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2 Οδηγός χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προτού χρησιμοποιήσετε τον φούρνο σας για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης που τον συνοδεύουν.
Ανάλογα με το μοντέλο, τα εξαρτήματα που περιέχει ο φούρνος σας ενδέχεται να 
διαφέρουν σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται.
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Ελληνικά

1   Πίνακας χειρισμού
2   Αντίσταση γκριλ
3   Στήριγμα ταψιών
4   Σχάρα
5   Ταψί
6   Μεντεσές
7   Εσωτερικό κρύσταλλο
8   Έξοδος αέρα ψύξης
9   Στερέωση στο έπιπλο
10   Λαμπτήρας
11   Πίσω πάνελ
12   Μοτέρ με φτερωτή  
        παραγωγής αέρα
13   Λάστιχο φούρνου
14   Πόρτα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ1
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Πίνακας χειρισμού

Σύμβολα του διακόπτη επιλογής λειτουργίας

1  Διακόπτης επιλογής λειτουργίας

2  Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας

3  Χρονοδιακόπτης

4  Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης 
Ένδειξη ότι ο φούρνος μεταδίδει 
θερμότητα στα τρόφιμα

1 3 2 4

Μοντέλα HRB 6100

Περιγραφή του φούρνου
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Λειτουργίες του φούρνου

 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

 ΓΚΡΙΛ / ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

 ΓΚΡΙΛ

 ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕ AEPA

 eco

 ΑΠΟΨΥΞΗ

 ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

 HYDROCLEAN 

Χρήση του φούρνου
ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

1. Επιλέξτε θερμοκρασία και λειτουργία ψησί-
ματος.

2. Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, γυρίστε τους 
διακόπτες στη θέση  για να σβήσετε τον 
φούρνο.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 

Χειροκίνητη λειτουργία
1. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη προς τα αρι-

στερά μέχρι τη θέση .
2. Επιλέξτε θερμοκρασία και λειτουργία ψησί-

ματος.
3. Φέρετε τους διακόπτες στη θέση  για να 

σβήσετε τον φούρνο.

Λειτουργία με χρονοδιακόπτη
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προεπιλέξετε 
τον χρόνο ψησίματος. Για να την ενεργοποιήσετε:

1. Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησί-
ματος.

2. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη προς τα δε-
ξιά, έως τη θέση «120» λεπτά και έπειτα 
στρέψτε τον προς την αντίθετη φορά για να 
επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο ψησίματος.

3. Όταν παρέλθει το προγραμματισμένο χρο-
νικό διάστημα, θα ακουστεί ένα ηχητικό 
σήμα και ο φούρνος θα σταματήσει να θερ-
μαίνεται.

4. Φέρετε τους διακόπτες στη θέση  για να 
σβήσετε τον φούρνο.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την περιγραφή της χρήσης κάθε λειτουργίας, 
συμβουλευτείτε τον οδηγό μαγειρέματος που συ-
νοδεύει τον φούρνο σας.
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Ελληνικά

Λειτουργία Teka Hydroclean® 

Η λειτουργία αυτή διευκολύνει τον καθαρισμό 
λιπαρών και λοιπών υπολειμμάτων τροφών που 
έχουν προσκολληθεί στα τοιχώματα του φούρνου.
Για ευκολία στον καθαρισμό, αποφεύγετε τη 
συσσώρευση ρύπων. Καθαρίζετε τακτικά τον 
φούρνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
TEKA HYDROCLEAN®

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη ρίχνετε νερό στο εσωτερικό του φούρ-
νου όταν είναι ζεστός γιατί μπορεί να υπο-
στεί φθορά το εμαγιέ.

 
Ο κύκλος καθαρισμού πρέπει να πραγματοποι-
είται πάντα με τον φούρνο κρύο. Εάν ο φούρ-
νος είναι πολύ ζεστός, ενδέχεται να μην έχετε 
τα ίδια αποτελέσματα και να υποστεί φθορά 
το εμαγιέ.
Αφαιρέστε πρώτα τα ταψιά και όλα τα εξαρτή-
ματα από το εσωτερικό του φούρνου, καθώς 
και τα στηρίγματα για τα ταψιά ή τους τηλεσκο-
πικούς οδηγούς. Για να το κάνετε, ακολου-
θήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο εγ-
χειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης που 
σας παραδίδεται μαζί με τον φούρνο σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε ένα 
κουταλάκι ήπιο απορρυπαντικό για πιάτα στο 
νερό προτού το ρίξετε πάνω στο πανί κουζίνας.

3. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας 
στη θέση 

 
.

4. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής θερμοκρα-
σίας στους 90º C.

5. Προγραμματίστε διάρκεια λειτουργίας 4 λε-
πτών στον χρονοδιακόπτη.

6. Όταν περάσουν τα 4 λεπτά, θα ακουστεί 
ένα ηχητικό σήμα και ο φούρνος θα σταμα-
τήσει να θερμαίνεται.

7. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας 
στη θέση .

8. Περιμένετε 20 λεπτά περίπου ώσπου να 
κρυώσει το εσωτερικό του φούρνου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου μέχρι 
να ολοκληρωθεί η φάση ψύξης:
Είναι απαραίτητη για να έχει σωστά αποτε-
λέσματα η λειτουργία Hydroclean®. 

9. Τώρα μπορείτε με ένα υγρό πανί να απομα-
κρύνετε όποια υπολείμματα ρύπων και το 
νερό που περισσεύει.

Η λειτουργία Hydroclean® πραγματοποιείται σε 
χαμηλή θερμοκρασία. Ωστόσο, το χρονικό διά-
στημα που απαιτείται για να κρυώσει ο φούρ-
νος, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμο-
κρασία περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν αγγίξετε απευθείας την εσωτερική 
επιφάνεια του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι η 
θερμοκρασία είναι ανεκτή.

Αν, αφού πραγματοποιηθεί η λειτουργία 
Hydroclean®, απαιτείται βαθύτερος καθαρι-
σμός του φούρνου, χρησιμοποιήστε ουδέτερα 
απορρυπαντικά και σφουγγάρια που δεν προ-
καλούν διάβρωση.

1. Σε κρύο φούρνο, απλώστε ένα απορροφη-
τικό πανί κουζίνας (σπογγοπετσέτα) πάνω 
στον πυθμένα του φούρνου.

2. Ρίξτε αργά 200 ml νερό στον πυθμένα του 
θαλάμου του φούρνου.





kWh/cycle*

kWh/cycle*
L
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0,71

0.82

70

84,5
1

27 kg

HRB 6100
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