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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πώς λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων

Μια πολύ ασφαλής συσκευή

Τα μικροκύματα είναι μια μορφή ενέργειας όμοια με τα 
κύματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης και του 
συνηθισμένου φωτός της ημέρας. Κανονικά, τα 
μικροκύματα απλώνονται προς τα έξω καθώς κινούνται 
μέσω της ατμόσφαιρας και εξαφανίζονται χωρίς 
επίδραση.

Ωστόσο, οι φούρνοι μικροκυμάτων έχουν ένα magnetron 
το οποίο έχει σχεδιαστεί να κάνει χρήση της ενέργειας σε 
μικροκύματα. Ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί το 
σωλήνα μαγνήτρου, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
ενέργειας μικροκυμάτων. 

Αυτά τα μικροκύματα μπαίνουν στην περιοχή 
μαγειρέματος μέσω ανοιγμάτων εντός του φούρνου. 
Ένας δίσκος είναι τοποθετημένος μέσα στο φούρνο. Τα 
μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μεταλλικά 
τοιχώματα του φούρνου αλλά μπορούν να διεισδύσουν 
σε υλικά όπως γυαλί, πορσελάνη και χαρτί, υλικά από τα 
οποία έχουν φτιαχτεί τα πιάτα μαγειρικής ασφαλή για 
μικροκύματα. 

Τα μικροκύματα δεν ζεσταίνουν τα σκεύη μαγειρικής, 
ωστόσο τα μαγειρικά σκεύη θερμαίνονται τελικά από τη 
θερμότητα που παράγεται από την τροφή.

Ο φούρνος μικροκυμάτων σας, είναι μια από τις 
πιο ασφαλείς συσκευές του σπιτιού. Όταν η 
πόρτα είναι ανοιχτή, ο φούρνος σταματά 
αυτόματα να παράγει μικροκύματα. Η ενέργεια 
των μικροκυμάτων μετατρέπεται εξ” ολοκλήρου 
σε θερμότητα όταν εισέρχεται στο φαγητό, χωρίς 
να αφήνει “υπολείμματα” ενέργειας που μπορεί 
να σας βλάψουν όταν καταναλώνετε το φαγητό 
σας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΡΑΤΗΣΤΕ 
ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης 
φωτιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή βλάβης κατά την χρήση του φούρνου. Ο οδηγός δεν καλύπτει όλες τις πιθανές 
καταστάσεις που μπορούν να εκδηλωθούν.
Πάντα να επικοινωνείτε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή σχετικά με προβλήματα που δεν κατανοείτε.

Μην επιχειρήτε να επέμβετε ή να κάνετε προσαρμογές ή να επισκευάσετε την πόρτα, τα στεγανωτικά της
πόρτας, τον πίνακα ελέγχου, τους διασυνδεόμενους διακόπτες ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του 
φούρνου που μπορεί να προκαλέσει την αφαίρεση κάποιου προστατευτικού καλλύματος έναντι της έκθεσης 

στην ενέργεια μικροκυμάτων. Μην λειτουργείτε τον φούρνο αν τα στεγανωτικά πόρτας και τα γειτονικά μέρη
του φούρνου μικροκυμάτων είναι προβληματικά. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται μόνο από 
αναγνωρισμένο τεχνικό.

Σε αντίθεση με άλλες συσκευές, ο φούρνος μικροκυμάτων αποτελεί έναν εξοπλισμό υψηλής τάσης και έντασης

ηλεκτρικού ρεύματος. Η ακατάλληλη χρήση ή επισκευή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε υπερβολική
εκτεταμένη μικροκυματική ενέργεια ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο για λόγους αφαίρεσης της υγρασίας. (π.χ. Λειτουργία του φούρνου
μικροκυμάτων για στέγνωμα υγρών εφημερίδων, ρουχισμού, παιχνιδιών, ηλεκτρικών συσκευών, κατοικιδίων 
ή και παιδιών κ.λ.π.)

Μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έγκαυμα ή ξαφνικό θάνατο λόγω ηλεκτροπληξίας.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανόμενου παιδιά) με μειωμένη φυσική,
αντιληπτική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται ή τους έχουν 
δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Μικρά) 

Παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι δεν παίζουν με την συσκεύη.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, όπως φωτιά, ηλεκτροπληξία ή κάψιμο.

Κατά την χρήση κάποια εξαρτήματά του ενδέχεται να είναι ζεστά. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται
μακριά.

Ενδέχεται να καούν.

Υγρά ή αλλα τρόφιμα πρέπει να ζεσταίνονται χωρίς την συσκευασία τους επειδή ενδέχεται να προκαλέσουν
έκρηξη. Αφαιρέστε το πλαστικό περίβλημα από τα τρόφιμα πριν τα μαγειρέψετε ή τα ξεπαγώσετε. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε μερικές περιπτώσεις τα τρόφιμα θα πρέπει να καλύπτονται με μια πλαστική
μεμβράνη για να ζεσταθούν ή να μαγειρευτούν.

Θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εξαρτήματα για κάθε λειτουργία.

Η ακατάλληλη χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο φούρνο σας και στα εξαρτημάτά του ή σπινθήρα και
φωτιά. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξαρτημάτων του φούρνου από παιδιά ή το κρέμασμα από την χειρολαβή της
πόρτας.

Αυτό είναι το προειδοποιητικό σύμβολο για την ασφάλεια. Αυτό το σύμβολο σας ενημερώνει για πιθανούς κινδύνους 
που μπορεί να προκαλέσουν τον θάνατο σας ή να τραυματίσουν εσάς και τους άλλους. Δίπλα από το προειδοποιητικό 
σύμβολο ασφαλείας υπάρχουν μηνύματα ασφαλείας και είτε η λέξη “ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ” είτε η λέξη “ΠΡΟΣΟΧΗ”. Αυτές 
οι λέξεις σημαίνουν:

Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για κινδύνους ή επικίνδυνες πρακτικές οι οποίες μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για κινδύνους ή επικίνδυνες πρακτικές οι οποίες μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα σωματικές βλάβες ή ζημιά στην περιουσία.
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Υπάρχει περίπτωση να τραυματιστούν. 

Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε εκτός από κάποιο ικανό άτομο να πραγματοποιήσει επισκευές ή 
συντήρηση που περιλαμβάνει αφαίρεση ενός καλύματος που προσδίσει προστασία από την έκθεση στην 
ενέργεια μικροκυμάτων. 

Όταν λειτουργεί η συσκευή σε συνδυαστική λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο 
κάτω από επίβλεψη λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.

Μην λειτουργείτε τον φούρνο σας αν είναι χαλασμένος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πόρτα του φούρνου να 
είναι κλεισμένη σωστα και να μην υπάρχει κάποια βλάβη: (1)πόρτα(κυρτωμένη), (2) μεντεσέδες και ιμάντες 
(σπασμένοι ή χαλαρωμένοι) , (3) στεγανωτικά πόρτας και επιφάνειες στεγάνωσης.

Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε εκτεταμένη μικροκυματική ενέργεια. 

Αν η πόρτα ή η μόνωση της πόρτας έχει ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει έως ότου 
επισκευαστεί από ικανό άτομο.

Η συσκευή παρέχεται με ένα σετ καλωδίου επέκτασης ή μια ηλεκτρική φορητή συσκευή εξόδου, το σετ 
καλωδίου προέκτασης ή μια ηλεκτρική φορητή συσκευή εξόδου πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην 
υπόκεινται σε κοχλασμό ή είσοδο σε υγρασία.

Να επιτρέπεται η χρήση από παιδιά δίχως επίβλεψη όταν έχουν παρασχεί επαρκείς πληροφορίες και το 
παιδί είναι ικανό να χρησιμοποιήσει τον φούρνο με ασφαλή τρόπο και κατανοεί τους κινδύνους σε περίπτωση 
ακατάλληλης χρήσης. 

Η θερμοκρασία σε προσπελάσιμες επιφάνειες μπορεί να είναι υψηλή όταν λειτουγεί η συσκευή. Φροντίδα 

χρειάζεται για την αποφυγή επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία. Διατηρείται την συσκευή και το καλωδιό της 
μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών εκτός και αν τα επιβλέπετε συνεχώς.

Κατά την χρήση η συσκευή μπορεί να έχει υψηλή θερμοκρασία. Προσοχή συνιστάται ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η αφή θερμαντικών στοιχείων μέσα στον φούρνο.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε την γύαλινη πόρτα 
του φούρνου, αφού μπορούν να γρατσουνίσουν την επιφανεία, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον 
θρυματισμό του γυαλιού.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιχειρήτε να επέμβετε ή να κάνετε προσαρμογές ή να επισκευάσετε την πόρτα, τα στεγανωτικά της 
πόρτας, τον πίνακα ελέγχου, τους διασυνδεόμενους διακόπτες ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του 
φούρνου που μπορεί να προκαλέσει την αφαίρεση κάποιου προστατευτικού καλλύματος έναντι της έκθεσης 

στην ενέργεια μικροκυμάτων. Μην λειτουργείτε τον φούρνο αν τα στεγανωτικά πόρτας και τα γειτονικά μέρη 
του φούρνου μικροκυμάτων είναι προβληματικά. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται μόνο από 
αναγνωρισμένο τεχνικό.

Σε αντίθεση με άλλες συσκευές, ο φούρνος μικροκυμάτων αποτελεί έναν εξοπλισμό υψηλής τάσης και έντασης 

ηλεκτρικού ρεύματος. Η ακατάλληλη χρήση ή επισκευή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε υπερβολική 
εκτεταμένη μικροκυματική ενέργεια ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο για λόγους αφαίρεσης της υγρασίας. (π.χ. Λειτουργία του φούρνου 
μικροκυμάτων για στέγνωμα υγρών εφημερίδων, ρουχισμού, παιχνιδιών, ηλεκτρικών συσκευών, κατοικιδίων 
ή και παιδιών κ.λ.π.)

Μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έγκαυμα ή ξαφνικό θάνατο λόγω ηλεκτροπληξίας.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανόμενου παιδιά) με μειωμένη φυσική, 
αντιληπτική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται ή τους έχουν 
δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Μικρά) 

Παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι δεν παίζουν με την συσκεύη. 

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, όπως φωτιά, ηλεκτροπληξία ή κάψιμο.

Κατά την χρήση κάποια εξαρτήματά του ενδέχεται να είναι ζεστά. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται 
μακριά.

Ενδέχεται να καούν. 

Υγρά ή αλλα τρόφιμα πρέπει να ζεσταίνονται χωρίς την συσκευασία τους επειδή ενδέχεται να προκαλέσουν 
έκρηξη. Αφαιρέστε το πλαστικό περίβλημα από τα τρόφιμα πριν τα μαγειρέψετε ή τα ξεπαγώσετε. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε μερικές περιπτώσεις τα τρόφιμα θα πρέπει να καλύπτονται με μια πλαστική 
μεμβράνη για να ζεσταθούν ή να μαγειρευτούν.

Θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη. 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εξαρτήματα για κάθε λειτουργία. 

Η ακατάλληλη χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο φούρνο σας και στα εξαρτημάτά του ή σπινθήρα και 
φωτιά. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξαρτημάτων του φούρνου από παιδιά ή το κρέμασμα από την χειρολαβή της 
πόρτας.
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Υπάρχει περίπτωση να τραυματιστούν.

Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε εκτός από κάποιο ικανό άτομο να πραγματοποιήσει επισκευές ή
συντήρηση που περιλαμβάνει αφαίρεση ενός καλύματος που προσδίσει προστασία από την έκθεση στην 
ενέργεια μικροκυμάτων. 

Όταν λειτουργεί η συσκευή σε συνδυαστική λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο
κάτω από επίβλεψη λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.

Μην λειτουργείτε τον φούρνο σας αν είναι χαλασμένος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πόρτα του φούρνου να
είναι κλεισμένη σωστα και να μην υπάρχει κάποια βλάβη: (1)πόρτα(κυρτωμένη), (2) μεντεσέδες και ιμάντες 
(σπασμένοι ή χαλαρωμένοι) , (3) στεγανωτικά πόρτας και επιφάνειες στεγάνωσης.

Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε εκτεταμένη μικροκυματική ενέργεια.

Αν η πόρτα ή η μόνωση της πόρτας έχει ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει έως ότου
επισκευαστεί από ικανό άτομο.

Η συσκευή παρέχεται με ένα σετ καλωδίου επέκτασης ή μια ηλεκτρική φορητή συσκευή εξόδου, το σετ
καλωδίου προέκτασης ή μια ηλεκτρική φορητή συσκευή εξόδου πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην 
υπόκεινται σε κοχλασμό ή είσοδο σε υγρασία.

Να επιτρέπεται η χρήση από παιδιά δίχως επίβλεψη όταν έχουν παρασχεί επαρκείς πληροφορίες και το
παιδί είναι ικανό να χρησιμοποιήσει τον φούρνο με ασφαλή τρόπο και κατανοεί τους κινδύνους σε περίπτωση 
ακατάλληλης χρήσης. 

Η θερμοκρασία σε προσπελάσιμες επιφάνειες μπορεί να είναι υψηλή όταν λειτουγεί η συσκευή. Φροντίδα

χρειάζεται για την αποφυγή επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία. Διατηρείται την συσκευή και το καλωδιό της
μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών εκτός και αν τα επιβλέπετε συνεχώς.

Κατά την χρήση η συσκευή μπορεί να έχει υψηλή θερμοκρασία. Προσοχή συνιστάται ούτως ώστε να
αποφευχθεί η αφή θερμαντικών στοιχείων μέσα στον φούρνο.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε την γύαλινη πόρτα
του φούρνου, αφού μπορούν να γρατσουνίσουν την επιφανεία, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον 
θρυματισμό του γυαλιού.

Δεν μπορείτε να λειτουργήσετε τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή λόγω των κλείστρων ασφαλείας στο

μηχανισμό της πόρτας. Είναι σημαντικό να μην μαστορεύετε τα κλείστα ασφαλείας.

Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε εκτεταμένη μικροκυματική ενέργεια. (Τα κλειστρα
ασφαλέιας διακόπτουν αυτόματα την λειτουργία μαγειρέματος, όταν η πόρτα ανοίξει.)

Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ( όπως πετσέτες κουζίνας, πετσέτες φαγητού, κ.λ.π.) Μεταξύ του
μπροστινού τμήματος του φούρνου και της πόρτας ή μην επιτρέπετε υπολλείματα τροφών ή καθαριστικών 
φούρνων να συσωρρευτούν στις επιφάνειες στεγάνωσης.

Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε εκτεταμένη μικροκυματική ενέργεια.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι χρόνοι μαγειρέματος. Οι μικρότερες ποσότητες
φαγητού απαιτούν μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή ζεστάματος.

Ο χρόνος μαγειρέματος που ξεπερνάει τον κανονικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά και ως συνέπεια βλάβη στον
φούρνο σας.

Όταν ζεστένετε υγρά, π.χ. Σούπες, σάλτες και αφεψήματα στον φούρνο σας μικροκυμάτων,

Αποφύγετε την χρήση δοχείων με στενό λαιμό.

Μην υπερθερμαίνετε.

Αναδεύστε το υγρό πριν το τοποθετήσετε στο φούρνο και ξανά στην μέση του χρόνου ζεστάματος.

Μετά το ζέσταμα, αφήστε το για λίγη ώρα στον φούρνο. Αναδεύστε και αναταράξτε προσεκτικά και ελέγξτε την
θερμοκρασία του πριν το χρησιμοποιήσετε ώστε να μην καείτε (ιδιαίτερα, τα περιεχόμενα των μπιμπερό και τα 
βαζάκια φαγητού για μωρά).

Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε το δοχείο. Το ζέσταμα αφεψημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να
οδηγήσει στην καθυστερημένη εμφάνιση κοχλασμού.

Στο πάνω μέρος, κάτω μέρος ή πλευρικά του φούρνου υπάρχει η έξοδος άερα. Μην φράζετε την έξοδο.

Θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο και στην ποιότητα μαγειρέματος.

Μην λειτουργείτε τον φούρνο όταν είναι άδειος. Είναι καλύτερο να αφήνετε ένα ποτήρι νερό μέσα στο

φούρνο, όταν δεν τον λειτουργείτε. Το νερό θα απορροφήσει με ασφάλεια όλη την μικροκυματική ενέργεια,
εάν ο φούρνος λειτουργήσει απροσδόκητα. 

