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Read these instructions carefully before using your 
microwave oven, and keep it carefully.
If you follow the instructions, your oven will provide 
you with many years of good service.

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS 
CAREFULLY

ENGLISH
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1. SAFETY INFORMATION

PRECAUTIONS TO AVOID 
POSSIBLE EXPOSURE TO 
EXCESSIVE MICROWAVE 
ENERGY
a) Do not attempt to operate 

this oven with the door 
open since this can result 
in harmful exposure to 
microwave energy. It is 
important not to break 
or tamper with the safety 
interlocks.

b) Do not place any object 
between the oven front face 
and the door or allow soil or 
cleaner residue to accumulate 
on sealing surfaces.

c) WARNING: If the door or 
door seals are damaged, the 
oven must not be operated 
until it has been repaired by a 
competent person.

ADDENDUM
If the apparatus is not 
maintained in a good state of 
cleanliness, its surface could 
be degraded and affect the 
lifespan of the apparatus and 
lead to a dangerous situation.

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS WARNING
To reduce the risk of fire, 
electric shock, injury to persons 
or exposure to excessive 
microwave oven energy when 
using your appliance, follow 
basic precautions, including the 
following:
1. Read and follow the specific: 

”PRECAUTIONS TO AVOID 
POSSIBLE EXPOSURE TO 
EXCESSIVE MICROWAVE 
ENERGY”.

2. This device can be used by 
children of at least 8 years 
old and by people with 
reduced physical, sensory or 
mental capacities or lacking 
experience or knowledge, if 
they are properly supervised 
or if they were given 
instructions relating to the 
safe use of the device and if 
the risks involved have been 
understood. Children must 
not play with the device. 
Cleaning and maintenance by 
the user must not be carried 
out by unsupervised children.

3. Keep the appliance and its 
cord out of reach of children 
less than 8 years.

ENGLISH
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4. If the supply cord is damaged, 
it must be replaced by the 
manufacturer, its service 
agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a 
hazard.

5. WARNING: It is hazardous 
for anyone other than a 
competent person to carry 
out any service or repair 
operation that involves the 
removal of a cover which 
gives protection against 
exposure to microwave 
energy.

6. Heating beverages by 
microwaves can cause a 
sudden, delayed burst of 
boiling liquid.

7. When heating food in plastic 
or paper containers, keep an 
eye on the oven due to the 
possibility of ignition.

8. Only use utensils that are 
suitable for use in microwave 
ovens.

9. If smoke is emitted, switch 
off or unplug the appliance 
and keep the door closed in 
order to stifle any flames.

10. Microwave heating of 
beverages can result in 
delayed eruptive boiling, 
therefore care must be 
taken when handling the 
container.

11. The contents of feeding 
bottles and baby food 
jars shall be stirred 
or shaken and the 
temperature checked before 
consumption, in order to 
avoid burns.

12. 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.

13. The oven should be cleaned 
regularly and any food 
deposits removed.

14. 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.

15. The appliance must not be 
installed behind a decorative 
door in order to avoid 
overheating. 

16. The microwave oven must 
be operated with any cabinet 
door open.

17. This appliance is intended 
to be used in household and 
similar applications such as:
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 • staff kitchen areas in 
shops, offices and other 
working environments;

 • by clients in hotels, motels 
and other residential type 
environments;

 • farm houses;
 • bed and breakfast type 

environments.
18. The microwave oven is 

intended for heating food 
and beverages. Drying of 
food or clothing and heating 
of warming pads, slippers, 
sponges, damp cloth and 
similar may lead to risk of 
injury, ignition or fire.

19. Metallic containers for food 
and beverages are not 
allowed during microwave 
cooking.

20. The appliance shall not be 
cleaned with a steam cleaner.

21. The appliance is intended to 
be used freestanding or in a 
cabinet.

22. The rear surface of 
appliances shall be placed 
against a wall.

23. This appliance is for 
household and indoor use 
only. Don’t use it outdoors!

24. To protect against electric 
shock, do not immerse main 
parts of the product, cord 
or plug in water or other 
liquids.

25. WARNING: Liquids and other 
foods must not be heated in 
sealed containers since they 
are liable to explode.

READ CAREFULLY AND KEEP 
FOR FUTURE REFERENCE.

ENGLISH
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TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS 
GROUNDING INSTALLATION

DANGER
Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause 
serious personal injury or death. Do not disassemble 
this appliance.

WARNING
Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric 
shock. Do not plug into an outlet until appliance is 
properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an 
electrical short circuit, grounding reduces the risk 
of electric shock by providing an escape wire for the 
electric current. This appliance is equipped with a cord 
having a grounding wire with a grounding plug. The 
plug must be plugged into an outlet that is properly 
installed and grounded.
Consult a qualified electrician or serviceman if the 
grounding instructions are not completely understood 
or if doubt exists as to whether the appliance is 
properly grounded. If it is necessary to use an 
extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce 
the risks resulting from becoming entangled in or 
tripping over a longer cord.

2. If a long cord set or extension cord is used:
a) The marked electrical rating of the cord set or 

extension cord should be at least as great as 
the electrical rating of the appliance.

b) The extension cord must be a grounding-type 
3-wire cord.

c) The long cord should be arranged so that it 
will not drape over the counter top or tabletop 
where it can be pulled on by children or tripped 
over unintentionally.

CLEANING
Be sure to unplug the appliance 
from the power supply.
1. Clean the cavity of the oven 

after using with a slightly 
damp cloth.

2. Clean the accessories in the 
usual way in soapy water.

3. The door frame and seal and 

neighbouring parts must be 
cleaned carefully with a damp 
cloth when they are dirty.

4. Do not use harsh abrasive 
cleaners or sharp metal 
scrapers to clean the oven 
door glass since they can 
scratch the surface, which 
may result in shattering of the 
glass.

