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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

(α) Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή µε την πόρτα της ανοιχτή, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε βλαβερή έκθεση σε ακτινοβολία 

     µικροκυµάτων. Είναι σηµαντικό να µην πειράζετε και να µην σπάσετε τους µηχανισµούς ασφάλισης.

(β) Μην τοποθετείτε αντικείµενα µεταξύ της µπροστινής όψης της συσκευής και της πόρτας, και µην αφήνετε να συσσωρεύονται υπολείµµατα 

     καθαριστικού ή ρύποι στις επιφάνειες των στεγανωτικών παρεµβυσµάτων.

(γ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα στεγανωτικά παρεµβύσµατα είναι φθαρµένα, µην λειτουργείτε τη συσκευή µέχρι να επισκευαστεί από 

     αρµόδιο τεχνικό: (1) πόρτα (λυγισµένη), (2) µεντεσέδες και µάνδαλα (σπασµένα ή χαλαρωµένα), (3) στεγανωτικά πόρτας και παρεµβύσµατα.

(δ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η διεξαγωγή οποιασδήποτε επισκευής που περιλαµβάνει την αφαίρεση καλύµµατος που προστατεύει από την έκθεση 

     σε µικροκυµατική ακτινοβολία είναι επικίνδυνη αν γίνεται από µη ειδικευµένο τεχνικό.

(ε) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά και τα άλλα τρόφιµα δεν πρέπει να θερµαίνονται σε σφραγισµένα δοχεία, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

(στ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν τη συσκευή πάντα µε επίβλεψη ενηλίκου µόνο αν τους έχουν δωθεί επαρκείς

       οδηγίες ούτως ώστε να χρησιµοποιούν το φούρνο µε ασφάλεια και να κατανοούν τους κινδύνους από εσφαλµένη χρήση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Για την αποφυγή πυρκαγιάς, εγκαυµάτων, ηλεκτροπληξίας και άλλων κινδύνων:
Ακολουθούν κανόνες που πρέπει να τηρούνται, όπως σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και προφυλάξεις 
ασφαλείας για να εξασφαλιστεί η υψηλή απόδοση της συσκευής:

11. Εκτός από την παρασκευή φαγητού, µην χρησιµοποιείτε 

    τη συσκευή για άλλους σκοπούς, όπως για το στέγνωµα ρού-

    χων, χαρτιών ή άλλων µη φαγώσιµων υλικών ή για αποστείρωση.

2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή άδεια, για την αποφυγή φθοράς.

3. Μην χρησιµοποιείτε το εσωτερικό της συσκευής για αποθήκευση, 

    όπως χαρτιών, βιβλίων µαγειρικής, µαγειρικών σκευών κλπ.

4. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν ο γυάλινος δίσκος δεν είναι στη 

    θέση του. Πρέπει να είναι καλά τοποθετηµένος στη βάση περι-

    στροφής.

5. Όταν µαγειρεύετε τροφές που είναι σφραγισµένες σε δοχεία ή 

    µπουκάλια, αφαιρέστε τα καλύµµατα ή τα καπάκια πριν 

    το µαγείρεµα.

6. Μην τοποθετείτε ξένα υλικά µεταξύ της επιφάνειας της συσκευής 

    και της πόρτας, για την αποφυγή υπερβολικής διαρροής µικρο-

    κυµατικής ακτινοβολίας.

7. Μην χρησιµοποιείτε προϊόντα από ανακυκλωµένο χαρτί. Ενδέ-

    χεται να περιέχουν ρύπους που θα προκαλέσουν σπίθες και/ή 

    φωτιά κατά το µαγείρεµα.

8. Μην φτιάχνετε ποπ κορν παρά µόνο σε µικροκυµατικό όπου 

    αυτό επιτρέπεται ή εάν είναι συσκευασµένο και συνιστάται 

    ειδικά για φούρνους µικροκυµάτων. Το ποπ κορν που φτιάχνε-

    ται στο µικροκυµατικό έχει µικρότερη απόδοση από το συµβα-

    τικό. Θα υπάρχουν αρκετοί σπόροι που δεν θα σκάσουν. 

    Μην χρησιµοποιείτε λάδι, εκτός και αν αυτό καθορίζεται από 

    τον κατασκευαστή.

9. Αν µαγειρεύετε τροφές καλυµµένες µε µεµβράνη, όπως κρόκους 

   αυγών, πατάτες, συκωτάκια κλπ. πρέπει να τρυπήσετε σε πολλά 

   σηµεία τη µεµβράνη µε πιρούνι.

10. Μην αφήνετε το ποπ κορν περισσότερο χρόνο από αυτόν που 

      ορίζει ο κατασκευαστής. (Συνήθως ο χρόνος είναι µικρότερος

      από 3 λεπτά). Αν το αφήσετε περισσότερο, δεν θα φτιαχτεί πε-

      ρισσότερο ποπ κορν και υπάρχει κίνδυνος καψαλίσµατος και 

      φωτιάς. Επίσης, ο δίσκος µαγειρέµατος θα υπερθερµανθεί 

      και δεν θα µπορείτε να τον πιάσετε ή µπορεί να σπάσει.

11. Εάν παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή 

      αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύµατος και κρατήστε

      την πόρτα κλειστή για να σβήσουν τυχόν φλόγες.

12. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, 

      προσέχετε τη συσκευή, λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.

13. Πρέπει να ανακινείτε το περιεχόµενο των µπιµπερό και των 

      δοχείων παιδικών τροφών, και να ελέγχετε τη θερµοκρασία 

      πριν από την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυµάτων.

14. Πριν δώσετε το φαγητό ή το ποτό που θερµάνθηκε στο µικρο-

      κυµατικό σε κάποιον, ιδιαίτερα σε παιδιά και ηλικιωµένους, 

      να ελέγχετε τη θερµοκρασία. Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί 

      τα τρόφιµα που θερµαίνονται στο µικροκυµατικό συνεχίζουν 

      να θερµαίνονται ακόµα και µετά τη διακοπή της λειτουργίας 

      του µικροκυµατικού.

15. Μην ζεσταίνετε αυγά µε το τσόφλι τους ή σφιχτά βρασµένα 

      αυγά στη συσκευή, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ακόµη 

      και µετά το τέλος της θέρµανσης µε τα µικροκύµατα.

16. Το κάλυµµα του κυµατοδηγού πρέπει να είναι πάντα καθαρό. 

      Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου µε µαλακό, υγρό πανί 

      µετά από κάθε χρήση. Αν παραµείνει λίπος ή λάδι, ενδέχεται 

      να υπερθερµανθεί, να δηµιουργήσει καπνό ή ακόµα και 

      να πιάσει φωτιά κατά την επόµενη χρήση.

17. Μην ζεσταίνετε λάδι ή λίπος για τηγάνισµα, γιατί δεν µπορείτε 

      να ελέγξετε τη θερµοκρασία και ενδέχεται να προκληθεί υπερ-

      θέρµανση και φωτιά.

18. Τα υγρά, όπως το νερό και ο καφές, ενδέχεται να ξεπεράσουν

      το όριο βρασµού χωρίς να φαίνεται ότι βράζουν, εξαιτίας της

      επιφανειακής τάσης τους. ∆εν είναι απαραίτητο ότι θα φαίνο-

      ναται φυσαλίδες ή βρασµός όταν βγάζετε το δοχείο από τον

      φούρνο. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΤΟ

      ΞΑΦΝΙΚΟ ΒΡΑΣΙΜΟ ΠΟΛΥ ΚΑΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΜΟΛΙΣ ΒΑΛΕ-

      ΤΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΛΙ Ή ΑΛΛΟ ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΓΡΟ.

      Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυµατισµού:

      α) Μην υπερθερµαίνετε τα υγρά.

      β) Ανακατέψτε το υγρό πριν το ζεστάνετε αλλά και κατά το

          ζέσταµα.

      γ) Μη χρησιµοποιείτε δοχεία µε ευθεία τοιχώµατα και στενό

          λαιµό.

      δ) Μετά το ζέσταµα, αφήστε το δοχείο µέσα στο φούρνο µικρο-

          κυµάτων για λίγο χρόνο πριν το βγάλετε.

      ε) ∆είξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν βάζετε κουτάλια ή άλλα σκεύη

          µέσα στο δοχείο.

19.  Τα παιδιά χρειάζονται επίβλεψη ώστε να µην παίζουν 

       µε τη συσκευή.

20.  Χρησιµοποιείτε µόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνο µικροκυµάτων

21.  Όταν ζεσταίνετε ποτά ή αφεψήµατα πρέπει να δίνετε µεγάλη

       προσοχή στο χειρισµό του σκεύους αφού το βγάλετε από το

       φούρνο µικροκυµάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος ξαφνικού

       βρασµού.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωµένη. Σε περίπτωση βρα-
χυκυκλώµατος, η γείωση µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
παρέχοντας ένα σύρµα διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύµα. 
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε καλώδιο που διαθέτει σύρµα 
γείωσης µε φις γείωσης, Το φις πρέπει να συνδέεται σε 
κατάλληλα εγκατεστηµένο και γειωµένο ρευµατοδότη.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση του φις γείωσης 
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν οι 
οδηγίες γείωσης δεν είναι απόλυτα κατανοητές ή εάν υπάρχει 
αµφιβολία για το αν η συσκευή είναι κατάλληλα γειωµένη, 
συµβουλευθείτε ηλεκτρολόγο ή τεχνικό.
Εάν η επέκταση καλωδίου είναι απαραίτητη, χρησιµοποιήστε 
µόνο επέκταση 3 συρµάτων µε φις γείωσης 3 πείρων και 
τριπολικό ρευµατοδότη που δέχεται το φις της συσκευής. 
Οι ονοµαστικές τιµές της επέκτασης καλωδίου πρέπει να 
είναι ίσες ή µεγαλύτερες από τις ονοµαστικές τιµές 
της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Τα σύρµατα του καλωδίου παροχής ρεύµατος της συσκευής 
είναι χρωµατισµένα σύµφωνα µε τον ακόλουθο κώδικα: 
Πράσινο και κίτρινο : Γείωση 
Μπλε : Ουδέτερο 
Καφέ : Ενεργό
Εάν τα χρώµατα των συρµάτων του καλωδίου ρεύµατος 
της συσκευής δεν αντιστοιχούν µε τις χρωµατιστές ενδείξεις 
που προσδιορίζουν τους ακροδέκτες του φις, κάντε το εξής: 
το πράσινο και κίτρινο σύρµα πρέπει να συνδέεται στον 
ακροδέκτη του φις που φέρει την επισήµανση 'E' ή το 
σύµβολο γείωσης ή πράσινο και κίτρινο χρώµα. Το µπλε 
σύρµα πρέπει να συνδέεται στον ακροδέκτη που φέρει 
την επισήµανση 'N' ή έχει µαύρο χρώµα. Το καφέ σύρµα 
πρέπει να συνδέεται στον ακροδέκτη που φέρει την επι-
σήµανση 'L' ή έχει κόκκινο χρώµα. 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Η συσκευή πρέπει να είναι γειωµένη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Αερισµός

Μην φράσσετε τα ανοίγµατα αερισµού. Εάν είναι φραγ-
µένα κατά τη λειτουργία, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρ-
µανσης και βλάβης. Για το σωστό αερισµό, αφήστε 
περισσότερα από 76mm ελεύθερου χώρου στις δύο 
πλευρές και στο πίσω µέρος της συσκευής. Ο ελάχιστος 
ελεύθερος χώρος πάνω από την επάνω όψη της συσκευής 
είναι 100mm.

2. Σταθερή και επίπεδη θέση
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επί-
πεδη επιφάνεια. Προορίζεται µόνο για χρήση επάνω 
σε πάγκο. (αφαιρέθηκε πρόταση)

3. Αφήστε ελεύθερο χώρο πίσω & στα πλάγια
Όλα τα ανοίγµατα αερισµού πρέπει να είναι ελεύθερα. 
Εάν καλύπτονται κατά τη λειτουργία, υπάρχει κίνδυνος 
υπερθέρµανσης και βλάβης.

4. Μακριά από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις
Εάν η συσκευή τοποθετηθεί κοντά σε τηλεόραση, κεραία 
ραδιοφώνου, τροφοδοτικό κλπ., ενδέχεται να υπάρχει 
κακή λήψη και παράσιτα. Τοποθετήστε τη συσκευή όσο
το δυνατόν πιο µακριά από τέτοιες συσκευές.

5. Μακριά από θερµαντικές συσκευές 
    και βρύσες

Τοποθετήστε τη συσκευή µακριά από θερµό αέρα, 
ατµούς ή πιτσίλισµα νερού, γιατί ενδέχεται να επηρεαστεί 
αρνητικά η µόνωση και να παρουσιαστεί βλάβη.

