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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αγαπητέ Πελάτη,

Μόλις αγοράσατε ένα προϊόν BRANDT και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. 

Η σχεδίαση και η κατασκευή αυτού του προϊόντος πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας

υπόψη εσάς, τον τρόπο ζωής και τις απαιτήσεις σας προκειμένου το προϊόν να

ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας. Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας, το καινοτόμο πνεύμα

και το πάθος μας που μας καθοδηγεί για περισσότερα από 60 χρόνια.

Σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις

απαιτήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι

στη διάθεσή σας, για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας και να ακούσει όλες τις

προτάσεις σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.brandt.com όπου θα βρείτε τις τελευταίες μας

καινοτομίες, καθώς και χρήσιμες και συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Η BRANDT με χαρά σας βοηθάει καθημερινά και ελπίζει να αξιοποιήσετε στο μέγιστο την

αγορά σας.

Σημαντικό: Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε αυτές τις

οδηγίες χρήσης προσεκτικά για να εξοικειωθείτε πιο γρήγορα με τη

λειτουργία του.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σημαντικό: 
Όταν λάβετε τη συσκευή, αφαιρέστε
αμέσως τη συσκευασία. Ελέγξτε καλά
όλη τη συσκευή. Σημειώστε τυχόν
προβληματισμούς ή επιφυλάξεις στο
δελτίο παράδοσης και φροντίστε να
κρατήσετε αντίγραφο αυτού του
εντύπου. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη
συσκευή σας, διαβάστε αυτόν τον
οδηγό εγκατάστασης προσεκτικά για να
εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης με τη
συσκευή σας. Εάν η συσκευή πωληθεί ή
μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο,
βεβαιωθείτε ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα
λάβει αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις
συστάσεις πριν να εγκαταστήσετε και
χρησιμοποιήσετε το φούρνο σας. Έχουν
συνταχθεί για την ασφάλεια σας και την
ασφάλεια των άλλων.

— Αυτός ο φούρνος σχεδιάστηκε για
οικιακή χρήση από ιδιώτες. Ο φούρνος
δεν περιέχει εξαρτήματα αμιάντου.
— Η συσκευή σας προορίζεται για
τυπική οικιακή χρήση. Μην την
χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς ή
βιομηχανικούς σκοπούς ή για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν από
αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε.
— Μην τροποποιήσετε ή μην
επιχειρήσετε να τροποποιήσετε
οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά
αυτής της συσκευής. Κάτι τέτοιο μπορεί
να ενέχει κίνδυνο για την ασφάλειά σας.
— Μην τοποθετείτε ποτέ αλουμινόχαρτο
απευθείας στο δάπεδο του φούρνου

καθώς η συσσώρευση θερμότητας
ενδέχεται να καταστρέψει την εμαγιέ
επιφάνεια.
— Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
πάνω στην ανοιχτή πόρτα του φούρνου
και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν
μπορούν να σκαρφαλώσουν ή να
καθίσουν πάνω της.
— Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο σας
ως χώρο αποθήκευσης τροφίμων ή για
να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε
αντικείμενα μετά τη χρήση.
— Μετά τη χρήση του φούρνου σας,
βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία ελέγχου
είναι στη θέση διακοπής λειτουργίας.
— Ο φούρνος πρέπει να είναι
απενεργοποιημένος όταν καθαρίζετε το
εσωτερικό του.
— Πριν αφαιρέσετε το γυάλινο
παράθυρο, αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει τελείως.

Η συσκευή αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών
και άνω, και από άτομα με

μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία
και γνώση, εάν επιτηρούνται ή έλαβαν
οδηγίες για την ασφαλή χρήση της
συσκευής και κατανόησαν τον κίνδυνο
που μπορεί να υπάρχει. Τα παιδιά δεν
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι
ενέργειες καθαρίσματος και συντήρησης
δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από
παιδιά που δεν επιτηρούνται.
— Φροντίζετε να επιβλέπετε τα παιδιά
προκειμένου να μην παίζουν με τη
συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.
Αυτές οι οδηγίες χρήσης διατίθενται προς μεταφόρτωση στην ιστοσελίδα της
κατασκευάστριας εταιρείας. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα
προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται
κατά τη διάρκεια της χρήσης. Προσέξτε
να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία
που βρίσκονται στο εσωτερικό του
φούρνου. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών
πρέπει να παραμένουν μακριά εκτός και
αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
— Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για
ψήσιμο με κλειστή πόρτα.
— Πριν προβείτε στον καθαρισμό του
φούρνου σας με πυρόλυση, αφαιρέστε
όλα τα εξαρτήματα και καθαρίστε τους
πιο έντονους λεκέδες.
— Κατά τη λειτουργία καθαρισμού, οι
επιφάνειές της συσκευής ενδέχεται να
θερμανθούν περισσότερο απ’ ότι
συνήθως. Συνιστάται να απομακρύνετε
τα παιδιά.
— Μην χρησιμοποιείτε συσκευή
καθαρισμού με ατμό.
— Πριν αφαιρέσετε την πίσω επιφάνεια,
η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μετά
τον καθαρισμό, η πίσω επιφάνεια πρέπει
να τοποθετηθεί στη θέση της, σύμφωνα
με τις οδηγίες.
—  Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά
προϊόντα συντήρησης ή σκληρά
μεταλλικά σφουγγάρια για να
καθαρίζετε την γυάλινη πόρτα του
φούρνου καθώς ενδέχεται να χαρακωθεί
η επιφάνεια και να σπάσει το γυαλί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή είναι
αποσυνδεδεμένη από την παροχή

