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ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ

Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την αγορά σας. Πιστεύουμε ότι
σύντομα θα βρείτε άφθονα στοιχεία ότι μπορείτε πραγματικά να
βασιστείτε στα προϊόντα μας. Για να διευκολύνουμε τη χρήση της
συσκευής, επισυνάπτουμε το παρόν περιεκτικό εγχειρίδιο
οδηγιών.
Οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τη νέα συσκευή
σας. Διαβάστε τις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
για πρώτη φορά.
Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν έχει
υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε ζημιά που
προκλήθηκε από τη μεταφορά, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την τοπική αποθήκη από την οποία
παραδόθηκε το προϊόν. Θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην
απόδειξη ή το δελτίο παράδοσης.
Σας ευχόμαστε να ευχαριστηθείτε τη νέα οικιακή
συσκευή σας.
Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση για
θέρμανση τροφίμων και ποτών με τη χρήση
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, μόνο για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική
χρήση.
Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για τον χρήστη.
Περιγράφουν τη συσκευή και πώς να τη χρησιμοποιείτε.
Ισχύουν επίσης για διαφορετικούς τύπους συσκευών, επομένως
ενδέχεται να βρείτε ορισμένες περιγραφές λειτουργιών που
μπορεί να μην ισχύουν για τη συσκευή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην αγγίζετε ποτέ τις επιφάνειες των
συσκευών θέρμανσης ή μαγειρέματος. Θα
ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά σε
ασφαλή απόσταση. Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων!
Ενέργεια μικροκυμάτων και υψηλή τάση!
Μην αφαιρείτε το κάλυμμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
ζεσταίνονται κατά τη χρήση. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα
ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία. Τα
παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά,
εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη. Τα παιδιά θα πρέπει
να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω
των 8 ετών ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης χωρίς επίβλεψη, ή
αν δεν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής, ώστε να κατανοήσουν όλους
τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να
γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών ή
επιβλέπονται.
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά
ηλικίας κάτω των 8 ετών.
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• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή βρίσκεται στη
συνδυαστική λειτουργία, τα παιδιά δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούν τον φούρνο παρά μόνο υπό την επίβλεψη
ενηλίκων λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.
(Μόνο για το μοντέλο με λειτουργία γκριλ).
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η πόρτα ή τα στεγανωτικά της
πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να
λειτουργείται μέχρι να επισκευαστεί από κάποιο αρμόδιο
άτομο.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο
εκτός από το αρμόδιο άτομο να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνει αφαίρεση κάποιου
καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση
στην ενέργεια μικροκυμάτων.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: τα υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει
να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να
εκραγούν.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Μην αφαιρείτε τα πόδια του φούρνου, μην φράσσετε τις
διεξόδους αέρα του φούρνου.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε
φούρνους μικροκυμάτων.
• Κατά τη θέρμανση τροφίμων σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία,
να παρακολουθείτε τον φούρνο γιατί υπάρχει πιθανότητα
ανάφλεξης.
• Αν παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε
από το ρεύμα τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή
για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες.
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• Η θέρμανση ποτών στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να
οδηγήσει σε καθυστερημένη έκρηξη βρασμού, επομένως
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τον χειρισμό του δοχείου.
• Πρέπει να ανακατεύετε ή να ανακινείτε το περιεχόμενο στα
μπιμπερό και τα βαζάκια παιδικών τροφών, και να ελέγχετε
τη θερμοκρασία πριν την κατανάλωση, για να αποφευχθούν
εγκαύματα.
• Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα βραστά αυγά
δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων γιατί
μπορεί να εκραγούν, ακόμα και αφού έχει ολοκληρωθεί η
θέρμανση στον φούρνο.
• Κατά τον καθαρισμό των επιφανειών της πόρτας, του
στεγανωτικού της πόρτας, της κοιλότητας του φούρνου,
χρησιμοποιείτε μόνο ήπια, μη δραστικά σαπούνια ή
απορρυπαντικά με σφουγγάρι ή μαλακό πανί.
• Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται
τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
• Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί
να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, κάτι που ενδέχεται να
επηρεάσει δυσμενώς τη διάρκεια ζωής της συσκευής και
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
• Αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευή, τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο σέρβις ή από αντίστοιχα εξειδικευμένο τεχνικό
προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη
του τραπεζιού ή της επιφάνειας εργασίας.
• Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό
χρονόμετρο ή σύστημα τηλεχειρισμού για να αποφύγετε
επικίνδυνες καταστάσεις.
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• Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάμπα στο εσωτερικό του
φούρνου. Πρέπει πάντα να αντικαθίσταται από τους
τεχνικούς της Gorenje.
• Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό,
καθαριστές υψηλής πίεσης, αιχμηρά αντικείμενα, λειαντικά
καθαριστικά, λειαντικά σφουγγάρια και προϊόντα για την
αφαίρεση των λεκέδων για τον καθαρισμό της συσκευής.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακάτω παρατίθενται, όπως και σε όλες τις συσκευές,
ορισμένοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται και μέτρα
προστασίας για να εξασφαλίσετε κορυφαία απόδοση αυτού του
φούρνου:

