Φούρνος Μικροκυμάτων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
HOBBY MW 970
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν
χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και
ακολουθείστε τις πιστά.
Αν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, ο φούρνος σας θα
σας προσφέρει καλές υπηρεσίες για πολλά χρόνια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
α) Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το φούρνο με την πόρτα ανοιχτή,
δεδομένου ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια
μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσουν τα κλείστρα ασφαλείας, μην τα
παραβιάζετε.
β) Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στην εμπρόσθια επιφάνεια του φούρνου
και την πόρτα και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης ή υπολειμμάτων
καθαριστικών στις επιφάνειες στεγανοποίησης.
γ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η πόρτα ή οι τσιμούχες της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο
φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει έως ότου επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Αν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη καθαριότητας, η
επιφάνειά της μπορεί να φθαρεί επηρεάζοντας αρνητικά τη διάρκεια ζωής της
συσκευής και προξενώντας κινδύνους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο:
Ονομαστική τάση:
Ονομαστική ισχύς εισόδου (Μικροκύματα):
Ονομαστική ισχύς εξόδου (Μικροκύματα):
Ονομαστική ισχύς εισόδου (Grill):
Χωρητικότητα φούρνου
Διάμετρος δίσκου:
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxY):
Καθαρό βάρος:
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AG823ATY
230V~ 50Hz
1250 W
800 W
1000 W
23 L
270 mm
485mm x 410mm x 293mm
Περίπου 14 kg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για

να

μειώσετε

τον

κίνδυνο

πυρκαγιάς,

ηλεκτροπληξίας,

τραυματισμού προσώπων ή έκθεσης σε υπερβολική ποσότητα
ενέργειας μικροκυμάτων όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας,
ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των
εξής:
1. Προσοχή: υγρά και άλλες τροφές δεν πρέπει να θερμαίνονται σε

σφραγισμένα δοχεία, τα οποία μπορεί να εκραγούν.
2.

Προσοχή:

είναι

εξουσιοδοτημένων

επικίνδυνο
τεχνικών

για

να

οποιονδήποτε

πραγματοποιήσει

άλλο

εκτός

οποιαδήποτε

επισκευή ή ενέργεια επιδιόρθωσης που περιλαμβάνει την αφαίρεση
του καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση σε
ενέργεια μικροκυμάτων.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από
8 ετών και άνω καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης μόνον εφόσον επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με
την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά,
εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω
των 8 ετών.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους
μικροκυμάτων.
6. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και τυχόν υπολείμματα
τροφών θα πρέπει να απομακρύνονται.
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7. Διαβάστε και ακολουθήστε την ενότητα «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ».
8. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία εποπτεύστε
τη διαδικασία, υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
9. Εάν εκλύεται καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή
και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να περιορίσετε τυχόν φλόγες.
10. Μη μαγειρεύετε σε υπερβολικό βαθμό τα τρόφιμα.
11. Μη χρησιμοποιείτε το εσωτερικό του φούρνου για σκοπούς
αποθήκευσης. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα όπως ψωμί κλπ στο
εσωτερικό του φούρνου.
12. Αφαιρέστε σύρματα και μεταλλικές λαβές από τα χάρτινα ή
πλαστικά δοχεία και σακούλες πριν από την τοποθέτησή τους στο
φούρνο.
13. Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε το φούρνο μόνο σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται.
14. Αυγά με το κέλυφός τους ή βρασμένα αυγά δεν πρέπει να
θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων καθώς ενδέχεται να
εκραγούν, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσής τους με
μικροκύματα.
15. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση,
όπως:
- καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
- αγροικίες
- εγκαταστάσεις Bed & Breakfast.
16. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή
εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
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17. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς
χώρους.
18. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο κοντά σε νερό, σε υπόγεια με
υγρασία ή κοντά σε πισίνα.
19. Η θερμοκρασία των προσιτών επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή
όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Οι επιφάνειες μπορεί να
θερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κρατήστε το καλώδιο
μακριά από τις ζεστές επιφάνειες και μην καλύπτετε τις οπές
εξαερισμού του φούρνου.
20. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού
ή τον πάγκο.
21. Αν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, η επιφάνειά του μπορεί να
φθαρεί επηρεάζοντας αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και
προξενώντας κινδύνους.
22. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων με παιδικές τροφές
θα πρέπει να ανακατεύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία του να
ελέγχεται πριν από την κατανάλωση, προκειμένου να αποφευχθούν
εγκαύματα.
23. Η θέρμανση ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να
οδηγήσει σε βρασμό με καθυστέρηση, ως εκ τούτου πρέπει να
λαμβάνεται μέριμνα κατά το χειρισμό του σκεύους.
24.

