
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ:  MW-900D23 I 

Οδηγίες Χρήσης 
 

 

 

 

 

Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία την συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά τις 

οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις σε περίπτωση που σας χρειαστούν αργότερα. 

Συµπληρώστε τον ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΙΡΑΣ της συσκευής για την δική σας εξυπηρέτηση σε 

περίπτωση που τον χρειαστείτε. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

1. Μην λειτουργείτε την συσκευή σας µε ανοικτή την πόρτα γιατί υπάρχει κίνδυνος 

υπερβολικής έκθεσης στα µικροκύµατα. ∆ιατηρείτε πάντα σε άριστη κατάσταση το 

σύστηµα κλειδώµατος της πόρτας. 

2. Το ερµητικό κλείσιµο της πόρτας δεν πρέπει να εµποδίζεται από κανένα αντικείµενο. Μην 

αφήνετε να συσσωρεύονται λίπη ή κατάλοιπα απορρυπαντικών στις επιφάνειες που 

κλείνει η πόρτα. 

3. Μην θέσετε σε λειτουργία την συσκευή αν αυτή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει φθορές. Είναι 

σηµαντικό η πόρτα του φούρνου να κλείνει ερµητικά και να µην υπάρχουν φθορές: 

a. Στην πόρτα του φούρνου 

b. Στους µεντεσέδες και στο µάνταλο της πόρτας 

c. Στα λάστιχα και στις επιφάνειες που σφραγίζει η πόρτα 

4. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε µόνοι σας την συσκευή. Καλέστε τους 

εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς της εταιρείας µας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να 

ακολουθείτε µερικούς βασικούς κανόνες ασφάλειας: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 

εγκαυµάτων ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή 

τραυµατισµών αλλά και την υπερβολική εκποµπή 

µικροκυµάτων: 

1. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 

χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 

2. Χρησιµοποιήστε τον φούρνο µόνο για τις 

συγκεκριµένες λειτουργίες που περιγράφονται 

σ’ αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιµοποιείτε 

διαβρωτικά χηµικά ή σπρέι για τον καθαρισµό 

του. Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί µόνο για να 

ζεσταίνει, να ψήνει ή να στεγνώνει τρόφιµα. Η 

συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για βιοµηχανική ή 

εργαστηριακή χρήση. 

3. Μην θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο άδειο. 

4. Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή αν αυτή 

δεν λειτουργεί σωστά ή έχει φθορές. Αν το 

καλώδιο της συσκευής φθαρεί θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από εξουσιοδοτηµένο τεχνίτη 

της εταιρείας µας ή από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

5. Προσοχή: Μην αφήνετε παιδιά να 

χρησιµοποιούν την συσκευή χωρίς την 

επίβλεψή σας ειδικότερα όταν επιλέγετε 

συνδυασµένο τρόπο ψησίµατος (µικροκύµατα & 

grill) γιατί εκλύεται θερµότητα. 

6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε παιδιά να 

χρησιµοποιούν την συσκευή χωρίς την 

επίβλεψή σας εκτός αν τους έχετε δώσει σαφείς 

οδηγίες για την λειτουργίας της και έχετε 

βεβαιωθεί ότι µπορούν να την λειτουργήσουν 

χωρίς να κινδυνεύουν. 

7. Για να αποφύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς στο 

εσωτερικό του φούρνου: 

� Όταν ζεσταίνετε τρόφιµα µέσα σε χάρτινα ή 

πλαστικά δοχεία πρέπει να παρακολουθείτε 

προσεκτικά την συσκευή κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας της. 

� Αφαιρέστε τυχόν σύρµατα δεσίµατος από τις 

σακούλες πριν τις τοποθετήσετε στον φούρνο. 

� Αν σηµειωθεί ανάφλεξη υλικών µέσα στον 

φούρνο αποσυνδέστε την συσκευή από το 

ρεύµα & µην ανοίξετε την πόρτα της. 

� Μην χρησιµοποιείτε τον φούρνο για την 

αποθήκευση χαρτιών ή βιβλίων µαγειρικής, 

σκευών ή τροφίµων όταν η συσκευή δεν 

λειτουργεί. 

8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ζεσταίνετε υγρά ή τρόφιµα σε 

αεροστεγώς κλεισµένα ή σφραγισµένα δοχεία 

γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να εκραγούν. 

