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 לפני שימוש ראשון 
 ניקוי ראשוני

 



 הרחק את האריזה , נקה  את תא האפיה, התבניות, והמסילות עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי.
 תור בורר מצבי הפעולה לחום עליון ותחתון.סגור את דלת התנור , כוון את כפ             
 דקות ללא מזון. אווררו היטב את המטבח. 20השאר את התנור פועל במשך              

 

 הוראות בטיחות    
 

 * יש לבצע חיבור לחשמל רק על ידי חשמלאי מוסמך, תוך הקפדה על כללי זהירות מתאימים.     
 לארקה לפי הכללים של חברת החשמל.* שקע התנור חייב להיות מחובר      
 תנור נבנה תוך הקפדה על דרישות הבטיחות.ה*      
 ל בתקלות התנור יבוצע רק ע"י טכנאי מורשה של חברת "קופר יבוא בע"מ"ופי* ט     
 * לפני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.     
 תנור.* שטח פני התנור מתחמם בזמן האפיה, יש להרחיק ילדים מה     
 * אל תחמם ארוחה בכלי סגור )סיר לחץ(.     
 * אל תחמם חימום יתר נוזלים המכילים אלכוהול מחשש להתלקחות.     
 * אזהרה ! בפתיחת דלת התנור הזהר לבל יתפסו אצבעותיך בצידי הדלת או המגרה.     
 * יש להרחיק כבלים של מכשירים חשמליים מהתנור.     
 תאים כל דבר היכול לגרום נזק במידה והתנור יופעל שלא במתכוון.* אין לאחסן ב     
 * יש להתנהג במשנה זהירות כאשר מטפלים בתנור חם.     
 * אין לרפד את התנור בנייר אלומיניום ואין להניח נייר אלומיניום בתחתית התא, נזק עלול       

 להיגרם לציפוי האמאייל.       
 ת תנור סגורה.* שימוש בגריל עם דל     
 * כתמי פירות הנוטפים מעוגה עלולים לגרום לכתמים קשים לניקוי.     
 * אין להשתמש בתנור לחימום הבית.     
 * חימום יתר של שומנים יכול להציתם , לכן בהכנת ארוחות עתירות שומן השאר את התנור תחת השגחה .     
 התנור ישירות לשקע שבקיר בכל מקרה יש      * אין להשתמש בכבל מאריך, יש לחבר את תקע     

 להזמין חשמלאי  מוסמך על מנת להסדיר חיבור מתאים ובטוח.       
 * יש להפעיל את התנור אך ורק לפי הוראות השימוש.     
 * לפני ניקוי התנור חייבים לנתקו מזרם החשמל ע"י הוצאת התקע מהשקע ולהקפיד שהידיים              

 יהיו יבשות וכן שהרצפה עליה עומדים תהיה יבשה )לא יחפים(.       
 * הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו.     

 

  אזהרה    

 
 * אין להניח נייר אלומיניום או תבנית אלומיניום בתחתית תא אפייה על האמאייל .    
 ואין להניח סיר ישירות על האמאייל בתחתית תא האפייה.    
 יכול להחזיר את החום לתחתית התנור ולגרום נזק לארון. מצב זה    
 כמו כן יכול להיווצר נזק לאמאייל בתחתית תא האפייה. נזק זה אינו מכוסה בתעודת האחריות.     

 * יש להמנע משימוש בתבניות מבריקות )נירוסטה ואלומיניום( החזרת החום על ידי התבנית    
  אריך את התהליך.ההאפייה כמו גם לעלולה לפגוע בתהליך הבישול ו    

 .הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 השימוש בתנור

אם פתיל הזינה ניזוק , כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י טכנאי 

 מוסמך מטעם היבואן בלבד.
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דקות עם  30, הפעילו את התנור במשך התנור ריקלפני השימוש בתנור כאשר  ,פעם אחת  חשוב:

פשר דבר זה יא. ידי פתיחת החלונות-. אווררו את חלל החדר שבו נמצא התנור עלוחהפתדלת תנור 

 שיש על גופי החימום. ייצור ועיבוד הגריז, השמן והשרף משאריות חימוםפינוי נאות של אדי ה

 

 שימוש בגריל

כדי לעשות שימוש מיטבי בגריל, וודאו שאתם מחממים את התנור, לפני הכנסת הבשר, במקסימום 

 במסילהנור הכניסו את התבשיל לת הגריל בתוך התנור. תבניתדקות, כאשר  10מעלות חום למשך 

 הקרובה ביותר לגריל, תלוי בסוג התבשיל שאתם מכינים. 

