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ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πριν α ό την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής διαβάστε ροσεκτικά τις

αρεχό ενες οδηγίες

Ανάλογα ε το οντέλο τα εξαρτή ατα ου εριλα βάνονται στο φούρνο ορεί

να διαφέρουν α ό τις εικόνες
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Funktionsbeschreibung
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 Programmtaste 
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 Dauertaste 

3  Leistungs- / Gewichtstaste 
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Starttaste 
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Display (Anzeige) 
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Informationen zur Entsorgung

Ihre Pflichten als Endnutzer 

 

Hinweise zum Recycling 

 

Rücknahmepflichten der Vertreiber 
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Control Panel
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Cet appareil se recycle

REPRISE
À LA LIVRAISON

OUOU
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À DÉPOSER
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À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
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Magnetron 

Magnetron + Grill 
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Grill 
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Πληροφορίεσ για την ασφάλεια 

Πριν α ό την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής
διαβάστε ροσεκτικά τις αρεχό ενες οδηγίες Ο κατασκευαστής

δεν ευθύνεται αν ροκληθεί τραυ ατισ ός ή ζη ιά α ό
λανθασ ένη εγκατάσταση και χρήση Να φυλάσσετε άντα αυτές
τις οδηγίες αζί ε τη συσκευή για ελλοντική αναφορά

Ασφαλεια παιδιων και ευπαθων ατομων

Προειδο οίηση Κίνδυνος ασφυξίας τραυ ατισ ού ή όνι ης

ανα ηρίας

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται από 
ενήλικα ή άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται 
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα 
παιδιά. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της 
ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση. Φροντίστε να μην 
αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών 
πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός εάν βρίσκονται υπό 
συνεχή παρακολούθηση. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή λειτουργεί στη 
συνδυασμένη λειτουργία, τα παιδιά επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου 
λόγω της δημιουργούμενης θερμοκρασίας. 

• Εάν η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας για παιδιά, 
συνιστάται η ενεργοποίησή της. Μην επιτρέπετε σε παιδιά 



 

κάτω των 3 ετών να βρίσκονται κοντά στην συσκευή χωρίς 
επίβλεψη. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει 
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

Γενικεσ πληροφοριεσ για την ασφαλεια

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές 
εφαρμογές και όχι σε ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία και 
άλλα παρόμοια περιβάλλοντα. 

• Εσωτερικά η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Μην 
αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. που είναι στη συσκευή. 
Χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια φούρνου για να αφαιρέσετε 
ή να τοποθετήσετε μέσα εξαρτήματα ή σκεύη φούρνου. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην θερμαίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα 
σε σφραγισμένα δοχεία. Αυτά μπορεί να εκραγούν. 

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

• Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, 
δίνετε μια ματιά στη συσκευή, λόγω του κινδύνου 
ανάφλεξης. 

• Η συσκευή προορίζεται για το ζέσταμα φαγητών και 
ροφημάτων. Η ξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων 
και το ζέσταμα ειδικών μαξιλαριών με γέμιση θεραπευτικού 
υλικού, παντοφλών, σφουγγαριών, βρεγμένων πανιών και 
άλλων παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό, ανάφλεξη ή πυρκαγιά. 

• Προειδοποίηση! Ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
αν: 
 Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά, 
 χουν χαλάσει οι μεντεσέδες της πόρτας, 
 Έχουν υποστεί ζημιά οι επιφάνειες επαφής της πόρτας 

με την μπροστινή πλευρά της συσκευής, 
 Έχει υποστεί ζημιά το κρύσταλλο της πόρτας, 



 Δημιουργείται συχνά ηλεκτρικό τόξο εντός του φούρνου, 
παρά την απουσία κάποιου μεταλλικού αντικειμένου στο 
θάλαμο. 

Ο φούρνος μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον 
επισκευαστεί από τεχνικό του Εξουσιοδοτημένου Σέρβις. 

• Εάν εξέρχεται καπνός, θέστε εκτός λειτουργίας ή 
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και κρατήστε 
κλειστή την πόρτα για να καταστείλετε τυχόν φλόγες. 

• Το ζέσταμα ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί 
να οδηγήσει σε καθυστερημένο απότομο βράσιμο. Θα 
πρέπει να χειρίζεστε το σκεύος με προσοχή. 

 
• Προσέχετε όταν θερμαίνετε υγρά! 

Όταν τα υγρά που ζεσταίνετε (νερό, καφές, τσάι, γάλα κ.λπ.) 
έχουν σχεδόν φτάσει σε σημείο βρασμού εντός της 
συσκευής και απομακρυνθούν απότομα, μπορεί να χυθούν 
έξω από το σκεύος όπου βρίσκονται. ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! 
Για να αποφεύγετε τέτοιες καταστάσεις όταν ζεσταίνετε 
υγρά, βάλτε ένα κουταλάκι ή γυάλινη ράβδο μέσα στο 
δοχείο. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν αφαιρείτε το δοχείο από τοn 
φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει 
στοn περιστρεφόμενο δίσκο για να αποφύγετε την πτώση 
του στο πάτωμα. 

• Το περιεχόμενο στα μπιμπερό και τα βάζα βρεφικής τροφής 
πρέπει να ανακινούνται καλά κατά την παρασκευή. Ελέγξτε 
τη θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση για να 
αποφύγετε τα εγκαύματα. 

• Αβγά με το κέλυφός τους και ολόκληρα βραστά αβγά δεν 
πρέπει να ζεσταίνονται στη συσκευή καθώς μπορεί να 



 

εκραγούν, ακόμα και μετά το τέλος του ζεστάματος στο 
φούρνο μικροκυμάτων. 

• ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Προειδοποίηση! Μη 
θερμαίνετε καθαρό οινόπνευμα ή οινοπνευματώδη ποτά στο 
φούρνο μικροκυμάτων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ! 

• Προσοχή! Για να αποφεύγετε την υπερθέρμανση ή το 
κάψιμο των τροφίμων, όταν η ποσότητά τους είναι μικρή, 
είναι σημαντικό να μην επιλέγετε μεγάλες χρονικές 
περιόδους ή υψηλά επίπεδα ισχύος λειτουργίας του 
φούρνου. Για παράδειγμα, μία φρατζόλα ψωμί μπορεί να 
καεί μετά από 3 λεπτά, αν η επιλεγμένη ισχύς είναι υψηλή. 

• Για φρυγάνισμα, χρησιμοποιήστε μόνο την λειτουργία γκριλ 
και να παρακολουθείτε συνεχώς την συσκευή. Αν για το 
φρυγάνισμα του ψωμιού χρησιμοποιείτε μια συνδυασμένη 
λειτουργία με το γκριλ, να προσέχετε πολύ τον χρόνο καθώς 
μπορεί να εκδηλωθεί φωτιά σε μικρό χρονικό διάστημα. 

