Φούρνος Μικροκυμάτων
Οδηγίες

DIVO G25 CO
DIVO G25 CB
DIVO G25 CC
DIVO G25 CMB
DIVO G25 CG
DIVO G25 CR
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την τοποθέτηση του σήματος CΕ σε αυτό το προϊόν, επιβεβαιώνουμε τη συμμόρφωση
με όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος που
ισχύουν στη νομοθεσία για αυτό το προϊόν.
Διαχείριση αποβλήτων και περιβαλλοντική προστασία
Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 201/19/ΕΕ
σχετικά με τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΕ). Τα ΑΗΗΕ περιέχουν
τόσο ρυπογόνες ουσίες (που μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στο
περιβάλλον) όσο και βασικά στοιχεία (που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν).
Είναι σημαντικό τα ΑΗΗΕ να υποβληθούν σε συγκεκριμένες επεξεργασίες για την
σωστή αφαίρεση και απόρριψη των ρύπων και την ανάκτηση όλων των υλικών. Τα άτομα
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα γίνουν
περιβαλλοντικό πρόβλημα · είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μερικούς βασικούς κανόνες:
- Τα ΑΗΗΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απόβλητα ·
- Τα ΑΗΗΕ πρέπει να μεταφερθούν σε ειδικούς χώρους συλλογής που διαχειρίζονται το
δημοτικό συμβούλιο ή μια καταχωριζομένη εταιρεία.
Σε πολλές χώρες, η αποκομιδή οικιακών συσκευών ενδέχεται να είναι διαθέσιμη για μεγάλα
ΑΗΗΕ. Όταν αγοράζετε μια νέα συσκευή, η παλιά μπορεί να επιστραφεί στον πωλητή που
πρέπει να την αποδεχτεί δωρεάν ως εφάπαξ, αρκεί η συσκευή να είναι ισοδύναμου τύπου
και να έχει τις ίδιες λειτουργίες με την αγορασμένη συσκευή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή, καθώς
η λειτουργία με ανοιχτή πόρτα μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια
μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην πειράζετε τα κλείστρα ασφαλείας.
2. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ανάμεσα στην μπροστινή πλευρά και την πόρτα και
μην αφήνετε βρομιές ή τυχόν υπολείμματα καθαριστικών να συσσωρεύονται στις
επιφάνειες στεγανοποίησης.
3. Μην λειτουργείτε το φούρνο εάν έχει υποστεί ζημιά. Είναι πολύ σημαντικό η πόρτα του
φούρνου να κλείνει σωστά και να μην υπάρχει ζημιά
a) Στην πόρτα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν καμπυλών),
b) Στους μεντεσέδες και τα μάνταλα (σπασμένα ή χαλαρά),
c) Στα στεγανοποιητικά της πόρτας και στις επιφάνειες στεγανοποίησης.
4. Ο φούρνος δεν πρέπει να ρυθμίζεται ή να επισκευάζεται από κανέναν εκτός από το
εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! -- Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
τραυματισμού ατόμων ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων:
1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τες για
μελλοντική αναφορά.
2. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση όπως
περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτήν
τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να θερμαίνει, να
μαγειρεύει ή να στεγνώνει τα τρόφιμα. Δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή
εργαστηριακή χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο όταν είναι άδειο.
4. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν
δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει υποστεί ζημιά ή αν έχει πέσει. Εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από ένα εξειδικευμένο
άτομο.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! -- Επιτρέψτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς επίβλεψη
μόνο όταν 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.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! -- Όταν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία συνδυασμού, λόγω των
θερμοκρασιών που δημιουργούνται, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο
μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
7. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στον θάλαμο του φούρνου:
➢ Όταν θερμαίνετε τρόφιμα σε πλαστικό ή χάρτινο δοχείο, ελέγχετε συχνά το φούρνο για
πιθανότητα ανάφλεξης.
➢ Πριν τοποθετήσετε τη σακούλα στο φούρνο, αφαιρέστε τα συρματόσχοινα από το
χαρτί ή από τις πλαστικές σακούλες.
➢ Εάν παρατηρηθεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε
την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τις φλόγες.
➢ Μην χρησιμοποιείτε τον θάλαμο για αποθήκευση. Μην αφήνετε χάρτινα προϊόντα,
μαγειρικά σκεύη ή τρόφιμα στον θάλαμο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
➢ Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το
στέγνωμα των ρούχων και η θέρμανση των θερμαντικών επιθεμάτων, παντοφλών,
σφουγγαριών, βρεγμένου υφάσματος και παρόμοιων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο
τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!--Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα
δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.
9. Η θέρμανση του ποτού σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη
έκρηξη βρασμού, επομένως, κατά το χειρισμό του δοχείου χρειάζεται προσοχή.
10. Μην τηγανίζετε φαγητό στο φούρνο. Το ζεστό λάδι μπορεί να βλάψει τα μέρη και τα
σκεύη του φούρνου και ακόμη και να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.
11. Τα αυγά στο κέλυφος τους και ολόκληρα τα σκληρά βραστά αυγά δεν πρέπει να
θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να εκραγούν ακόμη και μετά
τη λήξη της θέρμανσης με μικροκύματα.

