
 

Οδηγίες Χρήσης  

Κουζίνα με 3 εστίες(1500 W-1000 W-450W)  

Πριν συνδέσετε τον φούρνο με τις 3 εστίες στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εναλλασσόμενο 

ρεύμα είναι 220 – 250 W και η ένταση του ρεύματος είναι τουλάχιστον 16 Α. Χρησιμοποιείτε 

το φούρνο μόνο όταν τηρούνται οι κανόνες  ηλεκτρικής ασφάλειας.   

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια και λεία επιφάνεια που είναι ανθεκτική 

σε  υψηλές θερμοκρασίες. Μην καλύπτετε τον φούρνο με υφάσματα.   

Για να θέσετε σε λειτουργία την κουζίνα, συνδέστε το καλώδιο της σε πρίζα με γείωση.  

Εάν ανάβουν ελάχιστα οι ενδεικτικές λυχνίες τοποθετώντας το φις στην πρίζα με κλειστούς 

διακόπτες, αντιστρέψτε τους πόλους του φις.  

Στο χειριστήριο υπάρχουν 4 περιστροφικοί διακόπτες για τη ρύθμιση της 

θερμοκρασίας. Οι διακόπτες 1,2,3 αντιστοιχούν στις εστίες και ο 

διακόπτης 4 στον φούρνο. Οι διακόπτες 1 (της μικρής εστίας) και 3 (της 

μεγάλης εστίας) λειτουργούν αυτόνομα.   

O διακόπτης 2 (της μεσαίας εστίας) δε λειτουργεί ταυτόχρονα με τον 

διακόπτη 4 (του φούρνου). O On - Off επιλογέας (6) καθορίζει αν θα 

τροφοδοτήσετε με ρεύμα τη μεσαία εστία (πατώντας προς τα πάνω το 

κουμπί) ή τον φούρνο (πατώντας προς τα κάτω το κουμπί). 

Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα θα πρέπει οι διακόπτες 2 και 4 να είναι 

στο μηδέν (κλειστοί).  

Ο φούρνος της ηλεκτρικής κουζίνας Fancy έχει θερμομονωτική πόρτα διπλού κρυστάλλου και 

αντιθερμική χειρολαβή για να μπορείτε να την ανοίξετε με ασφάλεια, όταν είναι σε 

λειτουργία.   

  

Με το ρυθμιζόμενο θερμοστάτη  έχετε τη δυνατότητα να ζεστάνετε ή να ψήσετε το φαγητό 

σας ή το γλυκό σας έως τους 300˚C.  

  

Για το ψήσιμο του φαγητού σας στον φούρνο τοποθετείτε πάντα το ταψί στον πυθμένα του 

φούρνου. Για να ψήνετε τα γλυκά σας τοποθετείτε το ταψί ή τη φόρμα του κέικ πάνω στην 

σχάρα.  

  

Ο φούρνος της κουζίνας έχει τους εξής τρόπους ψησίματος:  

  

- Λειτουργούν ταυτόχρονα άνω και κάτω αντίσταση από 50 ˚C έως 300 ˚C.  

- Λειτουργεί  μόνο με την κάτω αντίσταση φτάνοντας σταδιακά η θερμοκρασία τους 300 ˚C.  

-Λειτουργεί  μόνο με την άνω αντίσταση φτάνοντας σταδιακά η θερμοκρασία τους 300 ˚C.  



- Λειτουργεί μόνο με το grill φτάνοντας σταδιακά η θερμοκρασία τους 300 ˚C.  

Για τη λειτουργία του φούρνου στρέφετε τον διακόπτη προς τα δεξιά στη θέση που 

επιθυμείτε. Όταν η θερμοκρασία του φούρνου φτάσει στους βαθμούς που έχετε ορίσει, τότε 

ο θερμοστάτης κλείνει και η ενδεικτική λυχνία φούρνου σβήνει.  

Σε περίπτωση πτώσης της θερμοκρασίας επεμβαίνει ο θερμοστάτης και ανάβει η ενδεικτική 

λυχνία διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του φούρνου.  

Μπορείτε να ψήνετε στο grill το φαγητό σας με ανοικτή την πόρτα του φούρνου για λόγους 

ασφαλείας.  

