AVM 390

AMW 433

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

AMW 490

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

INSTALLATION, DΙMARRAGE RAPIDE

INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO

AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG

INSTALAΗΓO, GUIA DE INICIAΗΓO RΑPIDA

INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

INSTALLATION, SNABBGUIDE

INSTALLATION, HURTIG START

INSTALACE, NΑVOD VE ZKRATCE

INSTALLASJON, HURTIG START

INSTALACJA, SKRΣCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

ASENNUS, PIKAOPAS
ΑZEMBE HELYEZΙS, RΦVID
KEZDΙSI ΪTMUTATΣ

УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INSTALΑCIA, ΪVODNΑ PRΝRUČKA
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ξεχωριστά όταν εγκαθιστάτε τη
συσκευή.

ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΕΛΕΓΞΤΕ ΕΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που αναγράφεται
στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας.
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ
ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ που

βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος του τοιχώματος του
θαλάμου του φούρνου. Παρεμποδίζουν την εισχώρηση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ο θάλαμος του φούρνου είναι
άδειος πριν από την τοποθέτηση.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ότι το
λάστιχο της πόρτας δεν έχει υποστεί ζημιά.
Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, υγρό πανί.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ εάν έχει φθαρεί
το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, εάν ο φούρνος
δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν
έχει υποστεί άλλη ζημιά. Μη βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. Το καλώδιο
δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς ή άλλης ζημιάς.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ.

ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΟΝΤΟ, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο
ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης για
την εγκατάσταση μιας πρίζας κοντά στη
συσκευή.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΟΝΟ εάν η
πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Η ΓΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ είναι υποχρεωτική.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για
τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που οφείλονται
στη μη τήρηση αυτών των κανόνων.

Οι κατασκευαστές δεν αναλαμβάνουν καμία
ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν
από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΜΗ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ
ΥΛΙΚΑ μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξη.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για
να στεγνώσετε υφάσματα, χαρτιά, μπαχαρικά,
βότανα, ξύλα, λουλούδια, φρούτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
ΕΑΝ ΠΑΡΕΙ ΦΩΤΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΑ/ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΦΟΥΡΝΟ Η ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΠΝΟΣ, αφήστε την
πόρτα του φούρνου κλειστή και σβήστε το
φούρνο. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο
ή την παροχή ρεύματος από τον πίνακα ασφαλειών ή ασφαλειοδιακοπτών.
ΜΗΝ ΨΗΝΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή
άλλα εύφλεκτα υλικά στο μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά
πλαστικά μπορεί να λιώσουν εάν χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα φαγητού.

ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο με επιτήρηση από ενήλικα, και αφού τους
έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες για να μπορούν
να χρησιμοποιούν το φούρνο με ασφάλεια και να
καταλαβαίνουν τους κινδύνους από τη λανθασμένη χρήση.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές
ικανότητες, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΟΥΝ κατά
τη χρήση, οπότε τα μικρά παιδιά θα πρέπει να
κρατούνται μακριά.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για να ζεστάνετε φαγητό σε αεροστεγή συσκευασία.
Η πίεση μέσα στη συσκευασία
αυξάνεται και μπορεί να προκληθεί
ζημιά όταν την ανοίξετε ή έκρηξη.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ διαβρωτικά χημικά ή
ατμούς στη συγκεκριμένη συσκευή. Αυτός ο
τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για
ζέσταμα ή μαγείρεμα φαγητού. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ όπου εφαρμόζει το λάστιχο της πόρτας πρέπει να ελέγχονται
τακτικά για φθορά. Εάν υπάρχει φθορά, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ

ΑΥΓΑ
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για
να ψήσετε ή να ζεστάνετε ολόκληρα αυγά, με ή χωρίς το τσόφλι, καθώς μπορεί να σκάσουν
ακόμη και μετά το ψήσιμο στο
φούρνο μικροκυμάτων.