6. Παροχή ρεύµατος
• Ελέγξτε την πηγή ισχύος του κτιρίου. Για τη συσκευή 
   απαιτείται ρεύµα περίπου 6 ampere, 230V, 50Hz.
• Το µήκος του καλωδίου ρεύµατος είναι περίπου 
   0,8 µέτρα.
• Η τάση του ρεύµατος πρέπει να συµφωνεί µε αυτή που
   αναγράφεται επάνω στη συσκευή. Η υψηλότερη τάση 
   ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή άλλο ατύχηµα 
   που θα φθείρει τη συσκευή. Η χαµηλότερη τάση θα 
   προκαλέσει αργοπορία στο µαγείρεµα. Η εταιρεία δεν
   φέρει καµία ευθύνη για βλάβες που προκλήθηκαν από 
   τη χρήση της συσκευής µε ασφάλεια τάσης ή έντασης
   διαφορετικής από την αναγραφόµενη.
• Εάν το καλώδιο ρεύµατος φθαρεί, πρέπει να αντικατα-
  σταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτηµένο 
  αντιπρόσωπό του ή ειδικευµένο τεχνικό, για 
   την αποφυγή κινδύνου.

7. Όταν αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συ-
    σκευασία της, εξετάστε την για φθορές 
    όπως:

Μη ευθυγραµµισµένη πόρτα, σπασµένη πόρτα, βαθού-
λωµα στο εσωτερικό. Εάν υπάρχει κάτι από αυτά, ΜΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ τη συσκευή και ειδοποιήστε αµέσως 
τον προµηθευτή.

8. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν είναι 
    πιο ψυχρή από τη θερµοκρασία δωµατίου.

(Αυτό µπορεί να συµβεί κατά την παράδοση µε ψυχρό 
καιρό.) Αφήστε τη συσκευή να έρθει στη θερµοκρασία 
του δωµατίου πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
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Τι είναι η λειτουργία zerON;
• Κατανάλωση σε αναµονή είναι η ηλεκτρική κατανάλωση µιας συσκευής όταν αυτή είναι εκτός λειτουργίας ή

σε κατάσταση αναµονής «standby».

• zerON είναι µια λειτουργία που βοηθά στη µείωση της κατανάλωσης σε αναµονή και εξοικονόµηση ενέργειας.

• Η συσκευή µπορεί να εξοικονοµήσει ενέργεια ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής µε την ενεργοποίηση του

zerON. Για να ενεργοποιήσετε το φούρνο, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ZERO ON, αφού τον έχετε

συνδέσει στο ρεύµα, µέχρι να ακουστεί ένα µπιπ και φωτιστεί η οθόνη. Ο φούρνος θα επιστρέψει σε κατάσταση

µηδενικής κατανάλωσης µετά από 10 λεπτά µη χρήσης, χωρίς να χρειαστεί να πιέσετε κάποιο πλήκτρο.

Πιέστε και κρατήστε πατηµένο και πάλι το ZERO ON µέχρι να ακουστεί το µπιπ, για να τον ενεργοποιήσετε.

• Μόλις συνδέσετε το φούρνο στην πρίζα, αυτός θα µπει αυτόµατα σε κατάσταση µηδενικής κατανάλωσης.

Για να ενεργοποιήσετε το φούρνο, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ZERO ON, µέχρι να

ακουστεί ένα µπιπ και φωτιστεί η οθόνη.

(Ο φούρνος θα µπει αυτόµατα σε κατάσταση µηδενικής κατανάλωσης µετά από 10 λεπτά µη χρήσης.

Η οθόνη είναι σβηστή.)

Για να ακυρώσετε την κατάσταση µηδενικής κατανάλωσης.

(Ο φούρνος ενεργοποιείται.)
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

1 Μάνδαλο πόρτας - Όταν η πόρτα κλείνει, 
ασφαλίζει αυτόµατα. Εάν ανοίξει η πόρτα 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διακόπτε-
ται αµέσως η λειτουργία του µαγνήτρου. 

2 ∆ιάταξη σφράγισης πόρτας - Η διάταξη 
αυτή διατηρεί τη µικροκυµατική ακτινοβολία
µέσα στη συσκευή και εµποδίζει τη διαρροή.

3 Εσωτερικό συσκευής

4

5

Κουµπί ανοίγµατος πόρτας - Για να ανοίξε-
τε την πόρτα, πατήστε το κουµπί ανοίγµατος
πόρτας.

Πίνακας ελέγχου

Γυάλινος δίσκος µαγειρέµατος - Είναι 
κατασκευασµένος από ειδικό θερµοανθεκτι-
κό γυαλί. Πρέπει πάντα να είναι στη θέση 
του κατά τη λειτουργία. Μη µαγειρεύετε το
φαγητό απευθείας επάνω στο δίσκο.

Παράθυρο πόρτας - Για να βλέπετε το φα-
γητό. Το παράθυρο είναι σχεδιασµένο ώστε 
να διέρχεται µόνο το φως, αλλά όχι τα µικρο-
κύµατα.

Κάλυµµα πηγής µικροκυµάτων - Προστα-
τεύει την πηγή µικροκυµάτων από πιτσιλί-
σµατα τροφίµων κατά το µαγείρεµα.

Σύστηµα κλειδώµατος ασφαλείας

Λάµπα φούρνου - Ανάβει αυτόµατα κατά
τη λειτουργία.

7

Βάση περιστροφής - Πρέπει να χρησιµο-
ποιείται πάντα κατά τη χρήση, µαζί µε τον 
δίσκο µαγειρέµατος.

6

Στοιχείο σύζευξης - Προσαρµόζεται πάνω 
στον άξονα, στο κέντρο του δαπέδου του 
εσωτερικού της συσκευής. Πρέπει να µένει 
εκεί σε όλες τις χρήσεις.

8

9

10

11

12

13 Ράφι φούρνου - Χρησιµοποιείται κατά το
µαγείρεµα µε δύο πιάτα.

1 2 3 4 5

6

12

13

7810911
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (συνέχεια)

1 ΟΘΟΝΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ - Εµφανίζονται: χρόνος 
µαγειρέµατος, επίπεδο ισχύος.

2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ - Για µαγείρεµα µε 
προγραµµατισµό ή για ζέσταµα των αγαπηµέ-
νων σας φαγητών.

3 ΞΕΠΑΓΩΜΑ - Για το ξεπάγωµα των φαγητών 
ανάλογα µε το βάρος.

4

ΙΣΧΥΣ - Για επιλογή έντασης ισχύος.5
ZERO ON - Για την ενεργοποίηση του φούρνου

6 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ - Για µαγεί-
ρεµα ή ζέσταµα συγκεκριµένης ποσότητας.

7 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΩΡΑΣ - Για ρύθµιση του χρό-
νου µαγειρέµατος και του βάρους.

8 ∆ΙΑΚΟΠΗ/∆ΙΑΓΡΑΦΗ - Για τη διακοπή της 
λειτουργίας της συσκευής ή για τη διαγραφή 
όλων των ρυθµίσεων µαγειρέµατος.

9 ΕΝΑΡΞΗ/+30 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ - Για εκκίνη-
ση της λειτουργίας της συσκευής και για τη
ρύθµιση του χρόνου για το ζέσταµα.

2

3

4

5

98

10

6

7

1

ΞΕΠΑΓΩΜΑ - Για το ξεπάγωµα των φαγητών 
ανάλογα µε το χρόνο.

10
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Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος σε ρευµατοδότη 
230V, 50Hz.

Τοποθετήστε το φαγητό σε κατάλληλο δοχείο, ανοίξτε την 
πόρτα της συσκευής κα τοποθετήστε το επάνω στο γυάλινο 
δίσκο. Ο γυάλινος δίσκος και η βάση περιστροφής πρέπει 
να βρίσκονται πάντα στη θέση τους κατά τη χρήση.

Κλείστε την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει καλά.

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής σε οποια-
δήποτε στιγµή της λειτουργίας της, τραβώντας την πόρτα 
προς τα έξω. Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται 
αυτόµατα. Για να ξεκινήσει πάλι η λειτουργία της συσκευής,
κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουµπί START.

Η συσκευή µαγειρεύει αυτόµατα σε πλήρη ισχύ, 
εκτός και αν ορίσετε χαµηλότερο επίπεδο ισχύος.

Όταν η συσκευή συνδέεται στην παροχή ρεύµατος, 
εµφανίζεται η ένδειξη " :0", πιέστε και κρατήστε πατηµέ-
νο το πλήκτρο ZERO ON µέχρι να ακουστεί ένα µπιπ
και να φωτιστεί η οθόνη.

Όταν πιέζετε το κουµπί STOP/CLEAR (∆ιακοπή/∆ιαγραφή) 
κατά τη λειτουργία της συσκευής, η λειτουργία της διακό-
πτεται και διατηρούνται όλες οι πληροφορίες. Για τη διαγρα-
φή όλων των πληροφοριών (εκτός από την τρέχουσα ώρα), 
πιέστε άλλη µια φορά το κουµπί STOP/CLEAR.
Εάν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος, 
όλες οι πληροφορίες διατηρούνται.

Εάν πιέσετε το κουµπί START (Έναρξη) και η συσκευή δεν 
αρχίσει να λειτουργεί, ελέγξτε την περιοχή ανάµεσα στην 
πόρτα και στο σφραγιστικό της πόρτας, ώστε να µην
υπάρχουν εµπόδια, και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά. 
Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί µόνον όταν η πόρτα είναι 
καλά κλεισµένη ή έχει γίνει επαναφορά του προγράµµατος.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε αυτή την ενότητα περιέχονται χρήσιµες πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής.

1

2

3

4

5

6

8

9

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά εγκατεστη-
µένη και συνδεδεµένη στο ρευµατοδότη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Μετά τη λήξη του χρόνου µαγειρέµατος, το ρολόι εµφανίζει 
το “ :0".

7

• Η ισχύς εξόδου ρυθµίζεται από το κουµπί Power. Ο πίνακας δείχνει την ένδειξη, την ισχύ και το ποσοστό.

µία φορά

    Αγγίξτε το Power    Εµφανιζόµενη ισχύς Ποσοστό ισχύος
κατά προσέγγιση Αγγίξτε το Power        Εµφανιζόµενη ισχύς Ποσοστό ισχύος

κατά προσέγγιση

P-HI 100% 7 φορές P-40 40%
δύο φορές P-90  90% 8 φορές P-30 30%

3 φορές P-80  80% 9 φορές P-20 20%
4 φορές P-70  70% 10 φορές P-10 10%

5 φορές P-60  60% 11 φορές P-00  0%

6 φορές P-50  50%
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύµατος για πρώτη φορά, η οθόνη παραµένει σβηστή. 

1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
    ZERO ON µέχρι να ακουστεί ένα µπιπ και
    φωτιστεί η οθόνη.
    Ο φούρνος έχει ενεργοποιηθεί.

2. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
    STOP/CLEAR µέχρι να σβήσει η οθόνη.
    Ο φούρνος έχει απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ή αποσύνδεσης, µε την επαναφορά του ρεύµατος
                     η οθόνη θα παραµείνει σβηστή µέχρι να ενεργοποιηθεί ο φούρνος µε το πλήκτρο
                     ZERO ON. Ο φούρνος θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα µετά από 10 λεπτά µη χρήσης.

Μην αφαιρείτε ποτέ τον περιστρεφόµενο γυάλινο δίσκο.
Πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα. Το ράφι του φούρ-
νου έχει αρκετό χώρο για περσσότερα σκεύη ταυτό-
χρονα (δείτε την παρακάτω εικόνα).

1. Μη µαγειρεύετε µε το ράφι στο δάπεδο του φούρνου.
Ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στον φούρνο.

2. Μη χρησιµοποιείτε σκεύος µικροκυµάτων στο ράφι
του φούρνου.
Ενδέχεται υπερθερµανθεί το ράφι.

3. Χρησιµοποιήστε γάντια ή πανί για να πιάσετε το
ράφι µετά το µαγείρεµα.
Ενδέχεται να είναι καυτό.

4. Μη χρησιµοποιείτε το ράφι όταν µαγειρεύετε ποπ
κορν ή λεπτά φαγητά όπως πίτσα ή πίτες.

5. Αν θέλετε να µαγειρέψετε δύο φαγητά ταυτόχρονα,
καλύτερα να τα µαγειρέψετε δύο φορές, σύµφωνα 
µε το χρόνο µαγειρέµατος. Τη δεύτερη φορά, αλλάξ-
τε τους θέση.

6. Ανακατέψτε καλά πριν σερβίρετε.
7. Βεβαιωθείτε ότι το ράφι είναι καλά τοποθετηµένο

στα στηρίγµατα. Μην το αφήνετε απλώς να ακου-
µπάει στα στηρίγµατα.

ΡΑΦΙ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το φούρνο χωρίς τρό-
φιµα. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Βγάζετε το ράφι όταν δεν το χρησιµοποιείτε.

