
ΜΟΝΤΕΛΑ EGO-G25DCW
EGO-G25DCO
EGO-G25DCG
EGO-G25DCS
EGOG25DCH

Οδηγίες χρήσεως Φούρνου μικροκυμάτων

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε και να
κάνετε χρήση του φούρνου. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να το
συμβουλεύεστε όποτε χρειαστεί. Το βιβλίο πρέπει να συνοδεύει τη
συσκευή



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Μην δοκιμάσετε να λειτουργήσετε αυτό τον φούρνο μικροκυμάτων με ανοικτή πόρτα γιατί μπορεί να σας
εκθέσει σε επικίνδυνη ποσότητα μικροκυμάτων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρείτε σε άριστη κατάσταση
τους μηχανισμούς στήριξης και ασφάλισης της πόρτας.

2.Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της πόρτας και της πρόσοψης της συσκευής. Καθαρίζετε σχολαστικά
,μετά από κάθε χρήση ,τις τσιμούχες της πόρτας από τυχόν υπόλοιπα τροφών και λιπαρών ουσιών.

3. Μην δοκιμάσετε να λειτουργήσετε το φούρνο εάν παρουσιάσει κάποια βλάβη. Για να ελέγξετε την
σωστή λειτουργία του φούρνου πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι σωστά κλεισμένη και δεν
εμφανίζει κάποια ζημιά :
a. Η πόρτα δεν είναι παραμορφωμένη
b. Οι μεντεσέδες και το κλείστρο να είναι ανέπαφα και σωστά τοποθετημένα.
c. Οι επιφάνεια επαφής της πόρτας και οι τσιμούχες να εφάπτονται ερμητικά.

4. Η επισκευή του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη
των κέντρων τεχνικής υποστήριξης Gias Service.
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ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ
230-240V~50Hz, 1400W(Μικροκύματα)

Κατανάλωση ενέργειας :
1000W (Grill)

Παραγόμενη ισχύς : 900W

Συχνότητα λειτουργίας : 2450MHz
Εξωτερικές διαστάσεις: 291mm(H)×498mm(W)×410mm(D)
Διαστάσεις θαλάμου : 220mm(H)×340mm(W)×320mm(D)
Χωρητικότητα : 23 λίτρα
Ομοιογένεια μαγειρέματος Περιστρεφόμενοι δίκσοι
Καθαρό βάρος Περίπου .13.4 kg

ΠΠΡΡΙΙΝΝ ΑΑΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΘΘΕΕΙΙΤΤΕΕ ΣΣΤΤΟΟ ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΣΣ

Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί :
1. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένος .Εάν δεν είναι αποσυνδέστε την πρίζα ,περιμένετε 10

δεύτερα και συνδέστε τον ξανά στερεά.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πέσει η ασφάλεια στο γενικό ή δεν έχει καεί. Εάν δεν εμφανίζουν κανένα

πρόβλημα δοκιμάστε την λειτουργία της πρίζας συνδέοντας μια άλλη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραμματίσει σωστά τη συσκευή και έχετε ενεργοποιήσει το χρονοδιακόπτη.

4. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι σωστά σφαλισμένη και ο μηχανισμός ασφαλείας της πόρτας ενεργοποιημένος .
Διαφορετικά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία των μικροκυμάτων .

Εάν παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει ,πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μην
δοκιμάσετε να ρυθμίσετε ή να αποκαταστήσετε τη βλάβη μόνοι σας.

ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας από το θάλαμο.
2. ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά ,στραβωμένη πόρτα, τσιμούχες

κατεστραμμένες, μεντεσέδες σπασμένοι ή ξεβιδωμένοι, χτυπήματα στο εσωτερικό του θαλάμου ή στην
πόρτα. Εάν υπάρχει κάποια ζημιά μην δοκιμάσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή πριν επικοινωνήσετε με
εξουσιοδοτημένο προς τούτο τεχνίτη.

3. Τοποθετείστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και στερεή επιφάνεια η οποία μπορεί να δεχτεί το φούρνο με το
μέγιστο προβλεπόμενο φορτίο .