Η ακατάλληλη χρ’ηση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο σας. 

Μην μαγειρεύετε φαγητό το οποίο είναι καλυμμένο με πετσέτες από χαρτί , εκτός και αν το βιβλίο σας 

μαγειρικής παρέχει οδηγίες για το πώς να το μαγειρέψετε. Και μην χρησιμοποιείτε όταν μαγειρεύετε 
εφημερίδα αντί χαρτί κουζίνας. 

Η ακατάλληλη χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και φωτιά. 

Μην χρησιμοποιείτε ξύλινα ή κεραμικά δοχεία που έχουν μεταλλικά διακοσμητικά μέρη (π.χ.χρυσό ή ασήμι). 

Πάντα να αφαιρείτε τα μεταλλικά συρματάκια κλεισίματος των πλαστικών συσκευασιών. Χρησιμοποιείστε 

μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Μεταλλικά δοχεία για 
τρόφιμα και αφεψήματα δεν επιτρέπονται κατά την διάρκεια του μαγειρέματος με μικροκύματα.

Ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να καρβουνιαστούν. Ιδιαίτερα τα μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να κυρτώσουν 
στον φούρνο και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα από ανακυκλώσιμο χαρτί.

Ενδέχεται να περιέχουν προσμίξεις που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή/και φλόγες όταν χρησιμοποιούνται στο 
μαγείρεμα.

Μην ξεπλένετε τον δίσκο και την σχάρα τοποθετώντας τα στο νερό αμέσως μετά το μαγείρεμα. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει θρυμματισμό ή και βλάβη.

Η ακατάλληλη χρ’ηση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο σας.

Διασφαλίστε ότι ο φούρνος έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε το μπροστινό μέρος της πόρτας να είναι 8 εκ. Ή
περισσότερο πίσω από την γωνία της επιφάνειας στην οποιά είναι τοποθετημένος ώστε να αποφεύγεται το 
αθέλητο αναποδογύρισμα της συσκευής.

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό και ζημιές στον φούρνο.

Πριν από το μαγείρεμα, τρυπήστε την επιφάνεια της πατάτας, του μήλου ή οποιαδήποτε άλλου φρούτου ή 
λαχανικά. 

Θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη. 

Μην μαγειρεύετε τα αυγά με το τσόφλι τους. Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα σφικτά αυγά, δεν 
θα πρέπει να ζεσταίνονται στον φούρνο μικροκυμάτων επειδή μπορεί να εκραγούν, ακόμα και στην 
περίπτωση που ο φούρνος μικροκυμάτων δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Η πίεση διοχετεύεται στο εσωτερικό του αυγού και αυτό μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του. 

Μην τοποθετείτε φαγητό με πολύ λίπος στο φούρνο σας,

Θα μπορούσε το καυτό υγρό να ξεχειλίσει αιφνιδίως.

Εάν παρατηρηθεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τον φούρνο από το ρεύμα και κρατήστε την 
πόρτα του φούρνου κλειστή για να κατασβεστούν τυχόν φλόγες.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη όπως φωτιά και ηλεκτροπληξια.

Όταν το φαγητό μαγειρεύεται ή ψήνεται σε δοχεία μίας χρήσης από πλαστικό, χαρτί ή αλλά εύφλεκτα υλικά, 
να προσέχετε και να ελέγχετε τον φούρνο τακτικά εξαιτίας της πιθανότητας της ανάφλεξης.

Το φαγητό σας μπορεί να χυθεί λόγω της φθοράς του δοχείου, το οποίο επίσης μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Η θερμοκρασία σε προσπελάσιμες επιφάνειες μπορεί να είναι υψηλή όταν λειτουγεί η συσκευή. Μην 
αγγίζετε την πόρτα του φουρνου, την εξωτερική επιφάνεια, την πίσω επιφάνεια, την κοιλότητα του φούρνου, 
τα εξαρτήματα και τα πιάτα κατά την διάρκεια του τρόπου ψησιμάτος σε γκριλ, τον τρόπο μαγειρέματος με 
θερμό αέρα και την λειτουργία αυτόματου μαγειρέματος, προτού βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν είναι ζεστά.

Δεδομένου ότι αυτά είναι ζεστά, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος εκτός και αν φοράτε χοντρά γάντια μαγειρέματος.

Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και θα πρέπει να αφαιρείται κάθε υπόλλειμα τροφής.

Εάν δεν διατηρείτε τον φούρνο σας καθαρό αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στην επιφανεία. Μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανόν να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

Χρησιμοποιείστε μόνο τον συνιστώμενο για αυτόν τον φούρνο αισθητήρα θερμοκρασίας.

Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε την ακρίβεια της θερμοκρασίας με κάποιο ακατάλληλο αισθητήρα θερμοκρασίας.

Αυτό το μοντέλο δεν παρέχει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας.

Αυτή η συσκεύή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως :

Περιοχές προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα. 

Σπίτια με φάρμες.

Από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιακά περιβάλλοντα.

Χώρους παρόμοιους που προσφέρουν ύπνο και φαγητό μόνο.

Αυτή η συσκεύη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, 
αντιληπτική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιτηρούνται ή τους έχει δοθεί οδηγία 

σχετικά με την χρήση της συσκευής με ένα ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδυνούς που ένεχει. Τα 

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα 
πραγματοποιείται από παιδιά εκτός και αν είναι 8 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα τροφίμων και αφεψημάτων. Στέγνωμα τροφών ή 
ρουχισμού και θέρμανση κομπρέσας, παντόφλας, σφουγγαριών, υγρού υφάσματος και συναφή είδη μπορεί να 
έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό, την ανάφλεξη ή ακόμα και πυρκαγίά. 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα 
απομακρυσμένου ελέγχου.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή για την κατασκευή ποπ-κορν. Μην 

αφήνετε τον φούρνο χωρίς παρακολούθηση ενώ παρασκευάζεται ποπ-κορν. Εάν το ποπ-κορν δεν 

προετοιμαστεί στον προτεινόμενο χρόνο διακόψτε το μαγείρεμα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια καφέ σακούλα 

από χαρτί για να καλύψετε το ποπ-κορν. Ποτέ μην επιχειρήσετε ναξανα-ψήσετε τους πυρήνες του ποπ-κορν 
που απέμειναν. 

Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει φωτιά στο ποπ-κορν.

Η συσκευή θα πρέπει να είναι γειωμένη.

Τα σύρματα στα καλώδια στα κυρίως είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τους παρακάτω κωδικούς 

BLUE- Ουδέτερο

BROWN- Αγώγιμο 

GREEN & YELLOW- Γειωμένο

Δεδομένου ότι τα χρώματα των συρμάτων στα καλώδια της συσκεύης μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις 
έγχρωμες επιγραφές που προσδιορίζουν τους αγωγούς της πρίζας σας, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία:

Το καλώδιο με το ΜΠΛΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό με το γράμμα Ν ή με το ΜΑΥΡΟ χρώμα. 

Το καλώδιο με το ΚΑΦΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό με το γράμμα L ή με το κόκκινο χρώμα.

Το καλώδιο με το χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό με το γράμμα G ή       .

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο , πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 
εμπορικό αντιπρόσωπο ή ένα αντίστοιχο εξειδικευμενό άτομο ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτρική βλάβη.

Χρησιμοποιείστε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ)

Η ακατάλληλη χρ’ηση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο σας.

Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι.

Ο φούρνος προορίζεται για ελέυθερη τοποθέτηση

Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί έχοντας το βύσμα προσβάσιμο ή ενσωματώνοντας ένα διακόπτη 
στην σχηματισμένη καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδιώσης.

Η χρήση ακατάλληλου βύσματος ή διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Η πόρτα ή εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθούν όταν λειτουργεί η συσκευή.

Διατηρήστε την συσκευή και το καλωδιό της μακριά από παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών. 

Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και τα βαζάκια φαγητού για μωρά πρεπει να αναδεύονται ή αναταράσσονται 
και η θερμοκρασία τους να ελέγχεται πριν από την κατάναλωση, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.

Διατηρήστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του φούρνου καθαρό. Οι λεπτομέρειες για να καθαρίσετε τον 
φούρνο σας καθαρό είναι πάνω από την αναφορά των περιεχομένων “ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ 
ΣΑΣ”

Σύμφωνα με το σετ των απαιτήσεων της εγκατάστασης, διαφορετικά ο αντίκτυπος της ζέστης, επιρρεπής σε 
κίνδυνο.

Καθαριστικό με ατμό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

     ΠΡΟΣΟΧΉ, ΘΕΡΜΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ

Όταν χρησιμοποιείται αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι οι επιφάνειες είναι πιθανόν να θερμαίνονται κατά την 
χρήση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ4
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Δεν μπορείτε να λειτουργήσετε τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή λόγω των κλείστρων ασφαλείας στο 

μηχανισμό της πόρτας. Είναι σημαντικό να μην μαστορεύετε τα κλείστα ασφαλείας.

Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε εκτεταμένη μικροκυματική ενέργεια. (Τα κλειστρα 
ασφαλέιας διακόπτουν αυτόματα την λειτουργία μαγειρέματος, όταν η πόρτα ανοίξει.)

Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ( όπως πετσέτες κουζίνας, πετσέτες φαγητού, κ.λ.π.) Μεταξύ του 
μπροστινού τμήματος του φούρνου και της πόρτας ή μην επιτρέπετε υπολλείματα τροφών ή καθαριστικών 
φούρνων να συσωρρευτούν στις επιφάνειες στεγάνωσης.

Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε εκτεταμένη μικροκυματική ενέργεια. 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι χρόνοι μαγειρέματος. Οι μικρότερες ποσότητες 
φαγητού απαιτούν μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή ζεστάματος.

Ο χρόνος μαγειρέματος που ξεπερνάει τον κανονικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά και ως συνέπεια βλάβη στον 
φούρνο σας.

Όταν ζεστένετε υγρά, π.χ. Σούπες, σάλτες και αφεψήματα στον φούρνο σας μικροκυμάτων,

Αποφύγετε την χρήση δοχείων με στενό λαιμό.

Μην υπερθερμαίνετε.

Αναδεύστε το υγρό πριν το τοποθετήσετε στο φούρνο και ξανά στην μέση του χρόνου ζεστάματος.

Μετά το ζέσταμα, αφήστε το για λίγη ώρα στον φούρνο. Αναδεύστε και αναταράξτε προσεκτικά και ελέγξτε την 
θερμοκρασία του πριν το χρησιμοποιήσετε ώστε να μην καείτε (ιδιαίτερα, τα περιεχόμενα των μπιμπερό και τα 
βαζάκια φαγητού για μωρά).

Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε το δοχείο. Το ζέσταμα αφεψημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να 
οδηγήσει στην καθυστερημένη εμφάνιση κοχλασμού.

Στο πάνω μέρος, κάτω μέρος ή πλευρικά του φούρνου υπάρχει η έξοδος άερα. Μην φράζετε την έξοδο.

Θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο και στην ποιότητα μαγειρέματος.

Μην λειτουργείτε τον φούρνο όταν είναι άδειος. Είναι καλύτερο να αφήνετε ένα ποτήρι νερό μέσα στο 

φούρνο, όταν δεν τον λειτουργείτε. Το νερό θα απορροφήσει με ασφάλεια όλη την μικροκυματική ενέργεια, 
εάν ο φούρνος λειτουργήσει απροσδόκητα. 

Η ακατάλληλη χρ’ηση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο σας. 

Μην μαγειρεύετε φαγητό το οποίο είναι καλυμμένο με πετσέτες από χαρτί , εκτός και αν το βιβλίο σας 

μαγειρικής παρέχει οδηγίες για το πώς να το μαγειρέψετε. Και μην χρησιμοποιείτε όταν μαγειρεύετε 
εφημερίδα αντί χαρτί κουζίνας. 

Η ακατάλληλη χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και φωτιά. 

Μην χρησιμοποιείτε ξύλινα ή κεραμικά δοχεία που έχουν μεταλλικά διακοσμητικά μέρη (π.χ.χρυσό ή ασήμι). 

Πάντα να αφαιρείτε τα μεταλλικά συρματάκια κλεισίματος των πλαστικών συσκευασιών. Χρησιμοποιείστε 

μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Μεταλλικά δοχεία για 
τρόφιμα και αφεψήματα δεν επιτρέπονται κατά την διάρκεια του μαγειρέματος με μικροκύματα.

Ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να καρβουνιαστούν. Ιδιαίτερα τα μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να κυρτώσουν 
στον φούρνο και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα από ανακυκλώσιμο χαρτί.

Ενδέχεται να περιέχουν προσμίξεις που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή/και φλόγες όταν χρησιμοποιούνται στο 
μαγείρεμα.

Μην ξεπλένετε τον δίσκο και την σχάρα τοποθετώντας τα στο νερό αμέσως μετά το μαγείρεμα. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει θρυμματισμό ή και βλάβη.

Η ακατάλληλη χρ’ηση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο σας.

Διασφαλίστε ότι ο φούρνος έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε το μπροστινό μέρος της πόρτας να είναι 8 εκ. Ή 
περισσότερο πίσω από την γωνία της επιφάνειας στην οποιά είναι τοποθετημένος ώστε να αποφεύγεται το 
αθέλητο αναποδογύρισμα της συσκευής.

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό και ζημιές στον φούρνο.

Πριν από το μαγείρεμα, τρυπήστε την επιφάνεια της πατάτας, του μήλου ή οποιαδήποτε άλλου φρούτου ή 
λαχανικά. 

Θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη. 

Μην μαγειρεύετε τα αυγά με το τσόφλι τους. Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα σφικτά αυγά, δεν 
θα πρέπει να ζεσταίνονται στον φούρνο μικροκυμάτων επειδή μπορεί να εκραγούν, ακόμα και στην 
περίπτωση που ο φούρνος μικροκυμάτων δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Η πίεση διοχετεύεται στο εσωτερικό του αυγού και αυτό μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του. 

Μην τοποθετείτε φαγητό με πολύ λίπος στο φούρνο σας,

Θα μπορούσε το καυτό υγρό να ξεχειλίσει αιφνιδίως.

Εάν παρατηρηθεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τον φούρνο από το ρεύμα και κρατήστε την 
πόρτα του φούρνου κλειστή για να κατασβεστούν τυχόν φλόγες.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη όπως φωτιά και ηλεκτροπληξια.

Όταν το φαγητό μαγειρεύεται ή ψήνεται σε δοχεία μίας χρήσης από πλαστικό, χαρτί ή αλλά εύφλεκτα υλικά, 
να προσέχετε και να ελέγχετε τον φούρνο τακτικά εξαιτίας της πιθανότητας της ανάφλεξης.

Το φαγητό σας μπορεί να χυθεί λόγω της φθοράς του δοχείου, το οποίο επίσης μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Η θερμοκρασία σε προσπελάσιμες επιφάνειες μπορεί να είναι υψηλή όταν λειτουγεί η συσκευή. Μην 
αγγίζετε την πόρτα του φουρνου, την εξωτερική επιφάνεια, την πίσω επιφάνεια, την κοιλότητα του φούρνου, 
τα εξαρτήματα και τα πιάτα κατά την διάρκεια του τρόπου ψησιμάτος σε γκριλ, τον τρόπο μαγειρέματος με 
θερμό αέρα και την λειτουργία αυτόματου μαγειρέματος, προτού βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν είναι ζεστά.

Δεδομένου ότι αυτά είναι ζεστά, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος εκτός και αν φοράτε χοντρά γάντια μαγειρέματος.

Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και θα πρέπει να αφαιρείται κάθε υπόλλειμα τροφής.

Εάν δεν διατηρείτε τον φούρνο σας καθαρό αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στην επιφανεία. Μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανόν να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

Χρησιμοποιείστε μόνο τον συνιστώμενο για αυτόν τον φούρνο αισθητήρα θερμοκρασίας.

Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε την ακρίβεια της θερμοκρασίας με κάποιο ακατάλληλο αισθητήρα θερμοκρασίας.

Αυτό το μοντέλο δεν παρέχει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας.

Αυτή η συσκεύή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως :

Περιοχές προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα. 

Σπίτια με φάρμες.

Από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιακά περιβάλλοντα.

Χώρους παρόμοιους που προσφέρουν ύπνο και φαγητό μόνο.

