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(ζ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
άνω των 8 ετώ και άτομα με μειωμένη φυσική ή νοητική 
ικανότητα, ή χωρίς εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται από ενήλικα ή 
κηδεμόνα και τους έχουν δοθεί οδηγίες πως να αποφύγουν τους 
κινδύνους από τη χρήση της. Μην αφήνεται παιδιά να παίζουν με 
τη συσκευή. Συντήρηση και καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται 
χωρίς την παρουσία παιδιών εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών 
και επιβλέπονται από ενήλικα.
(η) ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μέρη της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν πολύ 
κατά τη χρήση. Κρατήστε τα παιδιά μακρυά.
(θ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή και τα μέρη της ζεσταίνονται 
υπερβολικά κατά τη χρήση. Φροντίστε να μην έρχονται σε επαφή 
με αυτή παιδιά και να μην αγγίζουν μέρη της συσκευής. Παιδιά 
κάτω των 8 ετών πρέπει να κρατούνται μακρυά από τη συσκευή 
εκτός και αν επιβλέπονται συνεχώς.
(ι) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο παροχής 
ρεύματος μακρυά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
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19.

20.

21.

22.

Επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν
με τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη
κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
Αναψυκτικά ή ποτά που ζεσταίνονται
στη συσκευή μπορεί να φτάσουν σε
σημείο βρασμού ακόμη και αφού βγουν
από αυτή. Προσοχή στη χρήση τους!
Κατά τη χρήση η συσκευή και τα μέρη
της ζεσταίνονται. Προσοχή να μην
αγγίξετε τα θερμαντικά στοιχεία στο
εσωτερικό της συσκευής.
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Θερμαντικό στοιχείο - Για γκριλ ή μικτή χρήση
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∆IAΓPAMMA XAPAKTHPIΣTIKΩN
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1   Οθόνη - Ενδείξεις χρόνου μαγειρέματος και
ισχύος καθώς και τρέχουσα ώρα εμφανίζονται
σε αυτήν.

2   Αυτόματο -  Για μαγείρεμα ή ζέσταμα πολλών
αγαπημένων φαγητών.

3   Αυτ. Απόψυξη - Ξεπάγωμα με βάση το βάρος.

4   Γρήγορη επιλογή - Για το μαγείρεμα
συγκεκριμένων ποσοτήτων φαγητού.

5   Ισχύς -Ρύθμιση ισχύος μικροκυμάτων.

6   Ρολόι - Ρύθμιση ρολογιού.

7   Γρήγορη απόψυξη - Γρήγορη απόψυξη
γευμάτων.

8   Πάνω/Κάτω - Ρύθμιση βάρους γεύματος.

9   Ρύθμιση χρόνου - Ρύθμιση χρόνου μαγει-
ρέματος και ρολογιού.

0   Stop/Clear/off - Για διακοπή λειτουργίας, 
διαγραφή ρύθμισης μαγειρέματος ή 
σβήσιμο της οθόνης.

q   Start/Express cook - Έναρξη λειτουργίας
του φούρνου και γρήγορη επιλογή (κάθε
πάτημα προσθέτει άμεσα 30 δευτερολεπτα
στο χρόνο μαγειρέματος).

w   Grill/Combi - Επιλογή λειτουργίας γκριλ και
συνδυασμένης λειτουργίας.
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μια φορά P-HI 100%
2 φορές P-90 90%

3 φορές P-80 80%
4 φορές P-70 70%
5 φορές P-60 60%
6 φορές P-50 50%
7 φορές P-40 40%
8 φορές P-30 30%
9 φορές P-20 20%
10 φορές P-10 10%
11 φορές P-00 0%

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε ρευματοδότη 
230V, 50Hz.
Τοποθετήστε το φαγητό σε κατάλληλο δοχείο, ανοίξτε την 
πόρτα της συσκευής κα τοποθετήστε το επάνω στο γυάλινο 
δίσκο. Ο γυάλινος δίσκος και η βάση περιστροφής πρέπει 
να βρίσκονται πάντα στη θέση τους κατά τη χρήση.
Κλείστε την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει καλά.

