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Μοντέλο : CMW 2070M 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

∆ιαβάστε µε προσοχή το βιβλίο οδηγιών πριν δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε το φούρνο µικροκυµάτων. ∆ιατηρείστε το 

βιβλίο ώστε να το συµβουλεύεστε όταν  παραστεί ανάγκη. Συµπληρώστε τον αριθµό παραγωγής που αναγράφεται στην 

ταµπέλα του προϊόντος και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση .  

 

Αριθµός Παραγωγής  : 



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

α)Μην χρησιµοποιείτε  το φούρνο µικροκυµάτων όταν η πόρτα είναι ανοικτή , έτσι αποφεύγετε να εκτεθείτε στα 

µικροκύµατα . Μην επεµβαίνετε στο µηχανισµό ασφάλειας της πόρτας  

β) Μην τοποθετείτε κανένα αντικείµενο ανάµεσα στη πόρτα και την εµπρόσθια επιφάνεια του φούρνου, µην αφήνετε να 

µαζεύεται βρωµιά και υπόλοιπα απορρυπαντικού επάνω στην επιφάνεια του φούρνου.  

γ) Mη λειτουργείτε το φούρνο αν έχει κάποια βλάβη. Εϊναι σηµαντικό η πόρτα του φούρνου να κλείνει σωστά και να 

µην υπάρχει βλάβη  

• στην πόρτα 

• στους συνδέσµους 

• στα λάστιχα/ τσιµούχες 

δ) Μην δοκιµάσετε να επισκευάσετε τη συσκευή µόνοι σας . Καλέστε τεχνικό  για την αποκατάσταση. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
 
Ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες αποφεύγετε  το κίνδυνο να  εκτεθείτε σε µικροκύµατα , να πάθετε ηλεκτροπληξία, να προκαλέσετε  

βραχυκύκλωµα  ή να προκληθεί  ζηµιά σε άτοµα ή πράγµατα  

 
1. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 

χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 
2. Χρησιµοποιείστε τη συσκευή αποκλειστικά για 

την χρήση που περιγράφει το εγχειρίδιο. 
Αποφεύγετε τη χρήση σπρέι και διαβρωτικών 
υλικών  για το καθαρισµό της συσκευής Η 
συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση 
και ιδιαίτερα για το ζέσταµα τροφίµων, 
οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ανοίκεια προς τη 
συσκευή. 

3. Μην λειτουργείτε τη συσκευή εν κενό  
4. Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

παρουσιάζει φθορές για την αντικατάσταση του 
απευθυνθείτε στα Κέντρα Τεχνικής υποστήριξης, 
ή σε εξειδικευµένο τεχνικό. Η αντικατάσταση του 
καλωδίου από µη ειδικό εγκυµονεί κίνδυνο. 

5. Επισήµανση:Μην αφήνετε τα παιδιά να 
χρησιµοποιούν το φούρνο χωρίς την επίβλεψη 
σας .Εξηγείστε στα παιδιά το τρόπο λειτουργίας 
της συσκευής ώστε να το χρησιµοποιούν σωστά 
και ασφαλώς. 

6. Για να µειώσετε το κίνδυνο ανάφλεξης στο 
εσωτερικό του θαλάµου : 

 
   a.  Μην αποµακρύνεστε από το φούρνο όταν 
ζεσταίνετε τρόφιµα σε χάρτινη ή πλαστική 
συσκευασία (κίνδυνος ανάφλεξης της συσκευασίας) 

               b.  Αποµακρύνετε τις µεταλλικές χειρολαβές     και τα 
µεταλλικά στοιχεία των δοχείων πριν τα τοποθετείσετε µέσα στη 
συσκευή για ζέσταµα  
               c.  Εάν διαπιστώσετε καπνό µέσα στο θάλαµο 
διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε την από 
την ηλεκτρική παροχή και διατηρείστε την πόρτα κλειστή ώστε 
να σβήσουν οι φλόγες. 
               d.Μην χρησιµοποιείτε το θάλαµο του φούρνου  σαν 
αποθηκευτικό χώρο  για χαρτιά,εργαλεία της κουζίνας ,για 
τρόφιµα όπως ψωµί, µπισκότα κλπ. 

