet. Allow it to cool.
2. Remove the Removable Crumb Tray, Rack, Tray by pulling out of the oven. Clean them with damp, soapy cloth. Make sure to only use mild, soapy water. 
3. To clean inside of oven, wipe the oven walls, bottom of oven, and glass door with a damp, soapy cloth. Repeat with a dry, clean cloth. 
4. Wipe outside of oven with a damp cloth. 
CAUTION: DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR METAL SCOURING PADS. Make sure to only use mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and 
chemical cleaners will damage the coating on this unit. Pieces can break off the coating and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.  
5. Allow the appliance to cool and dry completely before storing. If storing the oven for long periods of time, make certain that the oven is clean and free of 
food particles. Store the oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user 
maintenance should be necessary.
6. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Storage
Unplug unit, allow it to cool, and clean before storing. Store the Electric Oven in its box in a clean, dry place. Never store appliance while it is hot or still plugged 
in. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.
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Οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. 
Φυλάσσετε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για 
οικιακή χρήση.

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές ή τους διακόπτες.
3. Η στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από τα παιδιά.
4. Για να προστατεύεστε από την ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε κανένα μέρος του ηλεκτρικού φούρνου σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου της κουζίνας ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή να το καλώδιο και το βύσμα τροφοδοσίας της έχει υποστεί κάποια βλάβη. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περίπτωση 
που παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα λειτουργίας ή αν έχει υποστεί βλάβη. Παραδώστε την συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις για έλεγχο, επι-
σκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.
8. Όταν χειρίζεστε το φούρνο, διατηρείτε τουλάχιστον τέσσερις ίντσες χώρου σε όλες τις πλευρές του φούρνου για να είναι δυνατή η κυκλοφορία του αέρα. 
9. Αποσυνδέστε την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πριν την μετακινήσετε ή αντικα-
ταστήσετε εξαρτήματα, ή πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
10. Για να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε την συσκευή, επαναφέρετε την συσκευή σε κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το 
βύσμα τροφοδοσίας. Κρατάτε πάντα την πρίζα καθώς αποσυνδέετε το βύσμα και μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
11. Μην καλύπτετε κανένα μέρος του φούρνου με μεταλλικά φύλλα. Η πράξη αυτή μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου.
12. Μην καθαρίζετε την συσκευή με μεταλλικά σφουγγάρια καθαρισμού. Οι αποκολλημένες μεταλλικές ίνες ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα της συσκευής και να άγουν τον ηλεκτρισμό, προκαλώντας ηλεκτροπληξία. 
13. Τα υπερμεγέθη τρόφιμα ή τα μεταλλικά κουζινικά σκεύη σερβιρίσματος δεν πρέπει να τοποθετούνται στον ηλεκτρικό φούρνο, καθώς σε περίπτωση ανά-
φλεξης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
14. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν ο φούρνος καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων κουρτινών, υφασμάτων, 
τοίχων και παρόμοιων επιφανειών, κατά την διάρκεια λειτουργίας. Μην αποθηκεύετε κανένα αντικείμενο στο φούρνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
15. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη χρήση δοχείων κατασκευασμένων από άλλα υλικά, εκτός του μετάλλου και του γυαλιού.
16. Μην τοποθετείτε σκεύη και αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από τα ακόλουθα υλικά στο φούρνο: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή άλλα παρόμοια υλικά.
17. Μην αποθηκεύετε υλικά, εκτός από τα συνιστώμενα εξαρτήματα του κατασκευαστή, σε αυτόν τον φούρνο όταν δεν χρησιμοποιούνται.
18. Να φοράτε πάντα ειδικά προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε αντικείμενα  σε προθερμασμένο φούρνο.
19. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πόρτα κατασκευασμένη από σκληρυμένο γυαλί ασφάλειας. Το γυαλί είναι ισχυρότερο από το συνηθισμένο γυαλί 
και ανθεκτικότερο στη θραύση. Το γυαλί αυτό μπορεί να σπάσει, αλλά τα θραύσματα του δεν θα έχουν αιχμηρές άκρες. Αποφύγετε το γδάρσιμο της επιφά-
νειας της πόρτας ή το χτύπημα των άκρων των επιφανειών του. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο σημάδι ή ράγισμα, επικοινωνήστε με το κατάστημα 
αγοράς προτού θέσετε σε λειτουργία την συσκευή.
20. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
22. Αυτή η συσκευή προορίζεται ΜΟΝΟ για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
23. Η θερμοκρασία της πόρτας ή των εξωτερικών επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
24. Προστατέψτε τον φούρνο από την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα.
25. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
26. Μην ακουμπάτε τα μαγειρικά σκεύη ή τα σκεύη ψησίματος στην γυάλινη πόρτα.
27. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές 
28. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
29. Το βάρος των τροφίμων που τοποθετούνται στο δίσκο τροφίμων/σχάρα ψησίματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.0kg (μόνο για αναφορά). Μην κατανέ-
μετε τα τρόφιμα στη μία πλευρά του δίσκου τροφίμων / σχάρας ψησίματος, προσπαθήστε να κατανείμετε τα τρόφιμα ομοιόμορφα.
30. Για τη συσκευή με εξάρτημα τύπου Υ, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρό-
σωπο σέρβις ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
31. Η οπίσθια επιφάνεια των συσκευών πρέπει να είναι στραμμένη προς τον τοίχο.
32. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει λειτουργία θέρμανσης (ψησίματος). Επιφάνειες, εκτός από τις λειτουργικές επιφάνειες μπορεί να ανα-
πτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες γίνονται αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άνθρωπο, αυτή η συσκευή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται με ΠΡΟΣΟΧΗ. Κρατήστε τη συσκευή αποκλειστικά από τις επιφάνειες που προορίζονται για αυτό το σκοπό και χρησιμοποιήστε τον κατάλλη-
λο εξοπλισμό προστασίας από τη θερμότητα, όπως ειδικά γάντια κουζίνας ή εξαρτήματα συγκράτησης οικιακών σκευών. Οι υπόλοιπες επιφάνειες που δεν 
έχουν σχεδιαστεί για άμεση επαφή πρέπει να κρυώσουν πριν τον καθαρισμό τους ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
33. Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή κοντά σε συσκευές αερίου ή ηλεκτρικούς καυστήρες ή σε θερμαινόμενους φούρνους.

34. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση συσκευής σε περίπτωση που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.
35. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
36. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητι-

κές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν 
τους κινδύνους που ενέχονται.
37. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
38. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
39. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Φοράτε ΠΑΝΤΑ ειδικά μονωμένα γάντια φούρνου όταν αγγίζετε τον ζεστό φούρνο ή 
ζεστά πιάτα και τρόφιμα, ή όταν εισάγετε ή αφαιρείτε στην σχάρα/ταψί, τηγάνια ή σκεύη ψησίματος.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
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Ονομαστική τάση/συχνότητα: 220-240V/50Hz

Ονομαστική ισχύς: 1500W

Χωρητικότητα θαλάμου: 42Lt

Εύρος θερμοκρασίας 
ψησίματος:

90-230oC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την από-
δοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχει-
ριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με 
παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 
* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμο-
γές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις 
ή για ανάλογους σκοπούς.
* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρ-
θωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να 
εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Πριν από την αρχική χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό φούρνο μεταφοράς για πρώτη φορά, φροντίστε να:
1. Αποσυσκευάστε την συσκευή.
2. Αφαιρέστε όλα τα ράφια/ταψιά/σχάρες και τα σκεύη και καθαρίστε τα σε ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
3. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και επανατοποθετήστε τα στο φούρνο. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα. Η συσκευή σας είναι έτοιμη προς 
χρήση.
4. Μετά την επανασυναρμολόγηση του φούρνου σας, συνίσταται η λειτουργία του σε μέγιστη θερμοκρασία (MAX) για περίπου 15 λεπτά χωρίς τρόφιμα, για 
να εξαλείψετε οποιοδήποτε έλαιο ή υλικό που μπορεί να παραμείνει μετά την διαδικασία μεταφοράς της συσκευής. 