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής σε οποια-
δήποτε στιγμή της λειτουργίας της, πιέζοντας το μπουτόν 
της πόρτας. Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται 
αυτόματα. Για να ξεκινήσει πάλι η λειτουργία της συσκευής,
κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί START.
Η συσκευή μαγειρεύει αυτόματα σε πλήρη ισχύ, 
εκτός και αν ορίσετε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
Όταν η συσκευή συνδέεται στην παροχή ρεύματος, 
εμφανίζεται η ένδειξη " :0",

1
2

3
4

5
6

Όταν πιέζετε το κουμπί STOP/CLEAR (∆ιακοπή/∆ιαγραφή) 
κατά τη λειτουργία της συσκευής, η λειτουργία της διακό-
πτεται και διατηρούνται όλες οι πληροφορίες. Για τη διαγρα-
φή όλων των πληροφοριών (εκτός από την τρέχουσα ώρα), 
πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί STOP/CLEAR.
Εάν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, 
όλες οι πληροφορίες διατηρούνται.
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Εάν πιέσετε το κουμπί START (Έναρξη) και η συσκευή δεν 
αρχίσει να λειτουργεί, ελέγξτε την περιοχή ανάμεσα στην 
πόρτα και στο σφραγιστικό της πόρτας, ώστε να μην
υπάρχουν εμπόδια, και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά. 
Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί μόνον όταν η πόρτα είναι 
καλά κλεισμένη ή έχει γίνει επαναφορά του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ΓΡΚΙΛ ή
συνδυασμένου μαγειρέματος:
Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά καθώς μειώνεται η εσωτερική
θερμοκρασία και το μαγείρεμα ίσως δεν ολοκληρωθεί στον
χρόνο που έχει υπολογιστεί.
Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό του παραθύρου της πόρτας
καθώς και τα μεταλλικά μέρη, όταν βγάζετε φαγητό από το
φούρνο, γιατί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του είναι πολύ
υψηλή.
Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου και να πιάσετε τα σκεύη
ή το δίσκο του φούρνου.

9

10

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά εγκατεστη-
μένη και συνδεδεμένη στο ρευματοδότη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Μετά τη λήξη του χρόνου μαγειρέματος, το ρολόι εμφανίζει 
την τρέχουσα ώρα.

7

• Η ισχύς εξόδου ρυθμίζεται από το κουμπί Power. Ο πίνακας δείχνει την ένδειξη, την ισχύ και το ποσοστό.

    Αγγίξτε το Power Ποσοστό ισχύος
κατά προσέγγισηΕμφανιζόμενη ισχύς
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος για πρώτη φορά, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “ :0”. 
Εάν γίνει διακοπή ρεύματος, όταν επανέλθει το ρεύμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ :0”.

1. Πιέστε μία φορά το κουμπί CLOCK (ρολόι).
    Το σύστημα εμφάνισης της ώρας είναι 12 ωρών. 

2. Πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί . 
    Το σύστημα εμφάνισης της ώρας 
    είναι 24 ωρών. 

CLOCK

Η οθόνη σταματά να αναβοσβήνει και αρχί-
ζει να αναβοσβήνει η άνω και κάτω τελεία.
Αν επιλέξετε 12ωρη εμφάνιση, αυτό το ψη-
φιακό ρολόι σάς επιτρέπει να επιλέξετε από 
1:00 έως 12:59.
Αν επιλέξετε 24ωρη εμφάνιση, αυτό το ψη-
φιακό ρολόι σάς επιτρέπει να επιλέξετε από 
0:00 έως 23:59.

3. Ρυθμίστε τη σωστή ώρα της ημέρας αγγίζοντας με τη 
σειρά TIME SET)τα εικονίδια ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ ( .

4. Αγγίξτε το εικονίδιο-ρολόι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιχειρήσετε να βάλετε λάθος ώρα, δεν θα γίνει ρύθμιση της ώρας, η οποία θα επα-
                     νέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Αγγίξτε το εικονίδιο-ρολόι και ξαναπληκτρολογή-
                     στε την ώρα.
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

 1.  Αγγίξτε το πλήκτρο AUTO DEFROST επανειλημμένα για επιλογή είδους. 
 (∆είτε τον πίνακα AUTO DEFROST παρακάτω)

 

2. Ρυθμίστε το βάρος του γεύματος με τα πλήκτρα Up/Down

 

3. Αγγίξτε το START για έναρξη της απόψυξης.

