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Svarbi saugos informacija
Šiame naudotojo vadove pateikiama svarbi informacija, įskaitant saugos ir 
montavimo punktus, kurie leis jums išnaudoti visas savo prietaiso galimybes. 
Laikykite jį saugioje vietoje, kad būtų lengvai pasiekiamas ateityje; jums arba bet 
kuriam asmeniui, nesusipažintam su prietaiso veikimu.
Šios instrukcijos taip pat pateikiamos kitu formatu, pvz., svetainėje arba vartotojo 
prašymu, tokiu formatu kaip DVD.

Įspėjimas: ●TPrietaiso negalima montuoti už 
dekoratyvinių durelių, kad būtų 
išvengta perkaitimo.

●Tprietaisas ir jo prieinamos dalys 
naudojimo metu įkaista. Reikia 
stengtis neliesti kaitinimo 
elementų.

●Toras neturi būti išleidžiamas į 
dūmtakį, kuris naudojamas dūmams iš 
prietaisų, kūrenančių dujas ar kitą 
kurą, šalinti.

●Cjaunesni nei 8 metų vaikai turi būti 
laikomi atokiau, nebent jie būtų nuolat 
prižiūrimi.

●Tjo prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 
metų ir vyresni asmenys bei 
asmenys, turintys ribotų fizinių, 
jutiminių ar protinių gebėjimų arba 
neturintys patirties ir žinių, arba jie 
buvo prižiūrimi arba buvo 
instruktuoti, kaip saugiai naudoti 
prietaisą ir
suprasti susijusius pavojus. Vaikai 
neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be 
priežiūros neturi valyti ir 
prižiūrėti.

Operacija:

Įspėjimas! Gaisro pavojus!
● Do neleiskite, kad popierius ar audinys 

liestųsi su jokiu kaitinimo elementu.
●Nkrosnyje arba šalia jos laikykite ar 

nenaudokite korozinių cheminių medžiagų, 
garų, degiųjų ar ne maisto produktų. Jis 
specialiai sukurtas naudoti šildant ar 
gaminant maistą. Naudodami ėsdinančias 
chemines medžiagas šildydami arba 
valydami galite sugadinti prietaisą ir 
susižaloti

●Agarų valytuvo naudoti negalima.
●APrieinamos dalys naudojimo metu 

gali įkaisti. Naudodami mažus vaikus 
reikia laikyti atokiai. ●ašJei orkaitėje esantis maistas turėtų užsidegti, 

dureles laikykite uždarytas. Išjunkite orkaitę ir 
atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

●Do Orkaitės durelių stiklui valyti 
nenaudokite stiprių abrazyvinių 
valiklių ar metalinių grandiklių, nes tai 
gali subraižyti paviršių ir sudužti 
orkaitės stiklas.

●Ebūkite atsargūs atidarydami duris. 
Stovėdami į šoną, lėtai ir šiek tiek 
atidarykite dureles, kad išeitų karštas 
oras ir (arba) garai. Saugokite veidą 
nuo angos ir įsitikinkite, kad šalia 
orkaitės nėra vaikų ar naminių 
gyvūnėlių. Išleidus karštą orą

●Do nenaudokite abrazyvinių priemonių stiklo 
durelių skydui valyti, kad to išvengtumėte
jį subraižyti. Priešingu atveju 
prietaisas gali rimtai sugesti.
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ir (arba) garus, tęskite, nebent 
tai būtina gaminant ar valant.

maisto gaminimas. Į standartinę virtuvės 
spintelę ar korpusą įmontuotas duris visada 
laikykite uždarytas.

●Onnaudokite tik tokius indus, kurie tinkami 
naudoti su orkaitėmis.

●ašSVARBU: greta esantys baldai ar 
korpusas ir visos montuojant 
naudojamos medžiagos turi atlaikyti 
mažiausiai 85°C temperatūrą, viršijančią 
kambario, kuriame jie yra, aplinkos 
temperatūrą, kai jie naudojami.Įspėjimas!

Sprogimo pavojus! ●Ckai kurių tipų vinilo arba laminato 
virtuvės baldai yra ypač linkę į šilumą 
sugadinti arba pakeisti spalvą, kai 
temperatūra žemesnė nei nurodyta 
aukščiau.

●Lskysčių ir kitų maisto produktų 
negalima kaitinti sandariuose 
induose, nes jie gali sprogti.

●ašJei pastebėjote dūmus, išjunkite orkaitę ir 
laikykite dureles uždarytas, kad 
užgesintumėte liepsną.

●TPrietaiso paviršiai naudojimo metu 
įkais ir išliks šiluma po to
operacija.

●Do neleiskite jokiems priedams ar elektros 
laidams liestis su karštomis prietaiso 
dalimis.

●ABet kokia žala, atsiradusi dėl orkaitės 
temperatūros tolerancijos neatitikimo 
montuojant arba dėl per mažo atstumo 
tarp baldų ir krosnelės, tenka savininkui.

Įspėjimas!
Karšti paviršiai! Nudegimų pavojus!

●Tjo prietaisas nėra skirtas naudoti 
asmenims (įskaitant vaikus), kurių 
fizinės jutiminės ar protinės galios yra 
ribotos, arba tiems, kurie neturi 
patirties ir žinių, nebent asmuo, 
atsakingas už prietaiso naudojimą, juos 
prižiūri ir instruktavo. jų saugumą.

●Dnaudojant prietaisas įkaista. Reikia 
stengtis neliesti kaitinimo elementų 
orkaitės viduje.

●Warning! Prieinamos dalys naudojimo 
metu gali įkaisti. Mažus vaikus reikia 
laikyti atokiau.

●Nniekada nejudinkite lentynų ar keptuvių, kai jos 
yra karštos. Palaukite, kol jie atvės. Montavimas

●Torkaitė turi būti sumontuota pagal 
montavimo instrukcijas ir turi būti 
laikomasi visų matavimų.Saugos patarimai:

SVARBU! ●AVisus montavimo darbus turi atlikti 
kompetentingas asmuo arba kvalifikuotas 
elektrikas.

AMontavimo ir priežiūros 
metu visada išjunkite 

elektros tiekimą iš tinklo.

Vaikai
Bendra informacija

●Pnuoma atsargiai išmeskite pakavimo 
medžiagas. Pakuotės medžiaga gali 
būti pavojinga vaikams.

● Tjo prietaisas skirtas naudoti 
buityje ir gali būti
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●Mstenkitės, kad vaikai būtų atokiai nuo 
prietaiso, vaikai turi būti prižiūrimi, kad 
jie nežaistų su prietaisu. Gali būti 
pavojinga leisti vaikams liesti prietaisą.

išsamią informaciją, pateiktą prietaiso įvertinimo 
etiketėje.

●Nniekada nenaudokite sugadinto 
prietaiso! Atjunkite prietaisą nuo 
maitinimo šaltinio ir kreipkitės į tiekėją, 
jei jis pažeistas.

●Dpyktis dėl elektros šoko! Nemėginkite 
patys taisyti prietaiso. Gedimo atveju 
remontą gali atlikti tik kvalifikuotas 
personalas.Bendra sauga

●Do nedėkite sunkių daiktų ant orkaitės 
durelių ir nesiremkite į orkaitės dureles, kai 
jos atidarytos, nes tai gali sukelti
orkaitės durelių vyrių pažeidimai.

●To nepažeiskite laido, nespauskite, 
nelenkite ir netrinkite jo ant aštrių kraštų. 
Taip pat laikykite atokiai nuo karštų 
paviršių ir atviros liepsnos.

●Do Nedėkite iškepto karšto aliejaus ar riebalų 
be priežiūros ant neprižiūrimų vietų, nes kils 
gaisro pavojus.

●Lištraukite laidą taip, kad jo nebūtų 
galima netyčia patraukti ar užkliūti.

●Do nedėkite skardų ar kepimo skardų 
tiesiai ant orkaitės ertmės pagrindo, 
net jei po jais yra aliuminio folija.

●Do jokiomis aplinkybėmis neatidarykite 
prietaiso korpuso. Nekiškite jokių 
pašalinių daiktų į korpuso vidų.

●Do neleiskite, kad kabelis arba 
kištukas liestųsi su šildymo zonomis
prietaisas.

●Nvisada naudokite priedus, kurių 
nerekomenduoja gamintojas. Jie gali 
kelti pavojų naudotojo saugumui ir 
sugadinti prietaisą. Naudokite tik 
originalias dalis ir priedus.

●Do nemontuokite prietaiso šalia 
užuolaidų ar minkštų baldų.

●Do nemėginkite kelti ar perkelti 
kepimo prietaisų naudodami orkaitės 
dureles arba rankeną, nes tai gali 
sugadinti prietaisą arba susižaloti jį 
keliantį asmenį.

●Klaikykite prietaisą toliau nuo karštų paviršių 
ir atviros liepsnos. Prietaisą visada naudokite 
ant lygaus, stabilaus, švaraus ir sauso 
paviršiaus. Saugokite prietaisą nuo karščio, 
dulkių, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, 
lašėjimo ir
vandens purslų.

Elektros sauga ●Dnestatykite daiktų su atvira liepsna,
pvz., žvakes, ant prietaiso arba šalia 
jo.●ašJei maitinimo laidas pažeistas, jį turi 

pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros 
atstovas arba panašios kvalifikacijos 
asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

●WĮSPĖJIMAS: Prieš keisdami lempą 
įsitikinkite, kad prietaisas yra 
išjungtas, kad išvengtumėte elektros 
smūgio.●Tprietaisas turi būti pastatytas taip, kad 

būtų tiekiamas maitinimas
prieinama bet kuriuo metu.

●Tpareiškėjo stacionarieji laidai turi 
turėti visų polių atjungimo įtaisą.

●BPrieš prijungdami prietaisą prie 
maitinimo šaltinio, patikrinkite, ar 
nurodyta maitinimo įtampa ir srovė
atitinka maitinimo šaltinį
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●MAtjungimo įtaisai turi būti įmontuoti į 
stacionarius laidus pagal laidų sujungimo 
taisykles. Norėdami tai padaryti, įdiekite 
atitinkamą perjungiamą saugiklio jungtį.

Sauga:
●AStiklas yra labai trapus. 

Tvarkydami visada mūvėkite 
pirštines. ●Npastaba! Perjungiamas saugiklis prijungimo 

blokas, kurio kontaktų atstumas visuose poliuose 
yra ne mažesnis kaip 3 mm, turi būti prijungtas 
stacionariais laidais.

