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Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy
1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not 
to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
a) Door (including any bent),
b) Hinges and latches (broken or loosened),
c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

Safety instructions

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:
WARNING! To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:
1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference.
2. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapours in this appliance. This type of oven is 
specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is dam-
aged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. WARNING! Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in 
a safe way and understands the hazards of improper use.
6. WARNING! When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures 
generated
7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
• When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
• Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
• If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
• Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
• The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar 
may lead to risk of injury, ignition or fire.
8. WARNING! Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Pot holders may be needed to handle the utensil.
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
16. WARNING! It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which 
gives protection against exposure to microwave energy.
17. This Microwave complies with EN 55011/CISPR 11, in this standard it belong to Class B Group 2 classification. Group 2 equipment: group 2 contains all ISM 
RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of 
electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromag-
netic energy. Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage 
power supply network which supplies buildings used for domestic purposes. 
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowl-
edge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. The microwave oven is only used in free standing.
21. WARNING! Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid . 
22. The microwave oven shall not be placed in a cabinet. 
23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
24. WARNING! Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
25. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction.
28. WARNING! If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
29. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use. 
31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation. 
32. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
33. CAUTION! It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed 
which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our 
service centre.
34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only. 
35. Use gloves if you remove any heated food.
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36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
37. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Installation guide
1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. WARNING! Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and 
latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel. 
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven. 
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven, 10cm at the 
back and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not 
remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions. 
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

Grounding instructions
This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle 
that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the 
electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other 
accident causing oven damage.
WARNING! Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.
Note:
1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical 
connection procedures.
The wires in this cable main are coloured in accordance with the following code:
Green and Yellow = EARTH 
Blue = NEUTRAL
Brown = LIVE

Radio interference
Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated 
by taking the following measures:
1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

Cooking techniques
1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at 
least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

Cooking utensils guide
1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not al-
lowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave 
cooking. 
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminium foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don’t use too much and keep a distance of 1 inch 
(2.54cm) between foil and cavity.

Before calling for service
Before asking for service, please check each item below:
• Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
• Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
• Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
• Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.
IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.
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Cookware Microwave Cooking

Heat–Resistant Glass Yes

Non Heat–Resistant Glass No

Heat–Resistant Ceramics Yes

Microwave–Safe Plastic Dish Yes

Kitchen Paper Yes

Metal Tray No

Metal Rack No

Aluminium Foil & Foil Containers No

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

Technical Data

Voltage/Frequency: 230-240V/50Hz

Rated Microwave Power Output: 700W

Oven Capacity: 20L

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifi-
cations without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the 
products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also 
concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in 
the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial appli-
cations. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses 
or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair 
or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by techni-
cians of the authorized service department of the manufacturer.

Description of main parts

67

5

1
4

2

3

No. Part

1 Door Safety Lock System

2 Oven Window

3 Roller Ring

4 Shaft  

5 Control Panel

6 Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave 
guide)

7 Glass Tray
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Control Panel
• Display
Cooking time, power, action indicators and clock time are displayed.

• Power 
Press to select cooking power level.

• Clock
Use to set clock time.

• Auto defrost
Press to defrost food based on weight.

• Auto cook
Press to select auto cook menus.

• Stop/cancel
Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.
It is also used to set child lock function.

• Start/quick start 
Press to start cooking or defrosting programs.
Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.

• Time/Weight
Turn the dial to set time, food weight or servings.

Operating instructions
• When the oven first plugged in, a beep will sound and the display will show “1:01”, " ".
• In the process of setting, broken about 28 seconds the oven will return to standby mode.
• During cooking, if press STOP/CANCEL button once,or open the door the program will be paused, then press START/QUICK START button to resume, but if 
press Stop/CANCEL button twice, the program will be cancelled.
• After cooking end, the screen will display End and beep will sound every two minutes until user press STOP/CANCEL button or open the door.
• You do not need to press STOP/CANCEL button, microwave cooking, auto cooking, auto defrost can be switched between each other.
• During express cooking and microwave cooking, you can turn TIME/WEIGHT dial to increase or decrease cooking time.
• In the process of operation, press a valid button, the buzzer rings once, but if press a invalid button, the buzzer rings twice.

Setting clock time
This is a 12- or 24- hour clock. You can choose to set the clock time in 12- or 24- hour by pressing CLOCK button.
1. In standby mode, press CLOCK button once or twice to select 12- or 24- hour clock.
2. Turn TIME/WEIGHT knob to set hour digit.
3. Press CLOCK button once to confirm the hour setting.
4. Turn TIME/WEIGHT to set minute digit.
5. Press CLOCK button once to confirm the setting.
NOTE: During cooking, you can check the current clock time by pressing CLOCK button.

