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8Χρήση σύμφωνα με το 
σκοπό προορισμού

Χρήση σύμφων α με τ ο σκ οπό προορι σμούΔιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο 
τότε μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή 
σίγουρα και σωστά. Φυλάξτε τις οδηγίες 
χρήσης και συναρμολόγησης για μια αργότερη 
χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την 
τοποθέτηση. Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες 
συναρμολόγησης.
Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, 
ελέγξτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά 
τη μεταφορά μην την συνδέσετε.
Μόνο ένας αδειούχος εγκαταστάτης 
επιτρέπεται να συνδέσει τις συσκευές χωρίς 
φις. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε 
λάθος σύνδεση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα 
εγγύησης.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την 
οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την 
παρασκευή φαγητών και ποτών. Κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας επιτηρείτε τη 
συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε 
κλειστούς χώρους.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι 
ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας.
Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από 
άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή 
πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή 
εμπειρία ή γνώση, όταν επιτηρούνται από ένα 
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά 
τους ή έχουν λάβει σχετικές οδηγίες απ’ αυτό 
για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν 
κατανοήσει τους κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη 
συσκευή.Ο καθαρισμός και η συντήρηση από 
το χρήστη δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 
15 ετών και άνω και επιτηρούνται.
Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών 
μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο 
σύνδεσης.
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el    Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας
Τοποθετείτε τα εξαρτήματα πάντοτε σωστά 
μέσα στο χώρο μαγειρέματος. ~  "Πριν την 
πρώτη χρήση" στη σελίδα 10

(Σημαντικές υποδείξεις 
ασφαλείας

Σημαν τ ι κ έ ς υποδε ί ξ ε ι ς ασφαλ ε ί αςΓενικά

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς! 
■ Τα αποθηκευμένα στο χώρο μαγειρέματος 

εύφλεκτα αντικείμενα μπορούν να 
αναφλεγούν. Μην τοποθετείτε ποτέ 
εύφλεκτα αντικείμενα μέσα στο χώρο 
μαγειρέματος. Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα 
της συσκευής, όταν δημιουργείται καπνός 
μέσα στη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και τραβήξτε το ρευματολήπτη 
(φις) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε 
την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς! ■ Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ. Εάν η συσκευή 
τοποθετηθεί σ’ ένα εντοιχιζόμενο ντουλάπι 
με διακοσμητική πόρτα, τότε σε περίπτωση 
κλειστής διακοσμητικής πόρτας 
δημιουργείται μια συσσώρευση της 
θερμότητας. Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο 
με ανοιχτή τη διακοσμητική πόρτα.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας! 
■ Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. 

Μόνο ένας τεχνικός της υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένος από 
εμάς, επιτρέπεται να εκτελέσει τις επισκευές 
και να αντικαταστήσει τα χαλασμένα 
καλώδια σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει 
βλάβη, τραβήξτε το φις από την πρίζα ή 
κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των 
ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! ■ Στα καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να 
λιώσει η μόνωση των καλωδίων των 
ηλεκτρικών συσκευών. Τα καλώδια 
σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών δεν 
επιτρέπεται να έρθουν ποτέ σε επαφή με τα 
καυτά μέρη της συσκευής.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! ■ Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να 
προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία.Μη 
χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού 
υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης 
ατμού.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

■ Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να 
προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην 
εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη 
και υγρασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
μόνο σε κλειστούς χώρους.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! ■ Μια ελαττωματική συσκευή μπορεί να 
προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην 
ενεργοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. 
Τραβήξτε το φις από την πρίζα ή κατεβάστε 
την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 
Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! ■ Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην 
αφαιρέσετε ποτέ το περίβλημα.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος! 
■ Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ. Μην 

ακουμπάτε ποτέ τις ζεστές εσωτερικές 
επιφάνειες του χώρου μαγειρέματος ή τα 
θερμαντικά στοιχεία. Αφήνετε τη συσκευή 
πάντοτε να κρυώσει. Κρατάτε τα παιδιά 
μακριά.

Κίνδυνος εγκαύματος! ■ Τα εξαρτήματα ή τα σκεύη ζεσταίνονται 
πάρα πολύ. Απομακρύνετε τα καυτά σκεύη 
ή εξαρτήματα από το χώρο μαγειρέματος 
πάντοτε με μια πιάστρα.

Κίνδυνος εγκαύματος! ■ Οι ατμοί του οινοπνεύματος μπορούν να 
αναφλεγούν μέσα στον καυτό χώρο 
μαγειρέματος. Μην παρασκευάζετε φαγητά 
με μεγάλες ποσότητες δυνατών 
οινοπνευματώδη ποτών. Χρησιμοποιείτε 
μόνο μικρές ποσότητες από δυνατά 
οινοπνευματώδη ποτά. Ανοίγετε προσεκτικά 
την πόρτα της συσκευής.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος 
ζεματίσματος! 
■ Κατά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής 

μπορεί να εξέλθει καυτός ατμός. Ανοίγετε 
προσεκτικά την πόρτα της συσκευής. 
Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Κίνδυνος ζεματίσματος! ■ Με το νερό στον καυτό χώρο μαγειρέματος 
μπορεί να δημιουργηθεί καυτός υδρατμός. 
Μη χύνετε ποτέ νερό μέσα στον καυτό χώρο 
μαγειρέματος. 
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:Προειδοποίηση – Κίνδυνος 
τραυματισμού! 
Το γρατσουνισμένο γυαλί της πόρτας της 
συσκευής μπορεί να ραγίσει. Μη 
χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού, δυνατά ή 
τραχιά υλικά καθαρισμού.

Μικροκύματα

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς! 
■ Η μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής 

είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει 
ζημιές. 
Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα από φαγητά ή 
ρούχα, το ζέσταμα από παντόφλες, 
σακουλάκια με σπόρους και δημητριακά, 
σφουγγάρια, υγρά πανιά και παρόμοια. 
Για παράδειγμα μπορούν να αναφλεγούν οι 
ζεστές παντόφλες, τα ζεστά σακουλάκια με 
σπόρους και δημητριακά ακόμα και μετά 
από ώρες.Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο 
για την παρασκευή φαγητών και ποτών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς! ■ Τα τρόφιμα μπορούν να αναφλεγούν. Μη 
ζεσταίνετε ποτέ τρόφιμα μέσα σε 
συσκευασίες για τη διατήρηση της 
θερμοκρασίας. 
Μη ζεσταίνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση 
τρόφιμα σε δοχεία από πλαστικό, χαρτί ή 
άλλα εύφλεκτα υλικά. 
Μη ρυθμίζετε ποτέ μια πολύ μεγάλη 
βαθμίδα ισχύος ή πολύ μεγάλο χρόνο 
μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τα στοιχεία 
που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες 
χρήσης. 
Μην ξηραίνετε ποτέ τα τρόφιμα στο φούρνο 
μικροκυμάτων. 
Μη ξεπαγώνετε ή μη ζεσταίνετε ποτέ τα 
τρόφιμα με μικρή περιεκτικότητα νερού, 
όπως π.χ. ψωμί, με πολύ μεγάλη βαθμίδα 
ισχύος μικροκυμάτων ή για πολύ χρόνο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς! ■ Το λάδι φαγητού μπορεί να αναφλεγεί. Μη 
ζεσταίνετε ποτέ μόνο του το λάδι φαγητού 
στο φούρνο μικροκυμάτων.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος έκρηξης! 
Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα σε ερμητικά κλειστά 
δοχεία μπορούν να εκραγούν. Μη ζεσταίνετε 
ποτέ υγρά ή άλλα τρόφιμα σε ερμητικά κλειστά 
δοχεία.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος! 
■ Τα τρόφιμα με σκληρό κέλυφος ή πέτσα 

μπορούν, κατά τη διάρκεια, αλλά επίσης 
ακόμα και μετά το ζέσταμα, να σκάσουν με 
δύναμη. Μη μαγειρεύετε ποτέ τα αυγά στο 
κέλυφος ή μη ζεστάνετε ποτέ τα 
σφιχτοβρασμένα αυγά. Μη μαγειρεύετε 
ποτέ οστρακοειδή. Στα αυγά μάτια ή στα 
αυγά ποσέ πρέπει πρώτα να τρυπήσετε τον 
κρόκο. Στα τρόφιμα με σκληρό κέλυφος ή 
πέτσα, όπως π.χ. μήλα, ντομάτες, πατάτες ή 
λουκάνικα, είναι δυνατόν να σκάσει το 
κέλυφος ή η πέτσα. Πριν το ζέσταμα 
τρυπήστε το κέλυφος ή την πέτσα.

Κίνδυνος εγκαύματος! ■ Η θερμότητα στις βρεφικές τροφές δεν 
κατανέμεται ομοιόμορφα. Μη ζεσταίνετε 
ποτέ βρεφικές τροφές μέσα σε κλειστά 
δοχεία. Απομακρύνετε πάντοτε το καπάκι ή 
το θήλαστρο. Μετά το ζέσταμα κουνάτε ή 
ανακατεύετε πάντοτε καλά. Ελέγχετε τη 
θερμοκρασία, προτού δώσετε την τροφή 
στο παιδί.

Κίνδυνος εγκαύματος! ■ Τα ζεστά φαγητά εκλύουν θερμότητα. Έτσι 
μπορούν τα μαγειρικά σκεύη να ζεσταθούν 
πολύ. Απομακρύνετε τα σκεύη ή τα 
εξαρτήματα από το χώρο μαγειρέματος 
πάντοτε με μια πιάστρα.

Κίνδυνος εγκαύματος! ■ Σε αεροστεγώς κλεισμένα τρόφιμα μπορεί 
να σκάσει η συσκευασία. Προσέχετε 
πάντοτε τα στοιχεία πάνω στη συσκευασία. 
Βγάζετε τα φαγητά πάντοτε με πιάστρες 
κουζίνας από το χώρο μαγειρέματος.

Κίνδυνος ζεματίσματος! ■ Τα προσιτά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται 
πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Μην 
ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/
εξαρτήματα. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Κίνδυνος εγκαύματος! ■ Η μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής 
είναι επικίνδυνη. 
Μη ενδεδειγμένη χρήση είναι η ξήρανση 
τροφίμων, το στέγνωμα ρούχων, το ζέσματα 
παντοφλών, μαξιλαριών σπόρων ή 
δημητριακών, σφουγγαριών, υγρών πανιών 
καθαρισμού και άλλων παρόμοιων. 
Για παράδειγμα οι υπερθερμασμένες 
παντόφλες, τα υπερθερμασμένα μαξιλάρια 
σπόρων ή δημητριακών, σφουγγάρια, υγρά 
πανιά καθαρισμού και άλλα παρόμοια 
μπορούν να οδηγήσουν σε εγκαύματα
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:Προειδοποίηση – Κίνδυνος 
ζεματίσματος! 
■ Κατά το ζέσταμα υγρών μπορεί να προκύψει 

μια επιβράδυνση βρασμού. Αυτό σημαίνει, 
ότι θερμοκρασία βρασμού επιτυγχάνεται, 
χωρίς να ανεβαίνουν οι χαρακτηριστικές 
φυσαλίδες ατμού. Ήδη η παραμικρή δόνηση 
του δοχείου μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική 
υπερχείλιση και σε πιτσιλίσματα του καυτού 
υγρού. Κατά το ζέσταμα τοποθετείτε 
πάντοτε ένα κουτάλι μέσα στο δοχείο. Έτσι 
αποφεύγεται η επιβράδυνση του βρασμού.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος 
τραυματισμού! 
■ Το γρατσουνισμένο γυαλί της πόρτας της 

συσκευής μπορεί να ραγίσει. Μη 
χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού, δυνατά ή 
τραχιά υλικά καθαρισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού! ■ Το ακατάλληλο σκεύος μπορεί να ραγίσει. 
Τα σκεύη από πορσελάνη και κεραμικό 
υλικό μπορεί να έχουν πολύ μικρές τρύπες 
στις λαβές και στα καπάκια. Πίσω από αυτές 
τις τρύπες υπάρχει ένας κενός χώρος. Η 
υγρασία που έχει εισχωρήσει στον κενό 
χώρο μπορεί να σπάσει τα σκεύη. 
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη, κατάλληλα για 
μικροκύματα.