 

גישים והחשופים של התנור יכולים להתחמם מאוד. נתשומת לב: בעת השימוש בגריל, החלקים ה

 לכן חשוב מאוד לשמור על הילדים במרחק הולם מהתנור.

או את החדר שאתם כמו כן, בשום אופן אסור להשתמש בתנור על מנת לחמם שטח בנוי כלשהו 

 נמצאים בו.

 

 הקפימאוורר 

, שתפקידו לקרר את לוח הבקרה ואת הידית של דלת התנור. המאוורר הקפיאוורר ב ידמצויהתנור 

מתחיל לפעול כמה דקות לאחר תחילת הבישול, כאשר התנור מגיע לטמפרטורה מסוימת )הזמנים 

הוא מונע חימום יתר  -וורר תפקיד נוסףהתנור שברשותכם(. כמו כן, למא דגםלכך משתנים, בהתאם ל

המאוורר ממשיך לעבוד גם לאחר סיום הבישול, כאשר התנור כבוי, עד לאחר . חלל הארוןשל 

לכן המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי התנור  שהטמפרטורה בתוך התנור צונחת לרמה נורמלית.

 הינה נורמלית ואינה תקלה.

 סיום הבישול על להתקררות התא וייבושו מאדי בישול. יש להשאיר את דלת התנור פתוחה לאחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיבוע התנור למקומו

 

 הכניסו את התנור למקומו וודאו שהוא מאוזן. .1

 .פתחו את דלת התנור, על מנת לחשוף את החורים בדפנות.2 .2

 הבריגו ברגי עץ בזהירות וחזקו את התנור לארון. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilating openings
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 פנל ההפעלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    מצבי אפיה

 
 
 

 תאורה               

 הפשרה               

 חום תחתון                

 ) חום תחתון + חום עליון (   אפיה רגילה                
 

 
 אפיה רגילה + מאוורר טורבו                

 גריל                 

 

 

 כפול גריל               

 

 ל כפול + מאוור טורבוגרי              

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פלוס בורר מצבים בורר טמפרטורה

 פונקציית זמן מינוס

Symbol
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  הפעלה הוראות

 

 חשמל הפסקת לאחר או לחשמל התנור של הראשון בחיבור

 .יהבהבו" 12" והשעות קולי צליל ישמע" 12:30" יראה הצג

 (.00:00-23:59)  שעות 24 מראה השעון

 

 הנוכחי הזמן כיוון

 .הנוכחית השעה את לכוון כדי" -" או"+"  לחצני על לחצו.1

 .לאישור        על לחצו.2

 .הדקות לכיוון"  -" או"+"  לחצני על לחצו.3

 .לאישור       על לחצו.4

 

 .להבהב יפסיק השעון

  לחצני על לחצו השעה את לכוון יהיה שניתן מנת על מהבהבת לא התצוגה אם: לב שימו

 .שניות 3 -מ יותר למשך יחדיו"  -" ו"+" 

 

 והפעלה כיבוי

 

 ,שניות 3 – מ יותר למשך       על לחצו קבועה בצג השעה כאשר

 .בצג יופיע        והסימן ידני למצב יכנס הטיימר

 .הרצויים והטמפרטורה האפייה מצב את בחרו.1

 .  לבד יכבה התנור האפייה סיום זמן או האפייה משך תכוונו אם, לפעול  יתחיל התנור

 -ל הטמפרטורה וכפתור המצבים כפתור את להעביר ידנית התנור את לכבות יש ידנית פועל התנור אם

"0." 