12. Τρυπήστε τα τρόφιμα με βαριά δέρματα όπως πατάτες, ολόκληρες κολοκύθες, μήλα και
κάστανα πριν από το μαγείρεμα.
13. Για να αποφευχθούν εγκαύματα, το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων πρέπει να
αναδεύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται πριν από το
σερβίρισμα.
14. Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί να ζεσταθούν λόγω της θερμότητας που μεταφέρεται από το
θερμαινόμενο φαγητό. Μπορεί να χρειαστούν γάντια κουζίνας για να χειριστείτε το
σκεύος.
15. Τα σκεύη πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε
φούρνο μικροκυμάτων.
16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!--Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εκπαιδευμένο
άτομο να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία σέρβις ή επισκευής που περιλαμβάνει την
αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος το οποίο παρέχει προστασία έναντι έκθεσης σε
μικροκυματική ενέργεια.
17. Αυτό το φούρνο μικροκυμάτων συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 55011/CISPR 11, σε
αυτό το πρότυπο ανήκει στην ταξινόμηση της Κατηγορίας Β ομάδα 2. Εξοπλισμός ομάδας
2: η ομάδα 2 περιέχει όλο τον εξοπλισμό ISM RF στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
στο εύρος συχνοτήτων 9 kHz έως 400 GHz παράγεται σκόπιμα και χρησιμοποιείται ή
χρησιμοποιείται μόνο τοπικά, με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,
επαγωγικής και/ή χωρητικής ζεύξης, για την επεξεργασία υλικού, για σκοπούς
επιθεώρησης/ανάλυσης ή για μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Ο εξοπλισμός
Κατηγορίας Β είναι εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε τοποθεσίες σε οικιστικά
περιβάλλοντα και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται απευθείας με δίκτυο τροφοδοσίας
χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς
σκοπούς.
18. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
19. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
20. Ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιείται μόνο σε ανεξάρτητη θέση.
21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!--Μην εγκαθιστάτε το φούρνο σε εστίες μαγειρέματος ή άλλη συσκευή
παραγωγής θερμότητας. Εάν εγκατασταθεί, μπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση να
μην καλύπτει τη ζημιά.
22. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ερμάριο.
23. Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια ενδέχεται να ζεσταθούν όταν η συσκευή λειτουργεί.
24. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!--Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Τα
μικρά παιδιά πρέπει να κρατούνται μακριά.
25. Κατά τη χρήση, οι συσκευές ζεσταίνονται. Πρέπει να προσέχετε να μην αγγίζετε τα
θερμαντικά στοιχεία μέσα στο φούρνο και τους φούρνους.
26. Όταν η συσκευή λειτουργεί, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να
είναι υψηλή.
27. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένη σωματική,
αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν
επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες.
28. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!--Εάν η πόρτα ή τα στεγανοποιητικά της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά,
ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από ένα αρμόδιο άτομο.

29. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν μέσω
εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.
30. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική
χρήση.
31. Ποτέ μην αφαιρείτε το στήριγμα απόστασης στο πίσω μέρος ή στις πλευρές, καθώς
εξασφαλίζει μια ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο για την κυκλοφορία του αέρα.
32. Ασφαλίστε την περιστρεφόμενη βάση πριν μετακινήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε
ζημιές.
33. ΠΡΟΣΟΧΗ!--Είναι επικίνδυνο να επισκευάσετε ή να συντηρήσετε τη συσκευή από
κάποιον άλλον εκτός ενός ειδικού, επειδή υπό αυτές τις συνθήκες, το κάλυμμα το οποίο
εξασφαλίζει προστασία από την ακτινοβολία μικροκυμάτων, πρέπει να αφαιρεθεί. Αυτό
ισχύει και για την αλλαγή του καλωδίου τροφοδοσίας ή του φωτισμού. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, στείλτε τη συσκευή στο κέντρο σέρβις μας.
34. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται μόνο για την απόψυξη, το μαγείρεμα και το
μαγείρεμα στον ατμό των τροφίμων.
35. Χρησιμοποιήστε γάντια εάν αφαιρέσετε θερμαινόμενο φαγητό.
36. Προσοχή! Ο ατμός θα διαφύγει κατά το άνοιγμα των καπακιών ή της μεμβράνης
περιτυλίγματος.
37. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης εάν επιβλέπονται ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοούν τους εμπλεκόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση δεν γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και
εποπτεύονται.
38. Εάν εκπέμπεται καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την
πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τις φλόγες.

Οδηγός εγκατάστασης
1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από την εσωτερική πλευρά
της πόρτας.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!--Ελέγξτε το φούρνο για τυχόν ζημιές, όπως απόκλιση ή λυγισμένη
πόρτα, κατεστραμμένα στεγανοποιητικά πόρτας και επιφάνεια σφραγίσματος,
σπασμένες ή χαλαρές μεντεσέδες και μάνταλα πόρτας, και βαθουλώματα μέσα στον
θάλαμο ή στην πόρτα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά, μην λειτουργείτε το φούρνο και
επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
3. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επίπεδη, σταθερή
επιφάνεια για να διατηρήσει το βάρος του και το βαρύτερο φαγητό που είναι πιθανό να
μαγειρευτεί στο φούρνο.
4. Μην τοποθετείτε το φούρνο όπου δημιουργείται θερμότητα, υγρασία ή υψηλή υγρασία
ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
5. Για σωστή λειτουργία, ο φούρνος πρέπει να έχει επαρκή ροή αέρα. Αφήστε τουλάχιστον
20 cm ελεύθερου χώρου, απαραίτητο πάνω από την πάνω επιφάνεια του φούρνου και 5
cm και στις δύο πλευρές. Η οπίσθια πλάκα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να
τοποθετηθεί κοντά στον τοίχο. Μην καλύπτετε και μην φράζετε τυχόν ανοίγματα στη
συσκευή. Μην αφαιρείτε τα πόδια.

6. Μην λειτουργείτε το φούρνο χωρίς γυάλινο δίσκο, κύλινδρο υποστήριξης και άξονα στις
σωστές τους θέσεις.
7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν λειτουργεί κάτω
από το φούρνο ή πάνω από οποιαδήποτε ζεστή ή αιχμηρή επιφάνεια.
8. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
9. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο σε εξωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο
και φις ειδικά για γειωμένες πρίζες. Πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα τοίχου που είναι
σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό
ρεύμα. Συνιστάται να υπάρχει ξεχωριστό κύκλωμα που να εξυπηρετεί μόνο το φούρνο. Η
χρήση υψηλής τάσης είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή άλλο ατύχημα
που προκαλεί ζημιά στο φούρνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!--Η ακατάλληλη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Σημείωση:
1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις οδηγίες γείωσης ή ηλεκτρικής
ενέργειας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή έναν τεχνικό.
2. Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπος ουδεμία ευθύνη φέρουν για ζημιά στο
φούρνο ή τραυματισμό λόγω μη τήρησης των διαδικασιών ηλεκτρικής σύνδεσης.
Τα καλώδια σε αυτό το καλώδιο είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό:
Πράσινο και κίτρινο = ΓΕΙΩΣΗ
Μπλε = ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Καφέ = ΦΑΣΗ

