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Σειρά Περιγραφή Ποσότητα

Καμπίνα

Συσκευή Μικροκυμάτων

Πλαίσιο

Καλύματα ποδιών στήριξης

Σταθερή κορνίζα Α πλαισίου

Οδηγός ανω εξαερισμού

Βίδες 4Χ8

Βίδες 4Χ10

Βίδες ST4Χ16
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Κενό για εξαερισμό

Δ ιαστάσεις Καμπίνας
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Γυρίστε την συσκευή ανάποδα και βιδώστε
τίς 4 βίδες στα καλύματα των ποδιών στήριξης 

2



Ευθυγραμίσετε

Στερεώστε τον ανω απαγωγό εξαερισμού με 4 βίδες.
Προσέξτε το ανοιγμα να ειναι προς τα πίσω
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Προσοχή: Η λέξη ΤΟΡ βρίσκεται 
πισω εσωτερικά στο πλαίσιο

Στερεώστε το πλαίσιο με 4 βίδες
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Στερεώστε το αερο 
προστατευτικό με 2 βίδες
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Ευθυγραμίσετε το σταθερό 
πλαίσιο με το μπροστινό 
μέρος της συσκευής
 

Βιδώστε το 
σταθερό πλαίσιο
με 4 βίδες
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Κρατήστε την 
συσκευή και 
τοποθετήστε την 
στην καμπίνα

Τοποθετήστε το φούρνο στο ντουλάπι

8



Κέντρο

Τοποθετήστε το φούρνο στη μέση του ντουλαπιού
9



 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  
       ΜΟΝΤΕΛΟ: ES MWOBI25DG 

 

 

       Εγχειρίδιο Χρήστη  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία του φούρνου 

μικροκυμάτων. 

 

Καταγράψτε στο χώρο κάτω από το σειριακό αρ. (SERIAL NO) που βρίσκεται στην πινακίδα στοιχείων 

επάνω στον φούρνο σας .και κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον. 

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ: 

 

 



 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ  

ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΕΥΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ  

Γρήγορη έναρξη  

Μαγείρεμα με μικροκύματα  

Γκριλ/Συνδ.  

Προγράμματα  

Συνδυασμός 2  

Αυτόματη απόψυξη  

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά   

Μενού Προγράμματα  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

1. Μην προσπαθήσετε να θέσετε σε λειτουργία αυτόν τον φούρνο μικροκυμάτων με ανοιχτή την 

πόρτα μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην 

παραβιάζετε ούτε να αλλοιώνετε τα κλείστρα ασφαλείας. 

2. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενα μεταξύ πρόσοψης του φούρνου και της πόρτας και μην 

αφήνετε χώμα ή καθαριστικό να συσσσωρεύονται στις επιφάνειες που σφραγίζουν την πόρτα. 

3. Μην θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο εάν έχει υποστεί ζημιές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

κλείνει σωστά η πόρτα του φούρνου και ότι δεν έχει γίνει ζημιά στα ακόλουθα: 

1 Πόρτα (τσακισμένη), 

2）Οι μεντεσέδες και τα μάνταλα  (έχουν σπάσει ή χαλαρώσει) 

3）Σφράγισμα πόρτας και επιφάνειες που σφραγίζουν 

4. Ο φούρνος πρέπει να ρυθμίζεται ή να επισκευάζεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παροχή ισχύος 230-240V/50Hz 

Κατανάλωση ενέργειας (μικροκύματα) 1400W 

Κατανάλωση ενέργειας (γκριλ) 1000W  

Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων 900W 

Συχνότητα λειτουργίας 2450MHz 

Εξωτερικές διαστάσεις 465mm(Υ)×595mm(Π)×391mm(Β) 

Διαστάσεις κοιλότητας φούρνου 220mm(Υ)×340mm(Π)×344mm(Β) 

Χωρητικότητα φούρνου 25 λίτρα 



Ομοιομορφία ψησίματος Σύστημα περιστρεφόμενου πιάτου 

Καθαρό βάρος Περίπου 14,5kg 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο καψίματος, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, τραυματισμού 

ατόμων ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων. 

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

Χρησιμοποιείστε αυτή τη συσκευή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και περιγράφεται σε αυτό το 

εγχειρίδιο χρήσης. Σε αυτή τη συσκευή μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υλικά ή αέρια. Αυτός ο τύπος φούρνου 

είναι ειδικά σχεδιασμένος για να θερμαίνει, μαγειρεύει ή να αποξηραίνει τροφές. Δεν έχει σχεδιαστεί για 

βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση. 

Μην θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο όταν είναι άδειος. 

Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά, εάν δεν λειτουργεί 

κανονικά, ή εάν έχει υποστεί βλάβη ή έχει πέσει κάτω. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα 

πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλο ειδικευμένο 

τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τον φούρνο χωρίς επιτήρηση μόνο εάν τους έχουν 

δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες για να μπορέσει ένα παιδί να χρησιμοποιήσει το φούρνο με ασφάλεια και κατά 

τρόπο ώστε να κατανοεί τους κινδύνους ακατάλληλης χρήσης. 

Προειδοποίηση: Όταν η συσκευή λειτουργεί σε κατάσταση συνδυασμού, τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

τον φούρνο μόνο κάτω από την επίβλεψη ενήλικα λόγω των θερμοκρασιών που παράγονται. 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην κοιλότητα του φούρνου: 

Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστική ή χάρτινα δοχεία, προσέχετε τον φούρνο γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο 

ανάφλεξης. 