Κίνδυνος τραυματισμού! ■ Μαγειρικά σκεύη και δοχεία από μέταλλο ή 
μαγειρικά σκεύη με μεταλλική διακόσμηση 
μπορούν σε περίπτωση καθαρής 
λειτουργίας μικροκυμάτων να οδηγήσουν 
στη δημιουργία σπινθήρων. Η συσκευή 
καταστρέφεται. Σε περίπτωση καθαρής 
λειτουργίας μικροκυμάτων μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά δοχεία.

Κίνδυνος τραυματισμού! ■ Το ακατάλληλο σκεύος μπορεί να οδηγήσει 
σε ζημιές. Για τη λειτουργία με συνδυασμό 
μικροκυμάτων χρησιμοποιείτε πάντοτε 
κατάλληλα υλικά, τα οποία είναι ανθεκτικά 
στις θερμοκρασίες θερμού αέρα και γκριλ.

Κίνδυνος τραυματισμού! ■ Ο γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί 
να σπάσει.Μη χτυπάτε ποτέ τον 
περιστρεφόμενο δίσκο με σκληρά 
αντικείμενα.

Κίνδυνος τραυματισμού! 

■ Οι ρωγμές ή οι θραύσεις στο γυάλινο 
περιστρεφόμενο δίσκο είναι επικίνδυνες. 
Χρησιμοποιείτε τον περιστρεφόμενο δίσκο 
με προσοχή.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας! 
Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην 
αφαιρέσετε ποτέ το περίβλημα.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος σοβαρής 
βλάβης της υγείας! 
■ Σε περίπτωση ανεπαρκούς καθαρισμού 

μπορεί να υποστεί ζημιά η επιφάνεια της 
συσκευής. Μπορεί να εξέλθει ενέργεια 
μικροκυμάτων. Καθαρίζετε τακτικά τη 
συσκευή και απομακρύνετε αμέσως τα 
υπολείμματα των τροφίμων. Κρατάτε το 
χώρο μαγειρέματος, τη στεγανοποίηση της 
πόρτας, την πόρτα και τον αναστολέα της 
πόρτας πάντοτε καθαρά. ~  "Καθαρισμός" 
στη σελίδα 16

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας! ■ Από μια χαλασμένη πόρτα του χώρου 
μαγειρέματος ή από μια χαλασμένη 
στεγανοποίηση της πόρτας μπορεί να 
εξέλθει ενέργεια μικροκυμάτων. Μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, όταν η 
πόρτα του χώρου μαγειρέματος ή η 
στεγανοποίηση της πόρτας έχουν υποστεί 
ζημιά. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας! ■ Στις συσκευές χωρίς κάλυμμα περιβλήματος 
εξέρχεται ενέργεια μικροκυμάτων. Μην 
αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα περιβλήματος. 
Σε περίπτωση εργασιών συντήρησης ή 
επισκευής καλέστε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.
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Τοποθέτηση και σύνδεση    el
5Τοποθέτηση και σύνδεση 
Τοποθέ τ ηση κ αι σύν δε σηΑυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τοποθέτηση.

Προσέξτε παρακαλώ τις ειδικές οδηγίες τοποθέτησης.

Η συσκευή παραδίδεται έτοιμη για σύνδεση και επιτρέπεται 
να συνδεθεί μόνο σε μια πρίζα σούκο που είναι 
εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η ασφάλεια 
πρέπει να είναι το λιγότερο 10 Ampere (L ή B αυτόματος 
διαρροής).Η τάση του δικτύου πρέπει να συμφωνεί με την 
τάση που αναφέρεται πάνω στην πινακίδα τύπου.

Η μετατόπιση της πρίζας ή η αντικατάσταση του καλωδίου 
σύνδεσης επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο.Σε περίπτωση που μετά την τοποθέτηση της 
συσκευής η πρίζα δεν είναι πλέον προσιτή, πρέπει να 
υπάρχει από την πλευρά της εγκατάστασης μια διάταξη 
διακοπής όλων των πόλων μ’ ένα διάκενο επαφής το 
λιγότερο 3 mm.

Πολύπριζα, πήχεις πριζών και μπαλαντέζες δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς.

]Αιτίες των ζημιών
Αι τ ί ε ς τ ων ζ ημι ώνΠροσοχή!
■ Πολύ λερωμένη στεγανοποίηση: Εάν η 

στεγανοποίηση είναι πολύ λερωμένη, δεν κλείνει πλέον 
σωστά η πόρτα της συσκευής κατά τη λειτουργία. Οι 
γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών μπορούν να 
χαλάσουν. Διατηρείτε την στεγανοποίηση πάντοτε 
καθαρή.

■ Λειτουργία μικροκυμάτων χωρίς φαγητά: Η 
λειτουργία της συσκευής χωρίς φαγητά στο χώρο 
μαγειρέματος οδηγεί σε υπερφόρτωση. Μην 
ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς φαγητά μέσα στο 
χώρο μαγειρέματος.Εξαίρεση αποτελεί μια σύντομη 
δοκιμή σκεύους.~  "Δοκιμή μαγειρικού σκεύους" 
στη σελίδα 12

■ Πόπ-κορν μικροκυμάτων: Μη ρυθμίζετε ποτέ μια πολύ 
μεγάλη ισχύ μικροκυμάτων. Χρησιμοποιήστε το πολύ 
600 W. Τοποθετείτε τη σακούλα του πόπ-κορν πάντοτε 
πάνω σ’ ένα γυάλινο πιάτο. Ο δίσκος μπορεί να ραγίσει 
λόγω υπερφόρτωσης.

■ Το υγρό που ξεχειλίζει κατά το βράσιμο δεν επιτρέπεται 
να εισχωρήσει μέσα από το μηχανισμό κίνησης του 
περιστρεφόμενου δίσκου στο εσωτερικό της συσκευής. 
Προσέχετε τη διαδικασία μαγειρέματος. Στην αρχή 
χρησιμοποιήστε μια μικρότερη διάρκεια μαγειρέματος 
και εάν χρειαστεί, αυξήστε τη διάρκεια μαγειρέματος.

■ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή μικροκυμάτων 
χωρίς περιστρεφόμενο δίσκο.

■ Δημιουργία σπινθήρων: Ένα μεταλλικό σώμα - π.χ. το 
κουτάλι στο ποτήρι - πρέπει να απέχει το λιγότερο 2 cm 
από τα τοιχώματα του φούρνου και της εσωτερικής 
πλευράς της πόρτας. Οι σπινθήρες μπορούν να 
καταστρέψουν το εσωτερικό γυαλί της πόρτας.

■ Μπολ αλουμινίου: Μη χρησιμοποιείτε αλουμινένια μπολ 
στη συσκευή. Στη συσκευή προκαλούνται ζημιές με τη 
δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων.

■ Κρύωμα με ανοιχτή πόρτα συσκευής: Αφήστε το 
χώρο μαγειρέματος να κρυώσει μόνο, όταν είναι 
κλειστός. Μη μαγκώνετε τίποτα στην πόρτα της 
συσκευής. Ακόμα και όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, έστω 
και λίγο, μπορούν να χαλάσουν με το πέρασμα του 
χρόνου οι γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών.

■ Υγρασία στο χώρο μαγειρέματος: Στο τζάμι της 
πόρτας, στα εσωτερικά τοιχώματα και στον πάτο της 
συσκευής μπορεί να παρουσιαστεί υγρασία. Αυτό είναι 
κάτι το κανονικό, η λειτουργία των μικροκυμάτων δεν 
επηρεάζεται από αυτό. Για να αποφύγετε τη διάβρωση, 
σκουπίζετε την υγρασία πάντοτε μετά από κάθε 
μαγείρεμα.
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el    Προστασία περιβάλλοντος
7Προστασία περιβάλλοντος
Προστ ασί α πε ρι βάλ λ ον τ οςΑπόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες 
προστασίας του περιβάλλοντος
Αποσύρετε την συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες 
προστασίας του περιβάλλοντος.

*Γνωρίστε τη συσκευή
 Γνωρί στ ε τ η συσκ ε υήΣε αυτό το κεφάλαιο σας εξηγούμε την οθόνη ενδείξεων 
και τα στοιχεία χειρισμού. Επιπλέον μαθαίνετε τις διάφορες 
λειτουργίες της συσκευής σας.

Υπόδειξη: Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να 
υπάρχουν αποκλίσεις στο χρώμα και στις λεπτομέρειες.

Πεδίο χειρισμού
Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε τις διάφορες 
λειτουργίες της συσκευής σας. Η οθόνη ενδείξεων σας 
δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η επισκόπηση δείχνει το πεδίο χειρισμού στην 
ενεργοποιημένη συσκευή με μια ρυθμισμένη ώρα.

Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών 
(waste electrical and electronic equipment - 
WEEE).
Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την 
απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με 
ισχύ σε όλη την ΕΕ.

( Οθόνη ενδείξεων 
για την ώρα και τη διάρκεια

0 Πεδία αφής
8 Περιοχή ρυθμίσεων 

για τη ρύθμιση της ώρας και της διάρκειας ή για τη 
ρύθμιση του αυτόματου συστήματος προγραμμάτων.

@ Αυτόματο σύστημα ανοίγματος της πόρτας
8



Γνωρίστε τη συσκευή    el
Στοιχεία χειρισμού
Τη σημασία των διαφόρων πεδίων αφής μπορείτε να την 
δείτε σύντομα εδώ. Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα και 
απευθείας τη συσκευή σας.

Πεδία αφής και η σημασία τους
Τη σημασία των διαφόρων πεδίων αφής μπορείτε να την 
δείτε σύντομα εδώ.

--------

Περιοχή ρυθμίσεων
Η περιοχή ρυθμίσεων λειτουργεί όπως ένας τροχός. 
Περάστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, 
για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Όσο γρηγορότερα κινείτε το 
δάκτυλο, τόσο γρηγορότερα περιστρέφεται ο τροχός. 
Πατήστε ελαφρά πάνω, για να τον σταματήσετε και να 
παραλάβετε την ακριβή ρύθμιση.

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Η πόρτα της συσκευής πετάγεται προς τα έξω, όταν 
πατήσετε το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας. Μπορείτε να 
ανοίξετε εντελώς την πόρτα της συσκευής με το χέρι.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δε λειτουργεί το 
αυτόματο άνοιγμα της πόρτας. Μπορείτε να ανοίξετε την 
πόρτα με το χέρι.

Υποδείξεις
■ Εάν κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας λειτουργίας 

ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, σταματάει η 
λειτουργία.

■ Όταν κλείσετε την πόρτα της συσκευής, δεν συνεχίζει 
αυτόματα η λειτουργία. Πρέπει να ξεκινήσετε τη 
λειτουργία με το χέρι.

■ Σε περίπτωση που η συσκευή είναι για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα απενεργοποιημένη ανοίγει η πόρτα 
της συσκευής με καθυστέρηση.

Ανεμιστήρας ψύξης
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη μ’ έναν ανεμιστήρα ψύξης. Ο 
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, ακόμα και 
όταν η συσκευή έχει τεθεί ήδη εκτός λειτουργίας.

Υποδείξεις
■ Στη λειτουργία μικροκυμάτων ο χώρος μαγειρέματος 

παραμένει κρύος. Παρόλ’ αυτά ενεργοποιείται ο 
ανεμιστήρας ψύξης. Ο ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να 
συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και όταν η λειτουργία 
μικροκυμάτων έχει ήδη σταματήσει.

■ Στο τζάμι της πόρτας, στα εσωτερικά τοιχώματα και 
στον πάτο της συσκευής μπορεί να παρουσιαστεί 
υγρασία. Αυτό είναι κάτι το κανονικό, η λειτουργία των 
μικροκυμάτων δεν επηρεάζεται από αυτό. Σφουγγίστε 
την υγρασία μετά το μαγείρεμα.

Αλλαγή της διάρκειας του σήματος
Όταν απενεργοποιείται η συσκευή, ακούτε ένα σήμα. Τη 
χρονική διάρκεια του ηχητικού σήματος μπορείτε να την 
αλλάξετε. 