ηλεκτρικού ρεύματος, πριν να
αντικαταστήσετε τη λυχνία προκειμένου
να αποφύγετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Προβείτε στην αλλαγή
αφού κρυώσει η συσκευή. Για να

ξεβιδώνετε το κάλυμμα της λυχνίας,
χρησιμοποιείτε ένα γάντι από
καουτσούκ, το οποίο θα διευκολύνει την
αποσυναρμολόγηση.

Φροντίστε να έχετε πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας μετά την
εγκατάσταση.

Είναι δυνατό να αποσυνδέσετε την
συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής
τροφοδοσίας, είτε μέσω ενός
ρευματολήπτη, είτε χρησιμοποιώντας
ένα διακόπτη που έχετε τοποθετήσει
στις σταθερές σωληνώσεις σύμφωνα με
τους κανόνες εγκατάστασης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί από
τον κατασκευαστή, την υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών του
κατασκευαστή, ή ένα άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση προκειμένου να
διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια.
— Αυτή η συσκευή μπορεί να
εγκατασταθεί είτε κάτω από ένα πάγκο
εργασίας είτε σε ένα έπιπλο, όπως
υποδεικνύεται στο σχέδιο
εγκατάστασης.
— Τοποθετήστε τον φούρνο μέσα στο
έπιπλο έτσι ώστε η ελάχιστη απόστασή
του από το διπλανό έπιπλο να είναι 10
χιλιοστά. Το υλικό από το οποίο
αποτελείται το έπιπλο εντοιχισμού
πρέπει να είναι ανθεκτικό στη
θερμότητα (ή να είναι επενδεδυμένο με
τέτοιο υλικό). Για μεγαλύτερη
σταθερότητα, στερεώστε τον φούρνο
μέσα στο έπιπλο τοποθετώντας 2 βίδες
στις οπές που προορίζονται για το σκοπό
αυτό.
Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί
πίσω από διακοσμητική πόρτα, προς
αποφυγή υπερθέρμανσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Αυτός ο φούρνος έχει 6 θέσεις για τα εξαρτήματα: ράγες
στήριξης 1 έως 6.

1.2 ΟΘΟΝΗ

1.3 ΚΟΥΜΠΙΑ

On/Off

Ρύθµιση χρόνου µαγειρέµατος

Ρύθµιση θερµοκρασίας

κουµπί +, περιήγηση µενού

κουµπί -, περιήγηση µενού

Λειτουργίες µαγειρέµατος

Επιβεβαίωση

1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Περιγραφή του φούρνου1
Πίνακας ελέγχου

Φωτισμός

Πόρτα

Λαβή

    Χρόνος μαγειρέματος

    Τέλος μαγειρέματος

    Κλείδωμα πληκτρολογίου

    Χρονοδιακόπτης

    Ένδειξη θερμοκρασίας

    Ένδειξη προθέρμανσης

    Κλείδωμα πόρτας

A

B

Γ

Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγκατάσταση2
2.1ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα διαγράμματα δείχνουν τις διαστάσεις του επίπλου που θα
μπορούσε να χωρέσει το φούρνο σας.

1.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ανάλογα με το μοντέλο)

Α • Σχάρα με προεξοχές ασφαλείας 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα για να τοποθετείτε όλα
τα ταψιά και τις φόρμες που περιέχουν τρόφιμα που θέλετε να
ψήσετε ή να ροδίσετε. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να
ψήνετε κρέας (απευθείας πάνω στη σχάρα).
Εισαγάγετε τη σχάρα με προεξοχές ασφαλείας προς το πίσω
μέρος του φούρνου.

Β • Ταψί συλλογής υγρών 45 mm πολλαπλών χρήσεων
Όταν τοποθετείτε το ταψί στα στηρίγματα κάτω από τη σχάρα
με τη λαβή προς την πόρτα του φούρνου, συλλέγει τα υγρά και
το λίπος από το ψήσιμο. Επίσης, εάν το γεμίσετε με νερό ως τη
μέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκεύος μπεν μαρί.

Γ • Ταψί ζαχαροπλαστικής 20 mm 
Όταν τοποθετείται στα στηρίγματα με τη λαβή προς την πόρτα
του φούρνου, το ταψί ζαχαροπλαστικής είναι ιδανικό για να
ψήνετε μπισκότα, κουλουράκια και cupcake. Η κεκλιμένη
επιφάνειά του το καθιστά πρακτικό και εύχρηστο. Επίσης, μπορεί
να τοποθετηθεί στα στηρίγματα κάτω από τη σχάρα για τη
συλλογή των υγρών και του λίπους από το ψήσιμο.