Αυτή η συσκεύη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, 
αντιληπτική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιτηρούνται ή τους έχει δοθεί οδηγία 

σχετικά με την χρήση της συσκευής με ένα ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδυνούς που ένεχει. Τα 

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα 
πραγματοποιείται από παιδιά εκτός και αν είναι 8 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα τροφίμων και αφεψημάτων. Στέγνωμα τροφών ή 
ρουχισμού και θέρμανση κομπρέσας, παντόφλας, σφουγγαριών, υγρού υφάσματος και συναφή είδη μπορεί να 
έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό, την ανάφλεξη ή ακόμα και πυρκαγίά. 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα 
απομακρυσμένου ελέγχου.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή για την κατασκευή ποπ-κορν. Μην 

αφήνετε τον φούρνο χωρίς παρακολούθηση ενώ παρασκευάζεται ποπ-κορν. Εάν το ποπ-κορν δεν 

προετοιμαστεί στον προτεινόμενο χρόνο διακόψτε το μαγείρεμα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια καφέ σακούλα 

από χαρτί για να καλύψετε το ποπ-κορν. Ποτέ μην επιχειρήσετε ναξανα-ψήσετε τους πυρήνες του ποπ-κορν 
που απέμειναν. 

Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει φωτιά στο ποπ-κορν.

Η συσκευή θα πρέπει να είναι γειωμένη.

Τα σύρματα στα καλώδια στα κυρίως είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τους παρακάτω κωδικούς 

BLUE- Ουδέτερο

BROWN- Αγώγιμο 

GREEN & YELLOW- Γειωμένο

Δεδομένου ότι τα χρώματα των συρμάτων στα καλώδια της συσκεύης μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις 
έγχρωμες επιγραφές που προσδιορίζουν τους αγωγούς της πρίζας σας, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία:

Το καλώδιο με το ΜΠΛΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό με το γράμμα Ν ή με το ΜΑΥΡΟ χρώμα. 

Το καλώδιο με το ΚΑΦΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό με το γράμμα L ή με το κόκκινο χρώμα.

Το καλώδιο με το χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό με το γράμμα G ή       .

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο , πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 
εμπορικό αντιπρόσωπο ή ένα αντίστοιχο εξειδικευμενό άτομο ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτρική βλάβη.

Χρησιμοποιείστε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ)

Η ακατάλληλη χρ’ηση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο σας.

Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι.

Ο φούρνος προορίζεται για ελέυθερη τοποθέτηση

Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί έχοντας το βύσμα προσβάσιμο ή ενσωματώνοντας ένα διακόπτη 
στην σχηματισμένη καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδιώσης.

Η χρήση ακατάλληλου βύσματος ή διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Η πόρτα ή εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθούν όταν λειτουργεί η συσκευή.

Διατηρήστε την συσκευή και το καλωδιό της μακριά από παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών. 

Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και τα βαζάκια φαγητού για μωρά πρεπει να αναδεύονται ή αναταράσσονται 
και η θερμοκρασία τους να ελέγχεται πριν από την κατάναλωση, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.

Διατηρήστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του φούρνου καθαρό. Οι λεπτομέρειες για να καθαρίσετε τον 
φούρνο σας καθαρό είναι πάνω από την αναφορά των περιεχομένων “ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ 
ΣΑΣ”

Σύμφωνα με το σετ των απαιτήσεων της εγκατάστασης, διαφορετικά ο αντίκτυπος της ζέστης, επιρρεπής σε 
κίνδυνο.

Καθαριστικό με ατμό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

     ΠΡΟΣΟΧΉ, ΘΕΡΜΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ

Όταν χρησιμοποιείται αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι οι επιφάνειες είναι πιθανόν να θερμαίνονται κατά την 
χρήση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Αυτή η συσκεύη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική,
αντιληπτική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιτηρούνται ή τους έχει δοθεί οδηγία 

σχετικά με την χρήση της συσκευής με ένα ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδυνούς που ένεχει. Τα 
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα
πραγματοποιείται από παιδιά εκτός και αν είναι 8 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα τροφίμων και αφεψημάτων. Στέγνωμα τροφών ή
ρουχισμού και θέρμανση κομπρέσας, παντόφλας, σφουγγαριών, υγρού υφάσματος και συναφή είδη μπορεί να 
έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό, την ανάφλεξη ή ακόμα και πυρκαγίά. 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα
απομακρυσμένου ελέγχου.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή για την κατασκευή ποπ-κορν. Μην

αφήνετε τον φούρνο χωρίς παρακολούθηση ενώ παρασκευάζεται ποπ-κορν. Εάν το ποπ-κορν δεν

προετοιμαστεί στον προτεινόμενο χρόνο διακόψτε το μαγείρεμα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια καφέ σακούλα

από χαρτί για να καλύψετε το ποπ-κορν. Ποτέ μην επιχειρήσετε ναξανα-ψήσετε τους πυρήνες του ποπ-κορν
που απέμειναν. 
Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει φωτιά στο ποπ-κορν.

Η συσκευή θα πρέπει να είναι γειωμένη.

Τα σύρματα στα καλώδια στα κυρίως είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τους παρακάτω κωδικούς

Μπλε- Ουδέτερο

Καφέ- Αγώγιμο

Πράσινο & Κίτρινο- Γειωμένο

Δεδομένου ότι τα χρώματα των συρμάτων στα καλώδια της συσκεύης μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις
έγχρωμες επιγραφές που προσδιορίζουν τους αγωγούς της πρίζας σας, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία:

Το καλώδιο με το ΜΠΛΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό με το γράμμα Ν ή με το ΜΑΥΡΟ χρώμα.

Το καλώδιο με το ΚΑΦΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό με το γράμμα L ή με το κόκκινο χρώμα.

Το καλώδιο με το χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό με το γράμμα G ή       .

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο , πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον
εμπορικό αντιπρόσωπο ή ένα αντίστοιχο εξειδικευμενό άτομο ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτρική βλάβη.

Χρησιμοποιείστε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ)
Η ακατάλληλη χρ’ηση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο σας.

Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι.

Ο φούρνος προορίζεται για ελέυθερη τοποθέτηση

Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί έχοντας το βύσμα προσβάσιμο ή ενσωματώνοντας ένα διακόπτη
στην σχηματισμένη καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδιώσης.

Η χρήση ακατάλληλου βύσματος ή διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Η πόρτα ή εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθούν όταν λειτουργεί η συσκευή.

Διατηρήστε την συσκευή και το καλωδιό της μακριά από παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών.

Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και τα βαζάκια φαγητού για μωρά πρεπει να αναδεύονται ή αναταράσσονται
και η θερμοκρασία τους να ελέγχεται πριν από την κατάναλωση, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.

Διατηρήστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του φούρνου καθαρό. Οι λεπτομέρειες για να καθαρίσετε τον
φούρνο σας καθαρό είναι πάνω από την αναφορά των περιεχομένων “ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ” 

Σύμφωνα με το σετ των απαιτήσεων της εγκατάστασης, διαφορετικά ο αντίκτυπος της ζέστης, επιρρεπής σε κίνδυνο.

Καθαριστικό με ατμό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

     ΠΡΟΣΟΧΉ, ΘΕΡΜΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ
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Συνιστάται οι χρήστες να μην αγγίζουν τις επιφάνειες κατά τη χρήση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περιοχή κοντά στα ανοίγματα εξαερισμού

α μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο (βιβλίο, κουτί κ.τ.λ.) στο επάνω μέρος του προιόντος. Το Προιόν ίσως 
υπερθαρμανθεί, πιάσει φωτιά ή το αντικείμενο μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό σε κάποιο άτομο.

Όταν χρησιμοποιείται αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι οι επιφάνειες είναι πιθανόν να θερμαίνονται κατά την χρήση.



 

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ (MH653****)

ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ακολουθώντας τα βασικά βήματα σε αυτές τις δυο σελίδες θα μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα ότι ο φούρνος 
σας λειτουργεί σωστά. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες σχετικά με το πού θα 
εγκαταστήσετε το φούρνο σας. Όταν ξεπακετάρετε το φούρνο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα 
αξεσουάρ και τα υλικά συσκευασίας. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος σας δεν έχει υποστεί ζημιά 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
1. Ξεπακετάρετε το φούρνο σας και τοποθετήστε τον σε μια οριζόντια επιφάνεια.

Τοποθετήστε το φούρνο στη θέση της επιλογής σας με 
 ςορώχ ιεχράπυ ιτό ετίεθωιαβεβ    άλλα, κε58 νωτ ωνά ςοψύ

ωσίπ νητσ .κε 02 ιακ ςορέμ ωνάπ   οτσ .κε 02 νοτσιχάλυοτ
αριστερή και δεξιά πλευρά για σωστό εξαερισμό. Το 
μπροστινό μέρος του φούρνου θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 8 εκ. Από την άκρη της επιφάνειας για να 
αποφευχθεί ανατροπή της συσκευής. 
Μια έξοδος εξατμίσεων βρίσκεται στην πάνω ή πλάγια 
πλευρά του φούρνου. Το φράξιμο της εξόδου μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στο φούρνο.
Αν χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων σε κάποιο κλειστό χώρο ή ντουλάπι, η ροή του αέρα για 
την ψύξη του προϊόντος θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη 
απόδοση και μειωμένη διάρκεια ζωής. Αν είναι δυνατό, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το φούρνο 
μικροκυμάτων πάνω στον πάγκο.

2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
 ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ)

   

4.   

3. Συνδέστε το φούρνο σας σε μια απλή, οικιακή πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος σας είναι η μόνη συσκευή 
που είναι συνδεδεμένη σε αυτή την πρίζα. Εάν ο φούρνος σας δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τον από 
την πρίζα του ρεύματος και κατόπιν συνδέστε τον ξανά.

Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου τραβώντας τη χειρολαβή. Τοποθετήστε το στήριγμα κυλίνδρου στο εσωτερικό του 
φούρνου και από πάνω τοποθετήστε το γυάλινο δίσκο.

5. Γεμίστε ένα δοχείο κατάλληλο για μικροκύματα με 300 ml
νερό. Τοποθετήστε το στο γυάλινο δίσκο και κλείστε την πόρτα του 
φούρνου.
Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τον τύπο του σκεύους που 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα 
ασφαλή για μικροκύματα σκεύη 

ΜΊΚΑ 
πλάκα

*Μην αφαιρείτε την 
  πλάκα MICA

• Μην αφαιρείτε το φύλλο μαρμαρυγίας (ασημένια πλάκα) από το κοίλωμα που είναι στο εσωτερικό του 
  φούρνου Η πλάκα μαρμαρυγίας είναι τοποθετημένη εκεί για να προστατεύσει τα στοιχεία των μικροκυμάτων 
  από τις πιτσιλιές των τροφίμων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

20 cm
20 cm

20 cm

20 cm
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

6

7

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και έπειτα 
πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Η ΟΘΟΝΗ θα εμφανίσει την αντίστροφη μέτρηση από τα 30 
δευτερόλεπτα.
Όταν φτάσει στο 0 θα ηχήσει ο προειδοποιητικός ήχος “ΜΠΙΠ”. 
Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και ελέγξτε τη θερμοκρασία του 
νερού.
Εάν ο φούρνος σας λειτουργεί, το νερό θα πρέπει να είναι ζεστό.
Προσοχή κατά την αφαίρεση του δοχείου καθώς μπορεί να 
είναι καυτό.

8 Τα περιεχόμενα των μπιμπερών και τα βαζάκια παιδικών τροφών θα πρέπει να αναδεύονται ή να 
ανακινούνται και η θερμοκρασία να ελέγχεται πριν την κατανάλωση προκειμένου να αποφύγετε 
τυχόν εγκαύματα.

9 Το πλήκτρο Start/Stop μπορεί να δυσλειτουργεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Μόνο η εξωτερική περιοχή του πλήκτρου είναι πιεσμένη.
• Το πλήκτρο έχει πιεστεί με τη χρήση κάποιου νυχιού ή με 
  την άκρη του δαχτύλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε γάντια από καουτσούκ ή γάντια μιας χρήσης.
Όταν σκουπίζετε τον πίνακα ελέγχου αφής με κάποια βρεγμένη πετσέτα, απομακρύνετε την 
υγρασία από τον πίνακα ελέγχου αφής όταν τελειώσετε.

10 Η ρύθμιση του μαγειρέματος με χρονορύθμιση θα πρέπει να είναι συντομότερη από τους κοινούς 
φούρνους μικροκυμάτων (700 W, 800 W) λόγω της σχετικά υψηλής ισχύος εξόδου του προϊόντος. Η 
υπερθέρμανση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει υγρασία στην πόρτα.

8



  

 

Δείτε τη σελίδα 22 “Υγιεινη διατροφη”

Δείτε τη σελίδα 11 “Μαγείρεμα με ρύθμιση χρόνου”
Δείτε τη σελίδα 12 “Μαγείρεμα στο γκριλ”
Δείτε τη σελίδα 12 “Μαγείρεμα με κριλ και μικροκύματα”

Το Inverter Cook (Μαγείρεμα) σας επιτρέπει να 
μαγειρεύετε τα περισσότερα από τα αγαπημένα σας 
φαγητά επιλέγοντας τον τύπο τροφής και το βάρος της 
τροφής.
Δείτε τη σελίδα 13 “Ψήσιμο”
Δείτε τη σελίδα 14 “Δημοφιλή μενού”
Δείτε τη σελίδα 18 “Μαλάκωμα & Λιώσιμο”
Δείτε τη σελίδα 19 “Απόψυξη & Μαγείρεμα”
Δείτε τη σελίδα 21 “Ζύμωση”
Δείτε τη σελίδα 22 “Διατήρηση θερμοκρασίας”

• Επιλέξτε το μενού μαγειρέματος.
• Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος και το βάρος.
• Κατά το μαγείρεμα με αυτόματη και χειροκίνητη    
  λειτουργία, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το 
  χρόνο μαγειρέματος οποιαδήποτε στιγμή πιέζοντας 
  το πλήκτρο (εκτός της λειτουργίας απόψυξης).

• Διακόψτε και διαγράψτε όλες τις καταχωρήσεις εκτός 
  από την ώρα της ημέρας.

• Για να αρχίσετε το μαγείρεμα αυτού που έχετε επιλέξει, 
  πιέστε το πλήκτρο μια φορά.
• Το χαρακτηριστικό της γρήγορης εκκίνησης σας 
  επιτρέπει να ρυθμίσετε 30 δευτερόλεπτα διακοπών 

Όταν λειτουργούν τα Μικροκύματα, εμφανίζεται 
το εικονίδιο στην οθόνη.

Όταν μπορείτε να ρυθμίσετε το Περισσότερο / 
Λιγότερο, εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη.

Όταν επιλέξετε Εκκίνηση μαγειρέματος, 
εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη.
Όταν μπορείτε να ρυθμίσετε την Ισχύ εξόδου, 
εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη.

Όταν μπορείτε να ρυθμίσετε το Βάρος, 
εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη.

Όταν λειτουργεί το Γκριλ, εμφανίζεται το 
εικονίδιο στην οθόνη.

Όταν λειτουργεί το Μαγείρεμα στο γκριλ με 
μικροκύματα, εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη.
Όταν λειτουργεί η Inverter Cook / Μαγείρεμα 
στον ατμό, εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη.

Όταν λειτουργεί η Απόψυξη/inverter, 
εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 9

Όταν καλέσετε για διάγνωση βλάβης στο service  
πλησιάστε το άνω μέρος του τηλεφώνου σε αυτό το 
εικονίδιο όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό του 
κέντρου εξυπηρέτησης, προκειμένου να γίνει 
διάγνωση του φούρνου μικροκυμάτων.

INVERTER ΑΠΟΨΥΞΗ
4

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



 

4.

3. Πιέστε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5. Πιέστε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. 

2. 

4.  

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Όταν συνδέετε το φούρνο στο ρεύμα για πρώτη 
φορά ή όταν η ισχύς επανέρχεται μετά από μια 
διακοπή ρεύματος, οι αριθμοί στην οθόνη 
επαναφέρονται στις “12 H”.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
για να επιβεβαιώσετε το 
12ωρο ρολόι στην 
οθόνη. (Μπορείτε να 
πατήσετε + για να 
επιλέξετε την 24Ωρ 
εμφάνιση)
Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη
 “11:”.

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη
 “11:11”.

  

Παράδειγμα: Για να θέσετε 11:11

 

5. 

   

3. 