7.Επισήµανση: Υγρά και γενικά τα τρόφιµα δεν πρέπει να 
θερµαίνονται ενόσω βρίσκονται µέσα σε ερµητικές 
συσκευασίες γιατί µπορεί να εκραγούν.   
8.Το ζέσταµα στα µικροκύµατα ροφηµάτων µπορεί να 
προκαλέσει βρασµό και µετά το πέρας της διαδικασίας 
ζεστάµατος, προσέχετε όταν έρχεστε σε επαφή µε τα 
δοχεία που τα περιέχουν 

 

9. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο για το τηγάνισµα . Το 
ζεστό λάδι µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο φούρνο 
ενώ παραµένει πάντα ο κίνδυνος εγκαύµατος.  

10. Μην δοκιµάσετε να ζεστάνετε στο φούρνο αυγά µε το 
τσόφλι ωµά ή ήδη βρασµένα γιατί υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης (ο κίνδυνος παραµένει και µετά το πέρας της 
διαδικασίας ζεστάµατος) 

11. Πριν τοποθετήσετε στο φούρνο τρόφιµα µε σκληρή 
φλούδα , όπως πατάτες ,µήλα ,κάστανα,κολοκύθια 
,τρυπήστε τα µε ένα αιχµηρό αντικείµενο.  

12. Αναδεύετε το περιεχόµενο του µπιµπερόν και των 
συσκευασιών παιδικών τροφών ,πριν το δώσετε  είναι 
σκόπιµο να ελέγχετε και την θερµοκρασία του ώστε να 
αποφύγετε το κίνδυνο εγκαύµατος. 

13. Τα σκεύη τα οποία χρησιµοποιείτε για να 
τοποθετήσετε το φαγητό  που θα ζεστάνετε µπορεί να 
θερµανθούν ,µεταφορά θερµότητας από το φαγητό. 
Μεταφέρετε τα σκεύη µε την βοήθεια πιάστρων. 

14. Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά σκεύη κατάλληλα για 
χρήση στα  µικροκύµατα 

15. Επισήµανση: Η αποκατάσταση βλάβης ή επεµβάσεις 
πουπρουποθέτουν την αφαίρεση των προστατευτικών 
καλυµµάτων από τις εκποµπές µικροκυµάτων 
εγκυµονεί κίνδυνο και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 
από ειδικευµένο τεχνίτη.   

16. Η συσκευή αυτή ανήκει στην Οµάδα 2 Κατηγορία Β 
των συσκευών ISM. Ο ορισµός της οµάδας 2 ,στην 
οποία συµπεριλαµβάνονται όλες οι συσκευές ISM 
(Βιοµηχανικές, Επιστηµονικές  και Ιατρικές ), δηλαδή 
όλες εκείνες τις συσκευές όπου η χρησιµοποιούµενη 
ενέργεια  γίνεται µε εκποµπή ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων  για την επεξεργασία υλικών και 
µηχανηµάτων διάβρωσης  µε την βοήθεια σπινθήρα e 
Ως µηχανήµατα της κατηγορίας Β νοούνται όλα εκείνα 
που µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε εγκαταστάσεις και 
ιδρύµατα στην επικράτεια τα οποία συνδέονται 
απευθείας σε δίκτυο χαµηλής τάσης  που τροφοδοτεί 
το δίκτυο οικιακής χρήσης.  

17. Η συσκευή αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιείται από 
άτοµα µε κινητά προβλήµατα ,από παιδιά , άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες ή άτοµα που δεν έχουν εξοικειωθεί µε 
την χρήση τέτοιων συσκευών. Η χρήση από αυτά τα 
άτοµα µπορεί να γίνει υπό την επίβλεψη τρίτου 
υπεύθυνου για την ασφάλεια τους    

18. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή.             
              