Δ • ταψί πολλαπλών χρήσεων 45 mm.
Πλήρως προσπελάσιμο σύστημα με συρόμενες ράγες. 
Το νέο σύστημα με συρόμενες ράγες με στήριξη (πλήρως
προσπελάσιμο) καθιστά πιο πρακτικό και απλό το μαγείρεμα
καθώς μπορείτε να τραβήξετε εύκολα τα ταψιά για πιο εύκολο
χειρισμό. Τα ταψιά μπορούν να αφαιρεθούν πλήρως για πλήρη
πρόσβαση.
Η σταθερότητά τους εξασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό των
τροφίμων, μειώνοντας τον κίνδυνο εγκαυμάτων. Αυτό σημαίνει
ότι μπορείτε να αφαιρέσετε το φαγητό από το φούρνο πολύ πιο
εύκολα.
Το ταψί συλλογής υγρών στο κάτω μέρος του φούρνου συλλέγει
τα υγρά και το λίπος από το ψήσιμο. Επίσης, εάν το γεμίσετε με
νερό έως τη μέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκεύος μπεν
μαρί. Μην τοποθετείτε κρέας ή πουλερικά απευθείας στο ταψί
συλλογής υγρών. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει πιτσιλιές και θα
λερώσει τα τοιχώματα του φούρνου.

Συμβουλή 
Για να αποφύγετε τις αναθυμιάσεις κατά το

μαγείρεμα λιπαρών κρεάτων, συνιστάται να προσθέτετε
λίγο νερό ή λάδι στο κάτω μέρος του ταψιού συλλογής
υγρών.

Προτού αρχίσετε να καθαρίζετε το φούρνο με
πυρόλυση, αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τα στηρίγματα.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
όταν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.

Πιέστε . Ο χρονοδιακόπτης αναβοσβήνει. Προσαρμόστε τον

χρονοδιακόπτη με τα κουμπιά και . Πιέστε OK για
επιβεβαίωση. Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά.
Όταν παρέλθει ο χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Για να
το σταματήσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Σημείωση: Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε τον
χρονοδιακόπτη ανά πάσα στιγμή. Για ακύρωση, επιστρέψτε
στο μενού του χρονοδιακόπτη και ορίστε τον στην ένδειξη
00:00. Χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση, η ρύθμιση
αποθηκεύεται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Κατά την ενεργοποίηση αναβοσβήνει η ένδειξη 12:00. 

Ρυθμίστε το ρολόι με το κουμπί ή .
Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

Ρύθμιση του ρολογιού3

Ψήσιμο4

3.4 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Όταν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και

ταυτόχρονα έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο στην
οθόνη. Κάντε το ίδιο για να το ξεκλειδώσετε. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ (ανάλογα με το μοντέλο)

Οι παρακάτω λειτουργίες ψησίματος:

, , , , , διαθέτουν μια επιλογή
ενίσχυσης, η οποία αυξάνει αμέσως τη θερμοκρασία. Για να
απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στο κεφάλαιο
των ρυθμίσεων.

ΑΕΡΑΣ*
Ελάχιστη θερμοκρασία 35°C, μέγιστη 250°C
Συνιστάται για τη διατήρηση της υγρασίας του λευκού κρέατος, των
ψαριών και των λαχανικών. Για ψήσιμο πολλών φαγητών
ταυτόχρονα σε έως και τρία επίπεδα.

ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ*
Ελάχιστη θερμοκρασία 35°C, μέγιστη 275°C
Συνιστάται για κις, πίτες, τάρτες με ζουμερά φρούτα, κατά
προτίμηση σε κεραμικό σκεύος.

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ
Ελάχιστη θερμοκρασία 75°C, μέγιστη 250°C

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ο φούρνος σας πρέπει να συνδέεται με (τυπικό) τρίκλωνο

καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 mm2 (1 φάση + 1 ουδέτερο + γείωση)

το οποίο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μονοφασικό δίκτυο 220-

240 V~ μέσω τυπικής παροχής CEI 60083 (1 φάση + 1 ουδέτερο

+ γείωση) ή μέσω τριπολικού διακόπτη με ασφάλεια, σύμφωνα

με τους κανόνες εγκατάστασης.
Το καλώδιο ασφαλείας (πράσινο-κίτρινο) συνδέεται στην υποδοχή

της συσκευής και πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον
ακροδέκτη γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα.
Η ασφάλεια της διάταξής σας πρέπει να είναι 16 A. 
Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ατύχημα
προκύπτει από ανύπαρκτη, ελαττωματική ή λανθασμένη γείωση.

Προσοχή
Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο σας για πρώτη φορά,
θερμάνετέ τον άδειο σε θερμοκρασία 200°C για 1 ώρα
περίπου. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς.

Προειδοποίηση: 
Εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι σας χρειάζεται
αλλαγές προκειμένου να τοποθετήσετε τη συσκευή σας,
επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Εάν
ο φούρνος δεν λειτουργεί σωστά με οποιοδήποτε τρόπο,
αποσυνδέστε τη συσκευή ή αφαιρέστε την ασφάλεια
που αντιστοιχεί στο φούρνο.

