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Stimate client,

Va multumim pentru ca aveti incredere in acest produs.
Scopul nostru este de a vă permite să utilizați în mod optim și eficient acest 

produs ecologic, fabricat în instalațiile noastre moderne, în condiții care respecta 
calitatea luata in ansamblu.

Inainte de a utiliza cuptorul, va recomandam să citiți acest manual de utilizare 
și sa-l pastrati la indemana, astfel încât caracteristicile cuptorului incorporabil 
pe care l-ați achiziționat sa rămâna la fel de eficiente ca în prima zi, pentru o 
perioadă indelungata.

OBSERVATIE:
Acest manual de utilizare a fost elaborat si vizeaza mai multe modele ale 

produsului. Este posibil ca aparatul dvs. să nu dispuna de anumite funcții 
specificate în manual.

Imaginile produsului sunt schematice.

Acest produs a fost fabricat în instalații moderne, ecologice, fără a influenta 
in mod negativ mediul inconjurator.

Produsele marcate cu (*) sunt opționale.

“Respecta prevederile Regulamentului DEEE”

RO
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AVERTISMENTE IMPORTANTE
1. ATENȚIE: Inainte de a schimba lampa si pent-

ru a evita electrocutarea, asigurați-vă că circuitul 
aparatului este deschis (alimentarea este oprita).
2. ATENȚIE: Inainte de a accesa bornele, trebuie 

să deconectati toate conexiunile circuitului de 
alimentare.
3. ATENȚIE: In timpul utilizării gratarului, părțile 

accesibile pot fi fierbinți. Copiii trebuie să fie ținu-
ti la distanță.
4. ATENȚIE: Pericol de incendiu; nu depozitați 

materiale pe suprafața de gătit.
5. ATENȚIE: În cazul în care suprafața este fisu-

rata, pentru a evita pericolul de electrocutare, 
deconectati aparatul de la sursa de tensiune.
6. ATENȚIE: Aparatul și părțile sale accesibile 

sunt fierbinți în timpul funcționării.
7. Condițiile de instalare ale acestui aparat sunt 

specificate pe etichetă. (Sau pe plăcuța care contine 
caracteristicile)
8. In timpul utilizării grillului, părțile accesibile pot fi 

fierbinți. Copiii trebuie să fie ținuti la distanță.
9. ATENȚIE: Aparatul este destinat exclusiv 

gătitului. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, cum ar 
fi încălzirea unei încăperi.
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10. Pentru evitarea contactului cu ușile cuptorului, 
există instrumente suplimentare de protecție (nu sunt 
livrate). Aceste elemente trebuie să fie atașate atunci 
când exista probabilitatea prezentei copiilor in aprop-
ierea cuptorului.
11. Nu utilizați agenți de curățare cu aburi pentru a 

curăța aparatul.
12. Nu încercați NICIODATĂ să stingeti focul cu apă. 

Inchideti doar alimentarea aparatului și apoi acoperiți 
flacăra cu un capac sau o pătură ignifuga.
13. Pentru a curăța ușa de sticlă a cuptorului nu tre-

buie sa utilizati agenți de curățare duri sau abrazivi 
sau raclete metalice, deoarece acestea pot zgâria su-
prafața și produce spargerea usii.
14. După introducerea alimentelor in cuptor, asigu-

rați-vă că ușa este complet închisă.
15. Atunci cand nu pot fi monitorizati în mod continuu, 

copiii sub 8 ani trebuie să fie ținuti departe de aparat.
16. Atingerea elementelor de încălzire trebuie sa fie 

evitata.
17. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii peste 8 

ani, persoanele cu probleme fizice, auditive sau men-
tale sau persoanele carora le lipsesc experienta sau 
cunostintele; atât timp cât sunt supravegheate sau le 
sunt furnizate informații cu privire la pericole.

RO
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18. Aparatul nu a fost proiectat pentru a funcționa 
cu temporizator extern sau cu sistem separat de           
control la distanță.
19. Acest aparat a fost proiectat pentru uz casnic.
20. Curățarea și întreținerea nu pot fi realizate de 

către copii fără supravegherea unui adult.
21. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. 

Curățarea și întreținerea nu pot fi realizate de către 
copii, cu excepția cazului în care au varsta de peste  
8 ani și se afla sub supravegherea unui adult.
22. Asigurați-vă că copiii de 8 ani sau mai mici nu pot 

ajunge la aparat sau cablul acestuia.
23. Inainte de a începe să-l folositi, tineti eventuale 

perdele, hârtia absorbantă sau materialele inflamabile 
(combustibile) departe de aparat. Nu așezați materiale 
inflamabile sau combustibile în sau pe aparat.
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PREZENTAREA GENERALA A APARATULUI

1.Panou de control 2.Gratar metalic pentru tava interioara
3.Tava standard  4.Usa cuptorului

1

2
3

4

5. Bec
6. Gratar metalic pentru tava interioara
7. Tava standard 

5

6
7
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SPECIFICATII TEHNICE
SPECIFICATII Cuptor incorporabil de 60 cm

Putere bec 15-25W

Termostat 40-240 / Max °C

Rezistenta inferioara 1200W

Rezistenta superioara 1000W

Rezistenta Grill Grill mic 1000W  Grill mare 2000W

Tensiune de alimentare 220V-240V 50/60 Hz

Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă privind       
îmbunătățirea calitatatii produsului.

Valorile oferite împreună cu aparatul sau cu documentele însoțitoare sunt 
verificari de laborator, în conformitate cu standardele respective. Aceste valori 
pot varia în funcție de condițiile de utilizare și cele ambientale.

Cifrele din acest ghid sunt schematice și pot sa nu se potriveasca exact 
produsului dumneavoastra.

INSTALAREA APARATULUI
Asigurați-vă că instalatia electrică este adecvata pentru functionarea aparat-

ului. În cazul în care nu este, contactati un electrician și un instalator pentru a 
efectua aranjamentele necesare. Compania producatoare nu poate fi trasa la 
răspundere pentru daunele care apar ca urmare a operarii de către persoane 
neautorizate, garanția produsului devenind astfel nulă.

ATENȚIE: Pregătirea locatiei pentru amplasarea produsului si aranjamentele 
referitoare la alimentarea cu energie electrica sunt responsabilitatea clientului.

ATENȚIE: In timpul instalării produsului, trebuie să fie respectate normele 
privind standardele locale referitoare la energia electrica.

ATENȚIE: Inainte de a-l instala, verificați dacă există deteriorări ale produsu-
lui. Nu instalati produsul dacă este deteriorat. Produsele deteriorate reprezintă 
un pericol pentru siguranța dumneavoastră.

RO
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Atentionari importante pentru instalare:

Ventilatorul de răcire elimina aburul supli-
mentar pentru a preveni supraîncălzirea 
suprafețelor exterioare ale aparatului în 
timpul funcționării cuptorului. Aceasta este 
o condiție necesară pentru o mai buna 
funcționare a aparatului și pentru gătitul 
eficient.
Ventilatorul de răcire va continua să 
funcționeze si după incheierea procesului 
de gatire. Acesta se va opri automat după 
ce procesul de răcire este finalizat.

In spatele incintei in care veți plasa aparatul trebuie să fie lăsat un spațiu liber, 
necesar pentru o funcționare eficientă și fiabila. Acest spatiu liber nu trebuie să 
fie ignorat, deoarece este necesar pentru functionarea sistemului de ventilație 
al aparatului.