1. Πάντα να έχετε τον γυάλινο δίσκο, τους βραχίονες κύλισης,
τον συζευκτήρα και το σύστημα κύλισης στη θέση τους όταν
λειτουργείτε τον φούρνο.
2. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο για οποιονδήποτε άλλο λόγο
πέρα από την προετοιμασία τροφίμων, όπως για να
στεγνώσετε ρούχα, χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο
που δεν είναι φαγητό, ή για σκοπούς αποστείρωσης.
3. Μην λειτουργείτε τον φούρνο όταν είναι άδειος. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στον φούρνο.
4. Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα του φούρνου για
οποιοδήποτε είδος αποθήκευσης, όπως έγγραφα, βιβλία
μαγειρικής, κλπ.
5. Μην μαγειρεύετε τρόφιμα που περιβάλλονται από μεμβράνη,
όπως κρόκους αυγών, πατάτες, συκωτάκια κοτόπουλου, κλπ.
χωρίς πρώτα να τα τρυπήσετε αρκετές φορές με ένα πιρούνι.
6. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα του εξωτερικού
περιβλήματος.
7. Σε καμία περίπτωση μην αφαιρείτε εξαρτήματα από τον
φούρνο, όπως τα πόδια, τον συζευκτήρα, τις βίδες, κλπ.
8. Μην μαγειρεύετε τα τρόφιμα απευθείας πάνω στον γυάλινο
δίσκο. Τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα ή πάνω σε κατάλληλο
μαγειρικό σκεύος πριν τα τοποθετήσετε στον φούρνο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μαγειρικά σκεύη που δεν πρέπει να
χρησιμοποιείτε στον φούρνο μικροκυμάτων σας:
– Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά τηγάνια ή πιάτα με
μεταλλικές λαβές.
– Μην χρησιμοποιείτε τίποτα με μεταλλική επένδυση.
– Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια δεσίματος πάνω σε
πλαστικές σακούλες.
– Μην χρησιμοποιείτε πιάτα μελαμίνης καθώς περιέχουν ένα
υλικό που απορροφά την ενέργεια μικροκυμάτων. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει ραγίσματα ή καψίματα στα πιάτα
και θα επιβραδύνει την ταχύτητα μαγειρέματος.
– Μην χρησιμοποιείτε επιτραπέζια σκεύη Centura. Το
σμάλτο δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο
μικροκυμάτων. Τα φλιτζάνια Corelle Livingware με
κλειστό χερούλι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
– Μην μαγειρεύετε σε δοχείο με περιορισμένο άνοιγμα,
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όπως μπουκάλια αναψυκτικών ή σφραγισμένα μπουκάλια
λαδιού, καθώς μπορεί να εκραγούν εάν θερμανθούν σε
φούρνο μικροκυμάτων.
– Μην χρησιμοποιείτε συμβατικά θερμόμετρα κρέατος ή
καραμέλας.
– Υπάρχουν διαθέσιμα θερμόμετρα ειδικά για μαγείρεμα
σε φούρνο μικροκυμάτων. Αυτά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.
Τα σκεύη για φούρνο μικροκυμάτων πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Μην επιχειρήσετε να τηγανίσετε τρόφιμα σε αυτόν τον φούρνο.
Να θυμάστε ότι ο φούρνος μικροκυμάτων θερμαίνει μόνο
το υγρό σε ένα δοχείο και όχι το ίδιο το δοχείο.
Επομένως, παρόλο που το καπάκι ενός δοχείου δεν είναι
ζεστό στην αφή όταν αφαιρείται από τον φούρνο, να
θυμάστε ότι το τρόφιμο/υγρό στο εσωτερικό θα
απελευθερώνει την ίδια ποσότητα ατμού ή/και σταγονιδίων
όταν αφαιρείται το καπάκι όπως στο συμβατικό μαγείρεμα.
Πάντα να ελέγχετε τη θερμοκρασία των μαγειρεμένων
τροφίμων, ειδικά αν θερμαίνετε ή μαγειρεύετε
τρόφιμα/υγρά για μωρά. Συνιστάται να μην καταναλώνετε
ποτέ τρόφιμα/υγρά κατευθείαν από τον φούρνο, αλλά να
τα αφήνετε για λίγα λεπτά και να ανακατεύετε τα
τρόφιμα/υγρά ώστε η θερμότητα να κατανέμεται
ομοιόμορφα.
Τα τρόφιμα που περιέχουν μείγμα λίπους και νερού, π.χ.
ζωμός, θα πρέπει να βρίσκονται για 30-60 δευτερόλεπτα
στον φούρνο αφού απενεργοποιηθεί. Αυτό γίνεται ώστε να
ηρεμήσει το μείγμα και να αποφευχθεί το κόχλασμα όταν
τοποθετηθεί ένα κουτάλι στο φαγητό/υγρό ή προστεθεί
ένας κύβος ζωμού.
Όταν προετοιμάζετε/μαγειρεύετε φαγητό/υγρό, να θυμάστε
ότι υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα, π.χ. χριστουγεννιάτικη
πουτίγκα, μαρμελάδα και μείγμα σταφίδων και φρούτων, τα
οποία θερμαίνονται πολύ γρήγορα. Κατά τη θέρμανση ή το
μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή
ζάχαρη, μην χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία.
Το μαγειρικό σκεύος μπορεί να ζεσταθεί λόγω της
θερμότητας που μεταφέρεται από τα θερμαινόμενα τρόφιμα.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν η κορυφή και τα χερούλια του
σκεύους καλύπτονται από πλαστική μεμβράνη. Μπορεί να
χρειαστούν πιάστρες για να χειριστείτε το σκεύος.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην κοιλότητα του
φούρνου:

a) Μην μαγειρεύετε περισσότερο απ' ό,τι πρέπει τα τρόφιμα.
Παρακολουθείτε προσεκτικά τον φούρνο μικροκυμάτων αν
τοποθετήσετε χαρτί, πλαστικό ή άλλα εύφλεκτα υλικά στο
εσωτερικό του φούρνου για να διευκολυνθεί το μαγείρεμα.
b) Αφαιρέστε τυχόν συρματάκια από τις σακούλες πριν τις
τοποθετήσετε στον φούρνο.
c) Αν τυχόν τα υλικά μέσα στον φούρνο αναφλεγούν,
κρατήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή, κλείστε τον
διακόπτη τοίχου ή κατεβάστε την ασφάλεια στον πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΘΟΝΗ
Φούρνος μικροκυμάτων / Γκριλ / Συνδυασμός
Βάρος / Χρόνος / Απόψυξη
Χρονόμετρο κουζίνας / Ρολόι

Διακοπή / Διαγραφή
Έναρξη / +30 δευτερόλεπτα / Επιβεβαίωση

Χρονόμετρο
Αυτόματο μενού
Βάρος

ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Σύστημα κλειδώματος πόρτας
Παράθυρο φούρνου
Δακτύλιος κύλισης
Γυάλινος δίσκος
Πίνακας ελέγχου

Σχάρα γκριλ
(Να χρησιμοποιείται μόνο για το γκριλ ή για τη
συνδυαστική λειτουργία και να τοποθετείται πάνω
στον γυάλινο δίσκο)
A.
B.
C.
D.
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Γυάλινος δίσκος
Κέντρο (κάτω)
Στήριγμα περιστρεφόμενου δίσκου
Δακτύλιος περιστρεφόμενου δίσκου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιεί σύγχρονο ηλεκτρονικό
έλεγχο για να προσαρμόσει τις παραμέτρους μαγειρέματος ώστε να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις μαγειρικές σας ανάγκες.
1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων μπει στο ρεύμα, θα εμφανιστεί
η ένδειξη "0:00" και ο βομβητής θα χτυπήσει μία φορά.
1. Πατήστε το κουμπί "
αναβοσβήνουν.

