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Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. 

 

Συμβουλές Aσφαλείας 

 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές 
σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία 
λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση 
Πελατών»). 

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα 
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 

• Απομακρύνετε από το εσωτερικό του φούρνου τυχόν υλικά συσκευασίας και 
έντυπο υλικό. 
• Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή 
να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. 
• Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά 
σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό 
φούρνο) και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται. 
• Μη σκεπάζετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της όταν 
βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η επιφάνεια της συσκευής γίνεται πολύ 

ζεστή-αγγίζετε μόνο τη λαβή της πόρτας ή τους διακόπτες. Αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει προτού αφαιρέσετε εξαρτήματα για καθαρισμό. 
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη 
συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν 
ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα 
επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 
• Η χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή 
της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη, τραυματισμούς και ατυχήματα. 
• Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη, ή πιθανή βλάβη μετά από 
πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μη βάζετε ποτέ 
την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα 
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. 
• Αν το καλώδιο της συσκευής παρουσιάσει βλάβη θα πρέπει να 
απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. 
• Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. 
• Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο. 



   

3 

 

   

 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη, εκτός από την ενδεδειγμένη, 
χρήση. 
• Είναι απαραίτητη η επίβλεψη όταν η συσκευή λειτουργεί κοντά σε παιδιά. 
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες 
(σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη 
γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση 
κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα 
είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. 
• Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της 
χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως. 
• Για να σβήσετε τη συσκευή γυρίστε τους διακόπτες στη θέση ≪ OFF≫ και 
βγάλτε το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο. 
• Πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης της συσκευής, 
γυρίστε τους διακόπτες στη θέση ≪OFF≫, αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, 
σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά που μπορεί να αλλοιώσουν το 
χρώμα. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου με συρμάτινα 
σφουγγαράκια-κίνδυνος ηλεκτροσόκ. 
• Πάντα βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε ή όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε. 
• Ποτέ μην πλένετε το φούρνο με νερό, μπορεί να δημιουργηθεί διαρροή ή να 
βραχούν τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. Μπορείτε να καθαρίσετε το 
εσωτερικό του φούρνου με ένα νωπό πανί. 
• Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
• Όταν χρησιμοποιείτε το φούρνο μη βρέχετε με νερό τη γυάλινη επιφάνεια 
της πόρτας προς αποφυγή τυχόν σπασίματος. 
• Κατά τη διάρκεια της χρήσης του φούρνου μην ακουμπάτε τις καυτές 
επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια. 
• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν μετακινείτε δοχείο με καυτό λάδι ή άλλα 
καυτά υγρά. 

• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται σε χρήση. 

• Μην καλύπτετε τον δίσκο περισυλλογής ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα του 
φούρνου με αλουμινόχαρτο, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί ο φούρνος. 
• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν αφαιρείτε τον δίσκο, τα ράφια ή όταν 
απορρίπτετε καυτά υγρά. 
• Προσοχή: Το φαγητό δεν θα πρέπει να ακουμπάει στις αντιστάσεις. Δεν θα 
πρέπει να εισέρχονται μεταλλικά εργαλεία στο φούρνο. Κίνδυνος φωτιάς ή 
ηλεκτροσόκ. 
• Ο φούρνος θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. 
• Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε το φούρνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, 
μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
• Αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά κενό πίσω και πλάι από το φούρνο. Αν η 
συσκευή δεν αερίζεται σωστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, μπορεί να 
υπερθερμανθεί και τελικά να υποστεί βλάβη. 



