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Παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του 

φούρνου. Φυλάξτε αυτό τον οδηγό για µελλοντική χρήση.  
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  

 

1. Μην επιχειρήσετε τη λειτουργία του φούρνου αυτού µε την πόρτα ανοιχτή, διότι η 

λειτουργία µε ανοιχτή την πόρτα µπορεί να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια 

µικροκυµάτων. Είναι σηµαντικό να µην καταργήσετε ή αλλοιώσετε τους µηχανισµούς 

ασφάλισης.  

2. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείµενο ανάµεσα στην πρόσθια επιφάνεια του φούρνου και την 

πόρτα και µην αφήνετε ακαθαρσίες ή υπολείµµατα από είδη καθαρισµού να συσσωρεύονται 

στις επιφάνειες στεγανοποίησης.  

3. Μην ανάβετε το φούρνο αν έχει πάθει ζηµιά. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η πόρτα να κλείνει 

σωστά και να µην υπάρχουν φθορές:  

α. στην πόρτα (να έχει κρεµάσει),  

β. στις αρθρώσεις και τους σύρτες (σπασµένα ή χαλαρά),  

γ. στα λάστιχα της πόρτας και τα σηµεία στεγανοποίησης.  

4. Ο φούρνος δεν πρέπει να ανοίγεται ή να επισκευάζεται από κανέναν άλλον εκτός από 

κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό για επισκευές. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ----------------------------------------------------------------------------------- 9 

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΥ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ----------------------------------------------------------------------------- 12 

Ρολόι -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Ψήσιµο στα µικροκύµατα ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Γρήγορη Έναρξη -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Ψήσιµο στην αντίσταση (γκριλ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Συνδυασµός ψησίµατος --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Απόψυξη ανάλογα µε το βάρος --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Ταχεία απόψυξη (µε φύσηµα)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Αυτόµατο ψήσιµο ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Κλείδωµα για τα παιδιά ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Καθαρισµός και φροντίδα ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 

Κατανάλωση ενέργειας:  230-240V~50Hz, 1400W (Μικροκύµατα) 

1000W (Αντίσταση) 

Ονοµαστική Ισχύς Μικροκυµάτων: 900W 

Λειτουργική Συχνότητα:  2450MHz 

Εξωτερικές ∆ιαστάσεις:  291mm(Υ) x 498mm(Π) x 410mm(Β) 

∆ιαστάσεις Κοιλότητας Φούρνου:  220mm(Υ) x 340mm(Π) x 320mm(Β) 

Χωρητικότητα Φούρνου:  23 Λίτρα 

Οµοιοµορφία Ψησίµατος:  Σύστηµα Περιστρεφόµενου ∆ίσκου  

Καθαρό Βάρος:  Περίπου 13,4 kg 

 

 

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

 

Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί:  

1. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει συνδεθεί στο ρεύµα όπως πρέπει (το βύσµα 

έχει µπει σφιχτά). Εάν όχι, βγάλτε το βύσµα από την υποδοχή, περιµένετε 10 δευτερόλεπτα 

και συνδέστε το ξανά σταθερά.  

2. Ελέγξτε για καµένη ασφάλεια κυκλώµατος ή πεσµένο αυτόµατο διακόπτη. Εάν αυτά 

δείχνουν ότι είναι εντάξει, ελέγξτε την παροχή ρεύµατος συνδέοντας µια άλλη συσκευή.  

3. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου έχει προγραµµατιστεί σωστά και έχει οριστεί 

το χρονόµετρο.  

4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά και έχει κλειδώσει το σύστηµα 

ασφάλισης της πόρτας. ∆ιαφορετικά, η ενέργεια των µικροκυµάτων δεν θα ρέει µέσα στο 

φούρνο.  

 

ΕΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΕΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ Ή ΝΑ 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από το εσωτερικό της πόρτας.  

2. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε το φούρνο για οποιαδήποτε ζηµιά, όπως κακή ευθυγράµµιση ή 

κρέµασµα της πόρτας, κατεστραµµένες επιφάνειες σφράγισης πόρτας και σηµεία 

στεγανοποίησης, σπασµένες ή χαλαρές αρθρώσεις και σύρτες πόρτας και χτυπήµατα µέσα 

στην κοιλότητα ή επάνω στην πόρτα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε φθορά, µην χρησιµοποιείτε 

το φούρνο και επικοινωνήστε µε εξειδικευµένο προσωπικό επισκευής.  