 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ονομαστική τάση 230V-240V/50Hz 

Ονομαστική ισχύς εισόδου  1200W (μικροκύματα) 

Ονομαστική ισχύς εξόδου  Μικροκύματα   700W 

Συχνότητα μικροκυμάτων 2450MHz 

Εξωτερικές διαστάσεις 262mm(A)x452mm(P)x370mm(L) 

Διαστάσεις θαλάμου φούρνου 220mm(A)x315mm(P)x294mm(L) 

Χωρητικότητα φούρνου 20 lt 

Ομοιογένεια μαγειρέματος Με περιστρεφόμενο δίσκο 

Καθαρό βάρος περίπου 12 Kg 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει από την  εσωτερική 
επιφάνεια της πόρτας  τα υλικά συσκευασίας  

2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε ότι ο φούρνος δεν έχει κάποια 
από τις ζηµιές που ακολουθούν, στραβή ή 
τσακισµένη πόρτα ,κατεστραµµένες τσιµούχες πόρτας 
,µεντεσέδες ή κλείστρα  σπασµένα ή λείπουν 
,χτυπήµατα στο εσωτερικό του θαλάµου ή στην 
πόρτα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση µην 
χρησιµοποιήσετε το φούρνο πριν επικοινωνήσετε µε 
ειδικευµένο τεχνικό των κέντρων τεχνικής 
υποστήριξης.   

3. Τοποθετείστε την συσκευή σε επίπεδη και στερεή 
επιφάνεια που µπορεί να αντέξει το βάρος της και 
εκείνο των τροφίµων που θα τοποθετηθούν για 
µαγείρεµα. 

4. Η σωστή κυκλοφορία του αέρα είναι βασική 
προϋπόθεση για την σωστή του λειτουργία  . Αφήστε  
20 cm αέρα στην οροφή της συσκευής ,  10 cm στη 
πλάτη της και 5 cm  στις δύο πλευρές Μην αφαιρείτε 
τα ποδαράκια στήριξης. 

 

  
5. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο χωρίς τον γυάλινο 

περιστρεφόµενο δίσκο, χωρίς τις ροδέλες στήριξης 
και τον πίρο σωστά τοποθετηµένο στην βάση του.  

6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν εµφανίζει 
φθορές ,ότι δεν ακουµπά σε ζεστές ‘η αιχµηρές 
επιφάνειες και ότι δεν περνά κάτω από τη συσκευή. 

7. Η πρίζα σύνδεσης µε την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη ώστε 
να είναι εφικτή η αποσύνδεση της συσκευής σε 
περίπτωση 

8. Μην χρησιµοποιείτε το φούρνο σε ανοικτούς  
υπαίθριους χώρους. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ  

Η λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων µπορεί να προκαλέσει 
παράσιτα στο ραδιόφωνο, τηλεόραση ή παρόµοιες συσκευές. 
Για να περιορίσετε ή να αποφύγετε αυτό το πρόβληµα πρέπει 
να :  

1. Καθαρίστε το φούρνο και τις τσιµούχες του. 
2. Αλλάξτε προσανατολισµό στη κεραία  του 

ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης  

3. Αλλάξτε θέση στο φούρνο µικροκυµάτων σε σχέση µε 
την κεραία  . 

4. Αποµακρύνετε το φούρνο µικροκυµάτων από την 
κεραία . 

5. Συνδέστε το φούρνο µικροκυµάτων σε µια άλλη πρίζα 
ώστε ο φούρνος µικροκυµάτων και ο δέκτης της 
τηλεόρασης/ραδιοφώνου να βρίσκονται σε 
διαφορετικό κύκλωµα. 
 

 

 

 



ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ  

1. Τοποθετείστε τα τρόφιµα τακτικά ,τα µεγαλύτερα 
κοµµάτια στην εξωτερική διάµετρο του πιάτου .  