• Εξασφαλίζετε πάντα ότι τα καλώδια τροφοδοσίας άλλων 
ηλεκτρικών συσκευών δεν εγκλωβίζονται από την καυτή 
πόρτα του φούρνου ή μέσα στον φούρνο, καθώς μπορεί να 
λιώσει το μονωτικό υλικό του καλωδίου. Κίνδυνος 
βραχυκυκλώματος! 

Εγκατασταση

• Στην ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής θα πρέπει να 
προβλεφθεί μία διάταξη η οποία θα επιτρέπει το διαχωρισμό 
όλων των πόλων της συσκευής από το δίκτυο με άνοιγμα 
επαφής τουλάχιστον 3mm. Κατάλληλες διατάξεις 
διαχωρισμού είναι για παράδειγμα οι διακόπτες 
υπερφόρτωσης LS, οι διακόπτες διαφυγής ρεύματος (FI) και 
τα ρελέ. 

• Εάν η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ενός 
βύσματος και αυτό παραμένει προσβάσιμο μετά την 



εγκατάσταση, τότε δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται η 
αναφερθείσα διάταξη διαχωρισμού. 

• Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

• Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
προστασία από ηλεκτροπληξία. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ο φουρνος πρεπει να γειωνεται. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η συσκευή προορίζεται για 
ενσωμάτωση. Ανατρέξτε παρακαλώ στις τελευταίες σελίδες 
αυτού του εγχειριδίου χρήσης για λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικές με τις διαστάσεις εγκατάσταση. 

Καθαρισμός και Συντήρηση

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από οποιαδήποτε εργασία 
Καθαρισμός και Συντήρηση, διακόψτε την παροχή 
ρεύματος. 

• Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να 
αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφίμων. 

• Aν η συσκευή δεν διατηρείται σε καθαρή κατάσταση, μπορεί 
να προκληθεί φθορά της επιφάνειας με συνέπεια την 
αρνητική επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής και την 
πιθανή πρόκληση μιας επικίνδυνης κατάστασης. 

• Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά καθαριστικά ή 
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη 
πόρτα του φούρνου, καθότι μπορεί να χαράξουν την 
επιφάνεια, και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του 
γυαλιού. 

• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της 
συσκευής. 

• Οι επιφάνειες επαφής της εσωτερικής πλευράς της πόρτας 
με τα μπροστινά τοιχώματα του θαλάμου του φούρνου 
πρέπει να διατηρούνται καθαρές, ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή λειτουργία του φούρνου. 



 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες που αφορούν στον καθαρισμό 
στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση φούρνου». 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη, προτού αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, 
για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ανατρέξτε 
παρακαλώ στο κεφάλαιο "ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΟΥ 
ΦΟΥΡΝΟΥ". 

Σέρβις και Επισκευή

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από οποιαδήποτε εργασία Σέρβις 
και Επισκευή, διακόψτε την παροχή ρεύματος. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν εργασίες συντήρησης ή 
επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση ενός 
καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση στην ενέργεια 
μικροκυμάτων πρέπει να εκτελούνται μόνο από 
καταρτισμένο τεχνικό. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας 
έχουν υποστεί ζημιές, δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία 
η συσκευή μέχρι να γίνει η επισκευή από ένα καταρτισμένο 
τεχνικό. 

• Εάν φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιπρόσωπο ή τεχνικό για 
την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. 

• Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης, ειδικά των 
τμημάτων που έχουν τάση, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μόνο από τεχνικούς που έχουν εξουσιοδότηση από τον 
κατασκευαστή. 



Αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο φούρνο ή άλλες 
επικίνδυνες καταστάσεις, ακολουθώντας τις παρακάτω 
οδηγίες

• Μην ανάβετε ποτέ το φούρνο μικροκυμάτων, αν είναι 
άδειος. Αν δεν υπάρχει κάποιο τρόφιμο στο θάλαμο μπορεί 
να δημιουργηθεί υπερφόρτιση και να προκληθεί βλάβη στη 
συσκευή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ! 

• Για να πειραματιστείτε πάνω στις δυνατότητες 
προγραμματισμού του φούρνου, βάλτε ένα ποτήρι νερό στο 
θάλαμό του. Το νερό θα απορροφήσει τα μικροκύματα και 
δε θα προκληθεί ζημιά στο φούρνο.

• Φροντίζετε να μην καλύπτονται ή φράσσονται τα ανοίγματα 
εξαερισμού του φούρνου. 

• Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά πιάτα και δοχεία κατά τη 
λειτουργία μικροκυμάτων. Πριν από τη χρήση πιάτων και 
δοχείων ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους τύπους 
πιάτων. 

• Μην αφαιρέσετε ποτέ το κάλυμμα μαρμαρυγία (μίκα) από 
την οροφή στο εσωτερικό του θαλάμου του φούρνου! Το 
κάλυμμα αυτό αποτρέπει τυχόν βλάβη της γεννήτριας του 
φούρνου μικροκυμάτων, η οποία μπορεί να προκληθεί από 
τα λίπη και τα κομματάκια τροφών. 

• Μη φυλάσσετε κανένα εύφλεκτο αντικείμενο στο θάλαμο του 
φούρνου, καθώς μπορεί να αρπάξει φωτιά, αν ο φούρνος 
τεθεί σε λειτουργία. 

• Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο ως χώρο αποθήκευσης 
τροφίμων. 

• Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο για τηγάνισμα, καθώς είναι 
αδύνατο να ελεγχθεί η θερμοκρασία του λαδιού που 
θερμαίνεται από τα μικροκύματα. 

• Ο περιστρεφόμενος δίσκος και η σχάρα ψησίματος 
μπορούν να αντέξουν μέγιστο βάρος 8 κιλών. Για να 
αποφύγετε τυχόν βλάβη του φούρνου, μην υπερβαίνετε 
αυτό το όριο βάρους. 



 

Περιγραφή της συσκευής 

Κρύσταλλο πόρτας 7. Κουμπί ανοίγματος πόρτας 

2. Άγκιστρα πόρτας 8. Υποδοχή περιστρεφόμενης βάσης 

3. Quartz grill 9. Περιστρεφόμενη βάση 

4. Καλύμματα μίκα 10. Εξάρτημα περιστροφής δίσκου 

5. Πίνακας χειρισμού 11. Περιστρεφόμενος δίσκος 

6. Περιστρεφόμενο κουμπί 12. Σχάρα 
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Πίνακας χειρισμού

Περιγραφή των λειτουργιών

Σύμβολο Λειτουργία Ισχύς Μικροκυμάτων Φαγητά

Μικροκύματα

P 01  ------------------ 160W 
Αργό ξεπάγωμα ευαίσθητων τροφίμων 
Διατήρηση ζεστών τροφίμων 

P 02  ------------------ 320W 
Μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά, σοτάρισμα ρυζιού 

Γρήγορο ξεπάγωμα 

P 03  ------------------ 480W 
Λιώσιμο βουτύρου.  