" δύο φορές. Τα ψηφία της ώρας

2. Περιστρέψτε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τα ψηφία της
ώρας. Οι τιμές θα πρέπει να είναι από 0 μέχρι 23.
3. Πατήστε το κουμπί "
αναβοσβήνουν.

". Τα ψηφία των λεπτών

4. Περιστρέψτε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τα ψηφία των
λεπτών. Οι τιμές θα πρέπει να είναι από 0 μέχρι 59.
5. Πατήστε το κουμπί " " για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση
του ρολογιού. Το ":" αναβοσβήνει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Αν το ρολόι δεν ρυθμιστεί, δεν θα λειτουργεί κατά την
ενεργοποίηση.

2. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

2.

Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του ρολογιού, αν δεν υπάρχει
λειτουργία σε 1 λεπτό, ο φούρνος θα επιστρέψει στην
προηγούμενη κατάσταση αυτόματα.

1.

Πατήστε το κουμπί "
ένδειξη "P100".

" μία φορά και θα εμφανιστεί η

2.

Πατήστε το κουμπί "

" τέσσερις φορές ή περιστρέψτε

το κουμπί " " για να επιλέξετε την ισχύ μικροκυμάτων. Οι
ενδείξεις "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" θα
εμφανιστούν με τη σειρά
3.

Πατήστε το κουμπί " " για επιβεβαίωση.

4.

Περιστρέψτε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τον χρόνο
μαγειρέματος. (Η ρύθμιση του χρόνου πρέπει να είναι
0:05- 95:00.)
Πατήστε το κουμπί " " για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

5.
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Διάγραμμα ισχύος μικροκυμάτων

3. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟ
ΓΚΡΙΛ

Ισχύς μικροκυμάτων 100%

80%

50%

30%

10%

Ένδειξη

P80

P50

P30

P10

P100

1.

Πατήστε το κουμπί "
ένδειξη "P100".

" μία φορά και θα εμφανιστεί η

2.

Πατήστε το κουμπί "

" τέσσερις φορές ή περιστρέψτε

το κουμπί " " για να επιλέξετε την ισχύ του γκριλ.
3.

Πατήστε το κουμπί " " για επιβεβαίωση όταν θα
εμφανιστεί η ένδειξη "G" στην οθόνη LED.

4.

Περιστρέψτε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τον χρόνο
του γκριλ. (Η ρύθμιση του χρόνου πρέπει να είναι 0:0595:00.)

5.

Πατήστε το κουμπί " " για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν περάσει ο μισός χρόνος του γκριλ, ο
φούρνος θα ηχήσει δύο φορές. Αυτό είναι φυσιολογικό. Για
να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα στο ψήσιμο του φαγητού, θα
πρέπει να γυρίσετε το φαγητό, να κλείσετε την πόρτα και στη
συνέχεια να πατήσετε το κουμπί " " για να συνεχίσετε το
μαγείρεμα. Αν δεν κάνετε κάτι, θα συνεχίσει να λειτουργεί.
4. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

1.

Πατήστε το κουμπί "
ένδειξη "P100".

" μία φορά και θα εμφανιστεί η

2.

Πατήστε το κουμπί "

" τέσσερις φορές ή περιστρέψτε

το κουμπί " " για να επιλέξετε την ισχύ συνδυασμού. Οι
ενδείξεις "C-1(55%microwave+45% grill)" και "C-2
(36%microwave+64%grill)" θα εμφανιστούν με τη σειρά.
3.

Πατήστε το κουμπί " " για επιβεβαίωση.

4.

Περιστρέψτε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τον χρόνο
μαγειρέματος. (Η ρύθμιση του χρόνου πρέπει να είναι
0:05- 95:00.)
Πατήστε το κουμπί " " για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

5.
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5. ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

1.

2.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί " " για να
μαγειρέψετε με επίπεδο ισχύος 100% για 30
δευτερόλεπτα. Κάθε πάτημα του ίδιου κουμπιού μπορεί
να προσθέσει 30 δευτερόλεπτα. Ο μέγιστος χρόνος
μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.
Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με μικροκύματα, γκριλ
και συνδυασμό των δύο, και κατά τη διαδικασία απόψυξης,
πατήστε το κουμπί " " για να αυξήσετε τον χρόνο
μαγειρέματος.

3.