Ραδιοπαρεμβολή
Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο
ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε παρόμοιο εξοπλισμό. Όταν υπάρχει παρεμβολή, μπορεί
να μειωθεί ή να εξαλειφθεί λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα:
1. Καθαρίστε την πόρτα και την επιφάνεια στεγανοποίησης του φούρνου.
2. Επαναπροσανατολίστε την κεραία λήψης του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης.
3. Μετακινήστε το φούρνο μικροκυμάτων σε σχέση με το δέκτη.
4. Μετακινήστε το φούρνο μικροκυμάτων μακριά από το δέκτη.
5. Συνδέστε το φούρνο μικροκυμάτων σε διαφορετική πρίζα έτσι ώστε ο φούρνος
μικροκυμάτων και ο δέκτης να βρίσκονται σε διαφορετικά κυκλώματα διακλάδωσης.

Πριν καλέσετε για σέρβις
Πριν ζητήσετε υπηρεσία, ελέγξτε κάθε στοιχείο παρακάτω:
• Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι καλά συνδεδεμένος. Εάν όχι, αφαιρέστε
το φις από την πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά με ασφάλεια.
• Ελέγξτε για καμένη ασφάλεια ρεύματος ή άνοιγμα του γενικού αυτόματου διακόπτη. Εάν
φαίνεται να λειτουργούν σωστά, ελέγξτε την πρίζα με άλλη συσκευή.

• Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου έχει προγραμματιστεί σωστά και ότι ο
χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί.
• Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλειστή, εμπλέκοντας το σύστημα
κλειδώματος της πόρτας. Εάν η πόρτα δεν είναι σωστά κλειστή, η ενέργεια των
μικροκυμάτων δεν θα ρέει εντός.
ΕΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ
ΕΝΑΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ Η ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ.

Τεχνικές μαγειρέματος
1. Τακτοποιήστε προσεκτικά τα τρόφιμα. Τοποθετήστε τις παχύτερες περιοχές προς το
εξωτερικό του πιάτου.
2. Παρακολουθήστε το χρόνο μαγειρέματος. Μαγειρέψτε για το συντομότερο χρονικό
διάστημα που υποδεικνύεται και προσθέστε περισσότερο ανάλογα με τις ανάγκες. Το
φαγητό που είναι πολύ ψημένο μπορεί να καπνίσει ή να αναφλεγεί.
3. Καλύψτε τα τρόφιμα ενώ μαγειρεύετε. Τα καλύμματα αποτρέπουν το πιτσίλισμα και
βοηθούν τα τρόφιμα να μαγειρεύονται ομοιόμορφα.
4. Αναποδογυρίστε τα τρόφιμα μία φορά κατά το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων για
να επιταχύνετε το μαγείρεμα τροφίμων όπως κοτόπουλο και χάμπουργκερ. Μεγάλα
αντικείμενα όπως ψητά πρέπει να αναποδογυρίζονται τουλάχιστον μία φορά.
5. Αναδιατάξτε τα τρόφιμα, όπως κεφτεδάκια στη μέση του μαγειρέματος, τόσο από πάνω
προς τα κάτω όσο και από το κέντρο του πιάτου προς τα έξω.

Οδηγός για μαγειρικά σκεύη
1. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διεισδύσουν σε μέταλλο. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη
που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος σε φούρνο μικροκυμάτων δεν επιτρέπονται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα
και ποτά. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει εάν ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγεθος και το
σχήμα των μεταλλικών δοχείων κατάλληλων για μαγείρεμα με μικροκύματα.
2. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διεισδύσουν σε μέταλλο, επομένως δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται μεταλλικά σκεύη ή πιάτα με μεταλλική επένδυση.
3. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ανακυκλωμένου χαρτιού κατά το μαγείρεμα με φούρνο
μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να περιέχουν μικρά μεταλλικά θραύσματα που μπορεί
να προκαλέσουν σπινθήρες και/ή πυρκαγιές.
4. Συνιστώνται στρογγυλά/οβάλ πιάτα και όχι τετράγωνα/μακρόστενα, καθώς το φαγητό
στις γωνίες τείνει να παραβράσει.
5. Στενές λωρίδες από αλουμινόχαρτο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή του
υπερβολικού μαγειρέματος των εκτεθειμένων περιοχών. Αλλά προσέξτε μην
χρησιμοποιείτε πάρα πολύ και κρατήστε απόσταση 1 ίντσας (2,54 εκατοστά) μεταξύ του
φύλλου και του θαλάμου.
Η παρακάτω λίστα είναι ένας γενικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά
σκεύη.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
Ανθεκτικό στη θερμότητα γυαλί
Ναι
Μη ανθεκτικό στη θερμότητα γυαλί
Όχι
Κεραμικά ανθεκτικά στη θερμότητα
Ναι
Πλαστικό πιάτο ασφαλές για
Ναι
φούρνο μικροκυμάτων
Χαρτί κουζίνας
Ναι
Μεταλλικός δίσκος
Όχι
Μεταλλική σχάρα
Όχι
Αλουμινόχαρτο & Δοχεία
Όχι
αλουμινίου