Ζέσταμα τροφής για μωρά 

P 04  ------------------ 640W 

Μαγείρεμα λαχανικών και τροφίμων 

Προσεκτικό μαγείρεμα και ζέσταμα 

Ζέσταμα και μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων 

Ζέσταμα ευαίσθητων τροφίμων 

P 05  ------------------ 750W 
Γρήγορο μαγείρεμα και ζέσταμα υγρών και 

προπαρασκευασμένης τροφής

Μικροκύματα + 
Γκριλ

P 01  ------------------ 95W Φρυγάνισμα ψωμιού για τοστ

P 02  ------------------ 135W Ψήσιμο πουλερικών και κρέατος

P 03  ------------------ 170W Πίτες και ογκρατέν

P 04  ------------------ 200W Ρολό κιμά

P 05  ------------------ 230W Πατάτες “ογκρατέν”

Γκριλ --- Ψήσιμο τροφών στο γκριλ

Αισθητήρας προγραμμάτων 

Αισθητήρας διάρκειας 

Αισθητήρας Ισχύος / Βάρους 

Αισθητήρας Έναρξης 
Λειτουργίας 

Αισθητήρας ρολογιού 

Αισθητήρας Λήξης / 
Κλειδώματος Ασφαλείας 

Οθόνη  

Περιστρεφόμενο κουμπί 



 

Σύμβολο Λειτουργία Ισχύς Μικροκυμάτων Φαγητά

 

Απόψυξη 

--- Απόψυξη με βάση το χρόνο.

--- Απόψυξη με βάση το βάρος.

Ειδικές λειτουργίες 

Auto

--- Βραστές πατάτες.

--- Λουκουμάδες και στιφάδο

--- 
Πουρές πατάτας

Πλεονεκτήματα φούρνου μικροκυμάτων  
Σε μία συμβατική κουζίνα η θερμότητα που 

εκπέμπεται από τις αντιστάσεις ή τις εστίες 

γκαζιού διεισδύει με αργό ρυθμό στα τρόφιμα 

από το εξωτερικό τους. Συνεπώς, υπάρχει 

μεγάλη απώλεια ενέργειας για τη θέρμανση 

του αέρα, των εξαρτημάτων του φούρνου και 

των σκευών που περικλείουν το φαγητό.  

Στα μικροκύματα η θερμότητα παράγεται από 

το ίδιο το τρόφιμο, δηλαδή η θερμότητα 

ξεκινά από το εσωτερικό του τροφίμου και 

διοχετεύεται προς το εξωτερικό. Δεν υπάρχει 

απώλεια θερμότητας στον αέρα, στα 

τοιχώματα του θαλάμου του φούρνου ή στα 

σκεύη (αρκεί να πρόκειται για σκεύη που 

ενδείκνυνται για χρήση σε φούρνο 

μικροκυμάτων). Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 

τρόφιμο θερμαίνεται. 

Για να ανακεφαλαιώσουμε, οι φούρνοι 

μικροκυμάτων έχουν τα εξής πλεονεκτήματα 

1. Εξοικονόμηση χρόνου μαγειρέματος. Σε 
γενικές γραμμές, υπάρχει μία μείωση του 
χρόνου κατά ¾ σε σύγκριση με τους 
συμβατικούς τρόπους μαγειρικής. 

2. Υπερταχύ ξεπάγωμα των τροφίμων και, 
συνεπώς, μείωση του κινδύνου 
ανάπτυξης βακτηριδίων. 

3. Εξοικονόμηση ενέργειας. 

4. Διατήρηση των θρεπτικών συστατικών 
των τροφίμων, εξαιτίας της μείωσης της 
διάρκειας μαγειρέματος 

Τρόπος λειτουργίας φούρνου 

μικροκυμάτων 

Ο φούρνος μικροκυμάτων περιέχει μία 

βαλβίδα υψηλής τάσης, που ονομάζεται 

μάγνητρο και μετατρέπει την ηλεκτρική 

ενέργεια σε ενέργεια μικροκυμάτων. Τα 

ηλεκτρομαγνητικά αυτά κύματα διοχετεύονται 

στο εσωτερικό του φούρνου από έναν οδηγό 

κυμάτων και κατανέμονται με τη χρήση ενός 

μεταλλικού διανομέα ή ενός 

περιστρεφόμενου δίσκου. 

Στο εσωτερικό του φούρνου, τα μικροκύματα 

εκπέμπονται προς όλες τις κατευθύνσεις και 

αντανακλώνται από τα μεταλλικά τοιχώματα, 

διεισδύοντας, κατά συνέπεια, με ομοιόμορφο 

τρόπο στα τρόφιμα.  



Πώς θερμαίνεται το φαγητό 

Τα περισσότερα τρόφιμα εμπεριέχουν νερό, 

τα μόρια του οποίου πάλλονται από τα 

μικροκύματα. Η τριβή των μορίων παράγει 

θερμότητα, η οποία αυξάνει τη θερμοκρασία 

των τροφίμων, ξεπαγώνοντάς τα, 

μαγειρεύοντάς τα ή διατηρώντας τα ζεστά. 

Επειδή η θερμότητα παράγεται εντός των 

τροφίμων: 

• Τα τρόφιμα μπορούν να μαγειρευτούν 

χωρίς την προσθήκη υγρών ή λίπους ή 

με μικρή ποσότητα αυτών. 

• Το ξεπάγωμα, το ζέσταμα ή το μαγείρεμα 

στο φούρνο μικροκυμάτων διαρκεί 

λιγότερο απ' ότι στο συμβατικό φούρνο. 

• Οι βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία και οι 

θρεπτικές ουσίες διατηρούνται. 

• Δεν αλλοιώνεται ούτε το φυσικό χρώμα 

ούτε το άρωμα. 

Τα μικροκύματα περνούν μέσα από 

πορσελάνη, γυαλί, χαρτί ή πλαστικό, αλλά 

όχι από μέταλλο. Για αυτό το λόγο, τα 

μεταλλικά σκεύη ή τα σκεύη με μεταλλικά 

τμήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο 

φούρνο μικροκυμάτων. 

Τα μικροκύματα αντανακλώνται από το 

μέταλλο… 

 

...περνούν μέσα από πορσελάνη και γυαλί… 

 

...και απορροφούνται από τα τρόφιμα. 

  

 

Βασικές ρυθμίσεις 

Ρύθμιση της ώρας 

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΡΟΛΟΪ (5) μέχρι να 
αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία 
που αντιστοιχούν στις ώρες. 

2. Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να ρυθμίσετε την ώρα. 

3. Πιέστε ξανά τον αισθητήρα ΡΟΛΟΪ (5) για 
να ρυθμίσετε τα λεπτά.  

4. Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να ρυθμίσετε τα λεπτά. 

5. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, 
πιέστε ξανά τον αισθητήρα ΡΟΛΟΪ (5). 