Locul potrivit pentru instalare
Produsul a fost proiectat pentru a fi montat pe blaturile de bucatarie achiziționate 

de pe piață. Intre produs și pereți sau mobilierul de bucătărie trebuie să fie lăsata 
o distanță de siguranță. Pentru distanțele corespunzătoare, va rugam sa consultati 
schema prezentata pe pagina următoare (valorile sunt exprimate în mm).

• Suprafețele utilizate, laminatele cu finisaj sintetic și adezivii trebuie să fie 
rezistente la căldură (minimum 100°C).

• Dulapurile de bucătărie trebuie să fie la același nivel cu produsul și         
securizate.

• Dacă există un sertar sub cuptor, între cuptor și sertar trebuie să fie      
amplasat un raft de separatie.

ATENȚIE: Nu instalați produsul lângă frigidere sau racitoare. Căldura emisă 
de produs sporeste consumul de energie al dispozitivelor de răcire.

ATENȚIE: Pentru a transporta sau a muta produsul, nu trageti de usa și/sau 
de mâner.

Figura 1

RO
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Instalare si montare cuptor incorporabil de 60 cm
Locul de utilizare pentru produs trebuie să fie stabilit înainte de a începe instala-

rea.
Produsul nu trebuie să fie instalat în locuri care se află sub efectul unui flux 

puternic de aer.
Transportati produsul cu ajutorul a minimum două persoane. Nu trageți de    

produs pentru a nu deteriora podeaua.
Îndepărtați toate elementele care au fost necesare transportului din interiorul și 

exteriorul produsului. Îndepărtați toate materialele și documentele din interiorul 
produsului.

Instalare sub blat
Compartimentul trebuie să aiba dimensiunile prevăzute în Figura 2.
In partea din spate a compartimentului, trebuie să existe un spațiu liber așa 

cum este indicat în figură, pentru efectuarea ventilației necesare.
După montare, distanța dintre partea inferioară și superioară a blatului trebuie 

sa fie cea indicată în Figura 5 cu “A”. Este necesara pentru ventilație și nu trebuie 
să fie acoperita.

Instalare într-un compartiment la inaltime
Compartimentul trebuie să aiba dimensiunile prevăzute în Figura 4.
Trebuie sa fie prevazut un spatiu liber in partea din spate a compartimentului, 

si partile superioară și inferioară, cu dimensiunile indicate în figură, astfel încât 
ventilația necesară sa poata fi efectuata.

Cerințe de instalare
Dimensiunile produsului sunt prezentate în Figura 3.
Suprafețele de mobilă pentru montaj și materialele de montaj care urmeaza a fi 

utilizate trebuie sa reziste la un minimum de temperatură de 100°C.
Pentru ca produsul sa nu se rastoarne, compartimentul de montaj trebuie să fie 

securizat, iar podeaua plană.
Podeaua compartimentului trebuie să aibă rezistența minimă pentru a suporta  

o sarcină de 60 kg.
Amplasarea și securizarea cuptorului
Pozitionati cuptorul în compartiment cu ajutorul a două sau mai multe per-

soane. Asigurați-vă că rama cuptorului și marginea frontală a mobilierului se 
imbina uniform.

RO
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Cablul de alimentare nu trebuie să fie asezat sub cuptor, strangulat între cuptor 
și mobilier sau îndoit.

Fixati cuptorul in mobilier cu ajutorul șuruburilor furnizate împreună cu produsul. 
Șuruburile trebuie să fie montate așa cum este prezentat în Figura 5, prin trecerea 
acestora prin materialele plastice atașate de rama produsului. Șuruburile nu tre-
buie să fie strânse mai mult decat este necesar. În caz contrar, diblurile suruburilor 
se pot toci.

Verificati dacă cuptorul se mișcă după montare. Dacă cuptorul nu este montat în 
conformitate cu instrucțiunile, există riscul de a se înclina pe parcursul funcționării.

Conexiunea electrica
Locul de montare al produsului trebuie să dispuna de instalație electrică core-

spunzătoare.
Tensiunea de rețea trebuie să fie compatibilă cu valorile furnizate pe eticheta 

produsului.
Legarea produsului trebuie să fie realizata în conformitate cu cerințele electrice 

locale și naționale.
Înainte de a începe montarea, deconectati alimentarea de la retea. Nu conectați 

produsul la rețeaua electrica decat atunci când montarea acestuia a fost finalizată.
Montare

Figura 2
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AVERTISMENTE IMPORTANTE
Conexiunea electrică și siguranta
Acest cuptor trebuie să fie instalat și conectat corect in pozitie, în conformi-

tate cu instrucțiunile producătorului, de către un service sau instalator autorizat.
Aparatul trebuie să fie instalat într-o incintă pentru cuptor care ofera posibili-

tatea de ventilație intensa.
Legăturile electrice ale aparatului trebuie sa fie realizate doar prin prize cu 

impamantare, în conformitate cu normele. In cazul în care nu există nicio priză 
conformă cu sistemul de impamantare în locatia in care aparatul va fi plasat, 
contactati un electrician autorizat. Compania producatoare nu este în nici un 
caz raspunzatoare pentru daunele care rezultă din conectarea aparatului la 
prize fără împământare.

Stecherul cuptorului trebuie să fie legat la pământ; asigurati-va că priza 
ștecherului este impamantata. Priza trebuie să fie amplasata într-o locatie care 
sa poata fi accesată după instalare.

Cuptorul dvs. a fost fabricat pentru 220-240 V 50/60 Hz. Sursa de alimentare 
de curent alternativ este compatibila și necesită o siguranță de 16 Amp. În ca-
zul în care rețeaua dumneavoastra de alimentare este diferita de aceste valori 
indicate, contactati un electrician sau un service autorizat.

A

Figura 5
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Atunci când este nevoie să înlocuiți siguranța electrică, asigurați-vă că    
conexiunea electrică este realizata după cum urmează:

• Faza (la borna pozitiva) - cablul maro
• Cablul albastru la borna neutra
• Cablu galben-verde la terminalul de impamantare
Sigurantele de pe circuitul cuptorului trebuie să se afle într-un loc accesibil 

pentru utilizatorul final, în timp ce cuptorul ramane in locatia sa.
Cablul de alimentare cu energie electrica nu trebuie să atingă părțile fierbinți 

ale aparatului. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a 
preveni aparitia situatiilor periculoase, acesta trebuie să fie înlocuit de către 
agentul de service sau personal la fel de competent, aceasta operatiune nefiind 
acoperita de garantie.

PANOUL DE CONTROL

Pentru modelele cu buton pop-up, reglarea poate fi realizata doar atunci 
când butonul este actionat.

Asigurați-vă că butonul este actionat prin apăsarea 
acestuia, așa cum se indica în figura din partea stângă.

Programator functii Programator mecanic Termostat

Programator functii Programator electronic Termostat

Figura 6
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Puteți efectua reglajele necesare, prin rotirea catre
dreapta sau catre stânga, atunci când butonul nu este 
retractat si seamana cu un buton obisnuit.

 

Butonul termostat: ajută la reglarea temperaturii la care 
produsele alimentare vor fi gătite în cuptor. Puteți regla 
temperatura dorită prin rotirea butonului, după ce ati 
asezat alimentele în cuptor. Verificați si tabelul referitor 
la temperaturile de preparare pentru diferite alimente..

 *Butonul programator mecanic: ajuta la reglarea perio-
adei in care produsele alimentare vor fi gătite în cuptor. 
Programatorul opreste rezistentele la expirarea timpului 
fixat si vă avertizează printr-un apel sonor. Verificați si 
tabelul referitor la timpul recomandat de gatire.