Η

συσκευή

δεν

(συμπεριλαμβανομένων

προορίζεται
παιδιών)

για
με

χρήση
μειωμένες

από

άτομα

σωματικές,

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός κι εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
25. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
26. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη χρήση εξωτερικού
χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
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27. Τα προσιτά μέρη μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Κρατήστε
μακριά τα παιδιά.
28. Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή στη συσκευή.
29. Κατά τη χρήση η συσκευή ζεσταίνεται. Μην αγγίζετε τα θερμαντικά
στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.
30. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται
για αυτό το φούρνο (για φούρνους με δυνατότητα χρήσης αισθητήρα
θερμοκρασίας).
31. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ζεσταίνονται
κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Παιδιά κάτω των
8 ετών πρέπει να μένουν μακριά, εκτός αν εποπτεύονται συνεχώς.
32. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με τη διακοσμητική
πόρτα ανοιχτή (για φούρνους με διακοσμητική πόρτα).
33. Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο.
34. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι
εκτός κι αν έχει προηγουμένως δοκιμαστεί σε ντουλάπι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
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ΑΥΤΕΣ

ΤΙΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού
Εγκατάσταση γείωσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Το άγγιγμα κάποιων από τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του φούρνου μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Μη ενδεδειγμένη χρήση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μη
συνδέετε σε πρίζα έως ότου η συσκευή να είναι σωστά εγκατεστημένη και
γειωμένη.
Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση ηλεκτρικού
βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα
καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με
ένα καλώδιο που διαθέτει καλώδιο γείωσης και φις με γείωση. Το φις πρέπει να
συνδεθεί σε πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη.
Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό αν οι οδηγίες γείωσης
δεν σάς είναι πλήρως κατανοητές ή αν υπάρχει αμφιβολία ως προς το αν η
συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε
καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε μόνο τρίκλωνο καλώδιο.
1. Παρέχεται κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων
που μπορούν να προκύψουν από το να μπερδευτεί ή να σκοντάψει κανείς σε
ένα μακρύτερο καλώδιο.
2. Εάν χρησιμοποιήσετε μακρύ καλώδιο ή καλώδιο επέκτασης:
1) Η ονομαστική ηλεκτρική τάση του καλωδίου ή της προέκτασης πρέπει να είναι
αντίστοιχη με εκείνη της συσκευής.
2) Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι γειωμένο τρίκλωνο καλώδιο.
3) Το καλώδιο προέκτασης θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
μην κρέμεται από την επιφάνεια του πάγκου ή του τραπεζιού, απ’ όπου μπορεί
να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψει κανείς ακούσια πάνω του.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
1. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου μετά τη χρήση του με ένα ελαφρώς
βρεγμένο πανί.
2. Καθαρίστε τα εξαρτήματα κατά τον συνήθη τρόπο με νερό και σαπούνι.
3. Το πλαίσιο της πόρτας, οι τσιμούχες και οι γειτονικές περιοχές πρέπει να
καθαρίζονται προσεκτικά με ένα βρεγμένο πανί όταν λερωθούν.
4. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά
σφουγγάρια για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, μπορούν να
χαράξουν την επιφάνεια και να οδηγήσουν σε θραύση του γυαλιού.
5. Συμβουλή καθαρισμού - Για ευκολότερο καθαρισμό των εσωτερικών
τοιχωμάτων που μπορεί να λερωθούν από τρόφιμα: Τοποθετήστε μισό λεμόνι
σε ένα μπολ, προσθέστε 300ml (1/2 ποτήρι) νερού και θερμάνετε στο 100% της
ισχύος μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Σκουπίστε το φούρνο με μαλακό, στεγνό
πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε εκτός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό να
πραγματοποιήσει