9. Όταν ζεσταίνετε ροφήµατα στο φούρνο 

µικροκυµάτων µην ακουµπάτε τα σκεύη µε 

γυµνά χέρια. 

10. Μην προσπαθήσετε να τηγανίσετε στο φούρνο 

µικροκυµάτων. 

11. Μην προσπαθήσετε να βράσετε αυγά ή να 

ζεστάνετε βρασµένα αυγά µε το τσόφλι τους 

γιατί µπορεί να εκραγούν. 

12. Τρόφιµα όπως πατάτες µήλα ή κάστανα 

τρυπήστε την φλούδα τους σε διάφορα σηµεία 

πριν τα µαγειρέψετε στο φούρνο µικροκυµάτων. 

13. Να ελέγχετε πάντα την θερµοκρασία των 

φαγητών ειδικά όταν ζεσταίνετε ή µαγειρεύετε 

φαγητά ή υγρά για µωρά. Αφήστε τα να 

κρυώσουν για λίγο, ανακατέψτε τα ώστε να 

κατανεµηθεί η θερµότητα οµοιόµορφα και 

κατόπιν καταναλώστε τα. 

14. Τα µαγειρικά σκεύη µπορεί να καίνε όταν τα 

βγάζετε από τον φούρνο. Μην τα ακουµπάτε µε 

γυµνά χέρια. 

15. Να ελέγχετε αν τα µαγειρικά σας σκεύη είναι 

κατάλληλα για χρήση στον φούρνο 

µικροκυµάτων. 

16. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε µορφή επισκευής 

του φούρνου σας πρέπει να γίνεται µόνο από 

εξειδικευµένους τεχνίτες, διαφορετικά υπάρχει 

κίνδυνος έκθεσης σε υπερβολική εκποµπή 

µικροκυµάτων. 

17. Αυτό το προϊόν ανήκει στο Group 2, Κλάση Β 

εξοπλισµού ISM. Στο Group 2 ανήκει όλος ο 

Βιοµηχανικός, Επιστηµονικός και Ιατρικός 

εξοπλισµός στον οποίο παράγεται ενέργεια 

ραδιοσυχνότητας ή / και χρησιµοποιεί 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία για την επεξεργασία 

υλικών. Στη Κλάση Β κατατάσσεται εξοπλισµός 

που χρησιµοποιείται σε νοικοκυριά και σε 

καταστήµατα συνδεδεµένα στο δίκτυο χαµηλής 
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τάσης που τροφοδοτεί κτήρια κατοικιών. 

18. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από 

άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε 

µειωµένες φυσικές, κινητικές ή νοητικές ικανότητες, 

ή χωρίς εµπειρία, εκτός αν τους έχουν δοθεί 

οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της συσκευής ή 

επιβλέπονται από αρµόδιους για την ασφάλειά 

τους. 

19. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε την 

συσκευή. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΑΣΗ (V) / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) 230~240 / 50 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1400 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΙΣΧΥΟΣ (W) GRILL 1000 

ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (W) 900 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MHz) 2450 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 281(Υ)×483(Π)×371(Β) 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ (mm) 220(Υ)×340(Π)×320(Β) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ (L)  23 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ � 

ΒΑΡΟΣ (kg) 14,1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας 

έχουν αφαιρεθεί από το εσωτερικό του 

φούρνου. 

2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε την συσκευή µετά την 

αφαίρεση της συσκευασίας για φθορές όπως: 

µη ευθυγραµµισµένη πόρτα, σπασµένη 

πόρτα, γδαρσίµατα ή βαθουλώµατα στο 

κρύσταλλο της πόρτας, γδαρσίµατα στο 

εσωτερικό του φούρνου. Σε περίπτωση που 

διαπιστώσετε κάποια από τις παρακάτω φθορές 

µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 

3. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε 

οριζόντια επιφάνεια η οποία πρέπει να 

αντέχει το βάρος της µαζί µε το βάρος του 

φαγητού που θα µαγειρέψετε. 

4. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται µακριά 

από συσκευές που εκλύουν θερµότητα ή 

ατµούς. 

5. Για τον σωστό αερισµό της συσκευής αφήστε 

5cm ελεύθερο χώρο δεξιά και αριστερά της, 

10cm ελεύθερο χώρο στο πίσω µέρος της 

καθώς και 20cm ελεύθερο χώρο πάνω από 

την συσκευή. Μην καλύπτετε την πάνω 

επιφάνεια της συσκευής και µην αφαιρείτε τα 

ποδαράκια της. 