Περιγραφή βασικών τμημάτων

Σούβλα

Σχάρα ψησίματος

Δίσκος ψησίματος

Δίσκος συλλογής 
υπολειμμάτων*

Χειρολαβή σούβλας
Χειρολαβή πόρτας

Αντιστάσεις
Γυάλινη πόρτα

Διακόπτης θερμοστάτη

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας

Χρονοδιακόπτης
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Περιγραφή βασικών λειτουργιών
Παρακαλούμε εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες λειτουργίες και τα παρελκόμενα αξεσουάρ του φούρνου πριν από την πρώτη χρήση:
① Σχάρα ψησίματος: Κατάλληλη για χρήση σε διαδικασίες ψησίματος, φουρνίσματος, και γενικότερες διαδικασίες μαγειρέματος σε μαγειρικά σκεύη.
② Ταψί ψησίματος: Κατάλληλο για το ψήσιμο κρέατος, πουλερικών, ψαριών και διάφορων άλλων τροφίμων. 
③ Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων*: Κατάλληλο για την συλλογή υπολειμμάτων ψησίματος. Ο δίσκος είναι αποσπώμενος για εύκολο καθαρισμό (Δεν 
περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα).
④ Εξάρτημα σουβλίσματος (σούβλα): Χρησιμοποιείται για το ψήσιμο σε σούβλα κρέατος, πουλερικών κα. αντίστοιχων τροφίμων.
⑤ Χειρολαβή σούβλας: Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση και την συγκράτηση της σούβλας.
⑥ Διακόπτης θερμοστάτη (ελέγχου θερμοκρασίας): επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία ρυθμίζοντας τον φούρνο μεταξύ των  90°C-230°C (Η χαμηλή 
θερμοκρασία - Low αντιστοιχεί στην θερμοκρασία δωματίου).
⑦ Χρονοδιακόπτης: Γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα για να ενεργοποιήσετε την συσκευή προτού την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα. Για θέσετε σε 
λειτουργία τον χρονοδιακόπτη γυρίστε τον δεξιόστροφα. Μετά το πέρας του χρόνου διάρκειας λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, η συσκευή θα παράξει μια 
ηχητική ειδοποίηση (κουδούνι) .
⑧ Διακόπτης επιλογής λειτουργίας: Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

  Λειτουργία αναμονής

 Λειτουργία ψησίματος με αέρα + άνω και κάτω αντιστάσεις,   

 Λειτουργία ψησίματος με αέρα+ άνω αντιστάσεις,  

 Λειτουργία ψησίματος με άνω και κάτω αντιστάσεις,  
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Οδηγίες λειτουργίας

1. Λειτουργία    &  
Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, πουλερικών, λαχανικών και άλλων τροφίμων, με ομοιόμορφο ψήσιμο.
Σημείωση: Όλοι οι χρόνοι ψησίματος αφορούν σε τρόφιμα που διατηρούν θερμοκρασία ψυγείου. Για το ψήσιμο κατεψυγμένων τροφίμων μπορεί να απαι-
τείται μεγαλύτερος χρόνος ψησίματος. Ως εκ τούτου, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση ενός ειδικού θερμομέτρου τροφίμων.