ΡΑΦΙ ΦΟΥΡΝΟΥ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία ξεπαγώµατος
µε βάρος, µπορείτε να προγραµµατίσετε 

ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ
Αν επιλέξετε ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ, ο αυτόµατος κύκλος διαιρεί το χρόνο ξεπαγώµατος σε περιόδους
εναλλασσόµενου ξεπαγώµατος και αναµονής µε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.

1. Πιέστε το κουµπί ξεπαγώµατος

µε βάρος.

2. Πιέστε τα κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ για να εισάγε-
τε τα βάρη που θέλετε.

3. Πιέστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ.

Η οθόνη θα εµφανίσει την ένδειξη " 0" .

Η οθόνη θα εµφανίσει την επιλεγµένη ένδειξη.

Ο χρόνος ξεπαγώµατος καθορίζεται αυτόµατα από το εισαγόµενο βάρος.
Όταν πιέζετε το κουµπί START, η οθόνη κάνει αντίστροφη µέτρηση για να σας δείξει πόσος χρόνος
αποµένει για το ξεπάγωµα. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεπαγώµατος, ο φούρνος εκπέµπει έναν χα-
ρακτηριστικό ήχο για να σας δείξει ότι πρέπει να αλλάξετε τη θέση του φαγητού. Όταν ο χρόνος ξεπα-

ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ

1. Πιέστε το κουµπί ξεπαγώµατος

µε χρόνο.

2. Πιέστε τα κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ για να εισάγε-
τε το χρόνο που θέλετε.

3. Πιέστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ.

Η οθόνη θα εµφανίσει την ένδειξη " 0" .

Η οθόνη θα εµφανίσει την επιλεγµένη ένδειξη.

τη συσκευή για 200g~3000g.

γώµατος ολοκληρωθεί, θα ακούσετε τρεις χαρακτηριστικούς ήχους (µπιπ).

Αν επιλέξετε ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ, ο αυτόµατος κύκλος διαιρεί το χρόνο ξεπαγώµατος σε περιόδους
εναλλασσόµενου ξεπαγώµατος και αναµονής µε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προγραµµατίσε-
τη τη συσκευή για 59 λεπτά και 90 δευτε- 

ρόλεπτα (59:90).

Όταν πιέζετε το κουµπί START, η οθόνη κάνει αντίστροφη µέτρηση για να σας δείξει πόσος χρόνος
αποµένει για το ξεπάγωµα. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεπαγώµατος, ο φούρνος εκπέµπει έναν χα-
ρακτηριστικό ήχο για να σας δείξει ότι πρέπει να αλλάξετε τη θέση του φαγητού. Όταν ο χρόνος ξεπα-

γώµατος ολοκληρωθεί, θα ακούσετε τρεις χαρακτηριστικούς ήχους (µπιπ).
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ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ

1. Πιέστε το κουµπί ΙΣΧΥΟΣ. 
(Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος
που θέλετε.)

2. Πιέστε τα κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ για να ρυθµίσε-
    τε το χρόνο µαγειρέµατος.

3. Πιέστε το κουµπί έναρξης.

Η οθόνη θα δείξει την επιλογή σας.

Η οθόνη θα δείξει την επιλογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος µπορεί να προγραµµατιστεί για 59 λεπτά και 90 δευτερόλεπτα. (59 : 90)
        Αν χρησιµοποιήσετε χαµηλό επίπεδο ισχύος, ο χρόνος µαγειρέµατος αυξάνεται, πράγ-
        γµα που προτείνεται για φαγητά όπως τυρί, γάλα και αργό µαγείρεµα κρεάτων.

Όταν πιέσετε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ, η οθόνη δείχνει αντίστροφη µέτρηση για το χρόνο που αποµένει.



ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΕ ∆ΥΟ ΣΤΑ∆ΙΑ
Για όλες τις συνταγές απαιτείται πλήρες ξεπάγωµα των κατεψυγµένων τροφίµων πριν από το µαγείρεµα. 
Μπορείτε να προγραµµατίσετε το φούρνο για να ξεπαγώνει αυτόµατα τα τρόφιµα πριν από το µαγείρεµα.

1. Πιέστε το κουµπί ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ. 

2. Πιέστε τα κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ για να ορίσετε
το βάρος ξεπαγώµατος που θέλετε.

3. Πιέστε το κουµπί ισχύος.
(Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος που θέλετε.)

4. Πιέστε
    τον χρόνο µαγειρέµατος που θέλετε.

 τα κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ για να ρυθµίσετε

5. Πιέστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ.

Η οθόνη θα δείξει την επιλογή σας.

Θα εµφανιστεί η ένδειξη “P-HI”.
Η οθόνη θα δείξει την επιλογή σας.
Αυτό το παράδειγµα δείχνει ισχύ 5.

Η οθόνη θα δείξει την επιλογή σας.

Η οθόνη δείχνει αντίστροφη µέτρηση για τον χρόνο που αποµενει στη λειτουργία ξεπαγώµατος. Στο 
µέσο του χρόνου ξεπαγώµατος, γυρίστε, διαµελίστε ή/και αναδιανείµετε το φαγητό. Στο τέλος της λει-
τουργίας ξεπαγώµατος, ο φούρνος θα ξεκινήσει µαγείρεµα µε µικροκύµατα. Η οθόνη εµφανίζει αντί-
στροφη µέτρηση του χρόνου µαγειρέµατος µε µικροκύµατα που αποµένει.
Κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος µε ξεπάγωµα, αν πιέσετε ένα από τα κουµπιά ξεπαγώµατος, η
οθόνη θα εµφανίσει την ένδειξη "DEF” για 3 δευτερόλεπτα.
Κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος µε ξεπάγωµα ή µε µικροκύµατα, αν πιέσετε το κουµπί ισχύος, 
η οθόνη θα σας δείξει το τρέχον επίπεδο ισχύος για 3 δευτερόλεπτα.

X6

X6

1. Πιέστε το κουµπί ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ. 

2. Πιέστε τα κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ για να ορίσετε
το χρόνο ξεπαγώµατος που θέλετε.

3. Πιέστε το κουµπί ισχύος.
(Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος που θέλετε.)

4. Πιέστε
    τον χρόνο µαγειρέµατος που θέλετε.

 τα κουµπιά ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ για να ρυθµίσετε

5. Πιέστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ.

Η οθόνη θα δείξει την επιλογή σας.

Θα εµφανιστεί η ένδειξη “P-HI”.
Η οθόνη θα δείξει την επιλογή σας.
Αυτό το παράδειγµα δείχνει ισχύ 5.

Η οθόνη θα δείξει την επιλογή σας.

11
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1. Πιέστε το κουµπί +30 δευτ.           Όταν πιέζετε το κουµπί +30 δευτ., εµφανίζεται
                                                        η ένδειξη “:30” και ο φούρνος ξεκινά το ξανα-
                                                        ζέσταµα.

+30 δευτερόλεπτα
Η λειτουργία +30 σάς επιτρέπει να ξαναζεστάνετε το φαγητό για 30 δευτερόλεπτα στο 100% (πλήρης ισχύς) 
πιέζοντας απλώς το πλήκτρο +30 δευτ. Αν πιέσετε επανειληµµένα το πλήκτρο +30 δευτ., µπορείτε επίσης
να επιµηκύνετε το χρόνο ξαναζεστάµατος κατά 5 λεπτά σε βήµατα των 30 δευτερολέπτων.

1. Πιέστε το κουµπί ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
µία φορά για 1 κούπα, δύο φορές
για δύο κούπες ή τρεις φορές για

Όταν πιέσετε το κουµπί ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ µία
φορά, εµφανίζεται η ένδειξη "1". Μετά από
1,5 δευτερόλεπτα, η οθόνη δείχνει τον χρόνο
µαγειρέµατος και αρχίζει το µαγείρεµα.

1. Πιέστε το κουµπί ΠΑΓΩΜΕΝΗ
ΠΙΤΣΑ µία φορά για 200g πίτσα
ή δύο φορές για 400g πίτσα.

Όταν πιέζετε το κουµπί ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ
µία φορά, εµφανίζεται η ένδειξη “200”. Μετά α-
πό 1,5 δευτερόλεπτο, εµφανίζεται ο χρόνος 
µαγειρέµατος και αρχίζει το µαγείρεµα.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Η λειτουργία µαγειρέµατος µε µία κίνηση σάς επιτρέπει να µαγειρέψετε ή να ξαναζεστάνετε τα αγαπηµένα
σας φαγητά µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. Για να αυξήσετε την ποσότητα, πιέστε το κουµπί που θέ-
λετε µέχρι που ο αριθµός στην οθόνη να συµφωνεί µε την ποσότητα που θέλετε να µαγειρέψετε.

* ΑΦΕΨΗΜΑ * (200 ml/κούπα)
• 1 κούπα: Πιέστε το κουµπί ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ µία φορά.
• 2 κούπες: .Πιέστε το κουµπί ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ δύο φορές µέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο
• 3 κούπες: .Πιέστε το κουµπί ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ τρεις φορές µέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο

* ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ *
• 200g :  ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ µία φορά.Πιέστε το κουµπί
• 400g :  παγωµένη πίτσα δύο φορές µέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.Πιέστε το κουµπί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Χρησιµοποιείτε µόνο µία παγωµένη πίτσα τη φορά.
                     2. Χρησιµοποιείτε µόνο παγωµένη πίτσα που φτιάχτηκε για φούρνο µικροκυµάτων.
                     3. Αν το τυρί της πίτσας δεν λειώσει αρκετά, αφήστε την µερικά δευτερόλεπτα ακόµη.
                     4. Ορισµένες µάρκες παγωµένης πίτσας απαιτούν µικρότερο ή µεγαλύτερο χρόνο.

για 3 κούπες.
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1.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠιέστε το κουµπί
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ µία φορά για 4 τε-
µάχια ψωµιού. Θα εµφανιστεί η

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Η λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ σάς επιτρέπει να µαγειρέψετε ή να ξαναζεστάνετε τα αγαπηµένα 
σας φαγητά πιέζοντας επανειληµµένα το κουµπί ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ.
Αν πιέσετε το κουµπί “AC-1”. Αν το πιέσετε ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ µία φορά, θα εµφανιστεί η ένδειξη 
επανειληµµένα, µπορείτε να επιλέξετε άλλες κατηγορίες φαγητού, όπως δείχνεται παρακάτω.

1. Πιέστε το κουµπί ΖΥΜΑΡΙΚΑ
µία φορά για 1 µερίδα ή δύο 
φορές για 2 µερίδες ζυµαρικών.

Όταν πιέσετε το κουµπί ΖΥΜΑΡΙΚΑ µία φο-
ρά, εµφανίζεται η ένδειξη "1". Μετά από 1,5 
δευτερόλεπτο, η οθόνη εµφανίζει τον χρόνο
µαγειρέµατος και αρχίζει το µαγείρεµα.

* ΖΥΜΑΡΙΚΑ *
• 1 µερίδα:  ΖΥΜΑΡΙΚΑ µία φορά.Πιέστε το κουµπί
• 2 µερίδες:  ΖΥΜΑΡΙΚΑ δύο φορές µέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.Πιέστε το κουµπί

2. Πιέστε το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ δύο φορές για 
    350g σούπας. Θα εµφανιστεί η ένδειξη AC-2.

3. Πιέστε το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ τρεις φορές για
300g πατάτες. Θα εµφανιστεί η ένδειξη AC-3.

4. Πιέστε το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ τέσσερις φορές
για 200g φρέσκων λαχανικών. Θα εµφανιστεί AC-4.

5. Πιέστε το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ πέντε φορές για
200g κατεψυγµένων λαχανικών. Θα εµφανιστεί AC-5.

Στη συνέχεια, π  το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ.ιέστε
Η οθόνη θα δείξει τον χρόνο µαγειρέµατος
για την ποσότητα και θα αρχίσει το µαγείρεµα.

ένδειξη “AC-1”.
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1. Πιέστε το κουµπί ∆ΙΑΚΟΠΗ/∆ΙΑΓΡΑΦΗ.
• Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή πιέζοτας το εικονίδιο ΕΝΑΡΞΗ.
• .Πιέστε το κουµπί ∆ΙΑΚΟΠΗ/∆ΙΑΓΡΑΦΗ άλλη µία φορά για διαγραφή όλων των οδηγιών
• Πρέπει να ορίσετε νέες οδηγίες.

2. Ανοίξτε την πόρτα.
• Για να επενεκκινήσετε τη συσκευή, κλείστε την πόρτα και π  ΕΝΑΡΞΗ.ιέστε το κουµπί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το άνοιγµα της πόρτας, η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.  ∆ΙΑΚΟΠΗ/∆ΙΑΓΡΑΦΗ.Πιέστε το κουµπί
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “ :0” ή το ρολόι.

2. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί STOP/CLEAR µέχρι να σβήσει η οθόνη.

