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*ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις πρέπει πάντα να τηρούνται όταν χρησιμοποιείτε την 
ηλεκτρική συσκευή: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στον χώρο σας αντιστοιχεί σε αυτήν που εμφανίζεται στην ετικέτα 
χαρακτηριστικών της συσκευής και η πρίζα τοίχου είναι σωστά γειωμένη.
3. Οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς στην κοιλότητα του φούρνου::

 Μην παραψήνετε το φαγητό.

 Αφαιρέστε τα συρματα από χάρτινες ή πλαστικές σακούλες πριν τοποθετήσετε τις 
σακούλες στο φούρνο ,ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες χρήσης του κάθε προιόντος που 
αναγράφονται επάνω στη συσκευασία.

 Μετά τη χρήση σκουπίστε το κυματοειδές κάλυμμα με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με 
στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές τροφίμων και λίπος. Το συσσωρευμένο 
γράσο ή λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει να προκαλεί καπνό ή να πάρει 

φωτιά.

 Εάν τα υλικά μέσα στο φούρνο καπνίζουν ή αναφλέγονται, κρατήστε την πόρτα του 
φούρνου κλειστή, απενεργοποιήστε το φούρνο και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.

 Όταν ζεστένετε τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, προσέχετε τον φούρνο λόγω της 
πιθανότητας ανάφλεξης.

4. Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης και ξαφνικού βρασμού:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένο 
δοχείο, καθώς ενδέχεται να εκραγούν. Τα μπιμπερό με βιδωτό πώμα ή θηλή θεωρούνται 
σφραγισμένα δοχεία.

 Χρησιμοποιήστε το δοχείο με πλατύ στόμιο για να μαγειρέψετε το υγρό και το μαγειρεμένο 
υγρό δεν πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως. Πρέπει να περιμένετε αρκετές στιγμές πριν την 
αφαίρεση, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι που προκαλούνται από 
καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό υγρών.

5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

6. Μετά το μαγείρεμα, το δοχείο είναι πολύ ζεστό. Χρησιμοποιήστε γάντια για να αφαιρέσετε το 
φαγητό και να αποφύγετε τα εγκαύματα από τον ατμό κατευθύνοντας τον ατμό μακριά από το 
πρόσωπο και τα χέρια.Μην ανοίγετε την πόρτα και θέτετε το πρόσωπο σας μπροστά σε αυτήν 
αμέσως , αλλά φοράτε γάντια και κρατήστε μακριά το πρόσωπο σας .
7. Μην αφαιρείτε τα κουμπιά χειρισμού

8. Για να αποτρέψετε το σπάσιμο του περιστρεφόμενου δίσκου:

 Αφήστε το περιστρεφόμενο δίσκο να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε.

 Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά ή σκεύη πάνω στο κρύο περιστρεφόμενο δίσκο.

 Μην τοποθετείτε κατεψυγμένα τρόφιμα ή σκεύη πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

9. Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη δεν αγγίζουν τους εσωτερικούς τοίχους κατά το μαγείρεμα.

10. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.

11. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα ή άλλα πράγματα μέσα στο φούρνο.

12. Μη λειτουργείτε το φούρνο χωρίς υγρά ή τρόφιμα μέσα στο φούρνο.

13. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω των 
θερμοκρασιών που δημιουργούνται.

14. Τυχόν αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσουν 
τραυματισμούς σε άτομα.

15. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

16. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα στεγανοποιητικά της πόρτας είναι κατεστραμμένα ή ο 
φούρνος έχει δυσλειτουργία, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από 
αρμόδιο άτομο.



13. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω 

των θερμοκρασιών που δημιουργούνται. 

14. Τυχόν αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να 

προκαλέσουν τραυματισμούς σε άτομα. 

15. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 

16. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες. 

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα στεγανοποιητικά της πόρτας είναι κατεστραμμένα ή 

ο φούρνος έχει δυσλειτουργία, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί 

από αρμόδιο άτομο. 

18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από αρμόδιο άτομο να 

πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία σέρβις ή επισκευής που περιλαμβάνει την 

αφαίρεση ενός καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια 

μικροκυμάτων. 

19. Εάν εκπέμπεται καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την 

πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες. 

20. Η θέρμανση των ποτών με μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό 

με έκρηξη. Επομένως, πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό του δοχείου. 

21. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για 

να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξουν την 

επιφάνεια, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του γυαλιού. 

22. Η λάμπα του φούρνου μικροκυμάτων δεν προορίζεται για άλλους σκοπούς. 

23. Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή 

χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού. 

24. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές. 

25. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το 

στέγνωμα των τροφίμων ή των ρούχων και η θέρμανση μαξιλαριών θέρμανσης, παντόφλες, 

σφουγγάρια, υγρό πανί και παρόμοια μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, 

ανάφλεξης ή πυρκαγιάς. 

26. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά. 

27. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη από άτομο υπεύθυνο για ασφάλεια. 

28. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

29. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής. 

30. Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθούν όταν η συσκευή λειτουργεί. 

31. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Τα 

μικρά παιδιά πρέπει να μένουν μακριά. 

32. Κατά τη χρήση η συσκευή ζεσταίνεται. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται 

η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου 

33. Αυτό το προϊόν έχει εσωτερικό φωτισμό τύπου LED φως σε < 601m 

34. Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση. 

                

                                               

 

                                           ΠΡΟΣΟΧΗ:ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

                                        ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Βγάλτε όλη τη συσκευασία. Εάν υπάρχει ασφαλής μεμβράνη πάνω από το φούρνο, 

σκίστε το πριν τη χρήση. 

2. Οι φούρνοι μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετούνται σε ξηρά και μη διαβρωτικά 

περιβάλλοντα, μακριά από θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρα αερίου ή δοχείο νερού. 

3. Για να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός, η απόσταση του πίσω μέρους του φούρνου 

μικροκυμάτων στον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm, η πλευρά προς τον τοίχο 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm, η ελεύθερη απόσταση πάνω από την επάνω επιφάνεια 

τουλάχιστον 20 cm. η απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 85 cm. 

4. Η θέση του φούρνου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απέχει από την τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο ή την κεραία ως διαταραχή της εικόνας. Η απόσταση πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από 5 μέτρα. 

5. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε το φις να είναι προσβάσιμο και 

πρέπει να εξασφαλίζει καλή γείωση σε περίπτωση διαρροής, μπορεί να σχηματιστεί βρόχος 

γείωσης για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 

6. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή. 

7. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι. Ο φούρνος 

μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση ανεξάρτητη. 

8. Καθώς υπάρχουν υπολείμματα κατασκευής ή λάδι στην κοιλότητα του φούρνου ή στο 

θερμαντικό στοιχείο, συνήθως μυρίζει, ακόμη μπορεί να εχει και έναν ελαφρύ καπνό. 

Επομένως, συνιστάται ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε τον φούρνο στη λειτουργία ψησίματος 

και να τον λειτουργήσετε στεγνό και αδειο αρκετές φορές. 

9. Απαγορεύεται η σύνδεση σε οποιαδήποτε προέκταση ή μπαλαντέζα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΦΑΓΗΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ.  

1. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μην 

βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά όταν την καθαρίζετε. 

2. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της 

επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και 

πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση 

3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρό απορρυπαντικό, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική 

βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής 

4. Μην αφαιρείτε το κυμματοειδές κάλυμμα  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό στεγανοποιήσεων πόρτας, κοιλότητας και παρακείμενων 

εξαρτημάτων: 

Εξωτερικός:Σκουπίστε το περίβλημα με ένα βρεγμένο μαλακό πανί 

Πόρτα:Χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο μαλακό πανί, σκουπίστε την πόρτα και το 

παράθυρο 

Εσωτερικοί τοίχοι:Καθαρίστε την κοιλότητα με ένα βρεγμένο μαλακό πανί. 

Καθαρίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλισμένα τρόφιμα 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟϊΟΝΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Κλειδαριά πόρτας 

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι καλά κλειστή  

2) Παράθυρο προβολής 

Επιτρέψτε στον χρήστη να δει την κατάσταση μαγειρέματος 

3) Περιστρεφόμενος άξονας 

Ο γυάλινος δίσκος κάθεται στον άξονα και περιστέφεται  

4) Περιστρεφόμενος δακτύλιος 

στηρίζει το γυάλινο δίσκο και βοηθά να ισορροπεί κατά την περιστροφή 

5) Περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος 

Η περιστροφή του κατά τη λειτουργία βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα 

6) Πίνακας ελέγχου 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά  

7) Κυματοειδές Κάλυμμα  

Είναι μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, δίπλα στον τοίχο του πίνακα ελέγχου. 

Προσοχή: Μην το αφαιρείτε ποτέ. 

8) Σχάρα γκριλ 
 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Μετά την ενεργοποίηση, το LED θα αναβοσβήσει 3 φορές,

μετά εισάγετε την κατάσταση ρύθμισης του ρολογιού.