Γι’ αυτό αγγίξτε περίπου 6 δευτερόλεπτα πεδίο I.

Η καινούργια διάρκεια του σήματος εισάγεται στη μνήμη 
της συσκευής. 
Η ώρα εμφανίζεται ξανά. 

Δυνατή ρύθμιση: 
Διάρκεια σήματος μικρή - 3 ήχοι 
Διάρκεια σήματος μεγάλη - 30 ήχοι.

Πεδία 
αφής

Σημασία

Εκτύπωση
90 Επιλογή της ισχύος μικροκυμάτων 90 W

180 Επιλογή της ισχύος μικροκυμάτων 180 W

360 Επιλογή της ισχύος μικροκυμάτων 360 W

600 Επιλογή της ισχύος μικροκυμάτων 600 W

900 Επιλογή της ισχύος μικροκυμάτων 900 W

= Επιλογή του αυτόματου συστήματος προγραμμάτων

A Επιλογή βάρους στα προγράμματα

% Επιλογή του γκριλ

0 Ρύθμιση της ώρας

# Aquaclean 
Ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού

I Εκκίνηση της λειτουργίας

i Επιλογή Memory (Μνήμη)

II/Ø Διακοπή ή σταμάτημα της λειτουργίας

B Άνοιγμα της πόρτας της συσκευής
9



el    Εξαρτήματα
_Εξαρτήματα
Εξ αρτ ήματ αΕδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα συνημμένα 
εξαρτήματα και τη σωστή τους χρήση.

Προσοχή!
Κατά την αφαίρεση του σκεύους προσέξτε, να μη 
μετακινηθεί ο περιστρεφόμενος δίσκος. Προσέξτε, να είναι 
ο περιστρεφόμενος δίσκος σωστά ασφαλισμένος. Ο 
περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να περιστρέφεται προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά.

Ειδικά εξαρτήματα
Τα ειδικά εξαρτήματα μπορείτε να τα αγοράσετε στην 
υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή στα ειδικά 
καταστήματα. Μια μεγάλη προσφορά εξαρτημάτων 
μπορείτε να βρείτε στα φυλλάδια της εταιρείας μας ή στο 
διαδίκτυο (Internet).

Η διαθεσιμότητα, καθώς και η δυνατότητα παραγγελίας 
online είναι από χώρα σε χώρα διαφορετική. Ανατρέξτε 
παρακαλώ στα έγγραφα πώλησης.

Υπόδειξη: Δεν ταιριάζει κάθε ειδικό εξάρτημα σε κάθε 
συσκευή. Δίνετε παρακαλώ κατά την αγορά πάντοτε τον 
ακριβή χαρακτηρισμό (Αριθ. E) της συσκευής σας. 
~  "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" στη σελίδα 18

KΠριν την πρώτη χρήση
Πρι ν τ ην πρώτ η χ ρήσηΕδώ θα πληροφορηθείτε, τι πρέπει να κάνετε, προτού 
παρασκευάσετε για πρώτη φορά ένα φαγητό με τη 
συσκευή μικροκυμάτων. Διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο 
Υποδείξεις ασφαλείας. ~  "Σημαντικές υποδείξεις 
ασφαλείας" στη σελίδα 4
Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την καινούργια σας 
συσκευή, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τον 
περιστρεφόμενο δίσκο. Καθαρίστε επιπλέον το χώρο 
μαγειρέματος και τα εξαρτήματα.

Καθαρισμός του χώρου μαγειρέματος και 
τοποθέτηση του περιστρεφόμενου δίσκου
Προτού παρασκευάσετε για πρώτη φορά με τη συσκευή 
ένα φαγητό, καθαρίστε το χώρο μαγειρέματος και τα 
εξαρτήματα.

Έτσι τοποθετείτε τον περιστρεφόμενο δίσκο
1. Τοποθετήστε το δακτύλιο a μέσα στην κοιλότητα στο 

χώρο μαγειρέματος.
2. Αφήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο b να ασφαλίσει 

πάνω στο μηχανισμό κίνησης c στη μέση του πάτου του 
χώρου μαγειρέματος.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με 
τοποθετημένο τον περιστρεφόμενο δίσκο. Προσέξτε, να 
είναι ο περιστρεφόμενος δίσκος σωστά ασφαλισμένος.Ο 
περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να περιστρέφεται προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά.

Πρώτη θέση σε λειτουργία
Μετά τη σύνδεση του ρεύματος ή μετά από μια διακοπή 
ρεύματος ηχεί ένα σήμα και στην ένδειξη εμφανίζονται 
τέσσερα μηδενικά.

Ρύθμιση της ώρας
Η εντολή για τη ρύθμιση της ώρα μπορεί να διαρκέσει 
μερικά δευτερόλεπτα. 
Ένα σήμα ηχεί, στην ένδειξη εμφανίζεται ‚ƒ:‹‹, η άνω-
κάτω τελεία αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία πάνω από 
το πεδίο του ρολογιού ανάβει.
1. Με την περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε την ώρα.
2. Αγγίξτε το πεδίο 0.
Η τρέχουσα ώρα είναι ρυθμισμένη.

Απόκρυψη της ώρας
Για να μειώσετε την �κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία 
ετοιμότητας (Stand by) της συσκευής σας μπορείτε να 
σβήσετε την ώρα.

1. Αγγίξτε το πεδίο 0.
2. Αγγίξτε το πεδίο II/Ø.

 
Σχάρα 
Σχάρα για ψήσιμο στο γκριλ, 
π.χ.μπριζόλες, λουκάνικα ή τοστ ή 
ως επιφάνεια εναπόθεσης, π.χ.για 
ρηχές φόρμες σουφλέ.

Υπόδειξη: Τοποθετήστε τη σχάρα 
πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.
 
Περιστρεφόμενος δίσκος

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή μόνο με τοποθετημένο 
τον περιστρεφόμενο 
δίσκο.Προσέξτε, να είναι ο 
περιστρεφόμενος δίσκος σωστά 
ασφαλισμένος. Ο 
περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί 
να περιστρέφεται προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά.
 
Δακτύλιος 

Σκεύος μαγειρέματος με 
ατμό

Για μαγείρεμα ρυζιού, πατατών και λαχανικών
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Ο φούρνος μικροκυμάτων    el
Η ένδειξη σβήνει.

Επαναρρύθμιση της ώρας

Αγγίξτε το πεδίο 0. 
Στην ένδειξη εμφανίζεται η ρυθμισμένη ώρα.

Αλλαγή της ώρας π.χ. από καλοκαιρινή σε χειμερινή 
ώρα

1. Αγγίξτε το πεδίο 0 και με την περιοχή ρυθμίσεων 
ρυθμίστε την ώρα.

2. Αγγίξτε ξανά το πεδίο 0.
Η ώρα είναι ρυθμισμένη.

Καθαρισμός του χώρου μαγειρέματος και 
των εξαρτημάτων
Για να απομακρύνετε τη μυρωδιά της νέας συσκευής, 
θερμάνετε τον άδειο και κλειστό χώρο μαγειρέματος με 
τοποθετημένο τον περιστρεφόμενο δίσκο.

Προσέχετε, να μην υπάρχουν υπολείμματα της 
συσκευασίας, όπως κομμάτια στυροπόρ, μέσα στο χώρο 
μαγειρέματος. Πριν τη θέρμανση σκουπίστε τις λείες 
επιφάνειες στο χώρο μαγειρέματος με ένα μαλακό, υγρό 
πανί. Εξαερίστε την κουζίνα, όση ώρα ζεσταίνει η συσκευή.

Θέρμανση του χώρου μαγειρέματος
1. Αγγίξτε το πεδίο %.

Στην ένδειξη εμφανίζεται 10:00 λεπτά και η ενδεικτική 
λυχνία πάνω από το πεδίο % ανάβει.

2. Αγγίξτε το πεδίο I.
Μετά τη λήξη του χρόνου ηχεί ένα σήμα.  
Αγγίξτε το πεδίο II/Ø ή ανοίξτε την πόρτα της συσκευής..

Συμβουλή: Όταν κρυώσει ο χώρος μαγειρέματος, 
καθαρίστε τις λείες επιφάνειες με διάλυμα απορρυπαντικού 
πιάτων και ένα πανί καθαρισμού.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων
Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά με διάλυμα 
απορρυπαντικού πιάτων και ένα πανί καθαρισμού ή μια 
μαλακιά βούρτσα.

^Ο φούρνος μικροκυμάτων
Ο φούρν ος μι κ ροκ υμάτ ωνΜε το φούρνο μικροκυμάτων μπορείτε να μαγειρέψετε, να 
ζεστάνετε ή να ξεπαγώσετε ιδιαίτερα γρήγορα τα φαγητά 
σας. Τα μικροκύματα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε 
"σόλο" δηλ. είτε μόνα τους ή σε συνδυασμό με το γκριλ.

Για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά το φούρνο μικροκυμάτων, 
προσέξτε τιςυποδείξεις για τα μαγειρικά σκεύη και 
προσανατολιστείτε σύμφωνα με τα στοιχεία στους πίνακες 
εφαρμογών στο τέλος των οδηγιών χρήσης. 

Μη διστάσετε να δοκιμάσετε το φούρνο μικροκυμάτων 
τώρα αμέσως. Ζεστάνετε για παράδειγμα ένα φλιτζάνι νερό 
για το τσάι σας.

Πάρτε ένα μεγάλο φλιτζάνι χωρίς χρυσή η ασημένια 
διακόσμηση και βάλτε μέσα σ’ αυτό ένα κουταλάκι του 
τσαγιού. Τοποθετήστε το φλιτζάνι με το νερό λίγο έκκεντρα 
πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

1. Ακουμπήστε το πεδίο 900 W.
2. Με την περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε ‹‚:„‹ λεπτά.
3. Αγγίξτε το πεδίο I.
Μετά από 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα ηχεί ένα σήμα.Το 
νερό είναι καυτό.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος ζεματίσματος! 
Κατά το ζέσταμα υγρών μπορεί να προκύψει μια 
επιβράδυνση βρασμού. Αυτό σημαίνει, ότι θερμοκρασία 
βρασμού επιτυγχάνεται, χωρίς να ανεβαίνουν οι 
χαρακτηριστικές φυσαλίδες ατμού. Ήδη η παραμικρή 
δόνηση του δοχείου μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική 
υπερχείλιση και σε πιτσιλίσματα του καυτού υγρού. Κατά το 
ζέσταμα τοποθετείτε πάντοτε ένα κουτάλι μέσα στο δοχείο. 
Έτσι αποφεύγεται η επιβράδυνση του βρασμού.

Μαγειρικό σκεύος
Δεν είναι κάθε μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για τα 
μικροκύματα. Για να ζεσταθούν τα φαγητά σας και η 
συσκευή να μην υποστεί ζημιά, χρησιμοποιείτε μόνο 
μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα.

Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος
Κατάλληλα είναι πυρίμαχα μαγειρικά σκεύη από γυαλί, 
υαλοκεραμικό υλικό, πορσελάνη, κεραμικό ή ανθεκτικό στη 
θερμότητα πλαστικό υλικό. Τα μικροκύματα διαπερνούν 
αυτά τα υλικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης και σκεύη 
σερβιρίσματος. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο. Χρησιμοποιείτε 
τα μαγειρικά σκεύη με χρυσαφένιες ή ασημένιες 
διακοσμήσεις μόνο τότε, όταν ο κατασκευαστής εγγυάται, 
ότι το σκεύος είναι κατάλληλο για μικροκύματα.

Ρυθμίσεις
Γκριλ % 10 λεπτά
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el    Ο φούρνος μικροκυμάτων
Ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος
Ακατάλληλα είναι μεταλλικά σκεύη. Το μέταλλο δεν αφήνει 
να περάσουν τα μικροκύματα. Τα φαγητά παραμένουν σε 
κλειστά μεταλλικά δοχεία κρύα.

Προσοχή!
Δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων: Ένα μεταλλικό σώμα, 
π.χ.το κουτάλι στο ποτήρι, πρέπει να απέχει το λιγότερο 2 
cm από τα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος και την 
εσωτερική πλευρά της πόρτας. Οι σπινθήρες μπορεί να 
καταστρέψουν το εσωτερικό γυαλί της πόρτας.

