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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές
τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε τις οδηγίες
σε κοντινό σημείο για μελλοντική αναφορά.
Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν
σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την
ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να τηρείτε σε κάθε
περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία
ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών
ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής
ή λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.
Τα πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) πρέπει να
διατηρούνται μακριά από τη συσκευή. Κρατήστε
τα μικρά παιδιά (3-8 ετών) μακριά από η συσκευή
εκτός εάν επιτηρούνται διαρκώς. Η συσκευή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής,
εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους
που συνεπάγεται. Τα παιδιά απαγορεύεται να
παίζουν με τη συσκευή. Εργασίες καθαρισμού και
συντήρησης του χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται
από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν οι πόρτα ή τα λάστιχα
της πόρτας είναι κατεστραμμένα, ο φούρνος δεν
πρέπει να λειτουργεί έως ότου επισκευαστεί κίνδυνος τραυματισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τα υγρά και τα
τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε
σφραγισμένα δοχεία – κίνδυνος έκρηξης, το
ζέσταμα ροφημάτων ενδέχεται να προκαλέσει
καθυστερημένο κοχλασμό, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό του περιέκτη
- κίνδυνος εγκαυμάτων.
Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για να
ζεσταίνει φαγητά και ροφήματα. Μην στεγνώνετε
τρόφιμα ή ρούχα, ούτε να στεγνώνετε μαξιλάρια,
παντόφλες, σφουγγάρια και παρόμοια - κίνδυνος
πυρκαγιάς. Όταν ζεσταίνετε τρόφιμα σε πλαστικά
ή χάρτινα δοχεία, να παραμένετε σε επιφυλακή
στο φούρνο - κίνδυνος πυρκαγιάς.
Το περιεχόμενο από τα μπιμπερό και τα
βαζάκια για μωρά πρέπει να αναδεύεται ή να
ανακινείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία τους
- κίνδυνος εγκαύματος. Μην ζεσταίνετε αυγά σε
τσόφλι και ολόκληρα βρασμένα αυγά - κίνδυνος
έκρηξης.
Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα κατάλληλα
για φούρνο μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε
μεταλλικά δοχεία - κίνδυνος τραυματισμού

- Να χρησιμοποιείτε μόνο το θερμόμετρο
που συνιστάται για αυτό το φούρνο - κίνδυνος
πυρκαγιάς.
Αν παραχθεί καπνός, σβήστε ή βγάλτε το φις
της συσκευής από την πρίζα και διατηρήστε την
πόρτα κλειστή προκειμένου να περιοριστούν οι
φλόγες.
Αν η συσκευή εγκατασταθεί 850 mm ή
περισσότερο πάνω από το δάπεδο, φροντίστε να
μην μετατοπίσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο όταν
αφαιρείται τα δοχεία – κίνδυνος τραυματισμού.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων
για βαθύ τηγάνισμα, επειδή η θερμοκρασία του
λαδιού δεν ελέγχεται.
Τα μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά δεν
είναι κατάλληλα κατά το ψήσιμο με μικροκύματα.
Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες
του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στο
πλαϊνό μέρος των τοιχωμάτων του θαλάμου
του φούρνου (μόνο για μερικά μοντέλα).
Παρεμποδίζουν την εισχώρηση λίπους και
υπολειμμάτων φαγητού στο εσωτερικό του
φούρνου μικροκυμάτων.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται να
χρησιμοποιείται μέσω ενός εξωτερικού διακόπτη,
όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή
χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως:
κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία
και άλλους χώρους εργασίας αγροκτήματα, από
πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed & breakfast και
άλλους χώρους κατοικίας.
Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική
χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
εξωτερικό χώρο.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα
άτομα - κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε
προστατευτικά γάντια για το άνοιγμα της
συσκευασίας και την εγκατάσταση - κίνδυνος
κοψίματος.
Η εγκατάσταση, η σύνδεση της παροχής
νερού (εφόσον προβλέπεται) καθώς και οι
ηλεκτρικές συνδέσεις και επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα
εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται
ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε τα παιδιά
μακριά από το χώρο εγκατάστασης. Μετά από
την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά
τη μεταφορά.
Σε περίπτωση προβλημάτων,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών. Μετά την
εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά,
φελιζόλ, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από

τα παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει
να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία
πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Κατά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο
καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή - κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη
συσκευή μόνο όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση
εντοιχισμένη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
όταν δεν είναι εντοιχισμένη ή σε ντουλάπι με
πόρτα.
Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής,
βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής
κλείνει σωστά. Σε περίπτωση προβλημάτων,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα
τεχνικής υποστήριξης πελατών.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρέπει να καθαρίζετε το φούρνο τακτικά και
να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο
τροφοδοσίας Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συσκευές
καθαρισμού με ατμό - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Καθαρίζετε τακτικά την εσωτερική πλευρά της
πόρτας της συσκευής και τη σχετική τσιμούχα,
χωρίς να την αφαιρέσετε. Χρησιμοποιήστε ένα
μαλακό σφουγγάρι, χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι. Σκουπίστε με ένα ουδέτερο μαλακό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το
σύμβολο της ανακύκλωσης
. Συνεπώς, τα διάφορα υλικά συσκευασίας
πρέπει να απορρίπτονται υπεύθυνα και με πλήρη συμμόρφωση
των κανονισμών των τοπικών αρχών που διέπουν την απόρριψη
απορριμμάτων.

Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή
συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με Ηεπαναχρησιμοποιήσιμα
υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς
αφαίρεση του φις εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη κανονισμούς περί απόρριψης των απορριμμάτων. Για περαιτέρω
ή με χρήση του πολυπολικού διακόπτη που έχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την
των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις
εγκατασταθεί πριν από την πρίζα σύμφωνα με ανακύκλωση
αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων
τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας και η ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η
φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ
συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση με βάση τα συσκευή
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
εθνικά πρότυπα ασφαλείας.
(ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος,
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης θα βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το
και την ανθρώπινη υγεία. Το σύμβολο
πάνω στο προϊόν
(μπαλαντέζες), πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά περιβάλλον
ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι' αυτό, θα πρέπει
να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
όταν είστε βρεγμένοι ή με γυμνά πόδια. Μη
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το
ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, εάν δεν λειτουργεί
κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη
ζημιά.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής
υποστήριξης ή άλλα καταρτισμένα άτομα, ώστε
να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι - κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εργασίες σέρβις ή
επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση
καλυμμάτων που παρέχουν προστασία από την
έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων είναι
επικίνδυνο να εκτελούνται από άλλα άτομα πλην
των εξειδικευμένων τεχνικών.
Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός,
μπορεί να φθαρούν οι επιφάνειές του, με
αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια ζωής
της συσκευής και να προκληθούν επικίνδυνες
καταστάσεις.
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