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1、BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI
Mieli klientai,
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Šiuo prietaisu lengva naudotis. Prieš montuodami ir naudodami 
atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad įsitikintumėte, jog rasite tinkamas nuorodas, kaip geriausiai įdiegti, 
naudoti ir prižiūrėti gaminį.
- Šis prietaisas skirtas suaugusiems neprofesionaliam naudojimui namuose. Neleiskite vaikams žaisti šalia 

jo. Saugokite vaikus, kai juo naudojatės, jei jie paliestų karštus prietaiso paviršius.
NELIESKITE kaitinimo elementų orkaitės viduje.
Prietaisą turi montuoti įgalioti specialistai, gerai išmanantys montavimo taisykles.

Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar valydami, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės. 

Pasirinkite arba pakeiskite maitinimo laidą vadovaudamiesi profesionalių montuotojų vadovu.

Reikalingi remontininkai visada susisiekite su įgaliotuoju techninio klientų aptarnavimo centru ir paprašykite 
originalių atsarginių dalių. Neapmokytų žmonių atliktas remontas gali sukelti žalą.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių 
gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami, kaip saugiai 
naudoti prietaisą ir supranta pavojus. dalyvauja. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros 
neturi valyti ir prižiūrėti.

ĮSPĖJIMAS: naudojimo metu prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista. Reikia stengtis neliesti kaitinimo 
elementų. Jaunesni nei 8 metų vaikai turi būti laikomi atokiau, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

-
-

-
-
-

-

-

2、PATIEKIMO KABELIO PRIJUNGIMAS PRIE TINKLO
Prijunkite orkaitės maitinimo kabelį prie kištuko, atitinkančio įvesties galią, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje. 
Tuo atveju, kai maitinimo laidas yra tiesiogiai prijungtas prie elektros dėžutės, būtina įdėti tinkamą Omni polinį 
jungiklį arba apsaugos nuo valkšnumo įtaisą.
Prieš prijungdami prie maitinimo tinklo, įsitikinkite, kad:

- Elektros skaitiklis, apsauginis vožtuvas, tiekimo linija ir lizdas gali atlaikyti didžiausią įvestą galią, 
nurodytą duomenų lentelėje.
Tiekimo sistema reguliariai įžeminama.
Lizdą arba Omni polinį jungiklį galima lengvai pasiekti sumontavus orkaitę
Prijungę prie maitinimo šaltinio, laikykite kabelį toliau nuo karštų prietaiso paviršių.

Nenaudojami jokie reduktoriai, srauto skirstytuvai ar adapteriai, galintys perkaisti arba nudegti.

-
-
-

-
Gamintojas neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl netinkamo įrengimo darbų, 
kuriuos atliko nekvalifikuotas personalas arba nesilaikant vietinių ir bendrųjų taisyklių.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichikos negalios 

arba neturintys patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba 
instruktuotų, kaip naudoti prietaisą.
Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
Naudojimo metu prietaisas įkaista. Reikia stengtis neliesti kaitinimo elementų orkaitės viduje.

ĮSPĖJIMAS – Prieinamos dalys naudojimo metu gali įkaisti. Siekiant išvengti nudegimų, mažus vaikus reikia laikyti atokiau.

-
-
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- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos 
asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

Prieš nuimant apsauginį gaubtą, orkaitė turi būti išjungta, o po valymo jį reikia pakeisti pagal instrukcijas.

Įspėjimas: 1. Prieš keisdami lempą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, kad išvengtumėte elektros 
smūgio.
2. Prieinamos dalys naudojimo metu gali įkaisti. Vaikus reikia laikyti atokiau.
4. Orkaitės durelių stiklui valyti nenaudokite stiprių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandiklių, nes jie 
gali subraižyti paviršių ir gali sudužti stiklas.
5. Negalima naudoti garų valytuvo.
6. Nejudantys laidai turi būti apsaugoti

7. Sumontavus orkaitę, durelės turi būti daugiau nei 850 mm virš grindų
8. Atjungimo priemonės turi būti įtrauktos į stacionarius laidus pagal laidų sujungimo taisyklę

Vaizdas iš arti

A. Valdymo skydelis

B. Įjungimas/išjungimas

C. Kepimo temperatūros pasirinkimas

D. Gaminimo režimo mygtukas

E. Laiko klavišas
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F. Skaitmeninis ekranas

G. Sureguliuokite klavišą žemyn

H. Sureguliuokite klavišą aukštyn

I. Patvirtinkite raktą

J. Start/Pause/Lock mygtukas

K. Lašinimo skarda arba kepimo skarda

L. Kreipikliai, skirti lentynoms arba lašintuvui įstumti ir ištraukti

M. Orkaitės stovas

Iš pradžių naudokite orkaitę

Ši daugiafunkcė orkaitė sujungia tradicinių konvekcinių orkaičių ir modernesnių modelių su ventiliatoriaus 
privalumus viename prietaise.

Tai itin universalus prietaisas, leidžiantis lengvai ir saugiai pasirinkti iš 5 skirtingų gaminimo režimų. Įvairios 
orkaitės funkcijos parenkamos naudojant valdymo skydelyje esančią parinkimo rankenėlę „B“ ir termostatą 
„C“.
Pastebėti:

Kai kuriuose režimuose yra traukiama stūmimo rankenėlė. Norėdami naudoti specialią rankenėlę, naudotojai pirmiausia turi ją 

išstumti, tada apsukti iki pageidaujamos funkcijos / temperatūros / gaminimo trukmės. Kai nustatymas bus baigtas, orkaitės pradės 

veikti, nepaisant to, kad rankenėlė vis dar išsiskiria arba yra nustumta į padėtį.

Pastebėti:

Pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame nustatyti aukščiausią termostato nustatymą ir palikti orkaitę įjungtą 
maždaug pusvalandžiui, kai joje nieko nėra, užvertus orkaitės dureles. Tada atidarykite orkaitės dureles ir leiskite įeiti į 
patalpą. Kvapas, kuris dažnai jaučiamas pradinio naudojimo metu, atsiranda dėl medžiagų, naudojamų orkaitės apsaugai 
saugojimo metu ir iki jos sumontavimo, išgaravimo.

Pastebėti:

Ant apatinės orkaitės lentynos padėkite nuvarvėjimo indą, kad padažas ir (arba) riebalai nenuvarvėtų ant 
orkaitės dugno tik kepant maistą arba naudojant kepsninę (galima tik tam tikruose modeliuose). Visiems 
kitiems gaminimo tipams niekada nenaudokite apatinės lentynos ir nedėkite nieko ant jos dugno, kai ji 
veikia, nes galite pažeisti emalį. Visada dėkite savo virtuvės reikmenis (indus, aliuminio foliją ir kt.) ant 
grotelių, pateiktų kartu su prietaisu, įkištą ypač išilgai orkaitės kreiptuvų.

Atšildyti

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

"Viršutinė" orkaitė

Iš anksto nustatyta temperatūra“: tarp 50℃ ir 250 ℃. Viršutinė geraįsijungia švytintis elementas. Šis 

režimas gali būti naudojamas norint kepti maistą gaminimo pabaigoje.

Įprastas režimas
Iš anksto nustatyta temperatūra: tarp 50℃ ir 250. Šiuo nustatymug, įsijungia viršutinis ir apatinis šildymo elementai.
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Tai klasikinis, tradicinis ištobulintas orkaitės tipas, pasižymintis išskirtiniu šilumos paskirstymu ir mažesnėmis 
energijos sąnaudomis. Konvekcinė krosnelė vis dar neprilygsta gaminant patiekalus iš kelių ingredientų, pvz., 
kopūstą su šonkauliukais, ispanišką menkę, Ankonos stiliaus žuvį, minkštas veršienos juosteles su ryžiais ir tt 
Puikūs rezultatai pasiekiami ruošiant veršienos ar jautienos pagrindą. taip pat patiekalai (troškinta mėsa, troškinys, 
guliašas, laukiniai žvėrienai, kumpis ir kt.), kuriuos reikia ruošti lėtai ir kuriuos reikia aptepti arba įpilti skysčio. Vis 
dėlto tai išlieka geriausia sistema kepant pyragus ir vaisius bei gaminant maistą naudojant uždengtus troškinimo 
indus orkaitėje. Gamindami konvekciniu režimu, vienu metu naudokite tik vieną indą ar kepimo grotelę, kitaip 
šiluma pasiskirstys netolygi. Naudodami skirtingus galimus grotelių aukščius galite subalansuoti šilumos kiekį tarp 
orkaitės viršaus ir apačios. Pasirinkite iš įvairių lentynėlių aukščių, atsižvelgdami į tai, ar patiekalui reikia daugiau ar 
mažiau šilumos iš viršaus.