Βγάλτε τα συρμάτινα καπάκια από τα χάρτινα/ ή μεταλλικά δοχεία/σακούλες πριν τα τοποθετήσετε στον 

φούρνο. 



Εάν παρατηρήσετε καπνό, σβήστε το ρεύμα και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και κρατήστε την πόρτα 

κλειστή για να περιοριστούν οι φλόγες. 

Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα του ως αποθηκευτικό χώρο. Μην αφήνετε χάρτινα αντικείμενα, εργαλεία 

κουζίνας ή τρόφιμα στο φούρνο όταν δεν χρησιμοποιείται. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα υγρά ή άλλες τροφές δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία διότι είναι 

πιθανό να εκραγούν. 

Η θέρμανση ποτών στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί μπορεί να οδηγήσει σε σχίσιμο των πλαϊνών τμημάτων 

του κουτιού, συνεπώς προσέχετε όταν χειρίζεστε το δοχείο. 

Μην τηγανίζετε τρόφιμα στο εσωτερικό του φούρνου. Το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε 

εξαρτήματα του φούρνου και μπορεί να προκαλέσει ακόμη κια εγκαύματα. 

Αυγά με κέλυφος και σφιχτά βρασμένα αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται  στο φούρνο μικροκυμάτων καθώς 

μπορεί να εκραγούν ακόμη και εάν  ολοκληρωθεί το ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων. 

Τρυπήστε τα φρούτα με σκληρή φλούδα όπως πατάτες, ολόκληρες κολοκύθες, μήλα και κάστανα πριν από το 

μαγείρεμα. 

Τα μπιμπερό και τα βάζα με βρεφικές τροφές θα πρέπει να ανακινούνται ή να αναμοχλεύονται για να ελέγχεται 

η θερμοκρασία τους πριν καταναλωθούν  για να αποτραπούν εγκαύματα. 

Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί να είναι υπερθερμαίνονται λόγω της θερμότητας που μεταφέρεται από τα ζεσταμένα 

τρόφιμα. Μπορείτε να χρειαστείτε πετσετόπανα για να πιάσετε το εργαλείο. 

Τα εργαλεία πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο 

μικροκυμάτων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευών  είναι επικίνδυνη  για οποιονδήποτε άλλον 

εκτός από έναν ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό, οι οποίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση καλύμματος που παρέχει 

προστασία από έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. 

Αυτό το προϊόν είναι συσκευή Ομάδας 2 Κατηγορίας B ISM. Ο ορισμός της Ομάδας 2 που αφορά όλο το 

Βιομηχανικό, επιστημονικό και ιατρικό (ISM) εξοπλισμό όπου παράγεται ηθελημένα ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 

ή/και χρησιμοποιείται υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικών καθώς και 

εξοπλισμός ανάφλεξης -διάβρωσης.  Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β είναι εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε 

κατοικίες και σε κτίρια που τροφοδοτούνται με δίκτυο ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που 

χρησιμοποιούνται για οικιστικούς σκοπούς. 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς σχετική εμπειρίας και γνώσεις, εκτός 



και αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 

ασφάλειά τους. 

Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της πόρτας. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επιθεωρήστε τον φούρνο για τυχόν ζημιές, όπως μη ευθυγραμμισμένη ή τσακισμένη 

πόρτα, κατεστραμμένα λάστιχα πόρτας, σπασμένοι ή χαλαροί μεντεσέδες και μάνταλα πόρτας και 

βαθουλώματα στο εσωτερικό της κοιλότητας ή την πόρτα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά , μην θέσετε σε 

λειτουργία τον φούρνο και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.  

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που να υποστηρίζει 

το βάρος του και τα βαρύτερα τρόφιμα που είναι πιθανό να μαγειρευτούν στον φούρνο.  

Μην τοποθετείτε τον φούρνο σε μέρη όπου παράγεται μεγάλη θερμότητα ή υψηλή υγρασία ή κοντά σε 

εύφλεκτα υλικά. 

Μην θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο χωρίς τον γυάλινο δίσκο, το στήριγμα κυλίνδρου ή τον άξονα 

περιστροφής στο κάτω μέρος.  

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί φθορά και δεν βρίσκεται κάτω από τον φούρνο ή 

επάνω από θερμές ή μυτερές επιφάνειες. 

Πρέπει να παρέχεται άμεση πρόσβαση στο βύσμα έτσι ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την 

παροχή εάν υπάρξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο σε εξωτερικό χώρο. 

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 

Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, την τηλεόρασή 

σας ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 

Σε περίπτωση όπου υπάρχει παρεμβολή μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί με τα ακόλουθα μέτρα: 

Καθαρίστε την πόρτα καθώς επίσης και τις επιφάνειες σφράγισης του φούρνου. 

Επαναπροσανατολίστε την κεραία του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. 

Μετακινήστε τον φούρνο μικροκυμάτων σε κάποιο άλλο σημείο. 

Απομακρύνετε τον φούρνο μικροκυμάτων μακριά από τον δέκτη. 