●Farba jūsų saugumui, šis gaminys 
pagamintas iš grūdinto stiklo. Šio tipo 
stiklai yra labai atsparūs, tačiau turi 
savybę išlaikyti smūgių „atmintį“. ●Cprijunkite įeinančius teigiamus, nulinius ir 

įžeminimo laidus prie įjungiamo saugiklio 
prijungimo bloko gnybtų. Įsitikinkite, kad 
jungtys yra sandarios.

●Ttodėl jis turėtų su gaminiu elgtis labai 
atsargiai, kad išvengtų smūgių ir 
posūkių, ypač montuojant. ●TPrietaisas turi būti pasiekiamas net 

tada, kai orkaitė yra korpuse, kad 
prietaisą būtų galima atjungti nuo 
elektros tinklo.

●Anegalima montuoti tokio tipo gaminio 
vietose, kur jis būtų stipriai veikiamas 
smūgių.

●Do neleiskite vaikams žaisti su gaminiu.
●Do neklijuokite lipnios plėvelės ant 

stiklo paviršiaus. Sugedus, susidarytų 
dideli gabalai, kurie gali būti pavojingi Valymas

●APrieš valydami prietaisą, visada 
atjunkite maitinimą. Jei įjungtą 
saugiklio prijungimo bloką sunku 
pasiekti, išjunkite maitinimą 
naudodami atitinkamą grandinės 
pertraukiklį skirstomojoje plokštėje.

Elektrinis sujungimas

Elektros smūgio pavojus! ●Cprieš pirmą kartą naudodami prietaisą 
gerai nuplaukite. Orkaitę reikia reguliariai 
valyti ir visas maisto nuosėdas
pašalintas.

●Aelektros instaliaciją turi atlikti 
įgaliotas asmuo
profesionalus.

●All jungiamąsias detales turi sumontuoti 
kompetentingas asmuo pagal vietines 
taisykles. Jei abejojate, kreipkitės į 
kvalifikuotą elektriką.

●Nvisada valykite orkaitės paviršius 
valydami garais.

●Torkaitės ertmę reikia valyti tik šiltu 
muiluotu vandeniu, naudojant kempinę 
arba minkštą skudurėlį. Nėra abrazyvo
turėtų būti naudojami valikliai.

●ašsvarbu! Montavimo ir priežiūros 
metu visada išjunkite elektros tiekimą 
iš tinklo. Rekomenduojame darbo 
metu ištraukti saugiklį arba išjungti 
grandinės pertraukiklį skirstomojoje 
plokštėje.

●Adėmės, kurios gali atsirasti ant 
orkaitės dugno, atsirado dėl maisto 
aptaškymo ar išsiliejusio maisto, šie 
purslai atsiranda gaminimo metu. 
Taip gali nutikti dėl to, kad maistas 
buvo paruoštas per aukštoje 
temperatūroje arba dedamas į per 
mažus indus.

●Tjo gaminys turi būti įžemintas – jei 
nėra įžeminimo laido, kreipkitės į 
elektriką.

●Yturėtumėte pasirinkti kepimo 
temperatūrą ir funkciją
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tinka jūsų gaminamam maistui. Taip 
pat turėtumėte užtikrinti, kad 
maistas būtų tinkamai įdėtas

dydžio indą ir, jei reikia, naudotumėte 
nuvarvėjimo padėklą.

Montavimas
Elektrinis sujungimas
Prieš prijungdami prietaisą, įsitikinkite, kad vardinėje lentelėje nurodyta 
maitinimo įtampa atitinka jūsų tinklo įtampą.

ĮSPĖJIMAS: ŠIS PRIETAISAS TURI BŪTI ĮŽEMINTAS.
- Tinkamas atjungimo jungiklis turi būti įtrauktas į nuolatinę laidą. Jungiklis turi būti 

patvirtinto tipo ir pastatytas pagal vietines laidų ir elektros taisykles bei specifikacijas. 
Jungiklis turi turėti 3 mm oro tarpo kontaktų atstumą visuose poliuose, stacionarių 
laidų aktyviajame (faziniame) laidininke.

- Norėdami prijungti orkaitės maitinimo laidą, atlaisvinkite ir nuimkite gnybtų bloko 
dangtelį, kad galėtumėte pasiekti viduje esančius kontaktus. Prijunkite laidą, 
pritvirtindami laidą pridedamu kabelio spaustuku, tada nedelsdami vėl uždarykite gnybtų 
bloko dangtelį.
Jei reikia pakeisti orkaitės maitinimo laidą, įžeminimo (geltonas/žalias) laidas visada 
turi būti 10 mm ilgesnis už linijos laidus.
Įrenginyje turi būti 1,5 m laisvo kabelio korpuse, kad būtų lengviau montuoti ir 
ateityje atlikti techninę priežiūrą.
Maitinimo laidas neturi liestis su karštu metalu.
Reikia pasirūpinti, kad maitinimo laido temperatūra neviršytų 50°C.

Jei maitinimo laidas pažeistas, jį reikia pakeisti tinkamu, kurį galite įsigyti 
atsarginių dalių skyriuje.

-

-

-
-

-

Orkaitės montavimas virtuvės spintelėje
- Virtuvės erdvė turi būti sausa, vėdinama ir efektyviai vėdinama. Montuojant orkaitę turi 

būti užtikrinta lengva prieiga prie visų valdymo elementų.
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Prietaiso padėties nustatymas
- Įsitikinkite, kad anga, kurioje montuosite orkaitę, yra tokio dydžio, koks nurodytas aukščiau esančioje 

diagramoje.
Orkaitė turi būti įmontuota į orkaitės korpusą su ventiliacijos angomis, nurodytomis kitame 
puslapyje esančiame skyriuje „Vėdinimo reikalavimai“.
Įsitikinkite, kad nuimtas galinis baldų korpuso skydelis.

-

-
- Įsitikinkite, kad orkaitė saugiai pritvirtinta prie korpuso. Orkaitės tvirtinimas prie 

korpuso atliekamas keturiais varžtais. Jie turi būti įsukami per orkaitės korpusą ir į 
korpusą.

Vėdinimo reikalavimai

(Paveikslėlyje pavaizduoti vėdinimo ir išjungimo reikalavimai įrengiant prietaisą 
aukštame korpuse).
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A A Įsitikinkite, kad orkaitė saugiai pritvirtinta prie korpuso. Orkaitės 
tvirtinimas prie korpuso atliekamas keturiais varžtais. Jie turi 
būti įsukami per orkaitės korpusą ir į korpusą.

A A

Prieš paleidžiant prietaisą
- Atlikus šią paprastą operaciją, orkaitė bus paruošta naudoti.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Orkaitę naudokite tik maistui ruošti.
- Prieš gamindami įsitikinkite, kad visi nereikalingi orkaitės priedai yra išimti iš orkaitės.

- Prieš naudodami orkaitę įkaitinkite iki kepimo temperatūros.
- Padėkite kepimo skardas orkaitės centre ir palikite tarpų tarpų, kai naudojate daugiau 

nei vieną, kad oras galėtų cirkuliuoti.
- Nedėkite orkaitės padėklų ant orkaitės pagrindo ir neuždenkite aliuminio folija. Tai 

sukels šilumos kaupimąsi. Virimo ir skrudinimo laikas nesutaps ir gali būti pažeistas 
emalis.

- Stenkitės kuo mažiau atidaryti orkaitės dureles, kad matytumėte maistą (orkaitės lemputė dega 
kepimo metu).

- Būkite atsargūs atidarydami dureles, kad išvengtumėte sąlyčio su karštomis dalimis ir garais.

A. Valdymo skydelis
Čia pamatysite valdymo skydelio apžvalgą. Priklausomai nuo prietaiso modelio, atskiros detalės 
gali skirtis.

1)
2)
3)
4)
5)

Orkaitės funkcijų pasirinkimo rankenėlė 

Laikmačio „minuso“ mygtukas

Programos mygtukas / Rankinis mygtukas 

Laikmačio „pliuso“ mygtukas

Termostato valdymo rankenėlė

C. Orkaitės programuotojo/laikmačio ekranas

8



6) „Auto“ funkcijos simbolis
7) Naudojamos orkaitės simbolis

8) laikrodžio simbolis / „Minutės priminimo“ simbolis
9) Dešimtainio kablelio simbolis

Orkaitės programuotojo nustatymas ir naudojimas

/laikmatis
Prieš pirmąjį naudojimą
-Norėdami iš orkaitės pašalinti visus gamybos proceso likučius, turėtumėte pasirinkti 

orkaitės ventiliatoriaus funkciją ir termostatu nustatyti maksimalią temperatūrą.

-Visiškai normalu, kad šio proceso metu atsiranda kvapas.
-Šio proceso metu turėtumėte įsitikinti, kad visi kambario langai yra atidaryti.
-Patartina nelikti patalpoje, kol vyksta degimo procesas.

-Orkaitę reikia palikti maksimaliai įjungtą 30–40 minučių.
-Kai orkaitės ertmė atvės, ją reikia nuplauti šiltu muiluotu vandeniu, naudojant kempinę 

arba minkštą skudurėlį. Negalima naudoti abrazyvinių valiklių.
-Orkaitės išorines dalis reikia nuplauti šiltu muiluotu vandeniu, naudojant kempinę arba minkštą 

skudurėlį. Negalima naudoti abrazyvinių valiklių.
-Rekomenduojame, kad šio prietaiso nerūdijančio plieno paviršius būtų reguliariai naudojamas 

atitinkamas nerūdijančio plieno valiklis ir poliravimas.

Laikmačio darbo būsena
Laikmačio būsenos perjungimas
Laikmatis turi 3 būsenas, jie yra budėjimo režimu, pasirenkama funkcija ir darbo būsena.
Budėjimo būsena:Prijungus prie maitinimo šaltinio, ekrane rodomas sistemos laikas, 
mirksi dešimtainio kablelio simbolis, tai būsena prieš įjungiant gaminimo funkciją; Jei 
budėjimo režimu neveikiama ilgiau nei 10 sekundžių, ekrano ryškumas automatiškai 
sumažėja, paspauskite bet kurį mygtuką, kad atkurtumėte pradinį ryškumą. Pasirinktos 
funkcijos būsena:Ilgai paspauskite programos mygtuką budėjimo būsenoje, ekrane bus 
rodomas sistemos laikas, tai būsena, kai šviečia orkaitės simbolis ir kablelio simbolis.