Programatorul pentru functii: ajută la stabilirea rezisten-
telor cu care alimentele asezate în cuptor vor fi gătite. 
Tipurile de programare a rezistentelor aferente aces-
tui buton și funcțiile lor sunt prezentate mai jos. Exista 
posibilitatea ca un anumit model să nu aibă toate tipurile 
de sisteme de încălzire și, prin urmare, tipurile de pro-
grame aferente acestor rezistente.

Figura 7

Figura 9

Figura 10

RO
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TIPURI DE PROGRAME
Pentru ca dumneavoastra sa puteți găti alimente apetisante, gasiti mai jos 

prezentarea tipurilor de programe de gatire ale aparatului și explicațiile esen-
tiale aferente.

Rezistentele superioara și inferioara: un program care poate fi utilizat pentru 
prepararea produselor alimentare cum ar fi tort, pizza, biscuiți și prajituri.

Rezistenta inferioara si ventilator: folosiți-l mai ales pentru gătitul alimentelor 
cum ar fi tartele cu fructe.

Rezistenta superioara si ventilator: este folosit pentru încălzirea sau prăjirea 
bucăților foarte mici de alimente.

Grill și ventilator: este potrivit pentru gătit alimentele de tip carne. Nu omiteti 
să așezați pe un raft inferior în interiorul cuptorului, in timpul prepararii, o tavă de 
gătit cu putina apa.

Ventilator și bec: Poate fi utilizat pentru a impiedica răcirea alimentelor gătite.
Rezistentele superioara-inferioara si ventilator: programul este potrivit pen-

tru gatirea produselor alimentare cum ar fi prăjituri, checuri, lasagna. Este reco-
mandat si pentru gătitul preparatelor din carne.

Grill: Arzatorul de tip grill se utilizeaza pentru pregatirea produselor din carne 
cum ar fi friptura, cârnații și peștele. În timp ce se gateste la grill, tava continand 
apa trebuie să fie plasata în raftul inferior de separatie.

Atunci cand utilizati alimente care prin preparare genereaza mult abur, este 
necesar sa utilizati functii ale cuptorului care includ ventilatorul; in caz contrar 
aburul nu va fi evacuat si se vor forma picaturi de apa.

Rezistentele superioara si 
inferioara Ventilator si lampa

Rezistenta inferioara si         
ventilator

Rezistentele superioara- 
inferioara si ventilator

Rezistenta superioara si 
ventilator Grill mare

Rezistenta grill mica si    
ventilator

RO
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RECOMANDARI PENTRU GATIT
In tabelul de mai jos, puteți găsi informații despre tipurile de produse alimentare 

pe care le-am testat în laboratoarele noastre și carora le-am identificat valorile 
de gătit. Timpii de preparare pot varia în funcție de tensiunea din rețea, calitatea 
alimentului care urmează să fie gătit, cantitate și temperatura. Este posibil ca prin 
utilizarea acestor valori sa se obtina feluri de mancare care sa nu fie pe gustul 
dumneavoastra. Pentru a obține diferite gusturi și rezultatele potrivite pentru prefer-
intele dvs. puteti configura diferite valori prin efectuarea de teste.

ATENȚIE: Inainte de a pune alimentele în interiorul acestuia, cuptorul trebuie 
preîncălzit timp de 7-10 minute.

TABEL PENTRU PREPARARE ALIMENTE

Aliment Functia de 
Gatire

Temperatura 
gatire (°C)

Raftul grilajului de 
separatie

Timp de 
gatire (min.)

Prajitura Static / Static+Ventilator 170-180 2-3 35-45

Tarta Static / Static+Ventilator 170-180 2 25-30

Placinta Static / Static+Ventilator 180-200 2 35-45

Produse de patiserie Static 180-190 2 20-25

Fursecuri Static 170-180 2 20-25

Placinta cu mere Static / Static+Ventilator 180-190 1 50-70

Pandispan Static 200 / 150* 2 20-25

Pizza Ventilator Static 180-200 3 20-30

Lasagna Static 180-200 2-3 25-40

Bezea Static 100 2 50

Pui la grill** Grill+Ventilator 200-220 3 25-35

Peste la grill** Grill+Ventilator 200-220 3 25-35

Friptura de vita** Grill+Ventilator Max 4 15-20

Chiftele la grill** Grill+Ventilator Max 4 20-25

* Nu preincalziti. Prima jumătate a timpului de gătire se recomanda a fi             
la 200°C, în timp ce cealaltă jumătate, la 150°C.

** Alimentele trebuie să fie intoarse după prima jumătate a timpului de           

RO
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preparare.

SIMBOLURILE DE PE PANOUL DE AFISAJ

Indicarea starii de functionare a cuptorului 
• Pornit: gateste sau este pregatit pentru gătit. 
• Oprit: nu găteste.

Indicator al starii cronometrului 
• Pornit: alarma cronometrului este activa. 
• Intermitent: Mod de reglare al cronometrului, reglarea este posibilă cu aju-

torul butoanelor        sau       sau finalizarea sesiunii curente de avertizare. 
• Oprit: Cronometrul nu este activ.

Indicator Blocare acces copii
• Pornit: Blocarea accesului copiilor este activă.
• Oprit: Blocarea accesului copiilor este inactivă.

Indicator stare Gătire automată
• Pornit: functie activă de gătire complet automata sau semi-automată.
• Intermitent: gătirea automată este finalizata sau indicator al starii de 

alimentare.
• Oprit: functia de gătire automată nu este activă.

Tasta minus Tasta plus

Tasta reglare 
moment al zilei

RO
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Ceea ce permite alimentelor pe care le-ati pus în cuptor să fie gata pentru 
servire, în orice moment doriți, este modulul electronic de temporizare. Singurul 
lucru pe care trebuie să-l faceți este sa programati durata de preparare a 
alimentelor și, de asemenea, momentul în care doriti ca mâncarea să fie gata.

Este posibil si să utilizati un ceas cu alarma programat, independent de 
cuptor.

Situatia în care ceasul cu temporizator este înainte sau în urma nu reprezintă 
o defecțiune. Ceasul cu temporizator al cuptorului poate fi înainte sau in urma 
în funcție de frecvența rețelei, deoarece functioneaza in legatura directa cu 
tensiunea de alimentare. Acest fapt nu reprezinta o defecțiune.

PORNIRE
La initierea alimentarii, cuptorul este inactiv si simbolurile moment al zilei și      

clipesc. Ora din zi indicată nu este cea corectă, aceasta trebuind să fie reglata. 
Pentru a activa cuptorul, apasati butonul      și continuati reglarea momentului 
zilei dupa cum este indicat mai jos.

REGLAREA OREI DIN ZI
Reglarea orei este posibilă doar atunci când nu este în curs de desfășurare 

niciun program de gătit. Apăsați      și      simultan timp de 3 secunde pentru a 
intra în modul de reglare și apoi simbolul punct între ore și minute, cifrele în-
cepand să lumineze intermitent. Folosind fie      sau     ,reglați perioada dorită.
Durata maximă de reglare este 23 ore si 59 minute. 

Modul de reglare va fi anulat apoi la 6 secunde după ultima apăsare a      
butonului sau poate fi întrerupt imediat prin apăsarea butonului     .

Observatie: Reglarea momentului zilei este activata si în primele 7 secunde 
după pornire.