4. Μην τοποθετείτε το φούρνο κοντά σε πηγές θερμότητας ,σε σημεία με υγρασία ή κοντά σε εύφλεκτε ύλες.
5. Για την σωστή λειτουργία του φούρνου απαιτείται ο επαρκής εξαερισμός του χώρου. Πάνω από το

φούρνο αφήστε ένα κενό 20cm ,10 cm στην πίσω πλευρά του φούρνου και 5cm γύρω από το φούρνο.
Μην καλύπτετε ή παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής. Μην αφαιρείτε τα ποδαράκια
στήριξης της συσκευής .

6. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο ,την βάση στήριξης και τον πίρο περιστροφής
σωστά τοποθετημένο.
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7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν παρουσιάζει φθορές ότι δεν έχει πιαστεί κάτω από το φούρνο και ότι
δεν εφάπτεται σε θερμές ή αιχμηρές επιφάνειες.

8. Η πρίζα σύνδεσης της συσκευής με την παροχή πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιμο ώστε να είναι
εφικτή η αποσύνδεση σε περίπτωση ανάγκης.

9. Μην λειτουργείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο .

ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΓΓΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΦΦΟΟΥΥΡΡΝΝΟΟΥΥ

Η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί. Η συσκευή διαθέτει καλώδιο παροχής  με γείωση και φις με πόλο γείωσης.
Το καλώδιο πρέπει να συνδεθεί με μια πρίζα στο τοίχο η οποία να διαθέτει γείωση και να είναι εγκατεστημένη
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η γείωση προστατεύει από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση
βραχυκυκλώματος γιατί προσφέρει διαφυγή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι σκόπιμο η σύνδεση του φούρνου να
γίνεται σε αποκλειστικό για αυτή τη χρήση κύκλωμα που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής
όπως αυτές αναγράφονται στο ειδικό πινακιδάκι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά η χρής ρεύματος μεγαλύτερης
ισχύος μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή και να προκαλέσει ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η λανθασμένη χρήση της γείωσης μπορεί να γίνει αιτία ηλεκτροπληξίας  .
Σημείωση :
1.Εάν έχετε απορίες σχετικά με την γείωση ή τις οδηγίες που αφορούν στην ηλεκτρική σύνδεση της

συσκευής πρέπει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
2. Ο κατασκευαστής και ο μεταπωλητής δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν

στη συσκευή ,σε άτομα ή σε πράγματα από την μη τήρηση των οδηγιών που αφορούν στην σύνδεση της
συσκευής με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Tα σύρματα του καλωδίου παροχής είναι έγχρωμα και ακολουθούν τον
πιο κάτω κώδικα αναφοράς

Πράσινο &Κίτρινο : ΓΕΙΩΣΗ
Μπλε= ουδέτερο
Καφέ = ΦΑΣΗ

ΜΜΑΑΓΓΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ

Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις συσκευές ραδιοφώνου ,
TV,οι παρεμφερείς συσκευές .Για να μειώσετε ή να εκλείψετε την παρουσία παρεμβολών πρέπει να λάβετε
τα πιο κάτω μέτρα:
1. Καθαρίστε την πόρτα, τις τσιμούχες της πόρτας και την επιφάνεια στην οποία εφάπτονται.
2. Αλλάξτε προσανατολισμό στην αντένα λήψης του ράδιο και της τηλεόρασης.
3. Αλλάξτε θέση στο φούρνο μικροκυμάτων σε σχέση με τη συσκευή λήψης (ράδιο-τηλεόραση)
4 Τοποθετείστε το φούρνο μικροκυμάτων μακριά από τη συσκευή.
5 Συνδέστε το φούρνο σε άλλη πρίζα έτσι ώστε φούρνος και συσκευή να μην βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα.
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ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΟΟΥΥΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ
Η χρήση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών προϋποθέτει την τήρηση βασικών κανόνων ασφάλειας μεταξύ των οποίων και όσων
ακολουθούν :
ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να αποφύγετε την πρόκληση εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς καθώς και την πρόκληση τραυματισμού
από την ‘έκθεση σε υπερβολική ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ..
1. Πριν κάνετε χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
2. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την χρήση για την οποία προορίζεται και η οποία περιγράφεται στο βιβλίο

