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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 objects 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.
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 appliance can be used by children aged from 8 years.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
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.
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5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. 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.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and
keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
12. The content of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
13. 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.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
15. 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.
16. Only use the temperature probe recommended for this oven.
(For ovens provided with a facility to use a temperaturesensing probe.)
17. The microwave oven must be operated with the kitchen
furniture door open. (For ovens with a kitchen furniture door in
front of the product)
18. This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
─ by clients in hotels, motels and other residential type
environments;
─ farm houses;
─ bed and breakfast type environments.
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19. 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.
20. Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
22. The appliance must not be installed behind a decorative
door in order to avoid overheating. (This is not applicable for
appliances with decorative door)
23. The microwave oven is intended to be used built-in.
24. Care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance. (For fixed appliances
and built-in appliances being used equal or higher than 900mm
above the floor and having detacha le turntables. But this is not
applicable for appliances with horizontal bottom hinged door)

READ
READ CAREFULLY
CAREFULLY AND
AND
KEEP
KEEP FOR
FOR FUTURE
FUTURE
REFERENCE.
REFERENCE.
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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
Improp er use of the gro unding 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:
1) The marked electrical rating of the cord set or extension
cord should be at least as great as the electrical rating of the
appliance.
2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3) 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
300 ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave 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 againstexposure 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.

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 (5 mm) 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

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

Wax paper

Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.
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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 metaltrimmed
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

Wood

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

2. PRODUCT DESCRIPTION
SETTING UP YOUR OVEN

H

A

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

Drilling template

1x

Assembly Instruction

1x

I

H

A

G

I

G

Turnable installation

F

E

D

F

E

D

C

B

A) Control panel
B) Door opening button
C) Wave guide cover (Do not remove)
D) Turnable shaft
E) Turnable ring assembly
F) Glass tray
window
CG) Observation
B
H) Door assembly
I) Safety interlock system

Hub (underside)

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.
e. Never put frozen food directly on a warm turnable.

Glass tray

Turnable shaft
Turnable ring assembly
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3. CONTROL PANEL

INSTRUCTION
Microwave
Kitchen timer/Clock
Start/+30 Sec/Confirm
Time
Weight/Time Defrost
Stop/Clear
Auto Menu

ENGLISH
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4. USING THE MICROWAVE OVEN
USING THE KNOB

OPEN THE DOOR

To use the selection knob, push it inwards and it will pop out.

Push the button to open the door.

CLOCK SETTING

1

3

2

4

5

When the microwave oven is electrified, the screen will display
"0:00", buzzer will ring once.
1. Press
Kitchen timer/Clock twice to select clock function,
the hour figures will flash.
2. Turn knob
to adjust the hour figures, the input time should
be within 0--23.
3. Press
Kitchen timer/Clock, the minute figures will flash,
the hour figures will light.
4. Turn knob " " to adjust the minute figures, the input time
should be within 0--59.
5. Press
Kitchen timer/Clock to finish clock setting, : will
flash.
Note: During the process of clock setting, if you do not press
Kitchen timer/Clock to confirm in 1 minute, the oven will go
back to previous status automatically.
LOCK-OUT FUNCTION FOR CHILDREN
Lock: In waiting state, press
Stop/Clear for 3 seconds, there
will be a long "beep" denoting entering the children-lock state and
screen will display
or current time.
Lock quitting: In locked state, press
Stop/Clear for 3 seconds,
there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

MICROWAVE COOKING

1
2
3

4

1. Press
Microwave once, the screen will display 80 flickering.
Press
Microwave repeatedly or turn the knob to choose the
power you want.
2. Then press
Start/+30 Sec to confirm selected power
level.
3. Turn knob
to set cooking time from 0:05 to 95:00.
4. Press
Start/+30 Sec again to start cooking.
Note: The time steps for the time when turning the knob are as
follow:
0---1 min

: 5 seconds

1--- 5min

: 10 seconds

5---10 min

: 30 seconds

10---30 min : 1 minute
30---95 min : 5 minutes
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Quick Start alternative 1

Quick Start alternative 2

1

Quick Start alternative 2
1. In stand by mode, turn the knob
to the right to set the time.
2. Press
Start/+30 Sec to start cooking at full microwave
power.

2

Note: In microwave or time defrost state, each press of
Start/+30 Sec can increase 30 seconds of cooking time.

1

Defrost By Weight

Quick Start alternative 1
1. In stand by mode, press
Start/+30 Sec to start cooking
with full power for 30 seconds, each added press will increase
30 seconds cooking time up to 95 minutes.

Defrost By Weight
1. Press
Weight/Time Defrost once, and the oven will
display dEF1.
2. Turn the knob " " to select the weight of food from 100 to
2000g.
3. Press
Start/+30 Sec to start defrosting.

Defrost By Time

1

1

3

3

2

2

Defrost By Time
1. Press
Weight/Time Defrost twice, and the oven will
display dEF2.
2. Turn the knob " " to select the defrost time. The MAX. time is
95 minutes.
3. Press
Start/+30 Sec to start defrosting.
The product will prompt you to turn the food after half of the time
set for defrosting. Open the door and turn the food, shut the door
and press
Start/+30 Sec to continue the defrosting.