Darbo būsena:Nustačius bet kurį sistemos laiką, laikrodį, gaminimo laiką arba gaminimo 
pabaigos laiką, ekrane bus rodomas sistemos laikas ir būsena, kai atitinkama darbo 
piktograma išlieka ryški.
Būsenos perjungimo schemą žr. toliau:
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Būsenos perjungimo schema

Laikmačio funkcijos režimo perjungimas

Ilgai paspaudę programos mygtuką „M“ 3 sekundes, įeisite į sistemos laiko nustatymo būseną, be jokios

veiksmas po 5S,sistemos laikas, orkaitės simbolis " " ir kablelio simbolis " išlaikyti 
ryškų ekraną; Programos mygtuku „M“ galite perjungti orkaitės laikmačio funkcijos 
režimą.

“

Operacijos eiga ir atitinkama funkcinė seka yra tokia:

Laikmačio funkcijos režimo perjungimo schema

Naudojimo instrukcijos
-Maitinimas
Pirmą kartą garsinis signalas vieną kartą „pypsi“, kad parodytų, kad laikmatis persijungia į 
budėjimo būseną. Laikrodis rodo sistemos laiką ir pradeda skaičiuoti laiką. Įjungimas 
rodomas kaip „0·00“, ekrane rodomas sistemos laikas ir kablelio simbolis

" " mirksi, 1 sekundę 1 kartą, kaip 5 pav. Galite paspausti " ", kad pasirinktumėte 3 skambėjimo tonus. 
Numatytasis yra antras skambėjimo tonas. Kai vartotojas vėl nori sureguliuoti skambėjimo toną,

paspauskite "".

5 pav. Įjungimo numatytoji laikrodžio schema (budėjimo būsena)

- Paleidimas ir laiko nustatymas
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Kai ekranas mirksi, paspauskite 
„naudoti simbolį“

“ 3 sekundes, kad įjungtumėte orkaitę. Tada įdėkite į orkaitę

"užsidega ir mirksi dešimtainio kablelio simbolis " ". Kai kablelis
simbolis "" mirksi, paspauskite „ ” arba „ “, kad nustatytumėte sistemos laiką. Pasirinkus laiką,

" sustabdytipakelkite pirštą nuo mygtukų ir palaukite 5 sekundes, tada mirksi dešimtainio kablelio simbolis. Tai 
reiškia, kad laikas yra gerai nustatytas. Kaip 8 pav. Kai vartotojas nori vėl nustatyti laiką, In

7 paveikslo būseną, vieną kartą paspauskite „ “, kai vartotojas pamatys mirksi dešimtainio kablelio 
simbolį „ “, tada vėl galėsite nustatyti laiką.

6 pav. Laikrodžio nustatymo būsenos diagrama

(mirga antroji piktograma)

7 pav. Pasirinktina funkcija Būsenos diagrama

(antra piktograma visada ryški)

Spauskite mygtuką"

6 paveikslo ekranas mirksi.
“ dar kartą 3 sekundes, orkaitė išsijungia ir grįžta į parengties būseną.

8 pav. Sistemos laiko šulinio nustatymo schema

1 pastaba：Sistemos laiko nustatymo diapazonas yra 0：00-23 val：59.

Užrašas 2：Nustatydami kiekvienos laikmačio funkcijos laiką, galite nustatyti trumpą laiką

Paspaudus arba ilgai paspaudus “ ” ir “ “, trumpai paspaudus kiekvieną mygtuko paspaudimą bus pridėta 1 minutė arba 
sutrumpinama 1 minute, o ilgai paspaudus laikas greitai padidinamas arba sumažinamas 1 minute, todėl laikas gali būti 
nustatytas greitai.

-Žadintuvo nustatymo funkcija
Pasirinktos funkcijos būsenoje, kai ekrane rodomas sistemos laikas, naudojama orkaitė

simbolis“
laikrodžio piktograma“

numatytasis ekranas „0·00“), žadintuvo laikas ir dešimtainio kablelio simbolis „

“ ir kablelio simbolis “
“ mirksi, o ekranas pasikeičia į žadintuvo laiką (pirmasis nustatytas

“ visada rodyti , patinka

"išlik šviesus, paspauskite " “ du kartus, tada

9 pav. Kai mirksi žadintuvo piktograma " ", paspauskite " " arba " ", kad nustatytumėte laikrodį. Gerai nustatyta 
žadintuvo schema, pvz., 10 pav. (Nustatykite 10 minučių).
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9 pav. Žadintuvo nustatymo pradinė būsena

(mirksi žadintuvo piktograma)

10 pav. Žadintuvas gerai nustatytas 

(žadintuvo piktograma mirksi)

Pasirinkę laiką pakelkite pirštą nuo mygtukų ir palaukite 5 sekundes, tada žadintuvo 
piktograma „ ” nustos mirksėti ir pasikeičia į visada šviesią, ekrane rodoma sistema
laiko, orkaitės naudojimo simbolis “ ” , dešimtainio kablelio simbolis “ ” ir sistemos laikas išlieka šviesūs. Tai reiškia, kad 
laikas yra gerai nustatytas. Žiūrėkite 11 pav.

Kai vartotojas nori reguliuoti laikrodį, kai jis veikia, paspauskite „ “ du kartus, kai
vartotojas mato žadintuvo piktogramą „ “ mirksi, bus rodomas nustatytas laikrodis arba likęs laikas, 
o vartotojas gali vėl reguliuoti laikrodį. Atlikus nustatymus, ekrane vėl pasirodys sistemos laikas.

11 pav. Žadintuvo veikimo būsenos diagrama

(žadintuvo piktograma visada ryški)

12 pav. Žadintuvo laikas per diagramą

(mirksi žadintuvo piktograma)

Pavyzdžiui, nustatykite laikrodį 10 minučių. Po 10 minučių ekrane rodomas sistemos laikas, 
naudojamos orkaitės simbolis " " , dešimtainio taško simbolis " " ir sistemos laikas lieka šviesus,
žadintuvo piktograma " " mirksi, garsinis signalas paragins vartotoją 5 minutes, primindamas, kad 
žadintuvo laikas baigėsi. Kaip 12 pav. Paspaudus bet kurį klavišą galima sustabdyti garsinį signalą ir
užgesinti aliarmo piktogramą “ ”.Kaip 13 pav.

13 pav. Atšaukti žadintuvo piktogramos rodymo diagramą (pasibaigus žadintuvui)

Pastaba：Žadintuvo laiko nustatymo diapazonas yra 0：00-23 val：59.
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-Kepimo laiko nustatymo funkcija

Pasirinktos funkcijos būsenoje paspauskite mygtuką“
Naudojama orkaitė mirksi simbolio piktograma " ". Ekrane rodomas kepimo laikas(Pirmas nustatytas numatytasis

“ 3 kartus, tada piktogramą „AUTO“ ir

rodyti „0·00“),kepimo laikas ir dešimtainio kablelio simbolis " " palaiko ryškų ekraną, žr. 14 pav. Kai mirksi 

piktograma "AUTO" ir naudojamos orkaitės simbolis " ", vartotojas gali nustatyti gaminimo laiką 

paspausdamas " "arba" ". Gerai nustatyta schema žr. 15 (Nustatykite 30 minučių).

14 pav. Pradinė gaminimo laiko nustatymo būsena 15 pav. Gerai nustatytas gaminimo laikas

Pasirinkę laiką pakelkite pirštą nuo mygtukų ir palaukite 5 sekundes, tada piktogramą
„AUTO“ ir naudojamos orkaitės simbolis „ “ nustoja mirksėti ir pereina į visada ryškų ekraną. Tai reiškia, 
kad laikas yra gerai nustatytas. Kai vartotojas nori reguliuoti laikmatį, kai jis veikia, paspauskite

„ ” tris kartus, kai vartotojas pamatys piktogramą „AUTO“ ir naudojamos orkaitės simbolį „ ” sumirksės, bus 
parodytas nustatytas laikmatis arba likęs laikas, o vartotojas vėl galės reguliuoti laikmatį. Po nustatymo yra

baigta, ekranas vėl pasikeis į sistemos laiką, dešimtainio kablelio simbolis „ “ ir sistemos laikas bus 
šviesus. Žiūrėkite 16 pav.

16 pav. Gaminimo laiko darbo būsena

(Visos piktogramos visada ryškios)

17 pav. Virimo laikas pagal diagramą

(Visos piktogramos mirksi)

18 paveikslasAtšaukti „Auto“ funkcijos simbolių rodymo diagramą (pasibaigus gaminimo laikui)

Pavyzdžiui, nustatykite laikmatį 30 minučių. Po 30 minučių ekrane rodomas sistemos laikas,
Naudojamos orkaitės simbolis “ ” užgęsta, sistemos laikas išlieka šviesus, mirksi dešimtainio kablelio 
simbolis „ ” ir funkcijos simbolis „Auto“, garsinis signalas paragins vartotoją 5 minutes, primindamas, kad 
kepimo laikas baigėsi .Kaip 17 pav. bet koks klavišas gali sustabdyti garsinį signalą ir
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užgesinkite funkcijos „Auto“ simbolį.Kaip 18 pav.

1 pastaba：Kepimo laiko nustatymo diapazonas yra 0：00-10：00.

Užrašas 2：Nenustačius gaminimo trukmės po maitinimo įjungimo, prietaisas automatiškai 
išsijungs po 10 valandų darbo be garso signalo priminimo funkcijos.

-Gaminimo pabaigos laiko nustatymo funkcija

Pasirinktos funkcijos būsenoje paspauskite mygtuką “
Naudojamos orkaitės simbolis mirksi, ekrane rodomas kepimo pabaigos laikas(Pirmas nustatymas

“ 4 kartus, tada piktogramą „AUTO“ ir

pagal numatytuosius nustatymus rodo esamą sistemos laiką),kepimo pabaigos laikas ir kablelio simbolis

" " išlik šviesus. Ekrano efektą žr. 19 pav. (Tarkime, dabartinis sistemos laikas yra 0:00). Kai mirksi 
piktograma "AUTO" ir naudojamos orkaitės simbolis " ", galite nustatyti gaminimo pabaigos laiką

paspaudus “ ”arba “ “, gerai nustatyta diagrama, žr. 20 pav. (Tarkime, gaminimo pabaigos laikas yra 0:30).