  Παράδειγμα: Ρυθμίστε 2 λεπτά μαγειρέματος 
σε υψηλή ισχύ

Επιλέξτε 2 λεπτά στην 
υψηλή ισχύ.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1.  

2.  

Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

Πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
τέσσερις φορές. Ο φούρνος θα εκκινήσει πριν 
ολοκληρώσετε το πάτημα του πλήκτρου για 
τέταρτη φορά.
Κατά το μαγείρεμα ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, 
μπορείτε να επεκτείνετε το χρόνο 
μαγειρέματος έως και 99 λεπτά και 59 
δευτερόλεπτα πιέζοντας επανειλημμένα το 
πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα — ή +, τα 
πρόγραμμα μαγείρεμα με ρύθμιση χρόνου
μπορεί να ρυθμιστεί για να μαγειρεύετε φαγητό για 
μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. 
Πιέζοντας το πλήκτρο + το μαγείρεμα με 
χρονορύθμιση θα αυξάνεται κατά 10 δευτερόλεπτα 
κάθε φορά που το πιέζετε. Πιέζοντας το πλήκτρο 
— το μαγείρεμα με χρονορύθμιση θα μειώνεται 
κατά 10 δευτερόλεπτα κάθε φορά που το πιέζετε. 
Ο μέγιστος δυνατός χρόνος θα είναι 99 λεπτά και 
59 δευτερόλεπτα.

Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε την Inverter Μαγείρεμα
(για παράδειγμα Πατάτες ογκρατέν) μαγείρεμα με 
χρονορύθμιση για μεγαλύτερο ή για μικρότερο χρονικό 
διάστημα

1. Πιέστε το πλήκτρο
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

2. Πιέστε INVERTER COOK
(Μαγείρεμα) μέχρι η
οθόνη να δείξει “2”.

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη
 “2-4”.

  

Πιέστε το πλήκτρο + ή -.
Ο χρόνος που απομένει 
θα αυξηθεί ή θα μειωθεί 
κατά 10 δευτερόλεπτα.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία με το ρολόι, η οθόνη

θα παραμένει ενεργοποιημένη.

Εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει ότι γίνεται 
εξοικονόμηση ενέργειας απενεργοποιώντας την 
οθόνη. Αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργεί μόνο 
όταν η αναμονή του Φούρνου Μικροκυμάτων και η 
οθόνη απενεργοποιηθούν.

Το χαρακτηριστικό ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε 30 δευτερόλεπτα 
διακοπών του μαγειρέματος ΥΨΗΛΗΣ ισχύος με 
ένα άγγιγμα του πλήκτρου 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε εκ νέου το ρολόι ή να

αλλάξετε τις επιλογές, θα πρέπει πρώτα να
αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και εν
συνεχεία να το επανασυνδέσετε.

2. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
του ρολογιού, συνδέσετε πρώτα τον  φούρνο σας
και αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο
STOP/CLEAR (ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).



1. 

2. 
 

4. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ)
Η παρούσα λειτουργία σας επιτρέπει να 
μαγειρεύετε φαγητά για ένα επιθυμητό χρονικό 
διάστημα. Υπάρχουν 5 διαθέσιμα επίπεδα ισχύος. 
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς να 
ρυθμίσετε την ισχύ 800 W/1000W για το επιθυμητό 
χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα: Για να μαγειρέψετε σε Ισχύ 800 W 
/1000Wγια 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Πιέστε το πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ μια φορά, 
στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη “1000W/1200W”.(Αυτή η 
ένδειξη σας ενημερώνει ότι ο 
φούρνος έχει ρυθμιστεί στα 
1000W/1200W εκτός και αν έχει 
επιλεγεί κάποια διαφορετική 
ρύθμιση ισχύος.)

Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

5.

6. Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Εισάγετε 5 λεπτά και 30 
δευτερόλεπτα πιέζοντας το 
πλήκτρο + μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη “5:30”.

3. 

 

Πιέστε το πλήκτρο + μέχρι 
να εμφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη “800 W / 1000 W” .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αν δεν επιλέξετε το επίπεδο ισχύος, ο φούρνος 

θα λειτουργεί σε ΥΨΗΛΗ ισχύ. Για να 
ρυθμίσετε το μαγείρεμα ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, 
παραλείψτε τα παραπάνω 3 βήματα.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Επίπεδα ισχύος 
Χρήση

•
•
•
•

•

800 W

•

•

•

600 W

•

•
•
•
•
•

400 W
•
•

•

200 W

1000 W

700 W

400 W

200 W

•
•
•

•

Ο φούρνος μικροκυμάτων σας είναι εξοπλισμένος 
με πέντε επίπεδα ισχύος για να σας προσφέρει 
μέγιστη ευελιξία και έλεγχο στο μαγείρεμα. Ο 
διπλανός πίνακας δείχνει μερικά παραδείγματα 
τροφίμων που μαγειρεύονται σε κάθε επίπεδο 
ισχύος.
• Το διπλανό διάγραμμα δείχνει τις ρυθμίσεις των 
   επιπέδων ισχύος για το φούρνο σας.

Υψηλό

MH653**** MH723****

1000 W
Υψηλό
1200 W

Βρασμός νερού.
Ρόδισμα μοσχαρίσιου κιμά.
Παρασκευή γλυκών.
Μαγείρεμα κομματιών πουλερικών, 
ψαριών και λαχανικών.
Μαγείρεμα τρυφερών κομματιών κρέατος.

Αναθέρμανση ρυζιού, ζυμαρικών και 
λαχανικών.
Γρήγορη αναθέρμανση προετοιμασμένων 
φαγητών.
Αναθέρμανση σάντουιτς.

Μαγείρεμα τροφών που περιέχουν αυγά, 
γάλα και τυρί.
Μαγείρεμα για κέικ και ψωμί.
Λιώσιμο σοκολάτας.
Μαγείρεμα βοδινού κρέατος.
Μαγείρεμα ολόκληρου ψαριού.
Μαγείρεμα πουτίγκας και κρέμας. 
Απόψυξη κρέατος, πουλερικών και 
θαλασσινών.
Μαγείρεμα λιγότερο τρυφερών κομματιών 
κρέατος.
Μαγείρεμα χοιρινής μπριζόλας και ψήσιμο.

Απόψυξη φρούτων.
Μαλάκωμα βουτύρου.
Διατήρηση θερμότητας σε κατσαρόλες και 
κυρίως πιάτα.
Μαλάκωμα βουτύρου και κρέμας τυριού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όταν το μαγείρεμα ολοκληρωθεί, θα σημάνει ο 
ήχος “End”. Στο παράθυρο της οθόνης 
εμφανίζεται η λέξη. Η λέξη "End" παραμένει στην 
οθόνη και ο ήχος "μπιπ" θα ηχεί κάθε λεπτό μέχρι 
να ανοίξει η πόρτα ή να πατηθεί οποιοδήποτε 
πλήκτρο.



1. 

3.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟ ΓΚΡΙΛ
Αυτό το χαρακτηριστικό θα σας επιτρέψει να 
ροδίσετε και να ξεροψήσετε γρήγορα το φαγητό. 
Δεν είναι απαραίτητη η προθέρμανση.
Πάντα να χρησιμοποιείτε γάντια όταν αφαιρείτε το 
φαγητό και εξαρτήματα μετά το μαγείρεμα καθώς ο 
φούρνος και τα εξαρτήματα θα καίνε.

Παράδειγμα: Χρησιμοποιήστε το Γκριλ για να 
μαγειρέψετε φαγητό για 5 λεπτά και 30 
δευτερόλεπτα.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .

Πιέστε το πλήκτρο 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
μια φορά, στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη “GrIL ”.

2.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
μια φορά, στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη “Co-1”.

2.

3. 

4.

5.Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Εισάγετε 5 λεπτά και 30 
δευτερόλεπτα πιέζοντας το 
πλήκτρο + μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη “5:30”.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αυτό το χαρακτηριστικό θα σας επιτρέψει να ροδίσετε 
  και να ξεροψήσετε το φαγητό σας γρήγορα. 
• Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε τα 
  παρακάτω εξαρτήματα. 
• Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω εξαρτήματα.  

ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΑ

ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΑ

Πάντα να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν 
αφαιρείτε το φαγητό και τα εξαρτήματα μετά το 
μαγείρεμα καθώς ο φούρνος και τα εξαρτήματα 
θα καίνε.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΓΚΡΙΛ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
Ο φούρνος σας έχει ένα χαρακτηριστικό 
μαγειρέματος με συνδυασμό που σας επιτρέπει να 
μαγειρεύετε φαγητό με αντίσταση και μικροκύματα.

1. Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .

Παράδειγμα: Προγραμματίστε το φούρνο σας 
με ισχύ μικροκυμάτων 300 W / 330 W και 
συνδυασμό για ένα μαγείρεμα 25 λεπτών.

4. Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Πιέστε το πλήκτρο +
μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη η ένδειξη
“25:00”.

Πιέστε το πλήκτρο +
μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη η ένδειξη
“Co-2”.

5.

6. Πιέστε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Κατά το μαγείρεμα 
μπορείτε να πιέσετε τα 
πλήκτρα + / - για να 
αυξήσετε ή να μειώσετε το 
χρόνο μαγειρέματος. Να 
είστε προσεκτικοί όταν 
αφαιρείτε το φαγητό σας 
καθώς το δοχείο θα καίει! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

•

•

•   Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε τα 
   παρακάτω εξαρτήματα. 
• Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω εξαρτήματα.   

Ο φούρνος σας έχει ένα χαρακτηριστικό για 
μαγείρεμα με συνδυασμό που σας επιτρέπει να 
μαγειρεύετε με Αντίσταση και Μικροκύματα.
Αυτό γενικά σημαίνει ότι παίρνει μικρότερο 
χρονικό διάστημα για να μαγειρέψετε το φαγητό 
σας.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τρία είδη επιπέδων ισχύος 
μικροκυμάτων 

μαγείρεμα στο γκριλ με συνδυασμό. 
Αυτό το χαρακτηριστικό θα σας επιτρέψει να 
ροδίσετε και να ξεροψήσετε το φαγητό σας γρήγορα  

  

                        (MH653****: Co-1 : 200 W, Co-2 : 
300 W, Co-3 : 400 W) / (MH723****: Co-1 : 220 W, 
Co-2 : 330 W, Co-3 : 440 W) στη λειτουργία 

ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ



 

3. 

5. 

6. 

4.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το ΚΛΕΙΔΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Παράδειγμα: Για να ακυρώσετε το 
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

1. Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

2. 
 

    

 

Αυτό είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας 
που προλαμβάνει τις ανεπιθύμητες λειτουργίες του 
φούρνου. Μόλις ρυθμιστεί το ΚΛΕΙΔΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, δεν μπορεί να εκτελεστεί 
κανένα μαγείρεμα.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
μέχρι η ένδειξη “Loc” να εμφανιστεί 
στην οθόνη και να ακουστεί ο ήχος 
“μπιπ”.

Αν η ώρα της ημέρας έχει ήδη ρυθμιστεί, η ώρα της ημέρας θα 
εμφανιστεί στο παράθυρο της οθόνης μετά από 1 δευτερόλεπτο.

Αν το ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ έχει ήδη 
ρυθμιστεί και αγγίξετε άλλο πλήκτρο, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “Loc”. Μπορείτε να ακυρώσετε το 
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ σύμφωνα με την 
παρακάτω διαδικασία.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ μέχρι η 
ένδειξη “Loc” να εξαφανιστεί από 
την οθόνη.

Εφόσον απενεργοποιηθεί το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ο φούρνος θα λειτουργεί 
κανονικά.

ΨΗΣΙΜΟ
Το μενού του φούρνου σας έχει προγραμματιστεί για αυτόματο ψήσιμο φαγητού. Πείτε στο φούρνο σας τι θέλετε και πόσα 
αντικείμενα υπάρχουν. Έπειτα αφήστε το φούρνο μικροκυμάτων σας να ψήσει αυτά που έχετε επιλέξει.

Παράδειγμα: Για Ψήσιμο λαχανικών 0,3 κιλά

1. Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

 2. Πιέστε INVERTER 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ μέχρι η 
οθόνη να δείξει “1”.

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “1-6”.  

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη
 “0.3 kg”.

  

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ

.

Μενού Οδηγίες

1-1 Δωματίου Σχάρα

1-2 0.5 - 1.5 κιλό Διατηρημένο 
στο ψυγείο

Πυρίμαχο 
γυάλινο 

πιάτο

Πυρίμαχο 
γυάλινο 

πιάτο

Διατηρημένο 
στο ψυγείο

 1-3 0.8 - 1.8 κιλό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ
Κωδι
κός

Όριο 
βάρους

Ψητές πατάτες 
με φλούδα

0,2 - 1,0 
κιλά (180 - 
220 γρ, /η 
καθεμία)

Ψητό 
κοτόπουλο

Αρχική 
θερμοκρασία

Μαγειρικά 
σκεύη

Πλένετε τις πατάτες και τις στεγνώνετε με μια 
χαρτοπετσέτα.
Τρυπάτε την κάθε πατάτα 8 φορές με ένα πιρούνι.
Τοποθετείτε το φαγητό στη Σχάρα. Επιλέγετε το μενού 
και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Μετά το μαγείρεμα, περιμένετε για 3 λεπτά.
Αλείφετε το βοδινό με λιωμένο βούτυρο ή λάδι και το 
μαρινάρετε όπως επιθυμείτε.
Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα γυάλινο πιάτο. Επιλέγετε 
το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, στραγγίστε τους χυμούς 
και αναποδογυρίστε το φαγητό άμεσα. Και έπειτα πιέστε 
το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να συνεχίσετε το 
μαγείρεμα.
Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το καλυμμένο με 
αλουμινόχαρτο για 10 λεπτά.

Αλείφετε ολόκληρο το κοτόπουλο με λιωμένο βούτυρο ή 
λάδι και το μαρινάρετε όπως επιθυμείτε.
Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα γυάλινο πιάτο. Επιλέγετε 
το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, στραγγίστε τους χυμούς 
και αναποδογυρίστε το φαγητό άμεσα. Και έπειτα πιέστε 
το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να συνεχίσετε το 
μαγείρεμα.
Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το καλυμμένο με 
αλουμινόχαρτο για 10 λεπτά.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

3.

4.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ψητό μοσχάρι



6. 

5.

4.
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ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΜΕΝΟΥ
 

1-4 0.5 - 1.5 κιλό

0.5 - 1.5 κιλό

Διατηρημένο
 στο ψυγείο

Διατηρημένο
 στο ψυγείο

Δωματίου

 

 

1-5

 

 

1-6 0.2 - 0.3 κιλό Υλικά

 

Όταν μαγειρεύετε ψητό, χρησιμοποιήστε μια σχάρα ψησίματος αν έχετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μενού ΟδηγίεςΚωδι
κός

Όριο 
βάρους

Αρχική 
θερμοκρασία

Μαγειρικά 
σκεύη

Ψητό αρνί

Ψητά λαχανικά

Ψητό χοιρινό

1. Αλείφετε το αρνί με λιωμένο βούτυρο ή λάδι και το 
    μαρινάρετε όπως επιθυμείτε.
2. Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα γυάλινο πιάτο.
    Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο  
    ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, στραγγίστε τους χυμούς  
    και αναποδογυρίστε το φαγητό άμεσα. Και έπειτα 
    πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να 
    συνεχίσετε το μαγείρεμα.
4. Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το καλυμμένο με 
    αλουμινόχαρτο για 10 λεπτά.
1. Αλείφετε το χοιρινό με λιωμένο βούτυρο ή λάδι και το 
    μαρινάρετε όπως επιθυμείτε.
2. Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα γυάλινο πιάτο.
    Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο 
    ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, στραγγίστε τους χυμούς 
    και αναποδογυρίστε το φαγητό άμεσα. Και έπειτα 
    πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να 
    συνεχίσετε το μαγείρεμα.
4. Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το καλυμμένο με 
    αλουμινόχαρτο για 10 λεπτά.

Μελιτζάνες, κομμένες με πάχος 1 - 2 εκ.
Κολοκυθάκια, κομμένα με πάχος 1 - 2 εκ.
Κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες
Γλυκές πιπεριές, κομμένες στη μέση κατά 
μήκος και
Πετάτε τους σπόρους
Ολόκληρα τοματίνια
Μανιτάρια, κομμένα στη μέση

1. Αλείφετε τα λαχανικά με λιωμένο βούτυρο ή λάδι και το 
    μαρινάρετε όπως επιθυμείτε.
2. Τοποθετείτε το φαγητό στο γυάλινο πιάτο πάνω στη 
    Σχάρα.
    Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο     
    ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, στραγγίστε τους χυμούς 
    και αναποδογυρίστε το φαγητό άμεσα. Και έπειτα 
    πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να 
    συνεχίσετε το μαγείρεμα.