2. Ελέγχετε την διάρκεια µαγειρέµατος.Επιλέξτε την 
µικρότερη διάρκεια και αυξήστε το χρόνο εάν 
χρειαστεί .Τα πολύ µαγειρεµένα φαγητά µπορεί να 
καπνίσουν ή να καούν.  

3. Κατά την διάρκεια µαγειρέµατος καλύψτε το 
φαγητό,µε αυτό το τρόπο θα διατηρήσετε το φούρνο 
καθαρό και το φαγητό θα µαγειρευτεί οµοιόµορφα.  

4. Όταν µαγειρεύετε µε µικροκύµατα πρέπει να γυρίστε 
το φαγητό µία φορά ,µε αυτό το τρόπο πουλερικά και 
µπιφτέκια θα ψηθούν πιο γρήγορα.  

5. Αλλάξτε θέση στα µπιφτέκια  στη µέση του χρόνου 
ψησίµατος..από πάνω κάτω και από την µέση στην 
άκρη του πιάτου. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗ  

Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί µε γείωση.  
Ο φούρνος µικροκυµάτων συνοδεύεται από ένα καλώδιο 
παροχής και πρίζα µε γείωση. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί 
µε µια πρίζα σε τοίχο που έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί 
σωστά µε την γείωση. Η γείωση της συσκευής περιορίζει το 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας  γιατί  σε περίπτωση 
βραχυκυκλώµατος προσφέρει οδό διαφυγής στο ηλεκτρικό 
ρεύµα. Είναι σκόπιµο ο φούρνος να συνδεθεί σε ένα  
ξεχωριστό κύκλωµα ρεύµατος που θα παρέχει ενέργεια 
αποκλειστικά σε αυτό,Η χρήση υψηλού βολτάζ ρεύµατος  είναι 
επικίνδυνη και σε περίπτωση φωτιάς ή άλλου ατυχήµατος 
µπορεί να καταστρέψει το φούρνο.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λανθασµένη χρήση της γείωσης της πρίζας 
εγκυµονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  
 
 
Σηµείωση : 

 

1.  εάν έχετε κάποια απορία σχετικά µε την σύνδεση µε την 
ηλεκτρική παροχή και την γείωση της συσκευής ,απευθυνθείτε 
σε ειδικευµένο τεχνήτη ή άτοµο των Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Ο κατασκευαστής και ο µεταπωλητής δεν αναγνωρίζουν 
καµία ευθύνη για ζηµιές /βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε 
πρόσωπα  ή σε πράγµατα εξαιτίας της ελλιπούς τήρησης των 
οδηγιών σύνδεσης της συσκευής µε το δίκτυο ηλεκτρικής  
παροχής. 
Τα σύρµατα του καλωδίου παροχής τηρούν τα χρώµατα  της 
ακόλουθης κωδικοποίησης 
Κίτρινο -Πράσινο = ΓΕΙΩΣΗ 
Μπλε = Ουδέτερο 
Καφέ  = Φάση. 

 

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί : 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί ασφαλώς στο 

δίκτυο.Αν όχι αφαιρέστε την πρίζα από το φις 

περιµένετε 10δεύτερα και ανατοποθετείστε την 

καλά στο φις. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια στο πίνακα κεντρικής 

παροχής  δεν έχει βραχυκυκλώσει. Εάν δεν 

εµφανίζει βλάβη δοκιµάστε µε µια άλλη συσκευή. 

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραµµατίσει σωστά τη 

συσκευή και τον χρονοδιακόπτη. 

4. Βεβαιωθείτε έχετε κλείσει σωστά την πόρτα και ότι 

ο µηχανισµός ασφάλειας  έχει ενεργοποιηθεί. 

∆ιαφορετικά τα κύµατα µικροκυµάτων δεν θα 

διοχετευθούν µέσα στο φούρνο.  