 

4.  Η συσκευή υπολογίζει αυτόματα το χρόνο που χρειάζεται και θα ειδοποιήσει
με ηχητικό σήμα όταν πρέπει να γυρίσετε το φαγητό. 
Ανοίξτε την πόρτα, γυρίστε το φαγητό και αγγίξτε το START για να συνεχίσει
η απόψυξη.

[Πίνακας AUTO DEFROST]

Άγγιγμα
πλήκτρου Είδος Οθόνη Βάρος Σκεύος Σημειώσεις

Μια φορά Κρέας Аd-1 200g ~ 2000g
Χαρτοπετσέτα

Ίσιο πιάτο

Καλύψτε τις άκρες με αλουμινόχαρτο
Γυρίστε το φαγητό με το ηχητικό σήμα

Γυρίστε το φαγητό με το ηχητικό σήμα

Μετά την απόψυξη αφήστε για

Μετά την απόψυξη αφήστε για

20~60 λεπτά.

1~2 λεπτά.

2 φορές Πουλερικά Аd-2 200g ~ 2000g

3 φορές Ψάρια Аd-3 200g ~ 2000g

4 φορές Ψωμί Аd-4 100g ~ 500g

Φέτες ψωμί, ψωμάκια, μπαγκέτες κλπ.

Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος για πρώτη φορά, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “ :0”. 
Εάν γίνει διακοπή ρεύματος, όταν επανέλθει το ρεύμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ :0”.



12

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ EXPRESS

 1.  Αγγίξτε το πλήκτρο Power level επανηλειμμένα για να επιλέξετε επίπεδο ισχύος 

 2.  Επιλέξτε με τα πλήκτρα Time set τον επιθυμητό χρόνο. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι 59 λεπτά και 90 δευτερόλεπτα.

 3. Αγγίξτε το START για έναρξη λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν παραλλείψετε το βήμα 1 η ιχύς θα είναι στο μέγιστο επίπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε χαμηλή ισχύ ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, που είναι ιδανικό για τυρί, γάλα,
και κρέατα που ψήνονται σε χαμηλή θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση 3 φορές και το “End”
εμφανίζεται στην οθόνη, ο δίσκος σταματάει την περιστροφή και το φως του φούρνου σβήνει.

Θα συνεχίσει να ακούγεται ο ήχος για 1 λεπτο ή μέχρι να αγγίξετε το STOP/CLEAR ή ανοίξετε την πόρτα.

 

Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος για πρώτη φορά, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “ :0”. 
Εάν γίνει διακοπή ρεύματος, όταν επανέλθει το ρεύμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ :0”.

1. Πιέστε το κουμπί START           Όταν πιέζετε το κουμπί START, εμφανίζεται
                                                        η ένδειξη “:30” και ο φούρνος ξεκινά τη λειτουργία.

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να ξαναζεστάνετε το φαγητό για 30 δευτερόλεπτα στο 100% (πλήρης ισχύς) 
πιέζοντας απλώς το πλήκτρο START. Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο START., μπορείτε επίσης
να επιμηκύνετε το χρόνο ξαναζεστάματος κατά 5 λεπτά σε βήματα των 30 δευτερολέπτων.

Όταν τελειώσει ο χρόνος θα ακουστεί ηχητική
ειδοποίηση 3 φορές.
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

 1.  Αγγίξτε το πλήκτρο AUTO COOK για να επιλέξετε είδος φαγητού. 
Πιέζοντας επανηλειμμένα το AUTO COOK αλλάζετε την επιλογή.  
(∆είτε τον πίνακα AUTO COOK παρακάτω)

 2. Με τα πλήκτρα Up/Down ρυθμίστε το βάρος του φαγητού.
 
 3. Πιέστε το START για να ξεκινήσει η λειτουργία.