3. Ο φούρνος µικροκυµάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που να 

αντέχει το βάρος του και τα πιο βαριά τρόφιµα που πρόκειται να ψηθούν στο φούρνο.  

4. Μην τοποθετείτε το φούρνο εκεί όπου υπάρχουν θερµοκρασίες, υγρασίες ή ατµοί, ή κοντά 

σε εύφλεκτα υλικά.  

5. Για την ορθή λειτουργία, ο φούρνος πρέπει να έχει επαρκή ροή αέρα. Αφήστε 20 εκατοστά 

κενό χώρο πάνω από το φούρνο, 10 εκατοστά στο πίσω µέρος και 5 εκατοστά και στις δύο 

πλευρές. Μην καλύπτετε και µην εµποδίζετε τις οπές εξαερισµού της συσκευής. Μην 

αφαιρείτε τα πόδια. 

6. Μην αφήνετε το φούρνο να λειτουργεί χωρίς το γυάλινο δίσκο, τη βάση µε τα κύλιστρα, και 

τον άξονα στη σωστή θέση τους.  

7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν περνάει κάτω 

από το φούρνο ή πάνω από οποιαδήποτε καυτή ή κοφτερή επιφάνεια.  

8. Το βύσµα του ρεύµατος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο, έτσι ώστε να µπορεί να 

αποσυνδεθεί γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

9. Μη χρησιµοποιείτε το φούρνο σε εξωτερικούς χώρους.  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ  

Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι γειωµένη. Ο φούρνος αυτός είναι εξοπλισµένος µε καλώδιο το 

οποίο διαθέτει αγωγό γείωσης µε βύσµα γείωσης. Θα πρέπει να συνδεθεί σε µια υποδοχή τοίχου 

που είναι σωστά εγκατεστηµένη και γειωµένη. Στην περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώµατος, 

η γείωση µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα αγωγό διαφυγής για το 

ηλεκτρικό ρεύµα. Συνιστούµε να παρέχετε ξεχωριστό κύκλωµα που θα χρησιµεύει µόνο στον 

φούρνο. Η χρήση της υψηλής τάσης είναι επικίνδυνη και µπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή 

άλλο ατύχηµα προκαλώντας ζηµιά στο φούρνο.  

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η µη σωστή χρήση του βύσµατος γείωσης µπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας.  

Σηµείωση: 

1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά µε τις οδηγίες για τη γείωση ή τα ηλεκτρικά, 

συµβουλευτείτε έναν εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο ή πρόσωπο υπεύθυνο για τις επισκευές.  

2. Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο πωλητής αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζηµιά στο 

φούρνο ή σωµατικές βλάβες που προκύπτουν από τη µη τήρηση των διαδικασιών 

ηλεκτρικής σύνδεσης.  

Τα χρώµατα των κλώνων του καλωδίου ρεύµατος ακολουθούν τον εξής κώδικα:  

Πράσινο και Κίτρινο  = ΓΕΙΩΣΗ  

Μπλε     = ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ 

Καφέ     = ΣΩΜΑ 
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ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ  

Η λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στο ραδιόφωνο, 

την τηλεόραση, ή και άλλες συσκευές. Όταν υπάρχει, η παρεµβολή µπορεί να µειωθεί ή να 

εξαλειφθεί εάν λάβετε τα ακόλουθα µέτρα:  

1. Καθαρίστε την πόρτα και την επιφάνεια σφράγισης του φούρνου.  

2. Αλλάξτε τον προσανατολισµό της κεραίας λήψης του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης.  

3. Μεταφέρετε το φούρνο µικροκυµάτων σε άλλη θέση ανάλογα µε το δέκτη.  

4. Μετακινήστε το φούρνο µικροκυµάτων µακριά από τον δέκτη.  

5. Συνδέστε το φούρνο µικροκυµάτων σε διαφορετική παροχή έτσι ώστε ο φούρνος και ο 

δέκτης να βρίσκονται σε διαφορετικά κυκλώµατα διακλάδωσης. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις 

ασφαλείας, όπως οι εξής:  

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο εγκαυµάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, 

τραυµατισµού ατόµου ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια µικροκυµάτων:  

1. ∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή.  

2. Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο για την ενδεδειγµένη χρήση της, όπως περιγράφεται σε 

αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά χηµικά ή ατµούς σε αυτή τη συσκευή. 