   

4 

 

   

 

• Η συσκευή δεν θα πρέπει να ακουμπάει εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, 
τοίχους κλπ όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 
• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε ταψιά από οποιοδήποτε 
άλλο υλικό εκτός του μετάλλου ή του πυράντοχου γυαλιού. 
• Βεβαιωθείτε ότι τίποτε δεν ακουμπάει την άνω και την κάτω επιφάνεια του 
φούρνου. 
• Μην τοποθετείτε στο φούρνο χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό και παρεμφερή υλικά. 
• Μην αποθηκεύετε στο φούρνο αξεσουάρ άλλα από εκείνα που προτείνει ο 
κατασκευαστής, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται σε χρήση. 
• Φοράτε πάντοτε γάντια όταν εισάγετε ή εξάγετε αντικείμενα από το ζεστό 
φούρνο. 
• Η συσκευή αυτή διαθέτει πορτάκι ασφαλείας από διπλό γυαλί. Το γυαλί αυτό 
είναι πιο ισχυρό σε σχέση με το κλασικό γυαλί και πιο ανθεκτικό σε 
σπασίματα. Αποφύγετε το γδάρσιμο της επιφάνειας της πόρτας ή το χάραγμα 
των άκρων της. 
• Πριν βάλετε το φαγητό στο ταψί, αλείψτε το με λίγο λάδι προκειμένου να μην 
κολλήσει το φαγητό κατά τη διάρκεια του ψησίματος. 
• Με τη χρήση θα είστε σε θέση να ελέγχετε το χρόνο προθέρμανσης και 
ψησίματος ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να 
επιβλέπετε το ψήσιμο του φαγητού από τη γυάλινη επιφάνεια της πόρτας 
εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο ψήσιμο. 
• Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον 
κατασκευαστή-κίνδυνος τραυματισμού. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου οι επιφάνειες θα 
είναι ζεστές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη λειτουργείτε το φούρνο όταν είναι άδειος. 

• Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα 
ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες περί Χαμηλής 
Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος 
κτλ. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
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Τα Μέρη της Συσκευής 

 
 
1. Μεγάλη εστία: Χρησιμοποιήστε τη για να μαγειρέψετε διάφορα φαγητά κατσαρόλας καθώς 
και για άλλη επιθυμητή χρήση.  
2. Μικρή εστία: Χρήση για να φτιάξετε καφέ ή γάλα.  
3. Μεσαία εστία: Χρησιμοποιήστε τη για να μαγειρέψετε διάφορα φαγητά κατσαρόλας καθώς 
και για άλλη επιθυμητή χρήση.  
4. Διακόπτης θερμοστάτη. 
5. Φωτεινή λυχνία λειτουργίας μεγάλης εστίας 
6. Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας μεγάλης εστίας 
7. Φωτεινή λυχνία λειτουργίας μεσαίας εστίας 
8. Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας μεσαίας εστίας 
9. Φωτεινή λυχνία λειτουργίας φούρνου 
10. Διακόπτης λειτουργίας φούρνου 
11. Αντιστάσεις 
12. Γυάλινο πορτάκι 
13. Λαβή πόρτας 
14. Λαβή δίσκου 
15. Δίσκος ψησίματος 
16. Σχάρα 
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Δίσκος 

 

Τρόπος χρήσης της λαβής 
δίσκου 

 

Σχάρα 

 

 

 

Σημείωση: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν αφαιρείτε από τον φούρνο πουτίγκες και άλλα 

καυτά υγρά. 

 
Σημείωση: Η σχάρα θα πρέπει να τοποθετείται με τα ποδαράκια-βάσεις προς τα κάτω. 

 

 

ΣΩΣΤΟ 

 

ΛΑΘΟΣ 
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Ρυθμιστής θερμοκρασίας φούρνου 

 

 
 
 

Ρυθμιστής θερμοκρασίας  
90℃-140℃-190℃-230℃ 

 
Ρυθμιστής ισχύος μεγάλης εστίας 

 
 
 
 
 
 
Η μεγάλη εστία μπορεί να δεχτεί τις εξής 

ρυθμίσεις: OFF-1-2-3. 

 
Ρυθμιστής ισχύος μεσαίας εστίας 

 

 
 
 
 
 
Η μεσαία εστία μπορεί να δεχτεί τις εξής 

ρυθμίσεις: OFF-1-2-3 

 
 

 
Λειτουργία φούρνου και μικρής εστίας 

 

 

 
Ο φούρνος και οι εστίες 

είναι σβηστά. 