Σε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να εισαγάγετε την τρέχουσα

ώρα με κλίμακα 0-9, σε 24ωρο σύστημα ώρας.Μετά την εισαγωγή,

πατήστε το κουμπί Clock για επιβεβαίωση, ολοκληρώστε τη ρύθμιση του

ρολογιού και το ρολόι μπαίνει σε κατάσταση εργασίας.

Εάν το ψηφιακό ρολόι ρύθμισης δεν εισαχθεί εντός 30 δευτερολέπτων,

θα εισέλθει απευθείας σε κατάσταση αναμονής και το ρολόι δεν θα τρέχει.

2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Τα αριθμητικά πλήκτρα χρησιμοποιούνται για την επιλογή του:  τύπου

φαγητού, χρόνου μαγειρέματος, ρολόι εισόδου, βάρoυς/ποσότητας μενού.

3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/RESET

Αυτό το κουμπί μπορεί να ακυρώσει το ρυθμισμένο πρόγραμμα τροφοδοσίας,

μαγειρέματος ή απόψυξης. κατά την επαναφορά του προγράμματος

μαγειρέματος, πατήστε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε την προηγούμενη

ρύθμιση.Στην παύση , πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην

κατάσταση αναμονής.

4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του τρέχοντος ρολογιού.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί Clock για να εισέλθετε στην πλάκα

ρύθμισης τουρολογιού.Αφού ρυθμίσετε το ρολόι με τον αριθμό 0-9, πατήστε

το κουμπί Clock για ναεπιβεβαιώσετε και να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του

ρολογιού.Κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων, πατήστε το κουμπί

Clock για να δείτε τοτρέχον ρολόι. Η λυχνία LED εμφανίζει το τρέχον ρολόι για

3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επαναλειτουργεί.

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος ή απόψυξης, θα ακούσετε 4

ηχητικά σήματα, που υποδεικνύουν ότι το μαγείρεμα έχει τελειώσει.

Εάν δεν ανοίξει η πόρτα του φούρνου ή δεν πατηθεί το κουμπί Reset, ο

φούρνος μικροκυμάτων θα εκπέμπει 3 ήχους κάθε 2 λεπτά, ηχεί ηχητικό σήμα.

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

1) Αγγίξτε το πλήκτρο Timer.

2) Εισαγάγετε το χρονικό διάστημα που θέλετε, ο μέγιστος αριθμός που

μπορείτε να εισαγάγετε είναι 99 λεπτά, 99 δευτερόλεπτα.

3) Πατήστε το κουμπί Start/Stop για να ξεκινήσετε. Αφού τελειώσει η

αντίστροφη μέτρηση, ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και ο χρονοδιακόπτης

θα λειτουργεί μόνο ως λειτουργία υπενθύμισης αντίστροφης μέτρησης και ο

φούρνος μικροκυμάτων δεν θα λειτουργεί.

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Α. Μαγείρεμα σε ένα στάδιο

1) Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας Power για να επιλέξετε την 

ισχύ,μπορείτε να επιλέξετε 10 διαφορετικές επιλογές, αντίστοιχα P100, P90, P80, P70, P60, P50, 

P40, P30, P20, P10

2) Αφού επιλέξετε την ισχύ, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε το

χρόνο μαγειρέματος (μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 1 δευτερόλεπτο έως

99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα). Για παράδειγμα: ορίστε 20 λεπτά, πατήστε τα

αριθμητικά πλήκτρα: 2,0,0,0.

3) Πιέστε Start/Stop για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.



% ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΧΥΟΣ Οδηγίες μικροκυμάτων 

100% P100 & P90—Υψηλή ισχύς, 100% και 90% ισχύς 
μικροκυμάτων. Για γρήγορο και λεπτομερές 

μαγείρεμα. 
90% 

80% P80 & P70 --- Μέση προς υψηλή ισχύς, 80% και 70% 
ισχύς μικροκυμάτων.  

Για μεσαίο γρήγορο μαγείρεμα 70% 

60% P60 & P50 --- Μέση ισχύς, ισχύς μικροκυμάτων 
60% και 50%. 

 Για ψήσιμο στον ατμό 50% 

40% P40 & P30 --- Μέση προς χαμηλή ισχύς, 
40% και 30% ισχύς μικροκυμάτων. 

 Για απόψυξη τροφίμων 30% 

20% P20 & P10 --- Χαμηλή ισχύς, ισχύς μικροκυμάτων 
20% και 10%.  

Για διατήρηση ζεστού 10% 

Παράδειγμα: μαγείρεμα στο P80 για 10 λεπτά. 

ΒΗΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗ 

Μετά την ενεργοποίηση, η άνω και κάτω τελεία αναβοσβήνει, 
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Reset μία φορά ή περιμένετε 

30 δευτερόλεπτα 
: 

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Power για να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο ισχύος 

P80 

Επιλέξτε τον χρόνο μαγειρέματος πιέζοντας τα πληκτρα με τους 
αριθμούς 1,0,0,0 

10:00 

Πιέστε το πλήκτρο Start/Stop για να ξεκινήσει η λειτουργία, η 
ενδειξη Led στην οθόνη θα δείχνει τον υπολοιπόμενο χρόνο 

Συνιστάται να αναποδογυρίζετε το φαγητό κατά το μαγείρεμα, να το 
απενεργοποιείτε και να κλείνετε την πόρτα του φούρνου, να πατάτε το κουμπί 

Start/Stop για να συνεχίσετε. 

a. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 99'99"

b. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη σχάρα γκριλ κατά το μαγείρεμα στο φούρνo μικροκυμάτων.

c. Μη λειτουργείτε ποτέ τον φούρνο άδειο.

d. Κατά τη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων, ο φούρνος θα μειώσει αυτόματα την ισχύ μετά από

ορισμένο χρόνο μαγειρέματος για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.



B. Μαγείρεμα σε δύο στάδια

Για καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος, κάποιες συνταγές χρειάζονται διαφορετικές λειτουργίες 

ψησίματος και χρόνου. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία που θέλετε όπως παρακάτω: 

Παράδειγμα: μαγείρεμα στο P100 στα μικροκύματα για 3 λεπτά και μετα 
μαγείρεμα στο γκριλ για 9 λεπτά 

ΒΗΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗ 

1 στάδιο: P100 στα μικροκύματα για 3 λεπτά 

Μετά την ενεργοποίηση, η άνω και κάτω τελεία αναβοσβήνει , 
στη συνέχεια, πατήστε Reset μία φορά ή περιμένετε 30 

δευτερόλεπτα 

: 

Πιέστε το πλήκτρο Power μία φορά P100 

Πιέστε τα πλήκτρα 3,0,0 για να ορίσετε τον χρόνο 3:00 

2 στάδιο: P20 στα μικροκύματα για 9 λεπτά 

Πιέστε το πλήκτρο Power για να επιλέξετε P20 P20 

Πιέστε τα πλήκτρα 9,0,0 για να ορίσετε τον χρόνο 9:00 

Πιέστε το πλήκτρο Start/Stop για να ξεκινήσει η λειτουργία 

Συνιστάται να αναποδογυρίζετε το φαγητό κατά το μαγείρεμα, να το 
απενεργοποιείτε και να κλείνετε την πόρτα του φούρνου, να πατάτε το κουμπί 

Start/Stop για να συνεχίσετε. 

8. ΓΚΡΙΛ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟ ΓΚΡΙΛ

G Γκριλ, το θερμαντικό στοιχείο θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
χρόνου λειτουργίας  

C1 Συνδυασμός ψησίματος σε γκριλ και φούρνο μικροκυμάτων. 30% του 
χρόνου απόδοσης μικροκυμάτων και 70% του χρόνου ψησίματος 

C2 Συνδυασμός ψησίματος σε γκριλ και φούρνο μικροκυμάτων. 55% του 
χρόνου απόδοσης μικροκυμάτων και 45% του χρόνου ψησίματος 

Αφού μπείτε στη λειτουργία γκριλ, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον χρόνο 

μαγειρέματος. Για παράδειγμα: ορίστε 20 λεπτά, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα: 2,0,0,0. 

Πατήστε  Start/Stop για να ξεκινήσετε. 

9.ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
1) Σε κατάσταση αναμονής ή σε κατάσταση ρολογιού, αγγίξτε το κουμπί Speed Defrost.

2) Πατήστε το αριθμητικό κουμπί για να εισαγάγετε τον χρόνο απόψυξης.

3) Αγγίξτε το κουμπί Start/Stop.

10.ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ
Για απόψυξη πρέπει να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού και, στη συνέχεια, ο φούρνος

μικροκυμάτων θα ρυθμίσει αυτόματα τον χρόνο απόψυξης.



Το βάρος της απόψυξης είναι 0,1-3,0 kg. Στην κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στo πλήκτρο Defrost 

by weight (κατά βάρος), το "0" στην αριστερή πλευρά της λυχνίας LED αναβοσβήνει, προτρέποντας 

την εισαγωγή βάρους. 

Ο αριθμός των ψηφίων: εισάγετε το μονοψήφιο του βάρους με τον αριθμό 0-3. 