REGLAREA CRONOMETRULUI
Cu ajutorul acestei funcții, puteți regla durata exprimata in minute. După ce 

timpul reglat s-a scurs, se va auzi un sunet de alarmă.
Apăsați butonul      o dată pentru a intra în modul de reglare al cronometru-

lui, simbolul      incepand să clipească pe ecran. Folosind fie      sau     ,reglați 
durata dorită. Durata maximă reglabila este de 10 de ore. Modul de reglare 
va fi anulat apoi la 6 secunde după ultima apăsare a butonului sau poate fi 
întrerupt imediat prin apăsarea butonului     .
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ANULAREA SONERIEI DE ALARMA
O dată ce durata reglata a cronometrului s-a scurs, alarma soneriei va 

începe să sune, însoțita de simbolul intermitent       pe ecran. Orice apăsare     
a butoanelor va opri sunetul alarmei și indicatorul luminos. 

Dacă nu se apasă nici un buton, sunetul alarmei se va opri automat după    
5 minute, insa simbolul intermitent va continua sa lumineze intermitent.

GATIT SEMI-AUTOMAT
Acest program de gătit are drept scop initierea imediata a procesului de gat-

ire, pentru o durată specificată. După ce cuptorul este setat la funcția dorită și 
temperatura este fixata prin intermediul butoanelor, efectuati urmatoarele:

1. Apăsați butonul      de două ori si pe ecran se va aprinde intermitent sim-
bolul     . Imediat dupa, pe ecran va aparea simbolul          ce semnifica durata 
gatitului.

2. Utilizand butoanele      sau     , reglați durata de gătit dorita.
3. După 6 secunde de la ultima apăsare a butonului sau prin apăsarea de 

două ori a butonului     , reglarea este finalizată. Simbolul      va ramane con-
stant pe ecran, iar ecranul va afișa ora exacta a zilei.

GATIT COMPLET AUTOMAT
Acest program de gătit are drept scop efectuarea unui proces de gatire 

amanat prin programarea momentului din zi in care alimentele trebuie să fie 
gata. Cu alte cuvinte, cuptorul nu va începe să găteasca imediat, insa isi va 
calcula automat momentul in care va incepe prepararea.

1. Efectuați pasii 1 și 2 ai gătitului semi-automat de mai sus.          semnifica 
finalizarea reglarii duratei gatitului.

2. Apăsați butonul      inca o data si pe ecran se va aprinde intermitent sim-
bolul     . Imediat dupa, pe ecran va fi afisata durata gatitului.

3. Utilizand butoanele      sau     , reglați sfârșitul dorit al perioadei de gatire. 
Simbolul      va dispărea, insa simbolul      va lumina în continuare intermitent 
pe ecran. Acest lucru indică faptul că este programat un proces de gatire au-
tomata, dar gătitul nu a început încă.

4. După 6 secunde de la apăsarea ultimului buton sau prin apăsarea      , 
reglarea va fi finalizată, iar ecranul va afișa ora exacta a zilei.
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FINALIZAREA PROCESULUI DE GATIRE AUTOMATA
După ce procesul de gatire automată a fost finalizat, simbolul      va lumina 

intermitent pe ecran și alarma va suna. Apasarea oricarui buton va opri sunetul 
alarmei, insa simbolul intermitent va continua sa lumineze intermitent până 
când apasati butonul     . Daca nu o opriti, alarma va suna timp de 7 minute.

CADERILE DE TENSIUNE
După orice întrerupere a alimentarii de la rețea, la realimentare cuptorul 

va ramane inactiv, din motive de siguranță. După pornire, cifrele corespun-
zatoare orei din zi și simbolul      vor lumina intermitent, ora trebuind sa fie 
reglata. (A se vedea: sectiunea referitoare la pornire)

Observatie: Cand simbolul      lumineaza intermitent, inseamna că,        
cuptorul este inactiv și trebuie să se intre în modul manual.

BLOCARE ACCES COPII
Această funcție are drept scop impiedicarea oricarei modificari neautoriza-

te a setărilor cronometrului. Funcția va fi activă timp de 30 de secunde după 
ultima apăsare de buton. Va apărea simbolul     . Pentru a-l dezactiva, apăsați 
butonul      timp de 3 secunde. Simbolul      va dispărea.

OPTIUNI DE PROGRAMARE
Ton alarmă:
Prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului      timp de 3 secunde, se 

va genera tonul actual al soneriei. Prin apăsarea butoanelor      si     , puteți 
parcurge 3 tonuri de sonerie disponibile. Ultimul ton de sonerie auzit va fi în-
registrat automat ca ton selectat. Reglarea este finalizata după 6 secunde de 
la ultima apăsare a butonului sau prin apăsarea     .

Reglare luminozitate:
Apăsarea și menținerea apăsată a butonului      timp de 3 secunde, va avea 

ca rezultat indicarea gradului actual de luminozitate. Prin apăsarea butoanelor   
si     , puteți parcurge 8 nivele de luminozitate disponibile. Ultimul nivel de 

luminozitate vazut va fi înregistrat automat ca nivel selectat. Reglarea este 
finalizata după 6 secunde de la ultima apăsare a butonului sau prin apăsarea      .

Observatie: Reglarile implicite sunt cele mai inalte.
Observatie: Opțiunile programabile sunt permanente, continutul acestora 

nefiind pierdut dupa producerea unei pene de curent.
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UTILIZAREA CUPTORULUI
Prima utilizare a cuptorului
In continuare, sunt enumerate lucrurile pe care trebuie să le faceți la prima uti-

lizare a cuptorului, după efectuarea conexiunilor necesare conform instrucțiunilor:

1. Îndepărtați etichetele sau accesoriile atașate în interiorul cuptorului. În cazul în 
care există, indepartati folia de protecție de pe partea frontală a aparatului.

2. Îndepărtați praful si resturile de ambalaj prin ștergerea interiorului cuptorului cu 
o cârpă umedă. Interiorul cuptorului trebuie să fie gol. Conectați cablul aparatului 
la priza electrică.

3. Fixati butonul termostatului la temperatura cea mai ridicată (240 Max.°C) și 
lasati cuptorul sa functioneze timp de 30 de minute, cu ușa închisă. Intre timp, este 
posibil să apară putin fum sau miros, insa acest lucru este normal.

4. După ce acesta se raceste, stergeți interiorul cuptorului cu apă calduta si de-
tergent, iar apoi uscati-l cu o cârpă curată. Acum cuptorul dumneavoastra este 
gata pentru utilizare.

Utilizarea normală a cuptorului
1. Pentru a începe procesul de gatire, reglați butonul termostatului și temperatura 

la care doriți să gatiti alimentele.

2. Puteți fixa timpul de gătire dupa dorinta, cu ajutorul programatorului mecan-
ic pentru modelul DO 82. Temporizatorul va scoate de sub tensiune rezistentele 
atunci când timpul a expirat și va va alerta prin sunetul soneriei.

3. Temporizatorul opreste rezistentele și furnizează semnal acustic atunci când 
timpul de gătit expiră, în conformitate cu informațiile introduse în cazul modelelor 
cu programator electronic (modelele DO 86).

4. Sistemul de răcire al aparatului va continua să funcționeze si după ce prepa-
rarea este finalizată. In acest caz, nu intrerupeti alimentarea cu energie electrica a 
aparatului care este necesara pentru racirea acestuia. Sistemul se va opri după ce 
procesul de răcire este finalizat.
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Pozitiile grilajelor laterale: 

Este important să-l amplasati corect în raf-
turile metalice. Nu lăsați grilajul lateral sa se 
sprijine de peretele din spate al cuptorului. 
Pozițiile rafturilor sunt afișate in lateral.

