
 

 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  

 

Μοντέλο : CMG 2071M 

Οδηγίες Χρήσεως 

Διαβάστε με προσοχή το βιβλίο οδηγιών πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το 

φούρνο μικροκυμάτων. Διατηρείστε 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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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ 
 

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  

 
∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη 
συσκευή  

Χρησιµοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για τη χρήση που 
περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο Μην χρησιµοποιείτε 
ατµό ή διαβρωτικά υλικά στην συσκευή. Η συσκευή αυτή 
κατασκευάστηκε για το ζέσταµα φαγητών, δεν επιτρέπεται η 
βιοµηχανική ή χρήση  σε εργαστήριο της συσκευής. 
1. Μην βάζετε τσε λειτουργία το φούρνο άδειο. 
Εάν το καλώδιο παροχής εµφανίσει φθορά ή ζηµιά ζητείστε 
να αντικατασταθεί από τα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης ή 
από εξειδικευµένο προσωπικό προκειµένου να αποφύγετε 
κινδύνους. 
2. Επισήµανση: Μην αφήνετε τα παιδιά να 

χρησιµοποιούν το φούρνο µικροκυµάτων πριν τα 
ενηµερώσετε για τον τρόπο λειτουργίας του και τους 
κινδύνους που εγκυµονεί η λανθασµένη χρήση του. 

3. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Με τη συνδυαστική λειτουργία του φούρνου 
(µικροκύµατα –γκριλ)  αναπτύσσεται υψηλή 
θερµοκρασία για αυτό το λόγο δεν πρέπει να αφήνετε 
τα παιδιά να χρησιµοποιούν το φούρνο  χωρίς την 
επίβλεψη σας.    

4. Για να µειώσετε το κίνδυνο ανάφλεξης στο εσωτερικό 
του φούρνου : 

   a.  Μην αποµακρύνεστε όταν ζεσταίνετε τα τρόφιµα µέσα σε 
χάρτινα ή πλαστικά δοχεία γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

           b Αφαιρείτε τα µεταλλικά κλείστρα των δοχείων ή συσκευασιών 
που πρόκειται να ζεστάνετε . 

   c. Εάν εµφανισθεί καπνός αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και αφήστε την πόρτα κλειστή ώστε 
να αποφύγετε την δηµιουργία φλόγας. 

          d.Μην χρησιµοποιείτε το θάλαµο του φούρνου µικροκυµάτων 
σαν αποθηκευτικό χώρο. Μην αποθηκεύετε στο εσωτερικό του 
φούρνου χαρτί,εργαλεία κουζίνας και τρόφιµα όπως ψωµί, µπισκότα 
κλπ.  

5.Επισήµανση : µην θερµαίνετε υγρά και γενικά τρόφιµα σε 
σφραγισµένα δοχεία γιατί µπορεί να εκραγούν.  

Η θέρµανση στο φούρνο µικροκυµάτων ροφηµάτων µπορεί 
να προκαλέσει βρασµό και µετά το πέρας της λειτουργίας 
του φούρνου , πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν έρχεστε σε 
επαφή µε το δοχείο που περιέχει τα τρόφιµα που ζεστάνατε . 

       6.- Μην τηγανίζετε µέσα στο φούρνο µικροκυµάτων             Το 
ζεστό λάδι µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο φούρνο και τα εξαρτήµατα 
του ενώ εγκυµονεί πάντα ο κίνδυνος εγκαύµατος. Μην ζεσταίνετε στα 
µικροκύµατα αυγά που ήδη έχετε  βράσει ή αυγά µε το τσόφλι γιατί 
µπορεί να εκραγούν και αφού ζεσταθούν  

 

