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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.

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.

 Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη

 Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη συμβατά απο τον κατασκευαστή τους για χρήση σε 
μικροκύματα.

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, 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, μην τοποθετείτε μέσα σε ντουλάπια.

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,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.

35. Ομάδα 2 Εξοπλισμός ISM: η ομάδα 2 περιέχει όλο τον εξοπλισμό ISM στον οποίο η ενέργεια

ραδιοσυχνοτήτων παράγεται σκόπιμα ή/και χρησιμοποιείται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού, καθώς και εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης με τόξο.

Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β είναι εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και

σε εγκαταστάσεις απευθείας συνδεδεμένες σε δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί

κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς

"Για να συμμορφώνεται με το EN 61000-3-11, το προϊόν θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε

τροφοδοσία της σύνθετης αντίστασης του συστήματος: I Zsys I = 0,31017 ohms ή λιγότερο. Πριν

συνδέσετε το προϊόν σε δημόσιο δίκτυο ρεύματος, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για να σας

διασφαλίζει ότι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πληροί την παραπάνω απαίτηση."

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 έχει και έναν ελαφρύ καπνό.

Επομένως, συνιστάται ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε τον φούρνο στη λειτουργία ψησίματος

και να τον λειτουργήσετε στεγνό και άδειο 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. Καθαρίστε το πανελ ελέγχου μόνο με στεγνό πανί.

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

Καθαρίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλισμένα τρόφιμα



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

1) Χερούλι

2) Κλειδαριά πόρτας

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι καλά κλειστή

3)Πλάκα από βοριοπυριτικό γυαλί 3 λίτρων

4) Παράθυρο προβολής

Επιτρέπει στον χρήστη να δει την κατάσταση μαγειρέματος.

5) Πίνακας ελέγχου

6) Σχάρα γκριλ

7) Μόνωση

Τυλίγει και προστατεύει όλα τα εσωτερικά και ηλεκτρικά μέρη της συσκευής

8) Κυματοειδές Κάλυμμα

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

Προσοχή: Μην το αφαιρείτε ποτέ.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η οθόνη ανάβει όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος,

μετά μπαίνει σε κατάσταση αναμονής και η οθόνη δείχνει 1:00

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν πέντε επίπεδα μαγειρέματος: 100P, 80P, 50P, 30P, 10P

Πατήστε το "Microw" κουμπί συνεχώς για να επιλέξετε την επιθυμητή

ισχύ μικροκυμάτων. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε χρόνο

μαγειρέματος (το χρονικό εύρος είναι από 0: 10 έως 60:00. )

« Αφού επιλέξετε την ισχύ πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να

εισάγετε το

χρόνο μαγειρέματος ( ο μέγιστος χρόνος επιλογής είναι 99:99)»

Αφού επιλέξετε το χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί "START/+30s"

για να ξεκινήσετε την εργασία. Ένας ήχος ειδοποιεί για

την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

. 

Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 60 λεπτά 

«99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα». 

1) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη σχάρα γκριλ κατά το μαγείρεμα

στο φούρνο μικροκυμάτων.

2) Μην λειτουργείτε ποτέ τον φούρνο άδειο.

3) Στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων, ο φούρνος θα μειώσει

αυτόματα την ισχύ μετά από ορισμένο χρόνο μαγειρέματος για

να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

4) Εάν γυρίσετε το φαγητό κατά τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί

Start/+30s μία φορά και η προκαθορισμένη λειτουργία

θα συνεχιστεί.

5) Εάν σκοπεύετε να αφαιρέσετε το φαγητό πριν από την

προκαθορισμένη ώρα, πρέπει να πατήσετε το κουμπί STOP

μία φορά για να διαγράψετε την προκαθορισμένη διαδικασία για να αποφύγετε την

ακούσια λειτουργία της επόμενης χρήσης.

3. ΑΠΟΨΥΞΗ/DEFROST

Υπάρχουν δύο λειτουργίες απόψυξης, dEF1 και dEF2, αντίστοιχα. dEF1 για απόψυξη κατά βάρος και 
dEF2 για απόψυξη με βάση το χρόνο. Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε απόψυξη κατά βάρος 
ή ανά χρόνο και στην οθόνη θα εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη "dEF1" ή "dEF2". Πιέστε τα 
αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού ή τον χρόνο απόψυξης.