Režimas su ventiliatoriumi

Iš anksto nustatyta temperatūra. Tarp 50℃ ir 250. Šildymo elementai,taip pat ventiliatorius įsijungs. Kadangi 
karštis išlieka pastovus ir vienodas visoje orkaitėje, oras kepa ir paruduoja tolygiai per visą jo paviršių. Naudodami 
šį režimą taip pat galite vienu metu gaminti įvairius patiekalus, jei jų atitinkama gaminimo temperatūra yra 
vienoda. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 2 lentynas, vadovaujantis instrukcijomis, pateiktomis skyriuje 
„Maisto gaminimas ant daugiau nei vienos lentynos“. Šis režimas su ventiliatoriumi ypač rekomenduojamas 
patiekalams, kuriems reikalingas gratininis užbaigimas, arba tiems, kuriems reikia gerokai ilgesnio gaminimo laiko, 
pavyzdžiui, lazanijai, makaronų kepiniams, vištienos ir bulvių kepsniams ir kt.
Be to, puikus šilumos paskirstymas leidžia naudoti žemesnę temperatūrą kepant kepsnį. Dėl to mažiau 
netenkama sulčių, mėsa tampa minkštesnė ir kepsnio svoris sumažėja. Režimas su ventiliatoriumi ypač tinka 
kepti žuvį, kurią galima paruošti pridedant ribotą kiekį pagardų, taip išlaikant skonį ir išvaizdą.

Desertai: ventiliatoriaus pagalba taip pat puikiai tinka kepti raugintus pyragus.
Be to, šiuo režimu taip pat galima greitai atšildyti baltą ar raudoną mėsą ir duoną, nustatant 80C temperatūrą. Norėdami 

atšildyti subtilesnius maisto produktus, nustatykite termostatą ties 60C arba naudokite tik šalto oro cirkuliacijos funkciją, 

nustatydami termostatą į 0C.

Grilis

Iš anksto nustatyta temperatūra: tarp 50℃ ir 250℃ 

Įsijungia viršutinis centrinis šildymo elementas.

Itin aukšta ir tiesioginė kepsninės temperatūra leidžia apkepti mėsos ir kepsnių paviršių, užrakinant sultis, 
kad jos išliktų minkštos. Grilis taip pat labai rekomenduojamas patiekalams, kurių paviršius reikalauja 
aukštos temperatūros: jautienos kepsniai, veršiena, šonkauliukų kepsniai, filė, mėsainiai ir kt.
Kai kurie kepimo ant grotelių pavyzdžiai pateikiami pastraipoje „Praktiniai maisto gaminimo patarimai“.

Apvalus elementas su ventiliatoriumi

Iš anksto nustatyta temperatūra: tarp 50℃ ir 250 ℃

Šis gaminimo būdas naudoja apskritą elementą, o šilumą paskirsto ventiliatorius, todėl darbas vyksta 
greičiau ir ekonomiškiau. Kad skirtingose   lentynose vienu metu būtų galima ruošti skirtingų rūšių maistą, 
neleidžiant kvapams ir skoniams persikelti iš vieno patiekalo į kitą.

Grilis su ventiliatoriumi
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Iš anksto nustatyta temperatūra: tarp 50℃ ir 200 ℃.

Viršutinis centrinis šildymo elementas ir ventiliatorius įjungiami. Šis funkcijų derinys padidina kaitinimo 
elementų vienakryptės šiluminės spinduliuotės efektyvumą dėl priverstinės oro cirkuliacijos visoje orkaitėje. 
Tai padeda išvengti maisto sudegimo ant paviršiaus ir leidžia šilumai prasiskverbti tiesiai į maistą. Puikūs 
rezultatai pasiekiami su kebabais su mėsa ir daržovėmis, dešrelėmis, šonkauliukais, kotletais, vištiena 
aštriame padaže, putpelė, kiaulienos kotletai,ir tt

Pizza funkcija
Iš anksto nustatyta temperatūra: tarp 50℃ ir 250 ℃.

Šis gaminimo būdas naudoja apatinį ir apskritą elementą, o šilumą paskirsto ventiliatorius, atkuriantis tokias pačias sąlygas kaip 

ir tradicinėse molinėse malkomis kūrenamose krosnyse.

2:

reguliuojama nuo 50°C iki 180°C, tai yra geriausia optimali darbo temperatūra.

Apatinio elemento režimas:Veikia apatinis šildytuvas. Numatytoji temperatūros reikšmė yra 180°C ir gali būti

Aušinimo ventiliacija

Siekiant atvėsinti prietaiso išorę, kai kuriuose modeliuose yra aušinimo ventiliatorius, kuris automatiškai 
įsijungia, kai orkaitė įkaista.

Kai ventiliatorius įjungtas, tarp orkaitės durelių ir valdymo skydelio girdimas įprastas oro srautas.

Kaip valdyti orkaitę
Nustatykite laikrodį

Įjungus orkaitę pirmą kartą, laikrodis 88:88 toliau mirksės, paspauskite klavišo laiką. 
Paspauskite klavišą patvirtinti. Jei norite nustatyti laikrodį, toliau spauskite mygtuką
piktograma 88:88 mirksi, nustatykite laikrodį mygtukais ir

arba
3 sekundes, kol

nustatyti vietinį

Įjunkite orkaitę ir išjunkite
Kiekvieną kartą, kai norite gaminti patiekalus, pirmiausia turite įjungti orkaitę. Norėdami jį suaktyvinti, paspauskite 

mygtuką. Norėdami išjungti orkaitę, dar kartą paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes.

3 sekundes

Nustatykite gaminimo režimą, gaminimo laiką ir temperatūrą
1.Paspauskite mygtuką , skaitmeniniame ekrane bus rodoma skirtinga gaminimo funkcija, pasirinkite norimą. Paspauskite OK mygtuką, kad 

patvirtintumėte, arba jis turėtų būti patvirtintas automatiškai, jei per 5 sekundes nebus atlikta jokių veiksmų.

2.Pasirinkus gaminimo funkciją, ekrane bus rodomas numatytasis gaminimo laikas ir kepimo temperatūra 
pagal skirtingas funkcijas. Nustatykite gaminimo laiką spausdami mygtukus ir .

3.Paspauskite mygtuką , temperatūros rodmenys ekrane mirksi, nustatykite temperatūrą spausdami klavišus 
ir .

Apsauga nuo vaikų

Paspauskite ir palaikykite klavišą 3 sekundes, kad užrakintumėte visus raktus. Dar kartą paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad atrakintumėte.

Nustatykite gaminimo pabaigą

Kai kepimo laikas jau nustatytas, paspauskite mygtuką norėdami perjungti piktogramą , nustatykite gaminimo pabaigos laiką
6



spaudžiant klavišus ir . Pabaigos laikas lygus esamam laikui ir darbo laikui; Jei numatytasis darbo laikas yra 2 valandos,

darbo pabaigos laikas yra lygus dabartiniam laikui plius dvi valandas)

Nustatykite žadintuvo laiką

Norėdami įjungti piktogramą, paspauskite mygtuką

Krosnelė 3 minutes turi skambėti „pypsėjimas“, paspauskite bet kurį mygtuką, kad atšauktumėte pyptelėjimą.

ekrane, nustatykite žadintuvo laiką paspausdami klavišą ir .

Kaip išlaikyti savo orkaitę formą
Prieš valydami orkaitę arba atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio. 
Norint pailginti orkaitės tarnavimo laiką, ją reikia dažnai valyti, nepamirštant, kad: 1 
Prietaisui valyti nenaudokite garų įrangos.