INLOCUIREA BECULUI CUPTORULUI
ATENȚIE: Pentru a evita electrocutarea, înainte de a schimba lampa, asigu-

rați-vă că circuitul aparatului este deschis. (circuit deschis înseamnă că alimen-
tarea este oprita). Mai întâi, deconectați alimentarea aparatului și asigurați-vă că 
aparatul este rece.

Indepartati protecția din sticla prin rotire, așa cum este indicat în figura din partea 
stângă. Dacă aveți dificultăți la operatiunea de rotire, folosirea mănușilor de plastic 
vă va fi de ajutor.

Apoi scoateți lampa prin desurubare si instalați noua lampă cu aceleași specifi-
cații. Reinstalati protecția din sticlă, conectați cablul de alimentare al aparatului 
la priza electrică și finalizati înlocuirea. Acum cuptorul dumneavoastra este gata 
pentru utilizare.

Asamblarea lampii (Tip G9):                    Asamblarea lampii (Tip E14):

Raftul 4
Raftul 3
Raftul 2
Raftul 1

Figura 11

220-240 V, AC
15-25 W

Figura 12

220-240 V, AC
15 W

Figura 13
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CURATAREA SI MONTAREA UȘII CUPTORULUI

Pentru a reinstala ușa cuptorului, efectuati in mod invers operatiunile facute 
pentru demontare.

Figura 14

Figura 14.1 Figura 14.2 Figura 15.1 Figura 15.2

Figura 15

Deschideti complet 
usa prin tragerea 

usii cuptorului spre 
dumneavoastra. 

Efectuati apoi oper-
atiunea de deblo-
care prin tragerea 

sistemului de blocare 
al balamalei in sus 

cu ajutorul unei 
surubelnite, dupa 

cum este indicat in 
Figura 14.1

Fixati sistemul de 
blocare al balamalei 
in cel mai larg unghi

ca în Figura 14.2
Reglati ambele 

balamale pentru a 
fixa usa cuptorului 
la cuptor in aceeasi 

pozitie.

Dupa aceea, inchi-
deti usa deschisa 
a cuptorului astfel 
incat sa se afle in 

pozitie de contact cu 
sistemul de blocare 
al balamalei ca in

Figura 15.1

Pentru o indepar-
tare usoara a usii 
cuptorului atunci 

cand ajunge foarte 
aproape de pozitia 

inchis, tineti de later-
ale cu ambele maini 
ca in Figura 15.2 si 

trageti in sus.
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ACCESORII

Tava (2 buc.) 
Se folosesc pentru produsele de patiserie           
(fursecuri, biscuiți, etc.), alimentele congelate.

Gratar metalic 
Folosit pentru rumenire sau introducerea produselor 
alimentare care urmează să fie coapte, rumenite 
sau decongelate în raftul dorit.

Grilaj lateral 
In timp ce gătiți, puteți aseza o tava adâncă și o 
tava obisnuita pe rafturile inferioare și superioare 
ale grilajelor laterale.

Gratar interior al tavii 
Pe gratarul metalic sunt asezate alimentele care in 
mod obisnuit se lipesc în timp ce sunt gătite, cum 
ar fi friptura. Astfel, contactul alimentelor cu tava și 
lipirea sunt impiedicate.
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ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE
1. Scoateți stecherul cablului de alimentare din priza electrică.
2. Nu curățați părțile interioare, panoul, tăvile și celelalte elemente ale 

produsului cu instrumente dure, cum ar fi periile, buretii din sarma sau 
cuțitele. Nu utilizați materiale abrazive, care produc zgarieturi sau detergent.

3. Stergeti elementele de interior ale produsului cu o cârpă și săpun, clatiti, 
apoi uscați bine cu o cârpă moale.

4. Suprafețele de sticlă se curăță cu materiale speciale de curățare pentru 
sticla.

5. Nu curățați produsul cu produse de curățare pe baza de aburi.
6. In timp ce curățati produsul, nu folosiți niciodată materiale inflamabile 

cum ar fi acizii, diluantii sau benzina.
7. Nu spălați niciun element al aparatului în mașina de spălat vase.
8. Pentru murdărie și pete, folosiți stearat de potasiu (un săpun moale) 

Puteti să efectuați curățarea cu o cârpă cu textură moale, pentru a nu zgâria 
suprafețele, în conformitate cu figurile de mai jos.

CURATAREA ELEMENTELOR DIN STICLA
Ridicati prin apăsarea pe dispozitivele de blocare din plastic aflate pe partile 

stângă și dreaptă, așa cum se arată în Figura 16 și trăgând profilul către 
dumneavoastră ca în Figura 17. După ce profilul este îndepărtat așa cum se 
arată în figura 18, panoul de sticla este eliberat. Scoateți geamul, tragand 
spre dumneavoastra cu atenție. Geamul exterior este fixat la profilul ușii 
cuptorului. Aveți posibilitatea să efectuați cu ușurință o curățare a geamurilor, 
după ce acestea sunt eliberate. După ce activitatile de curatare si întreținere 
sunt finalizate, puteti fixa geamurile inapoi efectuand aceleasi operatii insa in 
sens invers. Asigurați-vă că profilul este așezat corect pe pozitie.

Figura 16 Figura 17 Figura 18
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LOCALIZAREA SI REZOLVAREA PROBLEMELOR
Inainte de a apela serviciul tehnic, puteți rezolva problemele cu care va  

confruntati in ceea ce priveste produsul, prin verificarea următoarelor aspecte.

În cazul în care cuptorul nu functioneaza;
• Verificați dacă cablul electric al cuptorului este conectat la priza.

• Verificați, în condiții de siguranță, daca există tensiune în rețea.

• Verificați siguranțele.

• Verificați dacă cablul electric al cuptorului este deteriorat.

ELIMINARE ECOLOGICA
Aruncați ambalajul într-o manieră ecologica.
Acest aparat este etichetat în conformitate cu
Directiva Europeana 2012/19/UE în ceea ce privește aparatele 
electronice și electrice uzate (deșeuri de echipamente electrice 
și electronice - DEEE). 
Liniile directoare ale regulamentului determină cadrul de lucru 
pentru returnarea și reciclarea aparatelor uzate, după caz, pe 
întreg teritoriul UE.

INFORMAȚII REFERITOARE LA AMBALAJ
Materialele din care este alcatuit ambalajul produsului sunt fabricate din 

materiale reciclabile, în conformitate cu Reglementările noastre Naționale 
referitoare la Mediu.

Nu aruncați ambalajul împreună cu deșeurile menajere sau de altă natură. 
Predati-le la punctele de colectare ambalaje desemnate de către autoritățile 
locale.
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Dear Customer,

Thank you for relying on this product.
We aim to allow you to optimally and efficiently use this                  

environment-friendly product produced in our modern facilities under 
precise conditions with respect to sense of quality in total.

We advise you to read these operating manual thoroughly before using 
the oven and keep it permanently so that the features of the built-in oven 
you have purchased will stay the same as the first day for a long time. 

NOTE:
This Operating Manual is prepared for multiple models. Your appliance 

may not feature some functions specified in the manual.
The product images are schematic.

This product has been produced in modern environment-friendly              
facilities without adversely affecting nature.

Products marked with (*) are optional.

"Complies with WEEE Regulation"
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IMPORTANT WARNINGS
1. WARNING: To avoid electric shock, ensure that the 

appliance circuit is open before changing the lamp.
2. WARNING: All supply circuit connections must be 

disconnected before accessing terminals.
3. WARNING: The accessible parts may be hot during  

use of grid. Children must be kept away.
4. WARNING: Fire hazard; do not store materials on 

cooking surface.
5. WARNING: If the surface is cracked, open the        

appliance circuit to avoid risk of electric shock.
6. WARNING: Appliance and its accessible parts are  

hot during operation.
7. Setting conditions of this appliance are specified 

on the label.(Or on the data plate)
8. Accessible parts might be hot during use of grill. 