Κλείδωμα ασφάλειας 

Ο φούρνος μπορεί να κλειδωθεί ώστε ν’ 
αποφεύγεται τυχόν ακατάλληλη χρήση του 
(π.χ. για την αποφυγή χρήσης του από 
παιδιά): 

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΛΗΞΗΣ / 
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6) για 3 
δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό 
σήμα και η συσκευή θα κλειδώσει. Στην 
οθόνη θα εμφανίζονται 4 γραμμές και η 
λειτουργία του φούρνου θα είναι 
μπλοκαριστεί. 

2. Το Ρολόι θα εξακολουθεί να εμφανίζεται 
στην οθόνη και θα φωτιστεί η ένδειξη 
Κλειδώματος στην ΟΘΟΝΗ (7). 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



 

3. Για να ξεκλειδώσετε τον φούρνο 
μικροκυμάτων, πιέστε τον αισθητήρα 
ΛΗΞΗΣ / ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(6) για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα 
ηχητικό σήμα και στην οθόνη θα 
εμφανιστεί και πάλι το ρολόι. 

Βασικές Λειτουργίες 

Μικροκύματα 

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Θα φωτιστεί η ένδειξη 

Μικροκύματα  στην ΟΘΟΝΗ (7). Για 
να επιβεβαιώσετε την λειτουργία, πιέστε 
ξανά τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2). 
Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας. 
Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2). 

3. Για να αλλάξετε την ισχύς των 
μικροκυμάτων, πιέστε τον αισθητήρα 
ΙΣΧΥΟΣ / ΒΑΡΟΥΣ (3). (Εάν δεν πιέσετε 
αυτόν τον αισθητήρα, ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα λειτουργεί στην μέγιστη 
ισχύ). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.  
Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΙΣΧΥΟΣ / ΒΑΡΟΥΣ (3). 

4. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί. 

Γρήγορη έναρξη 

1. Με την συσκευή σε κατάσταση αναμονής 
πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει κατευθείαν 
στη λειτουργία ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ σε 
μέγιστη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα.  

2. Εάν επιθυμείτε να αυξήσετε τον χρόνο 
λειτουργίας, πιέστε ξανά τον αισθητήρα 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Κάθε φορά 
που πιέζετε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4) ο χρόνος θα αυξάνεται 
κατά 30 δευτερόλεπτα. 

Γκριλ 

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 

λειτουργία Γκριλ  . Επιβεβαιώστε, 
πιέζοντας ξανά τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2). 
Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας. 
Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2). 

3. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί. 

Μικροκύματα + Γκριλ

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 

λειτουργία Μικροκύματα + Γκριλ . 
Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2). 
Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας. 
Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2). 

3. Για να αλλάξετε την ισχύς των 
μικροκυμάτων, πιέστε τον αισθητήρα 
ΙΣΧΥΟΣ / ΒΑΡΟΥΣ (3). (Εάν δεν πιέσετε 
αυτόν τον αισθητήρα, ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα λειτουργεί στην μέγιστη 
ισχύ.) Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.  
Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΙΣΧΥΟΣ / ΒΑΡΟΥΣ (3). 

4. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί. 

Ξεπάγωμα με βάση το βάρος (αυτόματη)

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 
λειτουργία Ξεπάγωμα με βάση το βάρος 

. Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

2. Το πρόγραμμα « P01 » θα αναβοσβήνει 
(εργοστασιακή ρύθμιση). Γυρίστε το 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ (8) προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση για να επιλέξετε 
τον τύπο του τροφίμου (πρόγραμμα) 
(βλέπετε τον παρακάτω πίνακα). (Εάν 
δεν γυρίσετε το περιστρεφόμενο κουμπί, 
επιλέγεται αυτόματα το πρόγραμμα « P01 
».) Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΙΣΧΥΟΣ / ΒΑΡΟΥΣ (3). 

3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το βάρος (π.χ. « 
0.1 », εργοστασιακή ρύθμιση) και θα 
αναβοσβήνει η ένδειξη βάρου « kg ». 
Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ 
(8) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να 
προσδιορίσετε το βάρος του τροφίμου 
(π.χ. «1,2 kg»). Επιβεβαιώστε, πιέζοντας 
ξανά τον αισθητήρα ΙΣΧΥΟΣ / ΒΑΡΟΥΣ 
(3). Το πρόγραμμα που είχατε επιλέξει 
πριν (π.χ.«P01») θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει ξανά. 

4. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί. 

5. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων παράγει 
ένα ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει στην 
ΟΘΟΝΗ (7) η ένδειξη «TURN», γυρίστε 
το φαγητό. Κλείστε την πόρτα ξανά και 
πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα 

προγράμματα της λειτουργίας ξεπαγώματος 

με βάση το βάρος, όπου σημειώνονται οι 

διακυμάνσεις βάρους και οι χρονικές 

περίοδοι ξεπαγώματος του τροφίμου και 

αδράνειάς του (που εξασφαλίζει την 

ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας 

εντός του τροφίμου). 

 

Πρόγρα

μμα
Τρόφιμο 

Βάρος 

(kg)

Διάρκεια 

(λεπτά) 

Χρόνος 

αναμονής 

(λεπτά) 

Κρέας

Πουλερικά

Ψάρι

Φρούτα

Ψωμί



 

Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο 

(χειροκίνητη)

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 
λειτουργία Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο 

. Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά 
τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» 
(1). 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2). 
Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας. 
Επιβεβαιώστε, πιέζοντας ξανά τον 
αισθητήρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2). 

3. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί. 

4. Όταν ο φούρνος σταματήσει να λειτουργεί 
και αρχίσει να παράγεται ένα ηχητικό 
σήμα, αφαιρέστε ή γυρίστε τα τρόφιμα. 
Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα της 
συσκευής και πιέστε τον αισθητήρα 
έναρξης, για να συνεχίσετε την διαδικασία 
ξεπαγώματος. 

Ειδικές Λειτουργίες 

Ειδική λειτουργία: Auto1 (μαγείρεμα 500g 

πατάτες)

1. Τοποθετήστε τις πατάτες (περίπου 500g) 
με λίγο νερό σε ένα θερμοανθεκτικό 
δοχείο και τοποθετήστε το πάνω στον 
περιστρεφόμενο δίσκο, μέσα στον 
φούρνο μικροκυμάτων. 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 
λειτουργία «AUTO 1». Επιβεβαιώστε, 

πιέζοντας ξανά τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

3. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί 
και στην οθόνη θα εμφανίζεται ο 
υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας. 

Ειδική λειτουργία: Auto 2 (Σιγοβράσιμο / 

Αργό ψήσιμο)

1. Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να 
σιγοβράσουν/αργοψηθούν (π.χ. λάχανο, 
κοτόπουλο στιφάδο) σε ένα δοχείο και 
σκεπάστε το. Τοποθετήστε το στον δίσκο 
του φούρνου μικροκυμάτων. 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 
λειτουργία «AUTO 2». Επιβεβαιώστε, 
πιέζοντας ξανά τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

3. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί 
και στην οθόνη θα εμφανίζεται ο 
υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας. 