2 Orkaitės vidų ir nerūdijančio plieno dalis geriausia nuvalyti po naudojimo, kai ji lėtai atvėsinama iki 
kambario temperatūros, drėgna minkšta šluoste su muilu; tada muilą reikia nušluostyti ir vidų gerai 
išdžiovinti. Nenaudokite abrazyvinių ploviklių (pvz., valymo miltelių ir pan.) ir abrazyvinių kempinių 
indams ar rūgštims (pvz., kalkių nuosėdų valikliu ir pan.), nes jie gali pažeisti emalį ir nerūdijančio plieno 
dėmės. Jei riebalų dėmės ir nešvarumai yra ypač sunkiai pašalinami, orkaitės valymui naudokite specialią 
priemonę, vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis ant pakuotės.

3 Jei orkaitę naudosite ilgą laiką, gali susidaryti kondensatas. Išdžiovinkite minkštu skudurėliu.

4 Orkaitės angą supa guminis sandariklis, užtikrinantis nepriekaištingą jos veikimą. Reguliariai tikrinkite šio 
sandariklio būklę. Jei reikia, nuvalykite ir nenaudokite abrazyvinių produktų ar daiktų. Jei jis sugenda, 
kreipkitės į artimiausią garantinio aptarnavimo centrą. Rekomenduojame nenaudoti orkaitės, kol ji nebus 
suremontuota.

5 Niekada nedenkite orkaitės dugno aliuminio folija, nes dėl to besikaupiantis karštis gali pakenkti 
gaminimui ir netgi pažeisti emalį.

6 Nuvalykite stiklines dureles neabrazyvinėmis priemonėmis arba kempinėmis ir nusausinkite minkšta šluoste.

7 Orkaitės durelių stiklui valyti nenaudokite stiprių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandiklių, nes jie 
gali subraižyti paviršių. Dėl to stiklas gali sudužti.

Kaip nuimti orkaitės dureles
Norėdami kruopščiau išvalyti, galite nuimti orkaitės dureles, atlikite šiuos veiksmus:

Atidarykite duris iki galo.;

1. Pakelkite ir pasukite mažas svirtis, esančias ant dviejų vyrių, įsitikinkite, kad spintelės turi būti tokioje padėtyje, kaip parodyta 1 

veiksme.

2. Patraukite dureles link savęs, ištraukite jas iš sėdynės;
3. Paspauskite skląstį iš abiejų pusių ir ištraukite juostą.
4. Atitinkamai nuimkite durelių stiklą
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5.Surinkite duris atlikdami aukščiau aprašytas procedūras atgal.

Orkaitės lemputės keitimas 1

Įspėjimas: prieš keisdami lempą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, kad išvengtumėte elektros 
smūgio
Nuimkite lempos laikiklio stiklinį gaubtą;
Išimkite lempą ir pakeiskite ją aukštai temperatūrai (300C) atsparia lempa, kurios charakteristikos yra 
tokios:

2
3

- - Įtampa: 220-240V
- - 25W galia
- - Lempos laikiklio tipas: E14

Užsukite stiklinį dangtelį ir vėl prijunkite orkaitę prie maitinimo tinklo4
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Praktiniai maisto gaminimo patarimai

Krosnelė siūlo daugybę alternatyvų, kurios leidžia jums gaminti bet kokio tipo maistą geriausiu įmanomu būdu. 
Laikui bėgant išmoksite kuo geriau išnaudoti šį universalų gaminimo prietaisą, o toliau pateiktos instrukcijos yra tik 
gairės, kurios gali būti keičiamos atsižvelgiant į jūsų asmeninę patirtį.
Pakaitinimas

Jei orkaitę reikia įkaitinti (dažniausiai taip būna gaminant raugintus maisto produktus), norint sutaupyti 
energijos, galima naudoti režimą „ventiliatorius“, kad norima temperatūra būtų pasiekta kuo greičiau. Įdėjus 
maistą į orkaitę, galima pasirinkti tinkamiausią gaminimo režimą.

Maisto gaminimas ant daugiau nei vienos grotelės

Jei vienu metu turite gaminti daugiau nei ant grotelių, naudokite tik „ventiliatoriaus palaikomą režimą“. kuris yra

tik tokį, kuris tinka šiam gaminimo būdui. 1
orkaitėje yra 5 lentynos. Gamindami su ventiliatoriumi naudokite du iš trijų centrinių lentynų; į žemiausią ir 
aukščiausią lentyną karštas oras patenka tiesiogiai, todėl ant šių lentynų gali pridegti gležni maisto produktai.

2 Paprastai naudokite 2-ą ir 4-ą lentyną iš apačios, o maisto produktus, kuriems reikia didesnės šilumos, 
dėkite ant 2-osios lentynos iš apačios. Pavyzdžiui, gamindami mėsos kepsnius kartu su kitu maistu, 
kepsnį dėkite ant 2-os lentynos iš apačios, o subtilesnį – ant 4-os lentynos iš apačios.

3 Gamindami maistą, kuriam reikalingas skirtingas laikas ir temperatūra, nustatykite temperatūrą, kuri yra 
kažkur tarp dviejų reikiamų temperatūrų, padėkite subtilesnį maistą ant 4-os lentynos nuo apačios ir 
pirmiausia išimkite maistą, kuriam reikia mažiau laiko.

4 Naudokite lašinimo indą ant apatinės lentynos ir groteles viršutinėje;

Naudojant grilį
Ši daugiafunkcė orkaitė jums siūloTik 2 skirtingi kepimo režimai ir tik su uždarytomis orkaitės durelėmis. 
Naudokite „grilio“ režimą , padėdami maistą po grotelių centru, nes tik centrinė dalis
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įjungtas viršutinis kaitinimo elementas. Naudokite apatinę lentyną (1-ą nuo apačios), įdėkite pridedamą lašinimo indą, 
kad surinktumėte padažą ir (arba) riebalus ir išvengtumėte jų nuvarvėjimo ant orkaitės dugno.

Naudojant šį režimą, rekomenduojame nustatyti aukščiausią termostato nustatymą. Tačiau tai nereiškia, kad negalite 
naudoti žemesnės temperatūros, tiesiog nustatydami termostato rankenėlę iki pageidaujamos temperatūros.

Grilio su ventiliatoriumi nustatymas

galima ne tik paruduoti paviršių, bet ir iškepti apatinę dalį.

, yra labai naudingas greitai kepant maistą ant grotelių, nes pasiskirsto šiluma

Be to, jis taip pat gali būti naudojamas maisto produktams apkepti gaminimo proceso pabaigoje, pvz., pridėti 
makaronų kepinių gratiną.

Naudodami šį režimą padėkite groteles ant 2 arba 3 orkaitės grotelių iš apačios (žr. gaminimo lentelę), tada, 
kad riebalai ir riebalai nenuvarvėtų ant orkaitės dugno ir nesusidarytų dūmai, ant 1Švstovas iš apačios. 
Svarbu: groteles visada naudokite uždarę orkaitės dureles.

Tai leis jums pasiekti puikių rezultatų ir sutaupyti energijos (apie 10%).
Naudojant šį režimą patariame termostatą nustatyti ties 200℃,nes tai yra efektyviausias grilio naudojimo būdas, 
pagrįstas infraraudonųjų spindulių naudojimu. Tačiau tai nereiškia, kad negalite naudoti žemesnės temperatūros, 
tiesiog nustatydami termostato rankenėlę iki norimos temperatūros.

Bpyragaičių gaminimas

Kepdami pyragus visada dėkite į įkaitintą orkaitę. Būtinai palaukite, kol orkaitė bus gerai įkaitinta (raudona 
lemputė „E“ užges). Neatidarykite orkaitės durelių kepimo metu, kad pyragas nenukristų. Apskritai:

Tešla per sausa
Padidinkite temperatūrą 10 laipsnių℃ir sumažinkite kepimo laiką

Tešla nukrito
Naudokite mažiau skysčių arba sumažinkite temperatūrą 10℃

Tešlos viršus per tamsus
Padėkite jį ant apatinės lentynos, sumažinkite temperatūrą ir padidinkite kepimo laiką.

Iš vidaus gerai iškepęs, bet iš išorės lipnus
Naudokite mažiau skysčių, sumažinkite temperatūrą ir padidinkite gaminimo laiką.

Tešla prilimpa prie keptuvės.

Keptuvę gerai ištepkite riebalais ir pabarstykite miltais arba naudokite riebalams atsparų popierių.