5. Cleaning Tip  For easier 
cleaning of the cavity walls 
that the food cooked can 
touch: Place half a lemon in a 
bowl, add 300ml (1/2 pint) wa-
ter and heat on 100% micro-
wave power for 10 minutes. 
Wipe the oven clean using a 
soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone other than a competent 
person to carry out any service or repair operation 
that involves the removal of a cover which gives 
protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on “MATERIALS YOU CAN 
USE IN MICROWAVE OVEN OR TO BE AVOIDED IN 
MICROWAVE OVEN.”
There may be certain non-metallic utensils that are not 
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test 
the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold 

water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is 

warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

ENGLISH
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MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

Utensils Remarks

Browning dish Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 
3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to 
break.

Dinnerware Microwave-safe only. Follow manufacturer’s instructions. Do not use cracked or 
chipped dishes.

Glass jars Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat 
resistant and may break.

Glassware Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use 
cracked or chipped dishes.

Oven cooking bags Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow 
steam to escape.

Paper plates and cups Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while 
cooking.

Paper towels Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-
term cooking only.

Parchment paper Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Plastic Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled 
“Microwave Safe”. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. “Boiling 
bags” and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by 
package.

Plastic wrap Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not 
allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

Utensils Remarks

Aluminum tray May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

Food carton with metal 
handle

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

Metal or metal- 
trimmed utensils

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.

Metal twist ties May cause arcing and could cause a fire in the oven. 

Paper bags May cause a fire in the oven.

Plastic foam Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high 
temperature.

Wood Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

ENGLISH
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2. PRODUCT DESCRIPTION

SETTING UP YOUR OVEN

Name of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton 
and oven cavity. Your oven comes with the following 
accessories:

Glass tray 1x
Turntable ring assembly 1x
Instruction Manual 1x

A. Control panel
B. Turntable shaft
C. Turntable ring assembly
D. Glass tray
E. Observation window
F. Door assembly
G. Safety interlock system

ENGLISH

Turntable Installation

a) Never place the glass tray upside down. The glass tray 
should never be restricted.

b) Both glass tray and turntable ring assembly must 
always be used during cooking.

c) All food and containers of food are always placed on 
the glass tray for cooking.

d) If glass tray or turntable ring assembly cracks or 
breaks, contact your nearest authorized service center.

Hub (underside)

Glass tray

Turnable ring assembly

Turntable shaft
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3. CONTROL PANEL

Control Panel and Features Operation lnstructions

ENGLISH

Function/Power Watts Application
Min 115 W Soften ice cream

 230 W Soup stew, soften butter or defrost
Med 390 W Stew, fish
. 540 W Rice, fish, chicken, ground meat
Max 700 W Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: 
When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer 
switch to 0 (zero).
Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to 
the magnetron.

1. To set cooking power by turning the power knob to 
desired level.

2. To set the time of cooking by turning the timer 
knob to desired time per your food cooking guide.

3. The microwave oven will automatically start 
cooking after power level and time are set.

4. After the cooking time is up, the unit will “Dong” 
to stop.

5. lf the unit is not in use, always set time to “0”.
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4. TROUBLE SHOOTING

Normal
Microwave oven interfering TV reception Radio and TV reception may be interfered when 

microwave oven operating. It is similar to the 
interference of small electrical appliances, like mixer, 
vacuum cleaner, electric fan. 
It is normal.

Dim oven light In low power microwave cooking, oven light may 
become dim. It is normal.

Steam accumulating on door, hot air out of vents. In cooking, steam may come out of food. Most will get 
out from vents, but some may accumulate on cool place 
like oven door. It is normal.

Oven started accidentally with no food in. It is forbidden to run the unit without any food inside.
It is very dangerous.

Trouble Possible cause Remedy
Oven can not be started. (1) Power cord not plugged tightly. Unplug. Then unplug again after 10 

seconds.
(2) Fuse blowing or circuit breaker 
works.

Replace fuse or reset curcuit breaker 
(repaired by professional personnel 
of our company)

(3) Trouble with outlet. Test outlet with other electrical 
appliances.

Oven does not heat (4) Door not closed well. Close door well.

5. SPECIFICATIONS

Model:

Rated Voltage:

Rated Input 
Power(Microwave):

1050W

Rated Output 
Power(Microwave):

700 W

Oven Capacity: 20 L

Turntable Diameter: 255 mm

External Dimensions:

Net Weight:

ENGLISH

439.5x340.0x258.2mm

230-240V~ 50Hz
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6. INSTALLATION AND 
CONNECTION

Countertop Installation
Remove all packing material and 
accessories. Examine the oven 
for any damage such as dents 
or broken door. Do not install if 
oven is damaged.
Cabinet: Remove any protective 
film found on the microwave 
oven cabinet surface.
Do not remove the light brown 
Mica cover that is attached to 
the oven cavity to protect the 
magnetron.
Installation
1. Select a level surface that 

provide enough open space 
for the intake and/or outlet 
vents.

150mm

80mm
80mm

115mm

(1) The rear surface of 
appliance shall be placed 
against a wall. Leave a 
minimum clearance of 
11.5 cm above the oven, 
a minimum clearance of 
8 cm is required between 
the oven and any adjacent 
walls.

(2) Do not remove the legs 
from the bottom of the 
oven.

(3) Blocking the intake and/ 
or outlet openings can 
damage the oven.

(4) Place the oven as far 
away from radios and TV 
as possible. Operation of 
microwave oven may cause 
interference to your radio 
or TV reception.

2. Plug your oven into a standard 
household outlet. Be sure the 
voltage and the frequency is 
the same as the voltage and 
the frequency on the rating 
label.

WARNING: Do not install oven 
over a range cooktop or other 
heat-producing appliance. If 
installed near or over a heat 
source, the oven could be 
damaged and the warranty 
would be void.

The accessible surface may be 
hot during operation.

7. ENVIRONMENTAL 
CONCERNS

According to Waste of Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) directive, 
WEEE should be separately collected 
and treated. If at any time in future 
you need to dispose of this product 
please do NOT dispose of this product 
with household waste. Please send 
this product to WEEE collecting points 
where available.