[Πίνακας AUTO COOK]

Άγγιγμα
πλήκτρου Είδος Οθόνη Βάρος Σημειώσεις

Μια φορά Φρέσκα
Λαχανικά AC - 1 200g ~ 400g

2 φορές Κατεψυγμένα
Λαχανικά AC - 2 200g ~ 400g

3 φορές Ψητές
Πατάτες AC - 3 1 ~ 3τμχ

4 φορές Ρύζι/
Ζυμαρικά

AC - 4 100g ~ 300g

Βάρος 100g 200g 300g Καπάκι
Νερό Ρύζι 180ml 330ml 480ml O

Ζυμαρικά 400ml 800ml 1200ml X

5 φορές Ζέσταμα
Πίτσας AC - 5 1 ~ 3 pieces

Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος για πρώτη φορά, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “ :0”. 
Εάν γίνει διακοπή ρεύματος, όταν επανέλθει το ρεύμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ :0”.

Κόψτε και πλύνετε τα λαχανικά. Τοποθετήστε τα σε στρόγγυλο
πιάτο.
Προσθέστε 2 κουταλιές νερό και καλύψτε με μεμβράνη.

Τοποθετήστε τα σε στρόγγυλο πιάτο.
Προσθέστε 2 κουταλιές νερό και καλύψτε με μεμβράνη.

Επιλέξτε πατάτες μεσαίου μεγέθους 200-250γρ., πλύντε και
τρυπήστε τις με ένα πηρούνι. Τοποθετήστε τις στο δίσκο.

Πλύνετε και στραγγίξτε το ρύζι. Τοποθετήστε το μαζί με βραστό
νερό και λίγο αλάτι σε ένα βαθύ μπωλ.

* Ρύζι - Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το σκεπασμένο για 5 λεπτά
  μέχρι να απορροφηθεί το νερό.
* Ζυμαρικά - Ανακατέψτε αρκετές φορές κατά το μαγείρεμα.
  Μετά αφήστε το σκεπασμένο για 1-2 λεπτά. Ξεπλύνετε με
  κρύο νερό.

* Χρησιμοποιείτε μόνο κατεψυγμένα γεύματα.
* Τοποθετήστε τα κομμάτια πίτσας σε πιάτο κατάλληλο για
φούρνο μικροκυμάτων με την πλατιά πλευρά προς τα έξω.
* Μη βάζετε κομμάτια το ένα πάνω στο άλλο. Μη σκεπάζετε.
* Πριν το σερβίρισμα αφήστε τα για 1-2 λεπτά.
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ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ξεπαγώσετε 500g κιμά πολύ γρήγορα.
Θα χρειαστεί και κάποιος χρόνος αναμονής ώστε να ξεπαγώσει και το εσωτερικό.

 1. Αγγίξτε το Quick defrost για να επιλέξετε τη λειτουργία.
 
 2.  Αγγίξτε το START για να ξεκινήσει η λειτουργία.  

Ο χρόνος λειτουργίας υπολογίζεται αυτόματα. 
Κατά τη λειτουργία ο φούρνος θα εδοποιήσει με ηχητικό σήμα, ώστε να γυρίσετε
το φαγητό. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου, γυρίστε το φαγητό, κλείστε την και
πιέστε το START για να συνεχίσει η απόψυξη.

ΚΡΥΟ ΓΕΥΜΑ
 1.  Αγγίξτε το πλήκτρο CHILLED MEAL. 

Η οθόνη δείχνει “A--1”.

 2.  Με τα Up/Down επιλέξτε το βάρος του φαγητού.  
Οι επιλογές είναι από 300γρ μέχρι 500γρ σε βήματα των 100γρ.

 3. Αγγίξτε το START για να ξεκινήσει η λειτουργία.

ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΕΥΜΑ
 1.  Αγγίξτε το πλήκτρο  FROZEN MEAL. 

Η οθόνη δείχνει “A--2”.

 2.  Με τα Up/Down επιλέξτε το βάρος του φαγητού.  
Οι επιλογές είναι από 300γρ μέχρι 500γρ σε βήματα των 100γρ.

 3. Αγγίξτε το START για να ξεκινήσει η λειτουργία.
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ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΓΚΡΙΛ
Με αυτή τη λειτουργία το φαγητό ροδίζει γρήγορα. Το θερμαντικό στοιχείο βρίσκεται στο επάνω μέρος 
της συσκευής. ∆εν χρειάζεται προθέρμανση για αυτή τη λειτουργία. Τοποθετήστε το φαγητό στο 
φούρνο και ρυθμίστε τα στοιχεία ελέγχου.