Naudojau daugiau nei vieną lygį (funkcijoje „vėdinama orkaitė“) ir jie visi nėra toje pačioje kepimo vietoje.
Naudokite žemesnę temperatūros nustatymą. Nebūtina išimti maisto iš visų lentynų vienu metu.

Picos kepimas
Norėdami gauti geriausių rezultatų kepdami picą, naudokite režimą „ventiliatorius“.
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1
2

Įkaitinkite orkaitę bent 10 minučių;
Naudokite lengvą aliuminio picos skardą, padėkite ją ant grotelių, tiekiamų kartu su orkaite. Jei naudosite 
lašintuvą, kepimo laikas pailgės, todėl bus sunku gauti traškią plutą.

3 Neatidarinėkite orkaitės durelių dažnai, kol kepa pica.

4 Jei pica turi daug priedų (tris ar keturis), rekomenduojame įpusėjus kepimo procesui ant viršaus dėti 
mocarelos sūrio.
Kepdami picą ant dviejų lentynų, naudokite 2 ir 4 220 laipsnių temperatūrą℃ir picas dėkite į orkaitę 
pakaitinę bent 10 minučių.

5

Žuvies ir mėsos gaminimas

Kepdami baltą mėsą, vištą ir žuvį, naudokite temperatūros nustatymus nuo 180 laipsnių℃iki 220℃.

Jei raudona mėsa turi būti gerai iškepusi iš išorės, o viduje – minkšta ir sultinga, pravartu pradėti nuo aukštos 
temperatūros nustatymo (200℃-220℃)trumpam, tada išjunkite orkaitę.

Apskritai, kuo didesnis kepsnys, tuo žemesnė temperatūra. Padėkite mėsą ant grotelių centro ir po ja 
padėkite lašinimo indą, kad sugautumėte riebalus.

Įsitikinkite, kad grotelės įdėtos taip, kad būtų orkaitės centre. Jei norite padidinti šilumos kiekį iš apačios, naudokite 
žemus stovo aukščius. Jei norite pikantiško kepsnio (ypač ančių ir laukinių žvėrienos), mėsą aptepkite taukais arba 
šonine ant viršaus
Pasirinkimo rankenėlė Maistas, kurį reikia virti Weig

ht (in

kilogramas)

Maisto gaminimas

padėtis
apačioje

stovas

iš
Pašildyti
ng laiko
(m)

Termostatas

rankenėlė

nustatymą

Maisto gaminimas

laikas (m)

tradicinis
Konvekcija

Antis
Veršienos arba jautienos kepsnys 

Kiaulienos kepsnys

Sausainiai (trumpai tešla) 

Tartai

1
1
1
-
1

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

200
200
200
180
180

65-75
70-75
70-80
15-20
30-35

Padėjo gerbėjas

konvekcija
orkaitė

Pica (ant 2 lentynų)

Lazanija
Avinėlis

Vištienos kepsnys + bulvės 
Skumbrė
Slyvų pyrago kreminiai sluoksniai (ant 2 

lentynų)

Sausainiai (ant 2 lentynų) 

Biskvitas (ant 1 lentynos)

Biskvitas (ant 2 lentynų) 

Pikantiški pyragaičiai

1
1
1
1
1

2-4
3
2
2-4
2

15
10
10
10
10

220
200
180
180
170

15-20
30-35
50-60
60-75
40-50

0.5
0.5
0.5
1.0
1.5

2-4
2-4
2
2-4
3

10
10
10
10
15

190
180
170
170
20

20-25
10-15
15-20
20-25
25-30

Į viršų orkaitė Kepkite maistą iki tobulo 
gaminimo

-- 3/4 15 220 --

Picos funkcija pica 0.5 3 15 220 15-20
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Kepta veršiena arba 

jautiena Vištiena

1
1

2
2 arba 3

10
10

220
180

25-30
60-70

Apvalus
elementas su

Tortai

Vaisiniai pyragaičiai

Slyvų pyragas

Biskvitinis tortas

Įdaryti blynai
lentynos)

Maži pyragaičiai (ant 2 lentynų) 

Sūrio sluoksniai (ant 2 lentynų) 

grietinėlė (ant 2 lentynų) 

Sausainiai (ant 3 lentynų) 

Meringui (ant 3 lentynų)

0.5
1
0.7
0.5

3
2 arba 3

3
3

15
15
15
15

180
180
180
160

20-30
40-45
40-50
25-30ventiliatorius

(2
1.2
0.6

2 ir 4
2 ir 4

15
15

200
190

30-35
20-25

0.4
0.7
0.7
0.5

2 ir 4
1 ir 3 ir 5
1 ir 3 ir 5
1 ir 3 ir 5

15
15
15
15

210
180
180
90

15-20
20-25
20-25
180

Paprastieji liežuviai ir sepijos 

Kalmarų ir krevečių kebabai

Menkės filė

Ant grotelių kepta daržovė

Veršienos kepsnys

Kotletai

Hamburgeriai

Skumbrės
Skrudinti sumuštiniai

1
1
1
1
1
1
1
1
0.4

4
4
4
3/4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10

250
250
250
250
250
250
250
250
250

8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3

Grilis

Arba pusė grilio

Meringues
Tortai

Sausainiai

0.5
1
-

5
4
4

15
15
15

120
180
180

120
25
40Apatinis karštis

NB: Gaminimo laikas yra apytikslis ir gali skirtis priklausomai nuo asmeninio skonioe.Gaminant naudojant grilį arba grilį 
su ventiliatoriumi, lašinimo indas visada turi būti dedamas ant 1-os orkaitės grotelės iš apačios.

Siekiant užtikrinti prietaiso naudojimo saugumą

Norėdami išlaikyti šio prietaiso efektyvumą ir saugumą, rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus: 1

2
3

Skambinkite tik į gamintojo įgaliotus aptarnavimo centrus. Visada 

naudokite originalias atsargines dalis.

Dirbant su prietaisu, rekomenduojame visada naudoti tam skirtas rankenas, įleistas į orkaitės 
šonus, kad nesugadintumėte žmonių arba nesugadintumėte paties prietaiso. Šis prietaisas skirtas 
neprofesionaliam naudojimui buityje ir jo funkcijų keisti negalima.

Šios instrukcijos galioja tik tose šalyse, kurių simboliai yra ant vadovo ir serijos numerio lentelės.

Šio prietaiso elektros sistemą galima saugiai naudoti tik tada, kai ji tinkamai prijungta prie efektyvios 
įžeminimo sistemos, atitinkančios galiojančius saugos standartus.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės 
galimybės yra ribotos arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent jiems būtų suteikta

4

5

6

7
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už jų saugą atsakingo asmens priežiūra arba nurodymas, kaip naudoti prietaisą. Vaikus reikia 
prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
Naudojimo metu prietaisas įkaista. Reikia stengtis neliesti kaitinimo elementų orkaitės viduje.

10 orkaitė skirta naudoti suaugusiems. NELEISKITE VAIKAMS PRISIJUTI ARBA SU JO ŽAISTI. 11 
Prieinamos dalys naudojimo metu gali įkaisti. Siekiant išvengti nudegimų, mažus vaikus reikia laikyti 
atokiau. 12 Kai prietaisas naudojamas, kaitinimo elementai ir kai kurios orkaitės durelių dalys labai 
įkaista. Įsitikinkite, kad jų nelieskite ir laikykite vaikus atokiai.
Šie daiktai yra potencialiai pavojingi, todėl reikia imtis atitinkamų priemonių, kad vaikai ir neįgalieji 
su jais nesiliestų:

8
9

- valdikliai ir prietaisas apskritai;
- Pakuotė (maišeliai, polistirenas, vinys ir kt.);
- patį prietaisą iš karto po orkaitės arba žiaunų naudojimo dėl išsiskiriančios šilumos;
- patį prietaisą, kai jis nebenaudojamas (galimai pavojingos dalys turi būti apsaugotos). 
Venkite šių dalykų:
- liečiant prietaisą šlapiomis kūno dalimis;
- prietaiso naudojimas basomis kojomis;

- traukdami už prietaiso arba maitinimo laido, kad ištrauktumėte kištuką iš elektros lizdo;

- netinkamos arba pavojingos operacijos;

- ventiliacijos arba šilumos išsklaidymo angos užkimšimas;

- leisti mažų prietaisų maitinimo kabeliams liestis su karštomis prietaiso dalimis;
- veikiant prietaisą atmosferos veiksniams, pvz., lietui ar saulės spinduliams;
- krosnelės naudojimas saugojimui;
- šalia prietaiso naudoti degius skysčius;
- naudojant adapterius, kelis lizdus ir (arba) ilginamuosius laidus;

- bandymas sumontuoti arba taisyti prietaisą be kvalifikuoto personalo pagalbos.
- ĮSPĖJIMAS: Prieinamos dalys naudojimo metu gali įkaisti. Mažus vaikus ar neįgalius asmenis reikia laikyti atokiau.