ENGLISH
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ENGLISH

8. IKEA GUARANTEE

Do you need extra help? 
For any additional questions not related to After 
Sales of your appliances, like clarifications on 
installation of the IKEA appliance in the dedicated 
IKEA kitchen furniture or for clarification on 
functions of the IKEA appliances, please contact 
your nearest IKEA Customer Support Centre, the 
number is available on www.IKEA.com. We 
recommend you read the appliance documentation 
carefully before contacting us.

Read about our guarantee terms on www.ikea.com

For quicker service, always refer to the IKEA article 
number (8-digit code) and the serial number (22-
digit code) found on the rating plate of your 
appliance.

14
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Διαβάστε	προσεκτικά	τις	οδηγίες	προτού	
χρησιμοποιήσετε	τον	φούρνο	μικροκυμάτων	και	
φυλάξτε	τις.
Εάν ακολουθείτε τις οδηγίες, ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα σας προσφέρει πολυετή άριστη 
λειτουργία.

ΦΥΛΑΞΤΕ	ΤΙΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	
ΑΠΟΦΥΓΗ	ΤΗΣ	ΠΙΘΑΝΗΣ	
ΕΚΘΕΣΗΣ	ΣΕ	ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
a) Μην προσπαθήσετε να 

χρησιμοποιήσετε τον φούρνο 
με την πόρτα ανοικτή, καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει 
επιβλαβή έκθεση στην 
ενέργεια των μικροκυμάτων. 
Είναι σημαντικό να μην 
σπάσετε ή παραποιήσετε τα 
κλειδώματα ασφαλείας.

b) Μην τοποθετείτε αντικείμενα 
ανάμεσα στην πρόσοψη 
του φούρνου και την 
πόρτα και μην αφήνετε 
να συσσωρεύονται 
ακαθαρσίες ή υπολείμματα 
καθαριστικού στις επιφάνειες 
σφραγίσματος.

c) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η 
πόρτα ή τα σφραγίσματα 
της πόρτας έχουν υποστεί 
φθορά, μην χρησιμοποιείτε 
τον φούρνο, μέχρι 
να επισκευαστεί από 
ειδικευμένο άτομο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εάν η συσκευή δεν διατηρείται 
καθαρή, η επιφάνειά της 
μπορεί να υποβαθμιστεί και 
να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής 
της, οδηγώντας σε πιθανώς 
επικίνδυνη κατάσταση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
ΟΔΗΓΙΩΝ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για τη μείωση του κινδύνου 
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, 
τραυματισμών ή έκθεσης 
σε υπερβολική ενέργεια 
μικροκυμάτων, ακολουθείτε 
τις βασικές προφυλάξεις κατά 
τη χρήση της συσκευής σας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παρακάτω:
1. Διαβάστε και τηρείτε τα 

παρακάτω: «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	
ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΠΟΦΥΓΗ	ΤΗΣ	
ΠΙΘΑΝΗΣ	ΕΚΘΕΣΗΣ	ΣΕ	
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ».

2. Η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω 
και άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητήριες 
ή πνευματικές ικανότητες 
ή άτομα που στερούνται 
εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον 
έχουν κατάλληλη επίβλεψη 
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

17



της συσκευής και έχουν γίνει 
κατανοητοί οι εμπλεκόμενοι 
κίνδυνοι. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση από τον χρήστη 
δεν θα πρέπει να εκτελούνται 
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

3. Διατηρείτε τη συσκευή και 
το καλώδιό της μακριά από 
παιδιά κάτω των 8 ετών.

4. Εάν το καλώδιο ρεύματος 
έχει υποστεί βλάβη, θα 
πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, τον 
εκπρόσωπο σέρβις ή άτομα 
με παρόμοια προσόντα για 
την αποφυγή κινδύνων.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η 
πραγματοποίηση εργασιών 
σέρβις ή επισκευής 
είναι επικίνδυνη από 
μη ειδικευμένα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αφαίρεσης του καλύμματος 
που παρέχει προστασία από 
την έκθεση στην ενέργεια 
μικροκυμάτων.

6. Η θέρμανση ροφημάτων 
στον φούρνο μικροκυμάτων 
μπορεί να προκαλέσει 
αιφνίδια, καθυστερημένη 
εκτίναξη του υγρού που 
βράζει.

7. Κατά τη θέρμανση 
φαγητού σε πλαστικά ή 

χάρτινα δοχεία, προσέχετε 
τον φούρνο, λόγω της 
πιθανότητας ανάφλεξης.

8. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη 
κατάλληλα για χρήση σε 
φούρνους μικροκυμάτων.

9. Σε περίπτωση εκπομπής 
καπνού, απενεργοποιήστε ή 
αποσυνδέστε από την πρίζα 
τη συσκευή και διατηρήστε 
την πόρτα κλειστή, για να 
κατασταλούν τυχόν φλόγες.

10. Η θέρμανση ροφημάτων 
σε φούρνο μικροκυμάτων 
μπορεί να προκαλέσει 
καθυστερημένη βράση, 
γι’ αυτό θα πρέπει να 
προσέχετε κατά τον 
χειρισμό του δοχείου.

11. Το περιεχόμενο μπιμπερό 
και βάζων βρεφικής τροφής 
πρέπει να αναδεύεται ή να 
ανακινείται, καθώς και να 
ελέγχεται η θερμοκρασία 
του πριν την κατανάλωση, 
για την αποφυγή 
εγκαυμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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12. Αυγά μέσα στο τσόφλι τους 
και ολόκληρα βραστά αυγά 
δεν πρέπει να θερμαίνονται 
σε φούρνους μικροκυμάτων, 
αφού υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης, ακόμη και μετά την 
ολοκλήρωση της θέρμανσής 
τους.

13. Ο φούρνος πρέπει να 
καθαρίζεται τακτικά, 
αφαιρώντας τυχόν 
υπολείμματα τροφίμων.