Αυτός ο τύπος φούρνου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να θερµαίνει, να µαγειρεύει ή να ψήνει 

φαγητά. ∆εν έχει σχεδιαστεί για βιοµηχανική ή εργαστηριακή χρήση.  

3. Μην ανάβετε το φούρνο όταν είναι άδειος.  

4. Μην ανάβετε τη συσκευή αν έχει φθαρµένο καλώδιο ή βύσµα, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή 

αν έχει πάθει ζηµιά ή έχει πέσει κάτω. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, θα πρέπει 

να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον υπεύθυνο της αντιπροσωπείας ή σχετικό 

εξειδικευµένο πρόσωπο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

5. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή λειτουργεί στη συνδυασµένη λειτουργία, τα παιδιά θα 

πρέπει να χρησιµοποιούν το φούρνο µόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω των 

θερµοκρασιών που αναπτύσσονται. 

6. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Να αφήνετε τα παιδιά να χρησιµοποιούν το φούρνο χωρίς επίβλεψη 

ΜΟΝΟ όταν τους έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες ώστε να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν 

το φούρνο µε ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους από την ακατάλληλη χρήση.  

7. Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο εσωτερικό του φούρνου:  

α. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικό ή χάρτινο δοχείο, προσέχετε και παρατηρείτε  το 

φούρνο γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.  

β. Αφαιρέστε τα συρµατάκια που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις 

 βάλετε στο φούρνο.  

γ. Εάν εντοπιστεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε  την 

πόρτα κλειστή για να καταστείλετε τις φλόγες.  

δ. Μην χρησιµοποιείτε τον εσωτερικό χώρο για αποθήκευση. Μην αφήνετε χάρτινα 

 προϊόντα, µαγειρικά σκεύη ή φαγητά µέσα στο χώρο, όταν η συσκευή δεν είναι σε 

 χρήση. 

8. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά ή άλλες τροφές δεν πρέπει να θερµαίνονται σε σφραγισµένα 

δοχεία, επειδή µπορεί να εκραγούν.  

9. Η θέρµανση των ποτών µε µικροκύµατα µπορεί να προκαλέσει καθυστερηµένο εκρηκτικό 

βράσιµο, συνεπώς, θα πρέπει να δείχνουµε προσοχή όταν µετακινούµε το δοχείο.  

10. Μην τηγανίζετε φαγητό στο φούρνο. Το καυτό λάδι µπορεί να βλάψει τα µέρη και τα σκεύη 



Φούρνος Μικροκυµάτων EGO-G25DCW, G25DCO, G25DCG, G25DCS, G25DCCH Οδηγίες Χρήσης 

σ. 7/16 

του φούρνου και να προκαλέσει ακόµη και εγκαύµατα στο δέρµα.  

11. Τα αυγά µε το τσόφλι τους και τα ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να θερµαίνονται σε 

φούρνους µικροκυµάτων γιατί µπορεί να σκάσουν ακόµα και µετά το πέρας της θέρµανσης 

στο φούρνο.  

12. Τρυπήστε τα φαγητά µε σκληρή φλούδα, όπως πατάτες, άκοπα κολοκυθάκια, µήλα και 

κάστανα πριν από το ψήσιµο.  

13. Το περιεχόµενο µέσα στα µπιµπερό και τα βαζάκια του µωρού θα πρέπει να ανακινείται και 

η θερµοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται πριν από το τάισµα, για να αποφύγετε τα εγκαύµατα.  

14. Τα µαγειρικά σκεύη µπορεί να υπερθερµανθούν εξαιτίας της θερµότητας που µεταφέρεται 

από το ζεστό φαγητό. Μπορεί να χρειάζεστε θερµοπιάστρες για να µεταφέρετε το σκεύος.  

15. Τα σκεύη πρέπει να ελέγχονται για να εξασφαλίζετε ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε 

φούρνο µικροκυµάτων. 

16. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο, εκτός από εκπαιδευµένο άτοµο, 

να εκτελέσει εργασίες συντήρησης ή επισκευής η οποία περιλαµβάνει την αφαίρεση 

οποιουδήποτε καλύµµατος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση σε ενέργεια 

µικροκυµάτων.  