4.  Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων παράγει 
ένα ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει στην 



ΟΘΟΝΗ (7) η ένδειξη «TURN», γυρίστε 
το φαγητό. Κλείστε την πόρτα ξανά και 
πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). 

Ειδική λειτουργία: Auto 3 (πουρές 

πατάτας) 

1.  Προετοιμάστε τον πουρέ πατάτας 
χρησιμοποιώντας 1kg πατάτες. 
Τοποθετήστε τον πουρέ πατάτας σε ένα 
κατάλληλο δοχείο (με διάμετρο 25-26 cm) 
και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάνω 
στον δίσκο του φούρνου μικροκυμάτων. 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 
λειτουργία «AUTO 3». Επιβεβαιώστε, 
πιέζοντας ξανά τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

3. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί 
και στην οθόνη θα εμφανίζεται ο 
υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας. 

Λειτουργία Μνήμης 

Η λειτουργία μνήμης « MEM » σας επιτρέπει 

να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους (χρόνο 

και ισχύ) που συνηθίζετε να χρησιμοποιείτε. 

Εντούτοις, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε 

μόνο στις βασικές λειτουργίες: 

Μικροκύματα, Γκριλ και Μικροκύματα + 

Γκριλ. 

Διαδικασία αποθήκευσης Μνήμης 

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 

επιθυμητή λειτουργία  (π.χ. 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ). Επιβεβαιώστε, 
πιέζοντας ξανά τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

2. Ρυθμίστε τις επιθυμητές παραμέτρους 
(διάρκεια και ισχύς) όπως περιγράφεται 
στις βασικές λειτουργίες. 

3. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1) μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό 
σήμα και στην οθόνη (7) να εμφανιστεί η 
λέξη «MEM». 

Διαδικασία χρήσης της αποθηκευμένης 

Μνήμης 

1. Πιέστε τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). Γυρίστε το 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ (8) προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση για να επιλέξετε 
την λειτουργία «MEM». Επιβεβαιώστε, 
πιέζοντας ξανά τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4). Ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί. 

Διαγραφή μίας αποθηκευμένης Μνήμης 

1. Πιέστε τον αισθητήρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«P» (1). Γυρίστε το ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ (8) προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να επιλέξετε την 
λειτουργία «MEM». Επιβεβαιώστε, 
πιέζοντας ξανά τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «P» (1). 

2. Πιέστε τον αισθητήρα ΛΗΞΗΣ / 
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6) μέχρι 
να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Ο 
φούρνος μικροκυμάτων θα επιστρέψει σε 
κατάσταση αναμονής. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής... 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

μαγειρέματος, μπορείτε να ανοίξετε 

οποιαδήποτε στιγμή την πόρτα, καθώς: 

• Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΣ. 

• Το γκριλ απενεργοποιείται, αλλά 

συνεχίζει να έχει υψηλή θερμοκρασία. 

• Ο χρονοδιακόπτης σταματά και στην 

οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος 

χρόνος λειτουργίας. 



 

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε: 

1. Να γυρίσετε το φαγητό ή να το 
μετακινήσετε στο σκεύος του, για να 
εξασφαλίσετε πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα. 

2. Αλλάξτε την ισχύ των μικροκυμάτων, 
χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα 
ΙΣΧΎΟΣ / ΒΆΡΟΥΣ (3) και το 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΊ (8); 

3. Επιλέξτε μια άλλη λειτουργία, 
χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα 
ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΩΝ «P» και το 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΊ (8). 

4. Ρυθμίστε το χρόνο λειτουργίας που 
απομένει, χρησιμοποιώντας τον 
αισθητήρα ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ (2) και το 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΊ (8). 

Κλείστε ξανά την πόρτα και πιέστε τον 

αισθητήρα START (4) (ΕΝΑΡΞΗ). Η 

συσκευή θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί 

Διακοπή λειτουργίας 

Για να διακόψετε ένα πρόγραμμα, πιέστε τον 

αισθητήρα STOP (6) ή ανοίξτε την πόρτα της 

συσκευής. 

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία 

μαγειρέματος, κλείστε την πόρτα και πιέστε 

τον αισθητήρα STOP (6). Θα ακουστεί 

χαρακτηριστικός ήχο και στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα (7). 

Τέλος προγράμματος 

Όταν το πρόγραμμα τερματίσει, θα 

ακουστούν 3 ηχητικά σήματα και στην οθόνη 

θα εμφανιστεί η ένδειξη “End”. Τα ηχητικά 

σήματα θα επαναλαμβάνονται κάθε 30 

δευτερόλεπτα μέχρι να ανοίξετε την πόρτα ή 

να πιέσετε τον αισθητήρα STOP. 

Τί τύποι μαγειρικών σκευών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν; 

Στη λειτουργία μικροκυμάτων 

Στη λειτουργία μικροκυμάτων είναι σημαντικό 

να θυμάστε ότι τα μικροκύματα 

αντανακλώνται από τις μεταλλικές 

επιφάνειες. Το γυαλί, η πορσελάνη, τα 

κεραμικά σκεύη, το πλαστικό και το χαρτί 

επιτρέπουν στα μικροκύματα να περνούν. 

Συνεπώς, τα μεταλλικά ταψιά και 

μαγειρικά σκεύη ή τα σκεύη με μεταλλικά 

τμήματα ή διακοσμητικά δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο φούρνο 

μικροκυμάτων. Τα γυαλικά και κεραμικά με 

μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία ή 

τμήματα (π.χ. μολυβδούχο γυαλί-

καθρέπτης) δεν μπορούν, επίσης, να 

χρησιμοποιηθούν. 

Κατασκευασμένα από ιδανικά υλικά, για 

χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, είναι τα 

πυρίμαχα γυάλινα, πορσελάνινα ή κεραμικά 

σκεύη. Το λεπτό κρύσταλλο και η λεπτή 

πορσελάνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για 

το ξεπάγωμα ή το ζέσταμα ήδη 

μαγειρεμένων φαγητών. 

Δοκιμάστε την αντοχή των σκευών 

Τοποθετήστε το σκεύος μέσα στο φούρνο 

στη μέγιστη ισχύ για 20 δευτερόλεπτα. Αν 

παραμείνει κρύο ή απλά ζεσταθεί λίγο, είναι 

κατάλληλο. Αν όμως θερμανθεί πολύ ή 

δημιουργήσει ηλεκτρική εκκενωση, δεν είναι 

κατάλληλο.  

Τα ζεστά τρόφιμα μεταδίδουν θερμότητα στα 

σκεύη, τα οποία μπορεί να αναπτύξουν 

μεγάλη θερμοκρασία. Για αυτό, 

χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά 

προστατευτικά γάντια! 