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. Είναι επικίνδυ-

νο για οποιονδήποτε άλλο εκτός
από κάποιον εκπαιδευμένο τεχνικό
να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση
οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο
παρέχει προστασία από την έκθεση
στην ενέργεια των μικροκυμάτων.
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ .
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ!
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ χωρίς φαγητό
στο εσωτερικό της όταν χρησιμοποιούνται μικροκύματα. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ του φούρνου, τοποθετήστε στο εσωτερικό του ένα ποτήρι νερό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια μικροκυμάτων και ο φούρνος δεν θα υποστεί ζημιά.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ως αποθηκευτικό χώρο.
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ με τα οποία
σφραγίζονται οι πλαστικές ή χάρτινες
σακούλες πριν από την τοποθέτηση
στο φούρνο.
ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για βαθύ τηγάνισμα, καθώς η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ Η ΠΑΝΙΑ για προστασία από εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε
σκεύη, εξαρτήματα του φούρνου ή το σκεύος
μετά το μαγείρεμα.
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ΥΓΡΑ
Π.Χ. ΡΟΦΗΜΑΤΑ Η ΝΕΡΟ. Τα υγρά μπορεί να υπερθερμανθούν άνω του σημείου
βρασμού χωρίς να υπάρχουν
ενδείξεις αναβρασμού. Το καυτό υγρό μπορεί να βράσει απότομα και να χυθεί.
Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Μη χρησιμοποιήσετε σκεύη με κάθετα
τοιχώματα και στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν βάλετε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουτάλι
μέσα στο δοχείο.
3. Μετά το ζέσταμα, αφήστε το σκεύος για
λίγο μέσα στο φούρνο και ανακινήστε το
πάλι πριν το αφαιρέσετε από το φούρνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ σε κάποιο βιβλίο μαγειρικής φούρνου μικροκυμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικά εάν μαγειρεύετε ή ζεσταίνετε φαγητό που περιέχει οινόπνευμα.
ΟΤΑΝ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΥΓΡΟ ΣΕ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ή παιδική τροφή σε βάζο, ανακατεύετε πάντα και ελέγχετε τη
θερμοκρασία του υγρού ή της
τροφής πριν από την κατανάλωση. Με τον τρόπο
αυτό, το υγρό ή η τροφή ζεσταίνεται ομοιόμορφα
και δεν θα υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να
πάθει εγκαύματα το παιδί.
Αφαιρέστε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή
του μπιμπερό πριν από το ζέσταμα!

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ πολλά πρόσθετα εξαρτήματα στην
αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
ΠΡΙΝ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΤΕ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι τα σκεύη που
χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα
μικροκύματα να τα διαπερνούν.
ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ στο
φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά
δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του
φούρνου.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά
τμήματα ή εξαρτήματα από μέταλλο.
ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ έρχονται σε
επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία,
μπορεί να προκληθούν σπινθήρες και ο φούρνος να πάθει ζημιά.

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ περιστρεφόμενου δίσκου κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Ποτέ
μη βάζετε άλλα σκεύη πάνω στη
βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.
Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.



ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ
όπως όταν μαγειρεύετε. Συγκεντρώνει τα υγρά που στάζουν
και τα σωματίδια φαγητού που
πέφτουν και τα οποία διαφορετικά θα λέρωναν και θα λέκιαζαν το εσωτερικό
του φούρνου.
Τοποθετήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στη βάση περιστρεφόμενου δίσκου.



ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΦΟΥ ο φούρνος επανέλθει σε «λειτουργία αναμονής». (Ο φούρνος είναι σε θέση «αναμονής» όταν εμφανίζεται το ρολόι 24ωρών ή εάν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, όταν η οθόνη είναι κενή).

Η ΠΟΡΤΑ πρέπει να ανοίξει και να κλείσει, όπως
όταν βάζετε φαγητό στο φούρνο, για να απενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας. Διαφορετικά η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη
“DOOR”.
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ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ για να ελέγξετε, να
γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την
πόρτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:
ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί διακοπής
(STOP).

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:
Κ ΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ και πιέστε το κουμπί έναρξης (Start) ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Το
μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.
ΕΑΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START) ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ θα αυξηθεί ο χρόνος κατά 30 δευτερόλεπτα.

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑμία ή δύο φορές το
λεπτό, για 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέστε το κουμπί διακοπής (STOP) ή ανοίξτε
την πόρτα για να σταματήσει το
ηχητικό σήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος θα συγκρατήσει τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα εάν ανοιχθεί
η πόρτα και μετά ξανακλείσει μετά το τέλος
του μαγειρέματος.