Περιγραφή λειτουργίας
1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου, τοποθετήστε τα τρόφιμα στην σχάρα/ταψί. Τοποθετήστε το την σχάρα/ταψί στη μεσαία υποδοχή του θαλάμου και κλείστε 
την πόρτα. 
2. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση    &  .
3. Γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στην κατάλληλη θέση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε συνταγής.
4. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στην επιθυμητή θέση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε συνταγής.
5. Ελέγξτε τα τρόφιμα 5~10 νωρίτερα από τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας για να εξετάσετε την κατάσταση ψησίματος τους.
6. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση (κουδούνι) του χρονοδιακόπτη και ο χρονοδιακόπτης θα τεθεί αυτόματα στην 
θέση OFF. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε τα ψημένα τρόφιμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαγειρεμένα τρόφιμα, η σχάρα ψησίματος, το ταψί ψησίματος και η πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστά, χειριστείτε τα με προσοχή. Μην αφή-
νετε τον φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά την διάρκεια λειτουργίας του.
 
2. Λειτουργία    
Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για το ψήσιμο του ψωμιού, πίτσα, και πουλερικών.

Περιγραφή λειτουργίας
1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου, τοποθετήστε τα τρόφιμα στην σχάρα/ταψί. Τοποθετήστε το την σχάρα/ταψί στη μεσαία υποδοχή του θαλάμου και κλείστε 
την πόρτα. 
2. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση   . 
3. Γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στην κατάλληλη θέση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε συνταγής.
4. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στην επιθυμητή θέση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε συνταγής.
5. Για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να αφαιρέσετε τρόφιμα από τον θάλαμο του φούρνου χρησιμοποιήστε μια βοηθητική λαβίδα.
6. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση (κουδούνι) του χρονοδιακόπτη και ο χρονοδιακόπτης θα τεθεί αυτόματα στην 
θέση OFF. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε τα ψημένα τρόφιμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαγειρεμένα τρόφιμα, η σχάρα ψησίματος, το ταψί ψησίματος και η πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστά, χειριστείτε τα με προσοχή. Μην αφή-
νετε τον φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά την διάρκεια λειτουργίας του.

3. Λειτουργία    &  
Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για το ψήσιμο ολόκληρου κοτόπουλου και πουλερικών γενικότερα.
Σημείωση: Όλοι οι χρόνοι ψησίματος αφορούν σε τρόφιμα που διατηρούν θερμοκρασία ψυγείου. Για το ψήσιμο κατεψυγμένων τροφίμων μπορεί να απαι-
τείται μεγαλύτερος χρόνος ψησίματος. Ως εκ τούτου, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση ενός ειδικού θερμομέτρου τροφίμων.

Περιγραφή λειτουργίας
1. Τοποθετήστε την σούβλα με το τρόφιμο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο κεφάλαιο ''Συμβουλές ψησίματος με χρήση σούβλας''. 
Σημείωση: Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τον δίσκο συλλογής υπολειμμάτων στην κάτω υποδοχή του θαλάμου ώστε να συλλέγεται το λίπος που πα-
ράγεται κατά την διάρκεια ψησίματος. Για καλύτερα αποτελέσματα ψησίματος μπορείτε να τοποθετήσετε λίγο νερό στον δίσκο πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας ψησίματος.
2. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση   &  .
3. Γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στην θέση 230°C.
4. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στην επιθυμητή θέση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε συνταγής.
5. Ελέγξτε τα τρόφιμα 5~10 νωρίτερα από τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας για να εξετάσετε την κατάσταση ψησίματος τους.
6. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση (κουδούνι) του χρονοδιακόπτη και ο χρονοδιακόπτης θα τεθεί αυτόματα στην 
θέση OFF. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε τα ψημένα τρόφιμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαγειρεμένα τρόφιμα, η σχάρα ψησίματος, το ταψί ψησίματος και η πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστά, χειριστείτε τα με προσοχή. Μην αφή-
νετε τον φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά την διάρκεια λειτουργίας του.

 Λειτουργία ψησίματος με σούβλα + άνω αντιστάσεις,  

 Λειτουργία ψησίματος με αέρα + σούβλα + άνω και κάτω αντιστάσεις

⑨ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας: Η λυχνία ανάβει κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. 