Το μαξιμουμ βάρους του dEF1 είναι από 1500 g και ο μάξιμουμ χρόνος του dEF2 είναι 99:99.

Αφού επιλέξετε το βάρος απόψυξης ή τον χρόνο, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για να αρχίσει να

λειτουργεί. Ένας ήχος ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας. Η λειτουργία απόψυξης dEF1 κατά 
βάρος θα έχει και έναν ήχο που θα προτρέπει το φαγητό να αναποδογυριστεί κατά την απόψυξη. 
Είναι απαραίτητο να αναποδογυρίζετε το φαγητό κατά τη λειτουργία για να έχετε ομοιόμορφο 
αποτέλεσμα. Συνήθως η απόψυξη απαιτεί περισσότερο χρόνο από εκείνον του μαγειρέματος του 
φαγητού. Εάν το φαγητό μπορεί να κοπεί με μαχαίρι, η διαδικασία απόψυξης μπορεί να θεωρηθεί 
ολοκληρωμένη. Ο φούρνος μικροκυμάτων διεισδύει περίπου 4 εκατοστά στα περισσότερα τρόφιμα. 
Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΨΗΛΗ (HIGH) 100% Ισχύς Γρηγορο μαγείρεμα 

ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ 
(M.HIGH) 

80% Ισχύς Κανονικό μαγείρεμα 

ΜΕΤΡΙΑ (MED) 50% Ισχύς Αργό μαγείρεμα ατμού 

ΜΕΤΡΙΑ-ΧΑΜΗΛΗ 
(M.LOW) 

30% Ισχύς Απόψυξη τροφών 

ΧΑΜΗΛΗ (LOW) 10% Ισχύς Διατήρηση ζεστού 



4. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Υπάρχουν οκτώ αυτόματα μενού, πατάτα, ζυμαρικά, πίτσα, ποπ κορν, λαχανικά, ποτό, κρέας και

ψάρι αντίστοιχα. Πατήστε αυτό το κουμπί που θα επιλέξετε συνεχώς για να επιλέξετε το επιθυμητό

μενού και γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε το επιθυμητό βάρος φαγητού.Επιλέξτε το μενού που

θέλετε και πατήστε το κουμπί παρατεταμένα για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού που

επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για να ξεκινήσετε την εργασία. Ένας

ήχος ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

ΟΘΟΝΗ ΕΙΔΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Α.1 ΠΑΤΑΤΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 250,500 ΚΑΙ 750γρ. 

Α.2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 50,100 ΚΑΙ 150γρ. 

Α.3 ΠΙΤΣΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 200 ΚΑΙ 450γρ. 

Α.4 ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 100γρ. 

Α.5 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 200,400 ΚΑΙ 600γρ 

Α.6 ΠΟΤΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1,2 ή 3 φλυτζάνια από 250ml το καθένα 

Α.7 ΚΡΕΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 200,400 ΚΑΙ 600γρ. 

Α.8 ΨΑΡΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 200,400 ΚΑΙ 600γρ. 

Η ιδανκή θερμοκρασία του φαγητού πριν το μαγείρεμα θα ήταν 20-25 C. Η υψηλότερη ή 

χαμηλότερη θερμοκρασία του φαγητού πριν το μαγείρεμα θα απαιτούσε αύξηση ή μείωση του 

χρόνου μαγειρέματος. 

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ

Υπάρχουν τρεις τρόποι ΓΚΡΙΛ/Grill: G, C-1 και C-2. Είναι γκριλ, Συνδυασμός 1 ψησίματος γκριλ και

μικροκυμάτων και Συνδυασμός 2 ψησίματος γκριλ και φούρνου μικροκυμάτων. Πατήστε το κουμπί

"Grill" συνεχώς, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και, στη συνέχεια πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα

για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος ,ο μέγιστος χρόνος ο οποίος μπορεί να εισαχθεί είναι

99:99.Αφού επιλέξετε το χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για να ξεκινήσει η

εργασία. Ένας ήχος ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

G Γκριλ, το θερμαντικό στοιχείο θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. 
Iσχύει για το τύλιγμα λεπτών κρεάτων ή χοιρινού κρέατος, λουκάνικου, φτερούγες κοτόπουλου 

καθώς μπορεί να ληφθεί καλό καφέ χρώμα 

C1 Συνδυασμός ψησίματος σε γκριλ και φούρνο μικροκυμάτων. 30% φούρνος μικροκυμάτων και 
70% γκριλ. 