14. Εάν ο φούρνος δεν 
διατηρείται καθαρός, η 
επιφάνειά του μπορεί 
να υποστεί φθορά, 
επηρεάζοντας αρνητικά τη 
διάρκεια ζωής της συσκευής 
και οδηγώντας πιθανώς σε 
επικίνδυνες συνθήκες.

15. Η συσκευή δεν πρέπει να 
τοποθετείται πίσω από 
πόρτες ντουλαπιών, για την 
αποφυγή υπερθέρμανσης. 

16. Ο φούρνος μικροκυμάτων 
πρέπει να χρησιμοποιείται 
με ανοικτή τυχόν πόρτα 
ντουλαπιού.

17. Η παρούσα συσκευή 
προορίζεται για οικιακή 
χρήση και παρόμοιες 
εφαρμογές, όπως:
 • προσωπικό κουζίνας σε 

καταστήματα, γραφεία 
και άλλα επαγγελματικά 
περιβάλλοντα,

 • Χρήση από πελάτες 
σε ξενοδοχεία, μοτέλ, 
πανσιόν και άλλα 
περιβάλλοντα οικιακού 
τύπου;

 • αγροικίες,
 • πανσιόν.

18. Ο φούρνος μικροκυμάτων 
παρέχεται για τη θέρμανση 
τροφίμων και ροφημάτων. 
Η αποξήρανση τροφίμων 
ή το στέγνωμα ρούχων και 
η θέρμανση θερμοφόρων, 
παντοφλών, σφουγγαριών, 
υγρών πανιών και 
παρόμοιων αντικειμένων 
μπορεί να προκαλέσει 
κίνδυνο τραυματισμού, 
ανάφλεξης ή φωτιάς.

19. Δεν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση μεταλλικών 
δοχείων τροφίμων και 
ροφημάτων στον φούρνο 
μικροκυμάτων.

20. Μην καθαρίζετε τη συσκευή 
με καθαριστή ατμού.

21. Η συσκευή προορίζεται 
για χρήση ανεξάρτητη ή 
εντοιχισμένη.

22. Η πίσω επιφάνεια των 
συσκευών πρέπει να 
τοποθετείται σε τοίχο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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23. Η παρούσα συσκευή 
προορίζεται για χρήση 
μόνο στο σπίτι και σε 
εσωτερικούς χώρους. Να 
μην χρησιμοποιείται σε 
εξωτερικούς χώρους!

24. Για προστασία από τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
μην βυθίζετε τα βασικά 
εξαρτήματα του προϊόντος, 
το καλώδιο ή το βύσμα σε 
νερό ή άλλα υγρά.

25. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Τα υγρά 
και λοιπά τρόφιμα δεν 
πρέπει να θερμαίνονται σε 
σφραγισμένα δοχεία, αφού 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ 
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΓΙΑ	ΤΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΟΥ	ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ	-	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΕΙΩΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Η επαφή με ορισμένα από τα εσωτερικά εξαρτήματα 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο. Μην αποσυναρμολογείτε την παρούσα 
συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Η ανάρμοστη χρήση της γείωσης μπορεί να οδηγήσει 
σε ηλεκτροπληξία. Μην συνδέετε τη συσκευή στην 
πρίζα μέχρι να εγκατασταθεί και να γειωθεί σωστά.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση 
ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, παρέχοντας έναν αγωγό 
διαφυγής ρεύματος. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα 
καλώδιο με αγωγό γείωσης και βύσμα γείωσης. 
Το βύσμα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που είναι 
κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη.
Συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή 
τεχνικό, εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως 
κατανοητές ή εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την 
ορθή γείωση της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητη η 
χρήση καλωδίου προέκτασης, χρησιμοποιείτε μόνο 
καλώδια προέκτασης 3 συρμάτων.

1. Παρέχεται καλώδιο τροφοδοσίας μικρού μεγέθους 
για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν σε 
περίπτωση σκοντάμματος ή παραπατήματος σε 
μεγαλύτερο καλώδιο.

2. Εάν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο ή καλώδιο 
προέκτασης:
a) Το ονομαστικό ρεύμα του καλωδίου ή του 

καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσο με το ονομαστικό ρεύμα της 
συσκευής.

b) Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι 
καλώδιο 3 συρμάτων τύπου γείωσης.

c) Το μακρύ καλώδιο πρέπει να τοποθετείται με 
τρόπο που να μην εφάπτεται στον πάγκο ή 
την επιφάνεια του τραπεζιού, σε σημείο που 
θα μπορεί να παρασυρθεί από παιδιά ή να 
προκαλέσει τυχαίο παραπάτημα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αποσυνδέστε τη συσκευή από 
την παροχή τροφοδοσίας.
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό 

του φούρνου μετά τη χρήση, 
χρησιμοποιώντας ένα 
ελαφρώς νωπό πανί.

2. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα με 
τον συνηθισμένο τρόπο, με 
νερό και σαπούνι.

3. Το πλαίσιο και η σφράγιση 
της πόρτας, καθώς και τα 
παρακείμενα εξαρτήματα 
πρέπει να καθαρίζονται 
προσεκτικά με ένα νωπό 
πανί, όταν λερωθούν.

4. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά, 
αποξεστικά καθαριστικά 
ή αιχμηρές μεταλλικές 
βούρτσες για να καθαρίσετε 
το τζάμι της πόρτας του 
φούρνου, αφού μπορούν 
να γρατζουνίσουν την 
επιφάνεια, προκαλώντας 
θραύση του γυαλιού.