  התנור את להעביר כדי שניות 3 -מ יותר למשך יחד"+"  ועל      על ללחוץ יש

 (.STAND BY)  היכון למצב

 

 זמן כיוון

 :הוא זה כפתור של הלחיצות רצף, הזמן לפונקציית נכנסים ואז        על לחצו ידני במצב

 .ידני מצב -האפייה זמן סיום– האפייה זמן משך – טיימר -נייד מצב

"Manual- minute minder-Dur- End Manual" 
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      ידני מצב

 .ידלקו        והסימן הנוכחי הזמן רק, ידני במצב

 .המשתמש י"ע מתוזמן להיות צריך הבישול משך

 כשאף שעות 5 אחרי, השגחה ללא בטעות דלוק ארנש לא שהתנור בטוח להיות כדי ידני במצב: הערות

 .המתנה למצב יכנס שהתנור אותנו להזהיר לשניה אחת יהבהב הטיימר,  נלחץ לא כפתור

 .המתנה למצב יעבור הטיימר שעות 10 אחרי

  לפעול ימשיך שהתנור ברצונכם אם

 .השעון את לאפס כדי כלשהו לחצן על לחצו ידני במצב מהבהב הטיימר כאשר

 .בשימוש יהיה לא התנור אם המתנה למצב להכניס כדי שניות 3 -מ ליותר ביחד"+"        על לחצו או

 

 " minute minder.  "תזכורת טיימר כיוון

 :  כך פעלו קולית תזכורת לקבל כדי

 . הסימן          יהבהב בצג.( minute minder)  תזכורת טיימר ובחרו         על לחצו.1

 .לאישור       על לחצו. הרצוי הזמן לכיוון" -" או+" " על לחצו.2

 .בקביעות לאישור בצג יואר          הסימן

  כלשהוא לחצן על לחצו ,קולי צליל וישמע להבהב יתחיל          הסימן שקבעתם הזמן בסיום.3

                                            .                   מהצג יעלם           והסימן יפסק הקולי הצליל, שניות 3 -כ 

 .המתנה למצב כנסילה שניות 3 -מ יותר למשך יחדיו"+"  ועל      על לחצו

 

 " Dur"      - האפייה זמן משך כיוון

 

 .הזמן בסיום אוטומטית יכבה התנור האפייה זמן משך את מכוונים כאשר

 .שעות  10 הוא המקסימלי הבישול זמן משך

 :לתנור המזון את הכניסו

 "Dur" בצג שיופיע עד       על לחצו.1

 .הרצוי הבישול זמן את לכוון כדי"  -"או   "+"  על לחצו.2

 .לפעול יתחיל והתנור        הסימן עם בצג יופיע הנוכחי הזמן, לאישור      על לחצו

 .יהבהב " A"  הסימן. קולי צליל וישמיע יכבה התנור שנקבע הזמן בסיום.3

 3 -מ יותר למשך כלשהוא לחצן על לחצו" . 0 "  – ל הטמפרטורה וכפתור המצבים כפתור את סובבו

 .ידני למצב יכנס והתנור שניות 3 -מ יותר למשך       על לחצו. יפסק הקולי הצליל, שניות

 

 " End "   האפייה סיום זמן כיוון

 

 .שנקבע בזמן ויכבה מידית לפעול יתחיל רהתנו הרצוי למועד האפייה סיום זמן את מכוונים כאשר    

 .אפייה ומצב טמפרטורה לכוון, לתנור המזון את להכניס יש

 

 . "End"  יראה שהצג עד      כפתור על לחצו.1

 . הבישול סיום מועד את לכוון כדי" -" או  "+" לחצו.2

 .לפעול יתחיל והתנור ידלקו " A" והסימנים הצג על יופיע הנוכחי הזמן, לאישור      על לחצו.3

 כפתור את סובבו ,ויהבהב        "A"  הסימנים, קולי צליל וישמיע יכבה הטיימר, שנקבע הזמן בסיום.4

  לחצו.  יפסק הקולי הצליל, שניות 3-כ למשך כלשהו לחצן על לחצו" 0" ל הטמפרטורה וכפתור המצבים

 .ידני למצב ייכנס והתנור שניות 3-מ יותר למשך       על
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 אוטומטי כיוון

 

 .מראש קבוע זמן למשך עתידי בזמן התנור את להפעיל מאפשר זה מצב

 .אוטומטית לפעול יתחיל התנור. הסיום זמן ואת האפייה זמן משך את לקבוע יש זה במצב

 