Μετά την εισαγωγή, το τρίτο ψηφίο του LED αναβοσβήνει, ζητώντας να εισαγάγετε το πρώτο ψηφίο 

του δεκαδικού μετά το βάρος, πατήστε 0-9 και, στη συνέχεια, το 4ο ψηφίο του LED αναβοσβήνει, 

ζητώντας να εισαγάγετε το δεύτερο ψηφίο μετά το δεκαδικό του βάρους . 

Μετά την εισαγωγή, το LED δείχνει τον χρόνο που απαιτείται για την απόψυξη. 

Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Start/Stop για να ξεκινήσει η λειτουργία. 

11.ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ
Πρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο και το βάρος του φαγητού, τον χρόνο του φούρνου μικροκυμάτων και 
η διανομή της ισχύος θα ρυθμιστεί αυτόματα.

Χρόνος μαγειρέματος και ισχύς

Κωδικός Τυπος φαγητού Εύρος βάρους 

1 μοσχάρι 0.1, 0.15, 0.2...........2.9, 2.95, 3.0 κιλά 

2 αρνί 0.1, 0.15, 0.2...........2.9, 2.95, 3.0 κιλά 

3 χοιρινό 0.1, 0.15, 0.2...........1.9, 1.95, 2.0 κιλά 

Παράδειγμα: μαγειρεμα κατα βαρος 1.2 κιλών μοσχαριού 

βήματα οθόνη 

Μετά την ενεργοποίηση, η άνω και κάτω τελεία αναβοσβήνει , στη 
συνέχεια, πατήστε Reset μία φορά ή περιμένετε 30 δευτερόλεπτα 

: 

Πιέστε το πλήκτρο Defrost by weight 0. 

Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο 1 για να ρυθμισετε τον τύπο κρέατος 

Πιέστε το τα αριθμητικά πλήκτρα 1,2,0 για ρυθμιση βάρους 1.20 

Πιέστε το πλήκτρο Start/Stop για να ξεκινήσει η λειτουργία 34:24 

12. AΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ / AUTO COOKING MENU
Παρακαλώ λάβετε υπ’οψην σας τον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα.

Τυπος φαγητού Χρήση 

Ποπ-κορν 100gr 

Πιτσα Ξαναζέσταμα πίτσας (περιπου 150 γρ.) 

Ποτά Ποσότητα (1,2,3,) το καθένα από 250ml 

Παγωμένο φαγητο Ποσότητα (1,2) η κάθε μερίδα από 250γρ. 

Πατάτες Βάρος μαγειρέματος(1,2,3,4) , 150γρ την φορά 

Ξαναζέσταμα Περίπου 500 γρ. 
Όταν μαγειρεύετε πατάτες κ.λπ., συνιστάται να καλύπτετε το φαγητό με ένα στρώμα πλαστικού 

χαρτιού για να αποτρέψετε την εξάτμιση του νερού κατά το μαγείρεμα. Τα παραπανω στοιχεία είναι 

σχεδιασμένα για φαγητό σε 20-25 °C. Το βάρος, η θερμοκρασία και το σχήμα της τροφής μπορούν να 

επηρεάσουν το αποτέλεσμα. 

13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Ρύθμιση κλειδώματος --- κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά(Reset) για περίπου 3

δευτερόλεπτα.

Ακύρωση κλειδώματος --- κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά(Reset) για περίπου 3

δευτερόλεπτα.

**Συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση δοχείων που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα 

στο φούρνο μικροκυμάτων. Σε γενικές γραμμές, τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από 

ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμικό, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φούρνο 

μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα στο φούρνο 

μικροκυμάτων και μαγείρεμα συνδυασμού. 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1. Ο πυκνωτής υψηλής τάσης παραμένει φορτισμένος μετά την αποσύνδεση.

2. Κατά τη διάρκεια του σέρβις τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρακάτω

ενδέχεται να αφαιρεθούν και να δώσουν πρόσβαση σε δυναμικά άνω των 250 V στη

γείωση.

3. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν αδικαιολόγητη έκθεση στα

μικροκύματα κατά τη διάρκεια του σέρβις:

 Ακατάλληλη τοποθέτηση μαγνητών.

 Ακατάλληλη αντιστοίχιση κλειδώματος πόρτας, μεντεσέ πόρτας και πόρτας.

 Ακατάλληλη τοποθέτηση στηρίγματος διακόπτη.

 Η πόρτα, η τσιμούχα της πόρτας ή το περίβλημα έχουν καταστραφεί.

 Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να 

απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την 

ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την 

ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, 

ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη 

χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και 

συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση. 