17. Το προϊόν αυτό ανήκει σε εξοπλισµό τύπου Group 2 Class B ISM. Ο ορισµός του Group 2 

(οµάδα 2) περιέχει όλες τις συσκευές ISM (Industrial, Scientific and Medical - Βιοµηχανικό, 

Επιστηµονικό και Ιατρικό εξοπλισµό) στις οποίες σκόπιµα παράγεται ή/και χρησιµοποιείται 

ενέργεια ραδιοσυχνότητας υπό µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην κατεργασία 

υλικών, και ηλεκτροδιαβρωτικό εξοπλισµό. Στον εξοπλισµό Class B (κατηγορίας Β) ανήκει ο 

εξοπλισµός που είναι κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 

που συνδέονται άµεσα µε δίκτυο τροφοδοσίας χαµηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια 

που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες.  

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (και παιδιά) µε µειωµένες σωµατικές, 

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει 

επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά µε τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την 

ασφάλειά τους.  

19. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. 

20. Ο φούρνος µικροκυµάτων χρησιµοποιείται µόνο ανεξάρτητος (µη εντοιχισµένος).  

21. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε το φούρνο πάνω από εστίες κουζίνας ή άλλη συσκευή 

που παράγει θερµότητα. Αν τον εγκαταστήσετε εκεί µπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση 

µπορεί να ακυρωθεί.  

22. Η προσιτή επιφάνεια µπορεί να είναι καυτή κατά τη λειτουργία.  

23. Ο φούρνος µικροκυµάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι.  

24. Η πόρτα και η εξωτερική επιφάνεια µπορεί να ζεσταθεί πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε 

λειτουργία.  

25. Η θερµοκρασία των προσιτών επιφανειών µπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται 

σε λειτουργία.  

26. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί µπροστά σε τοίχο.  

27. Τη συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιούν παιδιά ή άτοµα µε µειωµένες σωµατικές, 

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν 

επίβλεψη ή τους έχει γίνει εκπαίδευση.  

28. Να επιβλέπουµε τα παιδιά ώστε να µην παίζουν µε τη συσκευή. 

29. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζηµιά, ο φούρνος 

δεν πρέπει να λειτουργήσει έως ότου επισκευαστεί από αρµόδιο άτοµο.  

30. Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν ότι η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία από 

εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστηµα τηλεχειρισµού. 

31. Ο φούρνος µικροκυµάτων είναι για οικιακή χρήση και όχι για εµπορική χρήση.  
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32. Ποτέ µην αφαιρείτε τον αποστάτη που υπάρχει στο πίσω µέρος ή στις πλευρές, επειδή 

εξασφαλίζει την ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο για την κυκλοφορία του αέρα.  

33. Να ασφαλίζετε τον περιστρεφόµενο δίσκο πριν µετακινήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε 

τη ζηµιά.  

34. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι επικίνδυνη η επισκευή και η συντήρηση της συσκευής από κάποιον άλλο, 

όχι ειδικό, γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες, το κάλυµµα το οποίο εγγυάται την προστασία 

από την ακτινοβολία µικροκυµάτων θα πρέπει να αφαιρεθεί. Αυτό ισχύει και για την αλλαγή 

του καλωδίου ρεύµατος ή της λάµπας φωτισµού, επίσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να 

στείλετε τη συσκευή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών µας. 

35. Ο φούρνος µικροκυµάτων προορίζεται για απόψυξη, ψήσιµο και µαγείρεµα στον ατµό, 

µόνο.  

36. Να χρησιµοποιείτε γάντια όταν µεταφέρετε οποιοδήποτε καυτό φαγητό.  

37. ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα διαφύγει ατµός, όταν ανοίγετε καπάκια ή µεµβράνες περιτυλίγµατος. 

38. Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτοµα µε 

µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και 

γνώσης, αν υπάρχει επιτήρηση και αν τους δοθούν οδηγίες σχετικά µε την ασφαλή χρήση 

της συσκευής ώστε να κατανοήσουν τους κινδύνους που εµπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει 

να παίζουν µε τη συσκευή. Ο καθαρισµός και η συντήρηση του χρήστη δεν θα πρέπει να 

γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό την επίβλεψη 

κάποιου.  

39. Εάν βγαίνει καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα 

κλειστή για να τον περιορίσετε.  
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

1. Τακτοποιήστε τα φαγητά µε προσοχή. Τοποθετήστε τις πιο παχιές επιφάνειες προς τα 

εξωτερικά σηµεία του πιάτου.  