 לטמפרטורה הטמפרטורה כפתור ואת הרצוי למצב המצבים כפתור את סובבו המזון את הכניסו

 .המבוקשת

 לעבוד יתחיל התנור 16:00 לשעה הסיום זמן ואת שעה 1-ל האפייה זמן משך את תכוונו םא: לדוגמא

 .16:00בשעה  אחת שעה לאחר ויכבה 15:00 בשעה

 

 "  Dur" בצג שיופיע עד      לחצו.1

 .הרצוי הבישול זמן למשך בהתאם " -"או  "+"  לחצו   

 .הצג על יופיע" A"  סימןוה, הצג על יופיע הנוכחי הזמן ,לאישור      לחצו

 .צג על End שיופיע עד      על ללחוץ המשיכו.2

 . לאישור      לחצו  לסיום. הרצוי הסיום לזמן עד" -" או "+"  על לחצו

 .הצג על יידלק" A" והסימן המסך על יופיע הנוכחי הזמן

 .יתחיל הבישול שזמן עד ייעלם        הסימן

 .בצג יהבהב" A" והסימן קולי צליל ישמיע, יכבה התנור שנקבע הזמן בסיום

 " .0"– ל הטמפרטורה וכפתור המצבים כפתור את העבירו

 .שניות 3 -כ למשך שהוא כל לחצן על לחצו

 

 

 :הערות

 .ידני למצב יחזור התנור, התהליך באמצע דקות 5 של הפסקה יש אם זמן מעדכנים כאשר.1

 למצב יכנס והתנור יפסק העדכון שניות 3 -מ יותר למשך       על לוחצים אם, זמן מעדכנים כאשר.2

 .ידני
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 החלפת נורת תאורה

 

 נתקו את התנור מהחשמל ע"י ניתוק התקע מהשקע. .1

 סובבו החוצה את מכסה הזכוכית. .2

 הבריגו החוצה את המנורה הפגומה. .3

הכניסו במקומה נורה מקורית זהה, שימו לב שזו נורה העומדת .4

 ות גבוהות, ומאושרת ע"י היבואן.בטמפרטור

 החזירו את מכסה הזכוכית למקומו בסיבוב. .5

 

 מידות הארון

C575

B595

A595

G560

F570
min. H560

D606

E600

80
250100
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ACKNOWLEDGMENT  

Thank you for purchasing our product. We hope you enjoy using the many features and benefits it 

provides. Before using this product please study this entire Instruction Manual carefully. Keep this 

manual in a safe place for future reference. Ensure that other people using the product are familiar 

with these instructions as well.  

WARNING  

 When the oven is first switched on, it may give off 
an unpleasant smell. This is due to the bonding 
agent used for the insulating panels within the oven. 
Please run up the new empty product with the 
conventional cooking function, 250 ℃, 90 minutes 
to clean oil impurities inside the cavity.  

 During the first use, it is completely normal that 
there will be a slight smoke and odors. If it does 
occur, you merely have wait for the smell to clear 
before putting food into the oven.  

  Please use the product under the open environment. 
  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.  

 If the surface is cracked, switch off the appliance to 
avoid the possibility of electric shock. 

 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 

EN-2



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.  

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

 Do not allow children to go near the oven when it is 
operating, especially when the grill is on. 

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

 The means for disconnection must be incorporated 
in the fixed wiring in accordance with the wiring 
specifications.  

 Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 

 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 person responsible for their safety.  

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

 An all-pole disconnection means must be 
incorporated in the fixed wiring in accordance with 
the wiring rules. 
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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.  

 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.  

 A steam cleaner is not to be used. 
 The appliances are not intended to be operated by 

means of an external timer or separate remote- 
control system. 

 The instructions for ovens that have shelves shall 
include details indicating the correct installations of 
the shelves.  
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SAFETY HINTS 
 Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven

with wet or damp hands or feet.

 For oven: Oven door should not be opened often during the cooking period.

 The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is

not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation

by unauthorized personnel.

 When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, you may unbalance your

appliance or break the door.

 Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool

down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.

 If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug i  off.