Όταν πιέζετε το κουμπί Start, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη του Γκριλ, για να δείξει ότι η συσκευή 
βρίσκεται σε λειτουργία μαγειρέματος. Γίνεται αντίστροφη μέτρηση, για να βλέπετε πόσος χρόνος 
μαγειρέματος υπολείπεται. Κατά τη λήξη του χρόνου μαγειρέματος, ακούγονται 3 "μπιπ".

1. Πιέστε το κουμπί Grill/Combi 
(Γκριλ/Συνδυασμός). 

2. Επιλέξτε το χρόνο μαγειρέματος.

3. Πιέστε το κουμπί Start.

Ανάβει η ένδειξη του Γκριλ και εμφανίζεται η ένδειξη "0".

Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος μπορεί να οριστεί 
έως τα 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
Η συσκευή διαθέτει λειτουργία συνδυασμού, με την οποία το φαγητό μαγειρεύεται με το θερμαντικό στοιχείο και με 
μικροκύματα ταυτόχρονα. Με αυτή τη λειτουργία επιταχύνεται η διαδικασία του μαγειρέματος.

Όταν πιέζετε το κουμπί Start, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη Combi, για να δείξει ότι η συσκευή βρίσκε-
ται σε λειτουργία μαγειρέματος. Γίνεται αντίστροφη μέτρηση, για να βλέπετε πόσος χρόνος μαγειρέματος 
υπολείπεται. Κατά τη λήξη του χρόνου μαγειρέματος, ακούγονται 3 "μπιπ".

1. Πιέστε το κουμπί Grill/Combi 
(Γκριλ/Συνδυασμός). 

2. Πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί Grill/Combi. 

3. Επιλέξτε το χρόνο μαγειρέματος.

4. Πιέστε το κουμπί Start.

Ανάβει η ένδειξη του Γκριλ και εμφανίζεται η ένδειξη "0".

Ανάβει η ένδειξη Combi και εμφανίζεται η ένδειξη "0".

Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος μπορεί να οριστεί 
μέχρι 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα (59:59).
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ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΘΟΝΗΣ
1.  Αγγίξτε το STOP/CLEAR/off.
 “ :0” ή το ρολόι εμφανίζεται στην οθόνη.

2.  Αγγίξτε STOP/CLEAR/off ξανά.
 Η οθόνη σβήνει και ακούγεται ένα μπιπ.

3. Για να λειτουργήσει πάλι η οθόνη απλά αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξτε την πόρτα του
 φούρνου. Θα ακουστεί ένα μπιπ και ο φούρνος είναι έτοιμος να λειτουργήσει.

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με το κλείδωμα ασφαλείας εμποδίζεται η μη επιθυμητή λειτουργία της συσκευής, π.χ. από μικρά παιδιά. Για να το ορίσετε, 
πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Stop/Clear για 3 δευτερόλεπτα. Για ακύρωση του κλειδώματος, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί Stop/Clear για 3 δευτερόλεπτα.

∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Πιέστε το κουμπί Stop/Clear.

• Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί Start.
• Πιέστε το κουμπί Stop/Clear ακόμα μία φορά για διαγραφή όλων των οδηγιών.
• Πρέπει να ορίσετε νέες οδηγίες.

2. Ανοίξτε την πόρτα.
• Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Start.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το άνοιγμα της πόρτας, η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται. 
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10

26

59 λεπτά 59 δευτερόλεπτα

220~240V, 50Hz

220V

1350W

950W

2250W

230V

1350W

1050W

2350W

900W

2450MHz

465 x 280 x 368 mm

314 x 235 x 346 mm

240V

1350W

1100W

2400W

12 Kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΓΚΡΙΛ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

465 368

28
0



21

ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Χρησιμοποιείτε πάντα, μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΕΥΟΥΣ
Τοποθετείστε το σκεύος για το οποίο έχετε αμφιβολίες, στο δίσκο του φούρνου δίπλα σε ένα ποτήρι με νερό.

Θα πρέπει να ελέγξετε αν ένα σκεύος είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων πριν το χρησιμοποιήσετε.