 

Εάν παρόλα αυτά το πρόβληµα δεν αποκατασταθεί ,ζητήστε την βοήθεια ενός εξειδικευµένου τεχνικού 

.Μην δοκιµάσετε να αποκαταστήσετε τη βλάβη µόνος σας επεµβαίνοντας στη συσκευή.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών  

Σε περίπτωση που η συσκευή σας εµφανίσει κάποιο πρόβληµα στην λειτουργία της  και πριν καλέσετε το κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης  είναι σκόπιµο να ελέγξετε :Εάν η πρίζα είναι καλά τοποθετηµένη στο φις. Εφόσον  η 
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συσκευή εξακολουθεί να µην λειτουργεί  αποσυνδέστε την χωρίς να δοκιµάσετε να επέµβετε σε αυτή , 
απευθυνθείτε  στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης 

Gias Service στο τηλέφωνο 8011505050 (αστική χρέωση σε όλη την επικράτεια). 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η συσκευή συνοδεύεται από το  πιστοποιητικό εγγύησης  στο οποίο αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
ισχύος της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 24 µήνες από την ηµέρα αγοράς της συσκευής όπως αυτή 
προκύπτει από το τιµολόγιο αγοράς ή άλλο επίσηµο παραστατικό .Το πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι 
σωστά συµπληρωµένο και να επιδεικνύεται στο τεχνικό προκειµένου να πιστοποιήσει ότι η επέµβαση γίνεται σε 
καθεστώς εγγύησης, συνοδευόµενο από επίσηµο παραστατικό αγοράς µε το όνοµα του πωλητή και ηµεροµηνία 
πώλησης . 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ έως 5 Χρόνια   

Εάν επιθυµείτε να επεκτείνετε την διάρκεια εγγύησης έως 5 χρόνια  απευθυνθείτε στο τµήµα τεχνικών υπηρεσιών 
Candy Hellas Ζαγοράς και Παραδείσου 29 Μαρούσι  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 2106845750 εσωτερικό 2 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ η ΚΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης είναι τα µόνα αρµόδια για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή κακής λειτουργίας 
. Καλέστε το 80111505050 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα) προκειµένου να συνδεθείτε µε το πλησιέστερο 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Στις επικοινωνίες σας µε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης πρέπει να αναφέρεσθε στον αριθµό µητρώου και στα 
στοιχεία παραγωγής της συσκευής (πρόκειται για 16 χαρακτήρες που αρχίζουν µε τον αριθµό 3 ) που 
αναγράφονται  στο πιστοποιητικό εγγύησης αλλά  και στην ετικέτα του προϊόντος. Με αυτό το τρόπο θα 
βοηθήσετε στην ταχύτερη και πιο αποτελεσµατική επέµβαση του τεχνικού 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΕΥΟΥΣ 

1. 
καλύτερα σκεύη για μικροκύματα  είναι 
εκείνα με διαφανές υλικό γιατί 

διαπερνώνται πιο εύκολα από τα 

μικροκύματα και το φαγητό ζεσταίνεται 
. 

2. 
τα μεταλλικά σκεύη είναι ακατάλληλα 

γιατί δεν είναι διαπερατά από τα 
μικροκύματα  και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται. 

3. 
Μην χρησιμοποιείτε σκεύη από 

ανακυκλωμένο χαρτί  γιατί μπορεί να 

περιέχουν ρινίσματα σιδήρου που 
μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες  και 

ή φωτιά.  

4. 
Η χρήση στρογγυλών/η οβάλ 
πιάτων είναι πιο ενδεδειγμένη  μια 

και το φαγητό στις γωνίες τείνει να 

μαγειρεύεται πολύ.  
5. 