 

 

 
Άνω αντίσταση 

 

 

 
Κάτω αντίσταση 

 

 

 
Άνω και κάτω αντίσταση 

 

 

 
Μικρή εστία 
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Εγκατάσταση 

 

• Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε επιφάνεια οριζόντια, στεγνή, ανθεκτική στην 
θερμοκρασία και σε ύψος περίπου 100 εκ. 
• Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε ντουλάπια. 
• Οι πλευρές της συσκευής κατά την λειτουργία μπορεί να θερμανθούν, γι'αυτό περιμετρικά θα 
πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. 
• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου ανοίγει ελεύθερα χωρίς να περιορίζεται από τυχόν 
αντικείμενα. 
• Μην κόψετε το φις του ρευματολήπτη διότι η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για μόνιμη 
σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. 
• Μετά από κάθε χρήση και κατά τον καθαρισμό βγάζετε το φις από την πρίζα. 
 
Προσοχή!  Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται έναντι τοίχου. 
 
 

Πριν την Πρώτη Χρήση 

 

• Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και τοποθετήστε τη σε μία λεία οριζόντια επιφάνεια. 
Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και σιγουρευτείτε ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.  
• Για να λειτουργεί σωστά ο φούρνος θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός. 
• Όταν τοποθετείτε το φούρνο για πρώτη φορά πλύνετε όλα τα αξεσουάρ με ζεστό νερό και 
σαπούνι. Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα στεγνό πανί. 
• Στεγνώστε καλά όλα τα αξεσουάρ και επανατοποθετήστε τα στο φούρνο. Βάλτε το φις της 
συσκευής στην πρίζα. 

• Λειτουργήστε το φούρνο στη μεγαλύτερη θερμοκρασία (230ο C) για περίπου 15 λεπτά (χωρίς 
κάποιο φαγητό) ώστε να εξαλείψετε τυχόν υπολείμματα συσκευασίας που μπορεί να έχουν 
παραμείνει.  
Προσοχή: Το σώμα της συσκευής και το εσωτερικό του φούρνου μπορεί να είναι πολύ ζεστά 

μετά την προθέρμανση. 
• Σε αυτό το στάδιο ενδέχεται να υπάρξει καπνός και κάποια μυρωδιά. Μην ανησυχήσετε, 
καθώς κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και θα εξαλειφθεί σε περίπου 20 λεπτά. 
•Εισάγετε το φαγητό που χρειάζεται προθέρμανση και ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον τρόπο 
θέρμανσης που αρμόζει στο συγκεκριμένο φαγητό. 
 

 

Λειτουργία της Συσκευής 

 
1. Σε γενικές γραμμές δεν είναι απαραίτητο να προθερμαίνετε τον φούρνο κάθε φορά που 
μαγειρεύετε, αλλά για καλύτερα αποτελέσματα ολοκληρώστε τη διαδικασία της προθέρμανσης 
προτού τοποθετήσετε φαγητό στον φούρνο. 
2.  Εισάγετε το φαγητό που θέλετε να προθερμάνετε και ρυθμίστε τη θερμοκρασία, τον χρόνο 
και τον σχετικό ρυθμιστή θερμοκρασίας που αρμόζει στο συγκεκριμένο φαγητό.  

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όταν η θερμοκρασία έχει οριστεί στους 100οC, η  εστία θα είναι 

γκρι (είναι φυσιολογικό). Όταν η θερμοκρασία ορίζεται στους 200οC, η εστία θα γίνει κόκκινη. 
Προσοχή: Μην ακουμπάτε την εστία όταν λειτουργείτε τον φούρνο, ακόμα και εάν είναι γκρι. 

Σε αυτό το στάδιο, οι εστίες έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται και η επιφάνειά τους μπορεί να 
είναι πολύ ζεστή. Λόγω του κύκλου ζωής των εστιών, μετά από πολλές χρήσεις, οι εστίες 
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ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο χρώμα όπως κατά την πρώτη χρήση. Ωστόσο, αυτό είναι 
φυσιολογικό και το μαγείρεμα παραμένει άριστο. 
 

 

Οδηγίες Ψησίματος στον Φούρνο 

Οι παρακάτω θερμοκρασίες είναι ενδεικτικές. Εάν θέλετε να μεταβάλετε το χρόνο ψησίματος, 
πρέπει να μεταβάλετε τη θερμοκρασία. 
 