Δοκιμή μαγειρικού σκεύους
Μην ενεργοποιήσετε ποτέ το φούρνο μικροκυμάτων χωρίς 
φαγητά. Η μόνη εξαίρεση είναι η σύντομη δοκιμή 
μαγειρικού σκεύους.

Εάν δεν είστε σίγουροι(ες), ότι τα μαγειρικά σας σκεύη 
είναι κατάλληλα για μικροκύματα, κάνετε την ακόλουθη 
δοκιμή.

1. Τοποθετήστε το άδειο σκεύος για ½ έως 1λεπτό με τη 
μέγιστη ισχύ μέσα στο χώρο μαγειρέματος.

2. Ελέγχετε ενδιάμεσα τη θερμοκρασία του σκεύους.
Το σκεύος πρέπει να παραμείνει κρύο ή να έχει τη 
θερμοκρασία του χεριού.

Εάν το σκεύος έχει ζεσταθεί πολύ ή δημιουργούνται 
σπινθήρες, τότε δεν είναι κατάλληλο.
Διακόψτε τη δοκιμή.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος ζεματίσματος! 
Τα προσιτά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται πάρα πολύ 
κατά τη λειτουργία. Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/
εξαρτήματα. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων

Υπόδειξη: Τη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων 900 W 
μπορείτε να την ρυθμίσετε για 30 λεπτά, 600 W για 1 ώρα, 
τις υπόλοιπες βαθμίδες ισχύος κάθε φορά για 1 ώρα και 
39 λεπτά.

Ρύθμιση του φούρνου μικροκυμάτων

Παράδειγμα ισχύος μικροκυμάτων 600 W, 10 λεπτά
1. Αγγίξτε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.

Η ενδεικτική λυχνία πάνω από την ισχύ μικροκυμάτων 
ανάβει.

2. Με την περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε την επιθυμητή 
χρονική διάρκεια.

3. Αγγίξτε το πεδίο I.
Η χρονική διάρκεια τρέχει φανερά στην ένδειξη σε 
αντίστροφη μέτρηση.

Η χρονική διάρκεια έληξε
Ένα σήμα ηχεί. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής ή αγγίξτε 
το II/Ø. Η ώρα εμφανίζεται ξανά.

Αλλαγή της διάρκειας
Αυτό είναι οποτεδήποτε δυνατό. Με την περιοχή ρυθμίσεων 
αλλάξτε τη χρονική διάρκεια.

Σταμάτημα

Αγγίξτε το II/Ø μια φορά ή ανοίξτε την πόρτα της 
συσκευής. Η λειτουργία σταματά. Η ενδεικτική λυχνία πάνω 
από το πεδίο I ανάβει. Μετά το κλείσιμο αγγίξτε ξανά το 
πεδίο I.

Διακοπή της λειτουργίας

Αγγίξτε το πεδίο II/Ø δύο φορές ή ανοίξτε την πόρτα της 
συσκευής και αγγίξτε το πεδίο II /Ø μία φορά.

Υπόδειξη: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε πρώτα τη 
χρονική διάρκεια και μετά τη βαθμίδα ισχύος 
μικροκυμάτων.

Βαθμίδα ισχύος μι-
κροκυμάτων

Κατάλληλη για

90 W Ξεπάγωμα ευαίσθητων φαγητών

180 W Ξεπάγωμα και συνέχιση του μαγειρέματος

360 W Μαγείρεμα κρέατος και ζέσταμα ευαίσθητων 
φαγητών

600 W Ζέσταμα και μαγείρεμα φαγητών

900 W Ζέσταμα υγρών
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Ψήσιμο στο γκριλ    el
dΨήσιμο στο γκριλ
Ψήσι μο στ ο γ κ ρι λΤο γκριλ είναι πολύ κατάλληλο για ροδοκοκκίνισμα και 
ογκρατέν.

Το γκριλ μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο του ή 
συνδυασμένο με τα μικροκύματα.

Ρύθμιση του γκριλ

1. Αγγίξτε το πεδίο %.
Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο ανάβει και 
στην ένδειξη εμφανίζεται 10:00 λεπτά.

2. Με την περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε μια χρονική 
διάρκεια.

3. Αγγίξτε το πεδίο I.
Η χρονική διάρκεια τρέχει φανερά στην ένδειξη σε 
αντίστροφη μέτρηση.

Η χρονική διάρκεια έληξε
Ένα σήμα ηχεί. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής ή αγγίξτε 
το II/Ø. Η ώρα εμφανίζεται ξανά.

Σταμάτημα

Αγγίξτε το II/Ø μια φορά ή ανοίξτε την πόρτα της 
συσκευής. Η λειτουργία σταματά. Η ενδεικτική λυχνία πάνω 
από το πεδίο I ανάβει. Μετά το κλείσιμο αγγίξτε ξανά το 
πεδίο I.

Διόρθωση
Μπορείτε να διορθώσετε οποτεδήποτε μια ρυθμισμένη 
χρονική διάρκεια.

Διακοπή της λειτουργίας

Αγγίξτε το πεδίο II/Ø δύο φορές ή ανοίξτε την πόρτα της 
συσκευής και αγγίξτε το πεδίο II /Ø μία φορά.

Υπόδειξη: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε πρώτα τη 
χρονική διάρκεια και μετά τη βαθμίδα ισχύος 
μικροκυμάτων.

Ρύθμιση μικροκυμάτων και γκριλ
Παράδειγμα: 360 W, Γκριλ %, 5 λεπτά

1. Αγγίξτε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.
Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο ανάβει και 
στην ένδειξη εμφανίζεται 1:00 λεπτό.

2. Αγγίξτε το πεδίο %.

3. Με την περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε μια χρονική 
διάρκεια.

4. Αγγίξτε το πεδίο I.

Η χρονική διάρκεια τρέχει φανερά στην ένδειξη σε 
αντίστροφη μέτρηση.
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el    Memory
BMemory
Memor yΜε τη λειτουργία Memory (μνήμη) μπορείτε να 
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση για ένα φαγητό και να την 
ανακαλέσετε ξανά οποτεδήποτε.

Η λειτουργία Memory είναι κατάλληλη, όταν 
παρασκευάζετε ένα φαγητό συχνά.

Αποθήκευση Memory

Παράδειγμα: 360 W, 25 λεπτά
1. Αγγίξτε το πεδίο i.

Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πεδίο ανάβει.
2. Αγγίξτε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.

Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πεδίο ανάβει και στην 
ένδειξη εμφανίζεται 1:00 λεπτό.

3. Με την περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε τη χρονική 
διάρκεια.

4. Επιβεβαιώστε με το πεδίο i.
Η ώρα εμφανίζεται ξανά. Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί.

Υποδείξεις
■ Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερες τιμές 

ισχύος μικροκυμάτων, τη μια μετά την άλλη.
■ Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αυτόματα 

προγράμματα.
■ Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τη Memory και να 

ξεκινήσετε αμέσως. Μην αγγίξετε στο τέλος το i, αλλά 
το πεδίο I.

■ Νέα κατάληψη της Memory: Αγγίξτε το πεδίο i.Οι 
παλιές ρυθμίσεις εμφανίζονται. Αποθηκεύστε το νέο 
πρόγραμμα, όπως περιγράφεται στα σημεία 1 έως 4.

Εκκίνηση Memory
Μπορείτε να ξεκινήσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα πολύ 
απλά. Τοποθετήστε το φαγητό σας μέσα στη συσκευή. 
Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

1. Αγγίξτε το πεδίο i.
Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται.

2. Αγγίξτε το πεδίο I.
Η χρονική διάρκεια τρέχει φανερά στην ένδειξη σε 
αντίστροφη μέτρηση.

Η χρονική διάρκεια έληξε
Ένα σήμα ηχεί. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής ή αγγίξτε 
το II/Ø. Η ώρα εμφανίζεται ξανά.

Σταμάτημα

Αγγίξτε το II/Ø μια φορά ή ανοίξτε την πόρτα της 
συσκευής. Η λειτουργία σταματά. Η ενδεικτική λυχνία πάνω 
από το πεδίο I ανάβει. Μετά το κλείσιμο αγγίξτε ξανά το 
πεδίο I.

Διακοπή της λειτουργίας

Αγγίξτε το πεδίο II/Ø δύο φορές ή ανοίξτε την πόρτα της 
συσκευής και αγγίξτε το πεδίο II /Ø μία φορά.

PΠρογράμματα
Προγ ράμματ αΜε τα προγράμματα μπορείτε να παρασκευάσετε πολύ 
εύκολα τα φαγητά. Επιλέξτε το πρόγραμμα και δώστε το 
βάρος του φαγητού. Την ιδανική ρύθμιση την αναλαμβάνει 
το πρόγραμμα.

Υπόδειξη: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
8 προγράμματα.

Ρύθμιση του προγράμματος

Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα, ρυθμίστε ως εξής:
1. Αγγίξτε το πεδίο = τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί 

ο επιθυμητός αριθμός προγράμματος.
Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πεδίο ανάβει.

2. Αγγίξτε το πεδίο A.
Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πεδίο ανάβει και 
εμφανίζεται ένα προτεινόμενο βάρος.

3. Με την περιοχή ρύθμισης ρυθμίστε το βάρος του 
φαγητού.

4. Αγγίξτε το πεδίο I.

Η χρονική διάρκεια για το πρόγραμμα τρέχει φανερά.

Η χρονική διάρκεια έληξε
Ένα σήμα ηχεί. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής ή αγγίξτε 
το II/Ø. Η ώρα εμφανίζεται ξανά.
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Προγράμματα    el
Διόρθωση

Αγγίξτε το πεδίο II/Ø δύο φορές και ρυθμίστε εκ νέου.

Σταμάτημα

Αγγίξτε το II/Ø μια φορά ή ανοίξτε την πόρτα της 
συσκευής. Η λειτουργία σταματά. Η ενδεικτική λυχνία πάνω 
από το πεδίο I ανάβει. Μετά το κλείσιμο αγγίξτε ξανά το 
πεδίο I.

Διακοπή της λειτουργίας

Αγγίξτε το πεδίο II/Ø δύο φορές ή ανοίξτε την πόρτα της 
συσκευής και αγγίξτε το πεδίο II /Ø μία φορά.

Υποδείξεις
■ Σε μερικά προγράμματα ηχεί μετά από έναν ορισμένο 

χρόνο ένα σήμα. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και 
ανακατέψτε τα φαγητά, ή γυρίστε το κρέας ή τα 
πουλερικά. Μετά το κλείσιμο αγγίξτε ξανά το πεδίο I.

■ Τον αριθμό προγράμματος και το βάρος μπορείτε να 
τον εξακριβώσετε με το "=" ή αντίστοιχα το "A".Η 
εξακριβωμένη τιμή εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα 
στην ένδειξη.

Ξεπάγωμα με το αυτόματο σύστημα 
προγραμμάτων
Με τα 4 προγράμματα ξεπαγώματος μπορείτε να 
ξεπαγώσετε κρέας, κοτόπουλα και ψωμί.

Υποδείξεις
■ Προετοιμασία τροφίμων

Χρησιμοποιήστε τρόφιμα, τα οποία κατά το δυνατό 
έχουν παγώσει και αποθηκευτεί χαμηλά και σε λεπτές 
μερίδες στους -18 °C.
Για το ξεπάγωμα βγάλτε τα τρόφιμα από τη συσκευασία 
και ζυγίστε τα. Το βάρος το χρειάζεστε για τη ρύθμιση 
του προγράμματος.

■ Κατά το ξεπάγωμα του κρέατος και των πουλερικών 
δημιουργείται υγρό. Κατά το γύρισμα απομακρύνετε 
αυτό το υγρό και σε καμία περίπτωση μην το 
χρησιμοποιήσετε ή μην το αφήσετε να έρθει σε επαφή 
με άλλα τρόφιμα.

■ Μαγειρικό σκεύος
Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε ένα κατάλληλο για 
μικροκύματα, ρηχό μαγειρικό σκεύος, π.χ. ένα βαζάκι ή 
ένα πιάτο από πορσελάνη και μη χρησιμοποιήσετε 
κανένα καπάκι.