ΓΚΡΙΛ
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Όχι
Ναι
Ναι
Ναι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Προδιαγραφές
Κατανάλωση ενέργειας:
Ονομαστική ισχύς μικροκυμάτων:
Συχνότητα λειτουργίας:
Εξωτερικές διαστάσεις:
Διαστάσεις θαλάμου φούρνου:
Χωρητικότητα φούρνου:
Καθαρό βάρος:

230V/50HZ, 1400W (Μικροκύματα)
1000W (Γκριλ)
900W
2450MHz
281 mm (H) x 483 mm (W) x 425 mm (D)
240 mm (H) x 340 mm (W) x 344 mm (D)
25 λίτρα
Περίπου 14kg

Διάγραμμα προϊόντος
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κλείστρα ασφαλείας πόρτας
Παράθυρο ελέγχου
Περιστρεφόμενη βάση με ροδάκια
Πίνακας ελέγχου
Ταψί ψησίματος
Γκριλ θέρμανσης

Πίνακας ελέγχου
• ΟΘΟΝΗ
Εμφανίζονται ο χρόνος μαγειρέματος, η ισχύς, οι
ενδείξεις και το ρολόι χρονομέτρησης.
• ΜΕΝΟΥ/ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Χρησιμοποιήστε το για λειτουργία διακοπής του ήχου και
του παιδικού κλειδώματος.
• ΑΠΟΨΥΞΗ
Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε την ταχύτητα
απόψυξης ή την απόψυξη κατά βάρος.
• MENOY/ΧΡΟΝΟΣ (κουμπί)
Γυρίστε για να ρυθμίσετε την ώρα ή επιλέξτε μενού
αυτόματου μαγειρέματος.
Πατήστε για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος.
Απλώς πατήστε το αρκετές φορές για να ορίσετε τον
χρόνο μαγειρέματος και να μαγειρέψετε αμέσως σε
πλήρη ισχύ.
• ΓΚΡΙΛ/ΚΟΥΜΠΙ
Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα γκριλ
ή συνδυασμού μαγειρέματος.
MICRO/CRISP
Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα
μαγειρέματος μικροκυμάτων.
Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα
crisp/fried (τσιγάρισμα/ρόδισμα).
• ΡΟΛΟΙ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Χρησιμοποιήστε το για να ορίσετε την ώρα του ρολογιού.
Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε τη λειτουργία
χρονοδιακόπτη.
• STOP
Πιέστε για να επαναφέρετε το φούρνο πριν ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα μαγειρέματος.
Πατήστε μία φορά για να σταματήσετε προσωρινά το μαγείρεμα ή δύο φορές για να
ακυρώσετε το μαγείρεμα εντελώς.