Express cooking
Use this feature to program the oven to microwave food at 100% power conveniently.
In standby mode, just press START/QUICK START button repeatedly to set cooking time, the oven starts working automatically at full power after 2 seconds. 
NOTE: During cooking, you can check the current cooking power by pressing POWER button.

Microwave cooking
1. Press POWER button repeatedly to select power level.
2. Turn TIME/WEIGHT knob to set cooking time. The longest time is 60 minutes.
3. Press START/QUICK START button to confirm.
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Press POWER button to select cooking power level:

Press POWER button Cooking Power (Display)

Once 100% (100)

Twice 80% (80)

3 times 60% (60)

4 times 40% (40)

5 times 20% (20)

6 times 0% (00)

NOTE: During cooking, you can check the cooking power level by pressing POWER LEVEL button. The sequence of steps 1 and 2 can be exchanged.

Auto defrost 
The defrosting time and power level are automatically set once the food weight is programmed. The frozen food weight ranges from 100 g to 1800 g.
1. Press AUTO DEFROST button once.
2. Turn TIME/WEIGHT dial clockwise to set food weight.
3. Press START/QUICK START button to confirm.
NOTE: During defrosting, the system will pause to remind user to turn food over, and then press START/QUICK START button to resume.

Child Lock
Use to prevent unsupervised operation of the oven by children. 
To set: In standby mode, press and hold STOP/CANCEL for 3 seconds. Then a beep will sound, the oven will auto enter child lock mode and the lock indicator 
light will turn on. In the lock state, all buttons are disabled (except STOP/CANCEL button).
To cancel, press and hold STOP/CANCEL for 3 seconds. Then a beep will sound and the indicator light will come off.

Auto cook
For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the cooking time and power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to 
cook as well as the weight or servings of this food. 
1. Press AUTO COOK repeatedly to select food code.
2. Turn TIME/WEIGHT dial to set food weight or servings.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

Auto cook menus:

Code Food Note

1 Milk/Coffee (200 ml/cup, 1-3 cups) 1. For Milk/Coffee and Potatoes, the display will show the number of servings instead 
of food weight.
2. During cooking, you can check the current menu by pressing AUTO COOK button.
3. The result of auto cooking depends on factors such as the shape and size of food, 
your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you 
happen to place food in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfac-
tory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.

2 Rice (150-600 g)

3 Spaghetti (100 g, 200 g, 300 g)

4 Potatoes (230 g/serving, 1-3 servings)

5 Auto Reheat (200-800 g)

6 Fish (200-600 g)

7 Popcorn (99 g)

8 Pizza (150 g, 300 g, 450 g)

Cleaning and care
1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the 
oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to 
seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive 
cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from 
accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high 
humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller 
ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
10. Remove odours from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe 
thoroughly and dry with a soft cloth.
11. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration 
of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
13. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
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Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση της συσκευής.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης για την αποφυγή πιθανής έκθεσης σε υπερβολική ακτινοβολία μικροκυμάτων.
1. Μην επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία αυτόν τον φούρνο με την πόρτα του θαλάμου του ανοιχτή, καθώς η λειτουργία με ανοιχτή πόρτα μπορεί να 
οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην παρακάμπτετε ή να απενεργοποιείτε τους μηχανισμούς και τα συστή-
ματα ασφαλείας.
2. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της πρόσοψης του φούρνου και του σημείου σφράγισης της πόρτας και διατηρήστε καθαρές τις επιφάνειες στεγανο-
ποίησης της πόρτας από υπολείμματα και άλλες συσσωρευμένες ουσίες.
3. Μην θέτετε σε λειτουργία το φούρνο εάν έχει υποστεί βλάβη. Είναι πολύ σημαντικό η πόρτα του φούρνου να κλείνει σωστά και να μην εντοπίζεται οποια-
δήποτε βλάβη στα ακόλουθα σημεία:
α) Πόρτα (συμπεριλαμβανομένων των στρεβλώσεων, κάμψεων),
β) Μεντεσέδες και μάνδαλα (σπασμένα ή ξεσφιγμένα),
γ) Εξαρτήματα και επιφάνειες στεγανοποίησης.
4. Ο φούρνος δεν πρέπει να ρυθμίζεται ή να επισκευάζεται από κανένα άλλο άτομο εκτός από εξειδικευμένο τεχνικό του τμήματος σέρβις.

Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, τραυματισμού ή έκθεσης σε υπερβολική ακτινοβολία μικροκυμά-
των:
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.
2. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμό 
για τον καθαρισμό της συσκευής. Αυτός ο τύπος φούρνου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να θερμαίνει, να μαγειρεύει ή να ξηραίνει τα τρόφιμα. Δεν έχει σχεδια-
στεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο όταν είναι άδειο.
4. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα τροφοδοσίας, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί βλάβη ή έχει  
πέσει στο έδαφος. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από 
παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επιτρέψτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη μόνο όταν έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες έτσι ώστε το παιδί να 
μπορεί να χρησιμοποιεί τον φούρνο με ασφαλή τρόπο και να κατανοεί τους κινδύνους που δημιουργούνται λόγω ακατάλληλης χρήσης.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν η συσκευή λειτουργεί σε συνδυασμένη λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλί-
κου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που παράγονται.
7. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στον θάλαμο της συσκευής:
• Όταν θερμαίνετε φαγητό σε πλαστικό ή χαρτί, προσέξτε το φούρνο λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.
• Αφαιρέστε τα πλαστικοποιημένα σύρματα από τις χάρτινες συσκευασίες ή/και τις πλαστικές σακούλες πριν τις τοποθετήσετε στο φούρνο.
• Εάν παρατηρηθεί καπνός, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τις φλόγες.
• Μην χρησιμοποιείτε τον θάλαμο του φούρνου για αποθήκευση. Μην αφήνετε χάρτινα προϊόντα, μαγειρικά σκεύη ή τρόφιμα στον θάλαμο όταν δεν χρησι-
μοποιείτε την συσκευή.
• Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για θέρμανση τροφίμων και πόσιμων υγρών. Το στέγνωμα των ρούχων και η θέρμανση των θερμαντικών επιφα-
νειών, υποδημάτων, των σφουγγαριών, νοτισμένων υφασμάτων και παρόμοιων αντικειμένων και υλικών μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο τραυματισμού, 
ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.
9. Η θέρμανση των υγρών σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση του εκρηκτικού βρασμού, επομένως πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
όταν χειρίζεστε το δοχείο.
10. Μην τηγανίζετε φαγητό στο φούρνο. Το ζεστό λάδι μπορεί να καταστρέψει τα μέρη και τα σκεύη του φούρνου και ακόμη και να και να επιφέρει επιδερμικά 
εγκαύματα. 
11. Μη ζεσταίνετε αυγά (με το τσόφλι) γιατί υπάρχει η πιθανότητα έκρηξης ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.
12. Τρυπάτε πάντα τα τρόφιμα με σκληρή επιφάνεια όπως πατάτες, μήλα, κάστανα και άλλα προτού τα τοποθετήσετε στον φούρνο. 
13. Το περιεχόμενο των φαγητοδοχείων για βρέφη πρέπει να ανακατεύεται κατά διαστήματα και η θερμοκρασία των τροφίμων πρέπει να μετράται πριν το 
σερβίρισμα για να αποφύγετε τα εγκαύματα.
14. Τα σκεύη μπορεί να ζεσταθούν από τα ζεστά τρόφιμα. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου για να αφαιρέσετε το φαγητό από το φούρνο.
15. Βεβαιωθείτε πως τα σκεύη που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο άτομο, εκτός ειδικευμένου προσωπικού να κάνει επισκευές ή εργασίες συντήρησης σε οτιδή-
ποτε αφορά στην αφαίρεση καλύμματος το οποίο προσφέρει προστασία από την έκθεση στην ακτινοβολία των μικροκυμάτων.
17. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 55011 / CISPR 11, σε αυτό το πρότυπο ανήκει στην ταξινόμηση της κατηγορίας Β ομάδα 2. Εξοπλισμός 
ομάδας 2: η ομάδα 2 περιέχει όλο τον εξοπλισμό ISM RF στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων στο εύρος συχνοτήτων 9 kHz έως 400 GHz παράγεται σκόπι-
μα και χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται μόνο τοπικά, με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, επαγωγικής και / ή χωρητικής ζεύξης, για την επεξερ-
γασία υλικού, για σκοπούς επιθεώρησης / ανάλυσης ή για μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Ο εξοπλισμός της κλάσης Β είναι εξοπλισμός κατάλληλος 
για χρήση σε χώρους σε οικιακά περιβάλλοντα και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια 
που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.
18. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαμηλή 
νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Η χρήση της συσκευής από τα παραπάνω άτομα επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη και οδηγία κάποιου 
ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν είναι προσβάσιμη στα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
20. Ο παρόν φούρνος μικροκυμάτων δεν είναι κατάλληλος για εντοιχισμό.
21. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από εστίες μαγειρέματος ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. Σε αντίθετη περίπτωση το 
προϊόν μπορεί να υποστεί βλάβη και η εγγύηση να ακυρωθεί.
22. Η επιφάνεια της συσκευής ίσως είναι ζεστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
23. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπια.
24. Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια ίσως είναι ζεστές κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
25. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών ίσως είναι υψηλή κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
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26. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με την πίσω πλευρά της στραμμένη στον τοίχο.
27. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
28. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας είναι φθαρμένα, ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι να επισκευαστεί από εξουσι-
οδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας.
29. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
30. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι σχεδιασμένος για οικιακή χρήση μόνο και όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
31. Μην αφαιρείτε ποτέ τους πλαστικούς αποστάτες που βρίσκονται στην πίσω πλευρά ή πλευρικά, διότι εξασφαλίζουν την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 
από τον τοίχο, η οποία είναι απαραίτητη για την κυκλοφορία του αέρα.
32. Ασφαλίστε προσεκτικά το γυάλινο πιάτο κατά τη μεταφορά της συσκευής για την αποφυγή θραύσης.
33. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι επικίνδυνο η συσκευή να επισκευάζεται ή να συντηρείται από οποιονδήποτε μη ειδικό, διότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το κάλυμμα 
που παρέχει προστασία από την ακτινοβολία των μικροκυμάτων πρέπει να αφαιρεθεί. Αυτό ισχύει και για την αλλαγή καλωδίου τροφοδοσίας ή της λυχνίας 
φωτισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένα κατάστημα σέρβις της εταιρείας.
34. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται μόνο για την απόψυξη (ξεπάγωμα), μαγείρεμα και ζέσταμα του φαγητού.
35. Χρησιμοποιήστε γάντια για να αφαιρέσετε το ζεσταμένο φαγητό από τον θάλαμο του φούρνου.
36. ΠΡΟΣΟΧΗ!  Όταν ανοίγετε το καπάκι ή το αλουμινόχαρτο περιτυλίγματος των σκευών μπορεί να εξέλθει ατμός.
37. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικα-
νότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ενήλικα υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους και έχοντας γνώση των ενδεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει 
να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
38. Σε περίπτωση που παράγεται καπνός, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να μην εξέλθει ο καπνός. 