5. Συμβουλή καθαρισμού  Για 
ευκολότερο καθαρισμό των 
εσωτερικών τοιχωμάτων 
όπου υπάρχει περίπτω-
ση επαφής με τα τρόφιμα: 
Τοποθετήστε μισό λεμόνι 
σε μια λεκάνη, προσθέστε 
300ml νερού και θερμάνετε 
σε ισχύ μικροκυμάτων 100% 
για 10 λεπτά. Σκουπίστε τον 
φούρνο με ένα απαλό, στεγνό 
πανί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΣΚΕΎΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Η πραγματοποίηση εργασιών σέρβις ή επισκευής 
είναι επικίνδυνη από μη ειδικευμένα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του 
καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση 
στην ενέργεια μικροκυμάτων.

Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «ΥΛΙΚΑ	ΠΟΥ	
ΜΠΟΡΟΥΝ	ΝΑ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ	ΚΑΙ	ΥΛΙΚΑ	
ΠΟΥ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ	ΣΤΟΝ	ΦΟΥΡΝΟ	
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ».
Ορισμένα μη μεταλλικά μαγειρικά σκεύη ενδέχεται 
να μην είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνο 
μικροκυμάτων. Εάν αμφιβάλλετε, μπορείτε να 
δοκιμάσετε το συγκεκριμένο σκεύος ακολουθώντας 
την παρακάτω διαδικασία.

Δοκιμή σκεύους:
1. Γεμίστε ένα ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων 

δοχείο με 1 κούπα κρύο νερό (250 ml) καθώς και το 
συγκεκριμένο σκεύος.

2. Ενεργοποιήστε τον φούρνο σε μέγιστη ισχύ για 
1 λεπτό.

3. Αγγίξτε προσεκτικά το σκεύος. Εάν το κενό σκεύος 
είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιείτε στον φούρνο 
μικροκυμάτων.

4. Μην υπερβαίνετε τον χρόνο θέρμανσης 1 λεπτού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΥΛΙΚΑ	ΠΟΥ	ΜΠΟΡΕΙΤΕ	ΝΑ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ	ΣΤΟΝ	ΦΟΥΡΝΟ	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Σκεύη Παρατηρήσεις

Ταψί Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η βάση του ταψιού πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον 5 mm από τον περιστρεφόμενο δίσκο. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να 
προκαλέσει θραύση του περιστρεφόμενου δίσκου.

Σερβίτσια Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή ξεφλουδισμένα πιάτα.

Γυάλινα βάζα Αφαιρείτε πάντα το πώμα. Χρησιμοποιείτε τα μόνο για θέρμανση του φαγητού 
μέχρι να ζεσταθεί ελαφρώς. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι ανθεκτικά στη 
θερμότητα και ενδέχεται να σπάσουν.

Γυαλικά Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικά στη θερμότητα γυαλικά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν 
μεταλλικό περίγραμμα. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή ξεφλουδισμένα πιάτα.

Σακούλες μαγειρικής 
στον φούρνο

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις κλείνετε με μεταλλικό δέσιμο. 
Δημιουργήστε οπές για να κυκλοφορεί ο ατμός.

Χάρτινα πιάτα και 
ποτήρια

Χρησιμοποιείτε τα μόνο για σύντομο μαγείρεμα/θέρμανση. Μην τα αφήνετε χωρίς 
επίβλεψη στον φούρνο.

Χαρτοπετσέτες Χρησιμοποιήστε τις για να καλύπτετε τρόφιμα για επαναθέρμανση και απορρόφηση 
του λίπους. Χρησιμοποιείτε τις μόνο με επίβλεψη και για σύντομο μαγείρεμα.

Λαδόκολλα Χρησιμοποιείτε την ως κάλυμμα για να αποφύγετε τα πιτσιλίσματα ή για μαγείρεμα 
στον ατμό.

Πλαστικά Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να φέρουν την επισήμανση «Κατάλληλα για 
φούρνο μικροκυμάτων». Ορισμένα πλαστικά δοχεία ενδέχεται να μαλακώσουν, 
καθώς θερμαίνεται το φαγητό στο εσωτερικό τους. Σε «σακούλες βρασίματος» και 
αεροστεγείς πλαστικές σακούλες πρέπει να ανοίγονται οπές ή τρύπες, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της συσκευασίας.

Πλαστική μεμβράνη Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιείτε την 
για να καλύπτετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ώστε να διατηρεί την 
υγρασία του. Μην αφήνετε την πλαστική μεμβράνη να έρχεται σε επαφή με το φαγητό.

Θερμόμετρα Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων θερμόμετρα 
(θερμόμετρα κρέατος και ζαχαροπλαστικής).

Κηρόχαρτο Χρησιμοποιείτε το ως κάλυμμα για να αποφεύγετε τα πιτσιλίσματα και να διατηρείτε 
την υγρασία.

ΥΛΙΚΑ	ΠΟΥ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ	ΣΤΟΝ	ΦΟΥΡΝΟ	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Σκεύη Παρατηρήσεις

Δίσκοι αλουμινίου Ενδέχεται να προκληθεί τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε ένα κατάλληλο για χρήση 
σε φούρνο μικροκυμάτων σκεύος.

Κουτί φαγητού με 
μεταλλική λαβή

Ενδέχεται να προκληθεί τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε ένα κατάλληλο για χρήση 
σε φούρνο μικροκυμάτων σκεύος.

Μεταλλικά σκεύη ή 
σκεύη με μεταλλικά άκρα

Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια των μικροκυμάτων. Το 
μεταλλικό χείλος μπορεί να προκαλέσει τόξο.

Μεταλλικά δεσίματα Ενδέχεται να προκαλέσουν τόξο και φωτιά στον φούρνο. 

Χαρτοσακούλες Ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά στον φούρνο.

Φελιζόλ Το φελιζόλ μπορεί να λιώσει ή να μολύνει τα υγρά στο εσωτερικό του, όταν 
εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία.