19 pav. Gaminimo pabaigos laiko nustatymas pradinė būsena 20 pav. Gaminimo pabaigos laikas gerai nustatyta būsena

Pasirinkę laiką, pakelkite pirštą nuo mygtukų ir palaukite 5 sekundes, tada piktograma "AUTO" 
ir naudojamos orkaitės simbolis " " nustos mirksėti ir pasikeis į visada šviesią. Ekranas
ekrane bus rodomas sistemos laikas, dešimtainio kablelio simbolis „ “ ir sistemos laikas bus ryškūs. Tai reiškia, kad laikas 
yra gerai nustatytas. Žiūrėkite 21 pav.

Kai vartotojas nori reguliuoti laikmatį, darbo būsenoje paspauskite „
Kai vartotojas pamatys mirksi piktogramą „AUTO“, bus rodomas nustatytas gaminimo pabaigos laikas ir 
vartotojas gali vėl reguliuoti laiką. Atlikus nustatymus, ekrane vėl pasirodys sistemos laikas.

" keturis kartus,

21 pav. Gaminimo pabaigos laiko darbo būsena

(Visos piktogramos visada ryškios)

22 pav. Gaminimo pabaigos schema 

(visos piktogramos mirga)
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23 paveikslasAtšaukti „Auto“ funkcijos simbolio rodymo diagramą (baigus gaminti)

Pavyzdžiui, sistemos laikas yra 0:00, kaip 19 pav. Nustatykite kepimo pabaigos laiką 0:30, kaip 
20 pav. Kai laikas pasiekia 0:30, ekrane rodomas sistemos laikas, orkaitės simbolis „ “
užgęsta, sistemos laikas išlieka šviesus, mirksi dešimtainio kablelio simbolis „ ” ir „Auto“ 
funkcijos simbolis, signalas vartotojui paragins 5 minutes, primindamas, kad gaminimas 
baigtas. užgesinkite funkcijos „Auto“ simbolį.Kaip 23 pav.

Pastaba：Gaminimo pabaigos laikas yra ilgesnis nei dabartinis sistemos laikas, pridėjus gaminimo laiką, ir 23:59.

-Maisto gaminimo rezervavimo funkcija

Funkcijos, kurią reikia pasirinkti, būsenoje vartotojas gali rezervuoti gaminimo laiką, nustatydamas 
daug laiko ruošti ir kada patiekalas turi būti paruoštas.

kaip

Pirmiausia paspauskite mygtuką "

mirksi piktograma " ". Ekrane rodomas kepimo laikas(Pirmiausia nustatykite numatytąjį ekraną
“ 3 kartus, tada piktograma „AUTO“ ir simbolis orkaitė

„0·00“）.Kai mirksi piktograma "AUTO" ir naudojamos orkaitės simbolis " ", vartotojas gali nustatyti

gaminimo laikas paspaudus“ "arba" “.

24 pav. Kepimo laiko šulinio nustatymo schema 25 pav. Rezervavimo funkcijos nustatymo pradinė būsena

Antra, paspauskite " “ dar kartą, kai mirksi piktograma „AUTO“, vartotojas gali nustatyti laiką, kurį

"arba" ". Pasirinkę laiką, pakelkitetikėkitės, kad gaminimas bus baigtas, paspausdami
nuimkite mygtukus ir palaukite 5 sekundes, tada piktograma „AUTO“ nustos mirksėti. Tai reiškia
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laikas gerai nustatytas. Kai vartotojas nori reguliuoti laikmatį, darbo būsenoje paspauskite „ “
tris kartus, kad sureguliuotumėte gaminimo laikotarpį, arba keturis kartus paspauskite „ “, kad sureguliuotumėte 
pabaigos laiką. Atlikus nustatymus, ekrane vėl pasirodys sistemos laikas.

Pavyzdžiui, sistemos laikas yra 0:00. Pirma, nustatykite gaminimo laiką 30 minučių, kaip parodyta 25 pav. 
Antra, nustatykite gaminimo pabaigos laiką 1:00, kaip 26 pav. Tada orkaitė grįžta į laukimo režimą. Kai 
laikas pasiekia 0:30, orkaitė automatiškai pradeda virti. Jis kepamas 30 minučių ir sustoja
nustatytas laikas 1:00, ekrane rodomas sistemos laikas, užgęsta naudojamos orkaitės simbolis „ “,
Sistemos laikas išlieka šviesus, mirksi dešimtainio kablelio simbolis ir funkcijos simbolis „Auto“, 
5 minutes paragins garsinį signalą, primindamas, kad gaminimas baigtas. Žr. 29 pav. 
Paspaudus bet kurį klavišą galima sustabdyti garsinį signalą ir užgesinti funkcijos „Auto“ 
simbolį.Kaip 30 pav.

26 pav. Rezervavimo funkcijos gerai nustatyta būsena 27 pav. Rezervavimo funkcijos pradžios būsena

28 pav. Kepimo funkcijos pradžios diagrama 29 pav. Kepimo funkcijos pabaigos diagrama

30 pav. Atšaukti „Auto“ funkcijos simbolio ekrano diagramą (baigus gaminti)

Pastaba：Gaminimo laiko nustatymo diapazonas yra 10 valandų.

-Garsinio signalo pasirinkimas
Garsinis signalas turi 3 tonus. Norėdami sureguliuoti signalą, atlikite šiuos veiksmus:
- Budėjimo režimu, tai yra, kai ekrane rodomas sistemos laikas, dešimtainis kablelis

mirksi simbolis " ", garsinį signalą galima reguliuoti paspaudus pliuso mygtuką, kad pasirinktumėte 3 tonus, 
vieną kartą paspauskite vieną kartą ir pasirinkite vieną rūšį. Pagal numatytuosius nustatymus tai yra antrasis 
tonas įjungus maitinimą.
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Kepimo funkcijos pasirinkimas ir

temperatūros
- Pirmą kartą prijungus prietaisą prie elektros tinklo, užsidegs maitinimo indikatoriaus 

lemputė, pasirinkus gaminimo funkciją ir nustačius temperatūrą, užsidegs veikimo 
lemputė ir orkaitė pradės veikti, galiausiai nustatant gaminimo laiką. ;(virimo laikas yra 
nuo 0 min iki 120 min., sukant rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę iki atitinkamo laiko 
skydelyje, kai nustatote gaminimo laiką.

- Orkaitės funkcijų pasirinkimo rankenėle reikia pasirinkti tam tikrą gaminimo režimą, kurio 
jums reikia. Priklausomai nuo jūsų pasirinktos orkaitės funkcijos, prietaisas naudos 
skirtingus orkaitės ertmės elementus. Pasirinkus funkciją, užsidegs maitinimo 
indikatoriaus lemputė.

Penkių funkcijų skaitmeninio laikmačio modelis ir funkcinis režimas
Turite 6 pasirinkimo funkcijas. Pasirinkite gaminimo funkciją pagal skirtingą maistą.

ATITIRPINIMAS:Ventiliatorius veikia be šilumos, kad sutrumpėtų šaldytų maisto produktų 
atitirpimo laikas. Maistui atitirpinti reikalingas laikas priklausys nuo kambario temperatūros, 
maisto kiekio ir rūšies.

ĮPRASTINĖ KROSNELĖ (viršutinis ir apatinis elementai):Šis gaminimo būdas 
užtikrina tradicinį gaminimą, kai šiluma iš viršutinių ir apatinių elementų. Ši 
funkcija tinka skrudinti ir kepti tik vienoje lentynoje.

VENTILIATORIUS IR VIRŠUTINIS ELEMENTAS:Šis gaminimo būdas naudoja viršutinį 
elementą kartu su ventiliatoriumi, kuris padeda cirkuliuoti šilumą. Ši funkcija tinka greitam 
kepimo paviršiui, kad būtų užblokuotas maisto, pavyzdžiui, jautienos kepsnio, mėsainio ir 
daržovių, vidinis vanduo.

VENTILIATORIUS IR APATINĖS ELEMENTAS:Šis gaminimo būdas naudoja apatinį 
elementą kartu su ventiliatoriumi, kuris padeda cirkuliuoti šilumą. Ši funkcija tinka 
stiklainiams sterilizuoti ir konservuoti.

VENTILIATORIUS IR GRILĖLIS:Šis gaminimo būdas naudoja viršutinį elementą 
kartu su ventiliatoriumi, kuris padeda užtikrinti greitą šilumos cirkuliaciją. Ši funkcija 
tinka, kai reikia greitai apskrudinti ir „užsandarinti“ sultis, pvz., kepsnius, mėsainius, 
kai kurias daržoves ir pan.

Energiją taupantis GRILIO režimas:Šiluma tolygiai paskirstoma iš viršaus ir apačios.

Termostato valdymo rankenėlė
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Orkaitės termostato valdymo rankenėlė nustato reikiamą 
orkaitės temperatūrą. Galima reguliuoti temperatūrą 50 - 
250°C diapazone.

Pasukite valdymo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

Orkaitės veikimo lemputė

Ši lemputė užsidegs ir parodys, kad orkaitės kaitinimo 
elementai veikia. Kai bus pasiekta termostato valdymo 
rankenėle nustatyta temperatūra, lemputė išsijungs. Jis 
įsijungs ir išsijungs visą gaminimo laiką.

Nedėkite maisto į ertmę, kol nepasiekiama tinkama 
kepimo temperatūra.

Maisto gaminimo gairės
o Norėdami sužinoti apie gaminimo temperatūrą ir laiką, žr. informaciją, pateiktą 

ant maisto pakuočių. Susipažinus su savo prietaiso veikimu, temperatūrą ir 
laiką galima keisti pagal asmeninius pageidavimus.
Jei naudojate orkaitės ventiliatoriaus funkciją, vadovaukitės informacija, pateikta ant 
maisto pakuotės dėl šio konkretaus gaminimo režimo.
Prieš gamindami įsitikinkite, kad šaldyti maisto produktai yra kruopščiai atitirpinti, 
nebent instrukcijose ant maisto pakuotės nurodyta, kad galite „virti iš šaldytų“.
Turėtumėte iš anksto įkaitinti orkaitę ir nedėti maisto produktų, kol neužges orkaitės veikimo 
lemputė. Naudodami orkaitės ventiliatoriaus režimą galite pasirinkti iš anksto nešildyti; tačiau 
ant maisto pakuotės nurodytą gaminimo laiką turėtumėte pailginti maždaug dešimčia minučių.

Prieš gamindami patikrinkite, ar visi nereikalingi priedai yra išimti iš orkaitės.