Οδηγός εγκατάστασης
1.  Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα υλικά συσκευασίας που περιέχονται στο εσωτερικό του φούρνου. 
2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε τον φούρνο για τυχόν βλάβες, όπως μη ευθυγραμμισμένη ή λυγισμένη πόρτα, βλάβη σε εξαρτήματα και επιφάνειες στεγανοποίησης, 
σπασμένοι ή ξεσφιγμένοι μεντεσέδες και κλειδαριές πόρτας, χτυπήματα (βαθουλώματα) μέσα στον θάλαμο ή στην πόρτα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά, 
μην λειτουργείτε το φούρνο και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος σέρβις.
3. Ο φούρνος πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια η οποία μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής συμπεριλαμβανομένου και 
του βάρους των τροφίμων.
4. Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων κοντά σε πηγή που εκπέμπει θερμότητα, είτε σε υγρή επιφάνεια, είτε δίπλα σε εύφλεκτα υλικά.
5. Για τη σωστή λειτουργία του φούρνου, θα πρέπει να αφήσετε ένα διάκενο 20 εκατοστών πάνω από το φούρνο, 10 εκατοστών στην πίσω πλευρά και 5 
εκατοστών από τις πλευρικές επιφάνειες και 10 εκατοστών από τα πίσω τοιχώματα από το χώρο εγκατάστασης του φούρνου για την απαραίτητη κυκλοφορία 
του αέρα ψύξης.
6. Μη λειτουργείτε το φούρνο χωρίς το γυάλινο περιστρεφόμενο πιάτο, και το στήριγμα του περιστρεφόμενου πιάτου ή χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σωστά 
τα προαναφερόμενα παρελκόμενα. 
7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί κάποια βλάβη, δεν εφάπτεται με τα τοιχώματα του φούρνου και δεν βρίσκεται πάνω σε θερ-
μαινόμενες επιφάνειες. 
8. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που είναι συνδεδεμένος ο φούρνος είναι σε εύκολα προσβάσιμο σημείο ώστε να αποσυνδεθεί εύκολα σε περίπτωση κινδύνου. 
9. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες που αφορούν στη γείωση της συσκευής
Για την δική σας ασφάλεια η συσκευή πρέπει να γειωθεί σωστά. Η συσκευή συνοδεύεται με ένα καλώδιο το οποίο έχει γειωμένο καλώδιο και βύσμα και είναι 
απαραίτητο να συνδεθεί με μια γειωμένη πρίζα. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος , η γείωση μειώνει το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Συνίσταται ο φούρνος να τροφοδοτείται συνδεδεμένος σε ένα αυτόνομο κύκλωμα ασφαλείας. Αν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη τάση ρεύματος υπάρχει κίν-
δυνος πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος και πρόκλησης βλάβης στην συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Ακατάλληλη χρήση της γειωμένης πρίζας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Σημείωση:
1. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις οδηγίες που αφορούν στη γείωση συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
2. Σε περίπτωση ατυχήματος είτε ζημιάς στο φούρνο που οφείλονται σε λανθασμένες ηλεκτρικές συνδέσεις, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. 
Οι αγωγοί του καλωδίου είναι χρωματισμένοι σύμφωνα με τον παρακάτω κώδικα:
Πράσινο και Κίτρινο = Γείωση
Μπλε = Ουδέτερος
Καφέ = Ενεργό (Φάση)