Υλικό Γκριλ Μικροκύματα Συνδυασμός

Γυαλί (γενικά)
Γυαλί (πυρίμαχο) 
Γθαλί και κεραμικό
(πυρίμαχο) 
Πήλινο
Πλαστικό (γενικά) 
Πλαστικό (πυρίμαχο) 
Σκεύη από αλουμίνιο
/αλουμινόχαρτο
Μεταλλικά σκεύη
Μεταλλικά (ταψιά, κλπ.) 
Χαρτί

Όχι
Ναι

Ναι
Ναι
Όχι
Ναι (2)

Ναι
Ναι (4)
Ναι
Όχι

Yes (1)
Ναι

Ναι (1)
Ναι
Ναι (2)
Ναι (2)

Ναι (3)
Όχι
Όχι
Ναι (5)

Όχι
Ναι

Ναι (1)
Ναι
Όχι
Ναι (2)

Ναι
Ναι (4)
Όχι
Όχι

1. Χωρίς μεταλλικά μέρη ή τρίματα.
2.  Κάποιο πλαστικά αντέχουν μέχρι ορισμένη θερμοκρασία. 

Ελέγξτε προσεκτικά!
3.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λωρίδες αλουμινόχαρτου για

να καλύψετε μέρη του φαγητού για να μη ψηθούν υπερβολικά.
4.  Μεταλλικά σκεύη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο συνδυα-

σμό αλλά άν είναι βαθιά, θα μειώσουν την αποτελεσματικότη-
τα καθώς το μέταλλο αντανακλά τα μικροκύματα.

5.  Χρησιμοποιήστε για μικρό χρονικό διάστημα καθώς απορρο-
φούν υπερβολική υγρασία. Αν εκτεθούν στα μικροκύματα για
μεγάλα διαστήματα μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Μη χρη-
σιμοποιήτε ανακυκλωμένα χαρτιά και ρολό κουζίνας εκτός και
αναγράφουν ότι είναι σχεδιασμένα για τέτοια χρήση. 
Τέτοια προϊόντα περιέχουν ρινίσματα που μπορεί να προκαλέ-
σουν σπινθηρισμό και φωτιά.

Ενεργοποιήστε το φούρνο σε υψηλή ισχύ για 1-2 λεπτά. Αν το νερό στο ποτήρι ζεσταθεί αλλά το σκεύος παραμείνει
κρύο τότε είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Αν όμως το σκεύος ζεσταθεί, τότε σημαίνει ότι απορ-
ροφά την ενέργεια μικροκυμάτων και άρα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Πιθανότατα 
υπάρχουν πολλά σκεύη και εργαλεία στην κουζίνα σας τα οποία είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων. ∆είτε 
τον παρακάτω πίνακα.

Μικροκύματα μόνο
Τα σκεύη και δοχεία που χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυ-
μάτων πρέπει να είναι από υλικό που δεν αντανακλά τα μικροκύ-
ματα. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μαγειρεύετε σε χαρτί,
πλαστικό, γυαλί ή κεραμικό. Τα μεταλλικά σκεύη αντανακλούν
τα μικροκύματα και δεν επιτρέπουν το μαγείρεμα, άρα δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Επιπλέον του υλικού θα πρέπει
να λάβετε υπ›όψη και το σχήμα του σκεύους. Στρόγγυλα ή 
οβάλ σκεύη έχουν καλύτερα αποτελέσματα ενώ τετράγωνα
ή ορθογώνια σκεύη τείνουν να παραψήνουν το φαγητό στις

Προσοχή:
* Υπάρχουν πολλά αξεσουάρ στην αγορά. Πριν
   αγοράσετε σιγουρευτείτε ότι είναι κατάλληλα για
   φούρνο μικροκυμάτων.
* Όταν τοποθετείτε φαγητό στο φούρνο μικροκυμά-
   των, σιγουρευτείτε ότι το το φαγητό, το σκεύος ή τα 
   υπόλοιπα υλικά δεν έρχονται σε επαφή με τα τοιχό-
   ματα του εσωτερικού καθώς μπορεί να υπάρξει
   αποχρωματισμός του εσωτερικού.