Στη λειτουργία του γκριλ 

Στην περίπτωση της λειτουργίας του γκριλ, 

το σκεύος πρέπει να είναι ανθεκτικό σε 

θερμοκρασία τουλάχιστον 250oC.  

Τα πλαστικά σκεύη δεν είναι κατάλληλα. 



Στη συνδυαστική λειτουργία 

μικροκυμάτων και γκριλ 

Στη συνδυαστική λειτουργία τα σκεύη που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα 

για μαγείρεμα σε μικροκύματα και γκριλ. 

Αλουμινένια σκεύη και αλουμινόχαρτο

Τα προ-μαγειρεμένα φαγητά που είτε 

βρίσκονται εντός αλουμινένιων συσκευασιών 

είτε είναι τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο 

μπορούν να τοποθετηθούν στο φούρνο 

μικροκυμάτων, αν ακολουθηθούν οι 

παρακάτω οδηγίες: 

• Δίνετε προσοχή στις οδηγίες του 

παρασκευαστή του φαγητού, οι οποίες 

είναι τυπωμένες πάνω στη συσκευασία. 

• Τα αλουμινένια σκεύη δεν πρέπει να είναι 

ψηλότερα των 3 εκατοστών και δεν 

πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα 

τοιχώματα του θαλάμου του φούρνου 

(πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 3 

εκατοστών). Το αλουμινένιο καπάκι 

πρέπει να αφαιρείται. 

• Τοποθετείτε το αλουμινένιο σκεύος 

απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο 

δίσκο. Αν χρησιμοποιήσετε τη σχάρα, το 

σκεύος πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε 

πορσελάνινο πιάτο. Μη βάζετε ποτέ 

αλουμινένιο σκεύος πάνω στη σχάρα! 

• Ο χρόνος μαγειρέματος θα είναι 

μεγαλύτερος, γιατί τα μικροκύματα έχουν 

πρόσβαση στο φαγητό μόνο από το 

πάνω μέρος. Σε περίπτωση 

οποιωνδήποτε αμφιβολιών, 

χρησιμοποιήστε αποκλειστικά σκεύη 

ενδεικνυόμενα για χρήση σε μικροκύματα. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αλουμινόχαρτο για την αντανάκλαση των 

μικροκυμάτων, κατά τη διαδικασία του 

ξεπαγώματος. Μπορείτε να 

προστατεύσετε από την υπερβολική 

θερμότητα τα ευαίσθητα τρόφιμα, όπως 

τα πουλερικά ή τον κιμά, καλύπτοντας τα 

αντίστοιχα άκρα με αλουμινόχαρτο. 

• Προσοχή: το αλουμινόχαρτο δεν πρέπει 

να έλθει σε επαφή με τα τοιχώματα του 

θαλάμου του φούρνου, καθώς μπορεί να 

προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση. 

Καπάκια 

Συνιστάται η χρήση γυάλινων και πλαστικών 

καπακιών ή διαφανούς μεμβράνης για τους 

ακόλουθους λόγους: 

1. Αποτρέπουν την υπερβολική διαφυγή 
ατμού (ειδικά όταν ο χρόνος 
μαγειρέματος είναι πολύ μεγάλος). 

2. Η διαδικασία μαγειρέματος είναι 
ταχύτερη. 

3. Τα φαγητά δε χάνουν την υγρασία τους 

4. Διατηρείται η μυρωδιά του φαγητού. 

Το καπάκι πρέπει να έχει τρύπες, ώστε να μη 

δημιουργείται οποιαδήποτε μορφή πίεσης. 

Και τα πλαστικά σακουλάκια πρέπει να έχουν 

ανοίγματα. Τα μπουκάλια και τα βαζάκια 

παιδικών τροφών ή άλλα παρόμοια σκεύη 

πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς καπάκι, 

καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν 

παραμείνουν βιδωμένα στο σκεύος. 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει κάποιες γενικές 

κατευθυντήριες οδηγίες για τους τύπους 

σκευών που είναι κατάλληλοι σε κάθε 

κατάσταση. 

Πίνακας – είδη μαγειρικών σκευών 

Λειτουργία 

Τύπος 

σκεύους

Μικροκύματα
Γκριλ

Μικροκύματα + 
γκριλ Ξεπάγωμα / 

ζέσταμα
Μαγείρεμα

Γυαλί και πορσελάνη 1) 
Οικιακή χρήσης, μη πυρίμαχα, πλένονται 
σε πλυντήριο πιάτων

Ναι Ναι Όχι Όχι

Σμαλτωμένα κεραμικά 
Πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη

Ναι Ναι Ναι Ναι

Κεραμικά, πήλινα σκεύη 
Μη σμαλτωμένα 
Σμαλτωμένα, χωρίς μεταλλικό διάκοσμο

Ναι Ναι Όχι Όχι



 

Λειτουργία 

Τύπος 

σκεύους

Μικροκύματα
Γκριλ

Μικροκύματα + 
γκριλ Ξεπάγωμα / 

ζέσταμα
Μαγείρεμα

Πήλινα σκεύη 
Σμαλτωμένα 
Μη σμαλτωμένα

Ναι 

Όχι

Ναι 

Όχι

Όχι 

Όχι

Όχι 

Όχι

Πλαστικά σκεύη 2) 
Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες μέχρι 100°C 
Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες μέχρι 250°C

 

Ναι 

Ναι

 

Όχι 

Ναι

 

Όχι 

Όχι

 

Όχι 

Όχι

Πλαστικές μεμβράνες 3) 
Που κολλάνε 
Σελοφάν

 

Όχι 

Ναι

 

Όχι 

Ναι

 

Όχι 

Όχι

 

Όχι 

Όχι

Χαρτί, χαρτόνι, περγαμηνή 4) Ναι Όχι Όχι Όχι 

Μέταλο 
Αλουμινόχαρτο 
Αλουμινένια σκεύη 5) 

Εξαρτήματα (σχάρα) 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

1. Χωρίς χρυσές ή ασημένιες άκρες και όχι 
μολυβδούχο γυαλί-καθρέπτη. 

2. Ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή! 

3. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά κλιπ ή 
συρματάκια, για να κλείνετε τα 
σακουλάκια. Ανοίγετε τρύπες στα 
σακουλάκια. Χρησιμοποιείτε τις 
μεμβράνες μόνο για να καλύπτετε τα 
φαγητά. 

4. Μη χρησιμοποιείτε χάρτινα πιάτα. 

5. Μόνο ρηχά αλουμινένια σκεύη, χωρίς 
καπάκι. Το αλουμίνιο δεν πρέπει να 
έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του 
θαλάμου του φούρνου 

Καθαρισμός και περιποίηση 

ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ το φούρνο 

μικροκυμάτων, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ 

ΒΥΣΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. 

Μετά τη χρήση της συσκευής, αφήστε τη να 

κρυώσει. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με 

στιλβωτικά καθαριστικά προϊόντα, σύρμα 

καθαρισμού που θα χαράξει την επιφάνεια ή 

αιχμηρά αντικείμενα. 