Συνδέστε το φούρνο μικροκυμάτων σε διαφορετικό ρευματολήπτη έτσι ώστε ο δέκτης και ο φούρνος 

μικροκυμάτων να βρίσκονται σε διαφορετική γραμμή κυκλώματος. 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Απαιτείται γείωση αυτής της συσκευής. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει καλώδιο που έχει γειωμένο 

σύρμα και φις. Ο φούρνος πρέπει να συνδέεται σε επιτοίχια πρίζα που έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά. Σε 

περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια οδό διαφυγής του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Συνιστάται η σύνδεση του φούρνου μικροκυμάτων σε πρίζα και όχι σε πολύπριζο με 

άλλες συσκευές. Η χρήση υψηλής τάσης είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή άλλο ατύχημα 

που θα προκαλέσει ζημιά στο φούρνο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εσφαλμένη χρήση της γειωμένης πρίζας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

Σημείωση: 

Σε περίπτωση που έχετε κάποιες απορίες σχετικά με τη γείωση ή σε άλλες οδηγίες, συμβουλευτείτε 

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις. 

Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο πωλητής αποδέχονται την ευθύνη για ζημιά που προκλήθηκε στο φούρνο ή 

τραυματισμό που απορρέουν από μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Τα σύρματα σε αυτό το καλώδιο φέρουν την ακόλουθη χρωματική κωδικοποίηση: 

 

Πράσινο και κίτρινο= ΓΕΙΩΣΗ  

Μπλε= ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

Καφέ= ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

Τοποθετείστε προσεκτικά το φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων. Τοποθετείστε τα σημεία με το μεγαλύτερο 

πάχος στο εξωτερικό μέρος του πιάτου. 

Προσέξτε το χρόνο μαγειρέματος. Μαγειρεύετε στο συντομότερο χρόνο και προσθέστε στη συνέχεια όσο χρόνο 

χρειαστεί. Το φαγητό που έχει παραμαγειρευτεί μπορεί να βγάλει καπνούς ή να αναφλεγεί. 

Το φαγητό πρέπει να καλύπτεται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Η κάλυψη του πιάτου αποτρέπει τα 

πιτσιλίσματα και βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα των τροφίμων. 

Πρέπει να γυρίζετε το φαγητό μια φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για να επιταχύνετε το καλύτεΡο 

ψήσιμο των τροφίμων όπως κοτόπουλο ή χάμπουργκερ. Τα μεγάλα τρόφιμα όπως τα ψητά πρέπει γυρίζονται 

από την άλλη πλευρά τουλάχιστον μια φορά. 



5. Αλλάξτε τη θέση τροφίμων όπως οι κεφτέδες στη μέση του χρόνου μαγειρέματος και από επάνω προς 

τα κάτω και από το κέντρο προς την εξωτερική πλευρά του πιάτου.

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ 

Σε περίπτωση που ο φούρνος δεν λειτουργεί: 

Ελέγξτε ότι το φις εφάπτεται σωστά στην πρίζα. Στην αντίθετη περίπτωση αφαιρέστε το από την 

πρίζα. 

Ελέγξτε εάν έχει πέσει η ασφάλεια ή αν έχει διακοπή το κεντρικό κύκλωμα. Σε περίπτωση που αυτά 

λειτουργούν σωστά, δοκιμάστε κάποιαν άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. 

Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου έχει προγραμματιστεί σωστά και έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης. 

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η  πόρτα έχει ασφαλίσει σωστά και έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα 

κλειδώματος ασφάλειας της πόρτας. Στην αντίθετη περίπτωση, η ενέργεια των μικροκυμάτων δεν θα 

διοχετευθεί μέσα στον φούρνο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ 

ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ Η ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΕΥΩΝ 

Το ιδανικό υλικό για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων είναι διαφανές, το οποίο να επιτρέπει στα 

μικροκύματα να το διαπερνούν για να ζεστάνουν το φαγητό.  

Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο, και συνεπώς δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μεταλλικά εργαλεία ή πιάτα με μεταλλικά άκρα. 

Μην χρησιμοποιείτε ανακυκλωμένα χάρτινα προϊόντα κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα διότι 

μπορεί να περιέχουν μικρά τεμάχια μετάλλων και να προκληθούν σπινθήρες ή ακόμη και πυρκαγιά. 

Στρογγυλά ή οβάλ πιάτα, εκτός από τα τετράγωνα/παραλληλόγραμμα που συνιστώνται, γιατί το 

φαγητό στις άκρες μαγειρεύεται πιο γρήγορα. 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε στενές λωρίδες αλουμινίου για να αποτρέψετε το υπερβολικό μαγείρεμα 

των εκτεθειμένων μερών. Αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά 

μεγάλη ποσότητα αλουμινίου και να διατηρείτε απόσταση 2,54cm μεταξύ του αλουμινόχαρτου και της 

κοιλότητας του φούρνου.



Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι ένας γενικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά μαγειρικά 

σκεύη. 

 

 

Μαγειρικά σκεύη Μικροκύματα Γκριλ Συνδυασμός 

Γυάλινα σκεύη ανθεκτικά στη 

θερμότητα 
Ναι Ναι Ναι 

Γυάλινα σκεύη μη ανθεκτικά στη 

θερμότητα 
Όχι Όχι. Όχι. 

Κεραμικά σκεύη ανθεκτικά στη 

θερμότητα 
Ναι Ναι Ναι 

Πλαστικά πιάτα ασφαλή για χρήση 

στο φούρνο μικροκυμάτων 
Ναι Όχι. Όχι. 