Įdėkite kepimo skardas į orkaitės centrą ir palikite tarpus tarp jų, kad oras galėtų 
cirkuliuoti.
Stenkitės kuo mažiau atidaryti dureles, kad pamatytumėte 
indus. Kepimo metu orkaitės lemputė degs.

o

o

o

o

o

o
o

Įspėjimai
o
o

Kai naudojate bet kurią grilio funkciją, orkaitės dureles laikykite uždarytas.
Nenaudokite aliuminio folijos grilio keptuvės uždengimui ir nekaitinkite į aliuminio foliją 
suvyniotų daiktų po griliu. Didelis folijos atspindėjimas gali pažeisti grotelių elementą.

Taip pat niekada neturėtumėte iškloti orkaitės pagrindo aliuminio folija.
Gaminimo metu niekada nedėkite keptuvių ar indų tiesiai ant orkaitės dugno. Jie 
visada turi būti dedami ant tam skirtų lentynų.
Grilio kaitinimo elementas ir kiti vidiniai orkaitės komponentai darbo metu labai 
įkaista, todėl nelieskite jų netyčia dirbdami su kepamu maistu.

o
o

o
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o

o

Svarbu:Būkite atsargūs atidarydami dureles, kad išvengtumėte sąlyčio su karštomis orkaitės 
dalimis ir garais.
Lašėjimo padėklo rankena turėtų būti naudojama tik nuvarvėjimo padėklui pakeisti, o NE 
išimti jį iš orkaitės ertmės. Išimdami nuvarvėjimo padėklą, VISADA naudokite orkaitės 
pirštines.
Įjungus prietaisą, lašėjimo padėklo rankena neturėtų būti palikta savo vietoje. Garų 
valytuvo naudoti negalima.
Įspėjimas:Prieinamos dalys naudojimo metu gali įkaisti. Naudodami mažus 
vaikus reikia laikyti atokiai.
Orkaitės durelių stiklui valyti nenaudokite stiprių abrazyvinių valiklių ar metalinių 
grandiklių, nes tai gali subraižyti paviršių ir sudužti orkaitės stiklas.

o
o
o

o

Problemų sprendimas

Gedimas Priežastis Sprendimas

Ryšyje kažkas negerai arba jis 
neprijungtas.

Išjunkite pagrindinį maitinimą ir patikrinkite, ar 
nebuvo atjungtas koks nors laidas.

Orkaitė
ne
dirbti.

Maitinimo jungtys yra laisvos. Išjunkite pagrindinį maitinimą ir patikrinkite, ar 
nebuvo atjungtas koks nors laidas.

Įrengiant namus kažkas 
negerai.

Išjunkite pagrindinį maitinimą ir patikrinkite, ar 
nebuvo atjungtas koks nors laidas.

Orkaitės šviesa

ne
dirbti.

Pakeiskite lemputę, kaip aprašyta vadovo 
skyriuje „Techninė priežiūra ir valymas“.Perdegė lemputė.

Sukdami parinkiklį pasirinkite gaminimo 
funkciją.Jokia funkcija nepasirinkta.

Orkaitės nebus
karštis. Sukdami parinkiklį pasirinkite 

temperatūrą.Temperatūra nepasirinkta.

Priežiūra ir valymas
-

-

Orkaitę reikia išvalyti po kiekvieno naudojimo. Valant orkaitę reikia įjungti apšvietimą, 
kad geriau matytumėte paviršius.
Orkaitės kamerą galima plauti tik šiltu vandeniu ir nedideliu kiekiu indų ploviklio.

Išvalę orkaitės kamerą nuvalykite ją sausai. Niekada 
nevalykite orkaitės paviršių valydami garais.
Orkaitės ertmę reikia valyti tik šiltu muiluotu vandeniu, naudojant kempinę arba minkštą 
skudurėlį. Negalima naudoti abrazyvinių valiklių.
Bet kokios dėmės, kurios gali atsirasti ant orkaitės dugno, atsirado dėl maisto 
aptaškymo ar išsiliejusio maisto, šie purslai atsiranda gaminimo metu. Taip gali nutikti 
dėl to, kad maistas buvo paruoštas per aukštoje temperatūroje arba dedamas į per 
mažus indus.
Turėtumėte pasirinkti maisto ruošimo temperatūrą ir funkciją, kuri tinka maistui

-
-
-

-

-
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kad gaminate maistą. Taip pat turėtumėte užtikrinti, kad maistas būtų dedamas į tinkamo 
dydžio indą ir, jei reikia, naudotumėte lašų padėklą.
Išorines orkaitės dalis reikia valyti tik šiltu muiluotu vandeniu, naudojant kempinę arba 
minkštą skudurėlį. Negalima naudoti abrazyvinių valiklių.
Jei savo prietaise naudojate bet kokios formos orkaitės valiklį, turite pasiteirauti iš 
valymo priemonės gamintojo, ar jis tinkamas naudoti jūsų prietaise.
Bet kokia žala, kurią prietaisui padarė valymo priemonė, nebus ištaisyta nemokamai, 
net jei prietaisui taikomas garantinis laikotarpis.
Stiklo priekinio skydelio valymui ir priežiūrai nenaudokite valymo priemonių, kurių 
sudėtyje yra abrazyvinių medžiagų.

-

-

-

-

Orkaitės lemputės keitimas
Kad išvengtumėte elektros smūgio galimybės, prieš keisdami lemputę įsitikinkite, kad 
prietaisas yra išjungtas.
- Nustatykite visas valdymo rankenėles į „0“ padėtį ir ištraukite maitinimo kištuką, atsukite ir nuplaukite 

lempos gaubtą, tada nuvalykite jį sausai.
Išsukite lemputę iš lizdo, pakeiskite lemputę nauja – 
aukštos temperatūros lempute (300℃)su šiais 
parametrais:

- įtampa 220V
- galia 25W
- sriegis E14.
Nenaudokite jokios kitos rūšies lemputės.
Įsukite lemputę ir įsitikinkite, kad ji tinkamai įkišta į keraminį lizdą. Įsukite 
lempos gaubtą.

-

-
-
-

Durų nuėmimas
Kad būtų lengviau prieiti prie orkaitės kameros valymui, 
galima nuimti dureles. Norėdami tai padaryti, pakreipkite 
vyrio saugos skląsčio dalį į viršų. Lengvai uždarykite dureles, 
pakelkite ir ištraukite link savęs. Norėdami dureles vėl 
pritvirtinti prie viryklės, atlikite atvirkščiai. Montuodami 
įsitikinkite, kad vyrių laikiklio įpjova. Pritvirtinus orkaitės 
dureles, apsauginį fiksatorių reikia vėl atsargiai nuleisti 
žemyn. Jei apsauginis fiksatorius nėra nustatytas, uždarant 
duris gali būti pažeistas vyris. Kaip parodyta 1 pav.

Vidinės stiklo plokštės nuėmimas
A tipas
Atsukite ir atsukite laikiklio skląstį, esantį durelių 

viršuje esančiame kampe. Tada išimkite stiklą iš antrojo 
blokavimo mechanizmo ir nuimkite. Po valymo 
įstatykite ir užblokuokite stiklo plokštę bei įsukite 
blokavimo mechanizmą.
Kaip parodyta 2 pav
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B tipas (SMEG durų konstrukcija) 
Durų stiklo nuėmimo žingsniai:

laikykite duris lygias ant stalo，Uždėkite ranką ant durelių stiklo apačios ir pakelkite, 
nuimkite mygtuką，Pakelkite mygtuką, esantį ant stiklo, kol nuimsite visą stiklą.

Durų stiklo montavimo žingsniai

Palikite durų stiklo apačią į išgaubtą durų rėmo plokštę, nukreipkite į mygtuką ir 
paspauskite jį. Paspauskite durelių stiklą, stipriai paspauskite stiklo viršų ir užfiksuokite 
mygtuką.

Reguliarūs patikrinimai
Be to, kad viryklė būtų švari, turėtumėte:

1. Periodiškai tikrinkite viryklės valdymo elementus ir kaitinimo blokus. Pasibaigus 
garantijai, bent kartą per dvejus metus servise turėtumėte atlikti viryklės techninę 
apžiūrą.

2. Ištaisykite visus veikimo sutrikimus
Periodiškai atlikite viryklės kaitvietės techninę priežiūrą.

Atsargiai!
Visus remonto ir reguliavimo darbus turi atlikti atitinkamas aptarnavimo centras 
arba atitinkamai įgaliotas montuotojas.

Šoninio stovo komplekto surinkimas
- Norėdami surinkti šonines lentynas, nuimkite du rėmus ir pakelkite juos 

nuo tarpiklių.

- Pritvirtinkite du rėmus kreipiančiaisiais bėgiais, naudodami
kreipiamuosius bėgelius naudodami orkaitės sienelėse esančias 
skylutes. Kairiojo rėmo skylės yra viršuje, o dešiniojo rėmo angos 
yra apačioje.
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Aplinkosaugos pastaba
Pastaba: Prieš išmesdami seną prietaisą, išjunkite ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. 
Nupjaukite ir paverskite bet kokį kištuką nenaudingu. Nupjaukite laidą tiesiai už 
prietaiso, kad išvengtumėte netinkamo naudojimo. Tai turėtų atlikti kompetentingas 
asmuo.
Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų (EEĮA). Užtikrindami, kad šis gaminys būtų tinkamai 
išmestas, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, 
kurias kitu atveju gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas.

Simbolis ant gaminio arba gaminį lydinčiuose dokumentuose

nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis atliekomis. Vietoj to jis turi 
būti atiduotas į atitinkamą surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos 
perdirbimui.

Išmetimas turi būti atliekamas laikantis vietinių aplinkosaugos taisyklių dėl atliekų šalinimo. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio apdorojimą, regeneravimą ir perdirbimą, 
susisiekite su vietine miesto įstaiga arba vietine atliekų tvarkymo tarnyba.

Mūsų naudojamos pakavimo medžiagos yra nekenksmingos aplinkai ir gali būti perdirbamos. 
Išmeskite visas pakavimo medžiagas tinkamai atsižvelgdami į aplinką.
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Important safety information 
This User Instruction Manual contains important information, including safety & 
installation points, which will enable you to get the most out of your appliance.  Please 
keep it in a safe place so that it is easily available for future reference; for you or any 
person not familiar with the operation of the appliance. 
These instructions shall also be available in an alternative format, e.g. on a website or 
on request from the user in a format such as a DVD. 

Warning: 
● The appliance and its accessible

parts become hot during use. Care
should be taken to avoid touching
heating elements.

●Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.

●This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge or they
have been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.

●A steam cleaner is not to be used.
●Accessible parts may become hot

during use. Young children should be
kept well away when in use.