Εξωτερική επιφάνεια 

1. Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια της 
συσκευής με ουδέτερο απορρυπαντικό, 
χλιαρό νερό και ένα υγρό πανί. 

2. Μην αφήνετε να περάσει νερό από τις 
εξωτερικές επιφάνειες. 

Εσωτερικό 

1. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τα 
εσωτερικά τοιχώματα με ένα υγρό πανί. 

2. Μην αφήνετε να περάσει νερό στα 
ανοίγματα εξαερισμού του φούρνου. 

3. Αν έχει περάσει καιρός από τον 
τελευταίο καθαρισμό του φούρνου και ο 
θάλαμος είναι βρώμικος, βάλτε ένα 
ποτήρι νερό πάνω στον περιστρεφόμενο 
δίσκο και ενεργοποιήστε τα μικροκύματα 
σε μέγιστη ισχύ για 4 λεπτά. Ο ατμός 
που απελευθερώνεται μαλακώνει τη 
βρωμιά και είναι εύκολο να καθαριστεί με 
ένα υγρό πανί. 

• Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε συσκευές 

ατμού για το καθαρισμό του φούρνου 

μικροκυμάτων. Ο ατμός μπορεί να φτάσει 



στα τμήματα της συσκευής που 

διαπερνώνται από ηλεκτρικό ρεύμα και 

να προκληθεί βραχυκύκλωμα. 

• Οι πιο βρώμικες επιφάνειες από 

ανοξείδωτο ατσάλι μπορούν να 

καθαριστούν με τη βοήθεια ενός μη 

στιλβωτικού καθαριστικού προϊόντος. 

• Στη συνέχεια, πρέπει να ξεπλυθούν με 

ζεστό νερό και να σκουπιστούν καλά. 

4. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα μετά από 
κάθε χρήση. Αν είναι πολύ βρώμικα, 
μουσκέψτε τα πρώτα σε νερό και μετά 
χρησιμοποιήστε βούρτσα και σφουγγάρι. 
Τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν σε 
πλυντήριο πιάτων. Εξασφαλίζετε ότι ο 
περιστρεφόμενος δίσκος και η 
αντίστοιχη βάση του είναι πάντα 
καθαρά.. 

Πόρτα, μεντεσέδες πόρτας και μπροστινό 

μέρος συσκευής 

1. Τα τμήματα αυτά πρέπει να είναι πάντα 
καθαρά, ειδικά οι επιφάνειες επαφής της 
πόρτας με το μπροστινό τμήμα της 
συσκευής, ώστε να μην υπάρχουν 
διαρροές. 

2. Για να τα καθαρίσετε, χρησιμοποιήστε 
ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και χλιαρό 
νερό. Σκουπίζετε μετά με ένα στεγνό 
πανί. 

Καλύμματα μίκα 

Διατηρείτε πάντα καθαρά τα καλύμματα μίκα. 

Τα υπολείμματα τροφών πάνω στα 

καλύμματα μπορούν να το στραβώσουν ή να 

προκαλέσουν σπινθήρες, αν καούν. 

Συνεπώς, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, 

χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται στιλβωτικά 

καθαριστικά προϊόντα ή αιχμηρά αντικείμενα. 

Μην αφαιρείτε τα καλύμματα, ώστε να 

αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο. 

 

Εντοπισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων 

Η συσκευή δε λειτουργεί σωστά: 

• Το βύσμα σύνδεσης της συσκευής είναι 
στην πρίζα; 

• Η πόρτα της συσκευής είναι καλά 
κλεισμένη; Όταν κλείνει η πόρτα, πρέπει να 
ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. 

• Υπάρχουν ξένα σώματα ανάμεσα στην 
πόρτα και τον δακτύλιο 

Τα τρόφιμα δε ζεσταίνονται ή 

ζεσταίνονται με πολύ αργό ρυθμό: 

• Μήπως κατά λάθος χρησιμοποιήσατε ένα 
μεταλλικό σκεύος; 

• Επιλέξατε το σωστό χρόνο λειτουργίας και 
επίπεδο ισχύος; 

• Μήπως τοποθετήσατε μία μεγαλύτερη ή πιο 
ψυχρή ποσότητα τροφίμων απ' ότι 
συνήθως; 

Το φαγητό είναι πολύ καυτό, ξηρό ή 

καμένο: 

• Επιλέξατε το σωστό χρόνο λειτουργίας και 
επίπεδο ισχύος; 

Παράγονται θόρυβοι κατά τη λειτουργία 

της συσκευής: 

• Έχει δημιουργηθεί ηλεκτρική εκκένωση 
εντός του φούρνου μικροκυμάτων; 

• Έρχεται το σκεύος σε επαφή με τα 
τοιχώματα του θαλάμου του φούρνου; 

• Υπάρχουν σκόρπια καλαμάκια ή 
μαχαιροπήρουνα εντός του φούρνου; 

Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει:  

• Αν οι λειτουργίες του φούρνου δεν 
παρουσιάζουν πρόβλημα, έχει πιθανώς 
καεί ο λαμπτήρας του θαλάμου. Μπορείτε 



 

να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή. 

• Ο λαμπτήρας φωτισμού μπορεί να 
αντικατασταθεί αποκλειστικά από το 
Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 

Έχει φθαρεί το καλώδιο παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος: 

• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 
αντικατασταθεί από την κατασκευάστρια 
εταιρεία ή από εξουσιοδοτημένους της 
αντιπροσώπους και τεχνικούς, οι οποίοι 

είναι καταρτισμένοι για την 
πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών, ώστε 
να αποφευχθούν τυχόν επικίνδυνες 
καταστάσεις αλλά και επειδή απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία. 

Αν παρατηρηθεί άλλο είδος προβλήματος, 

επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο 

Σέρβις. 

Όλες οι επισκευές πρέπει να 

πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους 

τεχνικούς. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Προδιαγραφές 

• Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος .........................  βλ. ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών 

• Ασφάλεια. ...........................................................................  12 A / 250 V 

• Απαιτούμενη ισχύς .............................................................  1200 W 

• Ισχύς γκριλ. ........................................................................  1050 W 

• Ισχύς μικροκυμάτων. ..........................................................  750 W 

• Συχνότητα μικροκυμάτων… ...............................................  2450 MHz 

• Εξωτερικές διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) ..............  595  390  320 mm 

• Διαστάσεις θαλάμου (Πλάτος x Ύψος x Βάθος). ................  305  210  280 mm 

• Χωρητικότητα φούρνου. .....................................................  20 l 

• Bάρος .................................................................................  18,6 kg 

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος 

Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας  

Τα τμήματα της συσκευασίας φέρουν το 

πράσινο σύμβολο ένδειξης ανακυκλώσιμου 

υλικού. Όταν τα πετάξετε, χρησιμοποιήστε 

τους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης, 

αναλόγως του υλικού: χαρτόκουτα, στυρένιο 

ή πλαστικές μεμβράνες/θήκες. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο θα εξασφαλίσετε την ανακύκλωση των 

υλικών συσκευασίας. 