Į kvalifikuotus darbuotojus reikia kreiptis šiais atvejais:
- montavimas (vadovaujantis gamintojo instrukcijomis);
- kai kyla abejonių dėl prietaisų veikimo;
- pakeisti elektros lizdą, kai jis nesuderinamas su prietaiso kištuku.
Į gamintojo įgaliotus aptarnavimo centrus reikia kreiptis šiais atvejais:
- Jei kyla abejonių dėl prietaiso patikimumo išėmus jį iš pakuotės;
- jei maitinimo laidas buvo pažeistas arba jį reikia pakeisti;
- jei prietaisas sugenda arba blogai veikia; teirautis originalių atsarginių dalių. Turite 
atlikti šiuos veiksmus:
- naudokite prietaisą tik maistui ruošti ir nieko daugiau;
- Išpakavus patikrinkite prietaiso patikimumą.
- atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, jei jis tinkamai neveikia ir prieš valydami arba atlikdami techninę 
priežiūrą.
- kai prietaisas nenaudojamas, ištraukite kištuką iš elektros tinklo;
- Įdėkite indus į orkaitę arba išimkite orkaitės pirštines.
- Orkaitės durelių rankeną visada laikykite per vidurį, nes jos galai gali būti ne dėl karšto oro nuotėkio.

- įsitikinkite, kad rankenėlės D ir C yra „●“ padėtyje, kai prietaisas nenaudojamas.
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- atjungę jį nuo elektros tinklo, kai nuspręsite prietaiso nebenaudoti.
- Gamintojas negali būti laikomas atsakingas už žalą, atsiradusią dėl: neteisingo įrengimo, netinkamo, neteisingo ir 
neracionalaus naudojimo.

- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius, kad būtų išvengta 

pavojaus saugai.

- Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

Montavimas
Prietaisą turi montuoti tik kvalifikuotas asmuo, vadovaudamasis pateiktomis instrukcijomis.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą montavimą, kuris gali pakenkti žmonėms ir 
gyvūnams bei sugadinti turtą.

Svarbu:Prieš atliekant bet kokius jo reguliavimo ar priežiūros darbus, prietaiso maitinimas turi būti 
nutrauktas.

Įmontuojamų orkaičių montavimas

Siekiant užtikrinti, kad įmontuotas prietaisas tinkamai veiktų, spintelė, kurioje jis yra, turi būti tinkama. Žemiau 
esančiame paveikslėlyje pateikiami išpjovos, skirtos montuoti po stalu arba sieninėje spintoje, matmenys.

NB: Montavimas pagal suvartojimo deklaraciją

14



Norint užtikrinti tinkamą vėdinimą, reikia nuimti galinį korpuso skydelį. Pageidautina orkaitę įrengti taip, kad 
ji būtų ant dviejų medienos juostų. Jei orkaitė remiasi ant ištisinio, lygaus paviršiaus, turi būti bent 45x560 
mm anga.

Gretimų spintelių plokštės turi būti pagamintos iš karščiui atsparios medžiagos. Visų pirma, spintos su faneruotu 
išore turi būti montuojamos klijais, kurie gali atlaikyti iki 100 laipsnių temperatūrą.℃
Laikantis galiojančių saugos standartų, sumontavus orkaitę neturi būti įmanoma liestis su elektrinėmis 
dalimis.
Visos dalys, kurios užtikrina saugų prietaiso veikimą, turi būti nuimamos tik naudojant įrankį.

Norėdami pritvirtinti orkaitę prie spintelės, atidarykite orkaitės dureles ir pritvirtinkite jas įsmeigę 4 metalinius 
varžtus į 4 skylutes, esančias rėmo perimetre.

Neišmeskite elektros prietaisų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų, naudokite atskirus surinkimo 
įrenginius. Dėl informacijos apie galimas surinkimo sistemas susisiekite su vietos valdžia.

Jei elektros prietaisai išmetami į sąvartynus ar sąvartynus, pavojingos medžiagos gali nutekėti į gruntinius 
vandenis ir patekti į maisto grandinę, pakenkdamos jūsų sveikatai ir savijautai.
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Techninės specifikacijos

Vidinis orkaitės tūris: 75
Litrų
Maitinimo įtampa ir dažnis: 220-240V 
50/60Hz 2000W
(žr. duomenų lentelę)

<CE>
Šis prietaisas atitinka šias Europos ekonominės bendrijos direktyvas:
- 2006/95/EB (žemos įtampos) ir vėlesni pakeitimai();
- 2004/108/EB (elektromagnetinis suderinamumas) ir vėlesni pakeitimai()

APLINKOS APSAUGA

Šis gaminys pažymėtas simboliu ant atrankinio elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
rūšiavimo. Tai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, bet pagal 
Direktyvą 2002/96/EB jam turi būti taikoma atrankinio surinkimo sistema. Tada jie bus 
perdirbami arba išmontuojami, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai, o elektros ir elektroniniai 
gaminiai gali būti pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai dėl

pavojingos medžiagos.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietos ar regiono valdžios institucijomis.

Pastaba：

a)Produktas atitinka reglamentą EU65-2014/EU66-2014.
b)Montavimo vieta turi būti tinkamai vėdinama, griežtai laikantis gamintojo nurodymų montavimo 

matmenų. Konkrečiai žr. 8 punktą.
c)Techninės priežiūros metu atkreipkite dėmesį į agregato nuėmimą, apsaugokite dalis, kad iš naujo sumontuotas darbas 

būtų palankus ir išvengtumėte žalos.

d)Gaminimo metu galite stebėti maisto būklę pro stiklines dureles. Neatidarinėkite durelių dažnai, 
nebent tai būtina.
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Gunter & Hauer
Instruction Manual 

Built-in oven

EOV 7510 BS

EOV 7510 BSX

.. 
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1、GENERAL WARNINGS 
Dear customers, 
Thank you for choosing our product. This appliance is easy to use. Please read this handbook carefully before 
installation and use, to ensure that you will find the correct indications for the best installation, usage and 
maintenance of the product. 
 This appliance is designed for non-professional home usage for adults. Do not allow children to play near 

it. Keep children away when it is being used in case that they touch the hot surfaces of the appliance.  
 Do NOT touch the heating elements inside the oven. 
 The appliance should be installed by authorized professionals, who are well aware of the installation 

regulations. 
 Before maintenance or cleaning, disconnect the appliance from the mains and wait for it to cool down. 
 Choose or replace the power cable under the guide of professional installers. 
 Any repairmen required, please always contact an authorized Technical Customer Service Center and ask 

for original spare parts. Repairmen by untrained people can lead to damage. 
 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 if 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. 

 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. 
 

2、CONNECTION OF THE FEEDING CABLE TO THE MAINS 
Connect the feeding cable of the oven to a plug suitable for the input power indicated on the rating plate of the 
appliance. In the case that the power cable directly connected to the electric box, it is necessary to insert a 
suitable Omni polar switch or a creepage protection device. 
Before connecting to the mains, make sure that: 
 The electrical counter, the safety valve, the feeding line and the socket are able to withstand the maximum 

power input required in the rating plate. 
 The supply system is regularly grounded. 
 The socket or the Omni polar switch can easily be reached after the installation of the oven  
 After carrying out the connection to the power supply, keep the cable away from any hot surface of the 

appliance. 
 No reducers flow dividers or adaptors that can cause overheating or burning is in use. 
The manufacture is not liable for any direct or indirect damage caused by faulty installation operations that are 
carried out by unqualified personnel or not complying with the local and general regulations.  
 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 

mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 

 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
 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. To avoid burns young children should be kept 
away. 
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 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 oven must be switched off before removing the guard and that, after cleaning, the guard must be replaced 
in accordance with the instructions. 
 