Είδος φαγητού Θερμοκρασία 

Κρέας με πατάτες 180οC 

Ψάρια 180-200οC 

Κέικ 140οC 

Μπριζόλα 230οC 

Κοτόπουλο 190-230οC 

Γιουβέτσι 200-220οC 

Κουλουράκια 140-160οC 

 
 

Φροντίδα και Καθαρισμός 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φις της συσκευής 
από την πρίζα και ότι η συσκευή έχει κρυώσει. 

 

• Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα νωπό σφουγγάρι, πανί ή νάιλον σφουγγαράκι 
με απαλό απορρυπαντικό. Όλα τα αξεσουάρ θα πρέπει να πλένονται με ζεστό νερό και 
σαπούνι. Μπορείτε να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου με ένα νωπό σφουγγάρι και 
να τη στεγνώστε με χαρτί κουζίνας ή υφασμάτινη πετσέτα. Καθαρίστε το εξωτερικό του 
φούρνου με νωπό σφουγγάρι. 
• Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή άλλα υγρά για τον καθαρισμό της. 
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές, καθαρό μέρος. 

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ! 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Μοντέλο: KΗ48-3 
Τάση/Συχνότητα: 220-240V~50Hz 
Ισχύς: 
  Μεγάλη εστία (Φ185mm): 1000W 
  Μεσαία εστία (Φ155mm): 700W  
  Μικρή εστία (Φ85mm): 450W 
  Ισχύς Φούρνου:1800W  
Συνολική ανώτατη ισχύς: 3500W 
Χωρητικότητα Φούρνου: 48λίτρα  

 
 

Ασφαλής Aπόρριψη της Συσκευής 

 

• Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν 
υποδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το 
τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες 
στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας 
παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε 
ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. 

• Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου 
αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το 
προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δε θα πρέπει να 
αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση. 
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Εγγύηση 

 

• Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η 
συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην 
περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ 
θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς 
χρέωση. 

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, 
λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες 
λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του 
προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: 

 

X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. 

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 

Τηλ.: 210 6156400 

Fax: 210 6199316 

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr 
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EN 

  

Safety Interlocks 

  
Please read these instructions carefully before using the appliance and 
save them for future reference. Please keep the sales receipt for 
guarantee purposes (please see below “Guarantee and Customer 
Service”) When using electrical appliances, basic safety precautions 
should always be followed: 

• Remove from the oven any packaging or printed material. 
• Do not leave the power cord hanging over the edge of the table or counter, 
or touching hot surfaces. 
• Do not place the appliance on top or near any source of heat (hot gas, or 
electric burner or heated oven) or on top or near surfaces where it can get 
wet. 
• While operating the appliance, the product surface becomes very hot, use 
only the door handle or knobs. Let the oven cool down before removing any 
parts for cleaning. 
• Before you put the appliance on the supply mains, check that the voltage 
indicated on the data plate found on the back of the appliance corresponds to 
that of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use the 
appliance and contact one of the authorized BENRUBI Service Centers. 
• Use of extension cords not authorized by the appliance’s manufacturer may 
cause damage, injuries and accidents. 
• In the event of faults, defects or a suspected defect following a fall, 
immediately remove the plug from the socket outlet. Never put the defective 
appliance into operation and contact an authorized BENRUBI Service Center. 
• If the power cable of this appliance is damaged, please contact an 
authorized BENRUBI Service Center. 
• Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCEL 
THE GUARANTEE. 
• This appliance is for domestic use only. 
• Never leave the appliance in operation unattended within the reach of 
children. 
• 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 are being supervised by a person that knows how to 
operate the appliance and will be responsible for their safety. 
• Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely. 
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• To disconnect the appliance, turn knobs to “OFF” position and unplug the 
power cord. 
• Before carrying out any cleaning or maintenance operation, turn knobs to 
“OFF” position, disconnect the plug from the mains and allow it to cool down. 
Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. 
• Always unplug the appliance before you clean it or when not in use. 

