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Οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις πρέπει πάντα να τηρούνται 
όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή:
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στον χώρο σας αντιστοιχεί σε αυτήν
που εμφανίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
Και η πρίζα είναι σωστά γειωμένη.
3. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο εσωτερικό του
φούρνου:
a. Μην μαγειρεύετε υπερβολικά το φαγητό.
b. Αφαιρέστε τα δεσίματα από τις χάρτινες ή πλαστικές
σακούλες πριν τις τοποθετήσετε στο φούρνο.
c. Μην χρησιμοποιείτε έντονα προγράμματα για να θερμάνετε
λάδι ή λίπος καθώς η θερμοκρασία τους δεν μπορεί να ελεγχθεί.
d. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα εκπομπής
μικροκυμάτων με ένα υγρό πανί, και έπειτα με στεγνό πανί για
να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές και λίπη τροφίμων. Το
συσσωρευμένο λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει
να προκαλεί καπνό ή να πάρει φωτιά.
e. Εάν τα υλικά που έχετε τοποθετήσει μέσα στο φούρνο
βγάζουν καπνούς ή φλόγες, κρατήστε την πόρτα του φούρνου
κλειστή, απενεργοποιήστε τον φούρνο και αποσυνδέστε την
παροχή ρεύματος
f. Όταν ζεσταίνετε τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία,
προσέξτε τον φούρνο καθώς υπάρχει η πιθανότητα ανάφλεξης.
4. Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης και ξαφνικού βρασμού:
a. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να 
θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να 
εκραγούν. Τα μπιμπερό με βιδωτό πώμα ή θηλή θεωρούνται 
σφραγισμένα δοχεία.
b. Χρησιμοποιήστε δοχεία με μεγάλα στόμια για να μαγειρέψετε 
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c. Οι πατάτες, τα λουκάνικα και τα κάστανα πρέπει να
ξεφλουδιστούν ή να τρυπηθούν πριν από το μαγείρεμα. Τα αυγά
στο κέλυφος τους και ολόκληρα τα σκληρά βραστά αυγά δεν
πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς
ενδέχεται να εκραγούν, ακόμη και μετά τη λήξη της θέρμανσης με
μικροκύματα.
d. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων για παιδικές
τροφές πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία
πρέπει να ελέγχεται πριν από την κατανάλωση, προκειμένου να
αποφευχθούν εγκαύματα.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή
από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
6. Μετά το μαγείρεμα, τα δοχεία είναι πολύ ζεστά.
Χρησιμοποιήστε γάντια για να αφαιρέσετε το φαγητό και
αποφύγετε εγκαύματα από τον ατμό κατευθύνοντας τον ατμό
μακριά από το πρόσωπο και τα χέρια.
7. Σηκώστε αργά την πιο μακρινή άκρη του καλύμματος των
πιάτων ή το πλαστικό περιτύλιγμα φούρνου μικροκυμάτων και
ανοίξτε προσεκτικά τις σακούλες μαγειρέματος ποπ κορν και
φούρνου μακριά από το πρόσωπο.
8. Για να αποφύγετε σπάσιμο του δίσκου περιστροφής:
a. Αφήστε τον να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε.
b. Εάν είναι κρύος μην ακουμπάτε πάνω του καυτά σκεύη και
φαγητά.
c. Εάν είναι ζεστός μην ακουμπάτε παγωμένα φαγητά και σκεύη.
9.  Βεβαιωθείτε πως τα σκεύη δεν έρχονται σε επαφή με τα
εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου κατά το μαγείρεμα.
10.  Χρησιμοποιείτε πάντα σκεύη κατάλληλα για φούρνο
μικροκυμάτων.
11.  Μην αποθηκεύετε φαγητά ή άλλα πράγματα μέσα στον
φούρνο μικροκυμάτων.