Small children should be kept away.
9. WARNING: Appliance is intended for cooking only. It 

should not be used for other purposes like heating a room.
10. There are additional protective tools avoiding 

contact with oven doors. This part must be attached 
when it's likely that there are children around.
11. Do not use steam cleaners to clean the appliance.
12. NEVER try to put out the fire with water. Only 

shut down the appliance circuit and then cover the 
flame with a cover or a fire blanket.
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13. Hard and abrasive cleaners or hard metal scrapers 
should not be used to clean the oven glass door, as 
these can scratch the surface and cause breaking.
14. Ensure that door is fully closed after food is 

placed.
15. Children under 8 years of age should be kept 

away, if they cannot be monitored continuously.
16. Touching the heating elements should be avoided.
17. This appliance can be used by children over 8 

years of age, people with physical, hearing or mental 
challenges or people with lack of experience or knowl-
edge; as long as control is ensured or information is 
provided regarding the dangers.
18. The appliance hasn't been designed for operation 

with an external time or a separate remote control 
system.
19.This device has been designed for domestic use.
20. Cleaning and user maintenance can't be made 

by children without adult supervision.
21. Children must not play with the appliance. 

Cleaning and user maintenance shouldn't be made   
by children unless they are older than 8 years old   
and under adult supervision.
22. Make sure that children at and under 8 can't 

reach appliance and appliance cable.
23. Keep curtains, tissue paper or combustible     

(inflammable) materials away from appliance before 
starting to use it. Do not place inflammable or 
combustible materials in or on the appliance.
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INTRODUCING THE APPLIANCE

1.Control Panel   2.In Tray Wire Grill
3.Standard Tray   4.Oven door

1

2
3

4

5. Lamp
6. In Tray Wire Grill
7. Standard Tray 

6

5

7
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS 60 cm Built-In Oven

Lamp Power 15-25W

Thermostat 40-240 / Max °C

Lower Heater 1200W

Upper Heater 1000W

Grill Heater Small Grill 1000W  Big Grill 2000W

Supply Voltage 220V-240V 50/60 Hz

Technical specifications can be changed without prior notice to       
improve product quality.

The values provided with the appliance or its accompanying documents 
are laboratory readings in accordance with the respective standards. 
These values may differ depending on the use and ambient conditions.

Figures in this guide are schematic and may not be exactly match your 
product. 

INSTALLATION OF APPLIANCE
Ensure that electrical installation is suitable for operationalising the 

appliance. If not, call an electrician and plumber to make necessary   
arrangements. Manufacturing firm can't be hold responsible for damages 
to arise due to operations by unauthorized people and product warranty 
becomes void.

WARNING: It is customer's responsibility to prepare the location the 
product shall be placed on and also have power utility prepared.

WARNING: The rules about electrical local standards must be adhered   
to during product installation.

WARNING: Check for any damage on the product before installing it. 
Do not have product installed if it's damaged. Damaged products pose 
danger for your safety.
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Important Warnings for Installation:

Cooling fan shall take extra steam out 
and prevent outer surfaces of appliance 
from overheating during operation of 
oven. This is a necessary condition for 
better appliance operation and better 
cooking.
Cooling fan shall continue operation 
after cooking is finished. Fan shall 
automatically stop after cooling is          
completed.

A clearance must be left behind the enclosure where you'll place the 
appliance for efficient and good operation. This clearance shouldn't 
be ignored as it's required for ventilation system of the appliance to        
operate.

Right Place For Installation
Product has been designed to be mounted to worktops procured from 

market. A safe distance must be left between the product and kitchen 
walls or furniture. See the drawing provided on the next page for proper 
distances. (values in mm).

• Used surfaces, synthetic laminates and adhesives must be heat 
resistant. (minimum 100°C).

• Kitchen cupboards must be level with product and secured.
• If there is a drawer below the oven, a rack must be placed          

between oven and drawer.
WARNING: Do not install the product next to refrigerators or coolers. 

The heat emitted by the product increases the energy consumption of 
cooling devices.

WARNING: Do not use door and/or handle to carry or move the product.

Figure 1
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60 cm Built-In Oven Installation and Mounting
Place of use for product must be located before starting installation. 
Product mustn't be installed in places which are under the effect of 

strong air flow. 
Carry the product with minimum two people. Do not drag the product 

so that floor isn't damaged. 
Remove all transportation materials inside and outside the product. 

Remove all materials and documents in the product.
Installation Under Counter
Cabin must match the dimensions provided in Figure 2. 
A clearance must be provided at the rear part of the cabin as           

indicated in the figure so that necessary ventilation can be achieved. 
After mounting, the clearance between lower and upper part of 

the counter is indicated in Figure 5 with "A". It's for ventilation and 
shouldn't be covered.

Installation In An Elevated Cabinet
Cabin must match the dimensions provided in Figure 4. 
The clearances with the dimensions indicated in the figure must be 

provided at the rear part of cabin, upper and lower sections so that    
necessary ventilation can be achieved.

Installation Requirements
Product dimensions are provided in the Figure 3. 
Furniture surfaces for mounting and mounting materials to be used 

must have a minimum temperature resistance of 100 °C. 
Mounting cabin must be secured and its floor must be plane for   

product not to tilt over. 
Cabin floor must have a minimum strength that would handle a load  

of 60 kg. 
Placing and Securing the Oven
Place the oven into the cabin with two or more people. 
Ensure that oven's frame and front edge of the furniture match       

uniformly. 

GB



37

Supply cord mustn't be under the oven, squeeze in between oven    
and furniture or bend. 

Fix the oven to the furniture by using the screws provided with the 
product. Screws must be mounted as shown in Figure 5 by passing 
them through plastics attached to frame of the product. Screws mustn't 
be overtightened. Otherwise, screw sockets might be worn. 

Check that oven doesn't move after mounting. If oven isn't mounted in 
accordance with instructions, there is a risk of tilt over during operation. 

Electrical Connection 
Mounting place of the product must have appropriate electrical        

installation. 
Network voltage must be compatible with the values provided on       

type label of product. 
Product connection must be made in accordance with local and      

national electrical requirements. 
Before starting the mounting disconnect network power. Do not      

connect the product to network until its mounting is completed.
Mounting

Figure 2
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IMPORTANT WARNINGS
Electrical Connection and Safety
This oven must be installed and connected to its place correctly      

according to manufacturer instructions and by an authorized service. 
Appliance must be installed in an oven enclosure providing high     

ventilation.
Electrical connections of the appliance must be made only via sockets 

having earth system furnished in compliance with rules. Contact an 
authorized electrician if there is no socket complying with the earthed 
system at where appliance will be placed. Manufacturing company is   
by no means responsible for damage resulting from connection of 
non-earthed sockets to appliance.

Plug of your oven must be earthed; ensure that socket for the plug 
is earthed. Plug must be located in a place that can be accessed after 
installation.

Your oven has been manufactured as 220-240 V 50/60 Hz. AC power 
supply compliant and requires a 16 Amp fuse. If your power network 
is different that these indicated values, refer to an electrician or your 
authorized service.