Οδηγίες λειτουργίας
➢ Όταν ο φούρνος συνδέεται για πρώτη φορά, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη θα
εμφανίσει "1: 00" και “
”
➢ Κατά τη διαδικασία της ρύθμισης μαγειρέματος, αφού σταματά περίπου 20 δευτερόλεπτα ,ο
φούρνος θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.
➢ Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, εάν πατήσετε το πλήκτρο STOP/CANCEL μία φορά, το
πρόγραμμα θα τεθεί σε παύση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί MENU/TIME μία φορά για
να συνεχίσετε, αλλά εάν πατήσετε STOP/CANCEL δύο φορές, το πρόγραμμα θα ακυρωθεί.
➢ Μετά το τέλος του μαγειρέματος, η οθόνη θα εμφανίζει "End" με ήχο κάθε δύο λεπτά έως ότου ο
χρήστης πιέσει οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξει την πόρτα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Το ρολόι λειτουργεί σε κύκλο 12 ή 24 ωρών, απλώς πατήστε το πλήκτρο CLOCK/TIMER για
να επιλέξετε.
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLOCK/TIMER για
3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε το ρολόι 12 ωρών, πατήστε ξανά το πλήκτρο για να
επιλέξετε το ρολόι 24 ωρών.
2. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ώρα.
3. Πατήστε το πλήκτρο CLOCK/TIMER μία φορά
4. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME μέχρι να εμφανιστεί το σωστό λεπτό.
5. Πατήστε το πλήκτρο CLOCK/TIMER για επιβεβαίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το μαγείρεμα, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα του ρολογιού
πατώντας το πλήκτρο CLOCK/TIMER.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
1. Σε κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε μία φορά το
πλήκτρο CLOCK/TIMER.
2. Γυρίστε το πλήκτρο MENU/TIME για να εισαγάγετε την επιθυμητή ώρα. Ο μεγαλύτερος
χρόνος είναι 95 λεπτά.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME για επιβεβαίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, ο βομβητής θα ηχήσει για να σας
υπενθυμίσει. Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο αντίστροφης μέτρησης πατώντας το πλήκτρο
CLOCK/TIMER, αλλά εάν πατήσετε το πλήκτρο STOP όταν η οθόνη δείχνει την ώρα, η
λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προγραμματίσετε εύκολα το φούρνο για
τρόφιμα στα μικροκύματα με 100% ισχύ.
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί MENU/TIME πολλές φορές για να ορίσετε το
χρόνο μαγειρέματος (κάθε πάτημα για 30 δευτερόλεπτα και έως 10 λεπτά). Ο φούρνος
αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα με πλήρη ισχύ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το μαγείρεμα, μπορείτε επίσης να προσθέσετε χρόνο μαγειρέματος
πατώντας το κουμπί MENU/TIME.
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
1. Πατήστε επανειλημμένα το MICRO/CRISP για να επιλέξετε επίπεδο ισχύος
μαγειρέματος.
2. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
Ο μεγαλύτερος χρόνος είναι 95 λεπτά.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME.
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο MICRO/CRISP για να επιλέξετε επίπεδο ισχύος:
Πατήστε
Ισχύς μαγειρέματος
MICRO/CRISP
(Οθόνη)
1 φορά
100% (100)
2 φορές
80% (80)

3 φορές
60% (60)
4 φορές
40% (40)
5 φορές
20% (20)
6 φορές
0% (00)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος μαγειρέματος κατά το μαγείρεμα
πατώντας το πλήκτρο MICRO/CRISP.
ΓΚΡΙΛ
1. Πατήστε το πλήκτρο GRILL/COMB. μια φορά.
2. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Ο μεγαλύτερος
χρόνος είναι 95 λεπτά.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
1. Πατήστε GRILL/COMB. δύο ή τρεις φορές για να επιλέξετε "Co-1" ή "Co-2".
2. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME για να ξεκινήσετε.
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο DEFROST μία φορά.
2. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME για να εισαγάγετε το χρόνο απόψυξης από 10’ έως 95
λεπτά.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης, το σύστημα θα σταματήσει και θα
ηχήσει για να υπενθυμίσει στον χρήστη να αναποδογυρίσει το φαγητό, μετά από αυτό,
πατήστε το κουμπί MENU/TIME για να συνεχίσετε.
ΑΠΟΨΥΞΗ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο DEFROST δύο φορές.
2. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME για να εισάγετε το βάρος τροφής από 100gr έως 1400gr.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης, το σύστημα θα σταματήσει και θα
ηχήσει για να υπενθυμίσει στον χρήστη να αναποδογυρίσει το φαγητό, μετά από αυτό,
πατήστε το κουμπί MENU/TIME για να συνεχίσετε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CRISP/FRIED (ΤΣΙΓΑΡΙΣΜΑ/ΡΟΔΙΣΜΑ)
1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MICRO/CRISP για
3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται CAI-5.
2. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME για να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, το σύστημα θα σταματήσει και θα ηχήσει
για να υπενθυμίσει στον χρήστη να αναποδογυρίσει το φαγητό, μετά από αυτό, πατήστε το
κουμπί MENU/TIME για συνέχιση.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ
Ο φούρνος σας μπορεί να προγραμματιστεί για έως και 3 αυτόματες ακολουθίες
μαγειρέματος. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ορίσετε το ακόλουθο πρόγραμμα μαγειρικής.