υγρό και το μαγειρεμένο υγρό δεν πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως. 
Πρέπει να περιμένετε κάποια δευτερόλεπτα πριν το αφαιρέσετε 
ώστε να αποφευχθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που προκαλούνται 
από τον καθυστερημένο κοχλασμό των υγρών.
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12. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς να έχετε 
βάλει μέσα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φούρνο.
13.  Όταν η συσκευή λειτουργεί σε συνδυαστικό τρόπο, τα παιδιά
 πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη
ενηλίκων λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.
14.  Οποιοδήποτε αξεσουάρ που δεν συνιστά ο κατασκευαστής
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε άτομα.
15. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
16. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Εάν οι πόρτα ή οι ασφάλειες της
 πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να
λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από εξειδικευμένο προσωπικό.
18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε
 άλλον εκτός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό να εκτελέσει
 οποιαδήποτε εργασία επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την
 αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει
προστασία από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.
19.  Εάν παρατηρηθεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε
 τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να περιοριστούν
τυχόν φλόγες.
20.  Η θέρμανση των ποτών με φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να
 οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό, επομένως πρέπει να
προσέξετε κατά το χειρισμό του δοχείου.
21.  Μη χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές
 ξύστρες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου,
 καθώς μπορεί να γδάρουν την επιφάνεια, κάτι που μπορεί να
προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
22.  Η λάμπα του φούρνου μικροκυμάτων δεν προορίζεται για
άλλους σκοπούς.
23.  Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού
χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
24.  Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
•  χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και
άλλα περιβάλλοντα εργασίας
• εξοχικά σπίτια
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• από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα
κατοικιών
• περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
25. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για θέρμανση
τροφίμων και ποτών. Το στέγνωμα των τροφίμων ή των ρούχων
και η θέρμανση μαξιλαριών, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών
πανιών και παρόμοιων υλικών μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο
τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
26. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική,
αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης μόνο εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το
καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
27. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άτομα(και παιδιά)
με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη
ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
28. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί πως
δεν παίζουν με την συσκευή.
29. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
30. Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια ενδέχεται να ζεσταθούν
όταν η συσκευή λειτουργεί.
31. Προειδοποίηση: Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής
μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να
κρατιούνται μακριά.
32. Κατά τη χρήση η συσκευή θερμαίνεται. Πρέπει να προσέξετε
ώστε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία μέσα στο φούρνο.
33. Οι επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
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.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ…………… …… ……………………………..……….… 
1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Εάν υπάρχει ασφαλής

μεμβράνη πάνω από το φούρνο, αφαιρέστε την πριν τη χρήση.
Ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν ζημιές. Εάν υπάρχει,
ενημερώστε αμέσως τον αντιπρόσωπο ή στείλτε το στο κέντρο
σέρβις του κατασκευαστή.

2. Οι φούρνοι μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετούνται σε ξηρά
και μη διαβρωτικά περιβάλλοντα, μακριά από θερμότητα και
υγρασία, όπως καυστήρα αερίου ή δεξαμενή νερού.

3. Για να εξασφαλιστεί επαρκής εξαερισμός, η απόσταση του
πίσω μέρους του φούρνου μικροκυμάτων προς τον τοίχο
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm, η πλευρά του τοίχου
πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm, η ελεύθερη απόσταση
πάνω από την άνω επιφάνεια τουλάχιστον 20 cm. Η
απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων προς το έδαφος πρέπει
να είναι τουλάχιστον 85 cm.

4. Η θέση του φούρνου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βρίσκεται
μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία,
καθώς ενδέχεται να προκληθεί διαταραχή της εικόνας ή
θόρυβος. Η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5m.

5. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε το βύσμα
να είναι προσβάσιμο και να εξασφαλίζει καλή γείωση σε
περίπτωση διαρροής, μπορεί να σχηματιστεί βρόχος γείωσης
για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.

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

7. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε
ντουλάπι. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί με ελεύθερη τοποθέτηση.

8. Δεδομένου ότι στις πρώτες χρήσεις μπορεί να υπάρχουν
κατάλοιπα παραγωγής ή να παραμένει λάδι στον θάλαμο του
φούρνου ή στο στοιχείο θερμότητας, συνήθως υπάρχει μια
μυρωδιά, ή ακόμη και ένας ελαφρύς καπνός, είναι φυσιολογικό
και δεν θα συμβεί μετά από αρκετές φορές χρήση, κρατήστε
την πόρτα ή το παράθυρο ανοιχτό του χώρου και εξασφαλίστε
καλό εξαερισμό. Συνιστάται να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι νερό
στον θάλαμο, ρυθμίζοντας την χρήση σε υψηλή ένταση και
λειτουργήστε για αρκετές φορές.