●Do not use harsh abrasive cleaners or
metal scrapers to clean the oven door
glass as this can scratch the surface,
which may result in the oven glass
shattering.

●Do not use abrasive products to clean
the glass door panel to avoid
scratching it. Otherwise, severe failure
might happen to the appliance.

●The appliance must not be installed
behind a decorative door in order to
avoid overheating.

●The air must not be discharged into a
flue that is used for exhausting fumes
from appliances burning gas or other
fuels.

Operation: 

Warning! Danger of fire! 
● Do not allow paper or cloth to come

in contact with any heating element.
●Never store or use corrosive

chemicals, vapors, flammables or
nonfood products in or near oven. It is
specifically designed for use when
heating or cooking food. The use of
corrosive chemicals in heating or
cleaning will damage the appliance
and could result in injury

●If food inside an oven should ignite,
keep door closed. Switch off the oven
and disconnect from supply power.

●Exercise caution when opening the
door. Standing to the side, open the
door slowly and slightly to let hot air
and/or steam escape. Keep your face
clear of the opening and make sure
there are no children or pets near the
oven. After the release of hot air
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and/or steam, proceed with your cooking. Keep doors closed at all time 
unless necessary for cooking or 
cleaning purposes. 

● Only use utensils that are suitable for
use with ovens.

Warning! 

Danger of explosion! 
●Liquids and other foods must not be

heated in sealed containers since they
are liable to explode.

●If smoke is observed, switch off the
oven and keep the door closed in order
to stifle any flames.

●Do not allow any accessories or electric
cables to contact the hot parts of the
appliance.

Warning!  
Hot  surfaces! Risk of burns! 

●During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.

●Warning! Accessible parts may become
hot during use. Young children should
be kept away.

●Never move racks or pans when they
are hot. Wait until they cool.

Safety advices:
IMPORTANT! 
Always switch off the
electricity supply at the mains 

during installation and maintenance.

General Information 
● This appliance is designed for

domestic household use and can be

built into a standard kitchen cabinet or 
housing unit.  

●IMPORTANT: The adjacent furniture or
housing and all materials used in the
installation must be able to withstand a
minimum temperature of 85°C above
the ambient temperature of the room it
is located in, whilst in use.

●Certain types of vinyl or laminate
kitchen furniture are particularly prone
to heat damage or discolouration at
temperatures below the guidelines
given above.

●The appliance surfaces will become hot
during use and retain heat after
operation.

●Any damage caused by the non-
compliance of temperature tolerance of
oven during installation or by the too
close distance between the furniture
and the oven will be borne by the owner.

●This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical sensory, or mental
capabilities, or by those who lack
experience and knowledge, unless they
have been given supervision and
instruction concerning the use of the
appliance by a person responsible for
their safety .

Installation 
●The oven must be installed in

accordance with the installation
instructions and all measurements must
be followed.

●All installation work must be carried out
by a competent person or qualified
electrician.

Children 
●Please dispose of the packaging

material carefully. Packaging material
can be dangerous to children.
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●Make sure to keep children away from
the appliance, children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance. It might be
dangerous to allow the children to touch
the appliance.

General Safety 
●Do not place heavy objects on the oven

door or lean them on the oven door
when it is open, as it may cause
damages to the oven door hinges.

●Do not place those baked hot oil or fat
unattended on unattended areas, as it
will be a fire risk.

●Do not place pans or baking trays
directly on the base of the oven cavity,
even if aluminum foil is placed below
them.

●Do not allow cable or plug to come into
contact with the heating areas of
appliance.

●Do not install the appliance next to
curtains or soft furnishings.

●Do not attempt to lift or move cooking
appliances by using the oven door or
handle, as this may cause damage to
the appliance or result in injury to the
person lifting the appliance.

Electrical safety 
●If the supply cord is damaged, it must

be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

●The appliance must be placed in such a
way, that the power supply is
accessible at all times.

●Before connecting the appliance to the
power supply, check that the power
supply voltage and current rating
corresponds with the power supply

details shown on the appliance rating 
label. 

●Never use a damaged appliance!
Disconnect the appliance from the
power source and contact your supplier
if it is damaged.

●Danger of electric shock! Do not
attempt to repair the appliance yourself.
In case of malfunction, repairs are to be
conducted by qualified personnel only.

●To avoid damaging the cord, do not
squeeze, bend or chafe it on sharp
edges. Keep it away from hot surfaces
and open flames as well.

●Lay out the cord in such a way that no
unintentional pulling or tripping over it is
possible.

●Do not open the appliance casing
under any circumstances. Do not insert
any foreign objects into the inside of the
casing.

●Never use accessories which are not
recommended by the manufacturer.
They could pose a safety risk to the
user and might damage the appliance.
Only use original parts and accessories.

●Keep the appliance away from any hot
surfaces and open flames. Always
operate the appliance on a level, stable,
clean and dry surface. Protect the
appliance against heat, dust, direct
sunlight, moisture, dripping and
splashing water.

●Do not place objects with open flames,
e.g. candles, on top of or beside the
appliance.

●WARNING: Ensure that the appliance
is switched off before replacing the
lamp to avoid the possibility of electric
shock.

●The fixed wiring for applicant shall have
an all-pole disconnection device.
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Safety: 
●Attention, the glass is extremely

fragile.Always wear gloves when
handling.

●For your safety, this product is made of
tempered glass. This type of glass is
highly resistant but has the feature to
retain the "memory" of shocks.

●Therefore, it should handle the product
with the greatest care to avoid shocks
and twists, especially during installation.

●Avoid installing this type of product in
areas where it would be highly exposed
to shocks.

●Do not let children play with the product.
●Do not stick adhesive film on the glass

surface. In case of breakage, it would
generate large pieces that could be
dangerous

Electrical connection 

Danger of electric shock! 
●Any electrical installation must be

carried out by an authorised
professional.

●All fittings must be installed by a
competent person in accordance with
local regulations. If in doubt, consult a
qualified electrician.

●Important! Always switch off the
electricity supply at the mains during
installation and maintenance. We
recommend that the fuse is withdrawn
or circuit breaker switched off at the
distribution board whilst work is in
progress.

●This product must be earthed – if no
earth feed wire is available, consult an
electrician.

●Means for disconnection must be
incorporated in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules. To
achieve this install appropriate switched
fused connection unit.

●Note! A switched fused connection unit
having a contact separation of at least
3mm in all poles should be connected
in fixed wiring.

●Connect the incoming positive, neutral
and earth cables to the terminals of the
switched fused connection unit. Ensure
connections are tight.

●The spur outlet must still be accessible
even when your oven is located in its
housing to enable the appliance to be
disconnected from the mains supply.

Cleaning 
●Always disconnect the power supply

prior to cleaning the appliance. If the
switched fused connection unit is
difficult to reach, shut off the power
supply by using the corresponding
circuit breaker at the distribution board.

●Clean the appliance thoroughly before
first use. The oven should be cleaned
regularly and any food deposits
removed.

●Never clean the oven surfaces by
steam cleaning.

●The oven cavity should only be cleaned
with warm soapy water, using either a
sponge or soft cloth. No abrasive
cleaners should be used.

●Any stains that may appear on the
bottom of the oven will have originated
from food splashes or spilt food, these
splashes occur during the cooking
process. These could possibly be a
result of the food being cooked at an
excessively high temperature or being
placed in cookware that is too small.

●You should select a cooking
temperature and function that is
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appropriate for the food that you are 
cooking. You should also ensure that 
the food is placed in an adequately 

sized dish and that you use the drip tray 
where appropriate. 

Installation 
Electrical connection 
Before connecting the appliance, make sure that the supply voltage marked on 
the Rating Plate corresponds with your mains supply voltage. 

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED. 
 A suitable disconnection switch is to be incorporated in the permanent wiring. The

switch is to be of approved type and positioned in accordance with local wiring and
electrical rules and specifications. The switch must have 3 mm air gap contact
separation in all poles, in the active (phase) conductor of the fixed wiring.

 To connect the oven power cord, loosen and remove the cover on the terminal block, in
order to gain access to the contacts inside. Make the connection, securing the cord in
place with the cable clamp provided and then immediately close the terminal block
cover again.

 If you have to change the oven power cord, the earthing (yellow/green) conductor must
always be 10 mm longer than the line conductors.

 The installation must include 1.5m of free cable within the enclosure for ease of
installation and future maintenance.

 The mains cable must not touch any hot metal.
 Care must be taken to ensure that the temperature of the mains supply cable does not

exceed 50°C.
 If the mains supply cable is damaged, then it must be replaced by an appropriate

replacement which can be obtained from Spares Department.

Installing the oven into the kitchen cabinet 
 The kitchen area should be dry and aired and equipped with efficient ventilation. When

installing the oven, easy access to all control elements should be ensured.
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Positioning the appliance 
 Ensure that the aperture that you will be fitting the oven into is of the size given in the

above diagram.
 The oven must be fitted into an oven housing with the ventilation cut-outs shown in the

“Ventilation requirements” section on the next page.
 Ensure that the rear panel of the furniture housing unit has been removed.
 Ensure that the oven has been securely fixed into the housing unit. The fixing of the

oven into the housing is made by using four screws. These should be screwed through
the oven cabinet and into the housing unit.

Ventilation requirements 

(Figure shows the ventilation and cut-out requirements for the installation of the appliance 
into a tall housing unit). 
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Ensure that the oven has been securely fixed into the housing 
unit. The fixing of the oven into the housing is made by using four 
screws. These should be screwed through the oven cabinet and 
into the housing unit. 

Prior to start up of the appliance 
 Once this simple operation has been carried out the oven is ready to use for cooking.
 This appliance is exclusively for domestic use.
 Use the oven to cook food only.
 Before cooking,make sure all oven accessories that are not required are removed from

the oven.
 Pre-heat the oven to the cooking temperature before using it.
 Place the cooking trays in the center of oven and leave space in between when using

more than one,so that the air can circulate.
 Do not put oven trays on the base of the oven or cover it with aluminium foil. This will

cause thermal accumulation. The cooking and roasting times will not coincide and the
enamel may be damaged.

 Try to open the oven door as little as possible to see the food (the oven light remains on
during cooking).

 Take care when opening the door to avoid contact with hot parts and steam.

A. Control panel
Here, you will see an overview of the control panel. Depending on the appliance model, individual 
details may differ. 