2. Παρακολουθήστε το χρόνο ψησίµατος. Ψήστε για το συντοµότερο χρονικό διάστηµα που 

ενδείκνυται και προσθέστε περισσότερο, αν απαιτείται. Το φαγητό που έχει ψηθεί 

παραπάνω από το κανονικό µπορεί να καπνίζει ή να πάρει φωτιά.  

3. Καλύψτε τα τρόφιµα, ενώ τα ψήνετε. Το σκέπασµα αυτό προλαµβάνει το πιτσίλισµα και 

βοηθάει να ψηθούν τα φαγητά οµοιόµορφα.  

4. Γυρίστε τα φαγητά από την άλλη, µία φορά κατά τη διάρκεια του ψησίµατος στα 

µικροκύµατα, για να επιταχύνετε το ψήσιµο φαγητών όπως κοτόπουλο και µπιφτέκια. 

Μεγάλα κοµµάτια, όπως ψητά πρέπει να γυρίσουν µια φορά τουλάχιστον.  

5. Αλλάξτε τη θέση όταν πρόκειται για φαγητά όπως τα κεφτεδάκια στα µισά του χρόνου, από 

πάνω προς τα κάτω αλλά και από το κέντρο του πιάτου προς τα έξω. 

 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ 

1. Το ιδανικό υλικό για ένα σκεύος µικροκυµάτων είναι διαφανές στα µικροκύµατα και 

επιτρέπει στην ενέργεια να περάσει µέσα από το δοχείο για τη θέρµανση του φαγητού.  

2. Τα µικροκύµατα δεν µπορούν να διαπεράσουν το µέταλλο, οπότε δεν θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µεταλλικά σκεύη ή πιάτα µε µεταλλική επίστρωση.  

3. Μην χρησιµοποιείτε ανακυκλωµένα προϊόντα χαρτιού, για το ψήσιµο σε φούρνο 

µικροκυµάτων, επειδή µπορεί να περιέχουν µικρά κοµµάτια µετάλλου που µπορεί να 

προκαλέσουν σπινθήρες ή / και φωτιές.  

4. Προτείνονται τα στρογγυλά / ωοειδή πιάτα και όχι τα τετράγωνα / στενόµακρα, επειδή τα 

τρόφιµα στις γωνίες τείνουν να παραψήνονται.  

5. Για να µην κάψουµε τα εκτεθειµένα σηµεία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στενές λωρίδες 

από φύλλο αλουµινίου. Αλλά προσέξτε να µην χρησιµοποιήσετε πάρα πολύ, αφήστε 

απόσταση 2,5 εκατοστών τουλάχιστο ανάµεσα στο φύλλο και στα τοιχώµατα του χώρου.  

Η λίστα που ακολουθεί είναι ένας γενικός οδηγός για να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά 

σκεύη.  

 

 

Μαγειρικά σκεύη  Μικροκύµατα Αντίσταση Συνδυασµός* 

Πυρίµαχο Γυαλί  Ναι Ναι Ναι 

Όχι Πυρίµαχο Γυαλί  Όχι Όχι Όχι 

Πυρίµαχα Κεραµικά Ναι Ναι Ναι 

Πλαστικό Πιάτο για µικροκύµατα  Ναι Όχι Όχι 

Χαρτί Κουζίνας  Ναι Όχι Όχι 

Μεταλλικός ∆ίσκος  Όχι Ναι Όχι 

Μεταλλική σχάρα Όχι Ναι Όχι 

Αλουµινόχαρτο & ∆οχείο από αλουµινόχαρτο Όχι Ναι Όχι 

 

*Συνδυασµός: ισχύει και για τα δύο, "µικροκύµατα + αντίσταση" 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΥ 

 

 
 

1. Μηχανισµός Ασφάλισης Πόρτας 

2. Παράθυρο Φούρνου  

3. Άξονας  

4. Βάση περιστρεφόµενου δίσκου  

5. Έλεγχος Λειτουργιών 

6. ∆ιαχυτήρας µικροκυµάτων 

(Μην αφαιρείτε το κάλυµµα από µίκα (φυλλίδιο µαρµαρυγία)  

από τον διαχυτήρα µικροκύµατος) 

7. Γυάλινος ∆ίσκος  

8. Θερµαντική Αντίσταση  

9. Μεταλλική σχάρα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 

• Αφού γίνει η σύνδεση του φούρνου ή µετά από αναµονή 60 δευτερόλεπτων χωρίς 

λειτουργία, σε κατάσταση αναµονής, το σύστηµα µεταβαίνει σε κατάσταση κλειδώµατος, 

δεν µπορείτε να το θέσετε σε λειτουργία εάν δεν πατήσετε το κουµπί START.  