6. Μην λειτουργείτε την συσκευή χωρίς τον 

περιστρεφόµενο γυάλινο δίσκο. Φροντίστε ο 

δίσκος και ο άξονας του να είναι 

τοποθετηµένοι σωστά. 

7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής 

ρεύµατος της συσκευής δεν είναι φθαρµένο. 

Μην το τοποθετείτε κάτω από τη συσκευή ή 

κοντά σε ζεστές ή αιχµηρές επιφάνειες. 

8. Φροντίστε η πρίζα παροχής ρεύµατος να 

είναι κοντά στην συσκευή για να είναι εύκολη 

η αποσύνδεση της σε περίπτωση κινδύνου. 

9. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε 

εξωτερικούς χώρους. 

 

.
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ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 

Οι φούρνοι µικροκυµάτων µπορεί να 

προξενήσουν παρεµβολές σε συσκευές 

ραδιόφωνου, τηλεόρασης ή σε παρόµοιες 

συσκευές. 

Μπορείτε να εξαφανίσετε ή να µειώσετε τις 

παρεµβολές αυτές ακολουθώντας τις παρακάτω 

οδηγίες: 

1. Καθαρίστε την πόρτα και την επιφάνεια της 

συσκευής. 

2. Αλλάξτε τον προσανατολισµό της κεραίας 

της ραδιοτηλεοπτικής σας συσκευής. 

3. Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή την θέση 

των ραδιοτηλεοπτικών συσκευών. 

4. Τοποθετείστε τις ραδιοτηλεοπτικές 

συσκευές όσο το δυνατόν µακρύτερα από 

τον φούρνο µικροκυµάτων. 

5. Μην συνδέετε στην ίδια πρίζα τον φούρνο 

µικροκυµάτων και τις ραδιοτηλεοπτικές 

συσκευές. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

1. Τακτοποιήστε προσεκτικά τα τρόφιµα. 

Τοποθετήστε τα λεπτότερα κοµµάτια προς 

την εξωτερική πλευρά του σκεύους. 

2. Μην ψήνετε πολύ τα φαγητά. Είναι καλύτερα 

να προγραµµατίζετε µικρότερη διάρκεια 

ψησίµατος και να προσθέτετε µερικά 

δευτερόλεπτα ή λεπτά κατόπιν. 

3. Καλύψτε τα τρόφιµα κατά την διάρκεια του 

µαγειρέµατος. Έτσι τα φαγητά σας θα 

ψηθούν οµοιόµορφα. 

4. Φαγητά όπως κοτόπουλο ή µπιφτέκια πρέπει 

να τα γυρίζετε κατά την διάρκεια του 

µαγειρέµατος ενώ µεγάλα κοµµάτια 

τροφίµων πρέπει να τα γυρίζετε τουλάχιστον 

µία φορά. 

5. Φαγητά όπως κεφτέδες κλπ. θα πρέπει στην 

µέση της διάρκειας του µαγειρέµατος να τα 

γυρίζετε και να τους αλλάζετε θέση από το 

κέντρο του σκεύους προς τα έξω και 

αντίστροφα. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η γείωση είναι απαραίτητη. Η συσκευή σας είναι 

εξοπλισµένη µε καλώδιο που έχει σύρµα γείωσης 

µε φις σούκο. Η πρίζα παροχής ρεύµατος πρέπει 

να είναι σωστά εγκατεστηµένη και γειωµένη. Σε 

περίπτωση βραχυκυκλώµατος η γείωση µειώνει 

τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας παρέχοντας µια 

διέξοδο στο ηλεκτρικό ρεύµα. Σας συνιστούµε η 

πρίζα σύνδεσης της συσκευής να διαθέτει 

ξεχωριστή ασφάλεια στην ηλεκτρολογική σας 

εγκατάσταση. Η χρησιµοποίηση υψηλής τάσης 

µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή άλλο ατύχηµα 

που µπορεί να καταστρέψει το φούρνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη σωστή χρήση του γειωµένου φις 

της συσκευής µπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία 

Σηµείωση: 

1. Σας προτείνουµε να συµβουλευτείτε έναν 

αδειούχο ηλεκτρολόγο για την σωστή 

εγκατάσταση και γείωση της συσκευής. 