1) Oven function selector knob
2) Timer “minus” button
3) Program button /Manual button
4) Timer “plus” button
5) Thermostat control knob

C. Oven programmer/timer display

A

A

A

A
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6) “Auto” function symbol
7) Oven in use symbol
8) clock symbol/“Minute minder” symbol
9) Decimal point symbol

Setting and using the oven programmer 

/timer 
Before first use 
 To remove any residue from the oven that may have been left from the manufacturing

process, you should select the fan oven function and set the thermostat to its maximum
temperature setting.

 It is perfectly normal for a smell to be produced during this process.
 You should make sure that any windows in the room are left open during this process.
 It is advisable for you not to remain in the room whilst the burning off process is taking

place.
 You should leave the oven on maximum setting for 30 – 40 minutes.
 After the oven cavity has cooled, it should then be cleaned with warm soapy water, using

either a sponge or soft cloth. No abrasive cleaners should be used.
 Outer parts of the oven should be cleaned with warm soapy water, using either a sponge

or soft cloth. No abrasive cleaners should be used.
 We would recommend that an appropriate stainless steel cleaner and polish is regularly

used on the stainless steel surfaces of this appliance.

Timer working status 
Switching the timer status 
The timer has 3 status, they are standby, function to be selected and working status. 
Stand-by status: After connected to the power supply, the display screen displays the 
system time, the decimal point symbol flashes, it is the status before entering cooking 
function; If exceeds 10 seconds without any operation under standby mode, the display 
brightness automatically reduces, press any key to recover to the original brightness. 
Function to be selected status: Long press program button under standby status, the 
display screen will show system time, it is the status when oven in use symbol and decimal 
point symbol keep bright. 
Working status: After completed setting any one of the system time, clock, cooking time or 
cooking end time, the display screen will show system time, and it is the status when 
corresponding working icon keep bright. 
Status switching diagram refer to below: 
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Status switching diagram 

Timer function mode switching 

Long press program button “M” for 3s enter to system time setting status, without any 
operation after 5S,system time, oven in use symbol “ ” and decimal point symbol “ ” 
keep bright display; you can circularly switch the oven timer function mode by program 
button “M”. 

The operation flow and corresponding functional sequence are as followings: 

Timer function mode switching diagram 

Operation instructions 
 Power on
For the first time, the buzzer “beep” for one time to show that the timer enters into the 
standby state. The clock shows the time of the system and starts the timing. Power-on 
displays as “0·00”, the display screen displays the system time, the decimal point symbol 

“ ” is flashing,1 second 1 time, like Pic 5.You can push“ ”to choose 3 kinds of ring tone, 
The default is the second ring tone. Whenever user wants to adjust the ring tone again, 

press “ ”. 

Pic 5 Power-on default clock diagram (standby state) 

 Start up and time setting
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When the display is flashing, press “ ”for 3 seconds to start up the oven. Then oven in 
use symbol“ ”lights up and decimal point symbol “ ”  twinkles. When decimal point 

symbol “ ”  twinkles, press “ ”or “ ” to set the system time. After choosing the time , 
lift the finger off the buttons and wait for 5 seconds, then decimal point symbol “ ” stop 
twinkling. It means time is well set. Like pic 8.Whenever user wants to set the time again, In 

the status of pic 7, push “ ” one time, when user sees decimal point symbol “ ” 
twinkles, then can set the time again. 

Pic 6 Clock setting state diagram        Pic 7 Feature to be selected state diagram 
   (second icon flickering) (second icon always bright) 

Press button“ ”  again for 3 seconds, oven is turned off and returns to standby status. 
The display of pic 6 is flashing. 

Pic 8 System time well set diagram 

Note 1：System time setting range is 0：00-23：59. 

Note 2：When setting the time for each function of the timer, you can set the time by short 

press or long press  “ ” and “ ”,short press will add 1 minute or reduce 1 minute each 
press of the button, while long press will quickly increase or decrease the time by 1 minute, 
so it can set the time fast.  

 Alarm clock setting function
In the state of function to be selected, when the display shows the system time, oven in use

symbol“ ” and decimal point symbol “ ” keep bright, press “ ” two times, then the 
clock icon“ ”twinkles, and the screen display changes to the alarm clock time(First set 
default display “0·00”), alarm clock time and decimal point symbol “ ” always display , like 

pic 9.When the alarm clock icon“ ” twinkles, Press“ ”or“ ” to set the clock. Alarm 
clock well set diagram like pic 10 (Set 10 minutes).  
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     Pic 9  Alarm clock setting initial state       Pic 10  Alarm clock well set 
 (alarm clock icon flickering)           (alarm clock icon flickering) 

After choosing the time , lift the finger off the buttons and wait for 5 seconds, then the alarm 
clock icon“ ” stops twinkling and changes to always bright, display screen shows system 
time, oven in use symbol“ ” ,decimal point symbol “ ”  and system time keep bright. It 
means time is well set. See Pic 11. 

Whenever user wants to adjust the clock, in the working status, push “ ” two times, when 
user sees the alarm clock icon“ ” twinkles, it will shows the set clock or the time left, and 
user can adjust the clock again. After setting is done, the display will change back to system 
time. 

Pic 11 Alarm clock working status diagram   Pic 12 Alarm clock time over diagram 
  (alarm clock icon always bright)                   (alarm clock icon flickering) 

For example, set the clock 10 minutes. After10 minutes, display screen shows system time, 
oven in use symbol“ ” ,decimal point symbol “ ”  and system time keep bright, the 
alarm clock icon “ ” twinkles, buzzer will prompt the user for 5 minutes, reminding the user 
that the alarm clock time is over .Like Pic 12.Pressing any key can stop the buzzer and 
extinguish alarm icon “ ”.Like Pic 13. 

Pic 13 Cancel alarm clock icon display diagram(After alarm clock over) 

Note ：Alarm clock time setting range is 0：00-23：59. 
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 Cooking time setting function

In the state of function to be selected, press button“ ” 3 times, then the icon “AUTO” and 
oven in use symbol icon “ ” twinkle. The screen shows the cooking time（First set default 

display “0·00”）,cooking time and decimal point symbol “ ” keep bright display, see Pic 
14.When the icon “AUTO” and oven in use symbol  “ ”twinkle, user can set the cooking 

time by pressing“ ”or“ ”.Well set diagram see Pic 15(Set 30 minutes). 

Pic 14 Cooking time setting initial state    Pic 15 Cooking time well set state 

After choosing the time , lift the finger off the buttons and wait for 5 seconds, then the icon 
“AUTO” and oven in use symbol  “ ”stop twinkling and change to always bright display. It 
means time is well set. Whenever user wants to adjust the timer, in the working status, push 

“ ” three times, when user sees the icon “AUTO” and oven in use symbol  “ ” twinkles, 
it will shows the set timer or the time left, and user can adjust the timer again. After setting is 
done, the display will change back to system time, decimal point symbol “ ” and system 
time keep bright. See Pic 16. 

Pic 16 Cooking time working status        Pic 17 Cooking time over diagram 
(All the icons always bright)          (All the icons flickering) 

Pic 18  Cancel “Auto” function symbol display diagram(After cooking time over) 

For example, set the timer 30 minutes. After 30 minutes, display screen shows system time, 
oven in use symbol“ ” extinguishes, system time keeps bright, decimal point symbol “ ” 
and “Auto” function symbol twinkle, buzzer will prompt the user for 5 minutes, reminding the 
user that the cooking time is over .Like Pic 17.Pressing any key can stop the buzzer and 
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extinguish“Auto” function symbol.Like Pic 18. 

Note 1：Cooking time setting range is 0：00-10：00. 

Note 2： Not setting cooking time after power on, the appliance will automatically shut 
down after working 10 hours, without buzzer reminding function. 

 Cooking end time setting function

In the state of function to be selected, press button “ ” 4 times, then icon “AUTO” and 
oven in use symbol “ ”twinkle, display screen shows cooking end time（The first setting 

shows the current system time by default）,cooking end time and decimal point symbol 

“ ” keep bright. Display effect see Pic 19(Suppose current system time is 0:00 ). When 
the icon “AUTO” and oven in use symbol “ ”twinkle, you can set cooking end time by 

pressing“ ”or“ ”,well set diagram see Pic 20(Suppose cooking end time is 0:30). 

Pic 19 Cooking end time setting initial state   Pic 20 Cooking end time well set state 

After choosing the time , lift the finger off the buttons and wait for 5 seconds, then the icon 
“AUTO” and oven in use symbol  “ ”stop twinkling and change to always bright. Display 
screen will show system time, decimal point symbol “ ”  and system time keep bright. It 
means time is well set. See Pic 21. 

Whenever user wants to adjust the timer, in the working status, push  “ ” four times, 
when user sees the icon “AUTO” twinkles, it will show the set cooking end time, and user 
can adjust the time again. After setting is done, The display will change back to system time. 

Pic 21 Cooking end time working status     Pic 22 Cooking finished diagram 
(All the icons always bright)          (All the icons flickering) 
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Pic 23  Cancel “Auto” function symbol display diagram(After cooking finished) 

For example, the system time is 0:00 like pic 19. Set cooking end time 0:30, like pic 20. 
When the time reaches 0:30, display screen shows system time, oven in use symbol“ ” 
extinguishes, system time keeps bright, decimal point symbol “ ” and “Auto” function 
symbol twinkle, buzzer will prompt the user for 5 minutes, reminding the user that the 
cooking is finished .Like Pic 22.Pressing any key can stop the buzzer and extinguish “Auto” 
function symbol.Like Pic 23. 

Note：Cooking end time is beyond current system time plus cooking time, and within 23:59. 

 Cooking reservation function
In the state of function to be selected, user can reserve the cooking time, by setting  how 
much time to cook and when to have the dish ready.  

First, press button “ ” 3 times, then the icon “AUTO” and oven in use symbol 
icon“ ”twinkle. The screen shows the cooking time （ First set default display 

“0·00”）.When the icon “AUTO” and oven in use symbol “ ”twinkle, user can set the 

cooking time by pressing“ ”or“ ”. 

Pic 24 Cooking time well set diagram       Pic 25 Reservation function setting initial state 

Second, press “ ” one time again, when icon “AUTO” twinkles, user can set the time that 

expect the cooking finishes at, by pressing“ ”or“ ”. After choosing the time , lift the 
finger off the buttons and wait for 5 seconds, then the icon “AUTO” stops twinkling. It means 
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time is well set. Whenever user wants to adjust the timer, in the working status, press “ ” 

three times to adjust the cooking period, or press “ ” four times to adjust the ending time. 
After setting is done, The display will change back to system time. 