.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ……………………………………………………… …… 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται συχνά και να αφαιρούνται 
οποιαδήποτε υπολείμματα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν τον
καθαρισμό. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά
τον καθαρισμό.
2. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση θα
μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και θα
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή της συσκευής και
ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, βενζίνη,
οξειδωτικές πούδρες ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε
οποιοδήποτε μέρος της συσκευής
4. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα στο σημείο εκπομπής μικροκυμάτων
5. Όταν ο φούρνος έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα
μπορεί να εκπέμπει κάποιες μυρωδιές. Ακολουθώντας τις
παρακάτω μεθόδους μπορείτε να τις αποφύγετε:
a. Τοποθετήστε αρκετές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και μετά
θερμάνετε με υψηλή ένταση για 2-3 λεπτά.
b. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στο φούρνο και στη
συνέχεια ζεσταίνετε με υψηλή ένταση.
c. Βάλτε λίγες φλούδες πορτοκαλιού στο φούρνο και στη συνέχεια
θερμάνετε με υψηλή ένταση για 1 λεπτό.
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6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιτρέψτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το
φούρνο χωρίς επίβλεψη μόνο εάν έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες
έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να χρησιμοποιεί τον φούρνο με
ασφαλή τρόπο και να κατανοεί τους κινδύνους της ακατάλληλης
χρήσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται 
σε επαφή με τρόφιμα: 
Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα στο σημείο εκπομπής 
μικροκυμάτων με ένα υγρό πανί, και έπειτα με στεγνό πανί για να 
αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού και λάδια. Το 
ενσωματωμένο λάδι μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει να 
προκαλεί καπνό ή φωτιά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό της πόρτας, του θαλάμου και των 

γειτονικών μερών: 

Εξωτερικός καθαρισμός: 

Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με ένα βρεγμένο μαλακό πανί. 
Πόρτα : 
Χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο μαλακό πανί, σκουπίστε την 
πόρτα και το τζάμι της πόρτας. 
Σκουπίστε τα λάστιχα της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη για να 
αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλιές. 
Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό 
πανί. 
Εσωτερικά τοιχώματα: 
Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα βρεγμένο μαλακό 
πανί. 
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Καθαρίστε το κάλυμμα εκπομπής μικροκυμάτων για να 
αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού 
Περιστροφικός δίσκος / Δακτύλιος περιστροφής / Άξονας 
περιστροφής: 
Καθαρίστε με μαλακό απορρυπαντικό 
Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά. 



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ   ......... ..  .... 

⑤ ⑦
②

① ④
Waveguide cover

③ ⑥
1) Κλείδωμα πόρτας
Η πόρτα θα πρέπει να είναι ασφαλώς κλεισμένη για να 
λειτουργήσει η συσκευή.  
2) Τζάμι πόρτας
Επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την τη διαδικασία
ψησίματος.
3) Δακτύλιος περιστροφής
Ο γυάλινος δίσκος κάθεται στα ροδάκια. Στηρίζει το δίσκο και τον
βοηθάει να περιστρέφεται ομοιόμορφα και ζυγισμένα.
4) Περιστρεφόμενος άξονας
Ο γυάλινος δίσκος κάθεται πάνω στον άξονα και το μοτέρ τον 
περιστρέφει.   
5) Περιστρεφόμενος δίσκος
Το φαγητό τοποθετείται πάνω στον δίσκο και η περιστροφή κατά
την διάρκεια της λειτουργίας βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
-τοποθετήστε πρώτα το δακτύλιο περιστροφής
-έπειτα τον γυάλινο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει
σωστά.



6) Πίνακας ελέγχου
Δείτε παρακάτω (το χειριστήριο και οι λειτουργίες του μπορούν να
αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση)
Εξωτερικό περίβλημα
Καλύπτει και προστατεύει τα εσωτερικά δομικά και ηλεκτρικά
εξαρτήματα της συσκευής
7) Κάλυμμα εκπομπής μικροκυμάτων
Βρίσκεται στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων και πίσω
από τον πίνακα ελέγχου

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα αυτό. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ . 
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 ΡΟΛΟΓΙΟΥ
 είναι 30 λ  και όταν ο 

 “0” 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α

:

HIGH 100%  (

M.High 85%  (

Med 66%  (

M.Low 40%  

Defrost 37% έν

: 

0.1~1.0kg 1:30~26:00 

Πουλερικά 0.2~1.0kg 2:30~22:00 

0.1~0.9kg 1:30~14:00 
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LOW 17% (

Απόψυξη 

( Υγρά ή Σούπες) 



γυρίστε το κουμπί της ρύθμισης του χρόνου μετά τα τρία
λεπτά και έπειτα επιστρέψτε τον στην επιθυμητή ρύθμιση
ώρας.