3. Για να ακυρώσετε την εξοικονόµηση ενέργειας, απλώς πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
ZERO ON µέχρι η οθόνη να φωτιστεί και να ακουστεί ένα µπιπ.
Ο φούρνος θα είναι και πάλι διαθέσιµος για κανονική χρήση.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Γυάλινος δίσκος                         Βάση περιστροφής

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αποµακρύνονται τα υπολείµµατα των τροφών.
Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, θα φθαρούν οι επιφάνειες και θα επηρεαστεί αρνητικά 
η διάρκεια ζωής της συσκευής, και πιθανώς να προκληθεί κίνδυνος.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τον καθαρισµό.

∆ιατηρήστε το εσωτερικό της συσκευής καθαρό. Αν 
υπάρχουν πιτσιλίσµατα ή χυµένα υγρά στα τοιχώµατα, 
σκουπίστε µε υγρό πανί. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
ήπιο απορρυπαντικό εάν ο φούρνος είναι πολύ βρώ-
µικος. ∆εν συνιστάται η χρήση ισχυρών απορρυπαντι-
κών ή λειαντικών.

Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθα-
ρίζεται µε σαπούνι και νερό, να ξεπλένεται και να 
στεγνώνει µε µαλακό πανί. Για την αποφυγή φθοράς 
των λειτουργικών στοιχείων, δεν επιτρέπεται να εισχω-
ρήσει νερό στα ανοίγµατα εξαερισµού.

Εάν βραχεί ο πίνακας ελέγχου, καθαρίστε τον µε µα-
λακό, στεγνό πανί. Μην χρησιµοποιείτε ισχυρά απορ-
ρυπαντικά ή λειαντικά στον πίνακα ελέγχου.

Εάν συσσωρευτεί ατµός στο εσωτερικό ή γύρω από 
το εξωτερικό της πόρτας, σκουπίστε µε µαλακό πανί. 
Αυτό µπορεί να συµβεί αν η συσκευή λειτουργεί σε 
συνθήκες υψηλής υγρασίας και δεν δείχνει δυσλει-
τουργία της συσκευής.

1
2

3

4

5

Περιοδικά, είναι απαραίτητο να αφαιρείτε το γυάλινο 
δίσκο για να τον καθαρίσετε. Πλύντε τον µε ζεστό 
σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων.

Η βάση περιστροφής και το δάπεδο του εσωτερικού 
πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για την αποφυγή υπερ-
βολικού θορύβου. Απλώς σκουπίστε την κάτω επιφάνεια 
µε νερό και ήπιο απορρυπαντικό ή καθαριστικό τζαµιών, 
και στεγνώστε. Η βάση περιστροφής πλένεται µε ήπιο 
σαπουνόνερο.

6

7

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και το δάπεδο του εσωτε-
ρικού πρέπει να καθαρίζονται συχνά για να αποφευχθεί 
ο υπερβολικός θόρυβος.

Η ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ πρέπει να χρησιµοποιείται 
πάντα στο µαγείρεµα, µαζί µε το γυάλινο δίσκο.

1

2

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ

ΜΗ χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν ο γυάλινος δίσκος 
δεν είναι στη θέση του.

ΜΗ χρησιµοποιείτε άλλο γυάλινο δίσκο σε αυτή τη συσκευή.

Εάν ο γυάλινος δίσκος είναι ζεστός, ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΝΑ
ΚΡΥΩΣΕΙ πριν τον καθαρισµό ή πριν τον βάλετε σε νερό.

ΜΗ µαγειρεύετε απευθείας επάνω στον γυάλινο δίσκο. 
(Εκτός από ποπ κορν)

1

2

3

4



16

* Ε : Ενεργοποίησα κατά λάθος τη συσκευή ενώ 
        ήταν άδεια. Έπαθε βλάβη;
* A : Εάν η συσκευή λειτουργήσει άδεια για λίγο 

     δεν παθαίνει βλάβη. Ωστόσο, αυτό 
     δεν συνιστάται.

* Ε: Μπορεί η συσκευή να χρησιµοποιηθεί 
χωρίς το δίσκο ή τη βάση περιστροφής;        

* A : Όχι. Τόσο ο γυάλινος δίσκος όσο και η βάση 
περιστροφής είναι απαραίτητα όταν λειτουργείτε 

     τη συσκευή.
     

* Ε : Μπορώ να ανοίξω την πόρτα όταν η συσκευή 
λειτουργεί;        *

A : Η πόρτα µπορεί να ανοίξει σε οποιαδήποτε στιγµή 
κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος. Η µικροκυµατική 

     ακτινοβολία διακόπτεται αµέσως και η ρύθµιση 
     του χρόνου διατηρείται µέχρι να κλείσει η πόρτα.

     

* Ε : Γιατί υπάρχει υγρασία µέσα στο φούρνο 
µετά το µαγείρεµα;        *

A : Η υγρασία στα πλαϊνά τοιχώµατα του φούρνου είναι 
φυσιολογική. Προκαλείται από τον ατµό που εξέρχεται 

     από το φαγητό που µαγειρεύεται και πέφτει πάνω 
     στην ψυχρή επιφάνεια του φούρνου.

     

* Ε : Περνάει η µικροκυµατική ακτινοβολία 
από το παράθυρο πάνω στην πόρτα;        

* A : Όχι. Η µεταλλική οθόνη ανακλά την ακτινοβολία 
πίσω στην κοιλότητα της συσκευής. Οι οπές υπάρχουν

     για να αφήνουν το φως να περνάει. ∆εν αφήνουν 
     τη µικροκυµατική ακτινοβολία να περνάει.

     

* Ε: Γιατί τα αυγά µερικές φορές σκάνε;
* A : Όταν βράζετε ή ποσάρετε αυγά, ο κρόκος ενδέχεται

να σκάσει λόγω του ατµού που δηµιουργείται στο 
     εσωτερικό της µεµβράνης του. Για να το αποφύγετε 
     αυτό, τρυπήστε τον κρόκο µε µια οδοντογλυφίδα 
     πριν το µαγείρεµα. Μην µαγειρεύετε ποτέ αυγά αν 
     δεν έχετε τρυπήσει το τσόφλι τους.

     

* Ε : Γιατί συνιστάτε αυτό το χρόνο αναµονής 
µετά το τέλος του µαγειρέµατος;        

*
A : Ο χρόνος αναµονής είναι πολύ σηµαντικός.
     Όταν µαγειρεύετε µε µικροκύµατα, η θερµότητα 
     πηγαίνει στο φαγητό, όχι στο φούρνο. Πολλά φαγητά 
     δηµιουργούν αρκετή εσωτερική θερµοκρασία ώστε 
     να συνεχίζεται το µαγείρεµα ακόµα και µετά την 
     αποµάκρυνσή τους από το φούρνο. Ο χρόνος 
     αναµονής για κότσια ή κρέας, µεγάλα λαχανικά και 
     κέικ επιτρέπει στο εσωτερικό να ψηθεί τελείως, 
     χωρίς να παραψηθεί το εξωτερικό.

* Ε : Τι σηµαίνει "χρόνος αναµονής";
* A : Ο χρόνος αυτός σηµαίνει ότι το φαγητό βγαίνει από 

     το φούρνο, σκεπάζεται και µένει για λίγο για να ολο-
     κληρωθεί το ψήσιµο. Έτσι, ο φούρνος ελευθερώνεται 
     για το µαγείρεµα άλλου φαγητού.

* Ε : Γιατί ο φούρνος µου δεν ψήνει πάντα τόσο γρήγορα 
όσο λέει ο οδηγός µαγειρέµατος µε µικροκύµατα;        

*
A : Ελέγξτε ξανά τον οδηγό, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε 

ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες και για να δείτε τι µπορεί 
     να προκαλεί διακυµάνσεις στο χρόνο µαγειρέµατος. Οι
      χρόνοι και οι ρυθµίσεις θερµοκρασίας του οδηγού 
     µαγειρέµατος είναι προτάσεις που βοηθούν να µην πα-
     ραψηθεί το φαγητό. Το πιο συνηθισµένο πρόβληµα 
     είναι η εξοικείωσή σας µε το φούρνο µικροκυµάτων.
     Οι διακυµάνσεις στο µέγεθος, στο σχήµα, στο βάρος 
     και στις διαστάσεις απαιτούν µεγαλύτερο χρόνο 
     µαγειρέµατος. Μαζί µε τις προτάσεις του οδηγού, 
     χρησιµοποιήστε την κρίση σας για να ελέγξτε αν 
     το φαγητό έχει ψηθεί καλά, όπως θα κάνατε 
     και µε έναν συµβατικό φούρνο.

     

* Ε : Θα πάθει βλάβη η συσκευή αν λειτουργήσει άδεια;

*

A : Ναι. ∆εν πρέπει να λειτουργεί ποτέ άδεια.

* Ε : Μπορώ να λειτουργήσω τη συσκευή χωρίς τον περι-
        στρεφόµενο δίσκο ή να τον αναποδογυρίσω για να 
        βάλω πάνω του µεγαλύτερο πιάτο;

*

A : Όχι. Αν αφαιρέσετε ή αναποδογυρίσετε τον περιστρε-
     φόµενο δίσκο, θα έχετε φτωχά αποτελέσµατα. Τα πιάτα 
     που χρησιµοποιείτε στη συσκευή πρέπει να ταιριάζουν
     στον περιστρεφόµενο δίσκο.

* Ε : Είναι φυσιολογικό να περιστρέφεται ο δίσκος και 
προς τις δύο κατευθύνσεις;        

*

A : Ναι. Ο δίσκος περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερό-
     στροφα, ανάλογα µε την περιστροφή του κινητήρα κατά
      την εκκίνηση του κύκλου µαγειρέµατος.

* Ε: Μπορώ να φτιάξω ποπ κορν στο φούρνο µικρο-
        κυµάτων; Πώς θα έχω το καλύτερο αποτέλεσµα;

*

A : Ναι. Φτιάξτε ποπ κορν σε συσκευασία κατάλληλη για 
µικροκυµατικό, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατα

     σκευαστή. Μην χρησιµοποιείτε κοινές χαρτοσακούλες.
     Κάντε το "ακουστικό τεστ" διακόπτοντας τη λειτουργία 
     της συσκευής όταν ο ήχος από τους σπόρους που 
     σκάνε επιβραδύνεται σε ένα "ποπ" κάθε 1 ή 2 δευτερό-
     λεπτα. Μην ξαναψήνετε τους σπόρους που δεν έσκασαν. 
     Μην φτιάχνετε το ποπ κορν σε γυάλινα σκεύη.

     -

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΠΡΙΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ
Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα ελέγχου για να αποφύγετε το σέρβις όταν δεν είναι απαραίτητο.

* Η συσκευή δεν λειτουργεί:
1. Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύµατος είναι σωστά 
    συνδεδεµένο.
2. Ελέγξτε αν η πόρτα έχει κλείσει καλά.
3. Ελέγξτε αν έχετε ορίσει χρόνο µαγειρέµατος.
4. Ελέγξτε µήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει 
    ενεργοποιηθεί ο κεντρικός αποζεύκτης κυκλώµατος 
    του σπιτιού.

* Υπάρχει σπινθηρισµός στο εσωτερικό:

1. Ελέγξτε τα σκεύη. Τα µεταλλικά δοχεία ή τα πιάτα µε 
    µεταλλικό διάκοσµο δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται.
2. Ελέγξτε ότι οι µεταλλικές σούβλες ή το αλουµινόχαρτο 
    δεν ακουµπούν τα εσωτερικά τοιχώµατα.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβληµα, επικοινωνήστε 
µε το κέντρο επισκευών. Μια λίστα τέτοιων κέντρων 
συνοδεύει τη συσκευή.

Παρόλο που η συσκευή διαθέτει διατάξεις ασφαλείας, είναι σηµαντικό να τηρείτε τα εξής:

1. Είναι σηµαντικό να µην πειράζετε και να µην χαλάτε 
    τις διατάξεις ασφαλείας.

2. Μην τοποθετείτε αντικείµενα µεταξύ της µπροστινής όψης 
    της συσκευής και της πόρτας, και µην αφήνετε υπολείµ-
    µατα να συσσωρεύονται στα στεγανωτικά παρεµβύσµατα. 
    Καθαρίστε συχνά την περιοχή των παρεµβυσµάτων µε 
    ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύντε και σκουπίστε. 
    Μη χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρµάτινα 
    σφουγγαράκια.

3. Όταν η πόρτα ανοίγει δεν πρέπει να δέχεται πίεση, για 
    παράδειγµα από ένα παιδί που κρέµεται από την ανοιχτή 
    πόρτα ή από κάποιο βάρος, γιατί αυτό θα προκαλέσει 
    πτώση της συσκευής και τραυµατισµό ή φθορά της 
    πόρτας. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν η πόρτα είναι 
    φθαρµένη, µέχρι να επισκευαστεί από τεχνικό. Είναι 
    ιδιαίτερα σηµαντικό να κλείνει καλά η πόρτα και να µην 
    υπάρχει φθορά στα εξής στοιχεία:

i) Πόρτα (λυγισµένη)
ii) Μεντεσέδες και µάνδαλα (σπασµένα ή χαλαρά)
iii) Τσιµούχες της πόρτας και στεγανωτκές επιφάνειες.