Warning: 1. Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility 
of electrical shock. 
2. Accessible parts may become hot during use. Children should be kept away. 
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can 
scratch the surface, which may result in shattering of the glass 
5. A steam cleaner is not to be used. 
6. Fixed wiring must be protected 
7. The door should be situated more than 850 mm above floor after installation of the oven 
8. Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rule 

Close up View                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Control panel  
B. On/off  
C. Cooking temperature selection  
D. Cooking mode key 
E. Time key  
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F. Digital display 
G. Adjust key down 
H. Adjust key up 
I. Confirm key 
J. Start/Pause/ Lock key 
K. Dripping pan or baking sheet  
L. Guides for sliding the racks or dripping pan in and out 
M. Oven Rack  
 

Initially use the oven                                                                                
This multi-function oven combines the advantages of traditional convection ovens with those of the more 
modern fan assisted models in a single appliance. 
 
It is an extremely versatile appliance that allows you to choose easily and safely between 5 different cooking 
modes. The various features offered by the oven are selected by means of selector knob “B” and thermostat 
“C” situated on the control panel. 
Notice:  

Some modes feature the pull push knob, to use the special knob, users have to push it out firstly, then turn it 
around to your desired function/temperature/cooking time. Once the setting is finished, the ovens will start to 
work no matter knob still stands out or is pushed in the position.  

 
Notice:  
This first time you use your appliance, we recommend that you set the thermostat to the highest setting and 
leave the oven on for about half an hour with nothing in it, with the oven door shut. Then, open the oven door 
and let the room air in. The odor that is often detected during this initial use is due to the evaporation of 
substances used to protect the oven during storage and until it is installed. 
 
Notice:  
Place the dripping pan provided on the bottom shelf of the oven to prevent any sauce and/or grease from 
dripping onto the bottom of the oven only when grilling food or when using the rotisserie (only available on 
certain models). For all other types of cooking, never use the bottom shelf and never place anything on the 
bottom of the oven when it is in operation because this could damage the enamel. Always place your cookware 
(Dishes, aluminium foil, etc.) on the grid provided with the appliance inserted especially along the oven guides. 
 

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. 
 
“Top” oven    
Pre-set temperature”: between 50℃ and 250℃. The top heating element comes on. 
This mode can be used to brown food at the end of cooking. 
 

Conventional mode   
Pre-set temperature: between 50℃ and 250. On this setting, the top and bottom heating elements come on. 



 5 

This is the classic, traditional type of oven which has been perfected, with exceptional heat distribution and 
reduced energy consumption. The convection oven is still unequalled when it comes to cooking dishes made 
up of several ingredients, e.g. cabbage with ribs, Spanish style cod, Ancona style stockfish, tender veal strips 
with rice, etc. Excellent results are achieved when preparing veal or beef-based dishes as well (braised meats, 
stew, goulash, wild game, ham etc.) which need to cook slowly and require basting or the addition of liquid. It 
nonetheless remains the best system for baking cakes as well as fruit and cooking using covered casserole 
dishes for oven baking. When cooking in convection mode, only uses one dripping pan or cooking rack at a 
time, otherwise the heat distribution will be uneven. Using the different rack heights available, you can balance 
the amount of heat between the top and the bottom of the oven. Select from among the various rack heights 
based on whether the dish needs more or less heat from the top. 
 

Fan assisted mode   
Pre-set temperature. Between 50℃ and 250. The heating elements, as well as the fan, will come on. Since the 
heat remains constant and uniform throughout the oven, the air cooks and browns food uniformly over its 
entire surface. With this mode, you can also cook various dishes at the same time, as long as their respective 
cooking temperatures are the same. A Maximum of 2 racks can be used at the same time, following the 
instructions in the section entitled: “Cooking on More Than one Rack”. This fan assisted mode is particularly 
recommended for dishes requiring a gratin finish or for those requiring considerably prolonged cooking times, 
such as for example: lasagna, pasta bakes, roast chicken and potatoes, etc… 
Moreover, the excellent heat distribution makes it possible to use lower temperatures when cooking roast. This 
results in less loss of juices, meat which is tenderer and a decrease in the loss of weight for the roast. The fan 
assisted mode is especially suited for cooking fish, which can be prepared with the addition of a limited amount 
of condiments, thus maintaining their flavor and appearance. 
Desserts: the fan assisted mode is also perfect for baking leavened cakes. 
Moreover, this mode can also be used to thaw quickly white or red meat and bread by setting the temperature 
to 80C. To thaw more delicate foods, set the thermostat to 60c or using only the cold air circulation feature by 
setting the thermostat to 0C. 
 

Grill    
Pre-set temperature: between 50℃ and 250℃ 
The top central heating element comes on. 
The extremely high and direct temperature of the grill makes it possible to brown the surface of meats and 
roasts while locking in the juices to keep them tender. The grill is also highly recommended for dishes that 
require a high temperature on the surface: beef steaks, veal, rib steak, filets, hamburgers etc… 
Some grilling examples are included in the “practical cooking advice” paragraph. 
 

Circular element with fan  
Pre-set temperature: between 50℃ and 250 ℃  
This method of cooking uses the circular element while the heat is distributed by the fan, resulting in a faster 
and more economical operation. To allow different kinds of food to be cooked simultaneously on different 
shelves, preventing the transmission of smells and tastes from one dish onto another. 
 

Fan assisted full grill  
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Pre-set temperature: between 50℃ and 200℃.  
The top central heating element and fan com on. This combination of features increases the effectiveness of 
the unidirectional thermal radiation of the heating elements through forced circulation of the air throughout the 
oven. This helps prevent food from burning on the surface, allowing the heat to penetrate right into the food. 
Excellent results are achieved with kebabs made with meats and vegetables, sausages, ribs, lamp chops, 
chicken in a spicy sauce, quail, pork chops, etc. 
 

Pizza function  
Pre-set temperature: between 50℃ and 250℃.  
This method of cooking uses the lower and circular element while the heat is distributed by the fan reproducing 
the same conditions of traditional clay wood-fire stoves. 
 

2:  LOWER ELEMENT MODE:  The bottom heater works. The default value of temperature is 180°C and it can be 

regulated from 50°C to 180°C, which is the best optimal work temperature.   

 
Cooling ventilation  
In order to cool down the exterior of the appliance, some models are equipped with a cooling fan which comes 
on automatically when the oven is hot. 
 
When the fan is on, a normal flow of air can be heard existing between the oven door and the control panel. 

How to operate your oven                                                                                                                                         
Set the clock 
When the oven is on at the first time, the clock 88:88 will keep flashing, press the key    or    to set local 
time. Press key      to confirm. If you want to set the clock, keep pressing the key    for 3 seconds until the 
icon 88:88 flicker, set the clock by the keys    and   
 
Activate the Oven and switch off 
Each time you want to cooking the dishes, you need to activate the oven first. Press the key    for 3 seconds 
to activate it. Press and hold the key for 3 seconds again to switch off the oven. 
 
Set the cooking mode, Cooking time and cooking temperature 
1. Press the key     , the digital display will show different cooking function, select the one you want. Press 

Ok key to confirm or it should be automatically confirmed if no any action in 5 seconds. 
2. After the cooking function is selected, the display will show the default cooking time and cooking 

temperature according different function. Set the cooking time by pressing the keys    and   . 
3. Press the key   , the temperature reading in the display flicks, set the temperature by press the keys       

and    . 
 

Child lock  
Press and hold the key     for 3 seconds to lock all the keys. Press and hold 3 seconds again to unlock.  
 
Set the end of cooking time 

After the cooking time is already set, press key     to switch the icon    , set the end of cooking time by 
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pressing keys   and    . The end time equals current time plus working time; If working time is default 2 Hrs , 

the working end time equals current time plus two hours) 
Set the alarm time  
Press the key    to switch on the icon    in the display, Set the alarm time by pressing key   and   . 
The oven should sound “Beep” for 3 minutes, press any key to cancel the beep sound. 
 
 
 

How to keep your oven in shape                                                                   
Before cleaning your oven, or performing maintenance, disconnect it from the power supply. 
To extend the life of your oven, it must be cleaned frequently, keeping in mind that: 
1 Do not use steam equipment to clean appliance.  