οδηγιών. Μην χρησιμοποιείτε καυστικές ουσίες και ατμό μέσα στη συσκευή. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για το
ζέσταμα και το μαγείρεμα των τροφίμων. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση ,δεν είναι κατάλληλη για
χρήση στο εργαστήριο ή βιομηχανική χρήση.

3. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο άδειο.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν φθορές ,εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πάθει

ζημιά ή έχει πέσει. Εάν το καλώδιο εμφανίζει φθορές πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο ίδιο το οποίο θα προμηθευτείτε από
τα σημεία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο
προς τούτο τεχνικό προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση της συσκευής από ανήλικους σε συνδυαστική λειτουργία εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που
αναπτύσσονται ,πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια τους.

6. ΠΡΟΣΟΧΗ :Η χρήση της συσκευής από τα παιδιά προϋποθέτει ότι τους έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες, ότι τις έχουν
κατανοήσει και ότι γνωρίζουν και έχουν καταλάβει ότι η λανθασμένη χρήση του φούρνου εγκυμονεί κίνδυνο.

7. Για την αποφυγή πρόκλησης ανάφλεξης μέσα στο θάλαμο του φούρνου
a. Όταν θερμαίνετε τρόφιμα σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία να μην απομακρύνεστε από το φούρνο.
b. Αφαιρέστε τις θηλιές ασφάλειας από τις πλαστικές ή χάρτινες συσκευασίες πριν τις τοποθετήσετε μέσα στο φούρνο.
c. Εάν διαπιστώσετε καπνό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από τη παροχή χωρίς να
δοκιμάσετε να ανοίξετε την πόρτα. Με αυτό το τρόπο οι φλόγες θα σβήσουν.
d. Μην χρησιμοποιείτε το θάλαμο για  αποθήκευση Όταν ο φούρνος βρίσκεται εκτός λειτουργίας δεν πρέπει να  αφήνετε
μέσα στο θάλαμο χάρτινες συσκευασίες, εργαλεία η τρόφιμα .

8. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην θερμαίνετε υγρά ή τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες γιατί μπορεί να εκραγούν.
9. Το ζέσταμα ροφημάτων στα μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει βρασμό και μετά την διακοπή της λειτουργίας της

συσκευής,γι αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μεταφέρετε το σκεύος με το ρόφημα.
10. Μην τηγανίζετε μέσα στο φούρνο.Το ζεστό λάδι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φούρνο και τα εξαρτήματα του καθώς και

εγκαύματα.
11. Μην δοκιμάσετε να βάλετε στο φούρνο για ζέσταμα αυγά με τσόφλια ωμά ή ήδη βρασμένα γιατί μετά το πέρας του ζεστάματος

μπορεί να εκραγούν.
12. Τρυπήστε με ένα αιχμηρό αντικείμενο τρόφιμα με σκληρή φλούδα όπως πατάτες, κολοκύθα ,μήλα και κάστανα , πριν τα

τοποθετήσετε μέσα στο φούρνο.

13. Ανακαινίστε και ανακατέψτε με ένα κουτάλι το περιεχόμενο των δοχείων με τις παιδικές τροφές και το θήλαστρο πριν το προσφέρετε στα
μικρά,με αυτό το τρόπο θα έχει αποφευχθεί ο κίνδυνος να καούν.

14. Επειδή τα μαγειρικά εργαλεία μπορεί να θερμανθούν από τα τρόφιμα που ζεστάνατε στο φούρνο μικροκυμάτων ,καλό είναι να τα
χρησιμοποιείτε με την βοήθεια μιας προστατευτικής πιάστρας.

15. Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε είναι κατάλληλα για χρήση στα μικροκύματα.
16. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αφαίρεση και η επισκευή του προστατευτικού καλύμματος από εκπομπές μικροκυμάτων πρέπει

να γίνεται αποκλειστικά από επαγγελματία εξουσιοδοτημένο προς τούτο τεχνίτη.
17.Η συσκευή αυτή ανήκει στην κατηγορία 2 Classe B ISM.Ο ορισμός της κατηγορίας 2 αφορά όλες τις

συσκευέςISM (Industrial, Scientific and Medical) στις οποίες η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων δημιουργείται και
χρησιμοποιείται με την μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυματων για την επεξεργασία της ύλης . Ο εξοπλισμός αυτής
της κατηγορίας Classe B είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση και για χρήση παρεμφερή με την οικιακή και χαμιλής
έντασης όπως η οικιακή.

i



5

18. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες ψυχοσωματικές ικανότητες (και τα
παιδιά),από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής χωρίς την
επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια τους.

19. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
20. Μην δοκιμάσετε να εντοιχίσετε τη συσκευή.
21. ΠΡΟΣΟΧΗ: μην τοποθετήσετε τη συσκευή επάνω στην εστία μαγειρέματος της κουζίνας ή άλλη συσκευή

που παράγει θερμότητα γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη και να εκπέσει η εγγύηση της συσκευής.
22. Οι εμφανείς επιφάνειες της συσκευής κατά την διάρκεια της λειτουργίας της θερμαίνονται.
23. Μην τοποθετήσετε το φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε ντουλάπι.
24. Η πόρτα και οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας.
25. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στα εμφανή σημεία της συσκευής ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να
είναι υψηλή.
26. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μπροστά από ένα τοίχο..
27. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες ψυχοκινητικές ικανότητες η με

ελλιπή γνώση και εμπειρία γύρω από την λειτουργία της συσκευής χωρίς προγενέστερη εκπαίδευση και χωρίς
την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια τους.

28. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
29. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η πόρτα και οι μεντεσέδες της συσκευής έχουν υποστεί ζημιά ,η συσκευή δεν πρέπει να

χρησιμοποιηθεί πριν από την αποκατάσταση τους από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
30. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή συστήματος

διαχείρισης εξ αποστάσεως.
31. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
32. Μην δοκιμάσετε να αφαιρέσετε τον αποστάτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος ή στις πλευρές της

συσκευής γιατί μέσω αυτού εξασφαλίζεται ο σωστός εξαερισμός της.
33. Στερεώστε τον περιστρεφόμενο δίσκο κάθε φορά που θα χρειαστεί να μετακινήσετε τη συσκευή,έτσι αποφεύγετε
το κίνδυνο πρόκλησης ζημιών.
34. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται

αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προς τούτο τεχνικό. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του
καλωδίου σύνδεσης με την παροχή και του λαμπτήρα φωτισμού.

35. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για την απόψυξη, το μαγείρεμα των τροφίμων με κλασικό τρόπο
ή με ατμό..

36. Χρησιμοποιείτε γάντια για να αφαιρέστε το δοχείο με το φαγητό από το φούρνο.
37. Προσοχή ! Όταν αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου που θερμαίνετε το φαγητό ή το κάλυμμα της συσκευασίας θα
διαρρεύσει  ζεστός ατμός.
38. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών ,ΑΜΑ ή άτομα χωρίς

εξοικείωση ή γνώση λειτουργίας της συσκευής  μόνο εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που τα
επιβλέπει και το οποίο τους έχει εξηγήσει το τρόπο λειτουργίας της συσκευής και τους κινδύνους που
εγκυμονεί η λανθασμένη λειτουργία του. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά  ηλικίας μικρότερης των 8
ετών χωρίς επίβλεψη ενήλικα.

39. Εάν διαπιστώσετε την δημιουργία καπνού σβήστε τη συσκευή και αφήστε τη πόρτα κλειστή.
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ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ ΜΜΑΑΓΓΕΕΙΙΡΡΕΕΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ΣΣΤΤΑΑ ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΚΚΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ

1. Τοποθετείστε προσεκτικά τα τρόφιμα επάνω στο δίσκο  έτσι ώστε το πιο παχύ τμήμα να είναι προς την
περιφέρεια του  περιστρεφόμενου δίσκου.