Η ηλεκτρική κουζίνα Fancy είναι εξοπλισμένη με μια σχάρα ψησίματος και ένα ανοξείδωτο, 

βαθύ ορθογώνιο ταψί διαστάσεων (Μ.Π.Υ.)  38 εκ. –32,5 εκ. - 5,5εκ.   

  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FANCY  

Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε αιχμηρή 

επιφάνεια και πηγή θερμότητας ή υγρασίας.   

Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον 

κατασκευαστή (τηλ.: 210-5599006 , fax: 210- 5599603) για να το αντικαταστήσετε ή να 

απευθυνθείτε σε αρμόδιο ειδικευμένο τεχνικό.  

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή 

(τηλ.: 210-5599006 , fax: 210- 5599603).  

Ο φούρνος FANCY πρέπει να είναι σε χώρο που δεν εκτίθεται σε θερμότητα ή υγρασία.   

Αν υπάρξει θραύση του κρυστάλλου της πόρτας του φούρνου, αποσυνδέστε την συσκευή 

από την παροχή αμέσως.  

Κάθε φορά που είναι σε λειτουργία μια ηλεκτρική εστία, τοποθετείτε πάνω της ένα μαγειρικό 

σκεύος με επίπεδο πάτο και επαρκή ποσότητα νερού ή ζωμού στο εσωτερικό του. Προσέχετε 

μην εξατμιστεί το περιεχόμενο.  

Μη χρησιμοποιείτε σκεύος μικρότερης διαμέτρου από τη διάμετρο της εστίας. Το μαγειρικό 

σκεύος πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στην επιφάνεια της εστίας.  

Μην τοποθετείτε  λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο στον πυθμένα του φούρνου, όταν ψήνετε το 

γλυκό σας.   

Αποφύγετε να ακουμπάτε γεμάτο το ταψί ή άλλα αντικείμενα στην πόρτα του φούρνου.  

Μη βρέχετε με νερό ή άλλο υγρό το κρύσταλλο της πόρτας, τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  



Φροντίστε οι εστίες και τα μαγειρικά σκεύη να είναι στεγνά για να διανεμηθεί ομοιόμορφα 

η θερμότητα.  Μην τοποθετείτε καπάκια με ατμό ή νωπά μαγειρικά σκεύη πάνω στις εστίες. 

Η υγρασία είναι επιβλαβής για τις εστίες.   

Απομακρύνετε τα παιδιά από τη συσκευή εκτός αν υπάρχει υπεύθυνος για την επίβλεψή 

τους. Ενημερώστε τα παιδιά για τους κανόνες της ηλεκτρικής ασφάλειας.  

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες αισθητηριακές ή διανοητικές 

δεξιότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν είναι υπό επιτήρηση ή υπό την 

καθοδήγηση ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.  

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις ηλεκτρικές εστίες ή στον θάλαμο του φούρνου.  

  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ  

  

Για τον καθαρισμό του φούρνου και των  εστιών πρέπει να αποσυνδέσετε την συσκευή από 

την πρίζα. Φροντίστε πριν καθαρίσετε, η συσκευή  να έχει κρυώσει.  

Οι εστίες του φούρνου είναι σταθερά και στεγανά προσαρμοσμένες στη βάση τους και 

καθαρίζονται εύκολα και ακίνδυνα με σαπουνάδα και ένα συρματάκι ή σφουγγαράκι  που δε 

χαράζει.  

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε  -μετά το μαγείρεμα-  ότι η στεφάνη της ηλεκτρικής εστίας 

κιτρινίζει ελαφρώς, καθαρίστε την περιοχή διαλύοντας σε νερό  λεμόνι ή ξύδι ή αμμωνία ή 

άλλο προϊόν που περιέχει αμμωνία.   

Μην καθαρίζετε το φούρνο με σκληρά απορρυπαντικά ή καυστικά υγρά. Αφαιρέστε την 

σχάρα για να καθαρίσετε τον θάλαμο του φούρνου από τα λίπη με ένα σφουγγαράκι. 

Σκουπίστε με μια νωπή πετσέτα τα τοιχώματα.  

  

  