• Όταν ορίσετε ένα πρόγραµµα, µπορείτε να φέρετε πάλι το φούρνο σε λειτουργία αναµονής 

εάν πατήσετε το κουµπί END ή αν περιµένετε για 30 δευτερόλεπτα.  

• Στη διάρκεια του ψησίµατος, µπορείτε να διακόψετε προσωρινά το πρόγραµµα πατώντας 

µια φορά το πλήκτρο END, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο START για να συνεχίσετε 

ή πατήστε ξανά το κουµπί END για να το ακυρώσετε.  

• Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ψησίµατος, το σύστηµα θα σας υπενθυµίζει µία 

φορά κάθε 2 λεπτά έως ότου πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξετε την πόρτα του 

φούρνου. 

 

 

Ρολόι 

Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να ρυθµίσετε το ρολόι του φούρνου να δείχνει 8:30.  

1. Πατήστε το κουµπί CLOCK.  

2. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα ώστε να δείχνει το ψηφιακό ρολόι σε τύπο 24 ή 12 ωρών.  

3. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

4. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα στα ψηφία της ώρας µέχρι να δείξει "8".  

5. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

6. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα στα ψηφία των λεπτών ώσπου να δείξει "8:30".  

7. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του ψησίµατος, µπορείτε να πατήσετε το κουµπί CLOCK για να 

δείτε την ώρα του ρολογιού. 

 

 

Ψήσιµο στα µικροκύµατα  

Ο µέγιστος χρόνος ψησίµατος είναι 95 λεπτά. Υπάρχουν έξι επίπεδα ισχύος από το P-00 έως το 

P100. Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να ψήσετε για 5 λεπτά σε επίπεδο ισχύος 60%.  

 

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.  

2. Πιέστε το πλήκτρο MICROWAVE/GRILL (µικροκύµατα/αντίσταση). 

3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε τη λειτουργία µικροκυµάτων, η οθόνη 

δείχνει " ". 

4. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

5. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος µέχρι η οθόνη να δείξει 

P-60.  

 

Ισχύς 100% 80°% 60% 40% 20% 0% 

Ένδειξη p100  p-80  p-60  p-40  P-20  P-00  

 

6. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

7. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να ρυθµίσετε το χρόνο ψησίµατος στο "5:00".  

8. Πατήστε το κουµπί "START".  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη διάρκεια του ψησίµατος, µπορείτε να πατήσετε το κουµπί MICROWAVE/GRILL 

για να ελέγξετε το επίπεδο έντασης του ψησίµατος.  

 

Γρήγορη Έναρξη  

Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προγραµµατίσετε το φούρνο για ψήσιµο φαγητού σε 

µικροκύµατα σε ένταση 100% της ισχύος εύκολα και γρήγορα. Ο µέγιστος χρόνος ψησίµατος 

είναι 10 λεπτά.  

Σε κατάσταση αναµονής, τοποθετήστε το φαγητό µέσα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα, 

πατήστε το πλήκτρο START συνεχώς για να ρυθµίσετε το χρόνο ψησίµατος, και ο φούρνος θα 

αρχίσει να λειτουργεί αυτόµατα. Κατά τη διάρκεια του ψησίµατος, µπορείτε να αυξήσετε το 

χρόνο ψησίµατος πατώντας το κουµπί START. 

 

 

Ψήσιµο στην αντίσταση (γκριλ)  

Ο µέγιστος χρόνος ψησίµατος είναι 95 λεπτά. Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να ψήσετε φαγητό 

στην αντίσταση για 10 λεπτά.  

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.  

2. Πιέστε το πλήκτρο MICROWAVE/GRILL (µικροκύµατα/αντίσταση) 

3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε τη λειτουργία αντίστασης, η οθόνη δείχνει 

" ". 

4. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

5. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να ρυθµίσετε το χρόνο ψησίµατος στο "10:00".  

6. Πατήστε το κουµπί "START".  

 

 

Συνδυασµός ψησίµατος  

Ο µέγιστος χρόνος ψησίµατος είναι 95 λεπτά. Υπάρχουν δύο είδη ψησίµατος µε συνδυασµένη 

λειτουργία. Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να ψήσετε για 15 λεπτά σε συνδυασµένη λειτουργία. 