7. Πριν τοποθετήσετε  στο φούρνο µικροκυµάτων τρόφιµα µε πυκνή 
φλούδα (πατάτες, κολοκύθες, µήλα ,κάστανα) τρυπήστε τα µε ένα 
λεπτό αιχµηρό αντικείµενο. 
8.Όταν ζεσταίνετε το  µπιµπερό και τροφές  για µωρά πρέπει : 
Να αφαιρείτε από το µπιµπερό  την θηλή γιατί µπορεί να εκραγεί. Να 
ελέγξτε την  θερµοκρασία της τροφής πριν την δώσετε στο µπεµπέ ,να 
αφήσετε την τροφή σε αναµονή για µικρό χρονικό διάστηµα ώστε να 
διαχυθεί οµοιόµορφα η θερµότητα. Να ανακατεύετε την τροφή µετά το 
ζέσταµα Να τοποθετείτε  µέσα στο σκεύος ένα πλαστικό κουτάλι ώστε 
να αποφύγετε καθυστερηµένο βρασµό.   
9.-Στα δοχεία µαγειρέµατος µπορεί να αναπτυχθεί θερµότητα η οποία 
µεταφέρεται από τα τρόφιµα που βρίσκονται σε αυτά. Η χρήση 
προστατευτικών πιάστρων είναι επιβεβληµένη. 
10.Το περιεχόµενο του µπιµπερό και των βάζων µε παιδική τροφή 
πρέπει να ανακατεύεται ή να αναδεύεται  πριν το σερβίρετε  
προκειµένου να αποφύγετε το κίνδυνο εγκαυµάτων  
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά σκεύη κατάλληλα για φούρνους 
µικροκυµάτων. 
11. Επισήµανση: Είναι επικίνδυνο να δοκιµάσετε να αποκαταστήσετε 
κάποια βλάβη της συσκευής ή  να κάνετε κάποια εργασία συντήρησης 
που προϋποθέτει την αφαίρεση οποιοδήποτε καλύµµατος  γιατί 
υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε εκποµπές µικροκυµάτων. 

12. 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.  
13.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  
14. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή.  
 

 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ονομαστική τάση  230V-240V/50Hz 

Ονομαστική ισχύς εισόδου  1200W (Μικροκύματα) – 1000W (Γκριλ) 

Ονομαστική ισχύς εξόδου  Μικροκύματα   700W 

Συχνότητα μικροκυμάτων 2450MHz 

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

Διαστάσεις θαλάμου φούρνου 210mm(A)x315mm(P)x329mm(L) 

Χωρητικότητα φούρνου 20 lt 

Ομοιογένεια μαγειρέματος Με περιστρεφόμενο δίσκο   

Καθαρό βάρος Περίπου  12.5 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. Μην τοποθετείτε το φούρνο κοντά σε πηγές 

θερμότητας ή υγρασίας  ή κοντά σε εύφλεκτες 

ύλες. 

5. Η σωστή κυκλοφορία του αέρα είναι γύρω από 

τη συσκευή είναι βασική προϋπόθεση για την 

σωστή λειτουργία  του . Αφήστε  20 cm αέρα 

στην οροφή της συσκευής ,  10 cm στη πλάτη 

της και 5 cm  στις δύο πλευρές .Μην αφαιρείτε 

τα ποδαράκια στήριξης. 

6. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο χωρίς τον 

γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο, χωρίς την βάση 

με  τις ροδέλες στήριξης και τον πίρο σωστά 

τοποθετημένο στην βάση του.  

7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν 

εμφανίζει φθορές ,ότι δεν ακουμπά σε ζεστές ‘η 

αιχμηρές επιφάνειες και ότι δεν περνά κάτω 

από τη συσκευή. 

8. Η πρίζα σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη 

ώστε να είναι εφικτή η αποσύνδεση της 

συσκευής σε περίπτωση 

9. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο στο ύπαιθρο. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ  

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. Καθαρίσετε το φούρνο και τις τσιμούχες του. 

2. Να αλλάξετε το προσανατολισμό της αντένας 

ραδιοφώνου η τηλεόρασης. 

3. Αλλάξετε θέση του μικροκυμάτων σε σχέση με 

την αντένα. 

4. Απομακρύνετε τα μικροκύματα από την αντένα. 