Ραδιοσυχνοτικές παρεμβολές
Η λειτουργία του φούρνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση είτε σε παρεμφερή μηχανήματα. Όταν αυτό συμβεί, μπορείτε 
να μειώσετε είτε να εξαφανίσετε τις παρεμβολές παίρνοντας τα ακόλουθα μέτρα:
1. Καθαρίστε την πόρτα και τις εφαπτόμενες επιφάνειες του φούρνου.
2. Στρέψτε το δέκτη της κεραίας του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης προς άλλη κατεύθυνση.
3. Μεταφέρετε το φούρνο σε μια διαφορετική θέση σε σχέση με τη θέση που βρίσκεται ο δέκτης.
4. Απομακρύνετε την συσκευή τον από τον δέκτη.
5. Τοποθετήστε το φούρνο σε διαφορετική πρίζα από αυτή του δέκτη ώστε να μην βρίσκονται συνδεδεμένοι στο ίδιο κύκλωμα. 

Πριν επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Προτού καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εξετάστε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής είναι συνδεδεμένο στη πρίζα σωστά. Σε περίπτωση που το βύσμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, 
αποσυνδέστε το από την πρίζα για 10 δευτερόλεπτα και μετά επανασυνδέστε το.
2. Ελέγξτε αν έχει καεί κάποια ασφάλεια ή αν έχει προκληθεί κάποιο βραχυκύκλωμα. Αν τα παραπάνω δεν συμβαίνουν, ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας μια 
άλλη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι σωστά προγραμματισμένος και ότι έχετε θέσει το χρονοδιακόπτη σε ισχύ.
4. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει ασφαλίσει σωστά.
Αν βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες και η συσκευή δεν λειτουργεί, τότε επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις της εταιρείας. 
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το φούρνο με δική σας πρωτοβουλία. 
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Σκεύος / εξάρτημα / παρελκόμενο Χρήση με μικροκύματα

Πυρίμαχο γυαλί Ναι

Μη πυρίμαχο γυαλί Όχι

Πυρίμαχα κεραμικά Ναι

Ειδικά σκεύη φούρνων 
μικροκυμάτων

Ναι

Χαρτί κουζίνας Ναι

Μεταλλικός δίσκος Όχι

Μεταλλική σχάρα Όχι

Αλουμινόχαρτο & Σκεύη Αλουμινίου Όχι

O παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει για την σωστή επιλογή των σκευών για τον φούρνο σας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση/συχνότητα: 230-240V/50Hz

Ονομαστική ισχύς μικροκυμάτων: 700W

Χωρητικότητα θαλάμου: 20L

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό 
του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές 
αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα 
που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται 
να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, 
και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές 
ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, 
επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι 
εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης 
και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος 
Service του κατασκευαστή.

Περιγραφή βασικών τμημάτων

No. Τμήμα

1 Σύστημα ασφάλισης (ασφάλεια κλειδώματος) της πόρτας

2 Παράθυρο της πόρτας του θαλάμου

3 Δακτύλιος ολίσθησης

4 Περιστρεφόμενος Άξονας 

5 Πίνακας ελέγχου

6 Κυματοδηγός (Μην αφαιρέσετε την πλάκα μαρμαρυγίας, μίκα, που 
καλύπτει τον κυματοδηγό)

7 Γυάλινος δίσκος (πιάτο)

Βασικοί κανόνες για το ζέσταμα και το μαγείρεμα στους φούρνους μικροκυμάτων
1. Τοποθετήστε τις των τροφίμων με τον μεγαλύτερο όγκο στις άκρες του σκεύους.
2. Υπολογίστε σωστά το χρόνο λειτουργίας. Μαγειρέψτε στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο και εν συνεχεία θέστε σε λειτουργία για λίγα λεπτά ακόμα.
3. Καλύψτε το φαγητό με ειδικά καλύμματα. Η κάλυψη αποτρέπει το πιτσίλισμα και βοηθάει στο ομοιόμορφο μαγείρεμα/ζέσταμα.
4. Γυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό κατά την διάρκεια του μαγειρέματος/ζεστάματος για να επιταχύνετε την διαδικασία.
5. Αναδιατάξτε τα τρόφιμα όπως τα κεφτεδάκια στο μισό του συνολικού χρόνου ψησίματος και από πάνω προς τα κάτω και από το κέντρο του πιάτου προς 
τα έξω.