 Η κάλυψη του φαγητού  με λεπτές  

λουρίδες αλουμινίου για να 

αποφύγετε το υπερβολικό 
μαγείρεμα είναι επιτρεπτή αρκεί  να 

μην υπερβάλλετε στην ποσότητα 

και να απέχουν τουλάχιστον 2,5  
εκατοστά από την εσωτερική 

επιφάνεια του θαλάμου. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε γενικές οδηγίες για να επιλέξετε κατάλληλα σκεύη για τα 

μικροκύματα 

ΣΚΕΥΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ  

Σκεύη από πυρίμαχο γυαλί Ναι 

Γυάλινα μη πυρίμαχα σκεύη Οχι 

Κεραμικά πυρίμαχα σκεύη Ναι 
Πλαστικά πιάτα για μικροκύματα Ναι 
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Χαρτί κουζίνας Ναι  

Μεταλλικός δίσκος Οχι 

Μεταλλική σχάρα Όχι 

Χαρτί  και δοχεία αλουμινίου  Όχι 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

1. 
Μηχανισμός ασφάλειας πόρτας . 

2. 
Φεγγίτης πόρτας 

3. 
Σύστημα στήριξης περιστρεφόμενου δίσκου 

4. 
Πίνακας ελέγχου  

5. 
Οδηγός κυμάτων  

6. 
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από δύο χειριστήρια το ένα 

είναι για την διάρκεια λειτουργίας,το άλλο για την ισχύ 

λειτουργίας . 
 

Επιλογέας ισχύος  
Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε να μαγειρεύετε στα 

μικροκύματα είναι η επιλογή της ισχύος λειτουργίας με την 
βοήθεια του επιλογέα ισχύος. 

 

Επιλογέας διάρκειας 

 

Προσφέρει την δυνατότητα επιλογής της διάρκειας 

λειτουργίας από ο- 30 λεπτά. Οι ενδείξεις του χρόνου 

αναγράφονται. 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

 

Δίνεται η δυνατότητα 6 επιλογών ισχύος .Η αύξηση της 

ισχύος γίνεται περιστρέφοντας τον επιλογέα προς τα δεξιά . 
Ακολουθεί ενδεικτική περιγραφή των 6 επιπέδων ισχύος.  

 

 

 Αποδιδόμενη ισχύς  Περιγραφή 

1 100% Υψηλή  

2 85% Μέτρια-υψηλή 

3 66% Μέτρια 

4 48% Μέτρια-χαμηλή 

5 40% Απόψυξη 

6 17% Χαμηλή 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Για να ξεκινήσετε να µαγειρεύετε πρέπει να : 

1.-Τοποθετήσετε το φαγητό µέσα στο φούρνο και να κλείσετε την πόρτα 

2.-Να περιστρέψετε τον επιλογέα ισχύος και να επιλέξετε ισχύ λειτουργίας 

3.-Με την βοήθεια του επιλογέα διάρκειας να επιλέξετε διάρκεια λειτουργίας 

Σηµείωση :Μόλις επιλέξετε διάρκεια λειτουργίας η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί. 

Εάν η διάρκεια που θέλετε να επιλέξετε είναι µικρότερη των 2 λεπτών ,περιστρέψτε τον επιλογέα πέρα από τα 2 

λεπτά και µετά επιστρέψτε στην ένδειξη µε την ακριβή ώρα. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΗ∆ΕΝ κάθε φορά που βγάζετε το 

φαγητό από το φούρνο πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος µαγειρέµατος που είχατε επιλέξει ή όταν ο φούρνος δεν 

χρησιµοποιείται . Για να διακόψετε τη λειτουργία του φούρνου  πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ανοίγµατος της 

πόρτας ή να ανοίξετε την πόρτα µε την χειρολαβή. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

1. 
Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού και συντήρησης 
πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής και 
να την αποσυνδέσετε από την παροχή. 

2. 
Ο θάλαµος του φούρνου πρέπει να διατηρείται 
καθαρός. Καθαρίστε µε ένα βρεγµένο πανί το 
εσωτερικό του φούρνου από υπολείµµατα τροφής 
και πιτσιλίσµατα λίπους .Χρησιµοποιείστε ένα 
ουδέτερο απορρυπαντικό όταν ο φούρνος είναι πολύ 
λερωµένος. Αποφεύγετε τη χρήση σπρέι  και άλλων 
λειαντικών απορρυπαντικών που µπορεί να 
λεκιάσουν, γρατσουνίσουν ή θαµπώσουν την 
επιφάνεια της πόρτας.   