For example, the system time is 0:00. First, set cooking time 30 mins like pic 25. Second, 
set cooking end time 1:00, like pic 26. Then the oven is back to waiting mode. When the 
time reaches 0:30, the oven automatically starts to cook. It cooks for 30 mins and stop at 
the set time 1:00, display screen shows system time, oven in use symbol“ ” extinguishes, 
system time keeps bright, decimal point symbol “ ” and “Auto” function symbol twinkle, 
buzzer will prompt the user for 5 minutes, reminding the user that the cooking is finished . 
See Pic 29. Pressing any key can stop the buzzer and extinguish“Auto” function 
symbol.Like Pic 30. 

Pic 26 Reservation function well set state   Pic 27 Reservation function start state 

Pic 28 Cooking function start diagram    Pic 29 Cooking function end diagram

Pic 30  Cancel “Auto” function symbol display diagram(After cooking finished) 

Note ：Cooking time setting range is within 10 hours. 

 Selecting the audible signal
The audible signal has 3 tones. To adjust the signal you should proceed as follows:
 Under standby mode, that is when display screen shows system time, decimal point

symbol “ ” twinkling, audible signal can be adjusted by pressing the plus button to
choose the 3 tones, press one time choose one kind. It is the second kind of tone by
default when power on.
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Selecting a cooking function and 

temperature 
 When your appliance is connected to your mains supply for the first time, the power

indicator light will come on, after selecting the cooking function and setting a
temperature, the operating light will come on and the oven will start working, finally
setting the cooking time;(the cooking time is from 0min to 120mins, revolving the knob
in clockwise direction to the corresponding time on panel when setting the cooking time.

 The oven function selector knob should be used to select the particular mode of cooking
that you require. The appliance will utilise different elements within the oven cavity,
depending on the oven function that you select. When a function is selected, the power
indicator light will come on.

Five functions digital-timer  model & the function mode 
You have 6 functions for choices. Select cooking function according to different food. 

DEFROST:  The fan runs without heat to reduce the defrosting   time of frozen 
foods. The time required to defrost the food will depend on the room temperature, 
the quantity and type of food. 

  CONVENTIONAL OVEN (top and lower element): This method of cooking 
provides traditional cooking, with heat from the top and lower elements. This 
function is suitable for roasting and baking on one shelf only. 

FAN AND TOP ELEMENT: This method of cooking utilises the top element in     
conjunction with the fan, which helps to circulate the heat. This function is suitable 
for quick roast surface in order to lock the internal water of the food, such as 
beefsteak, hamburger and vegetables.  

FAN AND BOTTOM ELEMENT: This method of cooking utilises the bottom 
element in conjunction with the fan, which helps to circulate the heat.This function 
is suitable for sterilizing and preserving jars. 

FAN AND GRILL:  This method of cooking utilises the top element in conjunction 
with the fan, which helps to provide a quick circulation of heat. This function is 
suitable where quick browning is required and “sealing” the juices in, such as 
steaks, hamburgers, some vegetables etc. 

Energy saving GRILLing mode: Heat is evenly distributed from top and bottom. 

Thermostat control knob 



18 

The oven thermostat control knob sets the required temperature 
of the oven. It is possible to regulate the temperature within a 
range of 50 - 250°C. 

Turn the control knob clockwise. 

Oven operating light 

This light will come on to indicate that the oven’s heating 
elements are in operation. The light will turn off when the 
temperature set on the thermostat control knob has been 
reached. It will cycle on and off throughout the cooking time. 

You should not place food inside the cavity, until the correct 
cooking temperature has been reached.  

Cooking guidelines 
o Please refer to the information given on food packaging for guidance on cooking

temperatures and times. Once familiar with the performance of your appliance,
temperatures and times can be varied to suit personal preference.

o If you are using the fan oven function, then you should follow the information given
on the food packaging for this particular mode of cooking.

o Make sure that frozen foods are thoroughly thawed before cooking, unless the
instructions on the food packaging advise that you can “cook from frozen”.

o You should pre-heat the oven and not place food inside of it until the oven operating
light has gone off. You can choose not to pre-heat when using the fan oven mode;
however you should extend the cooking time given on the food packaging by
approximately ten minutes.

o Before cooking, check that any accessories that are not required are removed from
the oven.

o Place cooking trays in the centre of the oven and leave gaps between the trays to
allow air to circulate.

o Try to open the door as little as possible to view the dishes.
o The oven light will remain on during cooking.

Warnings 
o Keep the oven door closed when using any of the grill functions.
o Do not use aluminium foil to cover the grill pan or heat items wrapped in aluminium

foil under the grill. The high reflectivity of the foil could potentially damage the grill
element.

o You should also never line the base of your oven with aluminium foil.
o During cooking, never place pans or cookware directly onto the bottom of your oven.

They should always be placed on the shelves provided.
o The grill heating element and other internal components of the oven becomes

extremely hot during operation, avoid touching it inadvertently when handling the
food which you are grilling.
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o Important: Be careful when opening the door, to avoid contact with hot parts of the
oven and steam.

o The drip tray handle should only be used to reposition the drip tray and NOT for
removing it from the oven cavity. When removing the drip tray, you should ALWAYS
use an oven glove.

o The drip tray handle should not be left in position when the appliance is switched on.
o A steam cleaner is not to be used.
o Warning: Accessible parts may become hot during use. Young children should be

kept well away when in use.
o Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the oven door glass

as this can scratch the surface, which may result in the oven glass shattering.

Troubleshooting 

Fault Cause Solution 

Oven 
doesn’t 
work. 

Something at the connection is 
wrong, or it ‘s not connected. 

Turn off main supply and check if some 
wire has been disconnected. 

Power supply connections are 
loose. 

Turn off main supply and check if some 
wire has been disconnected. 

Something at house installation 
is wrong. 

Turn off main supply and check if some 
wire has been disconnected. 

Oven light 
doesn’t 
work. 

Light bulb is blown. 
Replace bulb as described in the 
manual in the section “Maintenance and 
cleaning”. 

Oven will not 
heat. 

No function is selected. Choose a cooking function turning the 
selector. 

No temperature is selected. Choose a temperature turning the 
selector. 

Maintenance and cleaning
 The oven should be cleaned after every use. When cleaning the oven the lighting

should be switched on to enable you to see the surfaces better.
 The oven chamber should only be washed with warm water and a small amount of

washing-up liquid.
 After cleaning the oven chamber wipe it dry.
 Never clean the oven surfaces by steam cleaning.
 The oven cavity should only be cleaned with warm soapy water, using either a sponge

or soft cloth. No abrasive cleaners should be used.
 Any stains that may appear on the bottom of the oven will have originated from food

splashes or spilt food, these splashes occur during the cooking process. These could
possibly be a result of the food being cooked at an excessively high temperature or
being placed in cookware that is too small.

 You should select a cooking temperature and function that is appropriate for the food
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that you are cooking. You should also ensure that the food is placed in an adequately 
sized dish and that you use the drip tray where appropriate. 

 Outer parts of the oven should only be cleaned with warm soapy water, using either a
sponge or soft cloth. No abrasive cleaners should be used.

 If you use any form of oven cleaner on your appliance, then you must check with the
manufacturer of the cleaner that it is suitable for use on your appliance.

 Any damage that is caused to the appliance by a cleaning product will not be fixed free
of charge, even if the appliance is within the guarantee period.

 Do not use cleaning products containing abrasive materials for the cleaning and
maintenance of the glass front panel.

Replacement of the oven light bulb 
In order to avoid the possibility of an electric shock ensure that the appliance is switched off 
before replacing the bulb. 
 Set all control knobs to the position”0”and disconnect the mains plug,unscrew and wash

the lamp cover and then wipe it dry.
 Unscrew the light bulb from the socket, replace the bulb

with a new one-a high temperature bulb(300℃)with the
following parameters:
-voltage220V
-power 25W
-thread E14.

 Do not use any other type of bulb.
 Screw the bulb in, making sure it is properly inserted into the ceramic socket.
 Screw in the lamp cover.

Door removal  
In order to obtain easier access to the oven chamber for 
cleaning, it is possible to remove the door. To do this, tilt 
the safety catch part of the hinge upwards. Close the door 
lightly, lift and pull it out towards you .In order to fit the 
door back on to the cooker , do the inverse. When fitting, 
ensure that the notch of the hinge holder. After the door is 
fitted to the oven, the safety catch should be carefully 
lowered down again. lf the safety catch is not set it may 
cause damage to the hinge when closing the door.As 
shown figure 1. 

Removal of the internal glass panel 
Type-A 
 Unscrew and unfasten the bracket latch that is in the 
corner at the top of the door .Next take out the glass 
from the second blocking mechanism and remove. After 
cleaning, insert and block the glass panel, and screw in 
the blocking mechanism. 
As shown figure 2      
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Type-B(SMEG door structure) 
The steps of taking down glass of door: 

keep the door flat on table，Put your hand on bottom of glass of door and lift up,take off the 
button，Lift up the button which is on top of glass until the whole glass is took down. 

The steps of installing the glass of door 

Let the bottom of glass of door lean on the convex plate of door frame, aim at the button 
and press it. Press flat the glass of door, give the top of glass a hard push and lock the 
button. 

Regular inspections 
Besides keeping the cooker clean, you should: 

1. Carry out periodic inspections of the control elements and cooking units of the
cooker. After the guarantee has expired you should have a technical inspection of the
cooker carried out at a service centre at least once every two years.

2. Fix any operational faults
Carry out periodical maintenance of the cooking units of the cooker. 

Caution! 
All repairs and regulatory activities should be carried out by the appropriate service 
centre or by an appropriately authorized fitter. 

Side rack kit assemble 
 To assemble the side racks, remove the two frames, lifting them away

from the spacers.

 Secure the two frames with the guide rails, using
the guide rails using the holes provided on the oven walls.The holes
for the left frame are situated at the top, while the holes for the right
frame are at the bottom.
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Environmental note 
Note:  Before discarding an old appliance, switch off and disconnect it from the 
power supply.  Cut off and render any plug useless. Cut the cable off directly 
behind the appliance to prevent misuse.  This should be undertaken by a 
competent person. 
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste 
electrical and Electronic Equipment (WEEE).  By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this 
product. 

The symbol on the product or on the documents accompanying the product 

indicates that this appliance may not be treated as household waste.  Instead it shall be 
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. 

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste 
disposal.  For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this 
product, please contact your local city office or local waste management office. 

The packaging materials that we use are environmentally friendly and can be recycled. 
Please discard all packaging material with due regard for the environment. 
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