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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ
ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

Για να έχετε πλήρη υποστήριξη,
καταχωρίστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.whirlpool.eu/register

WWW

Μπορείτε να κατεβάσετε τις "Οδηγίες
ασφάλειας" και τον "Οδηγό χρήσης και
φροντίδας" με σύνδεση στην ιστοσελίδα
μας docs.whirlpool.eu και ακολουθώντας
τις οδηγίες στην πίσω πλευρά του παρόντος
εγχειριδίου.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεκτικά τον Οδηγό Υγείας και Ασφάλειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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1. Πίνακας ελέγχου
2. Πινακίδα αναγνώρισης
(να μην αφαιρείται)
3. Πόρτα
4. Γκριλ
5. Φως
6. Περιστρεφόμενος δίσκος
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
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1. STOP
Για διακοπή μιας λειτουργίας ή
ενός ηχητικού σήματος, ακύρωση
ρυθμίσεων και σβήσιμο του
φούρνου.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ/
ΙΣΧΥΣ
Για επιλογή της λειτουργίας
μικροκυμάτων και ρύθμιση του
απαιτούμενου επιπέδου ισχύος.
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΓΚΡΙΛ
4. ΜΝΗΜΗ
5. ΟΘΟΝΗ
6. ΚΟΥΜΠΙΑ + / Για προσαρμογή των ρυθμίσεων
μιας λειτουργίας (π.χ. μήκος, βάρος).
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7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JET DEFROST
8. ΕΝΑΡΞΗ
Για έναρξη μιας λειτουργίας.
9. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Τοποθετημένος στη βάση του, ο
περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους
τους τρόπους μαγειρέματος.
Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να
χρησιμοποιείται ως δίσκος βάση για άλλα σκεύη και
εξαρτήματα.

Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο
περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη
βάση.
Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα
στη βάση.

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα αξεσουάρ από
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν
αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι
κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και
ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα
εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά
τοιχώματα του φούρνου.

Μεταλλικά δοχεία για φαγητό ή ποτό ποτέ δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος
με μικροκύματα.

Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος
μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το
φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε
τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν
τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
MICROWAVE (ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ)
Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή
ποτών.
ΙΣΧΥΣ (W)

750 W
500 W
350 W
160 W
0W
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ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ

Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή
περιεκτικότητα σε νερό ή κρέατος και λαχανικών.
Μαγείρεμα ψαριού, σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που
περιέχει τυρί ή αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή
ψησίματος ζυμαρικών.
Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου
ή σοκολάτας.
Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα
βουτύρου και τυριού.
Όταν γίνεται χρήση μόνο του χρονοδιακόπτη λεπτών.

ΓΚΡΙΛ
Για ροδοκοκκίνισμα, γκριλ και γκρατέν όταν
χρησιμοποιείται μόνο του. Συνιστάται να γυρίζετε το
φαγητό κατά τη διάρκεια ψησίματος. Για καλύτερα
αποτελέσματα, προθερμάνετε το γκριλ για 3 -5 λεπτά.
Για γρήγορο ψήσιμο και πιάτα γκρατέν, συνδυάζεται με
τα μικροκύματα.
• ΓΚΡΙΛ + MW
Για γρήγορο ψήσιμο ορεκτικών (ακόμη και
ογκρατέν) χρησιμοποιώντας μικροκύματα και το
γκριλ. Είναι κατάλληλο για να ψήσετε λαζάνια, ψάρια
και πατάτες γκρατινέ.
ΙΣΧΥΣ (W)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ

500
500

14 - 18
10 - 14

500

40 - 50

350
0

15 - 18
-

Λαζάνια (400 - 500 γρ.)
Ψάρι (600 γρ.)
Κοτόπουλο (ολόκληρο, 1-1,2
κιλά)
Ψάρι ογκρατέν (600 γρ.)
Μόνο ροδοκοκκίνισμα

JET DEFROST (ΓΡΉΓΟΡΟ ΞΕΠΆΓΩΜΑ)
Για γρήγορη απόψυξη διαφορετικών τροφίμων
απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει
να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο
γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.
Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω
στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα
τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Ο χρόνος αναμονής μετά την
απόψυξη βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα.

ΜΝΗΜΗ
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Η λειτουργία μνήμης παρέχει τη δυνατότητα
εύκολης και γρήγορης επαναφοράς μιας επιθυμητής
ρύθμισης. Η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει
οποιαδήποτε ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη.
• Πατήστε το κουμπί memo και ξεκινήστε το μαγείρεμα
αφού πατήσετε το κουμπί .
Αποθήκευση ρύθμισης:
• Επιλέξτε οποιαδήποτε λειτουργία και κάντε την
απαραίτητη ρύθμιση.
• Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί απομνημόνευσης
(memo) για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένα
ηχητικό σήμα: Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί. Μπορείτε να
επαναπρογραμματίσετε τη μνήμη όσες φορές θέλετε.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Απλά πιέστε το κουμπί για επιλογή της απαιτούμενης
λειτουργίας.

. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που
απαιτείται, χρησιμοποιήστε το ή το
για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της για να
ξεκινήσει. Η χρονική διάρκεια μπορεί να αλλάξει κατά τη
διάρκεια μαγειρέματος πατώντας το ή το ή αυξάνοντας
.
τη διάρκεια κατά 30 δευτερόλεπτα με κάθε πάτημα

. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ

Πατήστε το
όσες φορές είναι απαραίτητο
για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος για τα
μικροκύματα. Για χρήση μικροκυμάτων σε
συνδυασμό με το γκριλ, επιλέξτε τη λειτουργία “Γκριλ”
και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το
για
πιέζοντας το
να ρυθμίσετε την ισχύ μικροκυμάτων.
Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση κατά τη
.
διάρκεια μαγειρέματος πιέζοντας το

. JET DEFROST

Πατήστε το
, μετά χρησιμοποιήστε
ή το
για να ρυθμίσετε το βάρος
το
του φαγητού. Κατά την απόψυξη, η
λειτουργία θα σταματήσει για λίγο για να μπορέσετε να
γυρίσετε το φαγητό. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η
.
ενέργεια, κλείστε την πόρτα και πιέστε το

. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται,
για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Κάθε
πατήστε το
, ο χρόνος μαγειρέματος
φορά που πατάτε το κουμπί
αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να
πατήσετε το
οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να
διακοπεί η ενεργοποιημένη λειτουργία.

. JET START
Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το
για
να ενεργοποιήσετε το μαγείρεμα με τη λειτουργία
μικροκυμάτων ρυθμισμένη σε πλήρη ισχύ (750 W) για
30 δευτερόλεπτα.

. ΠΑΥΣΗ

Για να παύσετε μια ενεργή λειτουργία, για παράδειγμα
να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, απλά ανοίξτε
την πόρτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά. Για να
ξεκινήσει εκ νέου, κλείστε την πόρτα και πατήστε
. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μία ή δύο φορές
το
κάθε λεπτό, επί 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα.
Πιέστε το κουμπί STOP (Διακοπή) ή ανοίξτε την πόρτα
για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.
Σημείωση: Ο φούρνος διατηρεί τις ρυθμίσεις μόνο για 60
δευτερόλεπτα, εάν ανοίξετε και κλείσετε την πόρτα μετά το
τέλος του μαγειρέματος.

ΚΡΥΩΜΑ
Όταν μια λειτουργία ολοκληρωθεί, ο φούρνος ενδέχεται
να ενεργοποιήσει μια διαδικασία κρυώματος, ο φούρνος
σβήνει αυτόματα.

. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται
αυτόματα για να αποτρέψει την τυχαία
ενεργοποίηση του φούρνου. Ανοίξτε και
για να ξεκινήσει
κλείστε την πόρτα, μετά πατήστε το
η λειτουργία.

. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

Πατήστε το
έως ότου τα δύο ψηφία
της ώρας (αριστερά) αρχίσουν να
ή
αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε το
για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και πατήστε το
το
για επιβεβαίωση: Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα
ή το
για να ρυθμίσετε
λεπτά. Χρησιμοποιήστε το
για επιβεβαίωση.
τα λεπτά και πατήστε το
Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα
έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.

. ΥΠΕΝΘ. ΛΕΠΤΩΝ
Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης.
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία και να ρυθμιστεί η
ή το
απαιτούμενη χρονική διάρκεια, χρησιμοποιήστε το
. Πατήστε το
για να ρυθμίσετε την ισχύ σε 0 W, μετά
για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
πατήστε το
Σημείωση: Ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί κανέναν
από τους κύκλους μαγειρέματος. Για να σταματήσετε τον
χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το
.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν
προχωρήσετε σε συντήρηση και καθαρισμό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με
ατμό.
Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια,
λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά
καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις
επιφάνειες της συσκευής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

• Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί με
μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε
στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο
pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
• Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό
απορρυπαντικό.
• Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε
φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο
και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να
αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.
• Το γκριλ δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε καθώς
η έντονη θερμότητα καίει οποιαδήποτε βρομιά.
Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε τακτικά
διαστήματα.

Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο
πιάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Ο φούρνος δεν λειτουργεί.

Διακοπή ρεύματος.
Αποσύνδεση από την παροχή
ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι
είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.
Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε
εάν η βλάβη παραμένει.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Err”.

Σφάλμα λογισμικού.

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών και αναφέρετε το γράμμα ή τον αριθμό που
ακολουθεί το “Err”.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο προϊόντος
με τα δεδομένα ενέργειας της συσκευής από την
ιστοσελίδα της Whirlpool docs.whirlpool.eu
WWW

ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
> Κατεβάστε τον "Οδηγό χρήσης
και φροντίδας" από την ιστοσελίδα
μας docs.whirlpool.eu (μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό QR),
αναφέροντας τον εμπορικό κωδικό προϊόντος.
WWW

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΏΝ
Μπορείτε να
βρείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας
στο βιβλιαράκι
εγγύησης. Όταν
επικοινωνείτε
με το κέντρο
XXX/XXX
εξυπηρέτησης
πελατών, να
αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην
πινακίδα του προϊόντος σας.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

> Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Πελατών.

400011369290
Τυπώθηκε στην Ιταλία
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