3.2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ο φούρνος πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Πατήστε δύο φορές το . Η ώρα της ημέρας αναβοσβήνει και
μπορείτε τώρα να την ρυθμίσετε. 

Προσαρμόστε τη ρύθμιση του ρολογιού με το κουμπί ή

.
Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

Αυτή η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί κάτω από πάγκο
εργασίας (A) ή σε στήλη (B). Εάν το έπιπλο είναι ανοιχτό, το
άνοιγμά του στο πίσω μέρος πρέπει να είναι το πολύ 70 mm.

Τοποθετήστε το φούρνο στο έπιπλο. Για να το κάνετε αυτό,
αφαιρέστε τα ελαστικά ανασχετικά και ανοίξτε μια οπή διαμέτρου
2 mm στον τοίχο του επίπλου για να αποφύγετε τη θραύση του
ξύλου. Στερεώστε το φούρνο χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες.
Τοποθετήστε ξανά τα ελαστικά ανασχετικά.

Συμβουλή 
Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας θα

τοποθετηθεί σωστά, μη διστάσετε να καλέσετε έναν
εξειδικευμένο τεχνικό οικιακών συσκευών.
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4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα άμεσου μαγειρέματος και
πατήστε . Ο χρόνος μαγειρέματος αναβοσβήνει.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 0:00 επισημαίνοντας ότι
μπορείτε να εισαγάγετε μια ρύθμιση. Πιέστε και 
για να προσαρμόσετε τον χρόνο μαγειρέματος. 
Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

Συνιστάται για φαγητά με υγρασία (κις, τάρτες με ζουμερά φρούτα,
κ.λπ.). Η ζύμη θα έχει ψηθεί πλήρως στο κάτω μέρος. Συνιστάται
για συνταγές που φουσκώνουν (κέικ, μπριός, kügelhopf, κ.λπ.) και
για σουφλέ που δεν θα σταματήσουν από την κρούστα που
σχηματίζεται στην επιφάνεια.

ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ECO*
Ελάχιστη θερμοκρασία 35°C, μέγιστη 275°C 
Συνιστάται για αργό και ήπιο ψήσιμο: μαλακό κυνήγι. Για να
ψήνεται καλά το κόκκινο κρέας. Για αργό ψήσιμο σε σκεπασμένη
κατσαρόλα, φαγητά που ξεκινήσατε στην κατσαρόλα (κόκορα
κρασάτο, κρέας κατσαρόλας).

ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΚΡΙΛ
Ελάχιστη θερμοκρασία 180°C, μέγιστη 275°C

ΜΕΣΑΙΟ ΓΚΡΙΛ 
Ελάχιστη θερμοκρασία 180°C, μέγιστη 275°C
Προθερμάνετε το φούρνο για πέντε λεπτά.
Σύρετε το ταψί συλλογής υγρών στο κάτω ράφι για να συλλέξετε
τις λιπαρές ουσίες.

ΓΚΡΙΛ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ 
Ελάχιστη θερμοκρασία 100°C, μέγιστη 250°C
Τα ψητά κρέατα και τα πουλερικά γίνονται ζουμερά μέσα και
τραγανά απέξω.
Σύρετε το ταψί συλλογής υγρών στην κάτω ράγα στήριξης.
Συνιστάται για σουβλάκια πουλερικών ή κρέατος και για
καλοψημένο μπούτι ή μπριζόλες βοδινού. Για να διατηρείται η
υγρασία σε φιλέτα ψαριού.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΖΥΜΗΣ
ΨΩΜΙΟΥ
Ελάχιστη θερμοκρασία 35°C, μέγιστη 100°C
Συνιστάται για ζύμες που θέλετε να φουσκώσουν για την
παρασκευή ψωμιού, μπριός, kügelhopf, κ.λπ. χωρίς να
υπερβαίνει τους 40°C (ζέσταμα, ξεπάγωμα)

ΠΙΤΣΑ 
Ελάχιστη θερμοκρασία 35°C, μέγιστη 275°C
Προθερμάνετε το φούρνο κι έπειτα τοποθετήστε το ταψί στο
φούρνο στην 3η ράγα στήριξης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Ελάχιστη θερμοκρασία 35°C, μέγιστη 275°C
Για να προθερμάνετε γρήγορα το φούρνο.

4.1 ΑΜΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Πιέστε ,. Εμφανίζεται η λειτουργία μαγειρέματος. Για να

την αλλάξετε, πιέστε .

Ο φούρνος σας προτείνει μια θερμοκρασία, την οποία μπορείτε

να αλλάξετε. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία με το κουμπί

και . Επιβεβαιώστε πατώντας .

Πιέστε OK. Το μαγείρεμα ξεκινά αμέσως. 

Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει έως ότου η θερμοκρασία

φτάσει στη ρύθμιση που ορίσατε. 

4.2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πιέστε . 

Προσαρμόστε τη θερμοκρασία με το κουμπί και .
Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

Ο φούρνος αρχίζει να θερμαίνεται και η λειτουργία
μαγειρέματος αναβοσβήνει. Όταν ο φούρνος φτάσει στην
επιλεγμένη θερμοκρασία, ακούγεται μια σειρά
χαρακτηριστικών ήχων. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART ASSIST.
Ο φούρνος σας διαθέτει τη λειτουργία «SMART ASSIST»,
η οποία, κατά τον προγραμματισμό, προτείνει έναν χρόνο
μαγειρέματος με δυνατότητα τροποποίησης, ανάλογα με τη
λειτουργία μαγειρέματος που έχετε επιλέξει.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα.