οποιαδήποτε

επισκευή

ή

ενέργεια

επιδιόρθωσης

που

περιλαμβάνει την αφαίρεση του καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την
έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

ΣΚΕΥΗ
Δείτε τις οδηγίες σχετικά με τα «Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε
φούρνο μικροκυμάτων ή να αποφύγετε σε φούρνο μικροκυμάτων». Ενδέχεται να
υπάρχουν ορισμένα μη μεταλλικά σκεύη που δεν είναι ασφαλή για χρήση σε
φούρνο μικροκυμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορείτε να δοκιμάσετε το
σκεύος ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία.
Δοκιμή σκεύους:
1. Γεμίστε ένα σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων με 1 φλιτζάνι κρύο
νερό (250 ml) μαζί με το εν λόγω σκεύος.
2. Θερμάνετε σε μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
3. Αγγίξτε με προσοχή το σκεύος. Εάν το κενό σκεύος είναι ζεστό, μην το
χρησιμοποιήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων.
4. Μην θερμάνετε για περισσότερο από 1 λεπτό.
8

Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων
Σκεύη

Παρατηρήσεις

Αλουμινόχαρτο

Μόνο κάλυψη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά ομαλά κομμάτια για να
καλυφθούν λεπτές φέτες κρέατος ή πουλερικών ώστε να αποτραπεί το υπερβολικό
ψήσιμο. Μπορεί να αναπτυχθεί εκκένωση ηλεκτρικού τόξου αν το αλουμινόχαρτο
βρίσκεται πολύ κοντά στα τοιχώματα του φούρνου. Το φύλλο αλουμινίου πρέπει να
απέχει τουλάχιστον 2,5 εκατοστά από τα τοιχώματα του φούρνου.

Κεραμικά

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο πάτος του κεραμικού σκεύους
πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 mm από τον περιστρεφόμενο δίσκο. Εσφαλμένη
χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του περιστρεφόμενου δίσκου.

Σερβίτσια

Μόνο κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα πιάτα.

Γυάλινα βάζα

Αφαιρείτε πάντα το καπάκι. Μόνο για ελαφρά θέρμανση των τροφίμων. Τα
περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και μπορεί να
σπάσουν.

Γυαλικά

Μόνο ανθεκτικά στη θερμότητα, κατάλληλα για φούρνο. Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει μεταλλική επένδυση. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα σκεύη.

Σακούλες μαγειρέματος
για το φούρνο

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην κλείνετε με μεταλλικό σύρμα.
Κάντε σχισμές για να τη διαφυγή του ατμού.

Χάρτινα πιάτα και ποτήρια

Μόνο για βραχυπρόθεσμο μαγείρεμα / ζέσταμα. Μην αφήνετε το φούρνο χωρίς
επιτήρηση.

Χαρτοπετσέτες

Μόνο για την κάλυψη τροφίμων που ξαναζεσταίνετε και την απορρόφηση λίπους.
Μόνο για βραχυπρόθεσμο ζέσταμα. Μην αφήνετε το φούρνο χωρίς επιτήρηση.

Λαδόκολλα

Ως κάλυμμα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα ή περιτύλιγμα για μαγείρεμα στον
ατμό.

Πλαστικά

Μόνο κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Θα πρέπει να φέρουν ένδειξη καταλληλότητας. Μερικά πλαστικά
δοχεία μαλακώνουν κατά τη θέρμανση των τροφίμων. Κάντε σχισμές ή τρυπήστε τις
σακούλες βρασμού και τις σφραγισμένες πλαστικές σακούλες σύμφωνα με τις
οδηγίες της συσκευασίας τους.

Πλαστική μεμβράνη

Μόνο κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιήστε τη για να καλύψετε τα
τρόφιμα κατά το μαγείρεμα και να διατηρήσετε την υγρασία. Μην αφήνετε τη
μεμβράνη να έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Θερμόμετρα

Μόνο κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων (κρέατος και ζαχαροπλαστικής).