4. Η συσκευή πρέπει να ρυθµίζεται και να επισκευάζεται 
    µόνο από ειδικευµένο τεχνικό.

5. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να 
    αποµακρύνονται τα υπολείµµατα των τροφών.

6. Εάν η συσκευή δεν διατηρείται καθαρή, θα φθαρεί η 
    επιφάνειά της και θα επηρεαστεί αρνητικά η διάρκεια 
    ζωής της, και ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο.
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230V AC, 50Hz ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ

ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 1200 W

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ   2,450MHz

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Υ x Β) 446 x 270 x 318 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Υ x Β)                     295 x 219 x 303 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ                                  20 λίτρα

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ                                                       ΠΕΡΙΠΟΥ 11,2 κιλά

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ                                                  59 λεπτά, 90 δευτερόλεπτα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ                                                   10 ΕΠΙΠΕ∆Α

* Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟ∆ΟΥ                         800W

446 318

2
7
0
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Οδηγίες για τα µαγειρικά σκεύη
Χρησιµοποιείτε µόνο µαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους µικροκυµάτων.
Για να µαγειρέψετε ένα φαγητό στο φούρνο µικροκυµάτων, τα µικροκύµατα πρέπει να µπορούν να δια-
περάσουν το φαγητό, χωρίς να αντανακλώνται ή να απορροφώνται από το σκεύος που χρησιµοποιείτε.
Συνεπώς, χρειάζεται προσοχή κατά την επιλογή του σκεύους. Αν το σκεύος φέρει σήµανση ότι είναι α-
σφαλές για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Ο παρακάτω πίνακας πα-
ραθέτει διάφορα σκεύη και υλικά που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στο φούρνο µικροκυµάτων.

●: Προτείνονται για χρήση
▲ : Περιορισµένη χρήση
? : Να µη χρησιµοποιούνται 

Αλουµινόχαρτο

Πλάκα µε παχιά κρούστα

Πορσελάνες και κεραµικά

Πολυεστερικά χάρτινα σκεύη
µίας χρήσης 

Συσκευασίες φαστ φούντ
• Πολυεστερικά δοχεία

• Χαρτοσακούλες ή εφηµερίδες
• Ανακυκλωµένο χαρτί ή µέταλλο

Γυάλινα σκεύη
• Σκεύη σερβιρίσµατος

• Εύθραυστα γυάλινα σκεύη
• Γυάλινα βάζα

Μεταλλικά
• Σκεύη
• Ελάσµατα σε σακούλες

Χάρτινα
• Πιάτα, φλυτζάνια, χαρτοπετσέτες

και χαρτί κουζίνας
• Ανακυκλωµένο χαρτί

Πλαστικά
• ∆οχεία

• Μεµβράνες τυλίγµατος

• Σακούλες κατάψυξης

Κηρόχαρτο ή λαδόκολλα

Σκεύος                              Ασφάλεια                                              Σχόλια

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µικρές ποσότητες για να 
προστατέψει συγκεκριµένα σηµεία από υπερβολικό ψήσι-
µο. Ενδέχεται να προκληθεί σπινθήρας αν είναι πολύ κοντά
στο πλαϊνό του φούρνου ή αν είναι σε µεγάλη ποσότητα.

Μην την προθερµαίνετε περισσότερο από 8 λεπτά.

Οι πορσελάνες, τα κεραµικά και τα πήλινα είναι συνήθως
κατάλληλα, εκτός αν έχουν µεταλλική διακόσµηση.

Ορισµένα κατεψυγµένα τρόφιµα είναι συσκευασµένα σε
τέτοια σκεύη.

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για το ζέσταµα φαγητού. Ο
πολυεστέρας µπορεί να λιώσει αν παραζεσταθεί.

Ενδέχεται να πιάσουν φωτιά.
Ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες.

Κατάλληλα, εκτός αν έχουν µεταλλική διακόσµηση.
Κατάλληλα για ζέσταµα φαγητών ή υγρών.

Τα εύθραυστα µπορεί να σπάσουν αν ζεσταθούν απότοµα.
Πρέπει να βγάζετε το καπάκι. Κατάλληλα µόνο για ζέσταµα.

Ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά.

Για σύντοµους χρόνους µαγειρέµατος και ζεστάµατος. Επί-
σης, για να απορροφούν την υπερβολική υγρασία.

Ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες.

Κατάλληλα, ιδιαίτερα αν είναι θερµοανθεκτικά. Ορισµένα
άλλα πλαστικά ενδέχεται να παραµορφωθούν ή να χάσουν
το χρώµα τους. Μη χρησιµοποιείτε µελαµίνες.

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διατηρήσουν την υ-
γρασία. ∆εν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το φαγητό.
Προσέξτε όταν αφαιρείτε τη µεµβράνη, γιατί θα βγει ατµός.

Μόνο αν είναι κατάλληλες για µαγείρεµα. ∆εν πρέπει να εί-
ναι αεροστεγείς. Τρυπήστε τις µε ένα πηρούνι, αν χρειαστεί.

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διατηρήσουν την υ-
γρασία και να εµποδίσουν τη διαφυγή υγρών.

▲

●

●

●

●

?
?

●
●

●

?
?

●

?

●

●

▲

●
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΣ

Γενική χρήση
Μην πειράζετε και µην καταστρέφετε τις διατάξεις ασφάλισης.
Μην τοποθετείτε αντικείµενα ανάµεσα στην πόρτα και στο 
µπροστινό της πλαίσιο και µην αφήνετε να συσσωρεύεται 
βρωµιά στις στεγανωτικές επιφάνειες. Καθαρίστε µε ήπιο 
απορρυπαντικό, ξεπλύντε και σκουπίστε. Μη χρησιµοποιείτε 
λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγαράκια.
Μην πιέζετε την πόρτα και µην τοποθετείτε βάρος επάνω της, 
όπως π.χ. αν κρεµαστεί ένα παιδί από την πόρτα.
Αυτό θα προκαλέσει πτώση της πόρτας προς τα εµπρός, και 
θα προκληθεί τραυµατισµός ή φθορά της συσκευής. 

Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν τα σφραγιστικά της πόρτας ή 
οι στεγανωτικές επιφάνειες έχουν φθαρεί ή αν η πόρτα είναι 
λυγισµένη ή αν οι µεντεσέδες είναι χαλαροί ή σπασµένοι.
Μη χρηισµοποιείτε άδεια τη συσκευή. Ενδέχεται να προκληθεί
φθορά.
Μη στεγνώνετε ρούχα, εφηµερίδες ή άλλα υλικά στη συσκευή. 
Μπορεί να πιάσουν φωτιά.
Μη χρησιµοποιείτε ανακυκλωµένα προϊόντα γιατί µπορεί να 
περιέχουν ρύπους που θα προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά.
Μη χτυπάτε τον πίνακα ελέγχου µε σκληρά αντικείµενα γιατί 
θα φθείρετε τη συσκευή.

Φαγητά

Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή για κονσερβοποίηση τροφών 
στο σπίτι. Η συσκευή δεν προορίζεται για αυτό το σκοπό. Τα 
φαγητά που δεν έχουν κονσερβοποιηθεί σωστά ενδέχεται να 
χαλάσουν και να είναι επικίνδυνα για κατανάλωση.
Να χρησιµοποιείτε πάντα το µικρότερο χρόνο µαγειρέµατος που 
αναφέρει η συνταγή. Είναι καλύτερα το φαγητό να µην ψηθεί 
πολύ καλά παρά να είναι παραψηµένο. Τα φαγητά που δεν 
έχουν ψηθεί καλά µπορείτε να τα ξαναβάλετε στο φούρνο για 
λίγο ακόµα. Αν το φαγητό έχει παραψηθεί, δεν µπορεί να γίνει 
τίποτα.
Μη ζεσταίνετε αυγά µε το τσόφλι. Μπορεί να αναπτυχθεί πίεση 
και να εκραγούν τα αυγά.
Οι πατάτες, τα µήλα, ο κρόκος του αυγού και τα λουκάνικα είναι 
παραδείγµατα φαγητών που δεν έχουν πόρους. Αυτά πρέπει να 
τρυπιούνται πριν το µαγείρεµα, για να µην σκάσουν.
Μην επιχειρήσετε να τηγανίσετε στη συσκευή αυτή.
Να αφήνετε πάντοτε ένα χρόνο αναµονής τουλάχιστον 20 δευτε-
ρολέπτων µετά την απενεργοποίηση της συσκευής, για να οµα-
λοποιηθεί η θερµοκρασία. Εάν χρειάζεται, ανακατέψτε το φαγητό 
κατά τη διάρκεια του ζεστάµατος και ανακατέψτε το ΟΠΩΣ-
∆ΗΠΟΤΕ µετά το τέλος του ζεστάµατος. Για την αποφυγή εκρη-
κτικού βρασµού και εγκαυµάτων, βάλτε ένα κουτάλι µέσα στα 

ποτά και ανακατέψτε τα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 
το ζέσταµα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν φτιάχνετε ποπ 
κορν.
Μη φτιάχνετε ποπ κορν µέσα σε χάρτινες σακούλες, εκτός αν 
πρόκειται για προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά ήδη προ-
ετοιµασµένο για φούρνο µικροκυµάτων. Οι σπόροι του καλα-
µποκιού µπορεί να υπερθερµανθούν και να προκαλέσουν 
ανάφλεξη στη χαρτοσακούλα. 
Μην τοποθετείτε τις ειδικές σακούλες για ποπ κορν κατευθείαν 
επάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο. Τοποθετήστε τις σε 
γυάλινο ή κεραµικό πιάτο κατάλληλο για µικροκυµατικό, για 
την αποφυγή υπερθέρµανσης και σπασίµατος του περιστρε-
φόµενου δίσκου. Μην αφήνετε το ποπ κορν περισσότερο 
χρόνο από αυτόν που ορίζει ο κατασκευαστής. Αν το αφήσετε 
περισσότερο, δεν θα φτιαχτεί περισσότερο ποπ κορν και 
υπάρχει κίνδυνος καψαλίσµατος και φωτιάς. Να θυµάστε ότι 
η σακούλα του ποπ κορν και ο δίσκος θερµαίνονται πολύ. 
Μην τα αγγίζετε και αφαιρέστε τα µε πιάστρες.

Εάν διαπιστώσετε σπινθηρισµό, πιέστε το πλήκτρο ∆ΙΑΚΟΠΗ/∆ΙΑΓΡΑΦΗ και διορθώστε το πρόβληµα.
Σπινθηρισµός είναι η δηµιουργία σπινθήρων στο εσωτερικό της συσκευής. 

Ο σπινθηρισµός δηµιουργείται από τα εξής:

• Το αλουµινόχαρτο αγγίζει τα τοιχώµατα της συσκευής.
• Το αλουµινόχαρτο δεν έχει το σχήµα του φαγητού 
  (υπάρχουν ανασηκωµένες άκρες σαν κεραίες).

• Υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής µεταλλικά στοιχεία, 
   όπως συνδετικά, καρφίτσες για τα πουλερικά ή πιάτα µε
   χρυσό διάκοσµο.
• Υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής ανακυκλωµένα 
   χαρτιά που περιέχουν ρινίσµατα µετάλλου.
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ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ

∆ΙΑ∆ΟΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Η µικροκυµατική ακτινοβολία χρησιµοποιείται για το µαγείρεµα και το ζέσταµα φαγητών από την εποχή των πειραµάτων µε τα 
ραντάρ στο Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Τα µικροκύµατα υπάρχουν στην ατµόσφαιρα διαρκώς, από φυσικές και τεχνητές πηγές. 
Οι τεχνητές πηγές περιλαµβάνουν τα ραντάρ, τα ραδιόφωνα, την τηλεόραση, τις συνδέσεις τηλεπικοινωνίας και τα τηλέφωνα 
των αυτοκινήτων.

Ο φούρνος µικροκυµάτων ανήκει στις συσκευές Οµάδας 2 ISM, στις οποίες η ενέργεια ραδιοσυχνότητας παράγεται σκόπιµα και 
χρησιµοποιείται µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία του υλικού. Ο φούρνος είναι συσκευή Κατη-
γορίας Β, κατάλληλη για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται απευθείας στο δίκτυο τροφο-
δότησης χαµηλής τάσης για κτήρια οικιακής χρήσης.

Κοιλότητα φούρνου Μάγνητρο

ΚυµατοδηγόςΠεριστρεφόµενος 
δίσκος

Σε ένα φούρνο 
µικροκυµάτων, 
ο ηλεκτρισµός 
µετατρέπεται σε 
µικροκύµατα µέσω
του ΜΑΓΝΗΤΡΟΥ.

Τα µικροκύµατα 
ανακλώνται 
στα µεταλλικά 
τοιχώµατα και 
στο µεταλλικό 
πλέγµα της 
πόρτας.