*Η λειτουργία µαγειρέµατος βάσει του προτύπου EN 60350-1: 2016

δηλώνει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ετικέτας

κατανάλωσης ενέργειας του ευρωπαϊκού κανονισµού ΕΕ/65/2014.

Συμβουλή εξοικονόμησης ενέργειας

Στη λειτουργία , η λυχνία μέσα στο φούρνο

απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 90 δευτερόλεπτα.

Διατηρείτε την πόρτα του φούρνου κλειστή κατά το

μαγείρεμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.
Ο φούρνος σας διαθέτει τη λειτουργία «MEMO ACTIVE», η
οποία λειτουργεί ως εξής:

Εάν τις τρεις τελευταίες φορές μαγειρέματος
χρησιμοποιήθηκε η ίδια λειτουργία, η λειτουργία θα
αποθηκευτεί και θα σας προταθεί αυτόματα την επόμενη
φορά.
- Για κάθε λειτουργία μαγειρέματος, εάν τροποποιήσετε τη
συνιστώμενη θερμοκρασία τρεις φορές χρησιμοποιώντας τις
ίδιες οδηγίες, η ρύθμιση αυτή θα αποθηκευτεί ως η νέα
συνιστώμενη θερμοκρασία.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία από το μενού ρυθμίσεων (βλ.
παράγραφο 6.1)
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4.4 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 

Εκτελέστε την ίδια διαδικασία όπως για μια

προγραμματισμένη ώρα. Αφού ορίσετε τον χρόνο

μαγειρέματος, πιέστε . Ο χρόνος λήξης μαγειρέματος 

αναβοσβήνει.

Η ένδειξη στην οθόνη αναβοσβήνει. Ορίστε τον χρόνο λήξης

μαγειρέματος με τα κουμπιά και .

Ο χρόνος λήξης του μαγειρέματος αποθηκεύεται αυτόματα

μετά από μερικά δευτερόλεπτα (διαφορετικά, επιβεβαιώστε

τον πατώντας δύο φορές το κουμπί ). Η ένδειξη του

χρόνου λήξης μαγειρέματος σταματάει να αναβοσβήνει.

5 Καθαρισμός

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην
παράγραφο «άμεση πυρόλυση» και ανατρέξτε στο
Κεφάλαιο 4.4 καθυστερημένη έναρξη για να προσαρμόσετε
τον χρόνο λήξης της πυρόλυσης.
Μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, η έναρξη της
πυρόλυσης καθυστερεί ώστε να τελειώσει την
προγραμματισμένη ώρα.  

5.2  ΑΜΕΣΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ

> Pyro 2 ώρες,χωρίς δυνατότητα τροποποίησης (δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται έως ότου κρυώσει ο
φούρνος)

> PyroExpress σε 59 λεπτά.(δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος
που απαιτείται έως ότου κρυώσει ο φούρνος)
Η λειτουργία PyroExpress αξιοποιεί τη θερμότητα που έχει
συσσωρευθεί από το προηγούμενο μαγείρεμα για τον γρήγορο
καθαρισμό ενός ελαφρά λερωμένου φούρνου, χρησιμοποιώντας
τη μέθοδο της πυρόλυσης, σε λιγότερο από μία ώρα, ανάλογα με
τις συνθήκες.

Για να ενεργοποιήσετε την πυρόλυση, επιλέξτε τη λειτουργία
πυρόλυσης της επιλογής σας. Επιβεβαιώστε πατώντας OK. Το

σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη, καθώς και ο χρόνος κατά

τον οποίο ο φούρνος δεν θα είναι διαθέσιμος.   
Κατά την πυρόλυση, η πόρτα είναι κλειδωμένη και στην οθόνη

εμφανίζεται το σύμβολο . Στο τέλος του κύκλου καθαρισμού,

θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 0:00 και η πόρτα θα είναι
ξεκλειδωμένη.

Καθαρισμός ΜΕ ΠΥΡΌΛΥΣΗ

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό με πυρόλυση, αφαιρέστε τυχόν

μεγάλους λεκέδες, εάν υπάρχουν. Αφαιρέστε τα λίπη από την

πόρτα χρησιμοποιώντας ένα νωπό σφουγγάρι.

Για λόγους ασφάλειας, ο καθαρισμός πραγματοποιείται μόνο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν καθαρισμού για τα τζάμια με ένα

μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικές κρέμες ή σκληρά

σφουγγάρια.

5.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος της ράγας στήριξης προς τα
επάνω. Πιέστε ολόκληρη τη ράγα στήριξης και απελευθερώστε
το μπροστινό άγκιστρο από το περίβλημά του. Στη συνέχεια,
τραβήξτε ολόκληρο το στήριγμα προς το μέρος σας για να
απελευθερώσετε τα πίσω άγκιστρα από το περίβλημά τους.
Τραβήξτε προς τα έξω τις δύο ράγες στήριξης.