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.  

2. Πιέστε το πλήκτρο MICROWAVE/GRILL (µικροκύµατα/αντίσταση). 

3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε τη συνδυασµένη λειτουργία, η οθόνη 

δείχνει " ". 

4. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

5. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε τη συνδυασµένη λειτουργία, η οθόνη 

δείχνει "Co-1" ή "Co-2" (συνδυασµός 1, συνδυασµός 2). 

6. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

7. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να ρυθµίσετε το χρόνο ψησίµατος στο "15:00:00".  

8. Πατήστε το κουµπί "START".  
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Απόψυξη ανάλογα µε το βάρος  

Ο φούρνος µπορεί να κάνει απόψυξη κρέατος, πουλερικών, θαλασσινών. Ο χρόνος και η 

ένταση της απόψυξης ρυθµίζονται αυτόµατα όταν έχουµε προγραµµατίσει το βάρος. Το εύρος 

βάρους των κατεψυγµένων τροφίµων ποικίλλει µεταξύ 100g και 1800g.  

Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να αποψύξετε γαρίδες.  

1. Τοποθετήστε τις γαρίδες στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.  

2. Πιέστε το πλήκτρο WEIGHT DEFROST (απόψυξη ανάλογα µε το βάρος). 

3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού.  

4. Πατήστε το κουµπί "START".  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη διάρκεια του προγράµµατος απόψυξης, το σύστηµα διακόπτει προσωρινά και 

εκπέµπει ήχο για να µας υπενθυµίσει να γυρίσουµε το φαγητό, κατόπιν πιέζουµε το πλήκτρο 

START για να συνεχίσουµε την απόψυξη. 

 

Ταχεία απόψυξη (µε φύσηµα) 

Ο µέγιστος χρόνος απόψυξης είναι 95 λεπτά.  

Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να αποψύξετε κρέας.  

1. Τοποθετήστε το κρέας στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.  

2. Πιέστε το πλήκτρο JET DEFROST (ταχεία απόψυξη) 

3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να ρυθµίσετε το χρόνο απόψυξης.  

4. Πατήστε το κουµπί "START".  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη διάρκεια του προγράµµατος απόψυξης, το σύστηµα διακόπτει προσωρινά και 

εκπέµπει ήχο για να µας υπενθυµίσει να γυρίσουµε το φαγητό, κατόπιν πιέζουµε το πλήκτρο 

START για να συνεχίσουµε την απόψυξη. 

 

 

Αυτόµατο ψήσιµο 

Για φαγητά ή τους επόµενους τύπους ψησίµατος, δεν είναι απαραίτητο να προγραµµατίσετε τη 

διάρκεια και την ένταση ψησίµατος. Αρκεί να υποδείξετε το είδος των φαγητών που θέλετε να 

ψήσετε, καθώς και το βάρος των φαγητών.  

Βήµατα:  

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.  

2. Πιέστε το πλήκτρο AUTO COOK (αυτόµατο ψήσιµο). 

3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε τον κωδικό του είδους. 

4. Πατήστε το κουµπί START για να επιβεβαιώσετε.  

5. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού.  

6. Πατήστε το κουµπί "START".  
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Αυτόµατα Μενού: 

 

Κωδικός Είδη φαγητών Τύπος ψησίµατος 

A-1 Λαχανικά 
 

µικροκύµατα 

A-2 Μακαρόνια 
 

µικροκύµατα 

A-3 Γλυκά 
 

µικροκύµατα 

A-4 Ψάρια 
 

µικροκύµατα 

A-5 Πίτσα 
 

µικροκύµατα + αντίσταση 

A-6 Φιλέτο Κρέας 
 
µικροκύµατα + αντίσταση 

 

 

Κλείδωµα για τα παιδιά  

Χρησιµοποιήστε το για να αποτρέψετε την ανεξέλεγκτη λειτουργία του φούρνου από µικρά 

παιδιά.  

Για να ρυθµίσετε το κλείδωµα για τα παιδιά:  

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί END για 3 δευτερόλεπτα, ακούγεται ένα ηχητικό 

σήµα και ο φούρνος τώρα δεν µπορεί να λειτουργήσει.  

Για να ακυρώσετε το κλείδωµα για τα παιδιά:  

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί END για 3 δευτερόλεπτα, ακούγεται ένα ηχητικό 

σήµα και ο φούρνος τώρα µπορεί να λειτουργήσει.  