■ Χρόνος ηρεμίας
Τα ξεπαγωμένα τρόφιμα για εξισορρόπηση της 
θερμοκρασίας πρέπει να ηρεμήσουν ακόμα 10 έως 
30 λεπτά. Τα μεγάλα κομμάτια κρέατος χρειάζονται ένα 
μεγαλύτερο χρόνο ηρεμίας απ’ ό,τι τα μικρά. Τα λεπτά 
κομμάτια κρέατος και τον κιμά θα πρέπει να τα 
ξεχωρίζετε πριν τον χρόνο ηρεμίας.
Μετά απ’ αυτό μπορείτε να επεξεργαστείτε τα τρόφιμα, 
ακόμα και όταν έχουν τα χοντρά κομμάτια κρέατος 
έναν κατεψυγμένο πυρήνα. Στα πουλερικά μπορείτε 
τώρα να βγάλετε τα εντόσθια.

■ Σήμα
Σε μερικά προγράμματα ηχεί μετά από έναν ορισμένο 
χρόνο ένα σήμα. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και 
ανακατέψτε τα φαγητά, ή γυρίστε το κρέας ή τα 
πουλερικά. Μετά το κλείσιμο πατήστε το πλήκτρο 
εκκίνησης "Start".

Μαγείρεμα με το αυτόματο σύστημα 
προγραμμάτων
Με τα 3 προγράμματα μαγειρέματος μπορείτε να 
μαγειρέψετε ρύζι, πατάτες ή λαχανικά.

Υποδείξεις
■ Μαγειρικό σκεύος

Μαγειρεύετε τα τρόφιμα πάντοτε σε ένα κατάλληλο για 
μικροκύματα μαγειρικό σκεύος με καπάκι. Για το ρύζι 
θα ήταν σκοπιμότερο να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη, 
ψηλή φόρμα.

■ Προετοιμασία τροφίμων
Ζυγίστε τα τρόφιμα. Χρειάζεστε τα στοιχεία για τη 
ρύθμιση του προγράμματος.
Ρύζι: 
Μη χρησιμοποιείτε ρύζι σε σακουλάκι μαγειρέματος. 
Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα νερού σύμφωνα 
με τα στοιχεία του κατασκευαστή που αναφέρονται στη 
συσκευασία. Κανονικά είναι η διπλάσια μέχρι τριπλάσια 
ποσότητα του βάρους του ρυζιού.
Πατάτες: 
Για βραστές πατάτες χωρίς φλούδα κόψτε τις φρέσκες 
πατάτες σε μικρά, ομοιόμορφα κομμάτια. Για κάθε 
100 γρ. βραστές πατάτες χωρίς φλούδα προσθέστε μία 
κουταλιά νερό και λίγο αλάτι.
Φρέσκα λαχανικά: 
Ζυγίζετε τα φρέσκα, καθαρισμένα λαχανικά. Κόψτε τα 
λαχανικά σε μικρά, ομοιόμορφα κομμάτια. Για κάθε 
100 γρ. λαχανικά προσθέστε μία κουταλιά νερό.

■ Σήμα
Κατά τη διάρκεια που το πρόγραμμα τρέχει, ηχεί μετά 
από λίγο ένα σήμα. Ανακατέψτε τα τρόφιμα.

■ Χρόνος ηρεμίας
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ανακατέψτε τα 
τρόφιμα ακόμα μια φορά. Για την εξισορρόπηση της 
θερμοκρασίας θα ήταν σκόπιμο να ηρεμήσουν ακόμα 
5 έως 10 λεπτά. 
Τα αποτελέσματα του μαγειρέματος εξαρτώνται από 
την ποιότητα και τη σύσταση των τροφίμων.

Αριθμός προ-
γράμματος

Μαγειρι-
κό σκεύ-
ος

Περιοχή βάρους 
σε κιλά

Ξεπάγωμα
P 01 Κιμάς ανοιχτό 0,20 - 1,00

P 02 Κομμάτια κρέατος ανοιχτό 0,20 - 1,00

P 03 Κοτόπουλο, κομμά-
τια κοτόπουλου

ανοιχτό 0,40 - 1,80

P 04 Ψωμί ανοιχτό 0,20 - 1,00

Αριθμός προ-
γράμματος

Μαγειρικό 
σκεύος

Περιοχή βάρους 
σε κιλά

Μαγείρεμα
P 05 Ρύζι με καπάκι 0,05 - 0,2

P 06 Πατάτες με καπάκι 0,15 - 1,0

P 07 Λαχανικά με καπάκι 0,15 - 1,0
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el    Βασικές ρυθμίσεις
Συνδυασμένο πρόγραμμα μαγειρέματος

Υποδείξεις
■ Μαγειρικό σκεύος

Μαγειρεύετε τα τρόφιμα σ’ ένα όχι πολύ μεγάλο, 
ανθεκτικό στη θερμότητα μαγειρικό σκεύος, κατάλληλο 
για μικροκύματα.

■ Προετοιμασία τροφίμων
Βγάλτε τα τρόφιμα από τη συσκευασία και ζυγίστε τα. 
Εάν δεν μπορείτε να δώσετε το ακριβές βάρος, 
στρογγυλοποιήστε το προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

■ Χρόνος ηρεμίας
Αφήστε τα τρόφιμα μετά τη λήξη του προγράμματος να 
ηρεμήσουν ακόμα 5 έως 10 λεπτά για την 
εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.

QΒασικές ρυθμίσεις
Βασι κ έ ς ρυθμί σε ι ςΗ συσκευή σας έχει μια βασική ρύθμιση, την οποία, σε 
περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να την αλλάξετε.

Σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο 
του πλήκτρου στη συσκευή σας.

Αλλαγή του ήχου πλήκτρου
Προϋπόθεση: Η συσκευή πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη.
1. Κρατήστε πατημένα μαζί για μερικά δευτερόλεπτα τα 

πεδία I και II/Ø.
Στην ένδειξη εμφανίζεται ‚

2. Πατήστε ελαφρά το πεδίο I.
Ž αναβοσβήνει στην ένδειξη.

3. Μέσω της περιοχής ρυθμίσεων αλλάξτε στο Œ.
4. Πατήστε ελαφρά το πεδίο I.

Η ρύθμιση έχει εισαχθεί στη μνήμη της συσκευής.
5. Πατήστε ελαφρά το πεδίο II/Ø.
Ο ήχος πλήκτρου είναι απενεργοποιημένος.

Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

DΚαθαρισμός
Καθαρι σμόςΜε καλή φροντίδα και προσεκτικό καθαρισμό, διατηρεί η 
συσκευή σας για πολύ χρόνο την ωραία της εμφάνιση και 
τη λειτουργικότητά της. Εδώ σας εξηγούμε με ποιο τρόπο 
πρέπει να φροντίζετε και να καθαρίζετε σωστά τη συσκευή 
σας.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια 
ηλεκτροπληξία.Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού 
υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού! 
Το γρατσουνισμένο γυαλί της πόρτας της συσκευής μπορεί 
να ραγίσει. Μη χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού, δυνατά ή 
τραχιά υλικά καθαρισμού.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της 
υγείας! 
Σε περίπτωση ανεπαρκούς καθαρισμού μπορεί να 
σκουριάσει και να υποστεί ζημιά η επιφάνεια της συσκευής. 
Μπορεί να εξέλθει ενέργεια μικροκυμάτων. Καθαρίζετε 
τακτικά τη συσκευή και απομακρύνετε αμέσως τα 
υπολείμματα των τροφίμων.~  "Υλικά καθαρισμού" 
στη σελίδα 16

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό ή μην καθαρίζετε 
τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.

Υπόδειξη: Μπορείτε να απομακρύνετε τις δυσάρεστες 
οσμές, π.χ. μετά από το μαγείρεμα ψαριού, πολύ απλά. 
Βάλτε μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού σ’ ένα φλιτζάνι 
νερού. Τοποθετείτε πάντοτε μέσα στο δοχείο ένα κουτάλι, 
για να αποφύγετε την επιβράδυνση του βρασμού. 
Ζεσταίνετε το νερό για 1 έως 2λεπτά με τη μέγιστη ισχύ 
μικροκυμάτων.

Υλικά καθαρισμού
Για να μην υποστούν ζημιές οι διάφορες επιφάνειες από 
λάθος υλικό καθαρισμού, προσέξτε τα στοιχεία που 
αναφέρονται στον πίνακα.

Μη χρησιμοποιείτε

■ ισχυρά καθαριστικά ή υλικά τριψίματος.
■ ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό των 

τζαμιών της πόρτας.
■ ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό της 

στεγανοποίησης της πόρτας.
■ σκληρά σύρματα τριψίματος και σφουγγάρια 

καθαρισμού.
■ ισχυρά αλκοολούχα καθαριστικά.

Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια 
σφουγγαρόπανα.

Αριθμός προ-
γράμματος

Μαγειρικό 
σκεύος

Περιοχή βάρους 
σε κιλά

Συνδυασμένο πρόγραμμα

P 08
Σουφλέ κατεψυγ-
μένο, μέχρι 3 cm 
ύψος

ανοιχτό 0,4 - 0,9

Ρύθμιση Επιλογή
‚ Ήχος πλήκτρου Ž* ενεργοποιημένος

Œ απενεργοποιημένος 
(Ο ήχος του πλήκτρου παραμένει στα 
πεδία I και II/Ø ενεργοποιημένος)

ƒ Λειτουργία παρου-
σίασης

š“‹ Η συσκευή είναι απενεργοποιη-
μένη.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
πεδία και την ένδειξη, τα πεδία είναι 
όμως χωρίς λειτουργία, έτσι ώστε για 
παράδειγμα στα μικροκύματα δεν 
υπάρχει καμία ισχύς. 
Η λειτουργία παρουσίασης χρησιμοποι-
είται κυρίως από τους εμπόρους.

* Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να
διαφέρουν οι ρυθμίσεις εργοστασίου)
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Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;    el
Πρόγραμμα καθαρισμού Aqua clean

1. Βάλτε μερικές σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων σ’ ένα 
φλιτζάνι με νερό. Τοποθετήστε ένα κουτάλι μέσα στο 
δοχείο, για να αποφύγετε την επιβράδυνση του 
βρασμού.

2. Αγγίξτε το πεδίο #.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 8 
λεπτά.

Στη συνέχεια σκουπίστε το χώρο μαγειρέματος μ’ ένα 
μαλακό πανί και αφήστε τον να στεγνώσει καλά.

3Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;
Βλ άβε ς , τ ι μπορε ί ν α γ ί ν ε ι ;Εάν παρουσιαστεί κάποια βλάβη, δε σημαίνει πως είναι 
κάτι το σοβαρό, συχνά η αιτία είναι ασήμαντη. Προτού 
καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, 
προσπαθήστε με τη βοήθεια του πίνακα να διορθώσετε οι 
ίδιοι τη βλάβη.

Συμβουλή: Εάν μια φορά ένα φαγητό δεν πετύχει καλά, 
ανατρέξτε στο ακόλουθο κεφάλαιο. Εκεί θα βρείτε πολλές 
συμβουλές και υποδείξεις για την ιδανική 
ρύθμιση.~  "Δοκιμάστηκαν για εσάς, στο δικό μας 
εργαστήριο μαγειρικής" στη σελίδα 19

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Μόνο ένας 
τεχνικός της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, 
εκπαιδευμένος από εμάς, επιτρέπεται να εκτελέσει τις 
επισκευές και να αντικαταστήσει τα χαλασμένα καλώδια 
σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, τραβήξτε το φις από 
την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των 
ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Πίνακας βλαβών

Περιοχή Υλικά καθαρισμού
Μπροστινή πλευρά 
συσκευής

Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρί-
στε μ’ ένα πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ’ ένα 
μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ξύστρες μετάλλου 
ή γυαλιού για τον καθαρισμό.

Μπροστινή πλευρά 
συσκευής με ανοξεί-
δωτο χάλυβα

Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρί-
στε μ’ ένα πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ’ ένα 
μαλακό πανί. Απομακρύνετε αμέσως τους λεκέδες 
από άλατα ασβεστίου, λίπος, κορν φλάουρ και 
ασπράδι αυγού. Κάτω απ’ αυτούς τους λεκέδες 
μπορεί να δημιουργηθεί διάβρωση. Στην υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή στα ειδικά 
καταστήματα μπορείτε να προμηθευτείτε τα ειδικά 
καθαριστικά ανοξείδωτου χάλυβα. Μη χρησιμοποι-
είτε υγρά καθαρισμού τζαμιών, ξύστρες μετάλλου 
ή γυαλιού για τον καθαρισμό.