3. 
Ο καθαρισµός της εξωτερικής επιφάνειας του 
φούρνου πρέπει να γίνει µε ένα υγρό πανί 
.Προκειµένου να µην προκαλέσετε ζηµιά στα 
λειτουργικά µέρη της συσκευής φροντίστε ώστε να 
µην περάσει νερό από τους αεραγωγούς προς το 
εσωτερικό της συσκευής 

4. 
Καθαρίζετε συχνά και τις δύο επιφάνειες της πόρτας 
και του φεγγίτη από τυχόν πιτσιλίσµατα και λίπος µε 
ένα βρεγµένο πανί.Μην χρησιµοποιείτε 
απορρυπαντικά που περιέχουν λειαντικές ουσίες.  

5. 
Μην αφήνετε υγρό τον πίνακα ελέγχου.Κατά την 
διάρκεια καθαρισµού του πίνακα ελέγχου η πόρτα 
πρέπει να παραµένει ανοικτή  ώστε να µην υπάρχει 
κίνδυνος να τεθεί η συσκευή σε λειτουργία . 

6. 
άν στο εσωτερικό της πόρτας της συσκευής 
σχηµατισθεί  ατµός καθαρίστε το µε ένα στεγνό πανί 
.Αυτό συµβαίνει όταν ενόσω ο φούρνος βρίσκεται σε 
λειτουργία υπάρχει πολύ υγρασία . Είναι φυσικό. 

7. 
Αν παραστεί ανάγκη να αφαιρέσετε το δίσκο για να 
τον καθαρίσετε  

                 Πλύνετε το δίσκο µε ζεστό νερό ή στο πλυντήριο 
πιάτων .  

8. 
Οι ροδέλες της βάσης στήριξης και ο πυθµένας 
του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά 
γιατί έτσι αποφεύγεται η θορυβώδης λειτουργία 
του φούρνου. Περάστε το εσωτερικό του 
φούρνου µε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. Η 
βάση στήριξης µπορεί να πλυθεί µε ζεστό νερό 
ή στο πλυντήριο των πιάτων.  
Όταν θα ξαναβάλετε το πίρο στη θέση του  
βεβαιωθείτε ότι τον έχετε τοποθετήσει σωστά.   

    9.Για να εξαφανίσετε τις µυρωδιές από το φούρνο 
σας ανακατέψτε σε µια κούπα νερού φλούδα και χυµό 
από ένα λεµόνι και λειτουργείστε το φούρνο σας για 5 
λεπτά. Μετά καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό του 
φούρνου µε ένα υγρό ύφασµα 
10.Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το λαµπτήρα 
φωτισµού της συσκευής  Πρέπει να απευθυνθείτε  στις 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης . 
11.Ο φούρνος πρέπει να πλένεται τακτικά και τα 
υπόλοιπα φαγητού να αποµακρύνονται από τις 
εσωτερικές επιφάνειες. Η παράλειψη επιµελούς 
καθαρισµού της συσκευής µπορεί να φθείρει τις 
εσωτερικές επιφάνειες να επηρεάσει αρνητικά την 
ανθεκτικότητα της συσκευής ενώ εγκυµονεί και 
κίνδυνο.  
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Αυτή η συσκευή πληροί την υπάριθµ. 2002/96/CE Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Βεβαιωθείτε ότι η 
απόσυρση της συσκευής θα γίνει µε τον προσήκοντα τρόπο, έτσι συµβάλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και 
την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής απόσυρσης.

Το σύµβολο µε το οποίο έχει µαρκαριστεί η συσκευή  δηλώνει ότι η συσκευή αυτή  δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως  κοινό απόρριµµα. Για την 
ορθή απόσυρση της συσκευής απευθυνθείτε στην Εταιρεία Ανακύκλωση ΑΕ  τηλέφωνο 210 5319762-66 για να σας κατευθύνει στο κέντρο 
ανακύκλωσης του ∆ήµου  

της περιοχής σας. 

 