Στην κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε το κουμπί " "
αριστερά για να επιλέξετε απευθείας τον χρόνο
μαγειρέματος. Αφού επιλέξετε τον χρόνο, πατήστε " " για
να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Η ισχύς μικροκυμάτων είναι
στο 100%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην κατάσταση του αυτόματου μενού και της
απόψυξης κατά βάρος, ο χρόνος μαγειρέματος δεν μπορεί να
αυξηθεί πατώντας το κουμπί " ".

6. ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΑ
ΒΑΡΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί "
την ένδειξη "dEF1".

" μία φορά. Η οθόνη θα εμφανίσει

2. Περιστρέψτε το κουμπί " " για να επιλέξετε το βάρος
του φαγητού. Το εύρος του βάρους είναι 100-2.000 γρ.
3. Πατήστε το κουμπί " " για να ξεκινήσει η απόψυξη.

7. ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΑ
ΧΡΟΝΟ

1. Πατήστε το κουμπί " " δύο φορές. Η οθόνη θα
εμφανίσει την ένδειξη "dEF2".
2. Περιστρέψτε το κουμπί " " για να επιλέξετε τον χρόνο
μαγειρέματος.
3. Πατήστε το κουμπί " " για να ξεκινήσει η απόψυξη.

8. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΠΟΛΛΩΝ
ΣΤΑΔΙΩΝ

Μπορούν να οριστούν δύο στάδια το πολύ. Αν το ένα στάδιο
είναι η απόψυξη, θα πρέπει να οριστεί σαν πρώτο στάδιο. Ο
βομβητής θα χτυπήσει μία φορά μετά από κάθε στάδιο και θα
ξεκινήσει το επόμενο στάδιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατόν να οριστεί το αυτόματο μενού
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σαν ένα από τα πολλά στάδια.
Παράδειγμα: αν θέλετε να αποψύξετε το φαγητό για 5 λεπτά
και στη συνέχεια να μαγειρέψετε με ισχύ μικροκυμάτων 80%
για 7 λεπτά.
Τα βήματα είναι τα εξής:

9. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1.

Πατήστε το κουμπί " " δύο φορές. Η οθόνη θα
εμφανίσει την ένδειξη "dEF2".

2.

Περιστρέψτε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τον χρόνο
απόψυξης στα 5 λεπτά.

3.

Πατήστε το κουμπί " " μία φορά.

4.

Περιστρέψτε το κουμπί " " για να επιλέξετε ισχύ
μικροκυμάτων 80% μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "P80".

5.

Πατήστε το κουμπί " " για επιβεβαίωση.

6.

Περιστρέψτε το κουμπί " " για να ρυθμίσετε τον χρόνο
απόψυξης στα 7 λεπτά.

7.

Πατήστε το κουμπί " " για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

1.

Πατήστε το κουμπί "
ένδειξη 00:00.

2.

Περιστρέψτε το κουμπί " " για να εισαγάγετε τον χρόνο
του χρονόμετρου. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι
95 λεπτά.
Πατήστε το κουμπί " " για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος του χρονόμετρου, ο
βομβητής θα χτυπήσει 5 φορές. Αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί
(σύστημα 24 ωρών), η οθόνη LED θα εμφανίσει την
τρέχουσα ώρα.

3.
4.

". Η οθόνη LED θα εμφανίσει την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος της κουζίνας είναι διαφορετικός από το
σύστημα 24 ωρών. Το χρονόμετρο της κουζίνας είναι
χρονόμετρο.

10. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΝΟΥ
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1.

Στην κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε το κουμπί " "
προς τα δεξιά για να επιλέξετε μενού από το "A-1" μέχρι
το "A-8".

2.

Πατήστε το κουμπί " " για να επιβεβαιώσετε το μενού
που επιλέξατε.

3.

Περιστρέψτε το κουμπί " " για να επιλέξετε το βάρος
του φαγητού.

4.
5.

Πατήστε το κουμπί " " για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής χτυπάει
πέντε φορές.

Μενού

Βάρος

Ένδειξη

A-1
Πίτσα

200 γρ.

200

400 γρ.

400

250 γρ.

250

350 γρ.

350

450 γρ.

450

200 γρ.

200

300 γρ.

300

400 γρ.

400

50 γρ. (με νερό 450 γρ.)

50

100 γρ. (με νερό 800 γρ.)

100

200 γρ.

200

400 γρ.