FITTING THE OVEN INTO THE KITCHEN UNIT  
Fit the oven into the space provided in the kitchen unit; it may be fitted underneath a work top or into 

an upright cupboard. Fix the oven in position by screwing into place, using the two fixing holes in the 

frame. To locate the fixing holes, open the oven door and look inside. To allow adequate ventilation, 

the measurements and distances adhered to when fixing the oven.  

IMPORTANT 

If the oven is to work properly, the kitchen housing must be suitable. The panels of the kitchen unit 

that are next to the oven must be made of a heat resistant material. Ensure that the glues of units 

that are made of veneered wood can with stand temperatures of at least 120 ºC. Plastics or glues 

that cannot withstand such temperatures will melt and deform the unit, once the oven has been 

lodged inside the units, electrical parts must be completely insulated. This is a legal safety 

requirement. All guards must be firmly fixed into place so that it is impossible to remove them without 

using special tools. Remove the back of the kitchen unit to ensure an adequate current of air 

circulates around the oven. The hob must have a rear gap of at least 45 mm. 

DECLARATION OF COMPLIANCE  
When you have unpacked the oven, make sure that it has not been 

damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a 

professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic 

bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are 

dangerous to children.  

t
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PRODUCT DESCRIPTION

 Cooking function  Temperture knob

 Decreasing control

  Increasing control

 Time function

Convention with fan: The top heating element and the bottom heating element are 
working with fan. The appliance to be cooked is evenly and quickly cooked all around.

Symbol Function description

Oven Lamp: Which enables the user to observe the progress of cooking without opening 
the door. Oven lamp will light for all cooking functions.

Conventional cooking: Heaters from the upper and the lower side uniformly heat the
exposed food. Baking and roasting is possible only at single level.

Bottom heater: Heat is applied only by the bottom side of the oven. Use this option for 
browning the bottom side of the food. This function is suitable for slow cooking recipes 
or for warming up meals.

Defrost: The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food 
(without the use of any heat). It's a gentle but quick way to speed up the  defrosting time 
and thawing of ready-made dishes and cream filled produce etc.

Grill-small: This cooking method is normal grilling, utilizing the inner part only of the top 
heating element, which directs heat downwards onto the food. 

Double grill: The inner heating element and the outer heating element in the top of the 
oven are working . Suitable for grilling larger quantities.

Double grill with fan (at the rear panel): The inner heating element and the outer heating 
element in the top of the oven are working with fan. It is suitable for grilling large amount 
of meat.
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OPERATION INSTRUCTIONS

Time function setting

" "

- - - - .

temperature if required.

When the oven is first connected to the electrical supply wait for the display automatically show, "12.30",

a beep sound once and the flash Ensure the correct time of the day is set before using the oven.

please note that is hour clock for example PM shown as: 24 , 2 14.00.

To set the correct time of day
1> "+" "-" .Press button to adjust the hour setting

2> " " .Press to confirm the hour setting

3> "+" "-" .Press button to adjust the minute setting

4> " "Press to confirm the minute setting and the timer will be in standby mode.   

If the display does not flash, adjust the time of day by pressing the"+" and"-" buttons at 
the same time for more than 3 seconds.  

Oven On and Off  

1>Set the desired cooking function and the temperature degree. 

2>Set the time function, then the oven will on.

   

If the timer is in standby mode，press      for more than 3 seconds,  the timer will enter manual 

mode and the symbol

       can enter the time function   the sequence of the function setting isIn manual mode,   setting,  

         Minute minder Dur End          Then selected cooking function and ajust the cookManual mode Manual mode 

Manual mode 

In manual mode, only the day's  time and the symbol "   "lights up. The cooking duration has to 

the user.  

Notes: In manual mode, to ensure the oven is not left on accidentally,after 5 hours no any button

pressed, the timer will flash once a second to warn you the oven will enter standby mode. After a 

total of 10 hours, the timer will enter standby mode. 

When the timer is flashing in manual mode, press any button  to reset the timer if you intend to 

continue using the oven. Or press"    "and"+"together for more than 3 seconds to enter standby mode 
if oven will not be used. 

      " "

will light up continuously . "    "

Note: 

be controlled by 

 pressing

If you set Dur or End , after cooking ,the oven will automatically turn off.  