Ξύλο Το ξύλο στεγνώνει όταν χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να 
ραγίσει ή να σπάσει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ	ΤΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΥ	ΣΑΣ

Ονόματα	εξαρτημάτων	και	αξεσουάρ	φούρνου
Αφαιρέστε τον φούρνο και όλα τα υλικά από το 
χαρτοκιβώτιο και το εσωτερικό του φούρνου. 
Ο φούρνος συνοδεύεται από τα παρακάτω 
εξαρτήματα:

Γυάλινος δίσκος 1x
Διάταξη δακτυλίου 
περιστρεφόμενου δίσκου

1x

Εγχειρίδιο χρήσης 1x

A. Πίνακας ελέγχου
B. Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου
C. Διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου  

δίσκου
D. Γυάλινος δίσκος
E. Παράθυρο παρατήρησης
F. Διάταξη πόρτας
G. Σύστημα κλειδώματος  

ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τοποθέτηση	περιστρεφόμενου	δίσκου

a) Μην τοποθετείτε ποτέ ανάποδα τον γυάλινο δίσκο. 
Ο γυάλινος δίσκος δεν πρέπει ποτέ να περιορίζεται.

b) Ο γυάλινος δίσκος και η διάταξη δακτυλίου 
περιστρεφόμενου δίσκου πρέπει να χρησιμοποιούνται 
πάντα κατά το μαγείρεμα.

c) Όλα τα τρόφιμα και τα δοχεία τροφίμων πρέπει 
να τοποθετούνται πάντα στον γυάλινο δίσκο για 
μαγείρεμα.

d) Σε περίπτωση που ο γυάλινος δίσκος ή η διάταξη 
δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου ραγίσουν 
ή σπάσουν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Κέντρο (κάτω 
πλευρά)

Γυάλινος 
δίσκος

Διάταξη δακτυλίου 
περιστρεφόμενου 

δίσκου

Άξονας 
περιστρεφόμενου 

δίσκου
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3. ΠΊΝΑΚΑΣ	ΕΛΈΓΧΟΥ

Οδηγίες	λειτουργίας	πίνακα	ελέγχου	και	
δυνατοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία/Ισχύς Watt Εφαρμογή

Min 115 W Απόψυξη παγωτού

 230 W Σούπες, μαλάκωμα βουτύρου ή απόψυξη

Med 390 W Βραστά, ψάρια

. 540 W Ρύζι, ψάρια, κοτόπουλο, κιμάς

Max 700 W Επαναθέρμανση, γάλα, βράσιμο νερού, λαχανικά, ροφήματα

Σημείωση: 
Κατά την αφαίρεση του φαγητού από τον φούρνο, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς είναι απενεργοποιημένη, 
περιστρέφοντας τον χρονοδιακόπτη στο 0 (μηδέν).
Διαφορετικά, εάν λειτουργήσει ο φούρνος μικροκυμάτων χωρίς φαγητό στο εσωτερικό του, μπορεί να προκληθεί 
υπερθέρμανση και βλάβη του μαγνήτη.

1. Για να ρυθμίσετε την ισχύ μαγειρέματος, 
περιστρέψτε το κουμπί ισχύος στο επιθυμητό 
επίπεδο.

2. Για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, 
περιστρέψτε το κουμπί χρονοδιακόπτη στον 
επιθυμητό χρόνο, σύμφωνα με τον οδηγό 
μαγειρέματος.

3. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί αμέσως μόλις ρυθμιστεί το επίπεδο 
ισχύος και ο χρόνος.

4. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος μαγειρέματος, η 
μονάδα θα εκπέμψει έναν ηχητικό τόνο και θα 
σταματήσει.

5. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, ρυθμίζετε 
πάντα τον χρόνο σε «0».
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4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Φυσιολογικό

Ο φούρνος μικροκυμάτων κάνει παρεμβολές στην 
τηλεοπτική λήψη

Η ραδιοφωνική και η τηλεοπτική λήψη ενδέχεται να 
δέχονται παρεμβολές κατά τη λειτουργία του φούρνου 
μικροκυμάτων. Αυτές οι παρεμβολές είναι παρόμοιες 
με εκείνες των μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως 
μίξερ, ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικός ανεμιστήρας. 
Αυτό είναι φυσιολογικό.

Χαμηλός φωτισμός φούρνου Κατά το μαγείρεμα με χαμηλή ισχύ μικροκυμάτων, ο 
φωτισμός του φούρνου ενδέχεται να γίνει χαμηλός. 
Αυτό είναι φυσιολογικό.

Συσσωρεύεται ατμός στην πόρτα και βγαίνει θερμός 
αέρας από τις οπές.

Κατά το μαγείρεμα, ενδέχεται να εξέλθει ατμός από 
το φαγητό. Ο περισσότερος θα εξέλθει από τις οπές, 
αλλά κάποιος ενδέχεται να συσσωρευτεί σε δροσερά 
σημεία, όπως η πόρτα του φούρνου. Αυτό είναι 
φυσιολογικό.

Ο φούρνος ξεκίνησε κατά λάθος, χωρίς τρόφιμα στο 
εσωτερικό.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς 
τρόφιμα στο εσωτερικό.
Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

Πρόβλημα Πιθανή	αιτία Αποκατάσταση

Ο φούρνος δεν λειτουργεί. (1) Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει 
συνδεθεί καλά.

Αποσυνδέστε το. Στη συνέχεια, 
επανασυνδέστε το μετά από 
10 δευτερόλεπτα.

(2) Κάηκε η ασφάλεια ή έπεσε ο 
αυτόματος διακόπτης.

Αντικαταστήστε την ασφάλεια 
ή επαναφέρετε τον αυτόματο 
διακόπτη (επισκευή που πρέπει να 
διενεργείται από επαγγελματικό 
προσωπικό της εταιρείας μας)

(3) Πρόβλημα στην πρίζα. Δοκιμάστε την πρίζα με άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές.

