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Διαστάσεις Καμπίνας 

 

Γυρίστε την συσκευή ανάποδα και βιδώστε τίς 4 βίδες στα καλύμματα των ποδιών στήριξης 
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Στερεώστε τον ανω απαγωγό εξαερισμού με 4 βίδες. Προσέξτε το άνοιγμα να είναι προς τα 

πίσω 

 

 

 

 

 

Στερεώστε το πλαίσιο 

με 4 βίδες 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Τοποθετήστε το φούρνο στη 

μέση του ντουλαπιού 
Τοποθετήστε το φούρνο στο 

ντουλάπι 

 



 
 

 

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.  

Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που 

να υποστηρίζει το βάρος του και τα βαρύτερα σκεύη και τρόφιμα που θα τοποθετηθούν 

εντός. 

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 