ΚΡΥΩΜΑ
ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ο φούρνος ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια διαδικασία κρυώματος. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Μετά από αυτή τη διαδικασία ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΥΩΜΑΤΟΣ μπορεί να διακοπεί χωρίς να προκαλέσετε καμία βλάβη στο φούρνο
ανοίγοντας την πόρτα.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.
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ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ








ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο.



ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).

ΠΙΕΣΤΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΙΣΧΥΟΣ για να ρυθμίσετε
την ισχύ στο 0 W.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
όταν χρειάζεστε ένα χρονόμετρο κουζίνας για να μετρήσετε
τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος
όπως π.χ. για αυγά, ζυμαρικά ή
φούσκωμα της ζύμης πριν το ψήσιμο, κλπ.

ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΝΑ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ όταν το χρονόμετρο σταματήσει την
αντίστροφη μέτρηση.

ΡΟΛΟΙ







ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (STOP) (3 δευτερόλεπτα)
μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το αριστερό
ψηφίο (ώρες).




ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε τις ώρες.






ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ
ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ή μετά από διακοπή ρεύματος, η οθόνη είναι
κενή. Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη θα παραμείνει κενή
μέχρι να ρυθμιστεί ο χρόνος μαγειρέματος.

ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START). (Τα δύο δεξιά ψηφία
(λεπτά) αναβοσβήνουν).
ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

ΠΙΕΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).
ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ και ξεκινά να λειτουργεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ. Έτσι θα έχετε στη
διάθεσή σας 10 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού.
Αλλιώς, το κάθε βήμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 60 δευτερολέπτων.
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ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ











ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
για το κανονικό μαγείρεμα και ξαναζέσταμα λαχανικών, ψαριού,
πατατών και κρέατος.

ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο.
ΠΙΕΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΙΣΧΥΟΣ για να ρυθμίσετε την ισχύ.
ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).
ΑΦΟΥ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ:
Μπορείτε εύκολα να αυξήσετε το χρόνο κατά διαστήματα των 30
δευτερολέπτων, εάν πιέσετε το κουμπί έναρξης (Start). Κάθε φορά
που πιέζετε το κουμπί, παρατείνεται ο χρόνος κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο εάν πιέσετε τα
κουμπιά +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ, εάν πιέσετε το κουμπί ισχύος. Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα στάθμη ισχύος των μικροκυμάτων.
Πιέστε πολλές φορές το κουμπί ισχύος για να αλλάξετε τη στάθμη
ισχύος των μικροκυμάτων.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ
ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
ΙΣΧΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

750 W

ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΠΟΤΑ, νερό, σούπες, καφέ, τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ νερό.
Εάν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα.
Μαγείρεμα ψαριών, κρέατος, λαχανικών, κλπ.

500 W

ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ, π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, τυρί και αυγό, καθώς
και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.

350 W

ΣΙΓΟΒΡΑΣΕΤΕ ΒΡΑΣΤΑ ΦΑΓΗΤΑ, λιώστε βούτυρο.

160 W

ΑΠΟΨΥΞΤΕ. Μαλακώσετε βούτυρο, τυριά και παγωτό.

0W
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ΡΥΘΜΙΣΗ του χρόνου αναμονής (όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη μόνο).

ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ



ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).



Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
για το γρήγορο ζέσταμα φαγητών με μεγάλη περιεκτικότητα νερού όπως ορφανές σούπες, καφέ
ή τσάι.

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΚΙΝΑ αυτόματα με τη μέγιστη στάθμη ισχύος μικροκυμάτων και ο χρόνος μαγειρέματος είναι ρυθμισμένος στα 30
δευτερόλεπτα. Κάθε πρόσθετη φορά που πιέζετε το κουμπί, ο χρόνος
μαγειρέματος παρατείνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης
να μεταβάλλετε το χρόνο εάν πιέσετε τα κουμπιά +/- για να αυξήσετε
ή να μειώσετε το χρόνο και μετά την έναρξη της λειτουργίας.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για «μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα» και επιλέξτε επίπεδο
ισχύος 160 W για μη αυτόματη απόψυξη.

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ. Με
την απόκτηση εμπειρίας θα βρείτε το σωστό
χρόνο που χρειάζεται για διάφορες ποσότητες.

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ,
πλαστικές μεμβράνες ή χάρτινα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν κατευθείαν στο
φούρνο εφόσον η συσκευασία δεν έχει
μεταλλικά μέρη (π.χ. μεταλλικά συρματάκια).