Ο φούρνος δεν ζεσταίνει (4) Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά. Κλείστε καλά την πόρτα.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Ονομαστική τάση:

Βαθμονομημένη ισχύς εισόδου (Μικροκύματα): 1050 W

Βαθμονομημένη ισχύς εξόδου (Μικροκύματα): 700 W

Χωρητικότητα φούρνου: 20 l

Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου: 255 mm

Εξωτερικές διαστάσεις:

Καθαρό βάρος:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

439,5 x 340,0 x 258,2 mm

230-2 0V~ 50Hz
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TILLREDA 604.933.58

10,75 kg



6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΙ	ΣΥΝΔΕΣΗ

Εγκατάσταση	στον	πάγκο
Αφαιρέστε όλο το υλικό 
συσκευασίας και τα εξαρτήματα. 
Ελέγξτε τον φούρνο για τυχόν 
φθορές, όπως βαθουλώματα 
ή θραύση της πόρτας. Μην 
εγκαταστήσετε τον φούρνο σε 
περίπτωση βλάβης.
Ντουλάπι/Εντοιχισμένος: 
Αφαιρέστε τυχόν προστατευτική 
μεμβράνη από την επιφάνεια 
του φούρνου μικροκυμάτων.
Μην αφαιρέσετε την ανοιχτή 
καφέ κάλυψη Mica που 
βρίσκεται στο εσωτερικό του 
φούρνου για προστασία του 
μαγνήτη.
Εγκατάσταση
1. Επιλέξτε μια επίπεδη 

επιφάνεια, με αρκετό χώρο 
για τις οπές εισόδου ή/και 
εξόδου.

150mm

80mm
80mm

115mm

(1) Η πίσω επιφάνεια της 
συσκευής πρέπει να 
τοποθετείται δίπλα 
σε τοίχο. Αφήστε κενό 
τουλάχιστον 11.5 εκ. πάνω 
από τον φούρνο. Απαιτείται 
επίσης ελάχιστο κενό 8 εκ. 

ανάμεσα στον φούρνο 
και τυχόν παρακείμενους 
τοίχους.

(2) Μην αφαιρείτε τα πόδια 
από το κάτω μέρος του 
φούρνου.

(3) Ο αποκλεισμός των οπών 
εισόδου ή/και εξόδου 
μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στον φούρνο.

(4) Τοποθετήστε τον 
φούρνο όσο γίνεται πιο 
μακριά από ραδιόφωνα 
και τηλεοράσεις. Η 
λειτουργία του φούρνου 
μικροκυμάτων μπορεί να 
προκαλέσει παρεμβολές 
στη λήψη του ραδιοφώνου 
ή της τηλεόρασης.

2. Συνδέστε τον φούρνο σε 
μια τυπική οικιακή πρίζα. 
Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η 
συχνότητα είναι ίδιες με την 
τάση και τη συχνότητα της 
ετικέτας βαθμονόμησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην 
τοποθετείτε τον φούρνο πάνω 
σε εστία ή άλλες συσκευές 
που παράγουν θερμότητα. Σε 
περίπτωση τοποθέτησης κοντά 
σε πηγή θερμότητας, ο φούρνος 
μπορεί να υποστεί βλάβη και να 
ακυρωθεί η εγγύηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Οι	προσβάσιμες	επιφάνειες	
ενδέχεται	να	θερμανθούν	
πολύ	κατά	τη	διάρκεια	της	
λειτουργίας.

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την οδηγία Αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ πρέπει 
να συλλέγονται και να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία ξεχωριστά. Εάν ανά 
πάσα στιγμή στο μέλλον χρειαστεί 
να απορρίψετε το προϊόν, ΜΗΝ 
το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά 
απόβλητα. Στείλτε το προϊόν στα 
σημεία συλλογής ΑΗΗΕ, όπου είναι 
διαθέσιμα.

8. ΕΓΓΎΗΣΗ	IKEA

Για	πόσο	διάστημα	διαρκεί	η	εγγύηση	της	IKEA?
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για (2) έτη από την 
αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας από 
την IKEA. Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς 
ως αποδεικτικό στοιχείο. Εάν εκτελεστούν εργασίες 
σέρβις εντός εγγύησης, δε θα επεκταθεί το χρονικό 
διάστημα της εγγύησης για τη συσκευή.

Ποιος	εκτελεί	τις	εργασίες	επισκευής;
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα IKEA.

Ποιες	περιπτώσεις	καλύπτονται	από	τη	
συγκεκριμένη	εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει βλάβες της συσκευής που 
προκλήθηκαν από εσφαλμένη κατασκευή ή από 
αστοχίες υλικού από την ημερομηνία αγοράς από 
την IKEA. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για οικιακή 
χρήση. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται κάτω από την 
επικεφαλίδα "Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;" 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, καλύπτεται το 
κόστος αποκατάστασης της βλάβης, π.χ. επισκευές, 
εξαρτήματα, εργατικά και μετακινήσεις, εφόσον για 
την επισκευή της συσκευής δεν απαιτούνται ειδικές 
δαπάνες. Τα εξαρτήματα που αντικαθιστώνται 
περιέρχονται στην κατοχή της IKEA.

Τι	θα	κάνει	η	IKEA	για	να	διορθώσει	το	πρόβλημα?
Η IKEA θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει κατά 
τη διακριτική της ευχέρεια αν καλύπτεται από την 
εγγύηση. Αν θεωρήσει ότι καλύπτεται, η IKEA, κατά 
τη διακριτική της ευχέρεια, είτε θα επισκευάσει το 
ελαττωματικό προϊόν είτε θα το αντικαταστήσει με 
ίδιο ή με παρόμοιο προϊόν.

Ποιες	περιπτώσεις	δεν	καλύπτονται	από	τη	
συγκεκριμένη	εγγύηση;
 • Φυσιολογική φθορά.
 • Βλάβη από πρόθεση ή αμέλεια, βλάβη που 

οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, 
εσφαλμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε 
ακατάλληλη τάση, βλάβη που οφείλεται σε χημική 
ή ηλεκτροχημική αντίδραση, σκουριά, διάβρωση 
ή βλάβη λόγω του νερού, συμπεριλαμβανομένης, 
ενδεικτικά, βλάβης λόγω υπερβολικής 
συσσώρευσης αλάτων στην παροχή νερού, καθώς 
και βλάβη που οφείλεται σε μη φυσιολογικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

 • Αναλώσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
μπαταριών και λαμπτήρων.