400

600 γρ.

600

250 γρ.

250

350 γρ.

350

450 γρ.

450

1 φλιτζάνι (120ml)

1

2 φλιτζάνια (240ml)

2

3 φλιτζάνια (360ml)

3

50 γρ.

50

100 γρ.

100

A-2
Κρέας

A-3
Λαχανικά

A-4
Ζυμαρικά

A-5
Πατάτα

A-6
Ψάρι

A-7
Ποτά

A-8
Ποπ κορν
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11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ

Κλείδωμα: Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί " "
για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μακροσκελές ηχητικό σήμα
που υποδηλώνει ότι ενεργοποιήθηκε η κατάσταση κλειδώματος
για παιδιά. Αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί, η οθόνη θα εμφανίσει την
τρέχουσα ώρα. Διαφορετικά, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "
".
Απενεργοποίηση κλειδώματος: Στην κατάσταση κλειδώματος,
πατήστε το κουμπί " " για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα
μακροσκελές ηχητικό σήμα που υποδηλώνει ότι
απενεργοποιήθηκε η κατάσταση κλειδώματος.

12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΗΣ

1. Στην κατάσταση μικροκυμάτων, γκριλ και συνδυασμού των
δύο, πατήστε το κουμπί " ". Η τρέχουσα ισχύς θα
εμφανιστεί για 2-3 δευτερόλεπτα.
2. Κατά την κατάσταση μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί " "
για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα. Θα εμφανιστεί για 2-3
δευτερόλεπτα.

12. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. Ο βομβητής θα χτυπήσει μία φορά όταν περιστρέψετε τον
διακόπτη στην αρχή.
2. Το κουμπί " " πρέπει να πατηθεί για να συνεχιστεί το
μαγείρεμα αν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος.
3. Μόλις οριστεί το πρόγραμμα μαγειρέματος, το " " δεν μπορεί
να πατηθεί για 1 λεπτό. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα. Η
ρύθμιση θα ακυρωθεί.
4. Ο βομβητής θα χτυπήσει μία φορά αν το πάτημα είναι
αποτελεσματικό, ενώ δεν θα χτυπήσει αν το πάτημα δεν είναι
αποτελεσματικό.
5. Ο βομβητής θα χτυπήσει πέντε φορές για να σας υπενθυμίσει
ότι ολοκληρώθηκε το μαγείρεμα.
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ
1. Πριν καθαρίσετε τον φούρνο, απενεργοποιήστε τον και
βγάλτε τον από την πρίζα.
2. Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Όταν
δημιουργούνται λεκέδες και πιτσιλιές από τα τρόφιμα και
τα υγρά στα τοιχώματα του φούρνου, καθαρίστε τα με
ένα νωπό πανί. Δεν συνιστάται η χρήση σκληρών
απορρυπαντικών ή λειαντικών.
3. Η εξωτερική επιφάνεια του φούρνου πρέπει να
καθαρίζεται με νωπό πανί. Για να αποτρέψετε ζημιές στα
λειτουργικά
μέρη στο εσωτερικό του φούρνου, δεν θα πρέπει να
περνάει νερό μέσα στα ανοίγματα εξαερισμού.
4. Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί. Καθαρίστε
με ένα μαλακό, νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά, λειαντικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι
στον πίνακα ελέγχου.
5. Αν συσσωρευτεί ατμός μέσα ή γύρω από το εξωτερικό
της πόρτας του φούρνου, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων
λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας και σε καμία
περίπτωση δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της συσκευής.
6. Είναι απαραίτητο να αφαιρείτε περιστασιακά τον γυάλινο
δίσκο για καθάρισμα. Πλύνετε τον δίσκο σε ζεστό νερό ή
στο πλυντήριο πιάτων.
7. Ο δακτύλιος κύλισης και η κάτω επιφάνεια της κοιλότητας
του φούρνου θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να
αποφεύγεται ο υπερβολικός θόρυβος. Απλά σκουπίστε
την κάτω επιφάνεια του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό,
νερό ή καθαριστικό παραθύρων και στεγνώστε. Ο
δακτύλιος κύλισης μπορεί να πλυθεί με νερό και ήπιο
σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων. Οι ατμοί μαγειρέματος
συλλέγονται κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενης
χρήσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν την
κάτω επιφάνεια ή τα ροδάκια του δακτυλίου κύλισης.
Κατά την αφαίρεση του δακτυλίου κύλισης από την κάτω
επιφάνεια της κοιλότητας του φούρνου για τον
καθαρισμό, φροντίστε να τον τοποθετήσετε στη σωστή
θέση.
8. Αφαιρέστε τις οσμές από τον φούρνο σας τοποθετώντας
ένα φλιτζάνι νερό μαζί με τον χυμό και τη φλούδα ενός
λεμονιού σε ένα βαθύ μπολ κατάλληλο για χρήση στον
φούρνο μικροκυμάτων. Λειτουργήστε τον φούρνο για 5
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λεπτά, σκουπίστε διεξοδικά και στεγνώστε με ένα μαλακό
πανί.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Μην πετάτε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά
απορρίμματα στο τέλος της ζωής της, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν
τον τρόπο, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά της συσκευασίας έχουν
αφαιρεθεί από το εσωτερικό της πόρτας.
Επιθεωρήστε τον φούρνο αφού αφαιρέσετε τη
συσκευασία για να δείτε αν υπάρχουν ζημιές
όπως:
– Μη ευθυγραμμισμένη πόρτα
– Κατεστραμμένη πόρτα
– Βαθουλώματα ή τρύπες στο παράθυρο της πόρτας και την
οθόνη
– Βαθουλώματα στην κοιλότητα
Αν εντοπίσετε κάτι από τα παραπάνω, ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε
τον φούρνο.
Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων ζυγίζει περίπου15
κιλά και πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια
αρκετά στιβαρή ώστε να υποστηρίξει αυτό το βάρος.
Ο φούρνος πρέπει να τοποθετείται μακριά από υψηλές
θερμοκρασίες και ατμό.
ΜΗΝ τοποθετείτε τίποτα πάνω από τον φούρνο.
ΜΗΝ αφαιρείτε το στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου.
Όπως με κάθε συσκευή, απαιτείται στενή επίβλεψη
όταν χρησιμοποιείται από παιδιά.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος
είναι εύκολα προσβάσιμη έτσι ώστε να μπορείτε να
βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα γρήγορα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Διαφορετικά, θα πρέπει
να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής
χρησιμοποιώντας έναν διακόπτη από το κύκλωμα. Σε
αυτή την περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες
διατάξεις των προτύπων ηλεκτρικής ασφάλειας. Το
προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σωστά σε γειωμένη
υποδοχή με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα (230
V/50 Hz). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ!
Αυτός ο φούρνος χρειάζεται παροχή ρεύματος 1,3 KVA.
Συνιστάται να συμβουλευτείτε μηχανικό συντήρησης
πριν την τοποθέτηση του φούρνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο φούρνος προστατεύεται με εσωτερική
ασφάλεια 250V, 10 amp.
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ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΙ
1. Τοποθετήστε το

