ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

EURO CHEF - OVEN
EC 150- EC 150S –EC 350 – EC 400 - EC 450 - EC 400SC
– EC 400CER

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτής της συσκευής, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθεί
στις προσδοκίες σας.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας , διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε με
προσοχή τις οδηγίες λειτουργίας και τους κανόνες ασφαλείας.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να λαμβάνετε
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
 Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο
εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
 Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής σας ταιριάζει με εκείνη της ηλεκτρικής
σας εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε
μια γειωμένη πρίζα που αντιστοιχεί στα ηλεκτρικά πρότυπα.
 Σε κάθε περίπτωση, μην χρησιμοποιείτε το φούρνο σας αν η ηλεκτρική σας
εγκατάσταση δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα ηλεκτρικής
ασφάλειας.
 Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ρεύματος που αναφέρεται στην ηλεκτρική
εγκατάσταση και το διακόπτη ασφαλείας είναι τουλάχιστον 16 Α.
 Τοποθετήστε το φούρνο σας σε ένα πάγκο ή σε ένα τραπέζι που αντέχουν
σε θερμοκρασίες άνω των 90 °C. Ποτέ μην εντοιχίζετε το φούρνο και μην
τοποθετείτε σε ντουλάπι. Μην καλύπτετε το φούρνο.
 Η θερμοκρασία της πόρτας και των προσβάσιμων μεταλλικών επιφανειών
μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε
τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.
 Μην τοποθετείτε τίποτα στην πόρτα του φούρνου όταν είναι ανοικτή.
 Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή υφάσματα πάνω στο φούρνο, αποφύγετε το
φράξιμο των αεραγωγών.
 Σε καμία περίπτωση μη τοποθετείτε αλουμινόχαρτο στον πυθμένα της
κοιλότητας του φούρνου. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη σωστή
λειτουργία του θερμοστάτη και να προκαλέσει ζημία στο φούρνο.
 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για σκοπούς άλλους από ό,τι
προορίζεται. Ο φούρνος αυτός προορίζεται μόνο για μαγείρεμα στα πλαίσια
οικιακής χρήσης.
 Αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη συσκευή, το
καλώδιο ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας.
 Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο σας αν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά.
Αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το
μηχάνημα. Κακή επανασυναρμολόγηση της συσκευής μπορεί να
προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Αν παρατηρήσετε μια δυσλειτουργία ή εάν η
συσκευή έχει υποστεί ζημιά κατά οποιονδήποτε τρόπο, απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
 Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα ή υγρασία.
 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εκτός από αυτά που παρέχονται με το
φούρνο. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τη συσκευή. Η χρήση
εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής
μπορεί να είναι επικίνδυνη.
 Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε παιδιά. Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας όταν τον
χρησιμοποιείτε.
 Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με τα υλικά
συσκευασίας και τις πλαστικές σακούλες.
 Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό ή την
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αποθήκευση.
Διδάξτε στα παιδιά τους κινδύνους και τους κανόνες της ηλεκτρικής
ασφάλειας. Μην τα αφήνετε να χρησιμοποιούν τις συσκευές. Κρατήστε τα
μακριά από το φούρνο για την ασφάλειά τους.
Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω σε τραπέζι, ντουλάπι, ή κοντά
σε
πηγή
θερμότητας.
Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε μια πηγή
θερμότητας ή μια αιχμηρή επιφάνεια ή κοντά σε μια επιφάνεια κοπής.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει τοποθετηθεί πάνω σε μια σταθερή
επιφάνεια εργασίας.
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η συσκευή αυτή να χρησιμοποιείται σε
εξωτερικούς χώρους.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το φούρνο αν έχει υποστεί ζημία.
Μη χρησιμοποιείτε τις εστίες χωρίς μαγειρικό σκεύος.
Μην καθαρίζετε το φούρνο με υγρά, σκόνες, κρέμες, μεταλλικά σφουγγάρια
ή
λειαντικά
υλικά.
Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα από λανθασμένη χρήση και επαφή με
τα μεταλλικά μέρη της συσκευής.
Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή
σύστημα τηλεχειρισμού.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο αν επιτηρούνται ή
καθοδηγούνται σχετικά με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός
αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και επιτηρούνται.
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη διανοητική ικανότητα,
έλλειψη εμπειρίας ή ικανότητας, που υπόκεινται σε εποπτεία από ένα έμπειρο
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να αναπτύξουν
υψηλή θερμοκρασία. Ποτέ μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες. Κρατήστε
τα παιδιά μακριά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ








Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό του φούρνου.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία εντελώς οριζόντια επιφάνεια για εύκολο και σωστό μαγείρεμα.
Η επιφάνεια του τραπεζιού πρέπει να είναι ανθεκτική στη θερμότητα, όπως και τα έπιπλα που
μπορεί να έρχονται σε επαφή με το φούρνο.
Μην φράσετε οποιοδήποτε πλέγμα εξαερισμού. Για επαρκή εξαερισμό πρέπει να υπάρχει
διάστημα τουλάχιστον 750 mm πάνω από το φούρνο και 100 mm σε κάθε πλευρά.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής μπορεί να ανοίγει ελεύθερα.
Για τη σύνδεση του φούρνου θα χρειαστείτε μια πρίζα 230V που διαθέτει προστασία ασφάλειας
16Α καθώς και την κατάλληλη γείωση.
Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε καλώδιο προέκτασης, αυτό θα πρέπει να είναι 3 x 2,5 mm2
τουλάχιστον και η συνέχεια της γείωσης πρέπει να διασφαλιστεί. Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες
αναβοσβήνουν όταν οι διακόπτες είναι στη θέση "0" , αντιστρέψτε το βύσμα στην πρίζα.
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Μην κόψετε το βύσμα από το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτός ο φούρνος δεν έχει σχεδιαστεί για
μόνιμη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.
 Βγάλτε το φις από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για χώρες όπως η Ελβετία, όπου η συνολική ισχύς λειτουργίας των οικιακών συσκευών
δεν υπερβαίνει τα 2300W, χρειάζεται μία ασφάλεια 10A. Όπου υπάρχει καλώδιο προέκτασης,
πρέπει να είναι 3 x 1,5mm2.
Η πίσω πλευρά της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
 Αποσυνδέστε το φούρνο από το ρεύμα και αφήστε να κρυώσει εντελώς.
 Καθαρίστε τα τοιχώματα, τις αντιστάσεις, τον πυθμένα και το γυαλί χρησιμοποιώντας ένα απαλό
σφουγγάρι βρεγμένο με απορρυπαντικό.
 Το ταψί και όλα τα αξεσουάρ που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει ποτέ να
καθαρίζονται με άλλα σκεύη.
 Ολοκληρώστε τον καθαρισμό σκουπίζοντας με ένα βρεγμένο πανί.
 Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή συρμάτινα σφουγγάρια για να καθαρίσετε τις εστίες ή άλλες
επιφάνειες.
 Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τις εστίες ή άλλες
επιφάνειες, γιατί μπορεί να καταστρέψουν το επίχρισμα της επιφάνειας.
 Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε το φούρνο και όχι κάποιο
αιχμηρό αντικείμενο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ 400 CER)
 Αν η κεραμική εστία είναι πολύ βρώμικη, καθαρίστε κατ’ αρχάς τα υπολείμματα τροφίμων και
λαδιού ξύνοντας ελαφρά με μια ξύστρα γυαλιού χωρίς να χαράξετε την επιφάνεια. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό ξυράφι, σε στόμιο ή σταθερό, ως ξύστρα γυαλιού.
 Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα κατάλληλο καθαριστικό υγρό και χαρτί κουζίνας όταν είναι ακόμα
ζεστός. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό,
μαλακό πανί.
 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε σπόγγους, σκόνες καθαρισμού και
συρμάτινα σφουγγαράκια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΑΙΤΙΕΣ ΖΗΜΙΑΣ
 Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης του αντιπροσώπου ή
με εξουσιοδοτημένο σέρβις.

 Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημία, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο







κέντρο τεχνικού ελέγχου, το κέντρο μεταπωλητικής εξυπηρέτησης του αντιπροσώπου ή άλλο
εξειδικευμένο άτομο.
Η χρήση του φούρνου συγχρόνως με άλλες συσκευές στο ίδιο κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτρική υπερφόρτωση, να κάψει την ασφάλεια ή να προκαλέσει βλάβη στο κύκλωμα.
Μην τοποθετείτε εξαρτήματα ή σκεύη στον πυθμένα του φούρνου. Μην καλύπτετε τον πυθμένα
του φούρνου με αλουμινόχαρτο ή λαδόκολλα.
Μην τοποθετείτε στον πυθμένα του φούρνου σκεύη εάν η θερμοκρασία που έχετε ορίσει είναι
άνω των 50 °C, θα προκληθεί συσσώρευση θερμότητας. Ο αναφερόμενο χρόνος ψησίματος δεν
θα είναι πλέον σωστός και το σμάλτο θα καταστραφεί.
Μη ρίχνετε νερό στο εσωτερικό του φούρνου όταν είναι ζεστός, θα δημιουργηθεί ατμός. Η
μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σμάλτο.
Μην αποθηκεύετε τρόφιμα με μεγάλο βαθμό υγρασίας στο εσωτερικό του φούρνου όταν
παραμένει κλειστός για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αυτό θα βλάψει το σμάλτο.
Ιδιαίτερα όταν ψήνετε ζουμερές πίτες φρούτων, μη γεμίζετε το ταψί. Ο χυμός που στάζει από το
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ταψί αφήνει λεκέδες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Χρησιμοποιήστε βαθύ ταψί.
 Αφήστε το φούρνο να κρυώσει με την πόρτα κλειστή. Ακόμη και αν ανοίξετε ελάχιστα την πόρτα
της συσκευής, η εμπρόσθια επιφάνεια των γειτονικών μερών θα μπορούσε να καταστραφεί με
την πάροδο του χρόνου.
 Εάν η τσιμούχα του φούρνου είναι πολύ λερωμένη, η πόρτα του φούρνου δεν θα είναι κλείνει
πλέον σωστά όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία. Η εμπρόσθια επιφάνεια των γειτονικών
μερών θα μπορούσε να καταστραφεί.
 Μη στηρίζετε ή τοποθετείτε αντικείμενα στην πόρτα του φούρνου όταν είναι ανοικτή. Μην κρεμάτε
αντικείμενα στην πόρτα του φούρνου.
 Μη μεταφέρετε ή κρατάτε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας. Η λαβή της πόρτας δεν μπορεί
να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής και μπορεί να σπάσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής,
μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης, έλλειψη συντήρησης ή φυσιολογική φθορά. Επίσης, δεν
μπορεί να γίνει επίκλησή της σε περίπτωση θραύσης της συσκευής ή των εξαρτημάτων της.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 Τα διάφορα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ) πρέπει να φυλάσσονται
μακριά από τα παιδιά καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη και
φέρει το σύμβολο της ανακύκλωσης.
 Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα καθαρίστε όλες τις εμαγιέ επιφάνειες του φούρνου, το
ταψί και τη σχάρα με ζεστό νερό.
 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής ώστε να τη χρησιμοποιήσετε με άνεση.
 Θέστε σε λειτουργία το φούρνο στους 200 °C χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό του, σε αεριζόμενο
χώρο για 30 λεπτά.
 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου για πρώτη φορά θα παρατηρήσετε μια περίεργη
μυρωδιά. Αυτό προκαλείται από το υλικό μόνωσης και θα σταματήσει σύντομα.
 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα τροφοδοσίας. Θέστε σε λειτουργία τις μαγειρικές εστίες με τους
διακόπτες στη θέση “3”, χωρίς σκεύη πάνω τους, για περίπου 3 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό το
προστατευτικό στρώμα λίπους των μαγειρικών εστιών θα καεί, έχοντας ως αποτέλεσμα τη
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους.
 Μετά τη λειτουργία των εστιών γυρίστε το διακόπτη πίσω στη θέση “0”.
 Μετά τη λειτουργία του φούρνου γυρίστε το θερμοστάτη πίσω στη θέση “0”.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ (ΜΟΝΤΕΛΑ 150- 450 -350 -400)
Τα μοντέλα αυτά είναι εξοπλισμένα με 2 ή 3 μαγειρικές εστίες. Η εστία 1500W (διαμέτρου 180 mm)
ελέγχεται από περιστροφικό διακόπτη 7 θέσεων. Η εστία 1000W και (διαμέτρου 145 mm) ελέγχεται
από περιστροφικό διακόπτη 4 θέσεων, Η εστία 450W (διαμέτρου 80 mm), μπορεί να είναι μόνο σε
λειτουργία (η φωτεινή ένδειξη στο διακόπτη είναι αναμμένη) ή κλειστή. Η χρήση του περιστροφικού
διακόπτη 7 και 4 θέσεων είναι απλή, η ένταση είναι ανάλογη με τη θέση του διακόπτη (οι θέσεις ½
για τον διακόπτη 7 θέσεων).
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Η ενδεικτική λυχνία της εστίας που βρίσκεται σε λειτουργία είναι αναμμένη