Κατάλληλα σκεύη για φούρνους μικροκυμάτων
1. Χρησιμοποιείτε πάντοτε σκεύη σχεδιασμένα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Τα μεταλλικά σκεύη δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους 
μικροκυμάτων. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει εάν ο κατασκευαστής καθορίζει το μέγεθος και το σχήμα των μεταλλικών δοχείων κατάλληλων για μαγείρεμα 
με μικροκύματα.
2. Μεταλλικά σκεύη δεν είναι κατάλληλα καθώς τα μικροκύματα δεν τα διαπερνούν. Αποφύγετε επίσης σκεύη με διακοσμητικά τμήματα (επίχρυσα) ή 
μεταλλικά εξαρτήματα.
3. Μη χρησιμοποιείτε σκεύη από ανακυκλωμένο χαρτί διότι μπορεί να περιέχουν μικρά μεταλλικά σωματίδια.
4. Στρογγυλά ή οβάλ σκεύη συνιστώνται για το μαγείρεμα περισσότερο από τετράγωνα ή μακρόστενα γιατί το φαγητό συνήθως καίγεται στα άκρα τους.
5. Μικρές λωρίδες αλουμινόχαρτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή καψίματος του φαγητού σε ορισμένα σημεία όπου το φαγητό είναι 
εκτεθειμένο. Προσοχή να μην τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα αλουμινόχαρτου και να αφήνετε πάντοτε μία απόσταση 2,54εκ. μεταξύ του αλουμινόχαρτου 
και των εσωτερικών τοιχωμάτων του φούρνου. 
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Πίνακας ελέγχου

• Οθόνη ένδειξης λειτουργιών και πληροφοριών
Εμφανίζονται οι χρόνοι λειτουργίας, η ισχύς, οι ενδείξεις των λειτουργιών και η τρέχουσα ώρα.

• Ισχύς / Επίπεδο ισχύος (Power)
Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος

• Ώρα
Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

• Αυτόματη λειτουργία απόψυξης (Auto defrost)
Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία για απόψυξη βάσει του βάρους των τροφίμων.

• Αυτόματα προγράμματα (Αuto cook)
Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα.

• Διακοπή λειτουργίας/ακύρωση (Stop/cancel)
Πατήστε το πλήκτρο μία φορά για να διακόψετε προσωρινά την λειτουργία του προγράμματος ή δύο φορές 
για να ακυρώσετε εντελώς το πρόγραμμα.
Χρησιμοποιείται επίσης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά.

• Έναρξη / Γρήγορη έναρξη (Start/quick start) 
Πιέστε το πλήκτρο για να εκκινήσετε τα προρυθμισμένα προγράμματα λειτουργίας της συσκευής (Start).
Πιέστε το πλήκτρο επανειλημμένα για να ορίσετε το χρόνο λειτουργίας του προγράμματος και να εκκινήσε-
τε την συσκευή άμεσα σε πλήρη ισχύ (Quick start).

• Χρόνος/Βάρος
Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ορίσετε την διάρκεια του προγράμματος, το βάρος και τις μερίδες των 
τροφίμων.

Οδηγίες λειτουργίας
• Όταν ο φούρνος συνδέεται για πρώτη φορά, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «1:01”, " ".
• Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, μετά από 28 δευτερόλεπτα αδράνειας, ο φούρνος θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής
• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, πιέστε το πλήκτρο STOP/ CANCEL μία φορά ή ανοίξτε την πόρτα για να θέσετε σε παύση το πρόγραμμα. 
Πιέστε το πλήκτρο START / QUICK START για συνέχιση του προγράμματος. Πιέστε το πλήκτρο STOP / CANCEL δύο φορές για να ακυρώσετε το πρόγραμμα.
• Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη λήξης (End) και η ηχητική ειδοποίηση θα ηχεί κάθε δύο λεπτά έως ότου πιέ-
σετε το πλήκτρο STOP / CANCEL ή ανοίξετε την πόρτα.
• Δεν χρειάζεται να πιέσετε το πλήκτρο STOP/CANCEL, τα προγράμματα λειτουργίας με μικροκύματα,το αυτόματο πρόγραμμα και το πρόγραμμα απόψυξης 
μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ τους απευθείας.
• Κατά την διάρκεια της ταχείας λειτουργίας και τα προγράμματα λειτουργίας με μικροκύματα, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την διάρκεια του προ-
γράμματος μέσω του επιλογέα time/WEIGHT.
• Κατά τη διαδικασία λειτουργίας του προγράμματος, αν πιέσετε ένα έγκυρο για την λειτουργία πλήκτρο, ο βομβητής ηχεί μία φορά, αλλά εάν πατήσετε ένα 
μη-έγκυρο για την λειτουργία πλήκτρο, ο βομβητής ηχεί δύο φορές.