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ στη μέση της διαδικασίας απόψυξης.

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ αλλάζει το χρόνο απόψυξης. Οι μικρές συσκευασίες
αποψύχονται γρηγορότερα από τις ογκώδεις.

ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΨΥΞΗ είναι καλύτερο να
αφήσετε τα τρόφιμα να ξεπαγώσουν λίγο
και να αφήσετε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί
κατά το χρόνο αναμονής.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ μόλις αρχίσουν να ξεπαγώνουν.
Τα ξεχωριστά κομμάτια ξεπαγώνουν ευκολότερα.
ΣΚΕΠΑΣΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ με
μικρά κομμάτια αλουμινόχαρτου εάν αρχίσουν να ζεσταίνονται (π.χ. πόδια κοτόπουλου και φτερούγες).

ΤΟ ΒΡΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ
ξεπαγώνουν καλύτερα
εάν τις ανακατεύετε κατά την απόψυξη.

ΣΑΛΤΣΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
πάντα το αποτέλεσμα αφού
τότε η θερμοκρασία διανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το φαγητό.
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ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ











ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (JET DEFROST).
ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ + / - για να ρυθμίσετε το βάρος
του φαγητού.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ μόνο για
τρόφιμα με καθαρό βάρος μεταξύ 100 γρ. έως 2 κιλά.
ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ στο
γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ (START).
ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, ο φούρνος σταματά και σας
ζητά να (γυρίσετε τα τρόφιμα) με την ένδειξη TURN FOOD.
Ανοίξτε την πόρτα.
Γυρίστε τα τρόφιμα.
Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά πιέζοντας το κουμπί
έναρξης (Start).





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος συνεχίζει αυτόματα μετά από 2 λεπτά. Εάν
δεν έχετε γυρίσει το φαγητό. Ο χρόνος απόψυξης θα είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση αυτή.
ΒΑΡΟΣ:

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ το καθαρό βάρος των τροφίμων. Ο φούρνος θα υπολογίσει
αυτόματα τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ΕΑΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ: Ακολουθήστε τη διαδικασία
για «Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα»
και επιλέξτε ισχύ 160 W για απόψυξη.
ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
από της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.
ΕΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από της βαθιάς κατάψυξης
(-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος
για τα τρόφιμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΚΡΕΑΣ (100 γρ. - 2,0 κιλά)

Κιμάς, κοτολέτες, μπριζόλες ή ψητά.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (100 γρ. - 2,0
κιλά)

Κοτόπουλο ολόκληρο, κομμάτια ή φιλέτα.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.

ΨΑΡΙ (100 γρ. - 2,0 κιλά)

Ολόκληρες μπριζόλες ή φιλέτα.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ όταν ειδοποιηθείτε από το φούρνο.

ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ και εάν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη
ή μικρότερη από το συνιστώμενο βάρος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία
“Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα” και να επιλέξετε τα 160 W κατά την απόψυξη.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ που κανονικά χρειάζεται.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ καθαρό, αυτό θα
μπορούσε να προκαλέσει βλάβες στην επιφάνεια, που ως αποτέλεσμα θα έχουν τη μείωση
της διάρκειας ζωής της συσκευής και πιθανόν
να προκύψουν διάφοροι κίνδυνοι.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΧΑΡΑΖΟΥΝ,συρμάτινα
σφουγγαράκια, σκληρά
πανιά κλπ. Μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στον πίνακα ελέγχου,
καθώς και στις εσωτερικές και εξωτερικές
επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε
σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί
κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε το υγρό για
τζάμια πάνω σε χαρτί κουζίνας.
ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ απευθείας πάνω στο φούρνο.
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ειδικά εάν έχουν
χυθεί φαγητά, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμα του και σκουπίστε τη βάση
του φούρνου για να καθαρίσει.
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ για να λειτουργεί
με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το φούρνο
μικροκυμάτων, εάν έχετε βγάλει τον
περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΑΛΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ, νερό και ένα
μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εσωτερικές
επιφάνειες του φούρνου, την εμπρός και πίσω επιφάνεια, καθώς και το πλαίσιο της πόρτας.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΛΙΠΗ ή
υπολείμματα φαγητού γύρω από την
πόρτα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ, βράστε στο φούρνο μια κούπα νερό για 2 με 3 λεπτά. Ο ατμός θα
μαλακώσει τους λεκέδες.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΤΜΟ για τον καθαρισμό του φούρνου
μικροκυμάτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΑΛΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ, νερό και ένα
μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εσωτερικές
επιφάνειες του φούρνου, την εμπρός και πίσω επιφάνεια, καθώς και το πλαίσιο της πόρτας.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΛΙΠΗ ή
υπολείμματα φαγητού γύρω από την
πόρτα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ, βράστε στο φούρνο μια κούπα νερό για 2 με 3 λεπτά. Ο ατμός θα
μαλακώσει τους λεκέδες.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΤΜΟ για τον καθαρισμό του φούρνου
μικροκυμάτων.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ σε ένα φλιτζάνι
νερό, τοποθετήστε το στον περιστρεφόμενο δίσκο και βράστε για λίγα λεπτά ώστε να εξαλείψετε τις οσμές από το εσωτερικό του φούρνου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΠΙΑΤΩΝ:
ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ

ΔΙΣΚΟΣ.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ σε ένα φλιτζάνι
νερό, τοποθετήστε το στον περιστρεφόμενο δίσκο και βράστε για λίγα λεπτά ώστε να εξαλείψετε τις οσμές από το εσωτερικό του φούρνου.
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ, μην τηλεφωνήσετε στο σέρβις, εάν δεν κάνετε τους παρακάτω
ελέγχους:
Ελέγξτε εάν είναι στη θέση τους ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του.
Ελέγξτε εάν το φις έχει μπει καλά στην πρίζα.
Ελέγξτε εάν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι
έχετε ρεύμα.
Ελέγξτε ότι ο φούρνος έχει επαρκή εξαερισμό.
Περιμένετε 10 λεπτά και προσπαθήστε να
χρησιμοποιήσετε ξανά το φούρνο.
Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε ξανά.
ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ άσκοπα τηλεφωνήματα, για
τα οποία χρεώνεστε.
Όταν τηλεφωνήσετε στο Σέρβις, πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του
φούρνου (δείτε την Πινακίδα σέρβις). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.









ΕΑΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, πρέπει
να αντικατασταθεί με
γνήσιο ανταλλακτικό, το
οποίο θα προμηθευτείτε
από το σέρβις μας. Η
αντικατάσταση του
ηλεκτρικού καλωδίου
πρέπει να γίνει μόνο από
ειδικευμένο τεχνικό.
ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ. Είναι επικίνδυνο για
οποιονδήποτε άλλο εκτός
από κάποιον εκπαιδευμένο
τεχνικό να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή
επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση
οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο
παρέχει προστασία από την έκθεση στην
ενέργεια των μικροκυμάτων.
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους κανονισμοί για την απόρριψη. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί
να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο, κλπ.) μακριά από τα παιδιά.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ φέρει σήμανση σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕC σχετικά με τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEΕ). Η σωστή απόρριψη αυτού του
προϊόντος συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες οφείλονται στον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων του προϊόντος αυτού.
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που
συνοδεύουν το προϊόν υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά απόβλητα.
Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται
στα κατάλληλα σημεία συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με την τοπική
περιβαλλοντική νομοθεσία
για την απόρριψη των αποβλήτων.
ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικά με την
επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις
τοπικές αρχές, την αρμόδια υπηρεσία για την
απόρριψη οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση
της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.

13

14

15

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 60705.
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION), έχει αναπτύξει ένα
πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το
συγκεκριμένο φούρνο συνιστούμε τα εξής:
ΔΟΚΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ

ΔΟΧΕΙΟ

12.3.1

750 ΓΡ

10 ΛΕΠΤΑ

750 W

ΠΥΡΕΞ 3.220

12.3.2

475 ΓΡ

5 ½ ΛΕΠΤΑ

750 W

ΠΥΡΕΞ 3.827

12.3.3

900 ΓΡ

15 ΛΕΠΤΑ

750 W

ΠΥΡΕΞ 3.838

13.3

500 ΓΡ

2 ΛΕΠΤΑ 40 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

230 V/50 HZ
1300 W
10 A (UK 13 A)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

750 W
382 X 595 X X320

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΠXΒ)

290 X 187 X 370

4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 6 7 2 1
© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.
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ΥXΠXΒ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΠXΒ)