πρότυπο στο κάτω μέρος
του ντουλαπιού.

2. Κάντε τα σημάδια στο

κάτω μέρος του
ντουλαπιού σύμφωνα με
τα σημάδια "a" στο
πρότυπο.
Α Κεντρική γραμμή
Β Βραχίονας
C Βίδες A
3. Αφαιρέστε το πρότυπο

από το κάτω μέρος του
ντουλαπιού και στερεώστε
τον βραχίονα με τη βίδα
Α.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ
ΦΟΥΡΝΟ
4. Τοποθετήστε τον

φούρνο μέσα στο
ντουλάπι.
–
Βεβαιωθείτε ότι το
πίσω μέρος του
φούρνου είναι
ασφαλισμένο με
τον βραχίονα.
–
Μην κόψετε το
καλώδιο
τροφοδοσίας.
5. Ανοίξτε την πόρτα,

στερεώστε τον φούρνο
στο ντουλάπι με μια βίδα
(D) στην οπή
εγκατάστασης.
Στη συνέχεια,
στερεώστε το πλαστικό
κάλυμμα στην οπή
εγκατάστασης (E).
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατανάλωση ενέργειας .............................. 230V~50Hz,1250W
Ισχύς εξόδου ................................................................. 800W
Αντίσταση γκριλ .......................................................... 1000W
Συχνότητα λειτουργίας .............................................. 2450MHz
Εξωτερικές διαστάσεις ........ 595mm(Π)x388mm(Υ)x345mm(Β)
Χωρητικότητα φούρνου ............................................. 20 λίτρα
Βάρος χωρίς τη συσκευασία ............................. Περίπου 15 κιλά
Επίπεδο θορύβου .............................................. Lc < 58 dB (A)
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου .............................245 mm