7) Μόλις οριστεί ο επιθυμητός χρόνος, αρχίζει το μαγείρεμα.
Εάν απαιτείται παύση, απλώς ανοίξτε την πόρτα ανά πάσα
στιγμή και κλείστε την για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

8) Όταν τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει και τελειώνει το
μαγείρεμα, ο φούρνος μικροκυμάτων παράγει ένα ήχο, και
η εσωτερική λάμπα θα σβήσει αυτόματα.

9) Εάν το φαγητό αφαιρεθεί πριν από το χρονικό όριο,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει ξανά το χρονοδιακόπτη στη
θέση "0", αυτό αποφεύγει τη λειτουργία του φούρνου
μικροκυμάτων χωρίς φορτίο.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΕΥΩΝ …。…………………………   ….. 
Συνιστάται έντονα να χρησιμοποιείτε τα δοχεία που είναι 
κατάλληλα και ασφαλή για το μαγείρεμα με φούρνο μικροκυμάτων. 
Σε γενικές γραμμές, τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από 
ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμικό υλικό, γυαλί ή πλαστικό είναι 
κατάλληλα για μαγείρεμα μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
τα μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων και 
συνδυασμένο μαγείρεμα, καθώς είναι πιθανό να συμβεί 
σπινθήρας. Μπορείτε να πάρετε ως σημείο αναφοράς τον 
παρακάτω πίνακα. 
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.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ …   .。。。。。。。。。….......   .... 
1) Συνδέστε το καλώδιο παροχής.

Πριν συνδέσετε το καλώδιο παροχής, βεβαιωθείτε ότι ο
χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί στη θέση "0".

2) Μην φράζετε τον εξαερισμό.
3) Τοποθετήστε το φαγητό στον γυάλινο δίσκο και κλείστε την

πόρτα.
4) Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε ένα σκεύος.
5) Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
6) Ρυθμίστε το χρονoδιακόπτη.

Εάν ο χρόνος που επιθυμείτε είναι μικρότερος από 3 λεπτά,



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ        .. 

Οι παρακάτω παράμετροι ενδέχεται να επηρεάσουν το ψήσιμο: 
Τοποθέτηση τροφίμων 
Τοποθετείστε τα πιο χοντρά μέρη προς τα άκρα του δίσκου, και τα πιο 
λεπτά προς το κέντρο του και απλώστε τα ομοιόμορφα. Μην 
τοποθετείτε το ένα πάνω από το άλλο αν είναι εφικτό. 
Διάρκεια μαγειρέματος 
Ξεκινήστε το μαγείρεμα με χαμηλότερη διάρκεια, ελέγξτε και 
αναπροσαρμόστε αν χρειαστεί. Υπερβολικό ψήσιμο μπορεί να 
οδηγήσει σε καπνό ή και κάψιμο. 
Ομοιόμορφο ψήσιμο 
Φαγητά όπως κοτόπουλο, μπιφτέκια, ή μπριζόλες θα πρέπει να 
τα γυρνάτε τουλάχιστον μια φορά κατά το ψήσιμο. 
Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, και αν επιτρέπεται, ανακατέψτε από 
τα άκρα προς το κέντρο μια ή δύο φορές κατά το μαγείρεμα 

Υλικό δοχείου 
Κατάλληλο 
για 
μικροκύματα 

Σημειώσεις 

Κεραμικό υλικό 
ανθεκτικό στην 
θερμότητα 

Ναι 

Αποφύγετε σκεύη με 
μεταλλικά 
διακοσμητικά στοιχεία 
ή γυαλάδα 

Θερμοανθεκτικό 
πλαστικό Ναι 

Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε 
μαγείρεμα μακράς 
διαρκείας 

Θερμοανθεκτικό 
γυαλί Ναι 

Σχάρα γκριλ Όχι 

Πλαστική μεμβράνη Ναι 

Μην χρησιμοποιείται 
κατά το μαγείρεμα 
κρέατος γιατί θα 
λιώσει από τις 
υψηλές θερμοκρασίες 
του φούρνου 
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Αφήστε χρόνο μετά το μαγείρεμα 
Με την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό εντός του 
φούρνου για λίγη ώρα ώστε να ολοκληρωθεί φυσικά το ψήσιμο και το 
φαγητό να κρυώσει σταδιακά. 
Ετοιμότητα του φαγητού 
Το χρώμα και η σκληρότητα του φαγητού επιτρέπουν να ελέγξετε 
αν είναι έτοιμο. Ελέγξτε: 
- Ατμός εξέρχεται από όλα τα μέρη του φαγητού και όχι μόνο από