 
2 The inside of the oven and stainless steel parts should preferably be cleaned after use, when it is slowly 

cooled to room temperature, with damp soft cloth containing soap; then the soap should be wiped away 
and the interior dried thoroughly. Avoid using abrasive detergents (for example cleaning powders, etc..) 
and abrasive sponges for dishes or acids (such as lime scale-remover, etc…) as these could damage the 
enamel and render stainless steel to get stained. If the grease spots and dirt are particularly tough to 
remove, use a special product for oven cleaning, following the instructions provided on the packet.  

 
3 If you use your oven for an extended period of time, condensation may form. Dry it using a soft cloth. 

 
4 There is a rubber seal surrounding the oven opening which guarantees its perfect functioning. Check the 

condition of this seal on a regular basis. If necessary, clean it and avoid using abrasive products or objects 
to do so. Should it become damaged, please contact your nearest after-sales service centre. We 
recommend you avoid using the oven until it has been repaired. 
 

5 Never line the oven bottom with aluminium foil, as the consequent accumulation of heat could compromise 
the cooking and even damage the enamel. 
 

6 Clean the glass door using non-abrasive products or sponges and dry it with a soft cloth.  
 

7 Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can 
scratch the surface. Which may result in shattering of the glass. 

 

How to remove the oven door                                                                                                                                       
For a more thorough clean, you can remove the oven door, proceed as follows: 
 
Open the door fully.; 
1. Lift up and turn the small levers situated on the two hinges, be sure the lockers must be on position shown 

on step.1 
2. Pull the door towards you, pulling it out of its seat; 
3. Push the latch on both side and pull the bar out. 
4. Remove the door glass accordingly 
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5. Assembly the door by following the above procedures backwards. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Replacing the oven lamp  
1 Warning: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of 

electric shock 
2 Remove the glass cover of the lamp-holder; 
3 Remove the lamp and replace with a lamp resistant to high temperature (300C) with the following 

characteristics:  
 
--Voltage:220-240V   
--Wattage 25W   
--Lamp-holder type: E14 

4 Screw the glass cover and reconnect the oven to the mains power supply 
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Practical cooking advice                                                                          
The oven offers a wide range of alternatives which allow you to cook any type of food in the best possible way. 
With time you will learn to make the best use of this versatile cooking appliance and the following directions are 
only a guideline which may be varied according to your own personal experience. 
Preheating  
If the oven must be preheated (this is generally the case when cooking leavened foods), the “fan assisted” 
mode     can be used to reach the desired temperature as quickly as possible in order to save on energy. 
Once the food has been placed in the oven, the most appropriate cooking mode can then be selected. 
 
Cooking on more than one rack  

If you have to cook on more than on rack at the same time, use only the “fan assisted mode”  which is the 

only one that is appropriate for this type of cooking. 
1 the oven is fitted with 5 racks. During fan assisted cooking, use two of the three central racks; the lowest 

and highest racks receive the hot air directly and therefore delicate foodstuffs could be burnt on these 
racks. 
 

2 As a general rule, use the 2ndand 4th rack from the bottom, placing the foodstuffs that require greater heat 
on the 2nd rack from the bottom. For example, when cooking meat roasts together with other food, place 
the roast on the 2nd rack from the bottom and the more delicate food on the 4th rack from the bottom. 
 

3 When cooking foodstuffs that require differing times and temperatures, set a temperature that is 
somewhere between the two temperature required, place the more delicate food on the 4th rack from the 
bottom and take the food requiring less time out of the oven first. 
 

4 Use the dripping pan on the lower rack and the grid on the upper; 
 

Using the grill  
This multi-function oven offers you 2 different grilling modes only and exclusively with oven door shut. 
Use the “grill” mode      ,  placing the food under the centre of the grill because only the central part of the 
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top heating element is turned on. Use the bottom rack (1st from the bottom), placing the dripping pan provided 
to collect any sauce and/or grease and prevent the same from dripping onto the oven bottom.  
 
When using this mode, we recommend you set the thermostat to the highest setting. However, this does not 
mean you can not use lower temperatures, simply by adjusting the thermostat knob to desired temperature. 

Setting “fan assisted grill” , is extremely useful for grilling foods rapidly, as the distribution of heat makes it 
possible not only to brown the surface, but also to cook the bottom part. 
 
Moreover, it can also be used for browning foods at the end of the cooking process, such as adding that gratin 
finish to pasta bakes, for example. 
 
When using this mode, place the grid on the 2nd or 3rd oven rack from the bottom (see cooking table) then, to 
prevent fat and grease from dripping onto the bottom of the oven and thus smoke from forming, place a 
dripping pan on the 1st rack from the bottom. 
Important: always use the grill with the oven door shut. 
 
This will allow you both to obtain excellent results and to save on energy (approx 10%). 
When using this mode, we advise you to set the thermostat to 200℃, as it is the most efficient way to use the 
grill, which is based on the use of infrared rays. However, this does not mean you can not use lower 
temperatures, simply by adjusting the thermostat knob to the desired temperature. 
 
Baking cakes  
When baking cakes, always place them in a preheated oven. Make sure you wait until the oven has been 
preheated thoroughly (the red light “E” will turn off). Do not open the oven door during baking to prevent the 
cake from dropping. In general: 
Pastry is too dry  
Increase the temperature by 10℃ and reduce the cooking time  
 
Pastry dropped  
Use less liquid or lower the temperature by 10℃ 
 
Pastry is too dark on top  
Place it on a lower rack, lower the temperature, and increase the cooking time.  
 
Cooked well on the inside but sticky on the outside 
Use less liquid, lower the temperature, and increase the cooking time.  
 
The pastry sticks to the pan.  
Grease the pan well and sprinkle it with a dusting of flour or use greaseproof paper.  
 
I used more than one level (in the function “ventilated oven”) and they are not all at the same cooking point.  
Use a lower temperature setting. It is not necessary to remove the food from all the racks at the same time. 
 
Cooking pizza  
For best results when cooking pizza, use the “fan assisted” mode.  
 



 11 

1 Preheat the oven for at least 10 minutes; 
2 Use a light aluminium pizza pan, placing it on the grid supplied with the oven. If the dripping pan is used, 

this will extend the cooking time, making it difficult to get a crispy crust. 
 

3 Do not open the oven door frequently while the pizza is cooking.  
 
4 If the pizza has a lot of toppings (three or four), we recommend you add the mozzarella cheese on top 

halfway through the cooking process. 
5 When cooking pizza on two racks, use the 2nd and 4th with a temperature of 220℃ and place the pizzas 

in the oven after having preheated it for at least 10 minutes. 
 
Cooking fish and meat 
When cooking white meat, fowl and fish, use temperature settings from 180℃ to 220℃. 
For red meat that should be well done on the outside while tender and juicy in the inside, it is a good idea to 
start with a high temperature setting (200℃-220℃) fro a short time, then turn the oven down afterwards. 
 
In general, the larger the roast, the lower the temperature setting. Place the meat on the centre of the grid and 
place the dripping pan beneath it to catch the fat. 
 