Στη συνέχεια, τα µικροκύ-
µατα διέρχονται µέσα από 
το δοχείo του φαγητού και 
απορροφώνται από τα 
µόρια του νερού που υπάρ-
χει στο φαγητό. Όλες οι 
τροφές περιέχουν νερό σε 
µικρότερο ή µεγαλύτερο 
ποσοστό.

Μικροκύµατα              Μόριο νερού        Απορρόφηση          ∆όνηση

Τα µικροκύµατα προκαλούν δόνηση στα µόρια του νερού, µε 
την οποία δηµιουργείται ΤΡΙΒΗ, δηλ. θερµότητα. Με τη θερµό-
τητα αυτή µαγειρεύεται το φαγητό. Επίσης, τα µικροκύµατα 
έλκονται από τα µόρια του λίπους και της ζάχαρης, και τα 
φαγητά που είναι πλούσια σε αυτά τα συστατικά µαγειρεύονται 
γρηγορότερα. Τα µικροκύµατα διεισδύουν σε βάθος µόνο έως 
4-5 cm και καθώς η θερµότητα διαδίδεται µέσω αγωγής στο 
φαγητό, όπως και στον παραδοσιακό φούρνο, το φαγητό 
µαγειρεύεται από έξω προς τα µέσα. 

ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΒΑΡΟΥΣ
15 g 1/2 oz.
25 g 1 oz.
50 g 2 oz.
100 g 4 oz.
175 g 6 oz.
225 g 8 oz.
450 g 1 lb.

ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΟΓΚΟΥ
30 ml 1 fl.oz.
100 ml 3 fl.oz.
150 ml 5 fl.oz. (1/4  pt)
300 ml 10 fl.oz. (1/2  pt)
600 ml 20 fl.oz. (1pt)

ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
1.25 ml 1/4κουτ. γλυκού 
2.5 ml 1/2 κουτ. γλυκού 
5 ml             1 ???t. ?????? 
15 ml            1 ???t. s ??pa?

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ
1 φλιτζάνι                               = 8 fl.oz.                                                     = 240 ml
1 Pint = 16 fl.oz. (UK 20 fl.oz.) = 480 ml (UK 560 ml)
1 Quart = 32 fl.oz. (UK 40 fl.oz.) = 960 ml (UK 1120 ml)
1 Gallon = 128 fl.oz. (UK 160 fl.oz.) = 3840 ml (UK 4500 ml)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Τα φαγητά µε πυκνή υφή, π.χ. το κρέας, οι πατάτες µε τη 
φλούδα και τα κέικ, χρειάζονται κάποιο χρόνο αναµονής
 (µέσα ή έξω από το φούρνο) µετά το µαγείρεµα, µέχρι να 
τελειώσει η διάδοση της θερµότητας ώστε να ψηθεί το
 κέντρο εντελώς. Κατά την αναµονή, να τυλίγετε το κότσι
 του κρέατος και τις αξεφλούδιστες πατάτες µε αλουµινόχαρτο.
Το κότσι χρειάζεται περίπου 10-15 λεπτά, οι αξεφλούδιστες 
πατάτες 5 λεπτά. Άλλα φαγητά όπως µια µερίδα γεύµατος, 
τα λαχανικά, τα ψάρια κλπ. χρειάζονται 2-5 λεπτά αναµονή. 
Μετά το ξεπάγωµα του φαγητού, πρέπει επίσης να υπάρχει 
χρόνος αναµονής. Εάν το φαγητό δεν έχει ψηθεί καλά µετά
 το τέλος του χρόνου αναµονής, βάλτε το πάλι 
στο φούρνο και µαγειρέψτε το για λίγο ακόµα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Πολλές φρέσκιες τροφές όπως τα λαχανικά και τα φρούτα
έχουν ποικίλο περιεχόµενο υγρασίας στις διάφορες εποχές, 
ιδίως οι αξεφλούδιστες πατάτες. Γι' αυτό, χρειάζεται να 
γίνεται η ανάλογη προσαρµογή του χρόνου µαγειρέµατος. 
Τα ξηρά συστατικά, π.χ. ρύζι, ζυµαρικά, µπορεί να ξεραθούν 
κατά την αποθήκευση, εποµένως ο χρόνος µαγειρέµατος
 ενδέχεται να διαφέρει.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Τα πορώδη φαγητά µε αραιή πυκνότητα ζεσταίνονται 
γρηγορότερα από αυτά µε τη µεγάλη πυκνότητα.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ
Η µεµβράνη βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του φαγητού, 
και ο παγιδευµένος ατµόςεπιταχύνει το χρόνο µαγειρέµατος. 
Πριν το µαγείρεµα, τρυπήστε τη µεµβράνη για να διαφεύγει 
ο παραπανίσιος ατµός. Κατά την αφαίρεση της µεµβράνης 
από το φαγητό, να προσέχετε γιατί ο συσσωρευµένος ατµός 
είναι πολύ ζεστός.

ΣΧΗΜΑ
Τα φαγητά µε οµοιόµορφο σχήµα ψήνονται οµοιόµορφα. 
Το φαγητό µαγειρεύεται καλύτερα από τα µικροκύµατα 
όταν βρίσκεται σε στρογγυλό δοχείο, παρά σε τετράγωνο.

ΧΩΡΟΣ
Το φαγητό ψήνεται γρηγορότερα και πιο οµοιόµορφα 
αν δεν είναι το ένα πάνω στο άλλο. 
ΜΗ βάζετε ποτέ τα φαγητά το ένα πάνω στο άλλο.

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Όσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία του φαγητού όταν 
µπαίνει στη συσκευή, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται 
για να ζεσταθεί. Το φαγητό που βρίσκεται σε θερµοκρασία 
δωµατίου ζεσταίνεται πιο γρήγορα από το φαγητό που βγαίνει 
από το ψυγείο.

ΥΓΡΑ
Όλα τα υγρά πρέπει να αναδεύονται πριν και κατά τη διάρκεια 
της θέρµανσης. Ειδικά το νερό, πρέπει να αναδεύεται πριν και 
κατά τη διάρκεια της θέρµανσής του, για να αποφευχθεί έκρηξη.
Μην θερµαίνετε υγρά που έχουν βράσει προηγουµένως. 
ΜΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΕ.

ΓΥΡΙΣΜΑ & ΑΝΑ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
Ορισµένα φαγητά χρειάζονται ανάδευση κατά το µαγείρεµα. 
Το κρέας και τα πουλερικά πρέπει να γυρίζονται στα µέσα 
του χρόνου µαγειρέµατος.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το φαγητό σε κοµµάτια, π.χ. µερίδες κοτόπουλου, πρέπει 
να τοποθετούνται σε πιάτο, έτσι ώστε τα πιο χοντρά µέρη 
να βρίσκονται προς τα έξω.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Οι µικρές ποσότητες µαγειρεύονται γρηγορότερα 
από τις µεγάλες. Επίσης, οι µικρές µερίδες 
ζεσταίνονται γρηγορότερα από τις µεγάλες.

ΤΡΥΠΗΜΑ
Η πέτσα ή η µεµβράνη ορισµένων φαγητών προκαλεί συσσώ-
ρευση ατµού κατά το µαγείρεµα. Πρέπει να τρυπάτε αυτά τα 
φαγητά ή να αφαιρείτε την πέτσα τους πριν το µαγείρεµα, 
ώστε να διαφεύγει ο ατµός. Τα αυγά, οι πατάτες, τα µήλα, 
τα λουκάνικα κλπ. χρειάζεται να τρυπηθούν πριν το µαγείρεµα. 
ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΤΕ ΑΥΓΑ 
ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΦΛΙ.

ΣΚΕΠΑΣΜΑ
Να σκεπάζετε τα φαγητά µε µεµβράνη για µικροκυµατικό 
ή µε καπάκι.
Να σκεπάζετε τα ψάρια, τα λαχανικά, τα κοκκινιστά, τις σούπες. 
Μην σκεπάζετε τα κέικ, τις σάλτσες, τις αξεφλούδιστες πατάτες 
ή τα γλυκίσµατα.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ
  Μην ξεπαγώνετε το κρέας σκεπασµένο. Το σκέπασµα µπορεί να 
  επιτρέψει το ψήσιµο του κρέατος. Να αφαιρείτε την εξωτερική 
  µεµβράνη πριν το τοποθετήσετε στο δίσκο. Να χρησιµοποιείτε 
  µόνο δοχεία που είναι κατάλληλα για φούρνο µικροκυµάτων.
  Για να ξεπαγώσετε ολόκληρο κοτόπουλο, βάλτε το µε το στήθος 
  προς τα κάτω. Για να ξεπαγώσετε ψητά, βάλτε τα µε το παχύ 
  µέρος προς τα κάτω.
  Το σχήµα του πακέτου αλλάζει το χρόνο ξεπαγώµατος. Τα ρηχά, 
  ορθογώνια πακέτα ξεπαγώνουν πιο γρήγορα από τα µεγάλα 
  πακέτα.
  Όταν περάσει το 1/3 του χρόνου ξεπαγώµατος, ελέγξτε το φαγητό. 
  Ίσως χρειάζεται να το γυρίσετε, να το χωρίσετε, να το αναδιατά-
  ξετε ή να αφαιρέσετε τα κοµµάτια που έχουν ήδη ξεπαγώσει.
  Κατά το ξεπάγωµα, η συσκευή σάς ειδοποιεί να γυρίσετε το φα-
  γητό. Σε αυτό το σηµείο, ανοίξτε την πόρτα και ελέγξτε το φαγητό. 
  Ακολουθήστε τις παραπάνω τεχνικές για καλύτερο αποτέλεσµα.
  Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα και πιέστε το START για την 
  ολοκλήρωση του ξεπαγώµατος.

   Όταν το φαγητό ξεπαγώσει, πρέπει να είναι δροσερό, αλλά µαλακό 
    παντού. Εάν είναι ακόµα λίγο παγωµένο, ξαναβάλτε το στο φούρνο 
    για πολύ λίγο ή αφήστε το έξω για λίγα λεπτά. Μετά το ξεπάγωµα, 
    αφήστε το φαγητό να µείνει για 5-60 λεπτά εάν υπάρχουν παγωµένες 
    περιοχές.
    Τα πουλερικά και τα ψάρια µπορούν να ξεπλυθούν µε τρεχούµενο 
    κρύο νερό µέχρι να ξεπαγώσουν.
    Γύρισµα: Ψητό, παϊδάκια, στήθος γαλοπούλας, χοτ ντογκ, λουκάνικα, 
    µπριζόλες ή φιλέτο.
    Αναδιάταξη: Χωρίστε τις µπριζόλες, τα φιλέτα, τα µπιφτέκια, τον κιµά, 
    το κοτόπουλο ή τα θαλασσινά, ή τα κοµµάτια κρέατος για ψητό.
    Σκέπασµα: Προστατέψτε µε µικρά κοµµάτια αλουµινόχαρτο τις λεπτές 
    περιοχές ή τις άκρες ή τα ανοµοιόµορφα κοµµάτια κρέατος όπως οι 
    φτερούγες του κοτόπουλου. Για την αποφυγή σπινθηρισµού, το αλουµι-
    νόχαρτο πρέπει να είναι σε απόσταση 2,5 εκ. από τα τοιχώµατα του 
    φούρνου.
    Αφαίρεση: Για να µην ψηθεί το φαγητό, αφαιρέστε τα κοµµάτια που 
    έχουν ξεπαγώσει σε αυτό το σηµείο. Για το φαγητό που είναι λιγότερο
    από 1350 γρ., ο χρόνος ξεπαγώµατος ίσως είναι µικρότερος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ (Ανά χρόνο ξεπαγώµατος)
Φαγητό και βάρος             Χρόνος ξεπαγώµατος    Χρόνος αναµονής                             Ειδικές τεχνικές

ΜΟΣΧΑΡΙ
Κιµάς 

450 γρ.

Κρέας για ψητό 
675 γρ.

4 µπιφτέκια 
(110 γρ.)

ΧΟΙΡΙΝΟ
Παϊδάκια 
450 γρ.

Μπριζολάκια 
4(125 γρ.)

Κιµάς 
450 γρ.

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Ολόκληρο κοτόπουλο

1125 γρ.

Στήθος κοτόπουλου
450 γρ.

Τηγανιτό κοτόπουλο
(κοµµένο) 900 γρ.

Μπούτια κοτόπουλου
675 γρ.

ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Ολόκληρο ψάρι 

450 γρ.

Φιλέτο ψαριού 
675 γρ.

Γαρίδες 
225 γρ.

8-10 λεπτά

13-15 λεπτά

8-10 λεπτά

8-10 λεπτά

9-11 λεπτά

8-10 λεπτά

21-24 λεπτά

8-10 λεπτά

17-19 λεπτά

13-15 λεπτά

8-10 λεπτά

13-15 λεπτά

3-4 λεπτά

15-20 λεπτά

25-30 λεπτά

15-20 λεπτά

25-30 λεπτά

25-30 λεπτά

15-20 λεπτά

45-90 λεπτά

15-30 λεπτά

25-30 λεπτά

15-30 λεπτά

15-20 λεπτά

15-20 λεπτά

15-20 λεπτά

Χωρίστε και αφαιρέστε µε πιρούνι τα κοµµάτια 
που έχουν ξεπαγώσει.