 

 

Καθαρισµός και φροντίδα  

1. Απενεργοποιήστε το φούρνο και βγάλτε το βύσµα από την παροχή πριν από τον καθαρισµό.  

2. ∆ιατηρήστε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Εάν έχουν τιναχτεί φαγητά ή έχουν 

κολλήσει υγρά στα τοιχώµατα του φούρνου, σκουπίστε µε ένα υγρό πανί. Εάν ο φούρνος 

έχει λερωθεί πολύ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ήπιο απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση 

ψεκαστών και άλλων σκληρών καθαριστικών, επειδή µπορεί να λεκιάσουν, να γραµµώσουν 

ή να θαµπώσουν την επιφάνεια της πόρτας.  

3. Οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται µε υγρό πανί. Για να µην προκληθεί ζηµιά 

στα µέρη που λειτουργούν στο εσωτερικό του φούρνου, δεν επιτρέπεται να διαρρεύσει νερό 

µέσα από τα ανοίγµατα εξαερισµού.  

4. Σκουπίζετε συχνά την πόρτα και το παράθυρο και στις δύο πλευρές, τα λάστιχα της πόρτας 

και τα γύρω σηµεία µε ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλιές. Μην 

χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. 

5. Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί. Καθαρίστε µε ένα µαλακό, υγρό πανί. Όταν 

καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου, αφήστε την πόρτα του φούρνου ανοιχτή για να µην θέσετε 

το φούρνο κατά λάθος σε λειτουργία.  

6. Αν έχει συσσωρευτεί ατµός από µέσα ή από έξω γύρω από την πόρτα του φούρνου, 
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σκουπίστε µε ένα µαλακό πανί. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν ο φούρνος µικροκυµάτων 

λειτουργεί σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Και είναι φυσιολογικό.  

7. Περιστασιακά θα πρέπει να αφαιρείτε το γυάλινο δίσκο για καθαρισµό. Πλύνετε τον δίσκο 

σε ζεστό νερό µε σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.  

8. Ο δακτύλιος µε τα κύλιστρα και το δάπεδο του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για 

να µην ακούγεται υπερβολικός θόρυβος. Απλά σκουπίστε την κάτω επιφάνεια του φούρνου 

µε ήπιο απορρυπαντικό. Ο δακτύλιος κύλισης µπορεί να πλυθεί σε ελαφρύ σαπουνόνερο ή 

στο πλυντήριο πιάτων. Όταν βγάζετε το δακτύλιο µε τα κύλιστρα από το δάπεδο του 

εσωτερικού χώρου για καθαρισµό, να προσέχετε να τον βάζετε πάλι στη σωστή θέση. 

9. Οι διάφορες οσµές αφαιρούνται από το φούρνο σας, εάν βάλουµε ένα φλιτζάνι νερό µε 

χυµό από λεµόνι και τη φλούδα του σε ένα βαθύ δοχείο για µικροκύµατα, και ανάψουµε το 

φούρνο για 5 λεπτά. Σκουπίστε καλά και στεγνώστε µε ένα µαλακό πανί.  

10. Όταν χρειαστεί να αντικατασταθεί το φως του φούρνου, παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον 

προµηθευτή σας για να το αντικαταστήσει.  

11. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείµµατα τροφών. 

Εάν δεν διατηρούµε το φούρνο σε καθαρή κατάσταση µπορεί να προκληθεί φθορά στην 

επιφάνεια πράγµα που θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής 

και πιθανόν να οδηγήσει σε µια επικίνδυνη κατάσταση.  

12. Μην πετάξετε τη συσκευή αυτή στον οικιακό κάδο απορριµµάτων, θα πρέπει να την 

απορρίψετε στο συγκεκριµένο κέντρο διάθεσης που παρέχεται από τους δήµους.  

13. Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιηθεί ο φούρνος µικροκυµάτων που διαθέτει λειτουργία 

αντίστασης (γκριλ), µπορεί να βγάλει λίγο καπνό και κάποια οσµή. Αυτό είναι κάτι 

φυσιολογικό, επειδή ο φούρνος είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινη πλάκα επικαλυµµένη 

µε λιπαντικό έλαιο, και ο καινούριος φούρνος παράγει καπνούς και οσµή λόγω της καύσης 

του λιπαντικού ελαίου. Αυτό το φαινόµενο θα εξαφανιστεί µετά από τις πρώτες χρήσεις. 


