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Σημαντικό: Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, παρακαλείστε να διαβάσετε 
προσεκτικά αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, ώστε να εξοικειωθείτε γρηγορότερα 
με τη λειτουργία της.

Le label « Origine France Garantie » assure au consommateur la tra-
çabilité d’un produit en donnant une indication de provenance claire 
et objective. La marque BRANDT est fière d’apposer ce label sur les 
produits issus de nos usines françaises basées à Orléans et Vendôme.

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν BRANDT και για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία 
μας. 

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα εσάς, τον τρόπο ζωής σας, τις 
ανάγκες σας, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες σας. Εμπεριέχει 
την τεχνογνωσία και το πνεύμα καινοτομίας της εταιρείας, αλλά και το πάθος που μας οδηγεί εδώ 
και περισσότερα από 60 χρόνια.

Μεριμνούμε πάντοτε, ώστε να ικανοποιούμε όλο και καλύτερα τις απαιτήσεις σας. Η υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας 
και να καταγράψει τις προτάσεις σας.

Επισκεφθείτε επίσης τον δικτυακό μας τόπο www.brandt.com, προκειμένου να ενημερωθείτε για 
τις τελευταίες καινοτομίες μας και να αντλήσετε χρήσιμες επιπλέον πληροφορίες. 

Είναι μεγάλη μας χαρά που η BRANDT θα είναι μέρος της καθημερινότητάς σας και ευχόμαστε 
να αξιοποιήσετε στο έπακρο την αγορά σας.



Οδηγίες για την ασφάλεια

Κατά την παραλαβή της συσκευής, 
αφαιρέστε τη συσκευασία ή 
φροντίστε να αποσυσκευαστεί 
αμέσως. Ελέγξτε τη γενική 
της κατάσταση. Σημειώστε 
τυχόν παρατηρήσεις στο δελτίο 
παραλαβής, του οποίου θα 
διατηρήσετε ένα αντίγραφο. 

 Σημαντικό: 
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.

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 επιφάνειες της συσκευής 
ενδέχεται να θερμανθούν 
περισσότερο απ’ ότι συνήθως.
Συνιστάται να απομακρύνετε τα 
μικρά παιδιά.
— Μην χρησιμοποιείτε συσκευή 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.
Αυτές οι οδηγίες χρήσης διατίθενται προς μεταφόρτωση στον δικτυακό 
τόπο της κατασκευάστριας εταιρείας.
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καθαρισμού με ατμό.
— Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά 
προϊόντα συντήρησης ή σκληρά 
μεταλλικά σφουγγάρια για να 
καθαρίζετε τη 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 
ρ ε υ μ α τ ο λ ή π τ η ,  ε ί τ ε 
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 
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αποφυγή υπερθέρμανσης.
— Η συσκευή αυτή προορίζεται 
για χρήση σε οικιακές και 
παρόμοιες εφαρμογές όπως 
κουζίνες που προορίζονται 
αποκλειστικά για το προσωπικό 
καταστημάτων, γραφείων και 
άλλων επαγγελματικών χώρων, 
αγροκτήματα, χρήση από πελάτες 
ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων 
οικιστικών δομών και δομών 
τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων.
— Όταν εκτελείτε οποιαδήποτε 
εργασία καθαρισμού μέσα στην 
κοιλότητα του φούρνου, ο 
φούρνος πρέπει να είναι εκτός 
λειτουργίας.