Η εστία διαμέτρου 145 mm μπορεί να λειτουργεί συνεχώς μόνο όταν ο φούρνος δεν λειτουργεί.
Όταν ο φούρνος ανάψει η εστία αυτή σβήνει αυτομάτως ακόμα και αν η ενδεικτική της λυχνία
παραμείνει αναμμένη. Η εστία θα λειτουργήσει ξανά όταν ο φούρνος φτάσει στη θερμοκρασία που
έχετε καθορίσει.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
Λειτουργία του φούρνου και του Grill
Ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους: με τις δύο αντιστάσεις και με το Grill (μόνο
η πάνω αντίσταση). Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση του φούρνου από το διακόπτη στον πίνακα
ελέγχου.
Για να θέσετε σε λειτουργία το φούρνο (πάνω και κάτω αντίσταση), επιλέξτε την πάνω θέση στον
διακόπτη και στρέψτε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
 0, ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.
 50- MAX °C, ο φούρνος λειτουργεί (η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη) στην επιλεγμένη
θερμοκρασία.
 Προθερμάνετε για περίπου 5 λεπτά.
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Για να θέσετε σε λειτουργία το Grill (πάνω αντίσταση)
 Επιλέξτε την κάτω θέση στο διακόπτη.
 Γυρίστε το θερμοστάτη στους ΜΑΧ °C.
 Προθερμάνετε το φούρνο για περίπου 5 λεπτά.
 Τοποθετήστε τη σχάρα με το κρέας.
 Γυρίστε το θερμοστάτη πίσω στη θέση “ ι ” όταν το ψήσιμο έχει ολοκληρωθεί.
Στην περίπτωση του μοντέλου EURO 150 το οποίο διαθέτει χρονοδιακόπτη, επιλέξτε στο
χρονόμετρο την επιθυμητή διάρκεια μαγειρέματος ή επιλέξτε τη χειροκίνητη θέση (σύμβολο χεριού).
Όταν το επιλεγμένο χρονικό διάστημα παρέλθει θα ακούσετε έναν ήχο κουδουνιού και ο
χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιηθεί. Στρέψτε το θερμοστάτη και το χρονοδιακόπτη στη θέση “0”
(σε περίπτωση που το χρονόμετρο λειτουργεί χειροκίνητα).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο
Euro EC 150
Euro EC 350
Euro EC 400
Euro EC 450