Χώρος μαγειρέματος 
από ανοξείδωτο 
χάλυβα

Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων ή ξιδό-
νερο: Καθαρίστε μ’ ένα πανί καθαρισμού και στε-
γνώστε μ’ ένα μαλακό πανί.Μη χρησιμοποιείτε 
σπρέι ηλεκτρικού φούρνου και άλλα δυνατά απορ-
ρυπαντικά φούρνου ή υλικά τριψίματος. Ακατάλ-
ληλα είναι επίσης τα σύρματα τριψίματος, τα 
τραχιά σφουγγάρια και τα καθαριστικά κατσαρο-
λών. Αυτά τα υλικά δημιουργούν γρατσουνιές στην 
επιφάνεια. Αφήστε τις εσωτερικές επιφάνειες να 
στεγνώσουν καλά.

Κοιλότητα στο χώρο 
μαγειρέματος

Υγρό πανί: Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει καθόλου 
νερό μέσα από το μηχανισμό κίνησης του περι-
στρεφόμενου δίσκου στο εσωτερικό της 
συσκευής. Στεγνώστε το μηχανισμό κίνησης του 
περιστρεφόμενου δίσκου με ένα πανί.

Περιστρεφόμενος 
δίσκος και δακτύλιος

Καυτό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Όταν 
τοποθετήσετε ξανά τον περιστρεφόμενο δίσκο, 
πρέπει να ασφαλίσει σωστά.

Σχάρα Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Μουλιά-
στε και καθαρίστε μ’ ένα πανί καθαρισμού ή με μια 
βούρτσα, μην την τρίψετε.Μη χρησιμοποιείτε 
ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό.

Τζάμια πόρτας Υγρό καθαρισμού τζαμιών: Καθαρίστε μ’ ένα πανί 
καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού.

Περιοχή Υλικά καθαρισμού

Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση/Υποδείξεις
Η συσκευή δε λειτουργεί Ο ρευματολήπτης (φις) δεν είναι συνδεδεμένος Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος

Διακοπή ρεύματος Ελέγξτε, εάν λειτουργούν άλλες κουζινομηχανές

Η ασφάλεια είναι χαλασμένη Ελέγξτε στο κιβώτιο ασφαλειών, εάν η ασφάλεια για τη 
συσκευή είναι εντάξει

Εσφαλμένος χειρισμός Κατεβάστε την ασφάλεια για τη συσκευή στο κιβώτιο 
ασφαλειών και ανεβάστε την ξανά μετά από περίπου 10 
δευτερόλεπτα

Στην ένδειξη ανάβουν τρία μηδενικά. Διακοπή ρεύματος Ρυθμίστε την ώρα από την αρχή.
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el    Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
--------

4Υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών

Υπηρε σί α ε ξ υπηρέ τ ησης πε λ ατ ώνΕάν η συσκευή σας πρέπει να επισκευαστεί, η υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας μας 
βρίσκεται στη διάθεσή σας. Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια 
κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των περιττών 
επισκέψεων του προσωπικού της υπηρεσίας τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

Αριθμός E και αριθμός FD
Αναφέρετε στο τηλεφώνημα τον πλήρη αριθμό προϊόντος 
(Αριθ. E) και τον αριθμό κατασκευής ( Αριθ. FD), για να 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε σωστά. Την πινακίδα τύπου 
με τους αριθμούς αυτούς μπορείτε να την βρείτε, 
ανοίγοντας την πόρτα του χώρου μαγειρέματος, δεξιά.

Για να μη χρειαστεί να ψάχνετε πολύ, σε περίπτωση που 
χρειάζεται, μπορείτε να γράψετε εδώ τα στοιχεία της 
συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Προσέξτε, ότι η επίσκεψη του τεχνικού της υπηρεσίας 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών στη περίπτωση ενός 

εσφαλμένου χειρισμού δεν είναι δωρεάν, ακόμα και κατά 
τη διάρκεια του χρόνου της εγγύησης.

Τα στοιχεία επαφής για όλες τις χώρες θα τα βρείτε στο 
συννημένο κατάλογο των κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης 
πελατών

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στο πρότυπο EN 55011 ή 
CISPR 11. Είναι ένα προϊόν της ομάδας 2, τάξη B.

Ομάδα 2 σημαίνει, ότι δημιουργούνται μικροκύματα με 
σκοπό τη θέρμανση των τροφίμων. Τάξη B δηλώνει, ότι η 
συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση.

Τεχνικά στοιχεία

Η συσκευή δε βρίσκεται σε λειτουργία. 
Στην ένδειξη βρίσκεται μια χρονική διάρ-
κεια.

Η περιοχή ρυθμίσεων πατήθηκε αθέλητα. Αγγίξτε το πεδίο "II/Ø".

Μετά τη ρύθμιση δεν αγγίξατε το πεδίο "I". Αγγίξτε το πεδίο "I" ή διαγράψετε τη ρύθμιση με το πεδίο 
"II/Ø".

Ο φούρνος μικροκυμάτων δε λειτουργεί. Η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή. Ελέγξτε, εάν έχουν μαγκώσει υπολείμματα φαγητού ή 
κάποιο ξένο σώμα στην πόρτα.

Δεν αγγίξατε το πεδίο "I". Αγγίξτε το πεδίο "I".

Τα φαγητά ζεσταίνονται αργότερα απ’ 
ό,τι μέχρι τώρα

Ρυθμίστηκε μια πολύ μικρή βαθμίδα ισχύος μικροκυμά-
των.

Επιλέξτε μια μεγαλύτερη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων.

Στη συσκευή τοποθετήθηκε μια μεγαλύτερη ποσότητα απ’ 
ό,τι συνήθως.

Διπλάσια ποσότητα - διπλάσιος χρόνος.

Τα φαγητά ήταν πιο κρύα απ’ ό,τι συνήθως. Ανακατέψτε ή γυρίστε ενδιάμεσα το φαγητό.

Από τον περιστρεφόμενο δίσκο ακούγε-
ται ένας θόρυβος τριξίματος ή τριβής.

Στην περιοχή του μηχανισμού κίνησης του περιστρεφόμε-
νου δίσκου υπάρχει ρύπανση ή κάποιο ξένο σώμα.

Καθαρίστε το δακτύλιο και την κοιλότητα στο χώρο μαγει-
ρέματος.

Η λειτουργία μικροκυμάτων διακόπτεται 
χωρίς εμφανή αιτία.

Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει μια βλάβη. Εάν επαναλαμβάνεται αυτό το σφάλμα, καλέστε την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 

Στην ένδειξη φαίνεται ένα i. Η συσκευή είναι στη λειτουργία παρουσίασης Απενεργοποιήστε τη λειτουργία παρουσίασης. 
~  "Βασικές ρυθμίσεις" στη σελίδα 16

Μήνυμα σφάλματος "E - 3" Σφάλμα στο αυτόματο σύστημα ανοίγματος της πόρτας. Σε περίπτωση ενός μηνύματος σφάλματος απενεργοποιή-
στε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή, εάν σβήσει η 
ένδειξη, τότε το πρόβλημα ήταν για μία μόνο φορά. Εάν το 
σφάλμα εμφανίζεται επανειλημμένα ή η ένδειξη παραμέ-
νει, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών και δώστε τον κωδικό σφάλματος.

E-Nr.
 

Αριθ. FD
 

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελα-
τών O

 

Τάση εισόδου AC 220-230 V, 50 Hz

Κατανάλωση ισχύος 1.450 W

Μέγιστη ισχύς εξόδου 900 W (IEC 60705)

Μέγιστη ισχύς εξόδου γκριλ 1.200 W

Συχνότητα μικροκυμάτων 2.450 MHz

Ασφάλεια 10 A

Διαστάσεις (Υ/Π/Β)

- Συσκευή 382 x 594 x 388 mm

- Χώρος μαγειρέματος 208 x 328 x 369 mm

Έλεγχος VDE Ναι

Σήμα CE Ναι
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Δοκιμάστηκαν για εσάς, στο δικό μας εργαστήριο μαγειρικής    el
JΔοκιμάστηκαν για εσάς, 
στο δικό μας εργαστήριο 
μαγειρικής

Δοκ ι μάστ ηκ αν γ ι α ε σάς , στ ο δι κ ό μας ε ργ αστ ήρι ο μαγ ε ι ρι κ ήςΕδώ θα βρείτε μια επιλογή από φαγητά και τις αντίστοιχες 
ιδανικές ρυθμίσεις. Σας δείχνουμε, ποια βαθμίδα ισχύος 
μικροκυμάτων είναι καταλληλότερη για το φαγητό σας. Τα 
μικροκύματα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε "σόλο" δηλ. 
είτε μόνα τους ή σε συνδυασμό με το γκριλ. Θα βρείτε 
συμβουλές για τα μαγειρικά σκεύη και για την 
προετοιμασία.

Υποδείξεις
■ Οι τιμές του χρόνου στους πίνακες είναι ενδεικτικές 

τιμές.Αυτές εξαρτώνται από την ποιότητα και τη 
σύσταση των τροφίμων.

■ Στους πίνακες δίνονται πολλές φορές περιοχές 
χρονικής διάρκειας. Ρυθμίστε πρώτα το μικρότερο 
χρόνο και παρατείνετέ τον, εάν είναι απαραίτητο.

■ Χρησιμοποιείτε πάντοτε πιάστρες, όταν θέλετε να 
βγάλετε καυτά μαγειρικά σκεύη από το χώρο 
μαγειρέματος.

Μπορεί να συμβεί να έχετε διαφορετικές ποσότητες, απ’ 
αυτές που αναφέρονται στους πίνακες. Για τη λειτουργία 
μικροκυμάτων υπάρχει ένας πρακτικός κανόνας: Διπλάσια 
ποσότητα - σχεδόν διπλάσια διάρκεια, μισή ποσότητα - μισή 
διάρκεια.

Τοποθετείτε το μαγειρικό σκεύος πάντοτε πάνω στον 
περιστρεφόμενο δίσκο.

Στους ακόλουθους πίνακες θα βρείτε πολλές δυνατότητες 
και τιμές ρύθμισης για το φούρνο μικροκυμάτων.

Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος
Κατάλληλα είναι πυρίμαχα μαγειρικά σκεύη από γυαλί, 
υαλοκεραμικό υλικό, πορσελάνη, κεραμικό ή ανθεκτικό στη 
θερμότητα πλαστικό υλικό. Τα μικροκύματα διαπερνούν 
αυτά τα υλικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης και σκεύη 
σερβιρίσματος. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο. Χρησιμοποιείτε 
τα μαγειρικά σκεύη με χρυσαφένιες ή ασημένιες 
διακοσμήσεις μόνο τότε, όταν ο κατασκευαστής εγγυάται, 
ότι το σκεύος είναι κατάλληλο για μικροκύματα.

Ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος
Ακατάλληλα είναι μεταλλικά σκεύη. Το μέταλλο δεν αφήνει 
να περάσουν τα μικροκύματα. Τα φαγητά παραμένουν σε 
κλειστά μεταλλικά δοχεία κρύα.

Προσοχή!
Δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων: Ένα μεταλλικό σώμα - 
π.χ.το κουτάλι στο ποτήρι - πρέπει να απέχει το λιγότερο 
2 cm από τα τοιχώματα του φούρνου και την εσωτερική 
πλευρά της πόρτας. Οι σπινθήρες μπορούν να 
καταστρέψουν το εσωτερικό γυαλί της πόρτας.

Ξεπάγωμα
Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σ’ ένα ανοιχτό 
δοχείο πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

Τα ευαίσθητα μέρη, όπως π.χ.πόδια και φτερούγες 
κοτόπουλου ή λιπαρά ακρινά μέρη ψητών μπορείτε να τα 
σκεπάσετε με μικρά τεμάχια αλουμινόχαρτου. Η μεμβράνη 
δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με τα τοιχώματα του 
φούρνου. Μετά την παρέλευση της μισής διάρκειας του 
ξεπαγώματος μπορείτε να αφαιρέσετε το αλουμινόχαρτο.