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας
Το ρολόι της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία 12 ή 24 ωρών. Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα σε 12 ή 24 ώρες πιέζοντας 
το πλήκτρο CLOCK.
1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο CLOCK μία ή δύο φορές για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών ρολογιού 12 ή 24 ωρών.
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/WEIGHT για να ορίσετε την τιμή της ώρας.
3. Πιέστε το πλήκτρο CLOCK μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας.
4. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/WEIGHT για να ορίσετε την τιμή των λεπτών.
5. Πιέστε το πλήκτρο CLOCK μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μπορείτε να ελέγξετε (''να δείτε'') την τρέχουσα ώρα πιέζοντας το πλήκτρο CLOCK.

Ταχεία λειτουργία 
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προγραμματίσετε εύκολα το φούρνο σε λειτουργία με το 100% της ισχύος.
Σε κατάσταση αναμονής, απλώς πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο START / QUICK START για να ορίσετε τον χρόνο λειτουργίας, ο φούρνος αρχίζει να λει-
τουργεί αυτόματα με πλήρη ισχύ μετά από 2 δευτερόλεπτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, μπορείτε να ελέγξετε (''να δείτε'') την τρέχουσα επιλεγμένη ισχύ πιέζοντας το πλήκτρο POWER.

Λειτουργία μαγειρέματος με μικροκύματα
1. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο POWER για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/WEIGHT για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας. Η μέγιστη διαθέσιμη τιμή ρύθμισης είναι τα 60 λεπτά.
3. Πιέστε το πλήκτρο START / QUICK START για επιβεβαίωση.
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Πιέστε το πλήκτρο POWER για επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο ισχύος:

Διαδοχικά πατήματα πλήκτρου POWER Επίπεδο ισχύος (Ένδειξη)

Μία φορά 100% (100)

2 φορές 80% (80)

3 φορές 60% (60)

4 φορές 40% (40)

5 φορές 20% (20)

6 φορές 0% (00)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος πιέζοντας το πλήκτρο POWER. Η ακολουθία των 
βημάτων 1 και 2 μπορεί να εναλλάσσεται. 

Αυτόματη λειτουργία απόψυξης
Η διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος απόψυξης και το επίπεδο ισχύος επιλέγονται και ρυθμίζονται αυτόματα μόλις προγραμματιστεί το βάρος των 
τροφίμων. Το επιτρεπόμενο εύρος βάρους κατεψυγμένων τροφίμων κυμαίνεται από 100g έως 1800g.
1. Πιέστε το πλήκτρο AUTO DEFROST μία φορά.
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/WEIGHT δεξιόστροφα για να επιλέξετε την κατάλληλη τιμή (βάρος) ανάλογα με το βάρος των τροφίμων. 
3. Πατήστε το πλήκτρο START/QUICK START για επιβεβαίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης, η συσκευή θα σταματήσει για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να γυρίσετε τα τρόφιμα και, στη 
συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο START/QUICK START για να συνεχίσετε την λειτουργία.

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά
Ενεργοποιήστε την λειτουργία αυτή για να αποτρέψετε ενδεχόμενη ενεργοποίηση του φούρνου από παιδιά. 
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο STOP/CANCEL για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα ηχή-
σει μια ηχητική ειδοποίηση, ο φούρνος θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά και η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας κλειδώματος 
θα ανάψει. Στην κατάσταση κλειδώματος, όλα τα πλήκτρα απενεργοποιούνται (εκτός από το πλήκτρο STOP/CANCEL).
Για να ακυρώσετε την λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο STOP/CANCEL για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα ηχήσει μια ηχητική ειδοποίηση 
και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Αυτόματα προγράμματα 
Για τα τρόφιμα, στην ακόλουθη λειτουργία μαγειρέματος, δεν είναι απαραίτητο να προγραμματίσετε την διάρκεια λειτουργίας και την ισχύ. Αρκεί να ανα-
γνωρίσετε το είδος των τροφίμων που θέλετε να μαγειρέψετε, καθώς και το βάρος ή τις μερίδες αυτού του φαγητού. 
1. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο AUTO COOK για να επιλέξετε τον κωδικό φαγητού.
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα TIME/WEIGHT  για να ρυθμίσετε τις τιμές βάρους ή μερίδων στο πρόγραμμα ανάλογα το βάρος ή τις μερίδες των τροφίμων.
3. Πιέστε το πλήκτρο START/QUICK START για επιβεβαίωση.