τα άκρα.
- Οι κλειδώσεις πουλερικών μετακινούνται εύκολα.
- Το κρέας ή τα πουλερικά δεν έχουν σημάδια αίματος.
- Το ψάρι είναι αδιαφανές και μπορεί εύκολα να κοπεί με πιρούνι.
Πυροκεραμικό πιάτο
Όταν χρησιμοποιείτε πυροκεραμικό πιάτο ή αυτό-θερμαινόμενο
δοχείο, πάντα να τοποθετείτε ένα θερμοανθεκτικό μονωτικό,
όπως πιάτο πορσελάνης, ώστε να αποτραπεί φθορά του δίσκου
και του δακτυλίου περιστροφής.
Μεμβράνη κατάλληλη για μικροκύματα
Όταν μαγειρεύετε φαγητό με υψηλό περιεχόμενο λίπους, μην
αφήνετε τη μεμβράνη να έρθει σε επαφή με το φαγητό γιατί
ενδέχεται να λιώσει.
Πλαστικά δοχεία κατάλληλα για μικροκύματα
Μερικά δοχεία που είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων
ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για το μαγείρεμα τροφίμων
πλουσίων σε λίπη ή και ζάχαρη. Επίσης δεν πρέπει να
ξεπερνιέται ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος που αναγράφεται
στις οδηγίες του δοχείου.
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.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ …   。………………………    ……    .
Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν καλέσετε το τεχνικό 
τμήμα. 

1. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι με νερό (150ml περίπου) σε μια
μεζούρα και εντός του φούρνου και κλείστε την πόρτα. Η λάμπα
του φούρνου θα σβήσει εφόσον η πόρτα έχει κλείσει καλά.
Αφήστε το φούρνο να λειτουργήσει για 1 λεπτό.

2. Η λάμπα του φούρνου ανάβει;

3. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας κρυώματος της συσκευής;
(Τοποθετήστε το χέρι σας στις οπές εξαερισμού στην πλάτη).
4. Περιστρέφεται ο δίσκος; (O δίσκος μπορεί να περιστρέφεται
είτε αριστερόστροφα είτε δεξιόστροφα. Είναι εντελώς
φυσιολογικό.)
5. Το νερό έχει ζεσταθεί μετά από 1 λεπτό;

Αν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι «ΟΧΙ», 
τότε ελέγξτε την κατάσταση της πρίζας παροχής ρεύματος, καθώς 
και την σχετική ασφάλεια στον πίνακα του χώρου σας. Αν και η 
πρίζα αλλά και η ασφάλεια είναι σε καλή κατάσταση, ΚΑΛΕΣΤΕ 
ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  
Προσοχή: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
1. Στον φούρνο μικροκυμάτων υπάρχει υψηλή τάση και
μικροκυματική ακτινοβολία. Απαγορεύεται αυστηρά να γίνεται
αποσυναρμολόγηση ή να εκτελούνται οποιεσδήποτε ενέργειες
επιδιόρθωσης πέραν από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς
καθώς υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης. Μην εκτίθεστε σε
ακτινοβολία από γεννήτριες μικροκυμάτων ή άλλα μέρη εκπομπής
μικροκυμάτων.
Προσοχή: όταν ο φούρνος λειτουργεί η επιφάνεια του ενδέχεται
να ζεσταθεί πολύ!
2. Κατά τις εργασίες επισκευής τα παρακάτω μέρη ενδέχεται να
δώσουν πρόσβαση σε τάση άνω των 250V.
- Magnetron (λυχνία εκπομπής μικροκυμάτων)
- Μετασχηματιστής υψηλής τάσης
- Πυκνωτής υψηλής τάσης
- Δίοδος υψηλής τάσης
3. Οι ακόλουθες περιστάσεις μπορεί να προκαλέσουν
ανεπιθύμητη έκθεση σε μικροκυματική ενέργεια κατά τη διάρκεια
επιδιορθώσεων.
- Λανθασμένη τοποθέτηση της λυχνίας εκπομπής 

μικροκυμάτων.
- Λανθασμένη τοποθέτηση του κλειδώματος της πόρτας, το

γάντζου της ή και της πόρτας.
- Λανθασμένη τοποθέτηση της βάσης του διακόπτη.
- Ζημιά στην πόρτα, στη μόνωση της ή και στο κέλυφος.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν 
πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη 
διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να 
προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών 
πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή 
σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και 
συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής 
όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό 
το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση. 
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