Εστία
1500 W

Εστία
1200 W

√
√
√
Κεραμική
εστία
1800W

Εστία
1000 W

Εστία
450 W
√

√
√

√

Σούβλα

Grill
1000
W
√
√
√

Φούρνος
πάνω- κάτω
1150 W
√
√
√

Ονομαστική
ισχύς
κατανάλωσης
1,15 KW
3,1 KW
2,65 KW

√

√

3,1 KW

Κεραμική
εστία
1200W

ΜΟΝΤΕΛΟ : EC 150
1.Ενδεικτική λυχνία
(λειτουργίας χρονοδιακόπτη)
2. Χρονοδιακόπτης (0 - 120 λεπτά)
3. Διακόπτης λειτουργίας φούρνου
4. Θερμοστάτης (0 – MAX °C)
5. Ενδεικτική λυχνία
(λειτουργίας θερμοστάτη)

ΜΟΝΤΕΛΟ: EC 350

1. Ενδεικτική λυχνία
(λειτουργίας μεγάλης εστίας)

2. Διακόπτης μεγάλης εστίας
3. Διακόπτης μικρής εστίας
4. Θερμοστάτης (0 – MAX °C)
5. Ενδεικτική λυχνία
(λειτουργίας θερμοστάτη)
6. Διακόπτης λειτουργίας φούρνου

(Grill / πάνω & κάτω αντίσταση)
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ΜΟΝΤΕΛΟ: EC 400

1. Ενδεικτική λυχνία
(λειτουργίας εστιών)

2. Διακόπτης μεγάλης εστίας
3. Διακόπτης λειτουργίας φούρνου
(Grill / πάνω & κάτω αντίσταση)
4. Διακόπτης μεσαίας εστίας
5. Ενδεικτική λυχνία
(λειτουργίας θερμοστάτη)
6. Θερμοστάτης (0 – MAX °C)

ΜΟΝΤΕΛΟ: EC 450

1. Ενδεικτική λυχνία
(λειτουργίας εστιών)

2. Διακόπτης μεγάλης εστίας
3. Διακόπτης μικρής εστίας
4. Διακόπτης μεσαίας εστίας
5. Ενδεικτική λυχνία
(λειτουργίας θερμοστάτη)
6. Διακόπτης λειτουργίας φούρνου

(Grill / πάνω & κάτω αντίσταση)
7. Θερμοστάτης (0 – MAX °C)
*Τα γραφικά είναι ενδεικτικά, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το προϊόν που επιλέξατε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Οι τιμές χρονικής διάρκειας μαγειρέματος και θερμοκρασίας είναι ενδεικτικές. Μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τη συνταγή, το μαγειρικό σκεύος και την απαιτούμενη προετοιμασία.
Κρέας με πατάτες

180 - 200 °C

Ψάρι

180 - 200 °C

Γεμιστά

180 - 200 °C

Γιουβέτσι

200 - 220 °C

Παστίτσιο – Μουσακάς

160 - 180 °C

Ζυμαρικά

150 - 170 °C

Μπισκότα – Πάστα Φλόρα

140 - 160 °C

Ψητό κρέας

200 - 220 °C
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Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών:
2014/35/EU Οδηγία Χαμηλής Τάσης
2014/30/EU Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EC σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν
αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού.
Το σύμβολο πάνω στο προϊόν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως
τα οικιακά απόβλητα. Αντιθέτως, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η απόρριψη θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς
κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Τα υλικά κατασκευής και συσκευασίας του προϊόντος είναι ανακυκλώσιμα. Επικοινωνήστε με τις
τοπικές αρχές σχετικά με τον πιο σωστό τρόπο για να αφαιρέσετε αυτά τα υλικά όταν αυτά δεν σας
είναι πλέον χρήσιμα.

8

