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Προειδοποίηση: Μη μαγειρεύετε με λάδι ή λιπος 
χωρίς επίβλεψη καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Μην προσπαθείτε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και καλύψτε τις 
φλόγες (με καπάκι ή κουβέρτα πυρόσβεσης)
Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς - μην 
αποθηκεύετε πάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.

Προειδοποίηση: Αν η επιφάνεια έχει ραγίσματα 
απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε το 
ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
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Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.
Κατά τη λειτουργία η άμεση επαφή με τη συσκευή μπορεί να 
προκαλέσει εγκαύματα.
Μην αφήνετε λεκέδες πάνω στη συκευή και αποφύγετε το υγρό που βράζει να 
πέφτε στην επιφάνεια της συσκευής. Αυτό αναφέρεται ειδικά στη ζάχαρη που 
μπορεί να κάνει αντίδραση με το κεραμικό και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη 
ζημιά. Οι λέκεδες πρέπει να καθαρίζονται άμεσα.

Μην τοποθετείτε βρεγμένα σκεύη στις ζεστές επιφάνειες καθώς μπορεί 
να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στις εστίες (μη αφαιρούμενοι 
λεκέδες).
Χρησιμοποιήστε σκεύη που προτείνονται από τον κατασκευαστή και είναι 
σχεδιασμένα για χρήση σε κεραμική εστία.

Αν υπάρχουν βλάβες, ραγίσματα κτλ πάνω στο κεραμικό, σταματήστε 
τη χρήση της συσκευής και καλέστε το εξουσιοδοτημένο service

Μην ενεργοποιείτε την εστία χωρίς σκεύος
Μη χρησιμοποιείτε σκεύ με αιχμηρές άκρες καθώς μπορεί να προκληθεί 
ζημιά στο κεραμικό.
Μην κοιτάζετε απευθείας τις εστίες (χωρίς σκεύος) κατά τη διάρκεια που 
θερμαίνονται.
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1 ȺˊɘɚɞɔɏŬɠ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬɠ
2 ȺˊɘɚɞɔɏŬɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ űɞɨɟɜɞɡ
3, 4, 5, 6 ȺˊɘɚɞɔŮɑɠ ŮůŰɘɩɜ 
7 ȺɜŭŮɘəŰɘəɐ ɚɡɢɜɑŬ ɗŮɟɛɞůŰɎŰɖ 
8 ȺɜŭŮɘəŰɘəɐ ɚɡɢɜɑŬ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ űɞɨɟɜɞɡ 
9 Χειρολαβή φούρνου
10 Συρτάρι
11 Κεραμική εστία
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Ρηχό ταψί* Σχάρα γκριλ

Βαθύ ταψί*

Συνοδευτικά φούρνου:

Σούβλα

Πλαϊνα στηρίγματα

Κεραμική εστία:
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Ηλεκτρικές συνδέσεις

Προειδοποίηση!
Όλες οι εργασίες για τη σύνδεση της 
συσκευής πρέπει να εκτελεστούν από 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Δεν πρέπει 
να γίνουν μετατροπές ή τροποποιήσεις στην 
τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής. 
Οδηγίες συνδέσεων
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να 
λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα (400V 
3N~50Hz). Η τάση λειτουργίας των 
θερμαντικών στοιχείων είναι 230V. Η 
συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και με 
μονοφασικό ρεύμα με κατάλληλη σύνδεση 
σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο. Το 
σχέδιο υπάρχει επίσης και στο καπάκι του 
κιβωτίου ηλεκτρολογικών συνδέσεων. 
Θυμηθείτε οτι τα καλώδια σύνδεσης πρέπει 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
συσκευής.

Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί 
με ειδικό σφικτήρα. Προειδοποίηση!
Θυμηθείτε να συνδέσετε το καλώδιο της 
γείωσης στο τερματικό με τη σήμανση 
Το ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας της 
συσκευής πρέπει να περιλαμβάνει διακόπτη 
ασφαλείας που να μπορεί να διακόπτει την 
παροχή άμεσα σε κατάσταση εκτέκτου 
ανάγκης. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
επαφών του διακόπτη ασφαλείας πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 3mm.
Πριν τη σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα, 
είναι σημαντικό να διαβάσετε τις 
πληροφορίες που αναγράφονται στην 
πινακίδα διαβάθμισης της συσκευής και του 
κιβωτίου σύνδεσης. 
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Προσοχή! Σε κάθε σύνδεση το καλώδιο γείωσης 
πρέπει να συνδεθεί στο τερματικό σημείο

Προτεινόμενος
τύπος καλωδίου 

1

2

3

L1=R, L2=S, L3=T, N=earth terminal, PE= safety wire terminal

H05VV-F3G4

H05VV-F4G2,5

H05VV-F5G1,5

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Προσοχή! Τάση θερμαντικών στοιχείων 

230V

1 2 3

3
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Οι εστίες πρέπει να θερμανθούν για 
περίπου 4 λεπτά χωρίς σκεύος.
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Λειτουργίες

MENU – πλήκτρο επιλογής λειτουργιών
< - πλήκτρο“–” 
> - πλήκτρο “+” 

00 00

MENU

MENU,

< και >.