Μην  τροποπο ι ε ί τ ε  τα 
χαρακτηριστικά αυτής της 
συσκευής. Κάτι τέτοιο είναι 
επικίνδυνο για εσάς.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο 
σας ως αποθήκη τροφίμων ή 
για να τοποθετείτε οποιαδήποτε 
συστατικά μετά τη χρήση.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής είναι 
ανακυκλώσιμα. Μπορείτε να συμμετάσχετε 
στη διαδικασία ανακύκλωσης, απορρίπτοντας 
τα υλικά συσκευασίας στους ειδικούς κάδους 
που θέτει στη διάθεσή σας ο δήμος, και 
να συμβάλλετε κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Η συσκευή σας περιέχει επίσης 
πολλά ανακυκλώσιμα υλικά. Φέρει 
συνεπώς αυτό το λογότυπο 
προκειμένου να σας υποδεικνύει ότι 
οι χρησιμοποιημένες συσκευές δεν 
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με 

άλλα απορρίμματα.
Ο κατασκευαστής των συσκευών οργανώνει, 
υπό τις καλύτερες συνθήκες, την ανακύκλωσή 
τους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία  
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Αποταθείτε στον δήμο σας ή στον εμπορικό σας 
αντιπρόσωπο προκειμένου να ενημερωθείτε 
σχετικά με τα πλησιέστερα σημεία περισυλλογής 
χρησιμοποιημένων συσκευών.
Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην 
προστασία του περιβάλλοντος.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ

Η συσκευή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε στήλη, 
όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο εγκατάστασης 
(εικ. B-Γ-Δ-E). 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως 
(περιμένετε 1 έως 2 ώρες) μετά την τοποθέτησή 
της από κρύο σε ζεστό χώρο, επειδή η 
συμπύκνωση των υδρατμών μπορεί να οδηγήσει 
σε  δυσλειτουργία.
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 εντοιχιζόμενο έπιπλο 

Συμβουλή 
Προκειμένου να διασφαλίσετε ότι 
η εγκατάσταση συμβαδίζει με τους 
κανονισμούς, μην διστάσετε να καλέσετε 
ειδικό τεχνικό για ηλεκτρικές οικιακές 
συσκευές.

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 τον σκοπό αυτό.
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 Προσοχή: 
Εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας σας 
χρειάζεται μετατροπή προκειμένου να γίνει 
η σύνδεση της συσκευής σας, αναθέστε την 
εργασία σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εάν 
ο φούρνος παρουσιάζει κάποια ανωμαλία, 
αποσυνδέστε τη συσκευή ή αφαιρέστε 
την ασφάλεια που αντιστοιχεί στη γραμμή 
σύνδεσης του φούρνου.

ουδέτερος
(N)

φάση
(L)

μπλε

Πράσινο κίτρινο

μαύρο, καφέ ή 
κόκκινο

Γη

 Προσοχή
Το προστατευτικό σύρμα (πράσινο-κίτρινο) είναι 
συνδεδεμένο στον ακροδέκτη της συσκευής και 
πρέπει να συνδεθεί στη γείωση της εγκατάστασης. 
Η ασφάλεια της εγκατάστασης πρέπει να είναι 16 
αμπέρ. Το καλώδιο προστασίας (πράσινο-κίτρινο) 
συνδέεται με τον ακροδέκτη  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση 
ατυχήματος ή περιστατικού λόγω ανύπαρκτης, 
ελαττωματικής ή ακατάλληλης γείωσης ή σε 
περίπτωση σύνδεσης που δεν συμβαδίζει με τους 
κανονισμούς.
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Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, απαιτήστε την 
αποκλειστική χρήση γνήσιων εγκεκριμένων ανταλλακτικών.

Οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις στη συσκευή σας θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό 
εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία. Όταν τηλεφωνείτε, 
έχετε πρόχειρους όλους τους κωδικούς αναφοράς της 
συσκευής σας (εμπορικό κωδικό, κωδικό σέρβις, σειριακό 
αριθμό), προκειμένου να διευκολύνετε τη διεκπεραίωση 
του αιτήματός σας. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται 
στην πινακίδα σήμανσης.

Β: Εμπορική αναφορά
C: Αναφορά υπηρεσίας
H: Σειριακός αριθμός

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήστη 
χρησιμοποιώντας το QR CODE στο 
τέλος του εγχειριδίου σας

Nr

SERVICE: TYPE: CC
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX   XXX

XXXX

XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XX  XX  XXXX

XXXXX
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