Χωρίστε και αναδιατάξτε µία φορά

Γυρίστε το στο µισό χρόνο. 

Χωρίστε και αναδιατάξτε µία φορά

Χωρίστε το και γυρίστε το µια φορά.

Χωρίστε και αφαιρέστε µε πιρούνι τα κοµµάτια 
που έχουν ξεπαγώσει.

Χωρίστε το. Γυρίστε το στο µισό χρόνο. 
Σκεπάστε το όπου χρειάζεται.

Χωρίστε και αναδιατάξτε µία φορά

Χωρίστε και αναδιατάξτε µία φορά

Χωρίστε και αναδιατάξτε µία φορά

Γυρίστε το στο µισό χρόνο. 

Χωρίστε το και γυρίστε το µια φορά.

Χωρίστε και αναδιατάξτε µία φορά

* Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση, γιατί οι θερµοκρασίες των κατεψυγµένων ποικίλλουν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ

Πίνακας για το µαγείρεµα

ΚΡΕΑΣ

Μοσχάρι -  Μισοψηµένο    P-80                 8-10 λεπτά

- Μέτριο            P-80                 9-11 λεπτά

-Καλοψηµένο    P-80                11-13 λεπτά

Χοιρινό                              P-HI                 12-14 λεπτά

Μπέικον                             P-HI                 8-10 λεπτά

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Ολόκληρο κοτόπουλο       P-HI                   6-8 λεπτά

Μερίδες                             P-80                  5-7 λεπτά

Στήθος (µε κόκαλο)           P-80                  6-8 λεπτά

ΨΑΡΙΑ

Φιλέτο ψαριού                    P-HI                 4-6 λεπτά

Ολόκληρο σκουµπρί           P-HI                 4-6 λεπτά

καθαρισµένο και έτοιµο

Ολόκληρη πέστροφα          P-HI                  5-7 λεπτά

καθαρισµένη και έτοιµη

Φιλέτο σολοµού                  P-HI                  4-6 λεπτά

Φαγητό Επίπεδο
  ισχύος

Χρόνος  µαγειρέ-
   µ ατος ( 450g)

Ειδικές οδηγίες

- Το κρέας και τα πουλερικά πρέπει να βγαίνουν 
  από το ψυγείο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το 
  µαγείρεµα.
- Μετά το µαγείρεµα, αφήστε το κρέας
  και τα πουλερικά να µείνουν για 
  λίγο σκεπασµένα. 

- Αλείψτε λίγο λάδι ή λιωµένο βούτυρο
  επάνω στο ψάρι ή προσθέστε 
  15-30ml (1-2 κουτ. σούπας) χυµό
  λεµονιού, κρασί, ζωµό, γάλα ή νερό
- Μετά το µαγείρεµα, αφήστε το ψάρι να µείνει 
  για λίγο σκεπασµένο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω χρόνοι πρέπει να θεωρούνται αναφορά. Υπάρχουν διαφορές στις προτιµήσεις. 
Οι χρόνοι ποικίλλουν ανάλογα µε το σχήµα, τα κοµµάτια και τη σύσταση του φαγητού. Το κατεψυγµένο κρέας, 
τα κατεψυγµένα πουλερικά και τα ψάρια πρέπει να ξεπαγώνουν τελείως πριν το µαγείρεµα.
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Πίνακας για το ζέσταµα 
• Οι παιδικές τροφές ιδιαίτερα χρειάζονται έλεγχο πριν την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυµάτων. 
• Όταν ζεσταίνετε προσυσκευασµένα, µαγειρεµένα φαγητά, να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες στη συσκευασία.
• Αν καταψύχετε φαγητά που τα αγοράσατε φρέσκα ή από το ψυγείο, πρέπει να ξεπαγώσουν εντελώς πριν ακολουθήστε 
  τις οδηγίες για το ζέσταµα επάνω στη συσκευασία. Σηµειώστε το κάπου, ώστε να το θυµούνται και τα άλλα µέλη 
  της οικογένειας.
• Αφαιρέστε τα µεταλλικά συνδετικά και µεταφέρετε το φαγητό από τα µεταλλικά δοχεία πριν το ζέσταµα.
• Το παγωµένο (κατεψυγµένο) φαγητό χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθεί από ότι το φαγητό που βρίσκεται 
  σε θερµοκρασία δωµατίου (όπως το φαγητό που µόλις µαγειρεύτηκε ή το φαγητό από το ντουλάπι).
• Όλα τα φαγητά πρέπει να ζεσταίνονται σε πλήρη ισχύ µικροκυµάτων.

Φαγητό                    Χρόνος ζεστάµατος                                 Ειδικές οδηγίες 

Παιδικές τροφές                        30 δευτ.

Βάζο 128 γρ.

Γάλα για µωρά

100ml                             20-30 δευτ.

225ml                             40-50 δευτ.

Ψωµάκι για σάντουιτς

1 κοµµάτι                        20-30 δευτ.

Λαζάνια

1 µερίδα                          4-6 λεπτά

(300γρ)

Ραγού

1 κούπα               1-3 λεπτά

4 κούπες                           5-7 λεπτά

Πουρές

1 κούπα                            2-3 λεπτά

4 κούπες                          6-8 λεπτά

Φασόλια µαγειρεµένα

1 κούπα                           2-3 λεπτά

Ραβιόλια ή ζυµαρικά µε σάλτσα

1 κούπα                          3-4 λεπτά

4 κούπες                        7-10 λεπτά

Αδειάστε σε µικρό µπολ.
Ανακατέψτε καλά µία ή δύο φορές κατά το ζέσταµα.
Πριν το σερβίρισµα, ελέγξτε τη θερµοκρασία.

Ανακινήστε ή ανακατέψτε καλά και αδειάστε σε αποστειρωµένο µπουκάλι. 
Πριν το σερβίρισµα, ανακινήστε καλά και ελέγξτε τη θερµοκρασία.

Τυλίξτε το σε χαρτοπετσέτα και τοποθετήστε το επάνω στο γυάλινο δίσκο.
*Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε ανακυκλωµένες χαρτοπετσέτες.

Βάλτε τα λαζάνια σε πιάτο για µικροκυµατικό. 
Καλύψτε µε τρυπηµένη πλαστική µεµβράνη

Μαγειρέψτε σε ανάλογο σκεπασµένο σκεύος.
Στο µισό του µαγειρέµατος, ανακατέψτε µία φορά.

Μαγειρέψτε σε ανάλογο σκεπασµένο σκεύος.
Στο µισό του µαγειρέµατος, ανακατέψτε µία φορά.

Μαγειρέψτε σε ανάλογο σκεπασµένο σκεύος.
Στο µισό του µαγειρέµατος, ανακατέψτε µία φορά.

Μαγειρέψτε σε ανάλογο σκεπασµένο σκεύος.
Στο µισό του µαγειρέµατος, ανακατέψτε µία φορά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Οδηγός µαγειρέµατος για φρέσκα λαχανικά

Χρησιµοποιήστε κατάλληλο γυάλινο πυρέξ µε καπάκι. Προσθέστε 30-45 ml κρύο νερό (2-3 κουτ. της σούπας για κάθε 
250 γρ. εκτός συνιστάται άλλη ποσότητα νερού - δείτε τον πίνακα. Μαγειρέψτε τα σκεπασµένα στον ελάχιστο χρόνο - 
δείτε τον πίνακα. Συνεχίστε το µαγείρεµα µέχρι να πάρετε το αποτέλεσµα που θέλετε. Ανακατέψτε µία φορά κατά 
τη διάρκεια και µία φορά στο τέλος του µαγειρέµατος. Μετά το µαγείρεµα, προσθέστε αλάτι, µυρωδικά ή βούτυρο. 
Σκεπάστε και αφήστε τα για 3 λεπτά. Συµβουλή: 
Κόψτε τα φρέσκα λαχανικά σε οµοιόµορφα κοµµάτια. Όσο µικρότερα, τόσο πιο γρήγορα θα µαγειρευτούν.
Όλα τα λαχανικά πρέπει να µαγειρεύονται σε πλήρη ισχύ µικροκυµάτων.

Οδηγός µαγειρέµατος για κατεψυγµένα λαχανικά

σπανάκι 0.3 lb./125g 2-3 λεπτά

µπρόκολο 1/2 lb./250g 3-4 λεπτά

µπιζέλια 1/2 lb./250g 3-4 λεπτά

φασολάκια φρέσκα 1/2 lb./250g 4-5 λεπτά

ανάµικτα λαχανικά
(καρότα/µπιζέλια/καλαµπόκι)

1/2 lb./250g 3-5 λεπτά

ανάµικτα λαχανικά
(κινέζικου τύπου)

1/2 lb./250g 4-6 λεπτά

Προσθέστε 15 ml (1 κουτ. σούπας) κρύο νερό.

Προσθέστε 30 ml (2 κουτ. σούπας) κρύο νερό.

Προσθέστε 15 ml (1 κουτ. σούπας) κρύο νερό.

Προσθέστε 30 ml (2 κουτ. σούπας) κρύο νερό.

Προσθέστε 15 ml (1 κουτ. σούπας) κρύο νερό.

Προσθέστε 15 ml (1 κουτ. σούπας) κρύο νερό.

Λαχανικά                         Βάρος                   Χρόνος                                                             Σχόλια

Λαχανικά                         Βάρος                   Χρόνος                                                             Σχόλια

Μπρόκολο 1/2 lb./250g           3-4 λεπτά
1 lb./500g 5-7 λεπτά

Λαχανάκια Βρυξελών 1/2 lb./250g 4-5 λεπτά

Καρότα 1/2 lb./250g 3-4 λεπτά

Κουνουπίδι 1/2 lb./250g 3-4 λεπτά
1 lb./500g 5-7 λεπτά

Κολοκυθάκια 1/2 lb./250g 3-4 λεπτά

Μελιτζάνες 1/2 lb./250g 3-4 λεπτά

Πράσα 1/2 lb./250g 3-4 λεπτά

Μανιτάρια  0.3 lb./125g 2-3 λεπτά
1/2 lb./250g 3-5 λεπτά

Κρεµµύδια 1/2 lb./250g 3-4 λεπτά

Πιπεριές 1/2 lb./250g 3-5 λεπτά

Πατάτες 1/2 lb./250g 3-5 λεπτά
1 lb./500g 8-10 λεπτά

Λάχανο 1/2 lb./250g 5-7 λεπτά

Ετοιµάστε οµοιόµορφα λουλουδάκια.
Βάλτε τα κοτσανάκια προς το κέντρο.

Προσθέστε 60-75 ml (5-6 κουτ. της σούπας) νερό 

Κόψτε τα σε οµοιόµορφα κοµµάτια.

Ετοιµάστε οµοιόµορφα λουλουδάκια. Κόψτε τα µεγάλα στη µέση.
Βάλτε τα κοτσάνια προς το κέντρο.

Κόψτε τα σε φέτες. Προσθέστε 30 ml (2 κουτ. της σούπας) νερό 
ή λίγο βούτυρο. Μαγειρέψτε µέχρι να αρχίσουν να µαλακώνουν.

Κόψτε σε λεπτές φέτες και ραντίστε µε 1 κουτ. σούπας 
χυµό λεµονιού.

Κόψτε τα σε χοντρές φέτες.

Ετοιµάστε τα ολόκληρα ή κοµµένα. Μην βάλετε νερό. 
Ραντίστε µε χυµό λεµονιού. Βάλτε αλάτι και πιπέρι. 
Στραγγίστε πριν το σερβίρισµα.

Κόψτε τα στη µέση ή σε φέτες. Προσθέστε µόνο 15 ml 
(1 κουτ. σούπας) νερό.

Κόψτε τις σε λεπτές φέτες.

Ζυγίστε τις καθαρισµένες πατάτες και κόψτε τις στη µέση 
ή στα τέσσερα, οµοιόµορφα.