2. Ο κατασκευαστής ή ο πωλητής δεν φέρει 

καµιά ευθύνη για τυχόν φθορές της 

συσκευής ή προσωπικά ατυχήµατα που 

οφείλονται στην µην σωστή τήρηση των 

οδηγιών της ηλεκτρολογικής σύνδεσης της 

συσκευής. 

Τα σύρµατα του καλωδίου παροχής ρεύµατος της 

συσκευής έχουν τα παρακάτω χρώµατα: 

Πράσινο & Κίτρινο = ΓΕΙΩΣΗ 

Μπλε = ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ 

Καφέ = ΦΑΣΗ 
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ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ SERVICE 

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί: 

1. Βεβαιωθείτε ότι το φις της συσκευής είναι 

τοποθετηµένο σωστά στην πρίζα. Αν δεν 

είναι βγάλτε το φις από την πρίζα περιµένετε 

10΄΄ και τοποθετήστε ξανά το φις στην πρίζα. 

2. Ελέγξτε την πρίζα παροχής ρεύµατος µε µια 

άλλη συσκευή. 

3. Ελέγξτε αν ο πίνακας ελέγχου και ο 

χρονοµετρητής είναι προγραµµατισµένοι 

σωστά. 

4. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου έχει 

κλειδώσει σωστά, διαφορετικά τα 

µικροκύµατα δεν θα λειτουργούν. 

ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 

Ο∆ΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ 

1. Τα κατάλληλα σκεύη για τους φούρνους 

µικροκυµάτων είναι αυτά που επιτρέπουν στα 

µικροκύµατα να τα διαπερνούν και να 

ζεσταίνουν µόνο τα τρόφιµα. 

2. Τα µικροκύµατα δεν διαπερνούν τα µέταλλα. 

Για αυτό µην χρησιµοποιείτε µεταλλικά σκεύη 

ή πιάτα µε µεταλλικά διακοσµητικά στον 

φούρνο µικροκυµάτων. 

3. Μην χρησιµοποιείτε σκεύη ή προϊόντα από 

ανακυκλωµένο χαρτί γιατί µπορεί να 

προκληθεί πυρκαγιά. 

4. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείτε κυκλικά 

ή οβάλ σκεύη αντί για τετράγωνα ή 

µακρόστενα. 

Η παρακάτω λίστα θα σας βοηθήσει να επιλέγετε σκεύη κατάλληλα για µικροκύµατα.  

ΕΙ∆ΟΣ ΣΚΕΥΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Grill 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

& GRILL 

Πυρίµαχα γυάλινα σκεύη Ναι Ναι Ναι 

Μη πυρίµαχα γυάλινα σκεύη Όχι Όχι Όχι 

Πυρίµαχα κεραµικά σκεύη Ναι Ναι Ναι 

Πλαστικά σκεύη κατάλληλα για µικροκύµατα Ναι Όχι Όχι 

Χαρτί κουζίνας Ναι Όχι Όχι 

Μεταλλικοί δίσκοι Όχι Ναι Όχι 

Μεταλλική σχάρα Όχι Ναι Όχι 

Αλουµινόχαρτο ή σκεύη από αλουµίνιο Όχι Ναι Όχι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Σύστηµα κλειδώµατος πόρτας 
2. Κρύσταλλο φούρνου 
3. ∆ακτύλιος περιστροφής 
4. Άξονας δίσκου 
5. ∆ιακόπτης ανοίγµατος πόρτας 
6. Πίνακας ελέγχου λειτουργιών 
7. Εκποµπή µικροκυµάτων 
8. Γυάλινος δίσκος 
9. Grill 
10. Μεταλλική σχάρα 

78
4 1

6532 10
9
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

� ΟΘΟΝΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

� Εµφανίζονται η διάρκεια µαγειρέµατος, η 

επιλεγµένη ισχύς, η ώρα και οι ενδείξεις οποιασδήποτε 

επιλεγµένης λειτουργίας. 

� POWER LEVEL 

� Πιέστε το πλήκτρο αντίστοιχες φορές για να 

επιλέξετε την βαθµίδα ισχύος των µικροκυµάτων. 

� CLOCK 

� Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθµίσετε την ώρα της 

ηµέρας. 

� WEIGHT ADJUST 

� Πιέστε το πλήκτρο για να ορίσετε το βάρος ή τις 

µερίδες του φαγητού. 

� WEIGHT DEFROST 

� Πιέστε το πλήκτρο για να ξεπαγώσετε τρόφιµα 

ορισµένου βάρους. 