5.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΥΑΛΙΝΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Για πιο εύκολο καθαρισμό της εσωτερικής γυάλινης επιφάνειας,
αφαιρέστε τα γυάλινα τζάμια της πόρτας. Πριν να το κάνετε
αυτό, αφαιρέστε οποιαδήποτε λίπη με ένα μαλακό πανί και υγρό
πιάτων.

αφού η πόρτα κλειδώσει αυτόματα και δεν είναι δυνατό το

ξεκλείδωμά της.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 

(ανάλογα με το μοντέλο)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 30 λεπτά

ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ 30 λεπτά

ΑΕΡΑΣ 30 λεπτά

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ 30 λεπτά

ECO 30 λεπτά

ΜΕΣΑΙΟ ΓΚΡΙΛ 10 λεπτά

ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΚΡΙΛ 7 λεπτά

ΓΚΡΙΛ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ 15 λεπτά

ΖΕΣΤΑΜΑ 60 λεπτά

ΠΙΤΣΑ 15 λεπτά

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 5 λεπτά

Προτού αρχίσετε να καθαρίζετε το φούρνο με
πυρόλυση, αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τα στηρίγματα.

Η λειτουργία PyroExpress είναι δυνατή μόνο εάν ο

φούρνος σας εξακολουθεί να είναι αρκούντως ζεστός,
αμέσως μετά το μαγείρεμα. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο,
θα ξεκινήσει αυτόματα ένας κλασικός κύκλος πυρόλυσης
διάρκειας 90 λεπτών.
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Ρυθμίσεις6

Ανωμαλίες και λύσεις7

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Ανοίξτε πλήρως την πόρτα και ακινητοποιήστε την με την
πλαστική σφήνα που παρέχεται στην πλαστική σακούλα της
συσκευής σας. 
Αφαιρέστε την πρώτη γυάλινη επιφάνεια που είναι στερεωμένη
με κλιπ: 
Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο (κατσαβίδι) για να πιέσετε τις
εγκοπές A προκειμένου να απασφαλίσετε το τζάμι. 
Αφαιρέστε το τζάμι.
Ανάλογα με το μοντέλο, η πόρτα αποτελείται από δύο επιπλέον
τζάμια, με μαύρο λαστιχένιο στοπ σε κάθε γωνία. Εάν χρειάζεται,
αφαιρέστε τα για να τα καθαρίσετε. Μην βυθίζετε τα τζάμια σε
νερό. Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε καλά με πανί που δεν
αφήνει χνούδι.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά τα τέσσερα ελαστικά
στοπ με το βέλος στραμμένο προς τα επάνω και
επανατοποθετήστε όλα τα τζάμια.
Σύρετε το τελευταίο τζάμι μέσα στους μεταλλικούς αναστολείς,
στη συνέχεια, ασφαλίστε την με τη γυαλιστερή πλευρά
στραμμένη προς τα έξω. Αφαιρέστε την πλαστική σφήνα. Η
συσκευή σας είναι πλέον έτοιμη ξανά προς χρήση.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ: Στη λειτουργία
μαγειρέματος, η λυχνία μέσα στο
φούρνο απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 90
δευτερόλεπτα.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Σε λειτουργία
μαγειρέματος, η λυχνία είναι
αναμμένη καθόλη τη διάρκεια.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
του χαρακτηριστικού ήχου των
κουμπιών

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της ρύθμισης επίδειξης

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της λειτουργίας
απομνημόνευσης ρύθμισης

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της λειτουργίας ενίσχυσης

Μπορείτε να επιλύσετε ορισμένα μικρά προβλήματα μόνοι
σας:
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος
είναι σωστά συνδεδεμένος και ότι η ασφάλεια της
εγκατάστασής σας λειτουργεί. Αυξήστε την επιλεγμένη
θερμοκρασία.
Η λυχνία του φούρνου δεν λειτουργεί.
Επανατοποθετήστε τη λυχνία ή την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε
ότι ο φούρνος είναι σωστά συνδεδεμένος. 

Ο ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί μετά τη
διακοπή λειτουργίας του φούρνου. Αυτό είναι
φυσιολογικό. Ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί, το πολύ για 1 ώρα μετά το μαγείρεμα για να
μειωθεί η θερμοκρασία εντός και εκτός του φούρνου. Εάν ο
ανεμιστήρας λειτουργεί για περισσότερο από μια ώρα,
επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

Ο κύκλος καθαρισμού με πυρόλυση δεν ξεκινά. Ελέγξτε
εάν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Εάν υπάρχει σφάλμα
κλειδώματος της πόρτας ή βλάβη στον αισθητήρα
θερμοκρασίας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών. 

Το σύμβολο αναβοσβήνει στην οθόνη. Σε
περίπτωση σφάλματος στο κλείδωμα της πόρτας,
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

6.1 ΜΕΝΟΥ
Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ρυθμίσεις στο φούρνο
σας. Για να το κάνετε αυτό: 
Πιέστε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «MENU», στη
συνέχεια, πιέστε ξανά για να επιλέξετε τις διάφορες
ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά προϊόντα,
αποξεστικά σφουγγάρια ή μεταλλικές ξύστρες για να
καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, γιατί μπορεί
να γρατζουνίσουν την επιφάνεια και να οδηγήσουν σε
θραύση του τζαμιού.