Πίνακας αυτόματων προγραμμάτων

Κωδικός Τρόφιμο Σημειώσεις

1 Γάλα/Καφές (200 ml/φλιτζάνι, 1-3 φλιτζάνια) 1. Για το γάλα/τον καφέ και τις πατάτες, η οθόνη θα εμφανίσει τον αριθμό των 
μερίδων αντί του βάρους των τροφίμων.
2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, μπορείτε να ελέγξετε το 
τρέχον πρόγραμμα πιέζοντας το πλήκτρο AUTO COOK.
3. Το αποτέλεσμα του αυτόματου μαγειρέματος εξαρτάται από παράγοντες 
όπως το σχήμα και το μέγεθος των τροφίμων, την προσωπική σας προτίμηση 
ως προς το ''ιδανικό ψήσιμο'' ορισμένων τροφίμων και ακόμη και πόσο καλά 
τυχαίνει να τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο φούρνο. Εάν το αποτέλεσμα σε κάθε 
περίπτωση δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το χρόνο 
μαγειρέματος ανάλογα με την προτίμησή σας.

2 Ρύζι (150-600g)

3 Μακαρόνια (100g, 200g, 300g)

4 Πατάτες (230 g/μερίδα, 1-3 μερίδες)

5 Αυτόματο πρόγραμμα αναθέρμανσης (200-800g)

6 Ψάρι (200-600g)

7 Ποπ κορν (99 g)

8 Πίτσα (150 g, 300 g, 450 g)

Φροντίδα και καθαρισμός
1. Απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα πριν την διαδικασία καθαρισμού.
2. Διατηρήστε τα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου του φούρνου καθαρά. Καθαρίστε τα υπολείμματα των τροφίμων από τα τοιχώματα, την πόρτα και τον 
πάτο του φούρνου χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί.  Ήπια απορρυπαντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επίμονων λεκέδων. 
Αποφύγετε τη χρήση καθαριστικών σε μορφή σπρέι ή άλλων ισχυρών καθαριστικών. Μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις επιφάνειες της πόρτας του 
φούρνου.
3. Οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής πρέπει να καθαρίζονται με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί. Για να αποφύγετε βλάβες στα λειτουργικά εξαρτήματα 
που βρίσκονται στο εσωτερικό του φούρνου, δεν πρέπει να εισέρχεται νερό στις θυρίδες εξαερισμού.
4. Καθαρίζετε και τις δύο πλευρές της πόρτας και το παραθύρου, τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη συχνά με ένα ελαφρώς 
νοτισμένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά.
5. Δεν επιτρέπεται η χρήση συστημάτων καθαρισμού με ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
6. Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί. Καθαρίστε τον πίνακα με ένα μαλακό, ελαφρώς νοτισμένο πανί. Κατά τον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου, 
αφήστε ανοιχτή την πόρτα του φούρνου για να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση του φούρνου.
7. Εάν ο ατμός συσσωρεύεται μέσα ή γύρω από το εξωτερικό της πόρτας του φούρνου, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο 
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φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής.
8. Είναι απαραίτητο, περιστασιακά, να αφαιρέσετε το γυάλινο δίσκο για καθαρισμό. Πλύνετε το δίσκο σε ζεστό νερό ή σε πλυντήριο πιάτων.
9. Ο δακτύλιος ολίσθησης και το δάπεδο του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η δημιουργία θορύβου. Απλά καθαρίστε την τον 
πάτο του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό. Ο δακτύλιος μπορεί να πλυθεί σε ήπιο, σαπουνόνερο ή σε πλυντήριο πιάτων. Κατά την επανατοποθέτηση του 
δακτυλίου, βεβαιωθείτε πως τον έχετε τοποθετήσει με τον σωστό τρόπο.
10. Απομακρύνετε τις οσμές από το φούρνο σας παρασκευάζοντας ένα μίγμα προσθέτοντας ένα φλιτζάνι νερού και το χυμό και το ξύσμα ενός λεμονιού 
σε ένα ειδικό μπολ για φούρνους μικροκυμάτων. Ενεργοποιήστε τον φούρνο σε λειτουργία μικροκυμάτων για 5 λεπτά. Σκουπίστε καλά τις επιφάνειες και 
στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
11. Σε περίπτωση που καεί η λυχνία φωτισμού, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για να ενημερωθείτε με τον τρόπο αντικατάστασης της λυχνίας.
12. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν εναποθέσεις και υπολείμματα τροφίμων. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή 
κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση των επιφανειών του, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη διάρκεια ζωής της συσκευής και θα 
μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε καταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας.
13. Παρακαλούμε να μην απορρίπτετε αυτή τη συσκευή στον κάδο απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, παραδώστε την συσκευή στα 
τοπικά σημεία συλλογής μη λειτουργικών ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση.