5. Να συνδέσετε το φούρνο μικροκυμάτων και τον 

δέκτη της τηλεόρασης /ραδιόφωνου σε άλλη 

πρίζα (εκτός κυκλώματος φούρνου) . 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ  



1. Τοποθετείστε τα τρόφιμα τακτικά  μέσα στο 

φούρνο. Τοποθετείστε τα πιο χοντρά κομμάτια 

στην εξωτερική περίμετρο του πιάτου.   

2. Ελέγξτε την διάρκεια χρόνου μαγειρέματος. 

Επιλέξτε την μικρότερη διάρκεια και αν 

χρειάζεται μαγειρέψτε για λίγο ακόμα. Τα πολύ 

μαγειρεμένα φαγητά μπορεί να βγάλουν καπνό 

ή να αρπάξουν. Καλύψτε τα τρόφιμα κατά την 

διάρκεια του μαγειρέματος. Καλύπτοντας τα ο 

φούρνος παραμένει καθαρός   και το φαγητό 

μαγειρεύετε ομοιόμορφα . 

3. Γυρίστε το φαγητό τουλάχιστο μι αφορά κατά 

την διάρκεια μαγειρέματος με τα μικροκύματα 

έτσι  πουλερικά και hamburger μαγειρεύονται 

πιο γρήγορα . 

4. Τρόφιμα μεγάλης διάστασης όπως τα ψητά 

πρέπει να τα ‘’γυρίζετε’’ τουλάχιστον μια φορά 

κατά την διάρκεια του μαγειρέματος  

5. Εάν μαγειρεύετε  μπιφτέκια  στα μικροκύματα 

..πρέπει να τα ‘’γυρίσετε’’ και να αλλάζετε την 

θέση τους στο πιάτο (από τη μέση προς τα έξω) 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ  

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 προσφέρει οδό 

διαφυγής στο ηλεκτρικό ρεύμα.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λανθασμένη χρήση της γείωσης 

της πρίζας εγκυμονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  

 

Σημείωση:  

 

1.Για την επίλυση αποριών σχετικά με την 

γείωση ή πληροφοριών που αφορούν στην 

σύνδεση με την ηλεκτρική παροχή πρέπει να 

συμβουλευθείτε επαγγελματία ηλεκτρολόγο .  

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 

Μπλέ = Ουδέτερο 

Καφέ  = Φάση. 

 
ΠΡΙΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ 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.  

5. Εάν παρόλα αυτά το πρόβληµα δεν 

αποκατασταθεί ,ζητήστε την βοήθεια ενός 

εξειδικευµένου τεχνικού .Μην δοκιµάσετε να 

αποκαταστήσετε τη βλάβη µόνος σας 

επεµβαίνοντας στη συσκευή.  
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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 δεν εντοπίσετε τον λόγο της µη λειτουργίας της συσκευής , αποσυνδέστε την συσκευή  και 

καλέστε το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Gias Service στο τηλέφωνο 8011505050 

(αστική χρέωση σε όλη την επικράτεια ) χωρίς να δοκιµάσετε να επέµβετε στην συσκευή. 

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 ΣΚΕΥΩΝ 

1. 
Το ιδανικό σκεύος για χρήση στα 

μικροκύματα  πρέπει να είναι από 

διαφανές υλικό   γιατί αυτό  

διευκολύνει  την διαπερατότητα  από 
τα  μικροκύματα και κατά συνέπεια το 

μαγείρεμα του φαγητού . 

2. 

4. 
Η χρήση στρογγυλών ή οβάλ πιάτων 

είναι προτιμότερη από εκείνη πιάτων 

άλλου σχήματος( τετράγωνα  κλπ,)  

γιατί το φαγητό που βρίσκεται  στις 
γωνίες  θα  μαγειρευτεί περισσότερο 

από το υπόλοιπο.  

5. 
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Τα μικροκύματα δεν μπορούν να 

διεισδύσουν τα μέταλλα, και ως εκ 

τούτου σκεύη από μέταλλα είναι 

ακατάλληλα για χρήση στα 

μικροκύματα . 
3. 

Μην χρησιμοποιείτε στα μικροκύματα 

υλικά από ανακυκλωμένο χαρτί γιατί 

μπορεί να περιέχουν ρινίσματα 

μετάλλων που μπορεί να 

δημιουργήσουν σπινθήρα ή και  να 

αναπτυχθεί φωτιά.    