Κατά το ξεπάγωμα του κρέατος και των πουλερικών 
δημιουργείται υγρό.Κατά το γύρισμα απομακρύνετε αυτό 
το υγρό και σε καμία περίπτωση μην το χρησιμοποιήσετε ή 
μην το αφήσετε να έρθει σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Γυρίστε ή ανακατέψτε τα φαγητά ενδιάμεσα 1 έως 
2φορές. Τα μεγάλα κομμάτια πρέπει να τα γυρίσετε πολλές 
φορές.

Αφήστε τα ξεπαγωμένα τρόφιμα να ηρεμήσουν ακόμα 10 
έως 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την 
εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.Στα πουλερικά μπορείτε 
μετά να βγάλετε τα εντόσθια. Μπορείτε να συνεχίσετε την 
επεξεργασία του κρέατος ακόμα και μ’ ένα μικρό 
κατεψυγμένο πυρήνα.

Συμβουλές για το ξεπάγωμα
Μετά την παρέλευση του χρόνου το 
φαγητό δεν ξεπάγωσε, δε ζεστάθηκε 
ή δεν ψήθηκε.

Ρυθμίστε περισσότερο χρόνο. Οι 
μεγαλύτερες ποσότητες και τα 
χοντρά φαγητά χρειάζονται περισσό-
τερο χρόνο.

Μετά την παρέλευση του χρόνου 
μαγειρέματος το φαγητό είναι εξωτε-
ρικά πολύ ζεστό, στη μέση όμως δεν 
είναι ακόμα έτοιμο.

Ανακατεύετε ενδιάμεσα και επιλέξτε 
την επόμενη φορά μια χαμηλότερη 
βαθμίδα ισχύος και μια μεγαλύτερη 
διάρκεια.

Μετά το ξεπάγωμα το πουλερικό ή το 
κρέας είναι εξωτερικά ήδη μαγειρε-
μένο, αλλά στη μέση δεν έχει ακόμα 
ξεπαγώσει.

Επιλέξτε την επόμενη φορά μια 
μικρότερη βαθμίδα ισχύος μικροκυ-
μάτων. Εάν έχετε μεγάλη ποσότητα 
τροφίμων για ξεπάγωμα γυρίστε τα 
επίσης αρκετές φορές.

Ξεπάγωμα Βάρος Ισχύς μικροκυμά-
των σε W

Διάρκεια σε 
λεπτά

Υποδείξεις

Κρέας ολόκληρο, βοδινό, μοσχαρίσιο ή χοιρινό (με 
και χωρίς κόκκαλα)

800 γρ. 180
90

15
10-20

-

1 kg 180
90

20
15-25

1,5 kg 180
90

30
20-30
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Ζέσταμα κατεψυγμένων φραγητών

Υποδείξεις
■ Αφαιρέστε τα έτοιμα φαγητά από τη συσκευασία.Σε 

μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα 
ζεσταίνονται τα φαγητά γρηγορότερα και πιο 
ομοιόμορφα. Τα διαφορετικά συστατικά του φαγητού 
δε ζεσταίνονται το ίδιο γρήγορα.

■ Τα λεπτά φαγητά ζεσταίνονται γρηγορότερα από τα 
χοντρά. Γι’ αυτό κατανέμετε τα φαγητά μέσα στο 
σκεύος σε μικρό κατά το δυνατόν ύψος. Δεν πρέπει να 
τοποθετείτε τα τρόφιμα ήδη κατά την κατάψυξη το ένα 
πάνω στο άλλο.

■ Καλύπτετε πάντοτε τα φαγητά. Εάν δεν έχετε ένα 
κατάλληλο καπάκι για το σκεύος σας, χρησιμοποιήστε 
ένα πιάτο ή ειδική μεμβράνη για μικροκύματα.

■ Ενδιάμεσα πρέπει να ανακατέψετε ή να γυρίσετε τα 
φαγητά 2 έως 3 φορές.

■ Μετά το ζέσταμα αφήστε τα φαγητά να ηρεμήσουν για 
2 έως 5 λεπτά για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.

■ Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλα γάντια ή πιάστρες, 
όταν θέλετε να βγάλετε τα πιατικά/μαγειρικά σκεύη.

Κρέας σε κομμάτια ή φέτες, βοδινό, μοσχαρίσιο ή 
χοιρινό

200 γρ. 180
90

2
4-6

Κατά το γύρισμα χωρίστε τα ξεπαγωμένα κομμάτια 
μεταξύ τους

500 γρ. 180
90

5
5-10

800 γρ. 180
90

8
10-15

Κιμάς, ανάμεικτος 200 γρ. 90 10 Καταψύχετε κατά το δυνατό σε λεπτά κομμάτια 
Γυρίστε πολλές φορές, απομακρύνετε το κρέας που 
έχει ήδη ξεπαγώσει

500 γρ. 180
90

5
10-15

800 γρ. 180
90

8
10-20

Πουλερικά ή κομμάτια πουλερικών 600 γρ. 180
90

8
10-20

Χωρίστε τα ξεπαγωμένα κομμάτια μεταξύ τους

1,2 kg 180
90

15
10-20

Φιλέτο ψαριού, μπριζόλα ψαριού ή φέτες ψαριού 400 γρ. 180
90

5
10-15

Χωρίστε τα ξεπαγωμένα κομμάτια μεταξύ τους

Λαχανικά, π.χ. αρακάς 300 γρ. 180 10-15 -

Φρούτα, π.χ. φραμπουάζ 300 γρ. 180 7-10 Ανακατέψτε ενδιάμεσα προσεκτικά, χωρίστε τα ξεπα-
γωμένα κομμάτια μεταξύ τους500 γρ. 180 

90
8
5-10

Βούτυρο, ελαφρό ξεπάγωμα 125 γρ. 180
90

1
2-3

Αφαιρέστε εντελώς τη συσκευασία

250 γρ. 180
90

1
3-4

Ψωμί ολόκληρο 500 γρ. 180
90

6
5-10

-

1 kg 180
90

12
10-20

Γλυκό, στεγνό, π.χ. κέικ 500 γρ. 90 10-15 Μόνο για γλυκά χωρίς γλάσο, σαντιγί ή κρέμα, χωρίστε 
τα κομμάτια του γλυκού μεταξύ τους750 γρ. 180

90
5
10-15

Γλυκό, ζουμερό, π.χ. γλυκό φρούτων, τούρτα μυζή-
θρας

500 γρ. 180
90

5
15-20

Μόνο για γλυκά χωρίς γλάσο, σαντιγί ή ζελατίνα

750 γρ. 180
90

7
15--20

Ξεπάγωμα Βάρος Ισχύς μικροκυμά-
των σε W

Διάρκεια σε 
λεπτά

Υποδείξεις
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Ζέσταμα φραγητών

Προσοχή!
Ένα μεταλλικό σώμα -π.χ. το κουτάλι στο ποτήρι - πρέπει να 
απέχει το λιγότερο 2 cm από τα τοιχώματα του φούρνου 
και της εσωτερικής πλευράς της πόρτας. Οι σπινθήρες 
μπορούν να καταστρέψουν το εσωτερικό γυαλί της πόρτας.

Υποδείξεις
■ Αφαιρέστε τα έτοιμα φαγητά από τη συσκευασία.Σε 

μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα 
ζεσταίνονται τα φαγητά γρηγορότερα και πιο 
ομοιόμορφα. Τα διαφορετικά συστατικά του φαγητού 
δε ζεσταίνονται το ίδιο γρήγορα.

■ Καλύπτετε πάντοτε τα φαγητά. Εάν δεν έχετε ένα 
κατάλληλο καπάκι για το σκεύος σας, χρησιμοποιήστε 
ένα πιάτο ή ειδική μεμβράνη για μικροκύματα.

■ Ενδιάμεσα πρέπει να ανακατέψετε ή να γυρίσετε τα 
φαγητά περισσότερες φορές. Ελέγχετε τη θερμοκρασία.

■ Μετά το ζέσταμα αφήστε τα φαγητά να ηρεμήσουν για 
2 έως 5 λεπτά για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.

■ Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλα γάντια ή πιάστρες, 
όταν θέλετε να βγάλετε τα πιατικά/μαγειρικά σκεύη.

:Προειδοποίηση – Κίνδυνος ζεματίσματος! 
Κατά το ζέσταμα υγρών μπορεί να προκύψει μια 
επιβράδυνση βρασμού. Αυτό σημαίνει, ότι θερμοκρασία 
βρασμού επιτυγχάνεται, χωρίς να ανεβαίνουν οι 
χαρακτηριστικές φυσαλίδες ατμού. Ήδη η παραμικρή 
δόνηση του δοχείου μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική 
υπερχείλιση και σε πιτσιλίσματα του καυτού υγρού. Κατά το 

ζέσταμα τοποθετείτε πάντοτε ένα κουτάλι μέσα στο δοχείο. 
Έτσι αποφεύγεται η επιβράδυνση του βρασμού.

Ζέσταμα κατεψυγμένων φραγητών Βάρος Ισχύς μικροκυμάτων 
σε W

Διάρκεια σε λε-
πτά

Υποδείξεις

Μενού, φαγητό μερίδας, έτοιμο φαγητό 
(2-3 συστατικών)

300-400 γρ. 600 8-11 -

Σούπα 400 γρ. 600 8-10 -

Γιαχνί 500 γρ. 600 10--13 -

Φέτες ή κομμάτια του κρέατος σε σάλτσα, 
π.χ.γκούλας

500 γρ. 600 12-17 Κατά το ανακάτεμα χωρίζετε τα κομμάτια του 
κρέατος μεταξύ τους

Σουφλέ, π.χ. λαζάνια, καννελόνια 450 γρ. 600 10-15 -

Πρόσθετα, π.χ.ρύζι, μακαρονάκια 250 γρ. 600 2-5 Προσθέστε λίγο υγρό

500 γρ. 600 8-10

Λαχανικά, π.χ.αρακάς, μπρόκολο, καρότα 300 γρ. 600 8-10 Προσθέστε στο μαγειρικό σκεύος νερό, 
ώσπου να καλυφθεί ο πάτος600 γρ. 600 14-17

Αλεσμένο σπανάκι 450 γρ. 600 11-16 Μαγειρέψτε χωρίς προσθήκη νερού

Ζέσταμα φραγητών Βάρος Ισχύς μικροκυμά-
των σε W

Διάρκεια σε 
λεπτά

Υποδείξεις

Ποτά 200 ml 900 2-3 Τοποθετήστε ένα κουτάλι μέσα στο ποτήρι, μην υπερθερμαί-
νετε τα οινοπνευματώδη ποτά, ελέγχετε ενδιάμεσα500 ml 900 3-4

Βρεφικές τροφές, π.χ. μπουκαλάκια για 
γάλα

50 ml 360 περίπου ½ Χωρίς θήλαστρο ή καπάκι. Μετά το ζέσταμα κουνάτε πάντοτε 
το μπουκάλι καλά. Ελέγχετε οπωσδήποτε τη θερμοκρασία!100 ml 360 περίπου 1

200 ml 360 1^ 

Σούπα 1 φλιτζάνι 200 γρ. 600 2-3 -

Σούπα, 2 φλιτζάνια 400 γρ. 600 4-5 -

Μενού, φαγητό μερίδας, έτοιμο φαγητό 
(2-3 συστατικών)

350-500 γρ. 600 4-8 -

Κρέας σε σάλτσα 500 γρ. 600 8-11 Χωρίζετε τις φέτες του κρέατος μεταξύ τους
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Μαγείρεμα φαγητών
Τα λεπτά φαγητά μαγειρεύονται γρηγορότερα από τα 
χοντρά.Γι’ αυτό κατανέμετε τα φαγητά μέσα στο σκεύος σε 
μικρό κατά το δυνατόν ύψος. Δεν πρέπει να τοποθετείτε τα 
τρόφιμα το ένα πάνω στο άλλο.