Κηρόχαρτο

Ως κάλυμμα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα ή να διατηρήσετε την υγρασία.

Υλικά που θα πρέπει να αποφεύγετε στο φούρνο μικροκυμάτων
Σκεύη

Παρατηρήσεις

Αλουμίνια ταψιά

Μπορεί να προκαλέσουν εκκένωση ηλεκτρικού τόξου. Μεταφέρετε τα τρόφιμα σε
σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

Συσκευασίες από χαρτόνι
με μεταλλική λαβή

Μπορεί να προκαλέσουν εκκένωση ηλεκτρικού τόξου. Μεταφέρετε τα τρόφιμα σε
σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

Μεταλλικά σκεύη και σκεύη
με μεταλλική επένδυση

Το μέταλλο δεν επιτρέπει στην ενέργεια των μικροκυμάτων να επιδράσει στα
τρόφιμα. Μπορεί να προκληθεί εκκένωση ηλεκτρικού τόξου.

Μεταλλικά σύρματα

Μπορεί να προκαλέσουν εκκένωση ηλεκτρικού τόξου και να προξενήσουν
πυρκαγιά στο εσωτερικό του φούρνου.

Χάρτινες σακούλες

Μπορεί να προξενήσουν πυρκαγιά στο εσωτερικό του φούρνου.

Αφρώδη πλαστικά

Μπορεί να λιώσουν και να μολύνουν το περιεχόμενό τους αν εκτεθούν σε υψηλή
θερμοκρασία.

Ξύλινα

Το ξύλο στο φούρνο μικροκυμάτων θα στεγνώσει και μπορεί να ραγίσει ή να
σπάσει.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Ονομασία των μερών και εξαρτημάτων του φούρνου.
Απομακρύνετε τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά από το εσωτερικό του φούρνου.
Ο φούρνος μικροκυμάτων συνοδεύεται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:
• Γυάλινος δίσκος
• Δακτύλιος περιστροφής
• Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Σχάρα Grill (για χρήση μόνο στη λειτουργία
Grill, τοποθετημένη στο γυάλινο δίσκο.

Εγκατάσταση περιστρεφόμενου δίσκου

A) Πίνακας ελέγχου
B) Άξονας περιστροφής
C) Δακτύλιος περιστροφής
D) Γυάλινος δίσκος
E) Παράθυρο παρατήρησης
F) Πόρτα
G) Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας
α. Ποτέ μην τοποθετείτε το γυάλινο δίσκο
ανάποδα. Ο γυάλινος δίσκος δεν πρέπει
ποτέ να μπλοκάρεται.
β. Κατά το ψήσιμο, χρησιμοποιείτε πάντα
το γυάλινο δίσκο και το δακτύλιο
περιστροφής.
γ. Όλα τα τρόφιμα και τα σκεύη πρέπει να
τοποθετούνται στο γυάλινο δίσκο.
δ. Αν ο γυάλινος δίσκος ή ο δακτύλιος
περιστροφής
υποστούν
ζημία,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
τεχνικού ελέγχου.
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Τοποθέτηση σε πάγκο
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα.
Εξετάστε το φούρνο για οποιαδήποτε ζημία, όπως βαθουλώματα ή σπασμένη πόρτα. Μην
εγκαταστήσετε το φούρνο αν έχει υποστεί ζημία.
Στο εσωτερικό του φούρνου: αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τα τοιχώματα. Μην
αφαιρείτε το κάλυμμα Mica, ανοιχτού καφέ χρώματος, που προστατεύει το μάγνητρο.
___________________________________________________________________________

Εγκατάσταση
1. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια, με αρκετό ελεύθερο χώρο για τον εξαερισμό της συσκευής.

1) Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85 εκατοστά.
2) Τοποθετήστε την πίσω πλευρά της συσκευής στον τοίχο. Αφήστε τουλάχιστον 30 cm
ελεύθερου χώρου πάνω από το φούρνο και τουλάχιστον 20 cm ανάμεσα στο φούρνο και
παρακείμενους πλαϊνούς τοίχους.
3) Μην αφαιρείτε τα πόδια από το κάτω μέρος του φούρνου.
4) Το φράξιμο των οπών εξαερισμού μπορεί να βλάψει το φούρνο.
5) Τοποθετήστε το φούρνο όσο το δυνατόν μακρύτερα από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Η
λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος.
2. Συνδέστε το φούρνο σας σε μία οικιακή πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του
ρεύματος είναι αντίστοιχη με την τάση και τη συχνότητα που αναγράφεται στην ετικέτα
χαρακτηριστικών της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε το φούρνο πάνω από εστία μαγειρέματος ή άλλη
συσκευή παραγωγής θερμότητας. Εάν εγκατασταθεί κοντά ή πάνω από μια πηγή θερμότητας,
ο φούρνος μπορεί να πάθει ζημιά και η εγγύηση θα είναι άκυρη.

Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να καίνε κατά τη
διάρκεια της χρήσης της.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Ρύθμιση ρολογιού

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, στην οθόνη LED θα εμφανιστεί
η ένδειξη “0:00” και ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά.
1) Πιέστε το πλήκτρο “Clock/Kitchen timer” μία φορά για να επιλέξετε τη λειτουργία ρολογιού,
οι αριθμοί που αντιστοιχούν στην ένδειξη ώρας αναβοσβήνουν.
2) Στρέψτε

για να καθορίσετε την ώρα, θα πρέπει να κυμαίνεται από 0 – 23.

3) Πιέστε το πλήκτρο “Clock/Kitchen timer”, οι αριθμοί που αντιστοιχούν στην ένδειξη των
λεπτών αναβοσβήνουν.
4) Στρέψτε

για να καθορίσετε τα λεπτά, θα πρέπει να κυμαίνονται από 0 – 59.

5) Πιέστε το πλήκτρο “Clock/Kitchen timer” για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη “:” θα
αναβοσβήσει και η ένδειξη της ώρας θα φωτιστεί.
Σημείωση: 1) Αν το ρολόι δεν ρυθμιστεί, δεν θα λειτουργεί όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2) Αν πιέσετε το πλήκτρο “Stop/Clear” κατά τη διαδικασία ρύθμισης του ρολογιού,
ο φούρνος θα επιστρέψει αυτομάτως στην προηγούμενη κατάσταση.

2. Μαγείρεμα στα μικροκύματα
Πιέστε το πλήκτρο “Microwave”, στην οθόνη LED θα εμφανιστεί η ένδειξη “P100”. Πιέστε το
πλήκτρο “Microwave” επανειλημμένως ή στρέψτε

για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ, για

κάθε πάτημα θα εμφανιστούν οι τιμές “P100”, “P80”, “P50”, “P30” και “P10”. Κατόπιν πιέστε το
πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να επιβεβαιώσετε και στρέψτε

για να ρυθμίσετε το

χρόνο μαγειρέματος από 0:05 έως 95:00. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για
να αρχίσετε το μαγείρεμα.
Παράδειγμα: αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 80% της ισχύος των μικροκυμάτων για μαγείρεμα
20 λεπτών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
1) Πιέστε το πλήκτρο “Microwave” μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “P100”.
2) Πιέστε ξανά το πλήκτρο “Microwave” ή στρέψτε

για να επιλέξετε την ισχύ 80%.

3) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να επιβεβαιώσετε, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “P80”.
4) Στρέψτε

για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “20:00”.

5) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να αρχίσετε το μαγείρεμα.
Σημείωση: οι διαβαθμίσεις για τη ρύθμιση του χρόνου στο διακόπτη καθορίζονται ως εξής:
0 – 1 λεπτό : 5 δευτερόλεπτα
1 – 5 λεπτά : 10 δευτερόλεπτα
5 – 10 λεπτά : 30 δευτερόλεπτα
10 – 30 λεπτά : 1 λεπτό
30 – 95 λεπτά : 5 λεπτά
12

Οδηγίες πλήκτρου “Microwave”
Σειρά

Ένδειξη

Ισχύς

1

Ρ100

100%

2

Ρ80

80%

3

Ρ50

50%

4

Ρ30

30%

5

Ρ10

10%

3. Μαγείρεμα Grill ή Combi. (συνδυαστικό μαγείρεμα)
Πιέστε το πλήκτρο “Grill/Combi.”, στην οθόνη LED θα εμφανιστεί η ένδειξη “G”. Πιέστε το
πλήκτρο “Microwave” επανειλημμένως ή στρέψτε