Μαγείρεμα με μικροκύματα

μαγείρεμα με μικροκύματα (με χαμηλότερο επίπεδο ισχύος)
1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο, κλείστε το.
2. Εισαγάγετε το πρώτο στάδιο του προγράμματος μαγειρέματος μικροκυμάτων.
3. Εισαγάγετε το δεύτερο στάδιο του προγράμματος μαγειρέματος μικροκυμάτων.
4. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME για επιβεβαίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μενού γρήγορου μαγειρέματος, απόψυξης ανά βάρους, γρήγορης απόψυξης,
crisp/fried (τσιγάρισμα/ρόδισμα) και μενού αυτόματων μαγειρέματος δεν μπορούν να
ρυθμιστούν στο μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων.

ΣΙΓΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για να ρυθμίσετε: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο MENU/LOCK μία φορά, η
οθόνη θα εμφανίσει "OFF" για 3 δευτερόλεπτα. Προς το παρόν, όλα τα προγράμματα και τα
πλήκτρα δεν έχουν άμεσο ήχο και, στη συνέχεια, ο φούρνος θα επιστρέψει σε κατάσταση
αναμονής.
Για ακύρωση: Σε λειτουργία σίγασης, πατήστε το πλήκτρο MENU/LOCK μία φορά, η οθόνη
θα εμφανιστεί "on" για 3 δευτερόλεπτα, θα ηχήσει ένα ηχητικό σήμα. Προς το παρόν, ο ήχος
όλων των προγραμμάτων και των πλήκτρων επανέρχεται στο κανονικό και στη συνέχεια, ο
φούρνος θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Χρησιμοποιήστε το για να αποφύγετε τη μη επιτηρούμενη λειτουργία του φούρνου από
μικρά παιδιά.
Για να ρυθμίσετε: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
MENU/LOCK για 3 δευτερόλεπτα, ο φούρνος θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία
κλειδώματος για παιδιά και θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδεικτική λυχνία
κλειδώματος.
Στην κατάσταση κλειδώματος, όλα τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα.
Για να ακυρώσετε το κλείδωμα για τα παιδιά: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
MENU/LOCK για 3 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία
πόρτα.

θα σβήσει ή θα ανοίξει την

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Για φαγητό ή για τον ακόλουθο τρόπο μαγειρέματος, δεν είναι απαραίτητο να
προγραμματίσετε την ώρα και την ισχύ μαγειρέματος. Αρκεί να δηλώσετε τον τύπο φαγητού
που θέλετε να μαγειρέψετε καθώς και το βάρος ή τις μερίδες του φαγητού.
1. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME αριστερόστροφα για να επιλέξετε τον κωδικό φαγητού.
2. Πατήστε το κουμπί MENU/TIME μία φορά.

3. Γυρίστε το κουμπί MENU/TIME για να εισαγάγετε το βάρος του φαγητού.
4. Πατήστε το πλήκτρο MENU/TIME για επιβεβαίωση.
Μενού αυτόματου μαγειρέματος:
Κωδικός Μενού
A-1
A-2

Φρέσκα λαχανικά
(g)
Αρτοσκεύασμα
(475g)

A-3

Μακαρόνια (g)

A-4

Ψάρι (g)

A-5

Πίτσα (g)

A-6

Κρέας (g)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το αποτέλεσμα του αυτόματου μαγειρέματος εξαρτάται
από παράγοντες όπως η διακύμανση της τάσης, το σχήμα
και το μέγεθος του φαγητού, η προσωπική σας προτίμηση
ως προς την ευαισθησία ορισμένων τροφίμων και ακόμη
και πόσο καλά τυχαίνει να τοποθετείτε το φαγητό στο
φούρνο. Εάν το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση δεν είναι
αρκετά ικανοποιητικό, προσαρμόστε λίγο το χρόνο
μαγειρέματος ανάλογα.