Πυρίμαχο 
γυάλινο 
πιάτο

Πυρίμαχο 
γυάλινο 
πιάτο

Πυρίμαχο 
γυάλινο 

πιάτο στη 
Σχάρα

Το μενού του φούρνου σας έχει προγραμματιστεί για αυτόματο ψήσιμο φαγητού. Πείτε στο φούρνο σας τι θέλετε και 
πόσα αντικείμενα υπάρχουν. Έπειτα αφήστε το φούρνο μικροκυμάτων σας να ψήσει αυτά που έχετε επιλέξει.

Παράδειγμα: Για μαγείρεμα Ρυζιού/Ζυμαρικών 0,3 κιλά 

1. Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

3. 

 2. Πιέστε 
 μέχρι η 

οθόνη να δείξει “2”.

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “2-6”.  

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “0.3 kg”.  

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

INVERTER 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
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Δωματίου

Δωματίου

Δωματίου

 

 

2-2 0.8 κιλά

1.2 κιλά

1.2 κιλά

2-1

 

 

 

2-3

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΜΕΝΟΥ 
Μενού ΟδηγίεςΚωδι

κός
Όριο 

βάρους
Αρχική 

θερμοκρασία
Μαγειρικά 

σκεύη

Μπούτι 
κοτόπουλο 

με 
δαμάσκηνα

Ψωμάκια 
ζουλιέν

Χοιρινό 
φιλέτο με 

μπέικον και 
μελιτζάνα

Υλικά 
1 κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες 
1 καρότο, κομμένο σε φέτες 
500 γραμμάτια μπούτια κοτόπουλου 
15 δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι, κομμένα στη μέση 
1 κούπα ζωμό κότας, αλάτι και 
Πιπέρι για γεύση

Υλικά
4 - 5 ψωμάκια
50 γραμμάρια τριμμένο τυρί

1. Προσθέστε όλα τα υλικά σε ένα βαθύ και μεγάλο μπολ .
    και ανακατέψτε τα καλά. Καλύψτε το με πλαστική 
    μεμβράνη και εξαερώστε.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. Επιλέξτε το μενού, 
    πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
    Ανακατεύετε τουλάχιστον δυο φορές κατά το μαγείρεμα.

1. Κόβετε από πάνω τα ψωμάκια και αφαιρείτε την ψίχα 
    τους, προσέχοντας να μην τρυπήσετε την κρούστα.
2. Γεμίζετε κάθε ψωμάκι με γέμιση και τοποθετείτε τα 
    γεμιστά ψωμάκια σε ένα γυάλινο πιάτο.
3. Προσθέτετε το τυρί πάνω από κάθε ψωμάκι.
4. Τοποθετείτε το φαγητό στη Σχάρα.
    Επιλέξτε το μενού, πιέστε το πλήκτρο 
    ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

※Γέμιση
2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
200 γραμμάρια στήθος κοτόπουλου, ψιλοκομμένο
100 γραμμάρια μανιτάρια, ψιλοκομμένα
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 κούπα κρέμα
Αλάτι και πιπέρι για γεύση

Υλικά
400 γραμμάρια χοιρινό φιλέτο
8 λωρίδες μπέικον
1/2 μελιτζάνα
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
Αλάτι και πιπέρι για γεύση

1. Μαγειρεύετε το στήθος κοτόπουλου, μανιτάρια και 
    κρεμμύδι σε ένα τηγάνι με βούτυρο.
2. Προσθέτετε την κρέμα και σιγοβράζετε σε χαμηλή 
    φωτιά μέχρι η κρέμα να πήξει. Μαρινάρετε με αλάτι 
    και πιπέρι.

1. Κόβετε το χοιρινό φιλέτο σε 8 κομμάτια 
   (περίπου 50 γρ.), προσθέτετε αλάτι και πιπέρι.
2. Τυλίγετε το χοιρινό φιλέτο με το μπέικον.
3. Κόβετε σε φέτες τη μελιτζάνα και την τοποθετείτε στο 
    ελαιόλαδο.
4. Τοποθετείτε το τυλιγμένο χοιρινό φιλέτο και τις φέτες της 
    μελιτζάνας σε ένα γυάλινο πιάτο.
5. Τοποθετείτε το φαγητό στη Σχάρα. Επιλέξτε το μενού, 
    πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Μπολ 
ασφαλές για 
μικροκύματα

Πυρίμαχο 
γυάλινο πιάτο
στη Σχάρα

Πυρίμαχο 
γυάλινο πιάτο 
στη Σχάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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1.5 κιλό

1.5 κιλό

Υλικά

0.1 - 0.3 κιλό Υλικά για το ρύζι

Υλικά για τα ζυμαρικά

2-6

2-5

Δωματίου

Δωματίου

Δωματίου

Υλικά

 

2-4

Ρύζι
Βούτυρο, λιωμένο

Αλάτι

Ζωμός κότας 
Ή νερό

Κρεμμύδι, τριμμένο

100 g         200 g          300 g

250 ml 500 ml 750 ml

Για γεύση

Ζυμαρικά 100 g 200 g 300 g
Νερό 400 ml 800 ml 1 000 ml
Αλάτι Για γεύση

Μενού ΟδηγίεςΚωδι
κός

Όριο 
βάρους

Αρχική 
θερμοκρασία

Μαγειρικά 
σκεύη

Πατάτες 
γκρατέν

Ρατατούιγ

Ρύζι / 
Ζυμαρικά

1 κιλό πατάτες
1 σκελίδα σκόρδο
20 γρ. Βούτυρο
300 γρ. Κρέμα
100 γρ. Τριμμένο τυρί
Μοσχοκάρυδο,
Αλάτι και πιπέρι για γεύση

1 κρεμμύδι, κομμένο σε κομμάτια
1 μελιτζάνα, κομμένη σε κομμάτια
1 κολοκυθάκι, κομμένο σε κομμάτια
1 χρωματιστή γλυκιά πιπεριά, κομμένη σε κομμάτια
3 ντομάτες, ψιλοκομμένες
1 κουταλιά της σούπας τοματοπολτό
2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
1 κουταλιά της σούπας φρέσκα λαχανικά, 
ψιλοκομμένα
2 κουταλιές της σούπας ξύδι
1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη
Αλάτι και πιπέρι για γεύση

1. Ξεφλουδίζετε και πλένετε τις πατάτες και έπειτα
τις κόβετε σε φέτες 5 mm. Τρίβετε το εσωτερικό
του πιάτου με την σκελίδα σκόρδου και το
βούτυρο.

2. Τοποθετείτε τις μισές πατάτες σε ένα πιάτο
ψησίματος και τις μαρινάρετε. Γεμίζετε με τις
υπόλοιπες πατάτες και μαρινάρετε, στη συνέχεια
αδειάζετε την κρέμα και το τυρί από πάνω.

3. Τοποθετείτε το πιάτο ψησίματος στο φούρνο.
Επιλέξτε το μενού, πιέστε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Προσθέστε όλα τα υλικά σε ένα βαθύ και μεγάλο μπολ 
και ανακατέψτε τα καλά. Καλύψτε το με πλαστική 
μεμβράνη και εξαερώστε.

2. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. Επιλέξτε το μενού, 
πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ανακατεύετε 
τουλάχιστον δυο φορές κατά το μαγείρεμα.

1. Προσθέστε το τύρι, το λιωμένο βούτυρο και το κρεμμύδι 
σε ένα βαθύ και μεγάλο μπολ (3 L) και ανακατεύετε τα 
καλά. Αδειάστε το βραστό ζωμό κότας ή το νερό και 
προσθέτετε το αλάτι. Καλύψτε το με πλαστική μεμβράνη 
και εξαερώστε.

2. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. Επιλέγετε το μ
ενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

3. Μετά το μαγείρεμα, ανακατέψτε και αφήστε τα 
σκεπασμένα για 5 - 10 λεπτά, αν χρειάζεται.

1. Τοποθετείτε τα ζυμαρικά και το βραστό νερό με το αλάτι 
σε ένα βαθύ και μεγάλο μπολ (3 L). Καλύψτε το με 
πλαστική μεμβράνη και εξαερώστε. 

2. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο.
Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

3. Μετά το μαγείρεμα, ξεπλένετε τα ζυμαρικά με κρύο νερό.

20 x 20 εκ. 
Πιάτο 
ψησίματος

Μπολ 
ασφαλές για 
μικροκύματα

Μπολ 
ασφαλές για 
μικροκύματα
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Υλικά

 

2-8

1.0 κιλά 

1.2 κιλά 

Δωματίου Πιάτο 
ασφαλές 

για 
μικροκύματα

Πιάτο 
ασφαλές 

για 
μικροκύματα

Δωματίου

Υλικά2-7

Μενού ΟδηγίεςΚωδι
κός

Όριο 
βάρους

Αρχική 
θερμοκρασία

Μαγειρικά 
σκεύη

Γεμιστές 
ντομάτες

Γεμιστά 
κολοκυθάκια

4 μέτριες ντομάτες
Αλάτι και πιπέρι για γεύση
300 γρ. Μοσχαρίσιο κιμά
½ κούπα τριμμένη φρυγανιά
2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα ντιζόν
1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένα λαχανικά
1 κουταλιά της σούπας τυρί παρμεζάνα

Κόβετε από πάνω τις ντομάτες σαν να έχουν 
καπάκι και αφαιρείτε τους σπόρους, προσέχοντας 
να μην τρυπήσετε τη σάρκα ή τη φλούδα τους.
Έπειτα πασπαλίζετε κάθε ντομάτα με αλάτι και 
πιπέρι.
Προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά στο μπολ, 
ανακατεύετε καλά.
Γεμίζετε τις ντομάτες με το μείγμα του κιμά και τις 
κλείνετε με το καπάκι τους.
Τοποθετείτε τις γεμιστές ντομάτες σε ένα γυάλινο 
πιάτο και το καλύπτετε με πλαστική μεμβράνη.
Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο.
Επιλέξτε το μενού, πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Κόβετε από πάνω τα κολοκυθάκια σαν να έχουν 
καπάκι και αφαιρείτε το εσωτερικό τους, 
προσέχοντας να μην τρυπήσετε τη σάρκα ή τη 
φλούδα τους.
Έπειτα πασπαλίζετε κάθε κολοκυθάκι με αλάτι και 
πιπέρι.
Γεμίζετε τα κολοκυθάκια με μοσχαρίσιο κιμά και τα 
κλείνετε με το καπάκι τους.
Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα γυάλινο πιάτο και 
περιχύνετε με ελαιόλαδο.
Επιλέξτε το μενού, πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

4 στρογγυλά κολοκυθάκια (200 γρ./το καθένα)
500 γρ. Μοσχαρίσιο κιμά
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
Αλάτι και πιπέρι για γεύση

1.

2.

3.

4.

5. 

1.

2.

3.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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 2. Πιέστε 
 μέχρι η 

οθόνη να δείξει “3”.

3. Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “3-4”.  

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “0.2kg”.  

Πιέστε το πλήκτρο
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΩΜΑ & ΛΙΩΣΙΜΟ

3-1

3-2

3-3

2 / 4 κούπες

1 - 3 ea
(100 - 150 γρ, 
/ το καθένα)

Κατεψυγμένα

Πιάτο ειδικό 
για φούρνο 
μικροκυμάτων 

-

Διατηρημένο 
στο ψυγείο

Διατηρημένο 
στο ψυγείο

 

Μπολ ειδικό 
για φούρνο 
μικροκυμάτων 

3-4 Δωματίου Μπολ ειδικό 
για φούρνο 
μικροκυμάτων 

Μενού ΟδηγίεςΚωδι
κός

Όριο 
βάρους

Αρχική 
θερμοκρασία

Μαγειρικά 
σκεύη

Μαλάκωμα 
τυριού 
κρέμα

Μαλάκωμα 
παγωτού

Λιώσιμο 
βουτύρου

Λιώσιμο 
σοκολάτας

κιλό

κιλό

1. Το ξετυλίγετε και το τοποθετείτε σε ένα πιάτο.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο.
    Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο 
    ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Το τυρί κρέμα θα είναι σε θερμοκρασία δωματίου και 
    έτοιμο για χρήση σε συνταγή.

1. Αφαιρείτε το καπάκι και το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο.
    Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο     
    ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Το παγωτό θα είναι αρκετά μαλακό για να βγαίνει πιο 
    εύκολα.
1. Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα μπολ.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο.
    Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο 
    ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Μετά το μαγείρεμα, ανακατεύετε μέχρι να λιώσει 
    τελείως.
1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κομματάκια ή κύβους   
    σοκολάτας για ψήσιμο.
2. Ξετυλίγετε και τοποθετείτε το φαγητό σε ένα μπολ.
3. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο.
    Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο 
    ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Μετά το μαγείρεμα, ανακατεύετε μέχρι να λιώσει 
    τελείως.

ΜΑΛΑΚΩΜΑ & ΛΙΩΣΙΜΟ
Ο φούρνος χρησιμοποιεί χαμηλή ισχύ για να μαλακώνει / λιώνει τις τροφές. Δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Παράδειγμα: Για Λιώσιμο σοκολάτας 0,2 κιλών

INVERTER 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
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6. 

4.

ΑΠΟΨΥΞΗ & ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Το μενού του φούρνου σας έχει προγραμματιστεί για αυτόματο ψήσιμο φαγητού. Πείτε στο φούρνο σας τι 
θέλετε και πόσα αντικείμενα υπάρχουν. Έπειτα αφήνετε το φούρνο μικροκυμάτων σας να μαγειρέψει αυτά 
που έχετε επιλέξει.

Παράδειγμα: Για μαγείρεμα Κοτομπουκιές 0,3 κιλά

1. Πιέστε το πλήκτρο
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

5. 

2. Πιέστε 
 μέχρι η 

οθόνη να δείξει “4”.

3. Πιέστε το πλήκτρο +
μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη η ένδειξη “4-3”.

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “0.2 kg”.  

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

4-1

4-2

4-3

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ & ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

0.1 - 0.3 

0.2 - 0.4 

0.2 - 0.3 

Κατεψυγμένα

Κατεψυγμένα

Κατεψυγμένα

Μενού ΟδηγίεςΚωδι
κός

Όριο 
βάρους

Αρχική 
θερμοκρασία

Μαγειρικά 
σκεύη

Μπαγκέτα/
Κρουασάν

Μπαστουνά
κια τυρί

Κοτομπουκιές

κιλό

κιλό

κιλό

1. Αφαιρείτε την κατεψυγμένη μπαγκέτα/κρουασάν από το 
περιτύλιγμα.

2. Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα γυάλινο πιάτο.
Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Αφαιρείτε τα μπαστουνάκια τυρί από όλη τη συσκευασία.
2. Τοποθετείτε το φαγητό στη Σχάρα.

Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

3. Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, αναποδογυρίστε το φαγητό 
άμεσα.
Και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να 
συνεχίσετε το μαγείρεμα.

1. Αφαιρείτε τις κοτομπουκιές από όλη τη συσκευασία.
2. Τοποθετείτε το φαγητό στη Σχάρα.

Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

3. Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, αναποδογυρίστε το φαγητό
άμεσα.
Και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να 
συνεχίσετε το μαγείρεμα.

Πυρίμαχο 
γυάλινο 
πιάτο

Σχάρα

Σχάρα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Κατεψυγμένα

Κατεψυγμένα

Κατεψυγμένα

Κατεψυγμένα

Κατεψυγμένα

 

Σχάρα

4-4

4-5

4-6

-

4-7

4-8

Μενού ΟδηγίεςΚωδι
κός

Όριο 
βάρους

Αρχική 
θερμοκρασία

Μαγειρικά 
σκεύη

Κατεψυγμέν
α λαζάνια

Κατεψυγμέν
η πίτσα 
(Παχιά)

Πυρίμαχο 
γυάλινο 
πιάτο

Σχάρα σε 
πιάτο 
αποστράγ
γισης.

Σχάρα σε 
πιάτο 
αποστράγ
γισης.

Κατεψυγμέν
η πίτσα 
(Λεπτή)

Φιλέτα 
σολομού

Γαρίδες

0.3 κιλό

0.5 κιλό

0,2 - 0,4 
κιλό

0,2 - 0,4 
κιλό

0,2 - 0,6 
κιλά (180 
- 220 γρ,
2,5 εκ, 

Πάχος /το 
καθένα)

1. Αφαιρείτε τα λαζάνια από τα συσκευασμένα κουτιά
και αφαιρείτε το κάλυμμα.

2. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. Επιλέξτε το
μενού, πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Αφαιρείτε την πίτσα με παχιά κρούστα από όλη τη
συσκευασία.

2. Τοποθετείτε το φαγητό σε ένα γυάλινο πιάτο.
Επιλέξτε το μενού, πιέστε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Αφαιρείτε την πίτσα με λεπτή κρούστα από όλη τη
συσκευασία.

2. Τοποθετείτε το φαγητό στη Σχάρα.
Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το
πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Αλείφετε τον κατεψυγμένο σολομό με λιωμένο .
βούτυρο ή λάδι και τον μαρινάρετε όπως επιθυμείτε.

2. Τοποθετείτε το φαγητό στη Σχάρα σε ένα πιάτο
αποστράγγισης.
Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το
πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

3. Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, αναποδογυρίστε το
φαγητό άμεσα.
Και έπειτα πιέστε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να συνεχίσετε το
μαγείρεμα.

1. Αλείφετε τις κατεψυγμένες γαρίδες με λιωμένο
βούτυρο ή λάδι και μαρινάρετε όπως επιθυμείτε.

2. Τοποθετείτε το φαγητό στη Σχάρα σε ένα πιάτο
αποστράγγισης.
Επιλέγετε το μενού και το βάρος, πιέζετε το
πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

3. Όταν ακουστεί ο ήχος “ΜΠΙΠ”, αναποδογυρίστε το
φαγητό άμεσα.
Και έπειτα πιέστε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να συνεχίσετε το
μαγείρεμα.
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ΖΥΜΩΣΗ
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να φτιάξετε Γιαούρτι πιέζοντας το πλήκτρο INVERTER COOK (Μαγείρεμα).

Παράδειγμα: Για μαγείρεμα Γιαουρτιού 0,6 κιλά

1. Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

3. Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Η ένδειξη “5h00” θα 
εμφανιστεί στην οθόνη.

 2. Πιέστε 
 μέχρι η 
οθόνη να δείξει “5”.

Χλιαρό5 Μπολ ειδικό 
για φούρνο 
μικροκυμάτων 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Σημείωση:
Τα παρακάτω είδη γάλακτος και γιαουρτιού μπορούν 
 να χρησιμοποιηθούν:

500 ml παστεριωμένο γάλα πλήρες 
100 γρ. Φυσικό γιαούρτι

0.6 κιλά Υλικά

Να μην χρησιμοποιείτεΝα χρησιμοποιείτε
Γάλα ΓΙΑΟΥΡΤΙ Γάλα ΓΙΑΟΥΡΤΙ

••

•

•
•

•
•

•

•

Μενού ΟδηγίεςΚωδι
κός

Όριο 
βάρους

Αρχική 
θερμοκρασία

Μαγειρικά 
σκεύη

1. Πλένετε πολύ καλά το μπολ, κατάλληλου μεγέθους, 
    ασφαλές για μικροκύματα με καυτό νερό.
2. Αδειάζετε 500 ml γάλα μέσα στο μπολ.
3. Το ζεσταίνετε για περίπου 1 λεπτά 30 δευτερόλεπτα- 
    2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα σε μικροκύματα υψηλής 
    ισχύος μέχρι τους 40 - 50°C. 
4. Προσθέτετε 100 ml γιαούρτι μέσα στο μπολ και 
    ανακατεύετε καλά.
5. Καλύπτετε με πλαστική μεμβράνη ή καπάκι και 
    τοποθετείτε την τροφή στο φούρνο. Επιλέξτε το 
    μενού, πιέστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
6. Έπειτα, διατηρήστε το στο ψυγείο για 5 ώρες 
    περίπου.
7. Έχει τέλεια γεύση με μαρμελάδα, ζάχαρη ή φρούτα.

Παστεριωμ
ένο γάλα 
πλήρες

2 %, 1 % ή γάλα 
χωρίς λιπαρά
Γάλα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε 
ασβέστιο
Γάλα σόγιας
Απομεινάρια 
γάλακτος
Ληγμένο γάλα

Απομεινάρια 
γιαουρτιού
Ληγμένο 
γιαούρτι

Φυσικό
Απλό
ΓΙΑΟΥΡΤΙ

• Πλένετε προσεκτικά όλα τα μαγειρικά σκεύη με καυτό νερό 
  και τα στεγνώνετε μετά το σφράγισμα του γιαουρτιού.
• Βεβαιωθείτε ότι το γάλα είναι χλιαρό (40 - 50 °C) πριν το 
  σφράγισμα.
• Μην ανακινείτε ή ανακατεύετε το γιαούρτι κατά το σφράγισμα 
  καθώς μπορεί να επηρεάσει την υφή του γιαουρτιού.
• Αν η ποσότητα των υλικών είναι μεγαλύτερη από την 
  προτεινόμενη, αυξήστε το χρόνο σφραγίσματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΖΥΜΩΣΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

INVERTER 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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2. Πιέστε 
 μέχρι η 

οθόνη να δείξει “6”.

 

1. Πιέστε το πλήκτρο
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

3. Πιέστε το πλήκτρο
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ .
Η ένδειξη “1h30” θα
εμφανιστεί στην οθόνη.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Η λειτουργία Διατήρηση θερμότητας θα διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό, σε θερμοκρασία σερβιρίσματος. 
Πάντα να ξεκινάτε με ζεστό φαγητό. Να χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη ασφαλή για μικροκύματα.

Παράδειγμα: Διατήρηση θερμοκρασίας 
χειροκίνητα για ζεστό φαγητό σε υψηλό 
επίπεδο σε 90 λεπτά.

Σημειώσεις:
Οι τραγανές τροφές (γλυκά, πίτες, σουφλέ, κτλ.) Δεν 
θα πρέπει να είναι καλυμμένες κατά τη διατήρηση 
θερμοκρασίας. Οι υγρές τροφές θα πρέπει να είναι 
καλυμμένες με πλαστική μεμβράνη ή με καπάκι 
ασφαλές για μικροκύματα.
Η ποσότητα τροφής στη διατήρηση θερμοκρασίας 
είναι κατάλληλη για 1 - 3 μερίδες.

6. 

4.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ο φούρνος σας έχει εκ των προτέρων προγραμματισθεί να μαγειρεύει αυτόματα το φαγητό. Μπορείτε να 
ζητήσετε όσα θέλετε από τον φούρνο σας και να κάνετε πολλά πράγματα με αυτόν. Αφήστε μετά τον φούρνο 
μικροκυμάτων σας να μαγειρεύει μόνος του τις επιλογές σας.

Παράδειγμα: Μαγείρεμα 0,4 kg φτερούγες κοτόπουλου

5. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ
Όρια 

Βάρους
Αρχική 

Θερμοκρασία
Κωδικός Μενού Οδηγίες Μαγειρικά

σκεύη

1 Κοτόπουλο / 
Σνίτσελ

0.2-0.6 κιλό   Διατηρημένο 
στο ψυγείο

Υλικά

1. Πιέστε το πλήκτρο
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

2. Πιέστε ΥΓΙΕΙΝΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

 

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Στήθος κοτόπουλου βάρους 150 - 200 g το καθένα
1 φλυτζάνι αλεύρι
2 αυγά. ελαφρώς χτυπημένα
1 φλυτζάνι ψιλοκομμένη φρυγανιά 
Αλάτι και πιπέρι για την γεύση

1. Στήθη κοτόπουλου γαρνιρισμένα με αλάτι και πιπέρι ή
ότι καρυκεύματα επιθυμείτε, πασπαλισμένα με το 
αλεύρι και αλειμένα με τα χτυπημένα αυγά, 
επικαλυμένα με τις ψιλοκομένες φρυγανιές και 
επαλειφόμενα με λάδι.

2. Βάλτε το φαγητό στο ταψάκι στην ψηλή σχάρα.
Επιλέξτε μενού και βάρος, πατήστε εκκίνηση.

3. Όταν ακούσετε το ΜΠΙΠ, γυρίστε το φαγητό από την
άλλη πλευρά και πιέστε εκκίνηση για να συνεχίσετε το 
μαγείρεμα.

Δίσκος 
ψησίματος 
πάνω στη 

σχάρα

3. Πιέστε το πλήκτρο +
μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη η ένδειξη “2”.

Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “0.4kg”.  

INVERTER 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
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2 Φτερούγες 
Κοτόπουλου

0.2 - 0.6 κιλό

0.2 - 0.4 κιλό

0.2 - 0.5 κιλό
(MH653****)
0.2 - 0.6 κιλό
(MH723****) 

0.1 - 0.3 κιλό

0.2 - 0.4 κιλό

0.2 - 0.6 κιλό

0.2 - 0.4 κιλό

Διατηρημένο  
στο ψυγείο

3 Κοτολέτες Διατηρημένο 
στο ψυγείο

Διατηρημένο 
στο ψυγείο

Διατηρημένο 
στο ψυγείο

Διατηρημένο 
στο ψυγείο

Κατεψυγμένα

4 Ψάρι Σνίτσελ

5 Πατάτες 
Τηγανητές

6 Χάμπουργκερς

7 Αλλαντικά

8 Προψημένες 
Πατάτες

Υλικά

Υλικά

Όρια 
Βάρους

Αρχική 
ΘερμοκρασίαΚωδικός Μενού Οδηγίες Μαγειρικά

σκεύη
1. Αλείψτε τις φτερούγες κοτόπουλου με λιωμένο

βούτυρο ή λάδι και γαρνιρίστε το όπως επιθυμείτε.
2. Βάλτε το φαγητό στο ταψάκι στην Ψηλή σχάρα.

Επιλέξτε μενού και βάρος, πατήστε εκκίνηση.
3. Όταν ακούσετε το ΜΠΙΠ, γυρίστε το φαγητό από την

άλλη πλευρά και πιέστε εκκίνηση για να συνεχίσετε το
μαγείρεμα.

500 γρ άπαχο αρνί ή μοσχάρι
500 γρ μικρές πατάτες, μαγειρεμένες και πουρέ
3 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα
2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένη φρυγανιά
Αλάτι και πιπέρι για την γεύση

Φιλέτα ψαριών από 150 έως 200 g το ένα
1 φλιτζάνι αλεύρι
2 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένη φρυγανιά
Αλάτι και πιπέρι για την γεύση

Βγάζουμε τις κατεψυγμένες πατάτες από την συσκευασία και 
τις ρίχνουμε στο ταψάκι στην Ψηλή σχάρα. Για καλύτερα 
αποτελέσματα μαγειρεύουμε σε ένα συγκεκριμμένο επίπεδο. 
Επιλέξτε μενού και βάρος, πατήστε εκκίνηση.

1. Αναμειγνύουμε το κρέας, τις πατάτες, τα αυγά, τα
κρεμμύδια και τον μαϊντανό. Με το μείγμα αυτό 
πλάθουμε κεφτεδάκια διαμέτρου περίπου 4-5 cm. Τα 
επικαλύπτουμε με την ψιλοκομμένη φρυγανιά 
κάνοντας τα στο τελικό οβάλ σχήμα πάχους περίπου 
1 cm το καθένα. Αλείφουμε τις κοτολέτες με λάδι.

2. Βάλτε το φαγητό στο ταψάκι στην Ψηλή σχάρα.
Επιλέξτε μενού και βάρος, πατήστε εκκίνηση.

3. Όταν ακούσετε το ΜΠΙΠ, γυρίστε το φαγητό από την
άλλη πλευρά και πιέστε εκκίνηση για να συνεχίσετε
το μαγείρεμα.

1. Επικαλύπτουμε τα φιλέτα ψαριών με αλάτι και πιπέρι
ή ότι καρυκεύματα επιθυμούμε, τα καλύπτοθμε με
αλεύρι και τα αλείφουμε με τα αυγά. Επικαλύπτουμε
τελικά με την ψιλοκομμένη φρυγανιά και τα
αλείφουμε έπειτα με το λάδι.

2. Βάλτε το φαγητό στο ταψάκι στην Ψηλή σχάρα.
Επιλέξτε μενού και βάρος, πατήστε εκκίνηση.

3. Όταν ακούσετε το ΜΠΙΠ, γυρίστε το φαγητό από την
άλλη πλευρά και πιέστε εκκίνηση για να συνεχίσετε
το μαγείρεμα.

1. Να επιλέγετε χάμπουργκερ βάρους 100 g και 1 cm
πάχους το ένα. Αείφουμε τα χάμπουργκερ με λάδι.

2. Βάλτε το φαγητό στο ταψάκι στην Ψηλή σχάρα.
Επιλέξτε μενού και βάρος, πατήστε εκκίνηση.

3. Όταν ακούσετε το ΜΠΙΠ, γυρίστε το φαγητό από την
άλλη πλευρά και πιέστε εκκίνηση για να συνεχίσετε
το μαγείρεμα.

1. Βγάλτε τα από τη συσκευασία και κάντε μια σχισμή
πάνω στην επιφάνεια.

2. Βάλτε το φαγητό στο ταψάκι στην Ψηλή σχάρα.
Επιλέξτε μενού και βάρος, πατήστε εκκίνηση.

3. Όταν ακούσετε το ΜΠΙΠ, γυρίστε το φαγητό από την
άλλη πλευρά και πιέστε εκκίνηση για να συνεχίσετε
το μαγείρεμα.

1. Πλένετε τα πατάτες και κομμένα σε φέτες.
Αλείφετε το πατάτες με λάδι.

2. Βάλτε το φαγητό στο ταψάκι στην Ψηλή σχάρα.
Επιλέξτε μενού και βάρος, πατήστε εκκίνηση.

3. Όταν ακούσετε το ΜΠΙΠ, γυρίστε το φαγητό από την
άλλη πλευρά και πιέστε εκκίνηση για να συνεχίσετε
το μαγείρεμα.

Δίσκος 
ψησίματος 
πάνω στη 
σχάρα

Δίσκος 
ψησίματος 
πάνω στη 
σχάρα

Δίσκος 
ψησίματος 
πάνω στη 
σχάρα

Δίσκος 
ψησίματος 
πάνω στη 
σχάρα
Δίσκος 
ψησίματος 
πάνω στη 
σχάρα

Δίσκος 
ψησίματος 
πάνω στη 
σχάρα

Δίσκος 
ψησίματος 
πάνω στη 
σχάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δωματίου
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4. 

3.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΑΠΟΨΥΞΗ

(ΚΡΕΑΣ / ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ / ΨΑΡΙΑ / ΨΩΜΙ)

Υπάρχουν 4 επίπεδα απόψυξης στο φούρνο. Το 
χαρακτηριστικό INVERTER ΑΠΟΨΥΞΗ σας 
προσφέρει την καλύτερη μέθοδο απόψυξης για 
κατεψυγμένες τροφές. Ο οδηγός μαγειρέματος θα 
σας δείξει ποιο επίπεδο απόψυξης συνιστάται για 
την τροφή που ξεπαγώνετε.
Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, η INVERTER 
ΑΠΟΨΥΞΗ περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο 
μηχανισμό με προειδοποιητικό ήχο "μπιπ" ο 
οποίος σας υπενθυμίζει να ελέγξετε, 
αναποδογυρίσετε, χωρίσετε ή να αναδιατάξετε για 
να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα απόψυξης. 
Πάρέχονται τέσσερα διαφορετικά επίπεδα απόψυξης. 

1. 

Παράδειγμα: Για απόψυξη κρέατος 1,2 κιλά

Πιέστε το πλήκτρο 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

2. Πιέστε 
 μέχρι η οθόνη να δείξει “dEF1”. 

Πιέστε το πλήκτρο 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Πιέστε το πλήκτρο + 
μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “1.2 kg”.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν πιέσετε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 
η οθόνη αλλάζει σε χρόνο αντίστροφης μέτρησης 
για απόψυξη.
Θα ακουστεί ο ήχος “μπιπ” μια φορά κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
Μετά τον ήχο “μπιπ”, ανοίξτε την πόρτα και 
αφαιρέστε τυχόν μέρη που έχουν αποψυχθεί και 
γυρίστε.
Επιστρέψτε τα παγωμένα μέρη στο φούρνο και 
πιέστε
Το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να 
συνεχιστεί ο κύκλος απόψυξης.