για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ, για

κάθε πάτημα θα εμφανιστούν οι τιμές “G”, “C-1” και “ C-2”. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο
“Start/+30Sec/Confirm” για να επιβεβαιώσετε και στρέψτε

για να ρυθμίσετε το χρόνο

μαγειρέματος από 0:05 έως 95:00. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να
αρχίσετε το μαγείρεμα.
Παράδειγμα: αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά 55% τα μικροκύματα και κατά 45% το Grill
(C-1) για μαγείρεμα 10 λεπτών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
1) Πιέστε το πλήκτρο “Grill/Combi.” μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “G”.
2) Πιέστε το πλήκτρο “Grill/Combi.” ξανά ή στρέψτε

για να επιλέξετε το συνδυασμό C-1.

3) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να επιβεβαιώσετε, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “ C-1”.
4) Στρέψτε

για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “10:00”.

5) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να αρχίσετε το μαγείρεμα.

Οδηγίες πλήκτρου “Grill/Combi.”
Ισχύς

Ισχύς

Μικροκυμάτων

Grill

G

0%

100%

2

C-1

55%

45%

3

C-2

36%

64%

Σειρά

Ένδειξη

1

Σημείωση: όταν παρέλθει ο μισός του χρόνου που έχετε καθορίσει για μαγείρεμα στο Grill, ο
βομβητής θα ηχήσει δύο φορές. Αυτό είναι φυσιολογικό. Για καλύτερα αποτελέσματα στο
μαγείρεμα με Grill θα πρέπει να γυρίσετε το φαγητό. Ξανακλείστε την πόρτα και πιέστε το
πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να συνεχίσετε το μαγείρεμα. Αν δεν προβείτε σε κάποια
ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.
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4. Γρήγορο ξεκίνημα
1) Με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να
αρχίσετε να μαγειρεύετε με 100% ισχύ μικροκυμάτων. Κάθε επιπλέον πάτημα του πλήκτρου
αυξάνει τη διάρκεια του χρόνου μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα, έως τα 95 λεπτά.
2) Με τη συσκευή σε λειτουργία μαγειρέματος στα μικροκύματα, το Grill ή συνδυαστικά, καθώς
και κατά τη λειτουργία απόψυξης με χρονοδιακόπτη, κάθε πάτημα του πλήκτρου
“Start/+30Sec/Confirm” αυξάνει τη διάρκεια της εκάστοτε λειτουργίας κατά 30 δευτερόλεπτα.
3) Με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, στρέψτε

αριστερά για να ρυθμίσετε το χρόνο

μαγειρέματος με ισχύ μικροκυμάτων 100% και πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm”
για να αρχίσετε το μαγείρεμα.

5. Απόψυξη σύμφωνα με το βάρος
1) Πιέστε το πλήκτρο “Weight Defrost” μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “dEF1”.
2) Στρέψτε

για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού, από 100 έως 2000 γραμμάρια.

3) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να αρχίσετε την απόψυξη.

6. Απόψυξη σύμφωνα με το χρόνο
1) Πιέστε το πλήκτρο “Time Defrost” μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “dEF2”.
2) Στρέψτε

για να επιλέξετε το χρόνο απόψυξης. Η μέγιστη διάρκεια είναι 95 λεπτά.

3) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να αρχίσετε την απόψυξη. Η ισχύς απόψυξης
είναι Ρ30 και δεν μεταβάλλεται.

7. Χρονοδιακόπτης
1) Πιέστε το πλήκτρο “Clock/Kitchen Timer” δύο φορές, στην οθόνη LED θα εμφανιστεί η
ένδειξη “00:00” και θα φωτιστεί η ένδειξη χρονοδιακόπτη.
2) Στρέψτε

για να ρυθμίσετε το χρόνο (η μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος είναι 95 λεπτά).

3) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, η ένδειξη
χρονοδιακόπτη φωτίζεται.
4) Όταν ο καθορισμένος χρόνος παρέλθει, η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα σβήσει και ο βομβητής
θα ηχήσει 5 φορές. Αν το ρολόι είναι ρυθμισμένο, η οθόνη LED θα προβάλλει την ώρα.
Σημείωση: ο Χρονοδιακόπτης διαφέρει από το ρολόι.
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8. Αυτόματο Μενού
1) Στρέψτε

δεξιά για να επιλέξετε μενού, εμφανίζονται κατά σειρά οι ρυθμίσεις “A-1” έως “A-

8” που αντιστοιχούν σε πίτσα, κρέας, λαχανικά, ζυμαρικά, πατάτες, ψάρι, ροφήματα και
ποπ-κορν.
2) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να επιβεβαιώσετε.
3) Στρέψτε

για να ρυθμίσετε το προεπιλεγμένο βάρος σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω.

4) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να αρχίσετε το μαγείρεμα.
Παράδειγμα: χρήση του Αυτόματου Μενού για την παρασκευή ψαριού 350 γραμμαρίων.
1) Στρέψτε

δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “A-6”.

2) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να επιβεβαιώσετε.
3) Στρέψτε

για να ρυθμίσετε το βάρος του ψαριού μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “350”.

4) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να αρχίσετε το μαγείρεμα.
Πίνακας Μενού
Μενού

Βάρος

Ένδειξη

Α-1
Πίτσα

200 γραμμάρια

200

400 γραμμάρια

400

250 γραμμάρια

250

350 γραμμάρια

350

450 γραμμάρια

450

200 γραμμάρια

200

300 γραμμάρια

300

400 γραμμάρια

400

50 γραμμάρια (με 450 ml κρύο νερό)

50

100 γραμμάρια (με 800 ml κρύο νερό)

100

200 γραμμάρια

200

400 γραμμάρια

400

600 γραμμάρια

600

250 γραμμάρια

250

350 γραμμάρια

350

450 γραμμάρια

450

1 φλιτζάνι (120 ml)

1

2 φλιτζάνια (240 ml)

2

3 φλιτζάνια (360 ml)

3

50 γραμμάρια

50

85 γραμμάρια

85

100 γραμμάρια

100

Α-2
Κρέας
Α-3
Λαχανικά
Α-4
Ζυμαρικά
Α-5
Πατάτες
Α-6
Ψάρι
Α-7
Ροφήματα
Α-8
Ποπ-κορν
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9. Χρήση πολλαπλών λειτουργιών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγχρόνως το πολύ 2 λειτουργίες. Αν η μία από τις λειτουργίες
είναι η απόψυξη, τότε αυτή εκτελείται πρώτη.
Παράδειγμα: απόψυξη φαγητού για 5 λεπτά και μαγείρεμα σε ισχύ μικροκυμάτων 80% για 7
λεπτά.
1) Πιέστε το πλήκτρο “Time Defrost” μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “dEF2”.
2) Στρέψτε

για να επιλέξετε το χρόνο απόψυξης μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “5:00”.

3) Πιέστε το πλήκτρο “Microwave” μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “P100”.
4) Πιέστε ξανά το πλήκτρο “Microwave” ή στρέψτε

για να επιλέξετε ισχύ μικροκυμάτων 80%.

5) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να επιβεβαιώσετε, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “P80”.
6) Στρέψτε

για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “7:00”.

7) Πιέστε το πλήκτρο “Start/+30Sec/Confirm” για να αρχίσετε το μαγείρεμα. Ο βομβητής θα
ηχήσει μία φορά για την πρώτη λειτουργία και θα εκκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την
απόψυξη. Ο βομβητής θα ηχήσει ακόμα μία φορά όταν αρχίσει να εκτελείται η δεύτερη
λειτουργία. Όταν το μαγείρεμα ολοκληρωθεί, ο βομβητής θα ηχήσει 5 φορές.

10. Λειτουργία ενημέρωσης
1) Με τη συσκευή σε λειτουργία μαγειρέματος στα μικροκύματα, το Grill ή συνδυαστικά,
πιέζοντας το πλήκτρο “Microwave” προβάλλεται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα η τρέχουσα
ρύθμιση ισχύος. Μετά από 3 δευτερόλεπτα η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη
κατάσταση.
2) Με τη συσκευή σε λειτουργία μαγειρέματος στα μικροκύματα, το Grill ή συνδυαστικά,
πιέζοντας το πλήκτρο “Clock/Kitchen Timer” προβάλλεται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα η
ώρα.