C2 Συνδυασμός ψησίματος σε γκριλ και φούρνο μικροκυμάτων. 55% φούρνος μικροκυμάτων και 
45% γκριλ. 

6. ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η λειτουργία αναθέρμανσης είναι κυρίως για να διευκολύνει τους χρήστες να ζεστάνουν τα τρόφιμα

ανάλογα με το βάρος του φαγητού, πατήστε το κουμπί "Reheat" συνεχώς, επιλέξτε το κατάλληλο

βάρος του φαγητού, το εύρος βάρους μπορεί να επιλεγεί είναι 200g, 400g, 600g, 800g και 1000g.

Αφού επιλέξετε το βάρος, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για να ξεκινήσει η εργασία, ένας ήχος θα

ειδοποιήσει την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

7. EXPRESS COOK

1) Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε απευθείας τα αριθμητικά κουμπιά 1-6 για να

ξεκινήσει ο φούρνος μικροκυμάτων. Ο χρόνος εργασίας είναι 1-6 λεπτά, δηλαδή, πατήστε 1 για να 

δουλέψετε για 1 λεπτό, πατήστε 2 για να εργαστείτε για 2 λεπτά και ούτω καθεξής. Αφού επιλέξετε 

την ώρα, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για να ξεκινήσει η εργασία, ένας ήχος θα ειδοποιήσει την 

ολοκλήρωση της λειτουργίας.  

7.2 Σε κατάσταση αναμονής, αφού βάλετε φαγητό και κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί 

"START/+30s" για να ξεκινήσει γρήγορα ο φούρνος μικροκυμάτων. Ο προεπιλεγμένος χρόνος 

εργασίας είναι 30 δευτερόλεπτα. Σε κατάσταση λειτουργίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 

“START/+30s” για να αυξήσετε το χρόνο, πατήστε μία φορά, για να αυξηθεί κατά 30 

δευτερόλεπτα.» Ένας ήχος θα ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας. 

8. Ρολοι (0/Clock )

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "0/Clock" για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, για να



εισέλθετε στη ρύθμισης ρολογιού, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά O ~ 9 για να εισάγετε απευθείας 

την ώρα του ρολογιού  

9. STOP 

Κατά τη διαδικασία των ρυθμίσεων μαγειρέματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "STOP" για να 

ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. Κατά τη διαδικασία 

λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "STOP" για παύση. Σε 

κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε ξανά το κουμπί "STOP" για να ακυρώσετε τη λειτουργία 

και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 

10. START/+30s 

Αφού ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος ή το βάρος του φαγητού, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για 

να ξεκινήσει αμέσως ο φούρνος μικροκυμάτων. Σε κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε να 

πατήσετε το κουμπί "START/+30s" για να αυξήσετε τον χρόνο, πατήστε μία φορά για να 

αυξηθεί κατά 30 δευτερόλεπτα, αλλά η λειτουργία μενού και η λειτουργία απόψυξης βάρους δεν 

μπορούν να προσαρμόσουν τον χρόνο. Σε κατάσταση παύσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 

"START/+30s" για να συνεχίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων πριν από τη λειτουργία μαγειρέματος. 

11.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου όταν καθαρίζετε ή για να 

μην μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον φούρνο χωρίς επίβλεψη. Όλα τα κουμπιά δεν 

λειτουργούν σε αυτήν τη λειτουργία. 

1) Ρύθμιση κλειδώματος: Κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP για περίπου 3 δευτερόλεπτα. 

2) Απενεργοποίηση με τον ίδιο τρόπο 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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. 

Προειδοποίηση: Υπάρχει ακτινοβολία μικροκυμάτων και υψηλή τάση στο 

Φούρνο μυκροκυμάτων. Εκτός από τους τεχνικούς συντήρησης, αυστηρά 

απαγορεύεται να το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας για να αποφύγετε βλάβη στο ανθρωπινο σώμα. Μην 

εκτίθεστε σε ακτινοβολία από γεννήτριες μικροκυμάτων ήάλλα εξαρτήματα αγώγιμης ενέργειας μικροκυμάτων 
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. 