2. Συμβουλευθείτε σχετικά με την διάρκεια μαγειρέματος. Μαγειρέψτε τα τρόφιμα για όση χρονική διάρκεια
προβλέπεται από τις οδηγίες .Εάν χρειαστεί επαναλάβετε το ψήσιμο για μερικά λεπτά ακόμη. Μαγειρεύοντας
πολύ τα τρόφιμα  κινδυνεύουμε να τα κάψουμε.

3. Καλύπτετε τα τρόφιμα κατά την διάρκεια του μαγειρέματος, με αυτό το τρόπο αποφεύγετε να πιτσιλισθούν τα
τοιχώματα του θαλάμου και το ψήσιμο γίνεται ομοιόμορφα.

4. Όταν ψήνετε κοτόπουλο, μπιφτέκια, μπριτζόλες πρέπει να τα ‘’γυρίζετε’’ έτσι επιταχύνεται η διάρκεια
μαγειρέματος .Εάν ψήνετε μεγάλα κομμάτια κρέας πρέπει να τα ‘’γυρίσετε’’ περισσότερες από μία φορά.

5. Όταν μαγειρεύετε μπιφτέκια, σουτζουκάκια ή παρεμφερή φαγητά  πρέπει να διακόπτετε το μαγείρεμα στη μέση
του κύκλου για να αναδιατάξετε την κατανομή τους στο σκεύος.

ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ ΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

1. Ιδανικά σκεύη   για χρήση  στο φούρνο μικροκυμάτων είναι τα ειδικά διαφανή σκεύη για
μικροκύματα ,τα σκεύη αυτά είναι διαπερατά από την ενέργεια και θερμαίνουν απευθείας τα
τρόφιμα.
2. Σκεύη από μέταλλο ή με μεταλλικό φινίρισμα δεν είναι διαπερατά από ενέργεια  και δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στο φούρνο μικροκυμάτων
3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στο φούρνο μικροκυμάτων σκεύη από ανακυκλωμένο πλαστικό γιατί
περιέχουν μικρά  μεταλλικά σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή σπινθήρες.
4. Για την χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων ενδείκνυνται τα σκεύη με οβάλ σχήμα γιατί
εξασφαλίζουν καλύτερο ψήσιμο στο φαγητό.
5. Τα ακάλυπτα μέρη του φαγητού μπορεί να καλυφθούν  με μικρά τεμάχια αλουμινόχαρτου. Σε
αυτή την περίπτωση το αλουμίνιο δεν πρέπει να εφάπτεται των τοιχωμάτων του φούρνου

Ο πίνακας που ακολουθεί μπορεί να σας βοηθήσει στην επιλογή των πλέον κατάλληλων σκευών.

Σκεύος
Λειτουργία

μικροκυμάτων Grill
Συνδυασμένη
λειτουργία Grill+
μικροκύματα

Πυρίμαχο γυάλινο σκεύος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μη πυρίμαχο γυάλινο σκεύος ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Πυρίμαχο κεραμικό ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πλαστικό δοχείο για μικροκύματα ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Χαρτί κουζίνας ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
   Μεταλλικά ταψάκια ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Μεταλλική σχάρα ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Αλουμινόχαρτο και δοχεία από
αλουμίνιο .