Κόψτε το σε µικρούς κύβους.
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ΣΟΥΠΑ ΤΟΜΑΤΑΣ & ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
25 γρ. βούτυρο
1 µέτριο κρεµµύδι, κοµµένο
1 µεγάλο καρότο & 1 µεγάλη πατάτα, κοµµένα
800 γρ. κοµµένες τοµάτες σε κονσέρβα, 
και το χυµό και την ψιλοκοµµένη φλούδα 
1 µικρού πορτοκαλιού
900ml ζεστό ζωµό από κύβο λαχανικών
αλάτι και πιπέρι ανάλογα µε την προτίµησή σας

1. Λιώστε το βούτυρο σε µεγάλο µπολ στο Ρ-ΗΙ για 1 λεπτό.
2. Προσθέστε το κρεµµύδι, το καρότο και την πατάτα 
    και µαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ για 6 λεπτά. Στο µέσο 
    του µαγειρέµατος, αναδεύστε.
3. Προσθέστε τις τοµάτες, το χυµό και τη φλούδα του πορτο-
    καλιού και τον κύβο. Ανακατέψτε καλά. Προσθέστε αλάτι 
    και πιπέρι. Σκεπάστε το µπολ και µαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ για 
   15 λεπτά. Αναδεύατε 2-3 φορές κατά το µαγείρεµα, µέχρι 
    να µαλακώσουν τα λαχανικά.
4. Ανακατέψτε και σερβίρετε αµέσως.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΡΕΜΜΥ∆ΟΣΟΥΠΑ
1 µεγάλο κρεµµύδι, κοµµένο
1 κουτ. της σούπας (15ml) καλαµποκέλαιο
50 γρ. απλό αλεύρι
1,2 λίτρο ζεστό ζωµό κρέατος ή λαχανικών
αλάτι και πιπέρι ανάλογα µε την προτίµησή σας
2 κουτ. σούπας (30ml) µαϊντανό ψιλοκοµµένο
4 χοντρές φέτες γαλλικό ψωµί
50 γρ. τυρί, ψιλοκοµµένο

1. Βάλτε το λάδι και το κρεµµύδι σε ένα µπολ, ανακατέψτε και 
    µαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ για 2 λεπτά.
2. Ανακατέψτε το αλεύρι µέχρι να γίνει κρέµα και προσθέστε 
    σταδιακά το ζωµό. Προσθέστε αλάτι, πιπέρι και το µαϊντανό.
3. Σκεπάστε το µπολ και µαγειρέψτε στο Ρ-70 για 18 λεπτά.
4. Σερβίρετε τη σούπα σε µπολ, βουτήξτε µέσα το ψωµί και 
    πασπαλίστε µε άφθονο τυρί.
5. Μαγειρέψτε στο Ρ-80 για 2 λεπτά, µέχρι να λιώσει το τυρί.

ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
1 κουτ. σούπας (15ml) ηλιέλαιο
2 κουτ. σούπας (30ml) σάλτσα σόγιας
1 κουτ. σούπας (15ml) τσέρι
2,5 εκ. πιπερόριζας, ξεφλουδισµένης 
και ψιλοκοµµένης
2 µέτρια καρότα, κοµµένα σε λεπτές λωρίδες
100 γρ. µανιτάρια, κοµµένα
50 γρ. φύτρο φασολιού 
100 γρ. αρακά
1 κόκκινη πιπεριά, µε τα σπόρια, ψιλοκοµµένη
4 φρέσκα κρεµµυδάκια, κοµµένα
100 γρ. τρούφας από κονσέρβα, κοµµένη
1/4 σαλάτας, ψιλοκοµµένη 

1. Βάλτε το λάδι, τη σάλτσα σόγιας, το τσέρι, την πιπερόριζα, 
    το σκόρδο και τα καρότα σε ένα µεγάλο µπολ και 
    ανακατέψτε.
2. Σκεπάστε και µαγειρέψτε στο ΡΗ-Ι για 4-5 λεπτά, αναδεύο-
    ντας µία φορά.
3. Προσθέστε τα µανιτάρια, το φύτρο του φασολιού, τον αρακά, 
    την κόκκινη πιπεριά, τα φρέσκα κρεµµυδάκια, την τρούφα 
    και τη σαλάτα. Ανακατέψτε καλά.
4. Μαγειρέψτε στο ΡΗ-Ι για 4-5 λεπτά µέχρι να µαλακώσουν 
    τα λαχανικά. Αναδεύστε 2-3 φορές κατά το µαγείρεµα.

Τα ανάµικτα ψηµένα λαχανικά συνοδεύουν 
ιδανικά το κρέας ή το ψάρι.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΕΛΙ
4 κοµµάτια στήθος κοτόπουλου χωρίς κόκαλο
2 κουτ. σούπας (30ml) µέλι
1 κουτ. σούπας (15ml) µουστάρδα
½ κουτ. γλυκού (2,5ml) ξερό εστραγκόν
1 κουτ. σούπας (15ml) πολτό τοµάτας
1 κουτ. σούπας (15ml) κύβου µε ζωµό κοτόπουλο

1. Βάλτε τα κοµµάτια του κοτόπουλου σε ένα σκεύος.
2. Ανακατέψτε όλα τα άλλα συστατικά και χύστε τα πάνω 
    από το κοτόπουλο. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι.
3. Μαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ για 11-12 λεπτά. Αναδιατάξτε και 
    καλύψτε το κοτόπουλο µε τη σάλτσα δύο φορές κατά 
    τη διάρκεια του µαγειρέµατος.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ



28

ΦΛΟΥ∆ΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΡΟΚΦΟΡ & ΠΡΑΣΟΥΛΙ∆Α
2 πατάτες, περίπου 250 γρ. η µία
50 γρ. βούτυρο
100 γρ. ροκφόρ, κοµµένο
1 κουτ. σούπας (15ml)  φρέσκια 
πρασουλίδα, κοµµένη
50 γρ. µανιτάρια, κοµµένα
αλάτι και πιπέρι

1. Τρυπήστε τις πατάτες σε διάφορες µεριές. Μαγειρέψτε τις 
    στο Ρ-ΗΙ για 10-11 λεπτά. Κόψτε τις στη µέση και ρίξτε 
    την ψίχα σε ένα µπολ. Προσθέστε το βούτυρο, το τυρί, την 
    πρασουλίδα, τα µανιτάρια, αλάτι και πιπέρι, και ανακατέψτε 
    καλά.
2. Γεµίστε τις φλούδες της πατάτας µε το µίγµα και βάλτε το 
    σε σκεύος τάρτας επάνω στη σχάρα.
3. Μαγειρέψτε στο Ρ-80 για 10 λεπτά.

ΛΕΥΚΗ ΣΑΛΤΣΑ
25 γρ. βούτυρο
23 γρ. αλεύρι
300ml γάλα
αλάτι και πιπέρι 

1. Βάλτε το βούτυρο σε ένα µπολ και µαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ 
    για 1 λεπτό, µέχρι να λιώσει.
2. Ανακατέψτε το αλεύρι και ρίξτε το γάλα. Μαγειρέψτε στο
    Ρ-ΗΙ για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε 2 λεπτά, µέχρι 
    να γίνει η σάλτσα πηχτή και λεία. Προσθέστε αλάτι 
    και πιπέρι.

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΦΡΑΟΥΛΑ
675γρ. φράουλες µε τη φλούδα
3 κουτ. σούπας (45ml) χυµό λεµονιού
675γρ. ζάχαρη άχνη

1. Βάλτε τις φράουλες και το χυµό του λεµονιού σε ένα πολύ 
    µεγάλο µπολ, ζεστάνετε στο Ρ-ΗΙ για 5 λεπτά ή µέχρι να 
    µαλακώσουν τα φρούτα. Προσθέστε τη ζάχαρη και 
    ανακατέψτε καλά.
2. Μαγειρέψτε στο Ρ-70 για 25-30 λεπτά µέχρι να φτάσει 
    το σηµείο πήξης*. Ανακατεύετε κάθε 4-5 λεπτά.
3. Χύστε τη µαρµελάδα σε ζεστές, καθαρές γυάλες. 
    Σκεπάστε, σφραγίστε και βάλτε ετικέτα.

* σηµείο πήξης: Για να καθορίσετε το σηµείο πήξης, βάλτε 
1 κουτ. του γλυκού (5ml) µαρµελάδας σε παγωµένο πιατά-
κι. Αφήστε το για 1 λεπτό. Ακουµπήστε απαλά την επιφά-
νειά της µε το δάχτυλο. Αν η επιφάνεια "ρυτιδώνεται", το 
σηµείο πήξης έχει φτάσει

ΑΠΛΟ ΚΕΪΚ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
100 γρ. µαργαρίνη
100 γρ. ζάχαρη
1 αυγό
100γρ. αλεύρι που φουσκώνει µόνο του, 
κοσκινισµένο
2-4 κουτ. σούπας (30-45ml) γάλα

15 γρ. βούτυρο
4 αυγά
6 κουτ. σούπας (90ml) γάλα
αλάτι και πιπέρι

1. Στρώστε τη βάση µιας φόρµας για κέικ (20,4 εκ) µε λαδόκολλα.
2. Χτυπήστε µαζί τη µαργαρίνη και τη ζάχαρη, µέχρι το µείγµα 
    να γίνει ελαφρύ και αφράτο. Χτυπήστε το αυγό και ρίξτε 
    εναλλάξ το κοσκινισµένο αλεύρι και το γάλα.
3. Ρίξτε το µείγµα στην προετοιµασµένη φόρµα. Μαγειρέψτε 
    στο Ρ-ΗΙ για 3-4 λεπτά, τρυπήστε µε οδοντογλυφίδα. 
    Αν βγαίνει καθαρή, το κέικ είναι έτοιµο.
4. Αφήστε το να µείνει για 5 λεπτά πριν το βγάλετε από τη φόρµα.

ΟΜΕΛΕΤΑ

1. Ανακατέψτε τα αυγά µε το γάλα. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι
2. Βάλτε το βούτυρο σε δίσκο τάρτας των 26 εκ. 
    Μαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ για 1 λεπτό, µέχρι να λιώσει. Στρώστε 
    το σκεύος µε το λιωµένο βούτυρο.
3. Ρίξτε το µείγµα της οµελέτας στο σκεύος. Μαγειρέψτε στο 
    Ρ-ΗΙ για 2 λεπτά, αναδεύστε το µείγµα και µαγειρέψτε ξανά 
    στο Ρ-ΗΙ για 1 λεπτό.
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ΑΥΓΑ ΣΚΡΑΜΠΛ

1. Λιώστε το βούτυρο σε ένα µπολ, στο Ρ-ΗΙ για 1 λεπτό.
2. Προσθέστε τα αυγά, το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι, 
    και ανακατέψτε καλά.
3. Μαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ για 2 λεπτά, αναδεύοντας κάθε 
    30 δευτερόλεπτα.

ΝΟΣΤΙΜΟΣ ΚΙΜΑΣ
1 µικρό κρεµµύδι, κοµµένο σε κύβους
1 σκελίδα σκόρδο, συνθλιµµένο
1 κουτ. γλυκού (5ml) λάδι
200 γρ. κοµµένες τοµάτες κονσέρβας
1 κουτ. σούπας (15ml) πελτέ τοµάτας
1 κουτ. γλυκού (5ml) ανάµικτα µυρωδικά
225 γρ. µοσχαρίσιο κιµά
αλάτι και πιπέρι

15γρ. βούτυρο
2 αυγά
2 κουτ. σούπας (30ml) γάλα
αλάτι και πιπέρι

1. Βάλτε το κρεµµύδι, το σκόρδο και το λάδι σε σκεύος 
    και µαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ για 2 λεπτά, µέχρι να µαλακώσουν.
2. Βάλτε όλα τα άλλα συστατικά στο σκεύος. Ανακατέψτε καλά.
3. Σκεπάστε και µαγειρέψτε στο Ρ-ΗΙ για 4 λεπτά και στη 
    συνέχεια στο Ρ-80 για 8-12 λεπτά ή µέχρι να µαγειρευτεί 
    το κρέας.
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Α.Μ.Π. 00510
(Π∆ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που 
µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν.
Το σύµβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να 
µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριµµάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούµε, 
ρωτήστε τον τοπικό σας δήµο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία 
απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης 

χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.Παρακαλούµε, βοηθήστε µας να προστατέψουµε το περιβάλλον 
που ζούµε!

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία για την Ηλεκτρο Μαγνητική Συµβατότητα (EMC): 2004/10/EC

Οδηγία Χαµηλής Τάσης (LVD): 2006/95/EC

Οδηγία Σήµανσης CE: 93/68/EEC

Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι ο φούρνος µικροκυµάτων MORRIS συµµορφώνεται µε τα παρακάτω

πρότυπα:

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Οδηγία Περιορισµού χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS): 2002/95/EC

Οδηγία οικολογικού σχεδιασµού και χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας (EuP): 2009/125/EC

EN 60335-1 :2002+A1:04+A2:06+A13 LVD, General Requirements
EN 60335-2-25 :2002+A1:05+A2:06 LVD, Particular Requirements for microwave ovens 
EN 60335-2-9 :2003+A1:05+A2:06+A12:07 LVD, Particular Requirements for grills 
EN 62233:2008 LVD, Electromagnetic Fields 
EN 55011 :2007,Group 2, Class B EMC, Radio Disturbance 
EN 61000-3-2 :2006 EMC, Harmonics 
EN 61000-3-3 :2008 EMC, Voltage Fluctuations
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EMC, Immunity Requirements 
EN 55014-1:2006 EMC, Discontinuous Disturbance 
EN 62301:2005 EuP EC Regulation
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