5.4 ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΊΑΣ ΤΟΥ ΦΟΎΡΝΟΥ

Προδιαγραφές λαμπτήρα:

15 W, 220-240 V~, 300°C, E14 cap.

Για να ξεβιδώνετε το κάλυμμα της λυχνίας, χρησιμοποιείτε
ένα γάντι από καουτσούκ, το οποίο θα διευκολύνει την
αποσυναρμολόγηση.

Προειδοποίηση:
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη
από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πριν να
αντικαταστήσετε τη λυχνία προκειμένου να
αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προβείτε
στην αλλαγή αφού κρυώσει η συσκευή.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις διαφορετικές
παραμέτρους με τα κουμπιά και . Δείτε τον
παρακάτω πίνακα.
Για έξοδο από τη λειτουργία «MENU», πιέστε έως ότου
εμφανιστεί η ένδειξη ρολογιού.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής μπορούν να

ανακυκλωθούν. Βοηθήστε στην ανακύκλωσή τους και στην

προστασία του περιβάλλοντος απορρίπτοντάς τα στους κάδους

που παρέχονται ειδικά για αυτόν το σκοπό. 

Η συσκευή σας επίσης περιέχει πολλά

ανακυκλώσιμα υλικά. Γι’ αυτόν το λόγο

επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο που δηλώνει

ότι οι παλιές συσκευές δεν θα πρέπει να

απορρίπτονται με τα άλλα απορρίμματα.

Η ανακύκλωση των συσκευών που οργανώνεται από τον

κατασκευαστή θα βελτιστοποιηθεί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή

οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με χρησιμοποιημένο ηλεκτρονικό και

ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

Επικοινωνήστε με τους δημοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς που είναι

υπεύθυνοι για τη συλλογή μεταχειρισμένων συσκευών για να

μάθετε πού βρίσκεται το πλησιέστερο σημείο συλλογής στην

περιοχή σας.

Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να προστατεύσουμε το

περιβάλλον.

8 Περιβάλλον

ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ

Οποιεσδήποτε επισκευές στη συσκευή σας πρέπει να

εκτελούνται από έμπειρο επαγγελματία εξουσιοδοτημένο

από την εταιρεία. Όταν τηλεφωνείτε, να παρέχετε τα

πλήρη στοιχεία αναφοράς της συσκευής σας (εμπορικά

στοιχεία αναφοράς, στοιχεία αναφοράς σέρβις, αριθμός

σειράς), για να μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την

κλήση σας. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην

ετικέτα του κατασκευαστή που είναι τοποθετημένη στη

συσκευή σας.

Mod. 5H- 196 N

Typ. 1HV111C2

Cod. 901015093

Serie: 071212776

230V/50HZ

W max 3570 W

Made in EU
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Β: Εμπορικά στοιχεία αναφοράς
Γ: Στοιχεία αναφοράς σέρβις
H: Σειριακός αριθμός