Μαγειρεύετε τα φαγητά στο φούρνο μικροκυμάτων "σόλο" - 
λειτουργία πάντοτε σε κλειστό μαγειρικό σκεύος. 
Τοποθετείτε το μαγειρικό σκεύος απευθείας πάνω στον 
περιστρεφόμενο δίσκο. Εάν δεν έχετε ένα κατάλληλο 
καπάκι για το σκεύος σας, χρησιμοποιήστε ένα πιάτο ή 
ειδική μεμβράνη για μικροκύματα.

Η χαρακτηριστική γεύση των φαγητών διατηρείται σε 
μεγάλο βαθμό.Γι’ αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
οικονομικά το αλάτι και τα μπαχαρικά.

Μετά το μαγείρεμα αφήστε τα φαγητά να ηρεμήσουν για 
2έως 5λεπτά για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλα γάντια ή πιάστρες, όταν 
θέλετε να βγάλετε τα πιατικά/μαγειρικά σκεύη.

Ψήσιμο στο γκριλ: 
Ψήνετε στο γκριλ πάντοτε πάνω στη σχάρα με κλειστή την 
πόρτα του χώρου μαγειρέματος και μην προθερμαίνετε.

Τοποθετήστε τη σχάρα πάντοτε πάνω στον περιστρεφόμενο 
δίσκο.

Συνδυασμός γκριλ και μικροκυμάτων: 
Η συνδυασμένη λειτουργία είναι ιδιαίτερα καλή για σουφλέ 
και ογκρατέν.

Τοποθετείτε το μαγειρικό σκεύος πάντοτε πάνω στον 
περιστρεφόμενο δίσκο και μην καλύπτετε τα τρόφιμα.

Χρησιμοποιείτε για το ψήσιμο μια ψηλή φόρμα. Έτσι μένει ο 
χώρος μαγειρέματος καθαρότερος.

Χρησιμοποιείτε για τα σουφλέ και τα ογκρατέν ένα μεγάλο, 
ρηχό μαγειρικό σκεύος. Στα στενά, ψηλά μαγειρικά σκεύη 
τα φαγητά χρειάζονται περισσότερο χρόνο και ψήνονται 
στην επάνω επιφάνεια πάρα πολύ.

Δοκιμάστε, εάν το μαγειρικό σκεύος χωράει στο χώρο 
μαγειρέματος. Δεν επιτρέπεται να είναι πολύ μεγάλο, ο 
περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει να μπορεί ακόμη να 
περιστρέφεται.

Ρυθμίζετε πάντοτε το μέγιστο χρόνο 
μαγειρέματος.Ελέγχετε το φαγητό σύμφωνα με το 
μικρότερο αναφερόμενο χρόνο.

Πριν το κόψιμο, αφήστε το κρέας να ηρεμήσει ακόμα 5 
έως 10 λεπτά. Έτσι μοιράζεται ο χυμός του κρέατος 
ομοιόμορφα και δεν χύνεται κατά το κόψιμο.

Τα σουφλέ και τα ογκρατέν πρέπει να συνεχίσουν το 
μαγείρεμα ακόμα 5 λεπτά στην απενεργοποιημένη 
συσκευή.

Οι αναφερόμενες στον πίνακα τιμές είναι ενδεικτικές τιμές, 
που μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τη σύσταση 
των τροφίμων.

Γιαχνί 400 γρ. 600 6-8 -

800 γρ. 600 8-11 -

Λαχανικά 150 γρ. 600 2-3 Προσθέστε λίγο υγρό

300 γρ. 600 3-5

Ζέσταμα φραγητών Βάρος Ισχύς μικροκυμά-
των σε W

Διάρκεια σε 
λεπτά

Υποδείξεις

Μαγείρεμα φαγητών Εξαρτήματα Ισχύς μικροκυμά-
των σε W

Διάρκεια σε λε-
πτά

Υποδείξεις

Κοτόπουλο, ολόκληρο, 1,2 κιλά Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

600 25-30 Γυρίστε το μετά την παρέλευση του μισού χρόνου

Κομμάτια κοτόπουλου, π.χ. κοτόπουλο στα 
τέσσερα, 800 γρ.

Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος 
πάνω στη σχάρα

360 W + ( 30-40 Τοποθετήστε τα με την πλευρά της πέτσας προς τα 
επάνω, μην τα γυρίσετε

Φτερούγιες κοτόπουλου, μαρινάτες κατε-
ψυγμένες, 800 γρ.

Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος 
πάνω στη σχάρα

360 W + ( 15-25 Μην τις γυρίσετε

Χοιρινό κρέας χωρίς πέτσα περίπου 
750 γρ., π.χ. σβέρκος

Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος

360 W + ( 40-50 Γυρίστε το 1 έως 2 φορές

Φέτες μπέικον. περίπου 8 φέτες Σχάρα 180 W + ( 10-15 -

Ψητός κιμάς, 750 γρ. Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος

600
360 W + (

20-25
25-35

Μαγειρέψτε τον σε ανοιχτό σκεύος,
Το πολύ 6 cm χοντρός

Ψάρι, π.χ.κομμάτια φιλέτου, 400 γρ. Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος

600 10-15 Προσθέστε ενδεχομένως νερό, χυμό λεμονιού ή κρασί

Φιλέτο ψαριού, ογκρατέν, περίπου 400 γρ. Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος

360 W + ( 10-15 Προηγουμένως ξεπαγώστε το κατεψυγμένο ψάρι

Σουβλάκια ψαριού, 4-5 κομμάτια Σχάρα 180 W + ( 10-15 Χρησιμοποιήστε ξύλινα σουβλάκια

Γλυκά σουφλέ, π.χ.σουφλέ μυζήθρας με 
φρούτα 1 κιλό

Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος

360 W + ( 30-35 Το πολύ 5 cm χοντρά

Πικάντικα σουφλέ από ωμά υλικά, π.χ. 
παστίτσιο, 1 κιλό

Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος

360 W + ( 30-35 Πασπαλίστε με τυρί, το πολύ 5 cm χοντρά
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Δοκιμάστηκαν για εσάς, στο δικό μας εργαστήριο μαγειρικής    el
Συμβουλές σχετικά με τα μικροκύματα

Υγρασία
Στο τζάμι της πόρτας, στα εσωτερικά τοιχώματα και στον 
πάτο της συσκευής μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία. Αυτό 
είναι κάτι το κανονικό. Η λειτουργία του φούρνου 
μικροκυμάτων δεν επηρεάζεται από αυτό. Σκουπίστε την 
υγρασία μετά το μαγείρεμα.

Πικάντικα σουφλέ από μαγειρεμένα υλικά, 
π.χ.πατάτες ογκρατέν, 1 κιλό

Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος

360 W + ( 30-40 Το πολύ 4 cm χοντρά

Σούπες ογκρατέν, π.χ. κρεμμυδόσουπα, 2-4 
φλιτζάνια

Ανοιχτό μαγει-
ρικό σκεύος

( περίπου 15-20 -

Λαχανικά, φρέσκα, 250 γρ. Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

600 5-10 Κόψτε τα λαχανικά σε ομοιόμορφα μεγάλα κομμάτια, 
σε κάθε 100 γρ. λαχανικά προσθέστε 1 έως 
2 κουταλιές νερό, 
ανακατεύετε ενδιάμεσα

Λαχανικά, φρέσκα, 500 γρ. Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

600 10-15 -

Σουβλάκια λαχανικών, 4-5 κομμάτια Σχάρα 180 W + ( 15-20 Χρησιμοποιήστε ξύλινα σουβλάκια

Πατάτες, 250 γρ. Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

600 8-10 Κόψτε τις πατάτες σε κομμάτια ίδιου μεγέθους, 
σε κάθε 100 γρ. προσθέστε 1 έως 2 κουταλιές νερό, 
ανακατεύετε ενδιάμεσαΠατάτες, 500 γρ. Κλειστό μαγει-

ρικό σκεύος
600 11-14

Πατάτες, 750 γρ. Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

600 15-22

Ρύζι, 125 γρ. Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

900
180

5-7
12-15

Προσθέστε τη διπλάσια ποσότητα υγρού

Ρύζι, 250 γρ. Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

900
180

6-8
15-18

Ψωμί τοστ (προψήσιμο), 2-4 φέτες Σχάρα ( 1η πλευρά: περί-
που 2-4
2η πλευρά: περί-
που 2-4

-

Τοστ γκατινέ, 2-6 φέτες Σχάρα ( 7-10 Ανάλογα με την επίστρωση

Φρούτα, κομπόστα, 500 γρ. Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

600 9-12 -

Γλυκά φαγητά, π.χ. πουτίγκα (κρύα παρα-
σκευή) 500 ml

Κλειστό μαγει-
ρικό σκεύος

600 6-8 Ανακατέψτε ενδιάμεσα την πουτίγκα καλά με το χτυπη-
τήρι 2 έως 3 φορές

Δε μπορείτε να βρείτε κανένα στοιχείο ρύθμισης για την ποσότητα του φαγη-
τού που ετοιμάσατε.

Αυξήστε ή μειώστε τους χρόνους μαγειρέματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πρα-
κτικό κανόνα:
Διπλάσια ποσότητα = σχεδόν διπλάσιος χρόνος
Μισή ποσότητα = μισός χρόνος

Το φαγητό στέγνωσε πολύ. Ρυθμίστε την επόμενη φορά ένα μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε μια 
χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων. Σκεπάστε το φαγητό και προσθέστε 
περισσότερο υγρό.

Μετά την παρέλευση του χρόνου το φαγητό δεν ξεπάγωσε, δε ζεστάθηκε ή 
δεν ψήθηκε.

Ρυθμίστε περισσότερο χρόνο. Οι μεγαλύτερες ποσότητες και τα χοντρά φαγητά 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

Μετά την παρέλευση του χρόνου μαγειρέματος το φαγητό είναι εξωτερικά 
πολύ ζεστό, στη μέση όμως δεν είναι ακόμα έτοιμο.

Ανακατεύετε ενδιάμεσα και επιλέξτε την επόμενη φορά μια χαμηλότερη βαθμίδα 
ισχύος και μια μεγαλύτερη διάρκεια.

Μετά το ξεπάγωμα το πουλερικό ή το κρέας είναι εξωτερικά ήδη μαγειρε-
μένο, αλλά στη μέση δεν έχει ακόμα ξεπαγώσει.

Επιλέξτε την επόμενη φορά μια μικρότερη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων. Εάν 
έχετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων για ξεπάγωμα γυρίστε τα επίσης αρκετές φορές.

Μαγείρεμα φαγητών Εξαρτήματα Ισχύς μικροκυμά-
των σε W

Διάρκεια σε λε-
πτά

Υποδείξεις
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el    Φαγητά δοκιμών
EΦαγητά δοκιμών
Φαγ ητ ά δοκ ι μώνΑυτοί οι πίνακες δημιουργήθηκαν για τα εργαστήρια 
δοκιμών, για να διευκολύνουν τον έλεγχο της συσκευής.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60705:2012, IEC 
60705:2010 και EN 60350-1:2013 ή IEC 60350-1:2011

Μαγείρεμα με μικροκύματα

Ξεπάγωμα με μικροκύματα

Μαγείρεμα συνδυασμένο με μικροκύματα

Φαγητό Ισχύς μικροκυμάτων W, διάρκεια σε λεπτά Υπόδειξη
Μείγμα αυγών-γάλα-
κτος (έγκνογκ), 750 γρ.

360 W, 12-17 λεπτά + 90 W, 20-25 λεπτά Τοποθετήστε τη φόρμα πυρέξ 20 x 25 cm πάνω στον περιστρεφόμενο 
δίσκο.

Παντεσπάνι 600 W, 8-10 λεπτά Τοποθετήστε τη φόρμα πυρέξ Ø 22 cm πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

Ψητός κιμάς 600 W, 20-25 λεπτά Τοποθετήστε τη φόρμα πυρέξ πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

Φαγητό Ισχύς μικροκυμάτων W, διάρκεια σε λεπτά Υπόδειξη
Κρέας 180 W, 5-7 λεπτά + 90 W, 10-15 λεπτά Τοποθετήστε τη φόρμα πυρέξ Ø 22 cm πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

Φαγητό Ισχύς μικροκυμάτων W, διάρκεια σε λεπτά Υπόδειξη
Πατάτες ογκρατέν Γκριλ ( + 360 W, 35-40 λεπτά Τοποθετήστε τη φόρμα πυρέξ Ø 22 cm πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.
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