< ή >

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας
Μετά την σύνδεση (ή επανασύνδεση ) στο 
ρεύμα, η οθόνη θα δείχνει την ένδειξη     
nnectio   η οποία θα αναβοσβήνει.

00 00

 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο MENU
(ή ταυτόχρονα τα πλήκτρα < και >) και
θα εμφανιστεί η ένδειξη      η οποία θα
αναβοσβήνει

 Πιέστε τα πλήκτρα < ή > μέσα σε 7" για
ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

Για να αποθηκεύσετε την νέα ώρα, 
περιμένετε περίπου 7". Η τελεία κάτω από 
την ένδειξη         θα σταματήσει να 
αναβοσβήνει. 
Μπορείτε να διορθώσετε την ώρα 
αργοότερα. Για να το κάνετε αυτό πιέστε 
ταυτόχρονα τα πλήκτρα < əŬɘ >, και 
ρυθμίστε την ώρα όσο αναβοσβήνει η τελεία 
κάτω από την ένδειξη    

Ʉɟɞůɞɢɐ!
Αν δεν ρυθμίσετε σωστή την ώρα, δεν θα 
είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής.
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80 80

MENU

< και 
>

80 80

88 80

MENU, < και > 

< και 
>

< 
και >

• Πιέστε το πλήκτρο MENU  μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη:

• Πιέστε το πλήκτρο MENU  μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη:
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12 35

88 81

< και > 

< και > 

< και > 

MENU, < και > 

MENU 

MENU,

> (επιλέξτε από το 1 έως το 3) 
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Λειτουργία ECO
Είναι μια βέλτιστη λειτουργία 
μαγειρέματος σχεδιασμένη για να 
εξοικονομεί ενέργεια κατά το 
μαγείρεμα. Σε αυτή τη λειτουργία το 
φως στο θάλαμε μαγειρέματος είναι 
σβηστό.
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ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Λειτουργία ECO 
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 Η λειτουργία ECO είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μέγιστη εξοικονόμηση 
ενέργειας κατά το μαγείρεμα
 Δε μπορείτε να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος ρυθμίζοντας το φούρνο σε
μεγαλύτερη θερμοκρασία. Η χρήση της λειτουργίας προθέρμανσης δεν προτείνεται
Μην αλλάζετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο μαγειρέματος και μην ανοίγετε την 
πόρτα κατά τη διάρκεια μαγειρέματος.

Προτεινόμενοι χρόνοι μαγειρέματος για τη λειτουργία ECO

180 - 200 2 - 3 50 - 70

180 - 200 2 50 - 70

190 - 210 2 - 3 45 - 60 

200 - 220 2 90 - 120

200 - 220 2 90 - 160

180 - 200 2 80 - 100

Ψάρι

Κεικ

Παντεσπάνι

Μοσχάρι

Χοιρινό

Κοτόπουλο
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(με ανεμιστήρα και αντίσταση ανεμιστήρα)

160 - 200 2 - 3 30 - 50

160 - 170 1) 3 25 - 40 2)

155 - 170 1) 3 25 - 40 2)

200 - 230 1) 2 - 3 15 - 25

210 - 220 2 45 - 60

160 - 180 2 - 3 45 - 60 

190 2 - 3 60 - 70

200-220 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 180 2 120 - 160

160 - 230 2 90 - 120

160 - 190 2 90 - 120

180 - 190 2 70 - 90

160 - 180 2 45 - 60

175 - 190 2 60 - 70

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

Οι παραπάνω χρόνοι ισχύουν για πιάτα που τοποθετούνται σε μη προθερμασμένο 
φούρνο. Για προθερμασμένο φούρνο οι χρόνοι μειώνονται κατά 5-10 λεπτά.
1) Προθέρμανση
2) Ψήσιμο μικρότερων ποσοτήτων

Ψάρι

Κεικ

Παντεσπάνι

Μοσχάρι

Χοιρινό

Κοτόπουλο

Κεικ

Ψάρι

Ψάρι

Πίτσα

Λουκάνικα

Μοσχάρι

Χοιρινό

Κοτόπουλο

Κοτόπουλο

Λαχανικά

Λαχανικά



Δοκιμαστικά πιάτα. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-1. 

Ψήσιμο κέικ
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Τύπος πιάτου Αξεσουάρ Επίπεδο Λειτουργία
φούρνου

Θερμοκρασία
(0C)

Χρόνος
μαγειρέματος 2)

(min.)

Μικρά κέικ

Ταψί ψησίματος 4 160  1) 28 - 32 2)

3 155  1) 23 - 26 2)

3 150 1) 26 - 30 2)

Βαθύ ταψί

2 + 4
2 - ταψί ψησίματ.  

ή βαθύ ταψί
4 - ταψί ψησίματ.