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Συνδυασμένη λειτουργία Grill+ μικροκύματα ή μικροκύματα
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1. Μ η χ α ν ι σ μ ό ς  α σ φ ά λ ι σ η ς  π ό ρ τ α ς

2. Π ό ρ τ α  φ ο ύ ρ ν ο υ  μ ε  κ ρ ύ σ τ α λ λ ο

3. Υ π ο δ ο χ ή  π ί ρ ο υ  π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή ς

4. Β ά σ η  σ τ ή ρ ι ξ η ς  π ε ρ ι σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο υ  δ ί σ κ ο υ

5 Π ίνακα ς ελ έγ χο υ λ ε ι το υργ ιώ ν

6 Μικανίτης (διαχυτήρας μικροκυμμάτων)

(Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του μυκανίτη που καλύπτει ον διαχυτήρα των μικροκυμμάτων)

7 Γυάλ ι νος  δ ίσκο ς

8 Α ντ ίσταση Γκρ ιλ

9 Μεταλλική σχάρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΩΩΝΝ

Spaghetti icona
Icona della verdura fresca

Pizza icona

Filetto di carne icona

tasto CLOCK

Πλήκτρος αυτόματου
Προγράμματο
DIAL
TEMPO • PESO

PESO pulsante di
sbrinamento

JET pulsante di sbrinamento

MICROONDE e
pulsante GRILL

Tasto END / PAUSE

pulsante START

icona pasticceria
icona del pesce

Grill icona

Forno a icona
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ

 Π ι έ ζ ο ν τ α ς τ ο π λ ή κ τ ρ ο END / PAUSE  η συσκευή επανέρχεται σε καθεστώς αναμονής
 Γ ι α ν α δ ι α κ ό ψ ε τ ε τ η ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς σ υ σ κ ε υ ή ς π ι έ σ τ ε τ ο π λ ή κ τ ρ ο

END / PAUSE μια φορά, πιέστε START για να συνεχίσετε το πρόγραμμα που διακόψατε ή πιέστε
END / PAUSE για να ακυρώσετε το πρόγραμμα.

 Ενας επαναλαμβανόμενος ανά 2 λεπτά ήχος σας ενημερώνει για την ολοκλήρωση του
προγράμματος,ο ήχος διακόπτεται ανα ανοίξετε την πόρτα ή πιέσετε ένα οποιδήποτε πλήκτρο.

Ρύθμιση του ψηφιακού ρολογιού
Πιέστε το πλήκτρο με την ένδειξη CLOCK μια ή δύο φορές γ ια να ρυθμ ίσετε την
λειτουργ ία  του κύκλου σε 12 η 24 ώρες .
Υποθέτουμε ότι θέλετε να ρυθμίστε το ρολόι στις 8:30.
1. Π ι έ σ τ ε  τ ο  π λ ή κ τ ρ ο CLOCK  μία φορά .
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME για να επιλέξετε την ώρα 8.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME • PESO για να επιλέξετε την ώρα μαγειρέματος 8,30
4. Πιέστε το πλήκτρο με την ένδειξη CLOCKγια να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση
Σημείωση :Κατά την διάρκεια του μαγειρέματος πιέστε το πλήκτρο CLOCK  για να εμφανιστεί η ένδειξη
της ώρας .

Μαγείρεμα με microonde
Μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια μαγειρέματος 95 λεπτά.Εχετε την δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 6
επίπεδων ισχύος λειτουργίας (P-00- P-100). Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μαγειέψετε για 5 λεπτά με
ισχύ  60%.
1. Τοποθετείστε τα τρόφιμα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα
2. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας μικροκύματα και γκριλ 3 φορές

Πιέστε το πλήκτρο
grill +μικροκύματα

Επίπεδο ισχύος

Μια φορά 100%(P100)
2 φορές 80%(P-80)
3 φορές 60%(P-60)
4 φορές 40%(P-40)
5 φορές 20%(P-20)
6 φορές 0%(P-00)

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME • PESO για να επιλέξετε την διάρκεια μαγειρέματος 5:00.
4. Πιέστε το πλήκτρο START.
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Μαγείρεμα με το grill
Μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια μαγειρέματος 95 λεπτά.
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ψήσετε στο grill για10 λεπτά .
1.Τοποθετείστε τα τρόφιμα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα
2. Πιέστε το πλήκτρο μικροκύματα και grill 7 φορές.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME • PESO για να επιλέξετε την διάρκεια μαγειρέματος 10:00.
4. Πιέστε το πλήκτρο START.