If you set manual or minute minder, after cooking, bring the cooking function and oven temperature 

knob to "0" position. Press"       "and "+" buttons for more than 3 seconds to return to standby mode. 

:

"12""." .
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3> , . ,At the completion of the set duration the timer will stop the oven and give an audible warning Also the

symbol A will begin to flash on the screen After bringing the cooking function and oven temperature" " .

"0" . ,

Semi automatic programming accroding to finishing time- :

This function is used to cook according to the desired finishing time The food to be cooked is put into.

the oven The oven is adjusted to the desired cooking function and temperature degree. .

1> " " " " .( ).Press button until you see End on the timer screen Before setting finished time

Semi automatic programming according to cooking period- :

This function is used to cook in the desired time range The food to be cooked are put into the oven, .

The oven is adjustment to the desired cooking function and temperature degree.

1> " " " " .( .)Press button until you see Dur on the timer screen Before setting cooking period

2> " +" "- " . (Use button to adjust cooking period for the food you wish to cook Refer to the instructions for

setting the correct time of day                          .) , ' appear on the

screen and the symbols A will light on the screen While doing this the oven will" "" " . , also start

to operate.

Audible warning time adjustment:

This function can be used to receive audible warning at the completion of the ajusted time period.

1> " " . " " " " .Press button to select the minute minder function The relevant symbol will flash.

2> " +" "- " . (Use button to adjust minute minder Refer to the instructions for setting the correct time

, " " .
the symbol begins to light continuously the audible warning time adjustment is done" " , .

3> , " "When the time is up the timer gives an audible warning and the symbol begins to flash on the

          it will stop the audible warning and the symbol. " "

disappears on the screen Audible warning time adjustment is for warning purposes only. .

              the symbol will begin to light continuously WhenPress " " button to confirm of day.)

screen button less than 3 seconds, 

Press " " and " +" together for more than 3 seconds to enter standby mode if oven will not be used .

The maximum setting of cooking period is 10 hours. 

Press " " button to confirm 

 

the day s time will

  to position                it will stop the audible warning.knob      button less than 3 seconds  Pressing any 

Pressing   for more than 3 seconds set the oven to Manual mode again to use the oven. " "

2> " +" "- " . ( .)Use button to adjust finishing time Refer to the instructions for setting the correct time of day

3> the symbols A

will light on the screen While doing this the oven will also start to operate

" " " "

. , .

                             Press " " button to confirm,

 

the day 's time will appear on the screen and

Press any 

, . ,At the completion of the set duration the timer will stop the oven and give an audible warning Also the

symbol A will begin to flash on the screen After bringing the cooking function and oven temperature" " .

4>

"0" . button less than 3 seconds,  Pressing any it will stop the audible warning.

Pressing   " " for more than 3 seconds set the oven to Manual mode again to use the oven. 

knob to position             
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Spectification

2>When setting each of      

3> " "When setting each of            

enter

4> , ,During time function setting

function setting

5> 15 200We suggest that you run the oven elements for minutes at degrees to burn off any residuce

from their surfaces.

Full automatic programming- :

This function is used to cook after a certain period of time with a certain duration The food to be cooked, .

is put into the oven The oven is adjusted to the desired cooking function The oven temperature is adjusted. .

.to the desired degree depending on the food to be cooked

First: " " " " . " +" "- "Press button until you see Dur on the timer screen Use button to adjust cooking

period for the food you wish to cook. the day s

the screen and the symbols A will begin to continuously light on the screen." "

Second: keep pressing on button until you see End on the timer screen When you see End on" " " " . " "

the timer screen,

will appear on the screen and the symbol A will begin to continuously light on the screen" " .

You can set a time which can be up hours after the time obtained by adding the cooking23.59

period to the day s time' .

The oven will start operating at the time calculated by deducting the cooking period from the set finishing

time and will stop at the set finishing time The timer will give an audible warning and the symbol A will, . " "

begin to flash After bringing the cooking function and oven temperature    to position.. "0" .

.

Please note Once setting full automatic mode all the time can not be changed Change time means cancle: - , .

automatice progamme and enter into corresponding mode If you need to reset automatic mode need to. ,

stop setting the current mode to set the automatice mode according to the above steps again, .