150 1) 27 - 30 2)

Σορτμπρεντ

3 150 - 160 1) 30 - 40 2)

3 150 - 170 1) 25 - 35 2)

3 150 - 170 1) 25 - 35 2)

160 - 175 1) 25 - 35 2)

Παντεσπάνι
Σχάρα +  

μάυρη φόρμα 
με

διάμετρο 26cm

2 170 - 180 1) 38 - 46 2)

Μηλόπιτα

2
Η μαύρη φόρμα 

τοποθετείται 
διαγώνια από το 

το δεξιά πίσω μέ-
ρος, προς το αρι-
στερά μπροστά

180 - 200 1) 50 - 65 2)

1) Προθέρμανση, μη χρησιμοποιείτε τη γρήγορη προθέρμανση.

2) Οι χρόνοι αυτοί ισχύουν για μη προθερμασμένο φούρνο.

Ταψί ψησίματος

Ταψί ψησίματος

Ταψί ψησίματος

Ταψί ψησίματος

Ταψί ψησίματος

Ταψί ψησίματος

Βαθύ ταψί

Ταψί ψησίματος 2 + 4
2 - ταψί ψησίματ.  

ή βαθύ ταψί
4 - ταψί ψησίματ.

Σχάρα +  
μάυρη φόρμα 

με
διάμετρο 20cm



Τύπος πιάτου Αξεσουάρ Επίπεδο Λειτουργία
φούρνου

Θερμοκρασία
(0C)

Χρόνος
(min.)

Φρυγάνισμα
λευκού ψωμιού

Σχάρα 4 220 1) 1,5 - 2,5

Σχάρα 4 220 2) 2 - 3

Μοσχαρίσια 
μπιφτέκια

Σχάρα + 
βαθύ ταψί

(για το λίπος) 

4 - σχάρα
3 - βαθύ ταψί 220 1) 1 πλευρά 10 - 15

2η πλευρά 8 - 13

Δοκιμαστικά πιάτα. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-1. 

Ψήσιμο στο γκριλ

1) Προθερμάνετε το φούρνο για 5 λεπτά, αλλά μη χρησιμοποιείτε τη γρήγορη προθέρμανση.

2) Προθερμάνετε το φούρνο για 8 λεπτά, αλλά μη χρησιμοποιείτε τη γρήγορη προθέρμανση.

Ολόκληρο
κοτόπουλο

180 - 190 70 - 90

180 - 190 80 - 100

Ψήσιμο
Τύπος πιάτου Αξεσουάρ Επίπεδο Λειτουργία

φούρνου
Θερμοκρασία

(0C)
Χρόνος
(min.)

Σχάρα + 
βαθύ ταψί

(για το λίπος) 

Σχάρα + 
βαθύ ταψί

(για το λίπος) 

2 - σχάρα
1 - βαθύ ταψί

2 - σχάρα
1 - βαθύ ταψί

Οι χρόνοι αυτοί ισχύουν για μη προθερμασμένο φούρνο. Για προθερμασμένο φούρνο οι χρόνοι 
μειώνονται κατά 5-10 λεπτά
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λάμπα φούρνου

Φούρνος

                                     πάνω και κάτω 
αντίστασης

90°C
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1. Ελευθερώστε το πάνω κάλυμμα της
πόρτας (εικ. Β, Γ)

B

Γ
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2.

3.

Αφαίρεση του εσωτερικού τζαμιού
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Τα δεδομένα στις ενεργειακές ετικέτες των ηλεκτρικών φούρνων δίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα 
EN 60350-1 /IEC 60350-1. Αυτές οι τιμές καθορίζονται από ένα συγκεκριμένο φορτίο και με ενεργές 
τις λειτουργίες: κάτω και πάνω θερμαντικά στοιχεία (συμβατικό ζέσταμα) και ζέσταμα υποβοηθούμενο 
με τον ανεμιστήρα (εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα), αν είναι διαθέσιμες. 

Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αποδόθηκε σε σχέση με τις διαθέσιμες λειτουργίες στο προϊόν, 
σύμφωνα με την παρακάτω προτεραιότητα: 

Κατά τη διάρκεια μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας οι τηλεσκοπικοί οδηγοί πρέπει να αφαιρεθούν (αν 
υπάρχουν).

Εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα ECO (θερμαντικό στοιχείο + ανεμιστήρας)

Εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα ECO (κάτω+πάνω αντίσταση+γκριλ+ανεμιστήρας)

Συμβατική λειτουργία ECO (κάτω + πάνω αντίσταση)
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Ονομαστική τάση ρεύματος 

Μέγιστο φορτίο

230 / 400 V ~50Hz

10,4 kW

1,2 kW
2,2 kW

Ηλεκτρική εστία MKV-64311: 
14,5 εκ ζώνη θέρμανσης x 2 
17x26,5 εκ ζώνη θέρμανσης 
21/12 εκ ζώνη θέρμανσης 2,2 kW

3,6 kW
1,1 kW
0,9 kW

Φούρνος  MKV-64311: 
φούρνος
κάτω αντίσταση
πάνω αντίσταση 
γκριλ 1,5 kW

90 / 60 / 60 cmΔιαστάσεις συσκευής  Υ/Π/Β 
Βασικές πληροφορίες: 

Η συσκευή είναι συμβατή με τις Κοινοτικές Οδηγίες EN 60335- 1; EN60335-2-6, 
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