� COMBI.  

� Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ψήσιµο µε ένα 

από τα δύο συνδυαζόµενα προγράµµατα µαγειρέµατος 

(µικροκύµατα & grill). 

� GRILL 

� Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ψήσιµο στο 

grill.  

� MENU/TIME (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΌΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ) 

� Γυρίστε το διακόπτη για να ορίσετε την διάρκεια 

µαγειρέµατος. 

� Γυρίστε το διακόπτη για να επιλέξετε το επιθυµητό 

πρόγραµµα Αυτόµατου Μαγειρέµατος. 

� START/QUICK START  

� Πιέστε για να ξεκινήσετε το επιλεγµένο 

πρόγραµµα µαγειρέµατος. 

� Πιέστε επανειληµµένα για να επιλέξετε την 

λειτουργία Quick Start.  

� PAUSE/CANCEL 

� Πιέστε για να ακυρώσετε ή να αλλάξετε το 

πρόγραµµα µαγειρέµατος που έχετε ορίσει. 

� Πατώντας 1 φορά το µαγείρεµα σταµατά 

προσωρινά. Πατώντας 2 φορές ακυρώνεται το 

πρόγραµµα που έχετε ορίσει. 

� Πιέστε για κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την 

συσκευή σας. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Κάθε φορά που πατάµε ένα πλήκτρο ακούγεται ένας ηλεκτρονικός ήχος που επιβεβαιώνει το πάτηµά του 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Μπορείτε να ρυθµίσετε την ώρα σε 12ωρο ή 
24ωρο κύκλο.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Ρύθµιση του ρολογιού σε ώρα 
8:30. 

1. Πιέστε το πλήκτρο CLOCK. Η ένδειξη 

“12Η” (12ωρο ρολόι) θα εµφανιστεί ή 

πιέστε πάλι το πλήκτρο αν επιθυµείτε να 

ρυθµίσετε το ρολόι σε 24ωρο κύκλο. 

2. Γυρίστε το διακόπτη MENU/TIME 

ώσπου να ρυθµίσετε την ώρα στις 8. 

3. Πιέστε το πλήκτρο CLOCK. 

4. Γυρίστε το διακόπτη MENU/TIME 

ώσπου να ρυθµίσετε τα λεπτά στα 30. 

5. Πιέστε το πλήκτρο CLOCK. Το ρολόι 

έχει ρυθµιστεί.  

Αν κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος θέλετε 
να δείτε την ώρα της ηµέρας πιέστε το πλήκτρο 
CLOCK µία φορά. 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

Η µεγαλύτερη διάρκεια µαγειρέµατος είναι 95 
λεπτά. Επιλέξτε την βαθµίδα ψησίµατος στα 
µικροκύµατα, πατώντας το πλήκτρο POWER 
LEVEL τόσες φορές όσες αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα. Ορίστε την διάρκεια 
µαγειρέµατος µε το διακόπτη MENU/TIME. 

Επιλογή βαθµίδας ψησίµατος (Πλήκτρο 
POWER LEVEL) 

Αριθµός Πατηµάτων  Ισχύς Ψησίµατος 

Μία 100%(100) 

∆ύο 80%(80) 

Τρεις 60%(60) 

Τέσσερις 40%(40) 

Πέντε 20%(20) 

Έξι 0%(00) 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Προγραµµατισµός 
µαγειρέµατος µε µικροκύµατα διάρκειας 5 

λεπτών µε ισχύ 60%. 

1. Πιέστε το πλήκτρο POWER LEVEL 3 

φορές. 

2. Γυρίστε το διακόπτη MENU/TIME ώστε 

το ρολόι να δείχνει 5:00. 

3. Πιέστε το διακόπτη START/QUICK 

START. 

Σηµείωση: Μπορείτε να ελέγχετε την 

βαθµίδα ισχύος των µικροκυµάτων κατά την 

διάρκεια του µαγειρέµατος πιέζοντας το 

πλήκτρο POWER LEVEL. 

Μετά το τέλος της επιλεγµένης διάρκειας 

µαγειρέµατος θα ακουστεί ένα ηχητικό σήµα 

και η ένδειξη “END” θα εµφανιστεί στην 

οθόνη. Το ηχητικό σήµα θα επαναλαµβάνεται 

κάθε 2 λεπτά µέχρις ότου ανοίξετε την πόρτα 

ή πατήσετε κάποιο πλήκτρο. 