• Never wash the appliance with water. If the electric parts of the appliance 
get wet, electric leakage may be caused. You may clean the inside of the 
oven with a wet cloth. 
• Do not immerse the appliance in water or other liquids. 
• When using the appliance do not apply water to the glass window to avoid 
breaking of the glass. 
• Do not use this appliance for other than the intended use. 
• Do not touch hot surfaces. Always use handles or knobs. 
• The oven should always be placed on a stable and flat surface. 
• The use of accessory attachments not recommended by the appliance 
manufacturer may cause hazard or injury. 
• Extreme caution must be used when moving a drip pan containing hot oil or 
other hot liquids. 
• It is recommended to insert 2 sheets of aluminum foil to cover a chicken (as 
per following picture) placed on the baking tray in order to avoid oil splashing. 
• Never leave the oven unattended while broiling or toasting. 
• Oversized foods or metal utensils must not be inserted into the oven as they 
may cause a fire or electric shock. 
• Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This may 
cause the oven to overheat. 
• Use extreme caution when removing the tray, racks or disposing of hot 
grease or other hot liquids. 
• Do not clean the inside of the oven with metal scouring pads, pieces can 
break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock. 
• Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven, as 
they may create a fire or risk of electric shock. 
• A fire may occur if the oven is covered or touching flammable material, 
including the curtains, draperies, walls and the like, when in operation. Do not 
store any item on top of the appliance when in operation. 
• Extreme cautions should be exercised when using cooking or baking 
containers constructed of anything other than metal or ovenproof glass. 
• Be sure that nothing touches the top or bottom elements of the oven. 
• Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, 
paper, or anything similar. 
• Do not store any materials other than manufacturer's recommended 
accessories in this oven when not in use. 
• Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing 
items from the hot oven. 
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• This appliance has a double glass door. The glass is stronger than ordinary 
glass and more resistant to breakage. Avoid scratching door surface or 
nicking edges. 
• Do not use outdoors. Do not immerse the oven into water. 
• The appliance should be kept away from any inflammables and explosives 
during use to avoid the risk of infection. 
• Maintain at least 10cm of free space from the back and the sides of the 
appliance. If the appliance is not well ventilated during use, it may cause 
overheating which will lead to a malfunction. 
• Before putting food on the tray, apply edible oil on the surface of the tray in 
order to avoid food sticking during cooking. 

• By practice and experience, you will be able to adjust better the preheating 
and baking time according to the food you want to cook. Also, you can 
observe the food while cooking through the glass window and make cooking 
adjustments simultaneously for perfect cooking results. 
• Do not use external timer with the appliance. 
CAUTION: Always set in place the crumb tray. 
CAUTION: The accessible surface may be hot during operation. 

NOTE: Do not operate the oven when it is empty. 
• For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, 
regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, 
Environmental etc. 

 
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE  
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Parts of the Appliance 

 

 
 
1. Large Hotplate: Use for cooking various casserole dishes and other desired use. 
2. Small Hotplate: Use for cooking coffee or milk. 
3. Medium Hotplate: Use for cooking various casserole dishes and other desired use. 
4. Thermostat knob:  
5. Large hotplate indicator light 
6. Large hotplate power adjust knob 
7. Medium hotplate indicator light 
8. Medium hotplate power adjust knob 
9. Oven indicator light 
10. Oven function knob 
11. Heating elements 
12. Door glass 
13. Door handle 
14. Tray Handle 
15. Baking tray 
16. Wire rack 
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Food  
tray 

 

Tray 
handle

 

Wire  
rack 

 
 

 

Note: Please be careful when removing puddings and other hot liquids. 

 
Note: Wire rack should be positioned with the indentations pointing down. 

 

 

CORRECT 

 

WRONG 
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Oven temperature control 

 

 
 
 

Temperature control 
90℃-140℃-190℃-230℃ 

 
Large hotplate power adjust 

 
 
 
 
 
 
The large hotplate can be controlled from: 

OFF-1-2-3. 

 
Medium hotplate power adjust 

 

 
 
 
 
 

The medium hotplate can be controlled 
from: OFF-1-2-3 

 
 

 
Oven and small hotplate function 

 

 

 
Oven and small hotplate 

are off. 