Συμβουλές ψησίματος με χρήση σούβλας
1. Περάστε την πρώτη πηρούνα στον άξονα της σούβλας και σφίξτε τον σφιγκτήρα (πεταλούδα).
2. Περάστε το τρόφιμο στον άξονα πάνω στην πηρούνα.
3. Περάστε την δεύτερη πηρούνα στον άξονα και σφίξτε τον σφιγκτήρα. Βεβαιωθείτε πως το τρόφιμο είναι τοποθετημένο στο κέντρο του άξονα της σούβλας. 
4. Τοποθετήστε την σούβλα με το τρόφιμο στον θάλαμο ψησίματος του φούρνου. Τοποθετήστε το ένα άκρο του άξονα στην υποδοχή σύνδεσης που βρίσκεται 
εντός του θαλάμου ψησίματος του φούρνου. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του άξονα της σούβλας στην υποδοχή στήριξης που βρίσκεται εντός του θαλάμου 
ψησίματος.
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Οδηγίες συντήρησης, καθαρισμού και αποθήκευσης
Συντήρηση
Αυτή η συσκευή απαιτεί λίγη συντήρηση. Κανένα από τα τμήματα της συσκευής δεν μπορεί να επισκευασθεί από μη εξειδικευμένο άτομο. Μην προσπαθή-
σετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και επισκευής. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς του προϊόντος εάν το προϊόν χρήζει 
επισκευής ή συντήρησης.

Καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ.
Ο φούρνος τοστιέρας σας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για την καλύτερη απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο τακτικός καθαρισμός θα μειώσει επίσης 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 
1. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει.    
2. Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής υπολειμμάτων, την σχάρα ψησίματος και το ταψί από το φούρνο. Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα καθαρό και ελαφρώς 
νοτισμένο πανί. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο ένα διάλυμα νερού με ήπιο απορρυπαντικό.
3. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του θαλάμου ψησίματος του φούρνου, σκουπίστε τα τοιχώματα, το κάτω μέρος του θαλάμου και την γυάλινη πόρτα με ένα 
καθαρό και ελαφρώς νοτισμένο με σαπουνόνερο πανί. Επαναλάβετε την διαδικασία στεγνώνοντας με ένα στεγνό, καθαρό πανί. 
4. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Η ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. Χρησιμοποιείτε μόνο ήπιο απορρυπαντικό 
και νερό. Τα διαβρωτικά καθαριστικά, οι βούρτσες καθαρισμού και τα χημικά καθαριστικά φθείρουν την επικάλυψη της συσκευής. Οι αποκολλημένες μεταλ-
λικές ίνες ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής και να άγουν τον ηλεκτρισμό, προκαλώντας ηλεκτροπληξία. 
5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και να στεγνώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε. Εάν αποθηκεύσετε το φούρνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βεβαιω-
θείτε ότι ο φούρνος είναι καθαρός και απαλλαγμένος από υπολείμματα τροφίμων. Αποθηκεύστε το φούρνο σε ένα χώρο με χαμηλά επίπεδα υγρασίας όπως 
τα τραπέζια, οι πάγκοι κουζίνας ή τα ντουλάπια. Εκτός από τον συνιστώμενο καθαρισμό, δεν θα πρέπει να απαιτείται περαιτέρω συντήρηση από μέρος σας.
6. Κάθε άλλη συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της υπηρεσίας.

Αποθήκευση
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή, αφήστε την να κρυώσει και καθαρίστε την καλά πριν την αποθηκεύσετε. Φυλάσσετε τον ηλεκτρικό φούρνο στο 
χαρτοκιβώτιο της αρχικής συσκευασίας σε καθαρό, στεγνό μέρος. Μην αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή ενώ είναι ζεστή ή ακόμα συνδεδεμένη. Μην τυλίγετε 
ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας σφιχτά γύρω από τη συσκευή. Μην ασκείτε καμία πίεση στο τμήμα του καλωδίου που εισέρχεται στην συσκευή, για να απο-
φύγετε την πρόκληση βλάβης.