 

QUICK START (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ) 

Με αυτή τη λειτουργία ο φούρνος σας ξεκινά 
πολύ γρήγορα στο 100% της ισχύος.  

Πιέστε το διακόπτη START/QUICK START 
τόσες φορές ώσπού να εµφανιστεί η επιθυµητή 
διάρκεια ψησίµατος. Ο φούρνος ξεκινά αµέσως 
λειτουργώντας στην υψηλότερη βαθµίδα 
ψησίµατος. Η µεγαλύτερη διάρκεια ψησίµατος 
είναι 10 λεπτά.  

Μετά το τέλος της επιλεγµένης διάρκειας 

µαγειρέµατος θα ακουστεί ένα ηχητικό σήµα 

και η ένδειξη “END” θα εµφανιστεί στην 

οθόνη. Το ηχητικό σήµα θα επαναλαµβάνεται 

κάθε 2 λεπτά µέχρις ότου ανοίξετε την πόρτα 

ή πατήσετε κάποιο πλήκτρο. 

 

WEIGHT DEFROST (ΑΠΟΨΥΞΗ) 

Με αυτή τη λειτουργία µπορείτε να αποψύξετε 
κατεψυγµένα τρόφιµα. Προγραµµατίζοντας το 
βάρος των κατεψυγµένων τροφίµων ο χρόνος 
απόψυξης και η ισχύς των µικροκυµάτων 
ορίζονται αυτόµατα. Το ελάχιστο βάρος που 
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µπορούν να αποψυχθούν είναι 100g και το 
µέγιστο 1800g. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Πρόγραµµα απόψυξης γαρίδων 
600g 

1. Τοποθετήστε τις γαρίδες στο φούρνο και 

κλείστε την πόρτα του. 

2. Πιέστε το πλήκτρο WEIGHT DEFROST 

µία φορά. 

3. Πιέστε το πλήκτρο WEIGHT ADJUST 

επανειληµµένα µέχρι να ορίσετε το 

βάρος των 600g.  

4. Πιέστε το διακόπτη START/QUICK 

START. 

Σηµείωση: Κατά την διάρκεια της απόψυξης 

ο φούρνος σταµατά την λειτουργία του και 

ένα ηχητικό σήµα σας ειδοποιεί να γυρίσετε 

τα τρόφιµα. Κατόπιν πιέστε το διακόπτη 

START/QUICK START για να συνεχιστεί η 

απόψυξη. 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ GRILL  

Η µεγαλύτερη διάρκεια µαγειρέµατος είναι 95 
λεπτά. Το grill χρησιµοποιείται για το ψήσιµο 
λεπτών κοµµατιών κρέατος όπως σουβλάκια, 
µπιφτέκια λουκάνικα φτερούγες κοτόπουλου 
κλπ. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Ψήσιµο στο grill διάρκειας 12 
λεπτών 

1. Πιέστε το πλήκτρο GRILL µία φορά.  

2. Γυρίστε τον διακόπτη MENU/TIME ώστε 

η ένδειξη του χρόνου να είναι 12:00. 

3. Πιέστε τον διακόπτη START/QUICK 

START 

Σηµείωση: Μετά το τέλος της επιλεγµένης 

διάρκειας µαγειρέµατος θα ακουστεί ένα ηχητικό 

σήµα και η ένδειξη “END” θα εµφανιστεί στην 

οθόνη. Το ηχητικό σήµα θα επαναλαµβάνεται 

κάθε 2 λεπτά µέχρις ότου ανοίξετε την πόρτα ή 

πατήσετε κάποιο πλήκτρο. 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ & 

GRILL 

Η µεγαλύτερη διάρκεια µαγειρέµατος και για 

τους δύο συνδυασµούς COMBI 1 & COMBI 2 

είναι 95 λεπτά. 

 

COMBI 1 

Το 30% της διάρκειας του µαγειρέµατος 

γίνεται µε µικροκύµατα και το 70% γίνεται µε 

grill. Κατάλληλη λειτουργία για να ψήσετε 

ψάρια, au gratin κλπ. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Μαγείρεµα µε τον συνδυασµό 

COMBI 1 διάρκειας 25 λεπτών. 

1. Πιέστε το πλήκτρο COMBI µία φορά. Η 

ένδειξη CO-1 εµφανίζεται στην οθόνη.  

2. Γυρίστε το διακόπτη MENU/TIME ώστε 

η ένδειξη του χρόνου να είναι 25:00. 