Καθαρισμός και Φροντίδα
1. Απενεργοποιήστε το φούρνο και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα
κατά τον καθαρισμό.
2. Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Όταν χυθούν τρόφιμα ή τα χυμένα υγρά
προσκολληθούν στους τοίχους του φούρνου, σκουπίστε με ένα υγρό πανί. εάν ο φούρνος
λερωθεί πολύ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήπια απορρυπαντικά. Αποφύγετε τη χρήση
σπρέι ή άλλων σκληρών καθαριστικών. Μπορεί να λεκιάσουν, να ραγίσουν ή να
ξεθωριάσουν την επιφάνεια της πόρτας.
3. Το εξωτερικό του φούρνου πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί. Για να αποφευχθεί
ζημιά στα λειτουργικά μέρη μέσα στο φούρνο, δεν πρέπει να αφήνεται νερό να
εισχωρήσει στα ανοίγματα εξαερισμού.
4. Σκουπίστε την πόρτα και το παράθυρο και στις δύο πλευρές, τα στεγανοποιητικά της
πόρτας και τα παρακείμενα μέρη συχνά με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν
διαρροές ή πιτσιλιές. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό καθαριστικό.
5. Δεν χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
6. Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί. Καθαρίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί. Κατά
τον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου, αφήστε την πόρτα του φούρνου ανοιχτή για να
αποτρέψετε την κατά λάθος ενεργοποίηση του φούρνου.
7. Εάν συσσωρεύεται ατμός μέσα ή γύρω από το εξωτερικό της πόρτας του φούρνου,
σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων
λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας. Και είναι φυσιολογικό.
8. Περιστασιακά είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το γυάλινο δίσκο για καθαρισμό.
Πλύνετε το δίσκο σε ζεστό αφρώδες νερό ή σε πλυντήριο πιάτων.
9. Η περιστρεφόμενη βάση με ροδάκια και η κάτω επιφάνεια του φούρνου πρέπει να
καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται υπερβολικός θόρυβος. Απλώς σκουπίστε την
κάτω επιφάνεια του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό. Η περιστρεφόμενη βάση με
ροδάκια μπορεί να πλυθεί με ήπιο σαπουνόνερο ή σε πλυντήριο πιάτων. Κατά την
αφαίρεση της περιστρεφόμενης βάσης με ροδάκια, φροντίστε να τον αντικαταστήσετε
στη σωστή θέση.

10. Απομακρύνετε τις μυρωδιές από το φούρνο σας συνδυάζοντας ένα φλιτζάνι νερό με το
χυμό και το δέρμα ενός λεμονιού σε ένα μπολ στο φούρνο μικροκυμάτων. Μικροκύματα
για 5 λεπτά. Σκουπίστε καλά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
11. Εάν η λάμπα καεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για να την
αντικαταστήσετε.
12. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν αποθέματα
τροφίμων. Η παράλειψη διατήρησης του φούρνου σε καθαρή κατάσταση θα μπορούσε
να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή
της μονάδας και θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
13. Μην πετάτε αυτή τη συσκευή στον οικιακό κάδο απορριμμάτων · πρέπει να απορρίπτεται
στο συγκεκριμένο κέντρο διάθεσης που παρέχεται από τους δήμους.
14. Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία γκριλ,
μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ καπνό και μυρωδιά. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό
φαινόμενο, επειδή ο φούρνος είναι κατασκευασμένος από μια χαλύβδινη πλάκα
επικαλυμμένη με λιπαντικό λάδι, και ο νέος φούρνος θα παράγει αναθυμιάσεις και
οσμές που δημιουργούνται από την καύση του λιπαντικού λαδιού. Αυτό το φαινόμενο
θα εξαφανιστεί μετά από μια περίοδο χρήσης.
Στο εγχειρίδιο χρήσης μπορεί επίσης να γίνει έλεγχος και λήψη από τον ιστότοπό μας:
www.XXXXX.com