Press " " button to confirm, time will appear on

 Use " +" "- " button to adjust finishing time, Press " "  confirm, button  to the day's time

The symbol 
disappears until the time cooking starts." "

      knob  
          it will stop the audible warningbutton less than 3 seconds,

Pressing
 any .
Pressing"     " for more than 3 seconds set the oven to Manual mode again to use the oven.  

the time function,      if there is none operation for 5 inutes then it will return to

manual mode. 

current setting and

the time function, pressing on    for more than 3  
manual mode. 

     a beep sounds itpressing on "+"and or more than 3 seconds
the curent timecancle

  f
and enter standby mode. 

" "

can

seconds can cancel

'

m

1>When setting the date of each function, long press on"+" or "-" for more than 3 seconds, the date 
will progressively and rapidly increase or decrease.
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ACCESSORIES

Wire shelf : For grill .dishes, cake pan with items for
roasting and grilling. 

Slider bracket : These shelf support rails on the right and left
sides of the oven can be removed for cleaning oven walls.

Universal pan: For cooking large quantities of food such
as moist cakes, pastries, frozen food etc,or for collecting
 fat/ spillage and meat juices.

 

Telescopic runner: Some of models might with telescopic  
runners to facilitate the use of oven.    

cleaning by unscrew the screws use to fix it.  
These telescopic runners could be disassembled for   

(only for specific modles)

(only for specific modles)
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BULB REPLACEMENT
For replacement, process as follows:

1> Disconnect power from the mains outlet or switch off the circuit breaker of the unit's mains outlet. 
2> Unscrew the glass lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff) and replace 

     the bulb with a new one of the same type.

3> Screw the glass lamp cover back in place.

NOTE: Only use 25-40W/220V-240V , T300°C halogen lamps.

SHELF PLACEMENT WARNING:
To ensure the oven shelves operate safely, correct placement of the shelves between the side rail is 
imperative. Shelves and the pan only can be used between the first and fifth layers.

The shelves should use with the right direction, it will ensure that during careful removal of the shelf 
or tray, hot food items should not slide out.

SECURING THE OVEN TO THE CABINET
1. Fit oven into the cabinet recess.

2. Open the oven door.

3. Secure the oven to the kitchen cabint with two distance

holders "A" which fit the holes in the oven frame and fit

the two screws "B".

OR
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NOTE: The number of accessories included depends on the particular appliance purchased.

INSTALLATION

C575

B595

A595

G560

F570
min. H560

D606

E600

80
250100

Remark:
1.Only plus deviations are admissible for all dimension.
2.The cabinet is not include the power switch or socket.

CONNECTION OF THE OVEN

L

N

VENTILATING OPENINGS
When cooking is finished or in pause state or in waiting state,  if the oven's center temperature is 
over 75 degree, the cooling fan will continue working for 15 minutes. Or when the oven's center 
temperature becomes lower than 75 degree, the cooling fan will stop in advance.

Ventilating openings
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For the sake of a good appearance and reliability, keep the unit clean. The modern design of the unit
facilitates maintenance to a minimum. The parts of the unit which come into contact with food have to
be cleaned regularly.

Before any maintenance and cleaning, disconnect the power.
Set all controls in the OFF position.
Wait until the inside of the unit is not hot but only slightly warm- cleaning is easier than when warm.
Clean the surface of the unit with a damp cloth, soft brush or fine sponge and then wipe dry.
In case of heavy soiling, use hot water with non- abrasive cleaning product.
For cleaning the glass of the oven door,do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers, these
can scratch the surface or lead to the glass being damaged.
Never leave acidic substances (lemon juice, vinegar) on stainless steel parts.
Do not use a high pressure cleaner for cleaning the unit. The baking pans may be washed in mild
detergent.

CLEANING AND MAINTENANCE

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and

Electronic Equipment(WEEE).

By ensuring this product is disposed correctly, you will help prevent potential negative consequences 

household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of 

regulations for waste dispoasl.For more detailed information about treatment, recovery and recycling 

where you purchased the product.

for the environment and human health,which could otherwise be caused by inappropriate waste 

handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as 

electrical and electronic equipment.Disposal must be carried out in accordance with local environmental

of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop
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