3. Πιέστε το διακόπτη START/QUICK 

START. 

 

COMBI 2  

Το 55% της διάρκειας µαγειρέµατος γίνεται 

µε µικροκύµατα ενώ το 45% γίνεται µε grill. 

Κατάλληλη λειτουργία για ψήσετε οµελέτες 

κοτόπουλο πατάτες κλπ. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Μαγείρεµα µε το συνδυασµό 

COMBI 2 διάρκειας 12 λεπτών. 

1. Πιέστε το πλήκτρο COMBI δύο φορές. Η 

ένδειξη CO-2 εµφανίζεται στην οθόνη.  

2. Γυρίστε το διακόπτη MENU/TIME ώστε η 

ένδειξη του χρόνου να είναι 12:00. 

3. Πιέστε το διακόπτη START/QUICK 

START. 

Σηµείωση: Κατά την διάρκεια του 

µαγειρέµατος πιέστε το πλήκτρο COMBI. για 

να ελέγξετε την βαθµίδα ισχύος.  

 

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

Μπορείτε να κλειδώνετε την συσκευή σας για 
να αποφύγετε να την θέσουν σε λειτουργία 
µικρά παιδιά. 

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την 
συσκευή κρατήστε πατηµένο για 3 
δευτερόλεπτα το πλήκτρο PAUSE/CANCEL. 

Ένα ηχητικό σήµα θα ακουστεί και η ένδειξη 
κλειδώµατος θα ανάψει ή θα σβήσει στην οθόνη 
λειτουργιών. Κατά την διάρκεια του κλειδώµατος 
ο φούρνος δεν λειτουργεί. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ  

Στο πρόγραµµα Αυτόµατου Μαγειρέµατος δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε την χρονική διάρκεια µαγειρέµατος 
και την βαθµίδα ψησίµατος, ενώ είναι απαραίτητο να ορίσετε το είδος του φαγητού και το βάρος του. Για να 
πραγµατοποιήσετε αυτές τις ρυθµίσεις γυρίστε το διακόπτη MENU/TIME αντίστροφα της φοράς των δεικτών 
του ρολογιού για να επιλέξετε το είδος των τροφίµων (κωδικοί 1-9), κατόπιν πιέστε το πλήκτρο WEIGHT 
ADJUST για να ορίσετε το βάρος των τροφίµων. Για αρχίσει το µαγείρεµα πιέστε το διακόπτη START/QUICK 
START. 

Για οµοιόµορφο ψήσιµο θα πρέπει να γυρίζετε το φαγητό στην µέση της χρονικής διάρκειας µαγειρέµατος. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Αυτόµατο µαγείρεµα ψαριού βάρους 400g 

1. Γυρίστε το διακόπτη MENU/TIME αντίστροφα της φοράς των δεικτών του ρολογιού µέχρι ο 

κωδικός 6 εµφανιστεί στην οθόνη λειτουργιών. 

2. Πιέστε το πλήκτρο WEIGHT ADJUST ώστε η ένδειξη του βάρους να είναι 400g. 

3. Πιέστε το διακόπτη START/QUICK START. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ 

 

Κωδικός Είδος Τροφίµων 

1 Γάλα /Καφές (200ml/φλ.) 

2 Ρύζι (g) 

3 Μακαρόνια (g) 

4 Πατάτες (230g/τεµ) 

5 Αυτόµατο ζέσταµα (g) 

6 Ψάρι (g) 

7 Κοτόπουλο (g) 

8 Μοσχάρι/Αρνί (g) 

9 Σουβλάκι (g) 

Πιέστε το πλήκτρο WEIGHT ADJUST για να ορίσετε το 
βάρος των τροφίµων. 
 
Όταν µαγειρεύετε µακαρόνια προσθέστε βραστό νερό πριν 
ξεκινήσετε το µαγείρεµα. 
 
Στις επιλογές 7 (κοτόπουλο), 8 (µοσχάρι / αρνί) & 9 
(σουβλάκια) στην µέση της χρονικής διάρκειας 
µαγειρέµατος ο φούρνος σταµατά και ακούγεται ένας 
ηλεκτρονικός ήχος που σας υπενθυµίζει ότι πρέπει να 
γυρίσετε το φαγητό ώστε να ψηθεί οµοιόµορφα. Κατόπιν 
κλείστε την πόρτα του φούρνου και πιέστε το διακόπτη 
START/QUICK START για να συνεχιστεί το µαγείρεµα. 