Make sure that the grid is inserted so that it is in the centre of the oven. If you would like to increase the amount 
of heat from below, use the low rack heights. For savoury roast (especially duck and wild game), dress the 
meat with lard or bacon on the top 
Selector knob 
 

Food to be cooked 
 

Weig
ht(in 
kg)  

Cooking rack 
position from 
bottom 

Preheati
ng time 
(m) 
 

Thermostat 
knob 
setting 

Cooking 
time(m) 
 

traditional 
Convection 

 
 

Duck  
Roast veal or beef  
Pork roast 
Biscuits (short pastry)  
Tarts  

1 
1 
1 
- 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

15 
15 
15 
15 
15 

200 
200 
200 
180 
180 

65-75 
70-75 
70-80 
15-20 
30-35 

Fan assisted 
convection 
oven  

 

 

Pizza (on 2racks)  
Lasagna 
Lamb  
Roast chicken +potatoes  
Mackerel  
Plum-cake Cream puffs (on 
2 racks) 
 Biscuits (on 2 racks) 
Sponge cake (on 1 rack) 
 Sponge cake (on 2 racks)  
Savory pies  

1 
1 
1 
1 
1 
 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 
1.5 

2-4 
3 
2 
2-4 
2 
 
2-4 
2-4 
2 
2-4 
3 

15 
10 
10 
10 
10 
 
10 
10 
10 
10 
15 

220 
200 
180 
180 
170 
 
190 
180 
170 
170 
20 

15-20 
30-35 
50-60 
60-75 
40-50 
 
20-25 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 

Top oven 

 
 

Browning food to perfect 
cooking 

-- 3/4 15 220 -- 

Pizza function Pizza 0.5 3 15 220 15-20 
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Roast veal or beef  
Chicken  

1 
1 

2 
2 or 3 

10 
10 

220 
180 

25-30 
60-70 

Circular 
element with 

fan  

Tarts  
Fruitcakes 
Plum cake  
Sponge cake  
Stuffed pancakes (on2 
racks) 
Small cakes (on2 racks) 
Cheese puffs (on2 racks) 
cream puffs (on2 racks) 
Biscuits (on 3 racks) 
Meringues (on 3 racks) 

0.5 
1 
0.7 
0.5 
 
1.2 
0.6 
 
0.4 
0.7 
0.7 
0.5 

3 
2 or 3 
3 
3 
 
2 and 4 
2 and 4 
 
2 and 4 
1and 3and 5 
1and 3and 5 
1and 3and 5 

15 
15 
15 
15 
 
15 
15 
 
15 
15 
15 
15 

180 
180 
180 
160 
 
200 
190 
 
210 
180 
180 
90 

20-30 
40-45 
40-50 
25-30 
 
30-35 
20-25 
 
15-20 
20-25 
20-25 
180 

Grill  
 

Or Half grill 

 

Soles and cuttlefish Squid 
and prawn kebabs  
Cod filet  
Grilled vegetable  
Veal steak  
Cutlets  
Hamburgers 
Mackerels 
Toasted sandwiches  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0.4 

4 
4 
4 
3/4 
4 
4 
4 
4 
4 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

8-10 
6-8 
10 
10-15 
15-20 
15-20 
7-10 
15-20 
2-3 

 
Bottom heat 

Meringues 
Tarts 
Biscuits 

0.5 
1 
- 

5 
4 
4 

15 
15 
15 

120 
180 
180 

120 
25 
40 

 
NB: Cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill or 
fan assisted grill, the dripping pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom. 
 

For ensuring use the appliance safety                                                                                                                                                                      
To maintain the efficiency and safety of this appliance, we recommend that you do the following: 
1 Only call the Service Centers authorized by the manufacturer. 
2 Always use original spare parts. 
3 When handling the appliance, we recommend you always use the purpose provided handles 

recessed into the sides of the oven to prevent harming people or damaging the appliance itself. 
4 This appliance is designed for non-professional, house-hold use and its functions must not be 

changed.  
5 These instructions are only valid for the countries whose symbols appear on the manual and the 

serial number plate. 
6 The electrical system of this appliance can only be used safely when it is correctly connected to an 

efficient earthing system in compliance with current safety standards. 
7  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
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supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
8  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
9  During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements 

inside the oven.  
10 the oven is designed for use by adults. DO NOT ALLOW CHILDREN TO GO NEAR OR PLAY WITH IT. 
11 Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away. 
12 When the appliance is in use, the heating elements and some parts of the oven door become 
extremely hot. Make sure you don’t touch them and keep children well away. 
The following items are potentially dangerous, and therefore appropriate measures must be taken to 
prevent children and disabled from coming into contact with them: 
 
-controls and the appliance in general; 
-Packaging (bags, polystyrene, nails, etc.);  
-the appliance itself, immediately after use of the oven or gill due to the heat generated; 
-the appliance itself, when no longer in use (potentially dangerous parts must be made safe). 
Avoid the following:  
-touching the appliance with wet parts of the body; 
-using the appliance when barefoot; 
-pulling on the appliance or the supply cable to unplug it from the electrical outlet;  
-improper or dangerous operations; 
-obstructing the ventilation or heat dissipation slot;  
-allowing power supply cables of small appliances to come into contact with the hot parts of the appliance; 
-exposing the appliance to atmospheric agents such as rain, or sunlight;  
-using the oven for storage purposes; 
-using flammable liquids near the appliance; 
-using adapters, multiple sockets and/or extension leads; 
-attempting to install or repair the appliance without the assistance of qualified personnel. 
-WARNING: Accessible parts may become hot during use Young children or infirm persons should be kept 
away. 
Qualified personnel must be contacted in the following cases: 
-installation (following the manufacturer’s instructions);  
-when in doubt about operating the appliances; 
-replacing the electrical socket when it is not compatible with the appliance plug. 
Service Centers authorized by the manufacturer must be contacted in the following cases:  
-If in doubt about the soundness of the appliance after removing it from its packaging;  
-if the power supply cable has been damaged or needs to be replaced;  
-if the appliance breaks down or functions poorly; ask for original spare parts. 
You must do the following: 
-only use the appliance to cook food and nothing else; 
-check the soundness of the appliance after it has been unpacked. 
-disconnect the appliance from the electrical mains if it is not functioning properly and before cleaning or 
performing maintenance.  
-when left unused, unplug the appliance from the electricity mains; 
-use oven gloves to place cookware in the oven or when removing it. 
-Always grip the oven door handle in the centre as the extremities of the same may be not due to any hot air 
leaks. 
-make sure the knobs D and C are in the “●” position when the appliance is not in use. 
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-after disconnecting it from the mains when you decide not to use the appliance any longer. 
-the manufacturer may not be held responsible for any damage due to: incorrect installation, improper, 
incorrect and irrational use. 

-If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified service engineer to avoid 
any risks to safety. 
-The appliance is for indoor use only. 
 

Installation                                                                           
The appliance must be installed only by a qualified person in compliance with the instructions 
provided. The manufacturer declines all responsibility for improper installation which may harm persons and 
animals and damage property. 
 
Important: the power supply to the appliance must be cut off before any adjustments or maintenance work is 
done on it. 
 
Installation of built-in ovens  
In order to ensure that the built-in appliance functions properly, the cabinet containing it must be appropriate. 
The figure below gives the dimensions of the cut-out for installation under the counter or in a wall cabinet unit. 

 
N.B.: Installation in compliance with the consumption declaration  
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In order to ensure adequate ventilation, the back panel of the cabinet unit must be removed. Installing the oven 
so that it rests on two strips of wood is preferable. If the oven rests on a continuous, flat surface, there must be 
an aperture of at least 45x560mm. 
 

45mm

560mm

 
The panels of the adjacent cabinets must be made of heat resistant material. In particular, cabinets with a 
veneer exterior must be assembled with glues which can withstand temperature of up to 100℃ 
In compliance with current safety standards, contact with the electrical parts of the oven must not be possible 
once it has been installed. 
All parts which ensure the safe operation of the appliance must be removable only with the aid of a tool. 
 
To fasten the oven to the cabinet, open the door of the oven and attach it by inserting the 4 metal screws into 
the 4 holes located on the perimeter of the frame. 
 

 
  Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. 

Contact your local government for information regarding the collection systems available. 
If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the 
groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. 
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Technical specifications  
 
Inner volume of the oven:  
75 Liters  
Voltage and frequency of power supply: 
220-240V 50/60Hz 2000W 
(see data plate) 
<CE > 
This appliance conforms with the following European Economic Community directives: 
-2006/95/EC (Low Voltage) and subsequent modifications（）; 
-2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and subsequent modifications（） 
 
 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 

This product is marked with the symbol on the selective sorting of waste electrical and electronic 
equipment. This means that this product must not be disposed of with household waste but must 
be supported by a system of selective collection in accordance with Directive 2002/96/EC. It will 
then be recycled or dismantled to minimize impacts on the environment, electrical and electronic 
products are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of 

hazardous substances. 
For more information, please contact your local or regional authorities. 

 
Note：  

a) The product is according to the regulation EU65-2014/EU66-2014. 
b) The installation place must be adequately ventilated, strictly in accordance with the installation dimension 

of the manufacturer’s instructions. Specific refer to point 8. 
c) During maintenance, pay attention to the assembly removing, protect the parts to make the re-installed 

work can be favoring and avoid damage.    
d) During cooking process, you can observe the food status through the glass door, Don’t open the door 

frequently unless it is necessary. 
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