 

 

 
Upper heating elements 

 

 

 
Lower heating elements 

 

 

 
Upper and lower heating 

elements 

 

 

 
Small heating elements 
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Installation 

 

• Place the appliance on a flat, dry, heat-resistant surface of approximately 100cm high. 
• Do not place the appliance in cabinets. 
• The sides of the appliance may get hot, so please leave at least 10cm distance from walls 
and cabinets. 
• Make sure that the oven door operates freely without any distractions. 
• Do not cut the plug from the appliance because the appliance is not designed for permanent 
connection to the mains. 
• Please unplug the appliance after each use and during cleaning.   
 
Caution!  The back of the appliance should be placed against a wall. 
 
 
 

Operating the Appliance for the First Time 

 

- Unpack the appliance and place it on a flat horizontal counter top. Check all the accessories 
to make sure they are in good condition. 
- For correct operation, the oven must have sufficient airflow. 
- When you use the oven for the first time, please clean the accessories with detergent and 
water. Wipe the inner oven with dry cloth. 
- Replace the accessories in the inner oven and insert the plug into the wall outlet. 

- Turn the temperature knob to 230°C and preheat for 15 minutes to eliminate the oil that still 

remains in the inner oven. 

Caution: The body and inner oven can be very hot after preheating. 

- There may be smoke during this process. Do not worry, it is normal and will disappear 
after about 20 minutes. 

- Insert food that needs to be preheated and adjust the temperature and heating type 

that suits the food. 

 

 

Operating the Appliance 

 

1. In general, it is not necessary to preheat the oven every time you cook but for better 

cooking results, complete step 5 (under operating the appliance for the first time) before 

placing food into the oven. 

2. Insert food that needs to be preheated and adjust the temperature and heating knob 
that suits the food. 
Please note: When the temperature is set at 100°C, the heating element will appear grey.(it 
is normal). When the temperature is set at 200°C, the heating element will turn red. 

Warning: Do not touch the heating element while operating the oven even if it looks grey. At 

this stage, the heating elements have started to preheat and they might be very hot on the 
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surface. Due to the life cycle of the heating elements, after several uses, the heating 
elements might not have the same color as the first time use. However, it is normal and the 
cooking result is still good. 

 
 

Baking Reference 

 

Type of food Temperature 

Meat with potatoes 180 οC 

Fish 180-200 οC 

Cake 140 οC 

Steak 230 οC 

Chicken 190-230 οC 

Meat with pasta 200-220 οC 

Cookies 140-160 οC 

 

 

Cleaning and Maintenance 

 
Warning: Be sure to unplug the oven and cool it before cleaning. 

1. If desired, wipe inside the oven with a damp sponge, cloth or nylon scouring pad with mild 

detergent. All accessories should be washed in hot soapy water. The glass door can be wiped with a 

damp sponge and wiped dry with a paper or cloth towel. Clean the outside with a damp sponge. 

Wipe the baking tray, wire rack and tray handle with absorbent paper, a towel or a soft cloth. 

WARNING: Never immerse the appliance in water or any other liquids for cleaning. 

Store the appliance in a safe clean place. 
 

DO NOT USE ABRASIVE CLEANING AGENTS! 
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Technical Specifications 

 
Model KH48-3 
Voltage / Frequency: 220-240V~50/60Hz 
Oven Max Output: 1800W 
Large Hotplate (Φ185mm) Output: 1000W 
Medium Hotplate (Φ155mm) Output: 700W 
Small Hotplate Output (Φ85mm): 450W  
Max Total Output: 3500W 
 

Safe Appliance Disposal 

 

• This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working 
life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste 
disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. 

• Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or 
their local government office, for details of where and how they can take this item for 
environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes 
for disposal. 
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Guarantee & Customer Service 

 
• Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, your 
appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this 
period BENRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective parts 
free of charge. 
 
• No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from wilful or accidental 
damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, 
connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow 
our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an 
authorized BENRUBI service center. 

 

 

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 

H. BENRUBI & FILS SA 

27 Aghiou Thoma str, GR15124 

Maroussi - Athens 

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316 

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr 
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