Χαρτί κουζίνας Ναι Όχι. Όχι 

Μεταλλικός δίσκος Όχι Ναι Όχι 

Μεταλλική σχάρα Όχι. Ναι Όχι. 

Αλουμινόχαρτο & έτοιμες 

συσκευασίες αλουμινίου 
Όχι. Ναι Όχι 

   

 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας 

πόρτας  

2. Παράθυρο πόρτας φούρνου  

3. Δακτύλιος περιστρεφόμενου δίσκου 

4. Άξονας περιστροφής 

5. Μηχανισμός απελευθέρωσης πόρτας 

6. Πίνακας ελέγχου 

7. Οδηγός μικροκυμάτων (Μην 

αφαιρείτε το πιάτο από μίκα που 

καλύπτει τον οδηγό μικροκυμάτων) 

8. Γυάλινος δίσκος 

9. Θερμαντικό στοιχείο του γκριλ 

10. Μεταλλική σχάρα 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Χρόνος μαγειρέματος, ισχύς, προβάλλονται οΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο 

ΤΩΡΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ μαγειρέματος.  

ΙΣΧΥΣ  

Πιέστε το για να επιλέξετε την ισχύ των μικροκυμάτων. 

ΓΚΡΙΛ/ΣΥΝΔ. 

Πιέστε το για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα ψησίματος με γκριλ. 

Πιέστε για να επιλέξετε τη μια από τις δύο συνδυαστικές ρυθμίσεις 

μαγειρέματος. 

ΧΡΟΝΟΣ 

Πιέστε για να ρυθμίσετε τον ΧΡΌΝΟ ή για να ρυθμίσετε τον 

χρονοδιακόπτη κουζίνας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιλέξτε το  μενού Αυτόματο 

ΧΡΟΝΟΣ/ΜΕΝΟΥ 

Περιστρέψτε το για να προγραμματίσετε το χρόνο μαγειρέματος ή 

να προγραμματίσετε το βάρος. 

ΈΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ 

Πιέστε για έναρξη του προγράμματος μαγειρέματος ή για να 

προγραμματίσετε  

τη γρήγορη έναρξη του προγράμματος μαγειρέματος. 

ΣΤΟΠ/ΑΚΥΡΩΣΗ 

Αγγίξτε το για να διακόψετε το πρόγραμμα μαγειρέματος ή για να 

διαγράψετε όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις πριν την έναρξη του 

μαγειρέματος.

ΙΣΧΥ

Σ 

ΓΚΡΙΛ/ΣΥ

ΝΔ 

ΧΡΟΝ

ΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ

ΑΤΑ 

ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑ

ΡΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ / 

ΓΡΗΓ. 

ΕΝΑΡΞΗ 

Ροφήματα 

Ρύζι 

Ζυμαρι

κά Πατάτ

ες 
Ζέσταμ

α 
Ψάρι 

Κοτόπου

λο 
Μοσχάρ

ι Ψητά 

ΣΤΟΠ/ΑΚΥΡ

ΩΣΗ 



ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων είναι έτοιμος για την εισαγωγή δεδομένων αγγίξτε το πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ 

μια ή δύο φορές για να ρυθμίσετε το ψηφιακό ρολόι σε περίοδο 12 ή 24 ωρών.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΗ: Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προγραμματίσετε το χρόνο στο ρολόι του 

φούρνου στο 8:30. 

Πιέστε το πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ μια ή δύο φορές. 

Στρέψτε το διακόπτη ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ ώστε να δείχνει τον αριθμό 8. 

Πιέστε το πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ 

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ για να δείξει τους αριθμούς που αντιστοιχούν 

στα λεπτά μέχρι η οθόνη να δείξει 8: 30. 

Πιέστε το πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ για να επιβεβαιώσετε αυτή τη ρύθμιση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ελέγξετε το χρόνο του ρολογιού κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πιέστε μια 

φορά το πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ μια φορά, για να εμφανιστεί ο χρόνος. 

 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ 

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να θέσετε γρήγορα σε λειτουργία το φούρνο. 

Πιέστε το πλήκτρο  ΕΝΑΡΞΗ//ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ αρκετές φορές για να ρυθμίσετε το χρόνο 

μαγειρέματος και ο φούρνος μικροκυμάτων θα αρχίσει αμέσως να λειτουργεί με πλήρη ισχύ. Ο 

μεγαλύτερος χρόνος μαγειρέματος είναι 10 λεπτά. 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

Αν θέλετε να μαγειρέψετε μόνο με την ενέργεια των μικροκυμάτων, πιέστε το πλήκτρο ΙΣΧΥΣ για να 

επιλέξετε επίπεδο ισχύος μαγειρέματος και στη συνέχεια χρησιμοποιείστε τον περιστροφικό διακόπτη 

ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Ο μεγαλύτερος χρόνος 

μαγειρέματος είναι 95 λεπτά. 

Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος πιέζοντας το πλήκτρο ΙΣΧΥΣ: 

 

 

 

 



ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 

POWER 
Ισχύς μαγειρέματος 

Μια φορά 100% 

Δύο φορές 80% 

3 φορές 60% 

4 φορές 40% 

5 φορές 20% 

6 φορές 0% 

Παραδείγματος χάρη, ας υποθέσουμε ότι επιθυμείτε να μαγειρέψετε για 1 λεπτό στο 60% της ισχύςο των 

μικροκυμάτων. 

Πιέστε 3 φορές το πλήκτρο ΙΣΧΥΣ. 

Περιστρέψτε το διακόπτη ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ στο1:00. 

Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ. 

 

 

ΓΚΡΙΛ/ΣΥΝΔ.  

Γκριλ/Συνδ. Η λειτουργία  μαγειρέματος έχει τρεις τρόπους μαγειρέματος: το γκριλ, τον συνδυασμό 1 και 

τον συνδυασμό 2. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Γκριλ/Συνδ. Για να επιλέξετε έναν. Ο μεγαλύτερος χρόνος 

μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.  

Συνδυασμός 1（ΣΥΝΔ1）: 30% του χρόνου μαγείρεμα με μικροκύματα, το 70% του χρόνου μαγείρεμα στο 

γκριλ.  

Συνδυασμός 2（ΣΥΝΔ2）: 55% του χρόνου μαγείρεμα με μικροκύματα,το 45% του χρόνου μαγείρεμα στο 

γκριλ. 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΗ: Ας υποθέσουμε ότι επιθυμείτε να προγραμματίσετε τον συνδυασμό 

μαγειρέματος 1 για 25 λεπτά. 

Πιέστε το πλήκτρο ΓΚΡΙΛ/ΣΥΝΔ. δύο φορές. 

Περιστρέψτε το διακόπτη ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ στο 25:00. 

Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ. 

 

Προγράμματα 

Για τρόφιμα ή για τον ακόλουθο τρόπο μαγειρέματος, δεν είναι αναγκαίο να προγραμματίσετε το χρόνο και 

την ισχύ μαγειρέματος. Αρκεί να αναφέρετε το είδος τροφίμου που επιθυμείτε να μαγειρέψετε καθώς και το 

βάρος αυτού του τροφίμου. Για  το κάνετε αυτό πιέστε το πλήκτρο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για να επιλέξετε 

κατηγορία τροφίμων/μαγειρέματος. Στη συνέχεια περιστρέψτε το διακόπτη ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ για να το 

βάρος του τροφίμου που θα μαγειρευτεί. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα ξεκινήσει το μαγείρεμα μόλις πιεστεί 

το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ. 



 Σε ορισμένα προγράμματα, στη μέση του χρόνου μαγειρέματος, το πρόγραμμα μαγειρέματος σταματά και 

εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση για να σας υπενθυμίσει να ανοίξετε την πόρτα και να ελέγξετε το κατά πόσο 

είναι έτοιμο και να γυρίσετε το τρόφιμο από την άλλη πλευρά αλλά πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη  προσοχή 

στο χειρισμό καυτών τροφίμων στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων. Για να συνεχίσει το μαγείρεμα, 

απλά κλείστε την πόρτα και πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ, και ο φούρνος θα συνεχίσει 

να μαγειρεύει για τον υπόλοιπο χρόνο. 

19. Παραδείγματος χάρη για να μαγειρέψετε  400g ψάρι. 

Πιέστε το πλήκτρο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  6 φορές. 

Γυρίστε το διακόπτη ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ για να εμφανιστεί το βάρος των 400g. 

Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ. 

Μενού Προγράμματα 

Κωδικό

ς: 

Τρόφιμο/τρόπος 

μαγειρέματος Γυρίστε το διακόπτη ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ για να 

εμφανιστεί το βάρος του τροφίμου. 

Το αποτέλεσμα του προγράμματος μαγειρέματος 

εξαρτάται από παράγοντες όπως το σχήμα και το 

μέγεθος του τροφίμου, η προσωπική σας 

προτίμηση σχετικά με το βαθμό ψησίματος 

ορισμένων τροφών και ακόμη και πόσο καλά 

τοποθετείτε τα τρόφιμα στο φούρνο. Εάν βρίσκετε  

ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό 

προσαρμόστε τον χρόνο μαγειρέματος ανάλογα. 

*Προσθέστε βραστό νερό πριν από το μαγείρεμα. 

01 Ροφήματα/Σούπα(2

00ml/φλυτζάνι) 

02 Ρύζι (g) 

03 Ζυμαρικά (g)* 

04 Πατάτες (για κάθε 

230g) 

05 Ζέσταμα (g) 

06 Ψάρι (g) 

07 Κοτόπουλο (g) 

08 Μοσχάρι (g) 

09 Ψητά (g) 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ  

 Ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να αποψύξει κρέας, πουλερικά και θαλασσινά. Ο χρόνος και η ισχύς 

απόψυξης προσαρμόζονται αυτόματα μόλις προγραμματιστεί το βάρος.  

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΗ: Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποψύξετε τρόφιμα. 

Τοποθετείστε τις γαρίδες που θέλετε να αποψύξετε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. 



Περιστρέψτε το διακόπτη ΧΡΟΝΟΣ/ΒΑΡΟΣ αριστερόστροφα  για να επιλέξετε το βάρος (100g~1800g). 

Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη μέση του χρόνου μαγειρέματος το σύστημα θα εκπέμψει έναν ήχο για να γυρίσετε το 

φαγητό από την άλλη πλευρά. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος απόψυξης, το σύστημα θα διακόψει τη 

λειτουργία του και θα ακουστεί ένας ήχος για να υπενθυμίσει στο χρήστη να γυρίσει το τρόφιμο από την άλλη 

πλευρά και στη συνέχεια πρέπει να πιέσει ΕΝΑΡΞΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ. Για να συνεχίσει την απόψυξη. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ  

Χρησιμοποιείται για να εμποδίσει τη θέση σε λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς επίβλεψη. Η 

ένδειξη της λειτουργίας κλειδώματος θα εμφανιστεί στην οθόνη ενώ δεν είναι δυνατή η λειτουργία του 

φούρνου ενώ είναι προγραμματισμένη η λειτουργία κλειδώματος. 