Συνδιασμένη λειτουργία μικροκύματα και grill
Μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια μαγειρέματος 95 λεπτά..
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ψήσετε με συνδυασμένη λειτουργία grill και μικροκύματα για 15  λεπτά.
1. Τοποθετείστε τα τρόφιμα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα
2. Πιέστε το πλήκτρο GRILL MICROONDE  8 και 9 φορές για να επιλέξετε το συνδυασμένο τρόπο

λειτουργίας.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME • PESO για να επιλέξετε την διάρκεια μαγειρέματος 15:00.
4. Πιέστε το πλήκτρο START.

Απόψυξη ανάλογα με το βάρος
Ο φούρνος σας δίνει την δυνατότητα να αποψύξετε κρέας,πουλερικά και φρούτα θαλάσσης
επιλέγοντας το βάρος των τροφίμων που θέλετετ να αποψύξετε. Η διάρκεια και η απαιτούμενη
ισχύς ρυθμίζονται αυτόματα αμέσως μετά την επιλογή του βάρους. Μπορείτε να αποψύξετε τα
πιο πάνω τρόφιμα με βάρος από 100g έως 1800g.
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποψύξετε γαρίδες.
1. Τοποθετείστε τις γαρίδες στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το πλήκτρο απόψυξη ανάλογα με το βάρος .
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME • PESO για να επιλέξετε το βάρος που αντιστοιχεί στο τρόφιμο
που θέλετε να αποψήξετε.
4. Πιέστε το πλήκτρο START.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Κατά την διάρκεια της απόψυξης η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της και
εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση προκειμένου να γυρίσετε το τρόφιμο και μετά να πιέσετε
START για να συνεχίσει η διαδικασία απόψυξης.

Jet Defrost
Μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια μαγειρέματος 95 λεπτά..
Εάν θέλετετ να αποψύξετε τρόφιμα με βάση το κρέας πρέπει να :
1.Τοποθετήσετε το κρέας στο φουρνάκι και να κλείσετε την πόρτα.
2. Πιέσετε το πλήκτρο jet Defrost.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME • PESO για να επιλέξετε την διάρκεια μαγειρέματος
4. Πιέστε το πλήκτρο START
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Κατά την διάρκεια της απόψυξης η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της και
εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση προκειμένου να γυρίσετε το τρόφιμο και μετά να πιέσετε
START για να συνεχίσει η διαδικασία απόψυξης.
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Auto Cook
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μαγειρέματος δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε διάρκεια και ισχύ
λειτουργίας. Αρκεί να επιλέξετε το είδος του φαγητού που θέλετε να μαγειρέψετε καθώς και το βάρος
του .

1. Τοποθετείστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το πλήκτρο AUTO COOK συνεχώς μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη με το κωδικό
του μενού που θέλετε να διαλέξετε .
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME • PESO για να επιλέξετε το βάρος που αντιστοιχεί στο φαγητό
που θα μαγειρέψετε.
4. Πιέστε το πλήκτρο START.

Γρήγορο ξεκίνημα
Επιλέγοντας αυτή την λειτουργία η συσκευή λειτουργεί αυτόματα στην μέγιστη ισχύ  100%.
Ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή ,ανοίγετε την πόρτα και τοποθετείτε το φαγητό που θέλετε να
μαγειρέψετε ,κλείστε την πόρτα και πιέστε το πλήκτρο START συνεχώς μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
διάρκειας λειτουργίας που αντιστοιχεί στην ανάγκη σας. Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας σε μέγιστη
ισχύ είναι 10 λεπτά. Μετά την επιλογή της επιθυμητής διάρκειας , ο φούρνος τίθεται σε λειτουργία
αυτόματα.