 Απόσυρση παλιών ηλεκτρικών 

συσκευών 
Η σχετική με την απόσυρση Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2002/96/EC απαιτεί τη μη 

εγκατάλειψη των παλιών ηλεκτρικών 

οικιακών συσκευών στους συνήθεις 

δημοτικούς χώρους συλλογής 

απορριμμάτων. Οι παλιές συσκευές πρέπει 

να περισυλλέγονται υπό διαφορετικές 

προϋποθέσεις, ώστε να βελτιστοποιείται η 

διαδικασία αξιοποίησής τους και 

ανακύκλωσης των υλικών που περιέχουν και 

να εξασφαλίζεται η μείωση των επιπτώσεων 

στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  

Το σύμβολο του διαγραμμένου με Χ 

"τροχήλατου κάδου", που είναι τυπωμένο στο 

προϊόν, υπενθυμίζει την υποχρέωση 



συλλογής και διαχείρισης της προς 

απόσυρση συσκευής σε συγκεκριμένα 

σημεία συλλογής ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών 

συσκευών.  

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν 

με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα 

πώλησης της συσκευής, για να ενημερωθούν 

για το σωστό σημείο απόσυρσης της παλιάς 

τους συσκευής. 

Πριν αποσύρετε τη συσκευή σας, βγάλτε το 

καλώδιο ηλεκτροδότησής της, κόψτε το και 

πετάξετε το. 

Οδηγίες εγκατάστασης  

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ανοίγματος της 

πόρτας του φούρνου, για να την ανοίξετε και 

να αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας. 

Στη συνέχεια, καθαρίστε το εσωτερικό της 

συσκευής και τα εξαρτήματά της με ένα υγρό 

πανί και στεγνώστε τα. Μη χρησιμοποιήσετε 

στιλβωτικά ή άλλα καθαριστικά προϊόντα με 

έντονη μυρωδιά. 

Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω τμήματα είναι 

σε καλή κατάσταση: 

• Η πόρτα και οι μεντεσέδες της 

• Το μπροστινό τμήμα του φούρνου 

• Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 

της συσκευής 

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, αν 

παρατηρήσετε οποιοδήποτε ελάττωμα στα 

προαναφερόμενα τμήματα. Αν υπάρχει 

ζημιά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο 

Σέρβις. 

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη 

και σταθερή επιφάνεια. 

Τοποθετήστε την περιστρεφόμενη βάση στο 

εσωτερικό του θαλάμου μικροκυμάτων και 

βάλτε πάνω της τον περιστρεφόμενο δίσκο. 

Έχει στερεωθεί σωστά, εφόσον ακουστεί ο 

χαρακτηριστικός ήχος κουμπώματος/κλικ. 

Όποτε χρησιμοποιείται ο φούρνος, πρέπει να 

βρίσκονται εντός του και καλά στερεωμένα ο 

περιστρεφόμενος δίσκος και η αντίστοιχη 

βάση του. Ο δίσκος περιστρέφεται 

δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. 

 

Προειδοποίηση! Ο φούρνος μικροκυμάτων 

μπορεί να καλύπτεται από μία προστατευτική 

μεμβράνη. Πριν τον θέσετε σε λειτουργία για 

πρώτη φορά, αφαιρέστε προσεχτικά αυτή τη 

μεμβράνη, ξεκινώντας από την κάτω πλευρά 

του φούρνου. 

Για να εξασφαλίσετε το σωστό εξαερισμό 

της συσκευής, εγκαταστήστε το πλαίσιο 

με το σωστό τρόπο. Παρακαλούμε να 

ανατρέξετε στις παρακάτω εικόνες: 

 

Προειδοποίηση: μετά την εγκατάσταση 

του φούρνου, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στην 

πρίζα ηλεκτροδότησής του. 



 

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, 

εξασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας 

της συσκευής δεν έρχεται σε επαφή με το 

πίσω μέρος της συσκευής, καθώς οι 

υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να φθείρουν 

το καλώδιο. 

Αν τοποθετήσετε φούρνο μικροκυμάτων 

και συμβατικό φούρνο στο ίδιο ντουλάπι 

κατακόρυφα (σε στήλη), ο φούρνος 

μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετηθεί 

κάτω από το συμβατικό, εξαιτίας του 

σχηματισμού υδρατμών. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι 

έτσι ώστε να επιτρέπει το διαχωρισμό όλων 

των πόλων της συσκευής από το δίκτυο με 

άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3mm. 

Κατάλληλες διατάξεις διαχωρισμού, για 

παράδειγμα διακόπτες υπερφόρτωσης,  

ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες που 

αφαιρούνται από την υποδοχή), RCD και  

ρελέ. Αυτή η εγκατάσταση θα πρέπει να 

συμμορφώνεται στους ισχύοντες 

κανονισμούς. 

Εάν η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται μέσω 

βύσματος το οποίο είναι προσιτό μετά την 

εγκατάσταση της συσκευής, τότε δεν είναι 

απαραίτητη η ανωτέρο διάταξη διαχωρισμού. 

Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η προστασία από 

ηλεκτροπληξία. 

Προειδοποίηση: Ο φούρνος θα πρέπει να 

γειώνεται. 

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά 

σε θερμαντικές συσκευές, ραδιόφωνα ή 

τηλεοράσεις. 

Σε περίπτωση βλάβης, η κατασκευάστρια 

εταιρεία και το κατάστημα πώλησης της 

συσκευής δε θα αποδεχτούν οποιαδήποτε 

ευθύνη, σε περίπτωση. 

  



Ενσωμάτωση

 

 

DE Diese Mikrowelle ist darauf ausgelegt, auf 
mehr als 85 cm Höhe über dem Boden installiert 
zu werden. Diese Mikrowelle darf nicht unter einer 
Arbeitsplatte oder unter einem anderen Ofen 

installiert werden, damit keine Flüssigkeiten darauf 
auslaufen können. 

FR Le micro-ondes est conçu pour une installation 
à plus de 850 mm au-dessus du sol. Le micro-
ondes ne peut pas être installé sous un plan de 
travail ni sous un autre four afin d’éviter les 
projections de liquides. 

NL Deze magnetron is ontworpen voor plaatsing 
hoger dan 850 mm boven vloerniveau. Deze 
magnetron mag niet onder een werkblad of onder 
een andere oven worden geplaatst om het morsen 
van vloeistoffen te voorkomen. 

EL Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων έχει σχεδιαστεί 
για εγκατάσταση πάνω από 850 χιλιοστά από το 
επίπεδο του δαπέδου. Αυτός ο φούρνος 
μικροκυμάτων δεν μπορεί να εγκατασταθεί κάτω 
από πάγκο ή κάτω από άλλο φούρνο για την 
αποφυγή αθέλητης έκχυσης υγρών. 
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