Ρύθμιση λειτουργίας κλειδώματος Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ΣΤΟΠ/ΑΚΥΡΩΣΗ για 3 

δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος και θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη κλειδώματος. 

 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ΣΤΟΠ/ΑΚΥΡΩΣΗ 

για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη κλειδώματος. 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Απενεργοποιείστε τον φούρνο και βγάλτε το φις από την επιτοίχια πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 

Κρατήστε καθαρό το εσωτερικό του φούρνου. Σκουπίστε με υγρό πανί τυχόν πιτσιλιές από φαγητό ή 

υγρά που υπάρχουν στα τοιχώματα του φούρνου μικροκυμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελαφρύ 

καθαριστικό σε περίπτωση που ο φούρνος μικροκυμάτων είναι πολύ βρώμικος. Αποφύγετε τη χρήση 

των σπρέι και άλλων σκληρών καθαριστικών καθώς αυτά μπορεί να λεκιάσουν ή να προκαλέσουν 

ρωγμές στην επιφάνεια της πόρτας. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με υγρό πανί. Για να αποφύγετε πιθανή καταστροφή 

στα λειτουργικά μέρη του εσωτερικού του φούρνου μικροκυμάτων θα πρέπει να φροντίσετε να μην 

εισχωρεί νερό στις εξόδους εξαερισμού. 

Καθαρίστε και τις δύο πλευρές της πόρτας και του παραθύρου, τα λάστιχα της πόρτας και καθαρίστε 

συχνά τα παρακείμενα μέρη  από πιτσιλιές φαγητού ή υγρών με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε 

διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού. 

Μην βρέχετε τον πίνακα ελέγχου. Καθαρίστε τον με ένα απαλό, ελαφρώς νοτισμένο πανί. Όταν 

καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου, αφήνετε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων ανοικτή έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η κατά λάθος ενεργοποίησή του. 

Εάν συσσωρευτεί ατμός μέσα ή γύρω από την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων σκουπίστε με ένα 

μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί κάτω από συνθήκες 

μεγάλης υγρασίας. Και είναι φυσιολογικό. 

Ο γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει να αφαιρείται κατά περιόδους για να καθαρίζεται. 

Μπορείτε να πλένετε το δίσκο σε ζεστό νερό με σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων. 

Ο δακτύλιος περιστροφής καθώς και το κάτω μέρος του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για 

να αποφεύγεται ο υπερβολικός θόρυβος. Απλά σκουπίστε την επιφάνεια του φούρνου μικροκυμάτων 

με απαλό καθαριστικό. Ο δακτύλιος περιστροφής μπορεί να πλυθεί με χλιαρό νερό και σαπούνι ή να 

πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων. Όταν αφαιρείτε τον δακτύλιο περιστροφής από το κάτω μέρος του 

εσωτερικού του φούρνου μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι το έχετε ξανατοποθετήσει στη σωστή του 

θέση. 

Αφαιρέστε τις οσμές από τον φούρνο  σας βάζοντας ένα φλιτζάνι νερό μαζί με το χυμό και τη φλούδα 

λεμονιού σε ένα βαθύ μπωλ. Σκουπίστε καλά και στεγνώστε τον με ένα απορροφητικό υγρό πανί. 



Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί η λυχνία του φούρνου, επικοινωνήστε με έναν 

αντιπρόσωπό μας για να το αντικαταστήσετε. 

Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα 

τροφών. Η μη διατήρηση του φούρνου  σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή 

των επιφανειών, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή της συσκευής και πιθανόν 

να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. 

Παρακαλείστε να μην απορρίπτετε αυτή τη συσκευή με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να 

απορρίπτονται σε ειδικό κέντρο απόρριψης που προσφέρουν οι δημοτικές αρχές. 

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων με τη λειτουργία γκριλ χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να 

δημιουργηθεί ελαφρύς καπνός και οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί ο φούρνος μικροκυμάτων είναι 

κατασκευασμένος από χαλύβδινη πλάκα με λιπαντικό και ο νέος φούρνος θα παράξει καπνό και οσμές 

λόγω της καύσης του λιπαντικού. Αυτό το φαινόμενο θα εξαφανιστεί σταδιακά μετά από μερικές 

χρήσεις. 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή 
σε ελαττωματικά εξαρτήματα. 

2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά 
παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, 
αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας. 

3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. 
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης 

λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού. 
5. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει 

επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας. 
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη 

διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της. 
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση για το συγκεκριμένο 

εξάρτημα ή ανταλλακτικό, όση και ο χρόνος εγγύησης της συσκευής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
αντικατάστασης. 

8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, 
κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν 
ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως 
Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση 
διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και 
σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση). 

9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε 
μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους. 

10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας. 

11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου 
λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος. 

 

 

 

 

 



 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ESKIMO       4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια τέσσερα (4) 
χρόνια. 

2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε 
περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της 
επισκευής. 

3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς 
και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για 
ελάττωμα κατασκευής. 

4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια 

επαγγελματικής χρήσης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA       3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για τρία (3) 
χρόνια κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής. 