11. Λειτουργία κλειδώματος της συσκευής για τα παιδιά
Κλείδωμα:

με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο “Stop/Clear” για 3
δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος βόμβος που σηματοδοτεί το
κλείδωμα της συσκευής. Στην οθόνη LED προβάλλεται η ώρα, αν το ρολόι έχει
προηγουμένως ρυθμιστεί. Σε διαφορετική περίπτωση, στην οθόνη LED
προβάλλεται η ένδειξη “

”.

Ξεκλείδωμα: όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πιέστε το πλήκτρο “Stop/Clear” για 3
δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος βόμβος που σηματοδοτεί το
ξεκλείδωμα της συσκευής.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Φυσιολογικές καταστάσεις
Ο φούρνος μικροκυμάτων
δημιουργεί παρεμβολές
στη λήψη του τηλεοπτικού
σήματος.

Μπορεί να παρουσιαστούν παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού
και τηλεοπτικού σήματος όταν ο φούρνος μικροκυμάτων
βρίσκεται σε λειτουργία. Οι παρεμβολές αυτές δεν διαφέρουν από
εκείνες που προκαλούν άλλες οικιακές συσκευές, όπως μίξερ,
ηλεκτρικές σκούπες ή ανεμιστήρες. Είναι φυσιολογικές.

Αμυδρός φωτισμός του
φούρνου μικροκυμάτων.

Όταν η συσκευή λειτουργεί στη χαμηλή ένταση, ο φωτισμός
μπορεί να είναι αμυδρός. Είναι φυσιολογικό.

Συγκέντρωση ατμού στην
πόρτα, έξοδος ζεστού
αέρα από τις οπές
εξαερισμού.

Κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων, μπορεί να
εκλυθεί ατμός από τα τρόφιμα. Ο περισσότερος ατμός
αποβάλλεται μέσω των οπών εξαερισμού. Κάποια ποσότητα
ατμού μπορεί να συγκεντρωθεί σε πιο ψυχρά σημεία του
φούρνου, όπως η πόρτα. Είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία της συσκευής
κατά λάθος, χωρίς
Απαγορεύεται η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς
τρόφιμα τοποθετημένα στο τρόφιμα στο εσωτερικό του. Είναι πολύ επικίνδυνο.
εσωτερικό της.
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Αντιμετώπιση

Το φις δεν είναι τοποθετημένο
σωστά στην πρίζα.

Αφαιρέστε το φις από την
πρίζα. Τοποθετήστε το ξανά
στην πρίζα μετά από 10
δευτερόλεπτα.

Η ηλεκτρική ασφάλεια είναι
καμένη ή λειτούργησε ο
αυτόματος διακόπτης ασφάλειας
κυκλώματος.

Αντικαταστήστε την ασφάλεια
ή επαναφέρετε το διακόπτη
κυκλώματος (οι εργασίες
αυτές πρέπει να εκτελεστούν
από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό).

Προβληματική πρίζα.

Ελέγξτε την πρίζα
συνδέοντας άλλες ηλεκτρικές
συσκευές.

Ο φούρνος δεν θερμαίνει.

Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.

Κλείστε καλά την πόρτα.

Ο περιστρεφόμενος
γυάλινος δίσκος κάνει
θόρυβο όταν ο φούρνος
μικροκυμάτων λειτουργεί.

Ο δακτύλιος περιστροφής και ο
πυθμένας του φούρνου
μικροκυμάτων είναι λερωμένοι.

Συμβουλευτείτε την ενότητα
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» και
καθαρίστε τα λερωμένα μέρη.

Ο φούρνος μικροκυμάτων
δεν λειτουργεί.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ, τα Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να
συλλέγονται και να διατίθενται ξεχωριστά. Εάν σε οποιαδήποτε
στιγμή στο μέλλον χρειαστεί να διαθέσετε αυτό το προϊόν, μην το
απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Στείλτε ή αποθέστε αυτό
το προϊόν σε σημεία συλλογής ΑΗΗΕ, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.
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