Ασφάλιση συσκευής για τα παιδιά
Η χρήση αυτής της λειτουργίας εξασφαλίζει από τον κίνδυνο της ενεργοποίησης της
συσκευής από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα. Για να ενεργοποιήσετε το
μηχανισμό ασφάλισης Πιέζετε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο FINE / PAUSE,θα
ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα και η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας. Για να
απενεργοποιήσετε το μηχανισμό ασφάλισης :Πιέζετε για 3 δεύτερόλεπτα το πλήκτρο
FINE / PAUSE,θα ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα και η συσκευή
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ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΗΗ

1. Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Ο θάλαμος της συσκευής πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρός.Για τον καθαρισμό της εσωτερικής

επιφάνεις της συσκευής χρησιμοποιείται ένα υγρό πανάκι.Για τον καθαρισμό της συσκευής δεν πρέπει να
κάνετε χρήση σπρέιε ή καυστικών καθαριστικών γιατί μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες ή και να
γδάρουν το κρύσταλλο της πόρτας.

3. Ο καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της πόρτας πρέπει να γίνεται με ένα υγρό πανί.Προκειμένου να
μην γίνει ζημιά στα λειτουργικά μέρη της συσκευής προσέχετε να μην στάξει νερό στο εσωτερικό από τις
οπές εξαερισμού.

4. Καθαρίζετε συχνά την εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια της πόρτας και των τσιμουχών καθώς και των
σημείων που αυτές εφάπτονται με ένα υγρό ύφασμα ώστε να απομακρύνετε τα υπόλοιπα τροφών από
πιτσιλίματα. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά για αυτή την εργασία.

5. Καθαρίστε προσεκτικά με ένα υγρό πανί τον πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να καθαρίζεται
με ανοικτή την πόρτα γιατί έτσι αποφευγέται ο κινδυνος να τεθεί ,χωρίς να το θέλετε , σε λειτουργία η
συσκευή.

6. Η εμφάνιση ατμών στο εσωτερικό της συσκευής είναι φυσιολογική ιδιαίτερα εάν τα τρόφιμα που
μαγειρεύονται –θερμαίνονται περιέχουν υγρά.Στο τέλος της χρήσης στεγνώστε με ένα πανί το θάλαμο της
συσκευής.

7. Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει να αφαιρείται και να πλένεται με νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο
των πιάτων ,κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

8. Ο πίρος περιστροφής και η περιστρεφόμενη βάση στήριξης του δίσκου πρέπει να καθαρίζονται ώστε ν
αεξασφαλίζεται η αθόρυβη λειτουργία. Ο πυθμένας της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό
πανί και οδέτερο απορρυπαντικό. Η περιστρεφόμενη βάση στήριξης μπορεί να πληθεί με νερό και
σαπούνι ή στο πλυντήριο των πιάτων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού βεβαιωθείτε ότι
έχετε τοποθετήσει σωστά τον πίρο στη θέση του.

9. Για να απομακρίνετε τις μυρωδιές από τον θάλαμο του φούρνου ,τοποθετείστε μέσα στο φούρνο ένα
ποτήρι με φλούδες λεμονιού και χυμό ,ζεστάνετε για πέντε λεπτά και καθαρίστε τον θάλαμο με ένα
μαλακό ύφασμα.

10. Η αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού του θαλάμου ,πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από
εξουσιοδοτημένο προς τούτο τεχνικό ..

11. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να απομακρύνονται τα υπολείμματα
τροφίμων . Η μη διατήρηση καθαρού του θαλάμου του φούρνου μπορεί να προκαλέσει φθορές στις
επιφάνειες και να επηρρεάσουν την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και την διάρκεια ζωής της.

12. Η απόσυρση της συσκευής πρέπει να γίνει στα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών,η συσκευή αυτή δεν μπορεί να αποσυρθεί με τα κοινά οικιακά απορρήματα.

13. Εάν την πρώτη φορά που θα κάνετε χρήση του φούρνου επιλέξετε την λειτουργία του grill ,μπορεί να
προκληθεί λίγη κάπνα και μια σχετική οσμή Πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενογιατί ο φούρνος διαθέτει
μια επιφάνεια από ατσάλι η οποία είναι επικαλλημμένη με λιπαντική ουσία. Κατά τις πρώτες χρήσεις αυτή η
λιπαντική ουσία μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα καύσης τα οποία με την χρήση εξαφανίζονται.