γωνίες, καθώς περισσότερη ενέργεια διοχετεύεται εκεί.
Ρηχά δοχεία κατανέμουν καλύτερα την ενέργεια.
Σκεύη από κεραμικό ή πορσελάνη είναι τα καλύτερα
για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων. Οι περισσότεροι
τύποι γυαλιών είναι επίσης πολύ καλοί.
Κρυστάλινα σκεύη μπορεί να ραγίσουν και γι αυτό να
μη χρησιμοποιούνται. Πλαστικά και χάρτινα μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν, αρκεί να αντέχουν στη
θερμότητα του φαγητού. Για μαγείρεμα χρησιμοποιείτε
πλαστικά που αντέχουν θερμοκρασίες άνω των 120
βαθμών Κελσίου, όπως πολυπροπυλαίνιο και πολυα-
μίδιο. Κάποια πλαστικά όπως μελαμίνη θα καταστρα-
φούν από τη θερμότητα. Για να ελέγξετε αν κάποιο
δοχείο είναι κατάλληλο για χρήση στο φούρνο μικροκυ-
μάτων, μπορείτε να κάνετε τον έλεγχο που αναφέρεται
στο πάνω μέρος της σελίδας. Το γεμάτο ποτήρι νερού
χρειάζεται γιατί ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει
να λειτουργήσει άδειος.

Μεταλλικά δοχεία, όπως μπρίκια ή τηγάνια δε μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε φούρνο μικροκυμάτων. Επίσης
πιάτα ή δοχεία με διακοσμητικά από μέταλλο μπορεί
να καταστραφούν στο φούρνο μικροκυμάτων. Μικρά
κομμάτια αλουμινόχαρτου μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν αλλά μόνο για να καλύψουν μικρές περιοχές
που δεν πρέπει να παραψηθούν (π.χ. για κάλυψη στις
φτερούγες κοτόπουλου, άκρες ποδιών
και ουρές ψαριών) αλλά το αλουμινό-
χαρτο δεν πρέπει να ακουμπά τα
πλαϊνά του φούρνου καθώς υπάρχει
κίνδυνος σπινθηρισμού και ζημιάς.
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7-10 λεπτά

11-15 λεπτά

7-9 λεπτά

6-9 λεπτά

7-10 λεπτά

7-10 λεπτά

3-4 λεπτά

21-25 λεπτά

17-21 λεπτά

10-12 λεπτά

6-8 λεπτά

12-16 λεπτά

8-11 λεπτά

15-20 λεπτά

25-30 λεπτά

15-20 λεπτά

25-30 λεπτά

25-30 λεπτά

15-20 λεπτά

15-20 λεπτά

45-90 λεπτά

25-30 λεπτά

15-20 λεπτά

15-20 λεπτά

15-30 λεπτά

15-30 λεπτά

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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6-8 λεπτά

7-9 λεπτά

9-11 λεπτά

10-13 λεπτά

8-10 λεπτά

P-80

P-80

P-80

P-HI

P-HI

3-5 λεπτά

3-5 λεπτά

4-6 λεπτά

4-6 λεπτά

P-HI

P-HI

P-HI

P-HI

4-9 λεπτά

5-7 λεπτά

6-8 λεπτά

P-HI

P-80

P-80
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30-60
50-60

6-8

6-5
7-10

2-7
7-9

3-4
9-10

3-4

30-40
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2 1/2 - 4 λεπτά
4 1/2 - 6 λεπτά

2 1/2 - 4 λεπτά
4 1/2 - 6 λεπτά

1 1/2 - 3 λεπτά
2 1/2 - 5 λεπτά

4 - 6 λεπτά
7 - 9 λεπτά

3 1/2 - 5 λεπτά
2 1/2 - 4 λεπτά

2 1/2 - 4 λεπτά

2 1/2 - 4 λεπτά

2 1/2 - 4 λεπτά

2 1/2 - 4 λεπτά

7 - 6 λεπτά

1-2 λεπτά
2 1/2 - 4 λεπτά
2 1/2 - 4 λεπτά

3 - 5 λεπτά

2 1/2 - 4 λεπτά

3-5 λεπτά

2 1/2 - 5 λεπτά
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