Αφαιρέστε τα ψάρια, τα όστρακα, το κρέας και τα 
πουλερικά από το αρχικό χαρτί περιτυλίγματος ή 
την πλαστική συσκευασία τους. Διαφορετικά, το 
περιτύλιγμα θα διατηρήσει τον ατμό και τους 
χυμούς κοντά στις τροφές και ενδέχεται να 
μαγειρευτεί η εξωτερική επιφάνεια των τροφών.
Τοποθετήστε τις τροφές σε ένα ρηχό δοχείο ή σε 
μια σχάρα ψησίματος μικροκυμάτων για τη 
συλλογή των σταγόνων.
Η τροφή μπορεί να είναι ακόμη κάπως παγωμένη 
στο κέντρο όταν την αφαιρείτε από το φούρνο.

•

•

•

Κατηγορία Τροφή που πρέπει να ξεπαγώσει

Βοδινό κρέας
Μοσχαρίσιος κιμάς, Μοσχαρίσια 
μπριζόλα,

Κρέας Κύβοι για στιφάδο, Ψαρονέφρι 
μπριζόλα, Ψητό στη χύτρα, Ψητά 
παϊδάκια, Ψητό κιλότο, Ψητή 
ελιά, Μπιφτέκια χάμπουργκερ

Αρνί
Μπριζόλες, Ψητό ρολό

Χοιρινό
Μπριζόλες, Χοτ ντογκ,
Παϊδάκια, χωριάτικα παϊδάκια. 
Ψητό ρολό, Λουκάνικο

Μοσχαρίσιο κρέας
Κοτολέτες (0,5 κιλά, πάχος 20 
mm)
Αναποδογυρίστε την τροφή μετά 
το μπιπ.
Μετά την απόψυξη, αφήστε το να 
σταθεί για 5 - 15 λεπτά.

Πουλερι Πουλερικά
Ολόκληρα, Κομμένα, Στήθος κά (χωρίς κόκκαλο) (dEF2) Κοτοπουλάκια Κορνουάλης 

0.1 - 4,0 Ολόκληρα 
κιλό Γαλοπούλα

Στήθος 
Αναποδογυρίστε την τροφή μετά 
το μπιπ.
Μετά την απόψυξη, αφήστε το να 
σταθεί για 30 - 60 λεπτά.

Ψάρια Ψάρια
(dEF3) Φιλέτα, ολόκληρες φέτες 

Όστρακα0.1 - 4,0 Καβουρόψιχα, Αστακοουρές, κιλό Γαρίδες, 
Χτένια
Αναποδογυρίστε την τροφή μετά 
το μπιπ.
Μετά την απόψυξη, αφήστε τα 
να σταθούν για 5 - 10 λεπτά.

Ψωμί Ψωμί σε φέτες, Ψωμάκια, 
Μπαγκέτα, κτλ. 
Χωρίζετε τις φέτες και τοποθετείτε 
ανάμεσά τους χαρτοπετσέτα ή ένα 
επίπεδο πιάτο.
Αναποδογυρίστε την τροφή μετά 
το μπιπ.
Μετά την απόψυξη, αφήστε τα να 
σταθούν για 1 - 2 λεπτά.

Το μήκος του χρόνου απόψυξης διαφέρει ανάλογα 
με το πόσο παγωμένη είναι η τροφή.
Το σχήμα της συσκευασίας επηρεάζει το πόσο 
γρήγορα θα ξεπαγώσει η τροφή. Οι ρηχές 
συσκευασίες θα ξεπαγώσουν πιο γρήγορα από 
μια βαθιά συσκευασία.
Ανάλογα με το σχήμα της τροφής μπορεί να 
ξεπαγώσει περισσότερο ή λιγότερο.

•

•

•

INVERTER ΑΠΟΨΥΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 

INVERTER ΑΠΟΨΥΞΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν βάζετε σε λειτουργία την 
ΑΠΟΨΥΞΗ INVERTER,
χρησιμοποιήστε τα 
παρακάτω παρελκόμενα.

ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
(MH653****)
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Ασφαλή μαγειρικά σκεύη για μικροκύματα

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ορισμένα είδη με υψηλό ποσοστό σιδήρου ή μόλυβδου δεν είναι κατάλληλα για μαγειρικά σκεύη. 
• Τα μαγειρικά σκεύη θα πρέπει να ελέγχονται ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλα για 

χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά σκεύη  ή μαγειρικά σκεύη διακοσμημένα με μέταλλο στο φούρνο μικροκυμάτων 

Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο. Θα αναπηδήσουν στα μεταλλικά αντικείμενα εντός του 
φούρνου και θα προκαλέσουν ηλεκτρικό σπινθήρα, ένα ανησυχητικό φαινόμενο που μοιάζει με αστραποβόλημα. Τα 
περισσό μαγειρικά ου δεν είναι μεταλλικά και αντέχουν σε θερμοκρασία είναι ασφαλή για χρήση στο φούρνο 
σας. Ωστόσο, μερικά μπορεί να περιέχουν υλικά που τα καθιστούν ακατάλληλα ως προϊόντα μαγειρικής μικροκυμάτων. 
Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο μαγειρικό σκεύος, υπάρχει ένας απλός τρόπος να διαπιστώσετε εάν 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φούρνο μικροκυμάτων. 

Τοποθετήστε το εν λόγω μαγειρικό σκεύος δίπλα σε ένα γύαλινο μπολ με νερό στον φούρνο μικροκυμάτων. Βάλτε το στα 
μικροκύματα σε ΥΨΗΛΗ ενέργεια για 1 λεπτό. Αν το νερό ζεσταθεί αλλά το σκεύος παραμείνει κρύο μόλις το αγγίξετε, το 
σκεύος είναι ασφαλές σε μικροκύματα. Ωστόσο, αν το νερό δεν αλλάξει θερμοκρασία αλλά το μαγειρικό σκεύος 
θερμανθεί, τα μικροκύματα απορροφώνται από το μαγειρικό σκεύος και δεν είναι ασφαλές για χρήση στον φούρνο 
μικροκυμάτων.  Πιθανότατα να έχετε πολλά είδη διαθέσιμα στην κουζίνα σας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εξοπλισμό μαγειρέματος στο φούρνο μικροκυμάτων. Απλώς, διαβάστε τα παρακάτω.

Ρηχά πιάτα φαγητού

Πολλά είδη κυρίως γεύματος είναι ασφαλή σε μικροκύματα. Εάν αμφιβάλετε συμβουλευτείτε το έντυπο το κατασκευαστή 
ή πραγματοποιείστε το τεστ μικροκυμάτων. 

Γυάλινα σκεύη

Τα γυάλινα σκεύη είναι ασφαλή σε μικροκύματα. Αυτό θα περιελάμβανε όλες τις μάρκες γυάλινων σκευών. Ωστόσο, μην 
χρησιμοποιείτε “εύαισθητα” γυάλινα σκέυη, όπως σωληνωτά ποτήρια ή ποτήρια κρασιού, καθώς αυτά μπορεί να 
θρυματιστούν καθώς η τροφή ζεσταίνεται. 

Πλαστικά δοχεία αποθήκευσης 

Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διατηρήσουν τρόφιμα που πρόκειται να ξαναζεσταθούν γρήγορα. Ωστόσο, δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διατηρήσουν τρόφιμα που θα χρειαστούν αρκετό χρόνο στον φούρνο καθώς τα 
ζεστά φαγητά θα αγκαλιάσουν τελικά ή θα λιώσουν τα πλαστικά δοχεία.

Χαρτί 

Πιάτα και δοχεία από χαρτί είναι ασφαλή να χρησιμοποιούνται στον φούρνο σας μικροκυμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο 
χρόνος μαγειρέματος είναι μικρός και τα φαγητά που πρόκειται να μαγειρευτούν έχουν χαμηλό ποσοστό λίπους και 
υγρασίας. Οι πετσέτες από χαρτί είναι επίσης πολύ χρήσιμες στο να περιτυλίγονται τροφές και να “επενδύονται” οι 
λαμαρίνες στις οποιές μαγειρεύονται οι λιπαρές τροφές όπως μπέικον. Γενικά, να αποφεύγετε τα έγχρωμα προϊόντα από 
χαρτί καθώς το χρώμα μπορεί να φύγει. Ορισμένα προϊόντα ανακυκλωμένου χαρτιού μπορεί να περιέχουν ουσίες που 
μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικό σπινθήρα ή πυρκαγιά μόλις χρησιμοποιηθούν στον φούρνο μικροκυμάτων.

Πλαστικές σακούλες μαγειρέματος

Οι πλαστικές σακούλες μαγειρέματος είναι ασφαλείς στα μικροκύματα, με την προϋπόθεση ότι είναι ειδικά φτιαγμένες για 
μαγείρεμα. Ωστόσο, θα πρέπει να διανοίξετε την σακούλα σε κάποιο μέρος ώστε να διαφεύγει ο ατμός. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε κοινές πλαστικές σακούλες για μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων καθώς λιώνουν και σκίζονται.

Πλαστικά είδη μαγειρικής μικροκυμάτων

Μια ποικιλία μεγεθών και σχημάτων προϊόντων μαγειρικής μικροκυμάτων είναι διαθέσιμη. Ως επί το πλείστον, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε είδη που ήδη έχετε στην διάθεσή σας παρά να επενδύσετε σε νέο εξοπλισμό κουζίνας.

Κεραμικά και πέτρινα είδη 

Δοχεία φτιαγμένα από αυτά τα υλικά είναι συνήθως κατάλληλα για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων, αλλά θα πρέπει να 
δοκιμαστούν για να είστε σίγουροι.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Παρακολουθώντας τα πράγματα

Πάντα να παρακολουθείτε την τροφή σας όση ώρα μαγειρεύεται. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι εξοπλισμένος με 
ένα φωτάκι που ανάβει αυτόματα όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία με σκοπό να μπορείτε να δείτε το εσωτερικό και να 
ελέγξετε την πρόοδο του φαγητού σας. Οδηγίες που έχουν δοθεί σε συνταγές για να ανεβάσετε (σε επίπεδο), 
ανακατέψετε και τα σχετικά θα πρέπει να λαμβάνονται ως τα ελάχιστα προτεινόμενα βήματα. Εάν η τροφή φαίνεται να 
μαγειρεύεται ανομοιόμορφα, απλώς κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις που εσείς πιστεύετε κατάλληλες για να διορθωθεί το 
πρόβλημα.

Παράγοντες που επηρεάζουν τους χρόνους μαγειρέματος με μικροκύματα 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τους χρόνους μαγειρέματος. Η θερμοκρασία των συστατικών που χρησιμοποιούνται σε 
μια συνταγή κάνει μεγάλη διαφορά στους χρόνους μαγειρέματος. Για παράδειγμα, ένα κέικ φτιαγμένο με παγωμένο 
βούτυρο, γάλα και αυγά θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο να ψηθεί από ένα άλλο φτιαγμένο με συστατικά που είναι σε 
θερμοκρασία δωματίου. Ορισμένες συνταγές, ειδικά εκείνες για ψωμί, κέικ, και κρέμες (με κορν φλάουρ, ζάχαρη και αυγά) 
συνιστούν οι τροφές να απομακρύνονται όταν είναι ελαφρώς μισοψημένες.

Αυτό δεν είναι λάθος. Όταν υπάρχει περιθώριο αυτές οι τροφές να παραμείνουν, συνήθως σκεπασμένες, αυτές οι τροφές 
θα συνεχίσουν να μαγειρεύονται εκτός φούρνου καθώς η θερμότητα που είναι "παγιδευμένη" στο εξωτερικό μέρος
της τροφής βαθμιαία κινείται προς το εσωτερικό. Εάν η τροφή μείνει εντός του φόυρνου μέχρι να μαγειρευτεί τελειώς, 
το εξωτερικό μέρος θα παραψηθεί ή ακόμα θα καεί. Σταδιακά, θα αποκτήσετε την δεξιοτεχνία να υπολογίζετε
τόσο τον χρόνο μαγειρέματος όσο και τους χρόνους παραμονής των διάφορων τροφών.

Πυκνότητα τροφής 

Μικρού βάρους, πορώδης τροφή όπως κέικ και ψωμί μαγειρεύονται πιο εύκολα από τις μεγάλου βάρους, πυκνές τροφές, 
όπως ψητά κρέατα και φαγητά κατσαρόλας. Πρέπει να προσέχετε όταν μαγειρεύετε πορώδης τροφές ώστε οι εξωτερικές 
άκρες να μην γίνουν ξερές και εύθραστες.

Ύψος τροφής

Η μερίδα που βρίσκεται πιο πάνω, ειδικότερα για ψητά κρέατα, μαγειρεύεται πιο εύκολα από εκείνη που βρίσκεται 
χαμηλότερα.

Συνεπώς, είναι φρόνιμο να γυρίζετε τις ψηλές τροφές κατά την διάρκεια του μαγειρέματος συχνά για αρκετέ φορές.

Ποσοστό υγρασίας της τροφής

Επειδή η θερμοκρασία που παράγεται από τα μικροκύματα τείνει να εξατμίζει την υγρασία, σχετικά ξηρές τροφές όπως 
ψητά κρέατα και ορισμένα λαχανικά θα πρέπει είτε να ραντίζονται με νερό πριν από το μαγείρεμα είτε να σκεπάζονται για 
να συγκρατείται η υγρασία.

Ποσοστό κοκάλων και λίπους της τροφής

Τα κόκαλα είναι καλός αγωγός της θερμότητας και το λίπος μαγειρευέται πιο γρήγορα από το κρέας. Απαιτείται προσοχή 
όταν μαγειρεύετε λιπαρά γεμάτα κόκαλα τεμάχια κρέατος ώστε να μην μαγειρεύονται ανομοιομόρφα ή να παραψήνονται.

Ποσότητα τροφής

Ο αριθμός των μικροκυμάτων στον φούρνο σας παραμένει αμετάβλητος ανεξάρτητα από το πόση τροφή μαγειρεύεται. 
Συνεπώς, όσο περισσότερη τροφή τοποθετείτε στον φούρνο, τόσο περισσότερος χρόνος μαγειρέματος απαιτείται. Να 
θυμάστε να μειώνετε τους χρόνους μαγειρέματος κατά τουλάχιστον 1/3 όταν διαιρείτε μια συνταγή. 

Σχήμα τροφής

Τα μικροκύματα διεισδύουν στην τροφή μόνο 2 εκ. περίπου, η εσωτερική στρώση των χονδρών τροφών μαγειρεύεται 
καθώς η θερμότητα που παράγεται από το εξωτερικό μέρος κινείται προς το εσωτερικό μέρος.  Μόνο η εξωτερική άκρη 
της τροφής μαγειρέυεται με ενέργεια μικροκυμάτων. Το υπολοιπό (της τροφής) μαγειρεύεται με μετάδοση θερμότητας. Η 
χειρότερη πιθανή μορφή για μια τροφή που πρόκειται να μαγειρευτεί με μικροκύματα είναι ένα παχύ τετράγωνο.

Οι γωνίες θα καούν πολύ νωρίτερα, πριν ακόμα ζεσταθεί το κεντρικό μέρος. Οι στρογγυλές λεπτές τροφές και οι τροφές 
σε σχήμα δακτυλιδιού μαγειρεύονται επιτυχώς στον φούρνο μικροκυμάτων. 

Σκέπασμα

Ένα σκέπασμα “παγιδεύει” θερμότητα και ατμό με αποτέλεσμα η τροφή να μαγειρεύεται πιο γρήγορα. Χρησιμοποιήστε 
ένα καπάκι ή μια διαφανή μεμβράνη στεγανής περιτύλιξης τροφίμων (τυριών κ.τ.λ.) Με μια γωνία διπλωμένη προς τα 
πίσω για να αποφευχθεί η διαίρεση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Σ ΤΑ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
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Ρόδισμα 

Τα κρέατα και πουλερικά που μαγειρεύονται δεκαπέντε λεπτά ή περισσότερο θα ροδίσουν ελαφρώς στο δικό τους λίπος. 
Τροφή που μαγειρεύεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα μπορεί να περιχυθεί με μια σάλτσα ροδίσματος, όπως 
σάλτσα Worcestershire, σάλτσα σόγια ή σάλτσα μπάρμπεκιου για να επιτευχθεί ένα ελκυστικό χρώμα. Επειδή σχετικά 
μικρές ποσότητες σάλτσας ροδίσματος προστίθενται στην τροφή, η αρχική γεύση της συνταγής δεν αλλάζει.

Σκεπάζοντας με λαδόκολλα

Είναι ένα πιο χαλαρό σκέπασμα από ένα καπάκι ή μια διαφανή μεμβράνη, η τροφή μπορεί να ξεραθεί ελαφρώς. Αλλά 
επειδή το σκέπασμα είναι πιο χαλαρό από ένα καπάκι ή μια διαφανή μεμβράνη, η τροφή ξεραίνεται ελαφρώς.