2. Ειδικά για τίς επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ηλεκτρικών σκουπών η εγγύηση καλής λειτουργίας 
περιορίζεται στα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. 

3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς 
και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για 
ελάττωμα κατασκευής. 

4. Για τους Αφυγραντήρες, σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, η μεταφορά 
της συσκευής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη. 

5. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε 
περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της 
επισκευής. 

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν 
αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής. 

7. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Αφυγραντήρων γίνεται από την εταιρεία:  
F.G. EUROPE Α.Ε. 
Αγίου Νικολάου 79  
Γλυφάδα-Αττική  
Τηλ: 80111 89 999, 210 9697 450  
Fax: 210 9697 460  
e-mail: fge.service@fgeurope.gr 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Λευκών Συσκευών Eskimo και Midea έχει ανατεθεί στην εταιρεία:  
SERVICE ΝΕΤ Α.Ε.  
Πειραιώς 245  
Μοσχάτο -Αττική  
Τηλ: 80111 22 622, 210 4833 477  
Fax: 210 4833 411  
e-mail: servicenet@servicenet.gr 

 

F.G. EUROPE Α.Ε.  
Λ. Βουλιαγμένης 128, 
166 74 Γλυφάδα, Αθήνα  
Τηλ: 210 9697 600, 210 9696 500  
Fax: 210 9697 630  
Mail: info@fgeurope.gr  
www.fgeurope.gr 
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MODEL: MWOBI25DG 
 

 

 

 

 

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

Record in the space below the SERIAL NO. found on the nameplate on your oven and retain 

this information for future reference. 

SERIAL NO. 
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PPRREECCAAUUTTIIOONNSS  TTOO  AAVVOOIIDD  PPOOSSSSIIBBLLEE  EEXXPPOOSSUURREE  TTOO  

EEXXCCEESSSSIIVVEE  MMIICCRROOWWAAVVEE  EENNEERRGGYY  

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 particularly important that the oven door close 

properly and that there is no damage to the 

1）Door (bent), 

2）Hinges and latches (broken or loosened), 

3）Door seals and sealing surfaces. 

4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service 

personnel. 

 

SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS  

 

 

 

 

Power Supply 230-240V/50Hz 

Power Consumption (Microwave) 1400W 

Power Consumption (Grill) 1000W  

Rated Microwave Power Output 900W 

Operation Frequency 2450MHz 

Outside Dimensions 465mm(H)×595mm(W)×391mm(D) 

Oven Cavity Dimensions 220mm(H)×340mm(W)×344mm(D) 

Oven Capacity 25Litres 

Cooking Uniformity Turntable System 

Net Weight Approx. 14.5kg 



IIMMPPOORRTTAANNTT  SSAAFFEETTYY  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS    

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. 

2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive 

chemicals or vapors 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 damaged, 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: 

a. When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the 

possibility of ignition; 

b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven. 

c. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to 

stifle any flames. 

d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or 

food in the cavity when not in use. 

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 handling 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. Potholders 

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 product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all 

ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally 

generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and 

spark erosion equipment.  For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic 

establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network 

which supplies buildings used for domestic purpose. 

18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 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. 

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  

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. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.  

6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any 

hot or sharp surface. 

7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency. 

8. Do not use the oven outdoors. 

RRAADDIIOO  IINNTTEERRFFEERREENNCCEE  

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. 

GGRROOUUNNDDIINNGG  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

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 colored in accordance with the following code: 

Green and Yellow = EARTH  

Blue = NEUTRAL 

Brown = LIVE 

MMIICCRROOWWAAVVEE  CCOOOOKKIINNGG  PPRRIINNCCIIPPLLEESS  

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 microwaving 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.

BBEEFFOORREE  YYOOUU  CCAALLLL  FFOORR  SSEERRVVIICCEE  



If the oven fails to operate: 

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, 

wait 10 seconds, and plug it in again securely. 

2. 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. 

3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set. 

4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, 

the microwave energy will not flow into the oven

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED 

TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF. 

UUTTEENNSSIILLSS  GGUUIIDDEE  

1. The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass 

through the container and heat the food.  

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 aluminum 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

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

Cookware Microwave Grill Combination 

Heat–Resistant Glass Yes Yes Yes 

Non Heat–Resistant Glass No No No 

Heat–Resistant Ceramics Yes Yes Yes 

Microwave–Safe Plastic Dish Yes No No 

Kitchen Paper Yes No No 

Metal Tray No Yes No 

Metal Rack No Yes No 

Aluminum Foil & Foil Container No Yes No 

   

 



PPAARRTT  NNAAMMEESS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Door Safety Lock System  

2. Oven Window  

3. Roller Ring 

4. Shaft 

5. Door Release Button 

6. Control Panel 

7. Wave Guide(Please do not remove the 

mica plate covering the wave guide) 

8. Glass Tray 

9. Grill Heater 

10. Metal Rack 



CCOONNTTRROOLL  PPAANNEELL  
 

Display Screen 
Cooking time, power, indicators and present time 
are displayed.  

 

Power  
Press to select microwave Power. 

 

Grill /Combi. 
Press to set a grill cooking program. 

Press to select one of two combination cooking 
settings. 

 

Clock 

Press to set the clock or to set the kitchen timer. 

 

Auto Cook 

Select auto-menu. 

 

Time/Menu 
Rotate to set cooking time or set the weight. 