Για να αποφύγετε το υπερβολικό 

μαγείρεμα μπορείτε να καλύψετε το 

φαγητό με λεπτές λουρίδες 

αλουμινόχαρτου ,φροντίζοντας να 

μην υπερβάλλετε στην ποσότητα και 
να απέχουν τουλάχιστον 2,5  

εκατοστά από την εσωτερική 

επιφάνεια του θαλάμου.  

 

Στο πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στην 

επιλογή  των σωστών σκευών για χρήση στα μικροκύματα. 

ΣΚΕΥΟΣ  ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ  ΓΚΡΙΛ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ+ΓΚΡΙΛ 

Πυρίμαχο Γυαλί Ναι Ναι  Ναι 

Μη πυρίμαχο Γυαλί Όχι Όχι Όχι 

Πυρίμαχο κεραμικό Ναι Ναι Ναι 
Πλαστικά πιάτα κατάλληλα για 
μικ/κύματα  

Ναι Ναι Όχι 

Χαρτί κουζίνας Ναι Όχι Ναι 

Μεταλλικός δίσκος Όχι Ναι Όχι  

Μεταλλική σχάρα  Όχι  Ναι  Όχι 

Χαρτι&Δοχεία από 

αλουμίνιο 

Όχι Ναι  Όχι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 
 
 

1.Μηχανισμός ασφάλειας πόρτας 
 2. Φεγγίτης πόρτας  
3.Πίρος περιστροφής δίσκου 
 4.Βάση στήριξης  
5.Οδηγός μικροκυμάτων 
6.Περιστρεφόμενος δίσκος  
7.Αντίσταση Γκριλ 
8.Μεταλλική σχάρα  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από δύο επιλογείς 
λειτουργιών. Ο ένας επιλογέας ρυθμίζει το χρόνο και ο 

δεύτερος την ισχύ λειτουργίας . 

 

Επιλογέας ισχύος  
 

Με την βοήθεια αυτού του επιλογέα ρυθμίζεται η ισχύς  

λειτουργίας μαγειρέματος. Είναι το πρώτο βήμα στη 

διαδικασία μαγειρέματος.  

 

Επιλογέας χρόνου 
 
Με την βοήθεια αυτού του επιλογέα ρυθμίζετε την διάρκεια 

λειτουργίας έως 30’ λεπτά.  

 

Μαγείρεμα στα μικροκύματα  
 

Η συσκευή διαθέτει 5 επιλογές ισχύος  για μαγείρεμα μόνο με 
μικροκύματα  .  

Η αύξηση της ισχύος μαγειρέματος επιτυγχάνεται 

περιστρέφοντας τον επιλογέα προς τα δεξιά.  

Ακολουθεί ταξινόμηση των διαφόρων επιπέδων ισχύος 

λειτουργίας: 

 

 Παραγόμενη ισχύς Περιγραφή  

1 18% του συνόλου Χαμηλή 

2 36% Απόψυξη 

3 58% Μεσαία 

4 81% Μεσαία-Υψηλή 

5 100% Υψηλή 

 
 
 
ΓΚΡΙΛ 
Περιστρέφοντας τον επιλογέα ισχύος προς τα δεξιά και πέρα 

από το πρόγραμμα μέγιστης ισχύος επιλέγετε την λειτουργία 

του γκριλ με την οποία μπορείτε να ψήσετε λεπτά  τεμάχια  
κρέατος ,μπριτζόλες ,παιδάκια, λουκάνικα ή κομμάτια 

κοτόπουλο. Η χρήση του γκριλ είναι κατάλληλη για να 

ψήσετε ζεστά σάντουιτς και πιάτα με βάση το σιτάρι. 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 

Αυτός ο τρόπος μαγειρέματος συνδυάζει την λειτουργία μικροκυμάτων και εκείνη του γκριλ . 