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ).
Η παρούσα οδηγία αποτελεί το πανευρωπαϊκό
πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση των
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές
στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή παρόμοιο εξοπλισμό. Στην
περίπτωση παρεμβολών, μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες
διαδικασίες για να τις εξουδετερώσετε ή να τις μειώσετε.
a) Καθαρίστε την πόρτα και την επιφάνεια σφράγισης του
φούρνου.
b) Τοποθετήστε το ραδιόφωνο, την τηλεόραση κ.λπ.
όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον φούρνο.
c) Χρησιμοποιήστε μια σωστά εγκατεστημένη κεραία για
το ραδιόφωνο, την τηλεόρασή σας, κ.λπ. ώστε να έχετε
ισχυρή λήψη σήματος.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
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ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
1. Αν ο φούρνος δεν λειτουργεί καθόλου, οι πληροφορίες
στην οθόνη δεν εμφανίζονται ή οι ενδείξεις στην οθόνη
εξαφανίστηκαν:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι στην πρίζα με
ασφάλεια. Αν δεν είναι, αφαιρέστε το καλώδιο από την
πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το
ξανά με ασφάλεια.
2. Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις για να δείτε αν έχει καεί ή
έχει πέσει κάποια ασφάλεια. Αν φαίνεται να
λειτουργούν σωστά, ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας μια
άλλη συσκευή.
2. Αν δεν λειτουργεί η ισχύς μικροκυμάτων:
1. Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί το χρονόμετρο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλειστή για να
ενεργοποιήσετε τα κλείστρα ασφαλείας. Διαφορετικά,
η ενέργεια μικροκυμάτων δεν θα ρέει στον φούρνο.
Αν η κατάσταση δεν διορθωθεί με κανένα από τα
παραπάνω, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση για
θέρμανση τροφίμων και ποτών με τη χρήση
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, μόνο για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.
Πρόβλημα

Ο φούρνος δεν
ξεκινάει.

Ο φούρνος δεν
θερμαίνεται.

Πιθανή αιτία

Λύση

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν
είναι στην πρίζα.

Βγάλτε από την πρίζα.
Στη συνέχεια, βάλτε
ξανά στην πρίζα μετά
από 10 δευτερόλεπτα.

Χαλασμένη ασφάλεια.

Αντικαταστήστε ή
επαναφέρετε την
ασφάλεια.

Πρόβλημα με την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος.

Ελέγξτε την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος
με άλλες ηλεκτρικές
συσκευές.

Η πόρτα δεν είναι κλειστή.

Κλείστε την πόρτα.
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Πρόβλημα
Ο γυάλινος
περιστρεφόμενος
δίσκος κάνει
θόρυβο κατά τη
λειτουργία του
φούρνου.

Πιθανή αιτία

Λύση

Βρώμικα ροδάκια και κάτω
επιφάνεια φούρνου.

Διαβάστε την ενότητα
"Φροντίδα του
φούρνου
μικροκυμάτων σας" και
καθαρίστε τα βρώμικα
μέρη του φούρνου.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση για θέρμανση
τροφίμων και ποτών με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικής
ενέργειας, μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
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ΕΓΓΥΗΣΗ & ΣΕΡΒΙΣ
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα,
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της
Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό
τηλεφώνου στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, επισκεφτείτε τον
τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα
σέρβις οικιακών συσκευών της Gorenje.
Ενδέχεται να υπάρχουν αναντιστοιχίες σε χρωματικές
αποχρώσεις μεταξύ διαφορετικών συσκευών ή εξαρτημάτων σε
μια σειρά λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως διαφορετικές
γωνίες υπό τις οποίες παρατηρούνται οι συσκευές, φόντα με
διαφορετικά χρώματα, υλικά και φωτισμός δωματίου.
Μόνο για προσωπική χρήση!
Για επιπρόσθετες προτάσεις μαγειρέματος με τον
φούρνο μικροκυμάτων και για χρήσιμες
συμβουλές, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας:
http://www.gorenje.com

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα οποιωνδήποτε αλλαγών και σφαλμάτων στις
οδηγίες χρήσης.
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www.gorenje.com
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