 • Τα μη λειτουργικά ή τα διακοσμητικά εξαρτήματα 
που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση 
της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των 
γρατζουνιών και των πιθανών δυσχρωμιών.

 • Τυχαία βλάβη που προκαλείται από ξένα 
σωματίδια ή ουσίες, καθώς και βλάβη που 
οφείλεται στον καθαρισμό ή την απόφραξη 
φίλτρων, συστημάτων αποστράγγισης ή θηκών 
απορρυπαντικού.

 • Ζημιές στα παρακάτω εξαρτήματα: υαλοκεραμικές 
επιφάνειες, πρόσθετα εξαρτήματα, σκεύη 
και καλάθια μαχαιροπίρουνων, σωλήνες 
παροχής και αποστράγγισης, λάστιχα 
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και καλύμματα 
λαμπτήρων, οθόνες, διακόπτες, περιβλήματα 
και τμήματα περιβλημάτων. Εκτός εάν αυτές 
οι ζημιές αποδεχτεί πως έχουν προκληθεί από 
ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος.

 • Οι επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν 
από εξουσιοδοτημένους και/ή από 
αντισυμβαλλόμενους τεχνικούς παροχής 
υπηρεσιών σέρβις, ή όταν έχουν χρησιμοποιηθεί 
μη γνήσια ανταλλακτικά.

 • Επισκευές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή 
εγκατάστασης που δεν πληρεί τις προδιαγραφές.

 • Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό περιβάλλον, 
π.χ. επαγγελματική χρήση.

 • Ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν ο πελάτης μεταφέρει 
το προϊόν στο σπίτι του ή σε άλλη διεύθυνση, η 
IKEA δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά 
προκληθεί κατά τη μεταφορά. Ωστόσο, αν η IKEA 
μεταφέρει το προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης 
του πελάτη, η βλάβη που μπορεί να προκληθεί 
κατά τη μεταφορά θα καλυφθεί από την IKEA.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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 • Το κόστος για την αρχική εγκατάσταση 
της συσκευής IKEA. Ωστόσο, αν ένας 
εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών σέρβις 
της IKEA ή αντισυμβαλλόμενός του επισκευάσει 
ή αντικαταστήσει τη συσκευή υπό το καθεστώς 
εγγύησης, ο εξουσιοδοτημένος πάροχος 
υπηρεσιών σέρβις ή ο αντισυμβαλλόμενός του θα 
επανεγκαταστήσει την επισκευασμένη συσκευή ή 
θα εγκαταστήσει τη συσκευή αντικατάστασης, αν 
χρειάζεται.

Πώς	εφαρμόζεται	η	εθνική	νομοθεσία
Η εγγύηση IKEA σάς προσφέρει συγκεκριμένα νόμιμα 
δικαιώματα που καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν 
τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ωστόσο αυτές οι 
προϋποθέσεις δεν περιορίζουν με κανένα τρόπο τα 
δικαιώματα του καταναλωτή που περιγράφηκαν στην 
τοπική νομοθεσία.

Περιοχή	ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μια χώρα της 
Ε.Ε. και μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα της Ε.Ε., οι 
υπηρεσίες θα προσφερθούν εντός του πλαισίου 
των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα χώρα. Η 
εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής στο πλαίσιο της 
εγγύησης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν η συσκευή 
συμμορφώνεται και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με:
 • τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία 

υποβάλλεται το αίτημα για εργασίες εγγύησης,
 • τις Οδηγίες συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες 

ασφάλειας του εγχειριδίου χρήσης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	για	συσκευές	IKEA
Μην διστάζετε να απευθύνεστε στην IKEA για να:
 • αίτημα εργασιών στο πλαίσιο της εγγύησης,
 • ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τις λειτουργίες 

των συσκευών IKEA.
Για να διασφαλιστεί η παροχή βέλτιστης 
υποστήριξης, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες 
συναρμολόγησης ή/και το Εγχειρίδιο χρήσης πριν 
επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τρόπος	επικοινωνίας	για	αιτήματα	επισκευών

Το κέντρο υποστήριξης πελατών IKEA θα σας 
εξυπηρετήσει τηλεφωνικά με βασικές οδηγίες 
αποκατάστασης του προβλήματος της συσκευής σας 
κατά την υποβολή του τηλεφωνικού αιτήματός σας. 
Ανατρέξτε στον κατάλογο IKEA ή επισκεφτείτε την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ikea.com για τον τοπικό 
τηλεφωνικό αριθμό και το ωράριο λειτουργίας.

Για	να	σας	παρέχουμε	ταχύτερη	
εξυπηρέτηση,	κοινοποιήστε	μας	τον	
αριθμό	προϊόντος	IKEA	(8ψήφιος	κωδικός)	
που	βρίσκεται	στην	πινακίδα	τεχνικών	
χαρακτηριστικών	της	συσκευής	σας.
 

ΦΥΛΑΞΤΕ	ΤΗΝ	ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΑΓΟΡΑΣ!

Αποτελεί αποδεικτικό αγοράς και είναι απαραίτητη 
ώστε να ισχύει η εγγύηση. Η απόδειξη αγοράς 
αναγράφει, επίσης, την ονομασία IKEA και τον αριθμό 
προϊόντος (8ψήφιος κωδικός) για κάθε μία από τις 
συσκευές που αγοράσατε.

Χρειάζεστε	επιπλέον	βοήθεια;
Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία που δεν 
σχετίζεται με την Υποστήριξη των συσκευών 
σας, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του 
πλησιέστερου καταστήματος IKEA. Συνιστάται να 
διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο της συσκευής 
πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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