A

Figure 5
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When you need to replace the electrical fuse, please ensure that    
electrical connection is made as follows:

• Phase (to live terminal) brown cable
• Blue cable to neutral terminal
• Yellow-green cable to earth terminal
Oven disconnecting switches must be in an accessible place for final 

user while oven is in its place.
Power supply cable (plug in cable) mustn't touch hot parts of the appliance.
If supply cord (plug in cable) is damaged, this cord must be replaced 

by the importer or its service agent or an equally competent personnel to 
prevent a hazardous situation.

CONTROL PANEL

Adjustment can be made only when button is popped for models with 
pop-up button.

Make sure that button is popped by pressing on the 
button as shown in the figure at left side.

Function Button Mechanical Timer Thermostat

Function Button Digital Timer Thermostat

Figure 6 
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You can make necessary adjustments by turning 
right or left when button is popped enough. 

  

 Thermostat Button: Helps to set cooking temperature 
of the food to be cooked in the oven. You can set 
the desired temperature by turning the button after 
placing the food into the oven. Check cooking table 
related to cooking temperatures of different foods.

 *Mechanical Timer Button: Helps to set time for the 
food to be cooked in the oven. Timer de-energizes 
the heaters when set time expires and warns you  
by ringing. See cooking table for cooking times.

Program Button: Helps to set with which heaters 
the food placed in oven will be cooked. Heater 
program types in this button and their functions 
are stated below. Every model might not have 
all heater types and thus program types of these 
heaters.

Figure 7

Figure 9

Figure 8

Figure 10
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PROGRAM TYPES
Heating program types in your appliance and important explanations 

of them are provided below for you can cook different foods appealing  
to your taste.

Lower and upper heating elements: A program that can be used for  
cooking foods like cake, pizza, biscuit and cookie.

Lower heating element and fan: Use mostly for cooking foods like fruit 
cake.

Upper heating element and fan: Used for post heating or roasting very 
little pieces of foods.

Grill and fan: Suitable for cooking meat type foods. Do not forget to 
place a cooking tray in a lower rack inside the oven and a little water   
in it while grilling.

Fan and Lamp: Can be used to prevent the cooling of your cooked food.
Lower and upper heating element and fan: The program suitable for  

cooking foods like cakes, dried cakes, lasagne. Suitable for cooking 
meat dishes, as well.

Grill: Grill cooker is used for grilling meat like foods such as steak, 
sausage and fish. While grilling, tray should be placed in the lower    
rack and water must be placed in it.

Lower and Upper Heating 
Elements 

Fan and Lamp

Lower Heating Element and Fan
Lower-Upper Heating Element 
and Fan 

Upper Heating Element and Fan Grill

Small Grill and Fan
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COOKING RECOMMENDATIONS
You can find in the following table the information of food types which 

we tested and identified their cooking values in our labs. Cooking times 
can vary depending on the network voltage, quality of material to be 
cooked, quantity and temperature. Dishes to cook by using these values 
might not appeal to your taste. You can set various values for obtaining 
different tastes and results appealing to your taste by making tests.

WARNING: Oven must be preheated for 7-10 minutes before placing 
the food in it.

COOKING TABLE

Food
Cooking 
Function

Cooking 
Temperature (°C)

Cooking 
Rack

Cooking 
Time (min.)

Cake Static / Static+Fan 170-180 2-3 35-45

Small Cake Static / Turbo+Fan 170-180 2 25-30

Pie Static / Static+Fan 180-200 2 35-45

Pastry Static 180-190 2 20-25

Cookie Static 170-180 2 20-25

Apple Pie Static / Turbo+Fan 180-190 1 50-70

Sponge cake Static 200/150* 2 20-25

Pizza Static Fan 180-200 3 20-30

Lasagne Static 180-200 2-3 25-40

Meringue Static 100 2 50

Grilled Chicken** Grill+Fan 200-220 3 25-35

Grilled Fish** Grill+Fan 200-220 3 25-35

Calf Steak** Grill+Fan Max 4 15-20

Grilled Meatball** Grill+Fan Max 4 20-25

* Do not preheat. First half of cooking time is recommended to be at 
200°C de while the other half at 150°C.

** Food must be turned after half of the cooking time.
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SCREEN SYMBOLS

Oven Status Indication
• On: Cooking or ready for cooking.
• Off: No cooking.

Minute Minder Status Indication
• On: Minute minder alarm active.
• Flashing: Minute minder adjustment mode , adjustment possible by  

or     buttons or current minute minder alarm completed.

• Off: Minute minder is not active.

Child Lock Indication
• On: Child Lock is active.
• Off: Child Lock is inactive.

Automatic cooking Status Indication
• On: Full or semi auto-cooking active.
• Flashing: Auto cooking completed or power on condition.
• Off: No auto cooking active.

Minus Button Plus Button

Time of Day      
Adjustment Button
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It is an electronic timing module enabling your food you have put in 
the oven to be ready for service at any time you like. The only thing you 
need to do is to programme the cooking time of the food and also the 
time when you would like your food to be ready.

It is also possible to use a minute-programmed alarm clock independent 
from the oven. 

The case where the time clock is behind or ahead is not a malfunction. 
The oven time clock may be put back or ahead according to mains fre-
quency as it runs directly with mains voltage. This is not a malfunction.

POWER ON
At power on, oven is inactive, time of day and     symbols are flashing. 

The indicated time of day is not correct and has to be adjusted. Press 
 to activate the oven and proceed adjusting the time of day as below.

TIME OF DAY ADJUSTMENT
Time of Day adjustment is only possible when no cooking program is 

in progress. Press     and     simultaneously for 3 seconds to enter the 
adjustment mode and then the dot symbol in between hours and minutes 
digits will start to flash.Using either     and     adjust the desired duration. 
The maximum adjustable duration is 23h 59 minutes. 
Adjustment mode will be abandoned within 6 seconds after the last but-
ton press or can be terminated immediately by pressing the     button.

Note: Time of Day adjustment is also activated in first 7 seconds after 
power on.

SETTING THE MINUTE MINDER
With this function, you can adjust a duration in minutes . After the 

adjusted time has been elapsed, an alarm sound will be produced.

Press     button once to enter the minute minder adjustment mode,     
symbol will start flashing on the screen. Using either     or     ,adjust the 
desired duration. The maximum adjustable duration is 10 hour. Adjust-
ment mode will be abandoned within 6 seconds after the last button 
press or can be terminated immediately by pressing the      button.
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CANCELLING THE ALARM BUZZER SOUND
Once the adjusted minute minder duration is elapsed, the buzzer 

alarm will start to sound , accompanied by the flashing     symbol on the 
screen. Any button press will stop the alarm sound and this indication. 
If no button is pressed, the alarm sound will end automatically after 5 
minutes, but the flashing symbol will go on.

SEMI AUTOMATIC COOKING
This cooking program is intented to start cooking immediately for a 

specified duration. After the oven is set to the desired function and  

Temperature via the oven knobs:

1. Press the     button twice,     symbol will flash on the screen.             
and duration of cooking will show on the screen one after another. 

2. Using     or     buttons, adjust the desired cooking duration.       

3. After 6 seconds of the last button press or by pressing     twice, the 
adjustment is completed.     will be steady on the screen and the 
display shows the current time of day.

FULL AUTOMATIC COOKING
This cooking program is intented to perform a delayed cooking by 

programming the time of day ,when the food should be ready. In other 
words, the oven will start cooking not immediately but will automatically 
calculate the time to start cooking.

1. Perform step 1 and 2 of the semi auto cooking as above.                          
(cooking duration adjustment)

2. Press     button once again,     symbol will flash on the screen and          
duration of cooking will show on the screen one after another. 