 

Start/Quick Start 
Press to start cooking program or set quick start 
cooking program. 

 

Stop/Cancel 
Touch to stop cooking program or clear all 
previous settings before cooking starts. 

 

 

 

 

 

 

 



HHOOWW  TTOO  SSEETT  TTHHEE  OOVVEENN  CCOONNTTRROOLLSS  

SSeettttiinngg  ddiiggiittaall  cclloocckk  

With the oven ready for input, touch the CLOCK button once or twice to set the digital clock in 12 or 24 

hours cycle.  

FOR EXAMPLE: Suppose you want to set the oven clock time to 8:30. 

1. Press CLOCK button once or twice 

2. Turn TIME/WEIGHT to indicate the hour digit 8. 

3. Press CLOCK button. 

4. Turn TIME/WEIGHT dial to indicate the minute digits until the screen shows 8: 30. 

5. Press CLOCK to confirm the setting.  

NOTE: To check clock time during cooking, press the CLOCK button once, the time will be displayed. 

 

QUICK START 

This feature allows you to start the oven quickly. 

Press the START/QUICK START button a number of times to set the cooking time, the oven starts work 

at full power level immediately. The longest cooking time is 10 minutes. 

 

MICROWAVE COOKING 

To cook with microwave power alone, press the POWER button to select a cooking power level, and then 

use the TIME/WEIGHT dial to set a desired cooking time. The longest cooking time is 95 minutes. 

Select power level by pressing the POWER button: 

PRESS POWER BUTTON COOKING POWER 

Once 100% 

Twice 80% 

3 times 60% 

4 times 40% 

5 times 20% 

6 times 0% 

For example, suppose you want to cook for 1 minute at 60% of microwave power. 

6. Press POWER button 3 times. 

7. Turn TIME/WEIGHT to 1:00. 

8. Press START/QUICK START button. 

 

 

 

 

 

 



GRILL/COMB.  

Grill/comb. Cooking has three cooking mode: grill, combination 1, and combination 2. You can press the 

Grill/comb. button to select one. The longest cooking time is 95 minutes.  

➢ Combination 1（COMB1）: 30% of time for microwave cooking, 70% for grill cooking.  

➢ Combination 2（COMB2）: 55% of time for microwave cooking, 45% for grill cooking. 

FOR EXAMPLE: Suppose you want to set combination 1 cooking for 25 minutes. 

1. Press GRILL/COMB. button twice. 

2. Turn TIME/WEIGHT to 25:00. 

3. Press START/QUICK START button. 

 

AUTO COOK 

For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the time and the cooking power. It 

is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight of this food. In order to 

do this, press the AUTO COOK button to select a category of food/cooking mode. Then turn the 

TIME/WEIGHT dial to indicate weight of food to be cooked. The oven begins cooking once the 

START/QUICK START button is engaged. 

For some programmer, in the middle of cooking time, the cooking programmer pause and beeps can be 

heard to remind you to open the door and check its doneness and turn food over; but be careful to 

handle with care of very hot food in the oven. To resume cooking, just close the door, and press 

START/QUICK START the oven will cook for the remaining time. 

For example: to cook 400g of fish. 

1. Press the AUTO COOK button 6 times. 

2. Turn TIME/WEIGHT dial to indicate a weight of 400g. 

3. Press START/QUICK START button. 

Auto Cook Menu 

Code Food/cooking mode 

Turn TIME/WEIGHT dial to indicate weight of food 

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 satisfactory, please adjust 

the cooking time a little bit accordingly. 

*Add boiled water before cooking. 

01 Coffee/Soup (200ml/cup) 

02 Rice (g) 

03 Spaghetti (g)* 

04 Potatoes (each 230g) 

05 Auto Reheat (g) 

06 Fish (g) 

07 Chicken (g) 

08 Beef/Lamb (g) 

09 Skewered Meat (g) 

 

 

 

 



 

AUTO DEFROST  

The oven can defrost meat, poultry, and seafood. The time and the defrosting power are adjusted 

automatically once the weight is programmed.  

FOR EXAMPLE: Suppose you want to defrost food. 

1. Place the shrimp to be defrosted into the oven. 

2. Rotate TIME/WEIGHT dial anticlockwise to choose weight (100g~1800g). 

3. Press START/QUICK START button. 

NOTE: In the middle of cooking time the system will sound to remind you to turn over the food. During 

defrosting program, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then 

press START/QUICK START to resume the defrosting. 

 

CHILD LOCK 

Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The CHILD LOCK indicator will 

show up on display screen, and the oven can not be operated while the CHILD LOCK is set. 

To set the CHILD LOCK: Press and hold the STOP/CANCEL button for 3 seconds, a beep sounds and 

lock indicator lights. 

To cancel the CHILD LOCK: Press and hold the STOP/CANCEL button for 3 seconds until lock indicator 

on display goes off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CCLLEEAANNIINNGG  AANNDD  CCAARREE  
1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before 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 detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of 

spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface. 

3. The outside surfaces 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 both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a 

damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner. 

5. 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. 

6. 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. 

7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy 

water or in a dishwasher. 

8. 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 sudsy 

water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to 

replace in the proper position. 

9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon 

in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft 

cloth. 

10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced. 

11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the 

oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the 

life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. 

12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the 

particular disposal center provided by the municipalities. 

13. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. 

This is a normal phenomenon because the oven is made of a steel plate coated with lubricating 

oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This 

phenomenon will disappear after a period of using. 
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