Στο πίνακα που ακολουθεί  απεικονίζονται  οι 3 διαφορετικοί συνδυασμοί με 3 διαφορετικές 

εντάσεις ισχύος . Αυτά τα προγράμματα δεν είναι γενικής χρήσης ενδείκνυνται  για 

συγκεκριμένα είδη φαγητού και για πιάτα γαστρονομίας. Οι συνδυασμοί βοηθούν στο 

ξεροψήσιμο (τραγάνισμα) ορισμένων πιάτων. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος που μπορεί να 

επιλεγούν για ταυτόχρονο μαγείρεμα μικροκύματα+γκριλ. 

Πρόγραμμα Διάρκεια 

μαγ.μικροκύματα  

Διάρκεια Γκριλλ Κατάλληλο για 

Συνδ.1 30% 70% Ψάρι,Πατάτες 

Συνδ.2 49% 51% Γλυκά, oμελέτα,πατάτες φούρνου  

Συνδ.3 67% 33% Πουλερικά 

   

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Τρόπος επιλογής λειτουργίας  : 

Τοποθετείστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα. 

Περιστρέψτε τον επιλογέα ισχύος για να επιλέξετε την ισχύ λειτουργίας  ή τρόπο μαγειρέματος. 

Περιστρέψτε τον επιλογέα χρόνου για να επιλέξετε διάρκεια μαγειρέματος.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αφού επιλέξετε τη διάρκεια  μαγειρέματος με την 

βοήθεια του επιλογέα . Όταν ο χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος των 2 λεπτών ,περιστρέψτε 

τον επιλογέα πέρα από τα 2 λεπτά  και μετά τον επαναφέρεται στην σωστή θέση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΗΔΕΝ 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 ενόσω   

πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ανοίγματος της πόρτας ή να ανοίξετε την πόρτα με την χειρολαβή. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

1.Πριν από κάθε διαδικασία καθαρισμού πρέπει 

να διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και να 

την αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος. 
2.Ο θάλαμος του φούρνου πρέπει να διατηρείται 

καθαρός. Αφαιρείτε τις πιτσιλιές από φαγητό ή 

ροφήματα  με ένα υγρό πανί. Εάν ο φούρνος 
είναι ιδιαίτερα βρώμικος καθαρίστε τον με ένα 

απαλό απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε 

ποτέ σπρέι ή απορρυπαντικά που μπορεί να 
λεκιάσουν ,να γδάρουν ή να θαμπώσουν την  

επιφάνεια της πόρτας.  

3.Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα 
υγρό πανί. Για να μην προκληθεί ζημιά στα 

λειτουργικά τμήματα της συσκευής φροντίστε 

να μην περάσει νερό μέσα από τις οπές 

εξαερισμού της συσκευής.  
4.Καθαρίζετε συχνά την επιφάνεια της πόρτας 

και το φεγγίτη ,τις τσιμούχες και τις γύρω 

επιφάνειες με ένα υγρό πανί αφαιρέστε τυχόν 
πιτσιλιές από φαγητό. Αποφύγετε τη χρήση 

λειαντικών απορρυπαντικών. 

5.Φροντίστε ώστε ο πίνακας ελέγχου να μην 
υγρανθεί. Καθαρίστε το πίνακα με ένα απαλό 

υγρό πανί.Κατά την διάρκεια καθαρισμού του 

πίνακα ελέγχου αφήστε την πόρτα του φούρνου 

   

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.IΟ 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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ανοικτή προκειμένου να μην τεθεί ο φούρνος σε 

λειτουργία τυχαία.  

6.Εάν μερικές φορές γύρω από την πόρτα 

σχηματισθεί ατμός στεγνώστε τον με ένα 

μαλακό πανί. Ο σχηματισμός ατμού κατά την 
διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό 

συνθήκες υγρασίας είναι φυσιολογικός . 

7.Μερικές φορές είναι αναγκαίο να βγάλετε τον 

περιστρεφόμενο δίσκο για να τον καθαρίσετε 

.Πλύνετε το δίσκο με ζεστό νερό ή στο πλυντήριο 

πιάτων.  
                                                                                                                                                                                                             

 

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. 

 

3/11/2009
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