3. Using     or     buttons, adjust the desired end of cooking time.     
symbol will disappear but     symbol will be still flashing on the 
screen. This indicates that an automatic cooking is programmed 
but cooking has not started yet.

4. After 6 seconds of the last button press or by pressing    , the     
adjustment will be completed, the display shows the current time 
of day.
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AUTO COOKING END
After the automatic cooking has been completed,     symbol will be 

flashing on the screen and the buzzer alarm will sound. Any button 
press will stop the alarm sound but the flashing symbol will go on till     
button is pressed. The buzzer alarm will sound for 7 minutes if not 
stopped.

POWER INTERRUPTS
After any interrupt of mains power, your oven will be inactive after the 

power is restored, for safety reasons. After power on, the time of day 
digits and     symbol will flash and the time of day has to be adjusted. 
(see:power on)

Note: The flashing     symbol indicates that the oven is inactive and 
you have to enter the manual mode.

CHILD LOCK
This function is intented to prevent any unauthorized modification of 

the timer settings. This function will be active, within 30 seconds after 
the last button press.    will appear. To deactive it, press the     button 
for 3 seconds.     will disappear.

PROGRAMMABLE OPTIONS
Alarm tone:
Pressing and holding the     button for 3 seconds will result in the 

currenly valid buzzer tone being produced. By pressing     and     but-
tons, you may scroll through 3 available buzzer tones. The last heard 
buzzer tone will be automatically recorded as the selected tone. After 
6 seconds of the last button press or by pressing    , the adjustment is 
completed. 

Brightness setting:
Pressing and holding the     button for 3 seconds will result in the  

currenly valid brightness setting being showed.By pressing     and      
buttons, you may scroll through 8 available brightness setting. The last 
seen brightness setting will be  automatically recorded as the selected 
setting. After 6 seconds of the last button press or by pressing     , the 
adjustment is completed.

Note: Default settings are highest.
Note: Programmable options are nonvolatile and will be resident after 

any power failure.
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USING THE OVEN
Initial Use of Oven

Here are the things you must do at first use of your oven after making 
its necessary connections as per instructions:

1. Remove labels or accessories attached inside the oven. If any, take 
out the protective folio on front side of the appliance.

2. Remove dust and package residues by wiping inside of the oven 
with a damp cloth. Inside of oven must be empty. Plug the cable of    
appliance into the electrical socket.

3. Set the thermostat button to the highest temperature (240 Max. °C) 
and run the oven for 30 minutes with its door closed. Meanwhile a 
slight smoke and smell might occur and that's a normal situation.

4. Wipe inside of the oven with a slightly warm water with detergent 
after it becomes cold and then dry with a clean cloth. Now you can use 
your oven.

Normal Use of Oven

1. Adjust thermostat button and temperature at which you want to 
cook the food to start cooking.

2. You can set cooking time to any desired time by using the button at 
models with mechanical timer. Timer will de-energize heaters when time 
expired and provide warning beep as ringing. (DO 82)

3. Timer turns the heaters off and provides audible signal when    
cooking time expires in line with the information entered in the models 
with digital timer. (DO 86)

4. Cooling system of the appliance will continue to operate after   
cooking is completed. Do not cut the power of appliance in this situation 
which is required for appliance to cool down. System will shut down 
after cooling is completed. 
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Rack Positions:

It is important to place it right in the wire 
rack. Do not let the wire rack lean against 
the back wall of the oven. The shelf posi-
tions are shown on the side.

REPLACING OVEN LAMP

WARNING: To avoid electric shock, ensure that the appliance circuit is 
open before changing the lamp. (having circuit open means power is off)
First disconnect the power of appliance and ensure that appliance is cold.

Remove the glass protection by turning as indicated in the figure on the 
left side. If you have difficulty in turning, then using plastic gloves will 
help you in turning.

Then remove the lamp by turning, install the new lamp with same speci-
fications. Reinstall glass protection, plug the power cable of appliance into       
electrical socket and complete replacement. Now you can use your oven.

Lamp assembly (Type G9):   Lamp assembly (Type E14):

Rack 4
Rack 3
Rack 2
Rack 1

Figure 11

220-240 V, AC

15-25 W

Figure 12

220-240 V, AC

15 W

Figure 13

GB



51

CLEANING AND MOUNTING OVEN DOOR

Reversely perform respectively what you did while opening door to 
reinstall oven door back.

Figure 14

Figure 14.1 Figure 14.2 Figure 15.1 Figure 15.2

Figure 15

Open the door fully 
by pulling the oven 

door toward 
yourself. Then 
perform unlock 

operation by 
pulling the hinge 

lock upwards 
with the aid of      
screwdriver as 
indicated in 
Figure 14.1. 

Set the hinge lock 
to the widest angle 
as in Figure 14.2. 

Adjust both hinges 
connecting oven 

door to the oven to 
the same position.

Later, close the 
opened oven door 
so that it will be 
in a position to 
contact with  

hinge lock as in 
Figure 15.1.

For easier removal 
of oven door, when 
it comes close to 
closed position, 
hold the cover 

with two hands as 
in Figure 15.2  

and pull upwards.
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ACCESSORIES

Tray (2 pcs.)
Used for pastry (cookie, biscuit etc.), frozen 
foods.

Wire Grill
Used for roasting or placing foods to be 
baked, roasted and frozen into desired rack.

Wire Racks
You can place deep tray and tray on lower and 
upper wire racks while cooking.

In Tray Wire Grill 
Foods to stick while cooking such as steak 
are placed on in tray grill. Thus contact of 
food with tray and sticking are prevented.
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MAINTENANCE AND CLEANING
1. Remove the power plug from electrical socket.
2. Do not clean inner parts, panel, trays and other parts of the       

product with hard tools such as bristle brush, wire wool or knife.         
Do not use abrasive, scratching materials or detergent.

3. Rinse after wiping the parts at inner parts of the product with     
soapy cloth, then dry thoroughly with a soft cloth.

4. Clean glass surfaces with special glass cleaning material.
5. Do not clean your product with steam cleaners.
6. Never use combustibles like acid, thinner and gas while cleaning  

your product.
7. Do not wash any part of the product in dishwasher.
8. "Use potassium stearate (soft soap) for dirt and stains.
You can perform cleaning with a soft textured cloth not to scratch    

surfaces according to the figures below.

CLEANING OVEN GLASS
Lift by pressing on plastic latches on left and right side as shown in 

Figure 16 and pulling the profile toward yourself as in Figure 17. Glass 
is released after profile is removed as shown in Figure 18. Remove the 
released glass by pulling toward yourself carefully. Outer glass is fixed 
to oven door profile. You can perform glass cleaning easily after glasses 
are released. You can mount glasses back by performing the operations 
reversely after cleaning and maintenance are completed. Ensure that 
profile is seated properly in place.

Figure 16 Figure 17 Figure 18
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TROUBLESHOOTING
You can solve the problems you can face with your product by    

checking the following points before calling the technical service. 
If Oven Doesn't Work;  
• Check if electrical cable of the oven is plugged. 
• Safely check if there is power in the network.
• Check the fuses.
• Check if electrical cable of the oven is damaged.

ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL

Dispose of packaging in an environmentally-friendly 
manner.
This appliance is labelled in accordance with European 
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and 
electronic appliances (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE). The guideline determines the 
frame work for the return and recycling of used 
appliances as applicable throughout to the EU.

PACKAGE INFORMATION
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable 

materials in accordance with our National Environment Regulations. 
Do not dispose of the packaging materials together with the domestic 
or other wastes. Take them to the packaging material collection points                
designated by the local authorities.
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