Κλήσεις Σέρβις9



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κρέας

Χοιρινό (1 kg) 200 2 180 2 60

Μοσχάρι (1 kg) 200 2 180 2 60-70

Ροσμπίφ 240 2 30-40

Αρνί (μπούτι, ώμος, 2,5 kg) 220 1 220 200 2 60

Πουλερικά (1 kg) 200 2 220 180 2 210 3 60

Μεγάλα κομμάτια πουλερικών 180 1 60-90

Μπούτια κοτόπουλου 220 3 210 3 20-30

Παϊδάκια χοιρινά/μοσχαρίσια 210 3 20-30

Μοσχαρίσιες μπριζόλες (1 kg) 210 3 210 3 20-30

Αρνίσια παϊδάκια 210 3 20-30

Ψάρια

Ψάρι στο γκριλ 275 4 15-20

Ψητό ψάρι (τύπου σπάρος) 200 3 180 3 30-35

Ψάρι στη λαδόκολλα 220 3 200 3 15-20

Λαχανικά

Γκρατινέ (μαγειρεμένα τρόφιμα) 275 2 30

Πατάτα γκρατινέ 200 2 180 2 45

Λαζάνια 200 3 180 3 45

Γεμιστές ντομάτες 170 3 160 2 30

Αρτοσκευάσματα

Παντεσπάνι 180 2 180 2 35

Σφολιατοειδή 220 3 180 2 5-10

Ψωμάκια 180 1 210 180 2 35-45

Brownies 180 2 175 3 20-25

Κέικ - Ζουμερό κέικ (pound cake) 180 1 180 1 180 2 45-50

Τάρτα 200 2 180 3 30-35

Ψημένες κρέμες 165 2 150 2 30-40

Cookies - κουλουράκια 175 3 15-20

Kugelhopf 180 2 180 2 40-45

Μαρέγκες 100 2 100 3 60-70

Μαντλέν 220 3 200 3 5-10

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Ο

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Ο

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Ο

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Ο

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Ο

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Ο

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Ο

λεπτά
ΦΑΓΗΤΑ

* * * * * * *

*Ανάλογα με το μοντέλο



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αρτοσκευάσματα

Μαντλέν 220 3 200 3 5-10

Ζύμη για σουδάκια 200 3 180 3 180 3 30-40

Μικρά ορεκτικά με σφολιάτα 220 3 200 3 5-10

Κέικ σαβαρέν 180 3 175 3 30-35

Τάρτα με λεπτή ζύμη 200 1 195 1 30-40

Τάρτα με ζύμη κουρού 215 1 200 1 20-25

Τάρτα με ζύμη με μαγιά 210 1 200 1 10-30

Άλλο

Σουβλάκια 220 3 210 4 10-15

Τερίν 200 2 190 2 80-100

Πίτσα με λεπτή ζύμη 200 2 30-40

Πίτσα με αφράτη ζύμη 15-18

Κις 35-40

Σουφλέ 180 2 50

Πίτες 200 2 40-45

Ψωμί 220 200 220 30-40

Ψωμί 180 275 4-5 2-3

Μαγειρευτά (βραστά) 180 2 180 2 90-180
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Ρύθμιση

° Κελσίου

° Fahrenheit

30 9060 120 150 180 275

1 32 4 5 6 9 maxi

ΣΧΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ➜ °F /°C

210

7

240

85 195140 250 300 355 525410 465

8

*Ανάλογα με το μοντέλο

* * * * * * *

Όλες οι θερμοκρασίες (°C) και οι χρόνοι μαγειρέματος δίνονται για προθερμασμένους φούρνους.

Σημείωση: Πριν τα βάλετε στο φούρνο, όλα τα κρεατικά πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

321 4

25 mn

Προθερμάνετε το φούρνο στους 40—50°C βαθμούς με τη λειτουργία αέρα για πέντε λεπτά. Σβήστε

το φούρνο και αφήστε τη ζύμη να αυξηθεί σε όγκο για 25-30 λεπτά με την υπολειπόμενη

θερμότητα. 

Εκτέλεση: Για συνταγές ζύμης με μαγιά. Βάλτε τη ζύμη σε πυρίμαχο σκεύος. 
Αφαιρέστε τις ράγες στήριξης και τοποθετήστε το ταψί στο κάτω μέρος. 

Συνταγή με μαγιά (ανάλογα με το μοντέλο)

Συστατικά:  

• Αλεύρι 2 kg • Νερό 1240 ml • Αλάτι 40 g • 4 συσκευασίες ξηρή μαγιά

Ανακατέψτε τη ζύμη με ένα μίξερ και αφήστε την στο φούρνο να φουσκώσει. 



ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CEI 60350 

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ
* ΤΡΟΠΟΣ 
ΨΗΣΙΜΑΤ

ΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ °C ΔΙΑΡΚΕΙΑ

λεπ. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μπισκότα σαµπλέ

(8.4.1)
5 ταψί 45 mm 150 30-40 ναι

Μπισκότα σαµπλέ

(8.4.1)
5 ταψί 45 mm 150 25-35 ναι

Μπισκότα σαµπλέ

(8.4.1)
2 + 5 ταψί 45 mm + σχάρα 150 25-45 ναι

Μπισκότα σαµπλέ

(8.4.1)
3 ταψί 45 mm 175 25-35 ναι

Μπισκότα σαµπλέ

(8.4.1)
2 + 5 ταψί 45 mm + σχάρα 160 30-40 ναι

Κεκάκια (8.4.2) 5 ταψί 45 mm 170 25-35 ναι

Κεκάκια (8.4.2) 5 ταψί 45 mm 170 25-35 ναι

Κεκάκια (8.4.2) 2 + 5 ταψί 45 mm + σχάρα 170 20-40 ναι

Κεκάκια (8.4.2) 3 ταψί 45 mm 170 25-35 ναι

Κεκάκια (8.4.2) 2 + 5 ταψί 45 mm + σχάρα 170 25-35 ναι

Αφράτο κέικ χωρίς

λιπαρά (8.5.1)
4 σχάρα 150 30-40 ναι

Αφράτο κέικ χωρίς

λιπαρά (8.5.1)
4 σχάρα 150 30-40 ναι

Αφράτο κέικ χωρίς

λιπαρά (8.5.1)
2 + 5 ταψί 45 mm + σχάρα 150 30-40 ναι

Αφράτο κέικ χωρίς

λιπαρά (8.5.1)
3 σχάρα 150 30-40 ναι

Αφράτο κέικ χωρίς

λιπαρά (8.5.1)
2 + 5 ταψί 45 mm + σχάρα 150 30-40 ναι

Μηλόπιτα (8.5.2) 1 σχάρα 170 90-120 ναι

Μηλόπιτα (8.5.2) 1 σχάρα 170 90-120 ναι

Μηλόπιτα (8.5.2) 3 σχάρα 180 90-120 ναι

Γκρατιναρισµένη

επιφάνεια (9.2.2)
5 σχάρα 275 3-6 ναι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τα ψησίματα σε 2 επίπεδα, μπορείτε να βγάζετε τα ταψιά από το φούρνο σε διαφορετικές

στιγμές.

* Ανάλογα µε το µοντέλο
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