 
Τα αποτελέσµατα του αυτόµατου µαγειρέµατος εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως το σχήµα και 
το µέγεθος των τροφίµων, την τοποθέτηση τους µέσα στο φούρνο, τις προσωπικές σας προτιµήσεις κ.α. Αν το 
αποτέλεσµα δεν σας ικανοποιεί τότε προσαρµόστε ανάλογα την διάρκεια ψησίµατος. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Πριν από κάθε καθαρισµό της συσκευής 

αποσυνδέστε την από την πρίζα. 

2. ∆ιατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου 

καθαρό. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

αρκεί να σκουπίζετε το εσωτερικό του 

φούρνου µε ένα βρεγµένο πανί. Σε 

σκληρότερους λεκέδες χρησιµοποιήστε 

ήπια απορρυπαντικά. Μην χρησιµοποιείτε 

ποτέ ισχυρά ή διαβρωτικά καθαριστικά. 

3. Για τον καθαρισµό της εξωτερικής 

επιφάνειας της συσκευής χρησιµοποιείστε 

ένα βρεγµένο πανί. Προσέξτε να µην 

στάξει νερό στα ανοίγµατα του εξαερισµού 

της συσκευής. 

4. Καθαρίζετε τακτικά την πόρτα του 

φούρνου εσωτερικά και εξωτερικά καθώς 

και το λάστιχο της µε ένα βρεγµένο πανί 

και κατόπιν σκουπίστε τον πίνακα. 

5. Για τον καθαρισµό του πίνακα λειτουργιών 

της συσκευής χρησιµοποιείστε ένα µαλακό 

βρεγµένο πανί και κατόπιν σκουπίστε τον 

καλά. Κατά την διάρκεια του καθαρισµού 

του αφήστε την πόρτα του φούρνου 

ανοικτή ώστε να µη λειτουργήσει κατά 

λάθος. 

6. Αν έχουν συσσωρευτεί υδρατµοί στο 

εσωτερικό ή γύρω από το εξωτερικό της 

πόρτας του φούρνου σκουπίστε τους µε 

ένα µαλακό πανί. Η έντονη παρουσία 

υδρατµών οφείλεται στην λειτουργία της 

συσκευής σε συνθήκες υψηλής υγρασίας 

και είναι φυσιολογικό. 

7. Ο περιστρεφόµενος γυάλινος δίσκος 

πλένεται µε απορρυπαντικό πιάτων ή στο 

πλυντήριο πιάτων. 

8. Ο δακτύλιος µε τα ροδάκια και η κάτω 

εσωτερική κοιλότητα του φούρνου πρέπει 

να καθαρίζονται τακτικά, ώστε να 

αποφεύγεται ο έντονος θόρυβος κατά την 

λειτουργία της συσκευής. Ο δακτύλιος 

πλένεται µε απορρυπαντικό πιάτων ή στο 

πλυντήριο πιάτων. Μετά τον καθαρισµό ο 

δακτύλιος πρέπει να τοποθετείται σωστά 

στην κατάλληλη θέση στο εσωτερικό κάτω 

µέρος του φούρνου. 

9. Για να εξαλείψετε τυχόν δυσάρεστες οσµές 

από τον φούρνο σας ζεστάνετε σε ένα 

µπολ στα µικροκύµατα για 5 λεπτά ένα 

φλιτζάνι νερό µαζί µε το χυµό ή την 

φλούδα ενός λεµονιού. Σκουπίστε το 

εσωτερικό του φούρνου µε βρεγµένο πανί 

και στεγνώστε το καλά. 

10. Όταν είναι απαραίτητο να γίνει αλλαγή της 

λάµπας φωτισµού παρακαλούµε 

συµβουλευτείτε το SERVICE µας για την 

αντικατάστασή της  

11. Ο µη τακτικός καθαρισµός της συσκευής 

µπορεί να προκαλέσει την µην σωστή 

λειτουργία της. 

12. Μην πετάτε την χαλασµένη σας συσκευή 

στον κάδο απορριµµάτων. Προστατέψτε 

το περιβάλλον πηγαίνοντας την στα ειδικά 

κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών 

συσκευών.

 

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει ή να τροποποιεί τα παραπάνω στοιχεία στην διαρκή 

προσπάθεια για βελτίωση των συσκευών της. 

 