Τακτοποιήση και χώρος

Χωριστές τροφές όπως ψημένες πατάτες, μικρά κέικ και ορεκτικά ζεσταίνονται πιο ομοιομόρφα εάν τοποθετηθούν στον 
φούρνο σε ίση απόσταση, κατά προτίμηση σε κυκλικό σχήμα. Ποτέ μην στοιβάζετε τρόφιμα το ένα πάνω στο άλλο.

Ανακάτεμα

Το ανακάτεμα είναι μια από τις πιο σημάντικες τεχνικές στην μαγειρική με μικροκύματα.  Στο συμβατικό μαγείρεμα, η 
τροφή ανακατεύεται για να σχηματιστεί μίγμα. Ωστόσο, η τροφή σε μικροκύματα ανακατεύεται για να ανακατεύεται και 
ανακατενέμεται θερμότητα.

Πάντα να ανακατεύετε από το εξωτερικό μέρος προς το κεντρικό καθώς το εξωτερικό της τροφής θερμαίνεται πρώτα.

Αναποδογύρισμα

Μεγάλες, υψηλές τροφές όπως ψητά κρέατα και ολόκληρα κοτόπουλα θα πρέπει να γυρίζονται έτσι ώστε το άνω και κάτω 
μέρος να μαγειρεύονται ομοιομόρφα. Επίσης, είναι μια καλή ιδέα να γυρίζετε το τεμαχισμένο κοτόπουλο και τα 
μπριζολάκια.

Τοποθετώντας παχύτερες μερίδες με την εξωτερική όψη προς τα έξω

Επειδή τα μικροκύματα έλκονται στην εξωτερική πλευρά της τροφής, είναι λογικό να τοποθετείτε παχύτερες μερίδες 
κρέατος, πουλερικών και ψαριών στην εξωτερική άκρη του πιάτου. Με αυτόν τον τρόπο, οι παχύτερες μερίδες θα 
δέχονται την περισσότερη ενέργεια μικροκυμάτων και η τροφή θα μαγειρεύεται ομοιομόρφα.

Προστασία

Φύλλα αλουμινόχαρτου (που εμποδίζουν τα μικροκύματα) μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στις γωνίες ή άκρες 
τετραγώνων και παραλληλόγραμμων σχημάτων τροφής για να αποτραπεί το παραπάνω ψήσιμο αυτών των μερίδων. 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παρά πολύ αλουμινόχαρτο και βεβαιωθείτε πως “κλείνει” το πιάτο, διαφορετικά ίσως να 
προκαλέσει ηλεκτρικό σπινθήρα στον φούρνο.

Ανυψώνοντας (σε επίπεδο)

Παχιές ή πυκνές τροφές μπορούν να ανυψωθούν έτσι ώστε τα μικροκύματα να μπορέσουν να απορροφηθούν από τον 
πάτο και το κέντρο των τροφών.

Τρύπημα

Τροφές με τσόφλι, φλούδα ή μεμβράνη είναι πιθανόν να σκάσουν στον φούρνο εκτός και αν τρυπηθούν πριν από το 
μαγείρεμα. Τέτοιες τροφές είναι κρόκοι και ασπράδια αυγών, μαλάκια και στρείδια, ολόκληρα λαχανικά και φρούτα.

Δοκιμή για να διαπιστωθεί αν μαγειρεύτηκε η τροφή 

Η τροφή μαγειρεύεται τόσο γρήγορα σε έναν φούρνο μικροκυμάτων που είναι σημαντικό να δοκιμάζετε τακτικά Ορισμένες 
τροφές αφήνονται στον φούρνο μικροκυμάτων μέχρις ότου μαγειρευτούν εντελώς, αλλά οι περισσότερες τροφές, όπως 
κρέατα και πουλερικά, απομακρύνονται από τον φούρνο ενώ είναι ακόμα μισοψημένες και υπάρχει το περιθώριο να 
τελειώσει το μαγείρεμά τους κατά την διάρκεια του χρόνου παραμονής. Η εσωτερική θερμοκρασία των τροφών θα 
κυμαίνεται μεταξύ 5 °F (3°C) και 15°F (8°C) κατά την διάρκεια του χρόνου παραμονής

Χρόνος παραμονής 

Οι τροφές έχουν συχνά το περιθώριο να παραμέινουν για 3 με 10 λεπτά αφού έχουν απομακρυνθεί από τον φούρνο 
μικροκυμάτων. Συνήθως οι τροφές σκεπάζονται κατά την διάρκεια του χρόνου παραμονής για να διατηρείται η 
θερμοκρασία, εκτός και αν είναι ξηρές σε υφή (ορισμένα κέικ και μπισκότα για παράδειγμα). Η παραμονή δίνει το 
περιθώριο στις τροφές να ολοκληρωθεί το μαγείρεμά τους και το φαγητό νοστιμίζει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Σ ΤΑ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
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ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ
1 Να διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό.

Πιτσιλιές ή υγρά που κολλούν οιχώματα του φούρνου και μεταξύ της τσιμούχας και της επιφάνειας της πόρτας. 
Είναι καλύτερα να σκουπίζετε αμέσως τις χυμένες ουσίες με ένα νωπό πανί. Ψίχουλα και υγρά απορροφούν 
την ενέργεια μικροκυμάτων και “αυξάνουν” τους χρόνους μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί να 
σκουπίσετε τα ψίχουλα που πέφτουν μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου. Είναι σημαντικό να διατηρείτε αυτή την 
περιοχή καθαρή για να διασφαλίζεται ερμητικό κλείσιμο. Αφαιρέστε τις λιπαρές πιτσιλιές με ένα σαπωνοειδές πανί και 
στην συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά. Ο μεταλικός δίσκος μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή 
στο πλυντήριο πιάτων.

2 Να διατηρείτε το εξωτερικό του φούρνου καθαρό.
Καθαρίστε το εξωτερικό του φούρνου σας με σαπούνι και νερό και στη συνέχεια με καθαρό νερό και στεγνώστε με 
μαλακό πανί ή χαρτι κουζίνας. Για να αποτραπεί ζημιά στα λειτουργικά εξαρτήματα, στο εσωτερικό του φούρνου, το 
νερό δεν θα πρέπει να “τρέχει” στα ανοίγματα του εξαερισμού. Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου ανοίξτε την πόρτα 
για ν’ αποτραπεί η τυχαία έναρξη λειτουργίας του φούρνου και σκουπίστε με ένα νωπό πάνι και αμέσως μετά με ένα 
στεγνό πανί. Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ μετά το καθάρισμα.

3 Εάν συσωρευτεί ατμός στο εσωτερικό ή γύρω από το εξωτερικό μέρος της πόρτας του φούρνου, καθαρίστε τον πίνακα 
με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας 
και σε καμιά περίπτωση δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.

4 Η πόρτα και οι τσιμούχες της πόρτας θα πρέπει να διατηρούνται καθαρές. Χρησιμοποιείστε μόνο ζεστό, με σαπουνάδα 
νερό, ξεπλύνετε και στη συνέχεια στεγνώστε με επιμέλεια.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΣΚΟΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΧΑΛΥΒΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΑ.
Τα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι πιο εύκολο να συντηρηθούν εάν σκουπίζονται συχνά με ένα νωπό πανί.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART DIAGNOSIS™ 
Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία εάν χρειάζεστε ακριβή διάγνωση από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG 
Electronics στην περίπτωση που το προϊόν εμφανίσει βλάβη ή δε λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία 
μόνο κατά την επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, όχι όταν το προϊόν λειτουργεί 
κανονικά.
1. Όταν σας ζητηθεί από τον αντιπρόσωπο του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών,, πλησιάστε το άνω μέρος του τηλεφώνου
    στο λογότυπο Smart Diagnosis™ στον ελεγκτή. 

Μην αγγίξετε τα άλλα πλήκτρα.

2. Με την πόρτα της συσκευής κλειστή,πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ για 3
δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'Loc' στην οθόνη. Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

για 5 επιπλέον δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη '5' στην οθόνη.
(ως εκ τούτου, το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ θα πρέπει να κρατηθεί πατημένο για συνολικά 8 δευτερόλεπτα συνεχόμενα).
Θα ακουστεί μία ηχητική ειδοποίηση που προέρχεται πίσω από το σύμβολο του Smart Diagnosis.

3. Κρατήστε το τηλέφωνο στη θέση του μέχρι να σταματήσει ο ήχος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί αντίστροφη μέτρηση.

4. Όταν λήξει η αντίστροφή μέτρηση και σταματήσει ο ήχος, μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση με τον αντιπρόσωπο
του κέντρου σέρβις, που θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν για ανάλυση.

• Για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μη μετακινείτε το τηλέφωνο όσο διαρκεί η ηχητική
  μετάδοση.
• Εάν ο αντιπρόσωπος του κέντρου service/εξυπηρέτησης πελατών δε λάβει ακριβή μετάδοση των
  δεδομένων, μπορεί να σας ζητηθεί να προσπαθήσετε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Max 

10 mm
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τι συμβαίνει όταν το φωτάκι του φούρνου δεν 
ανάβει;

Μπορεί να υπάρξουν αρκετοί λόγοι που δεν θα ανάψει το φωτάκι 
του φούρνου. Είτε το λαμπάκι κάηκε είτε υπάρχει πτώση του 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ενέργεια μικροκυμάτων περνά μέσα από το 
τζάμι της πόρτας;

Όχι. Οι οπές ή βαλβίδες είναι φτιαγμένες για να επιτρέπουν στο φως 
να περνά. Δεν αφήνουν να περνά η ενέργεια των μικροκυμάτων.

Για ποιο λόγο ηχεί “μπιμ” όταν ένα τμήμα του 
Πίνακα Ελέγχου αγγίζεται;

Το “μπιμ” ηχεί για να εξασφαλιστεί ΄ότι η ρύθμιση έχει γίνει σωστά.

Ο φούρνος μικροκυμάτων θα υποστεί ζημιά 
εάν λειτουργεί άδειος;

Ναι. Ποτέ μην τον χρησιμοποιείτε άδειο ή χωρίς το γυάλινο δίσκο.

Γιατί τα αυγά ορισμένες φορές σκάνε; Όταν ψήνετε ή σιγοβράζετε αυγά, ο κρόκος μπορεί να σκάσει 
εξαιτίας του ατμού που συσσωρεύεται στο εσωτερικό της 
μεμβράνης του κρόκου. Για να αποφευχθεί αυτό, απλώς τρυπήστε 
τον κρόκο πριν από το μαγείρεμα. Ποτέ μην μαγειρεύετε με 
μικροκύματα αυγά με τσόφλι.

Γιατί συνιστάται χρόνος παραμονής αφού έχει 
τελείωσει το μαγείρεμα με μικροκύματα;

Μόλις τελειώσει το μαγείρεμα με μικροκύματα, η τροφή συνεχίζει να 
μαγειρεύεται κατά την διάρκεια του χρόνου παραμονής. Αυτός ο 
χρόνος παραμονής ολοκληρώνει το μαγείρεμα ομοιόμορφα σε 
ολόκληρη την τροφή. Ο συνολικός χρόνος παραμονής εξαρτάται 
από την πυκνότητα της τροφής.

Γιατί ο φούρνος μου δεν μαγειρεύει τόσο 
γρήγορα όσο λέει ο οδηγός μαγειρέματος;

Ελέγξτε τον οδηγό μαγειρέματος ξανά για να βεβαιωθείτε πως έχετε 
ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες και να δείτε τι μπορεί να προκαλέσει 
αποκλίσεις στον χρόνο μαγειρέματος. Οι χρόνοι μαγειρέματος του 
οδηγού και οι ρυθμίσεις θερμότητας είναι υποδείξεις που έχουν 
επιλεγεί στο να αποτραπεί ψήσιμο παραπάνω από το κανονικό, το 
πιο συνηθισμένο πρόβλημα που παρατηρείται σε φούρνο 
μικροκυμάτων. Αποκλισεις στο μέγεθος, σχήμα, βάρος και 
διαστάσεις της τροφής απαιτούν περισσότερο χρόνο μαγειρέματος. 
Χρησιμοποιείστε την δική σας κρίση μαζί με τις υποδείξεις του 
οδηγού μαγειρέματος για να ελέγξετε τις συνθήκες της 
τροφής,ακριβώς όπως θα κάνατε σε μια συμβατική κουζίνα 
μαγειρέματος.

Όταν λειτουργείτε τον φούρνο μικροκυματών, αν χρησιμοποιείται ένα προϊόν όπως το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το 
ασύρματο LAN, Bluetooth, ιατρικό εξοπλισμό, ασύρματο εξοπλισμο κ.λ.π. Χρησιμοποιώντας την ίδια συχνότητα με τον 
φούρνο μικροκυμάτων, το προϊόν μπορεί να λάβει παρεμβολή από αυτά τα προϊόντα. Αυτή η παρεμβολή δεν αποτελεί 
πρόβλήμα του φούρνου μικροκυμάτων ή του προϊόντος και δεν αποτελεί κακή λειτουργία. Συνεπώς, είναι ασφαλές για 
χρήση. O ιατρικός εξοπλισμός μπορεί να λάβει παρεμβολή συνεπώς χρησιμοποιείστε με προσοχή τον ιαρικό εξοπλισμό 
όταν βρίσκεται κοντά στο πρϊόν.

Γιατί εμφανίζετε η λέξη “Cool” ή ο 
εναπομειναν χρόνος μαγειρέματος στην οθόνη 
με ένα θόρυβο ανεμιστήρα μετά το τέλος του 
μαγειρέματος με μικροκύματα;

Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, ο ανεμιστήρας μπορεί να 
λειτουργεί για να κρυώσει τον φούρνο. Η οθόνη θα εμφανίσει την 
ένδειξη “Cool” Αν ανοίξετε την πό ρτα ή πιέσετε μια φορά 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ πριν από την ολοκλήρωση του χρόνου 
μαγειρέματος, ο εναπομείναν χρόνος μαγειρέματος θα εμφανιστεί 
στην οθόνη. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής 

****

• Στα 1000 W και 800 W, η ισχύς εξόδου σταδιακά θα μειώνεται για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Ισχύς εισόδου
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων.

Συχνότητα μικροκυμάτων

Εξωτερικές διαστάσεις

Κατανάλωση ρεύματος

230 V~ 50 Hz

Μέγ. 1000 Watt* (Πρότυπο αξιολόγησης IEC60705)

2450 mhz

1150 Watt

1450 Watt

Μικροκύματα

Γκριλ

476 mm(Π) X 272 mm(Υ) X 387 mm(Β)

900 Watt

Συχνότητα μικροκυμάτων : 2450 MHz +/- 50 MHz (Ομάδα 2 / Κατηγορία B) **

Εξοπλισμός ομάδας 2: Η ομάδα 2 περιέχει όλο τον εξοπλισμό ISM RF όπου επισταμένα δημιουργείται και 
χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται μόνο ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων εύρους από 9 khz έως 400 ghz, με τη 
μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, επαγωγικής ή /και χωρητικής σύζευξης, για την επεξεργασία υλικών 
ή για σκοπούς επιθεώρησης/ανάλυσης.

Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β είναι εξοπλισμός κατάλληλος για οικιακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις που 
συνδέονται άμεσα σε ένα δίκτυο παροχής χαμηλής τάσης που προμηθεύει κτίρια που χρησιμοποιούνται για 
οικιακούς σκοπούς. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο κατόχου στο http://www.lg.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά
απορρίμματα.

2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή
απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει
επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά  που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή
άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση
των περιορισμένων φυσικών πόρων.

3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να
επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο
εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις
πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας  επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.lg.com/global/recycling

MH653

****
Ισχύς εισόδου
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων.

Συχνότητα μικροκυμάτων

Εξωτερικές διαστάσεις

Κατανάλωση ρεύματος

230 V~ 50 Hz

Μέγ. 1200 Watt* (Πρότυπο αξιολόγησης IEC60705)

2450 mhz

1350 Watt

1500 Watt

Μικροκύματα

Γκριλ

544 mm(Π) X 307 mm(Υ) X 456 mm(Β)

1000 Watt

MH723

• Στα 1200 W και 1000 W, η ισχύς εξόδου σταδιακά θα μειώνεται για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Convection

Convection
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