Kitchen Timer
1. Press
Kitchen timer/Clock once, screen will display 00:00,
clock indicator will light.
2. Turn the knob
to enter the correct time. (Maximum time to
set is 95 minutes.)
3. Press
Start/+30 Sec to confirm setting, clock indicator will
be flickering.

1
3

When the kitchen time is reached, clock indicator will go out and
the buzzer will ring 5 times.

2

The product can be set to perform a Multi stage cooking, defrosting
followed by reheating:

3
1
4

6

2

5

Multi-section cooking
1. Press
Weight/Time Defrost twice, and the oven will
display dEF2.
2. Turn the knob
to select the defrost time.
3. Press
Microwave once, the screen will display 80,
repeatedly push the button or turn the knob to set the
requested microwave power.
4. Press
Start/+30 Sec to confirm power setting.
5. Turn the knob
to select cooking time.
6. Press
Start/+30 Sec to start cooking.
The product will prompt you to turn the food after half of the time
set for defrosting.
Open the door and turn the food, shut the door and press
Start/+30 Sec to continue the defrosting. The buzzer will sound
once again entering the second cooking. When cooking finishes,
buzzer sound five times.
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1

Inquiring function
1. In state of microwave cooking, press
Microwave, the
current power will be displayed for 3 seconds.
2. In cooking state, press Kitchen timer/Clock to inquire the
time of the day, the time will be displayed for 3 seconds.

2

2

4

1

3

Auto Menu
1. Turn the
display.
2. Press
3. Turn the
chart.
4. Press

knob " " left to choose the menu, and A-1 to A-8 will
Start/+30 Sec to confirm selected food.
knob " " to choose the default weight as the menu
Start/+30 Sec to start cooking.

MENU

WEIGHT

DISPLAY

A-1
Pizza

200g

200

400g

400

A-2
Meat

250g

250

350g

350

450g

450

200g

200

300g

300

400g

400

50g
(with 450g cold water)

50

100g
(with 800g cold water)

100

200g

200

400g

400

600g

600

A-6
Fish

250g

250

350g

350

450g

450

A-7
Beverage

1 cup (120ml)

1

2 cups (240ml)

2

A-3
Vegetable

A-4
Pasta

A-5
Potato

A-8
Popcorn

3 cups (360ml)

3

50g

50

100g

100

Note: The Foodclasses can also be found on the label inside the
door.
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5. 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 the cord.
Wait 10 seconds
and plug it again.

(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.

Door not closed
well.

Close door well.

Oven does not heat

6. SPECIFICATIONS
Model:

VÄRMD 104.307.02

Oven Capacity:

20L

Rated Voltage:

240V-50Hz

Turnable Diameter:

Ø245 mm

Rated Input Power (Microwave):

1250W

External Dimensions:

595x344x394mm

Rated Output Power (Microwave):

800W

Net Weight:

15kg

7. INSTALLATION AND CONNECTION
1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for
counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted
cupboard.
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected
to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspondent to the voltage specified
on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only
be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer
to accessible following installation, an all-pole disconnecting
device must be present on the installation side with a contact
gap of at least 3mm.

8. 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.

8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be
used. Overloading can result in a risk of fire.
9. The product should not be mounted below 85cm.

The accessible surface maybe hot during operation.
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9. 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 (8digit code) and the serial number (22-digit code) found on the
rating plate of your appliance.
SAVE THE SALES RECEIPT.
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
α) Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το φούρνο με την πόρτα
ανοιχτή, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση
σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσετε ή να
μην πειράξετε συνδέσεις ασφαλείας.
β) Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ του μπροστινού μέρους του
φούρνου και της πόρτας και μην αφήνετε να μαζεύεται βρωμιά ή
υπολείμματα καθαριστικών στις επιφάνειες σφράγισης.
γ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν υπάρχει ζημιά στην πόρτα ή στη σφράγιση
της πόρτας, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει μέχρι να
επισκευαστεί από έναν ικανό τεχνικό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτρικού σοκ, τραυματισμού
ατόμων ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων κατά τη χρήση
της συσκευής, ακολουθήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων
των παρακάτω:
1. Διαβάστε και ακολουθήστε τις συγκεκριμένες: "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ".
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών
και άνω.
3. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των
8 ετών.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή, τον επίσημο αντιπρόσωπο επισκευής του ή
παρομοίως ικανά άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε
τραυματισμός.
5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού
αντικαταστήσετε τη λάμπα για να αποφύγετε την πιθανότητα
ηλεκτρικού σοκ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποτελεί κίνδυνο για οποιονδήποτε πέραν ενός σχετικού
ατόμου το να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή που περιλαμβάνει την
αφαίρεση ενός καλύμματος που παρέχει προστασία από ενέργεια
μικροκυμάτων.
7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να ζεσταίνονται υγρά και άλλα φαγητά σε
σφραγισμένα δοχεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν.
8. Όταν ζεσταίνεται φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να έχετε το
νου σας στον φούρνο, καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
9. Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση στο
φούρνο μικροκυμάτων.
10. Εάν βγαίνει καπνός από τη συσκευή, απενεργοποιήστε την ή βγάλτε
την από την πρίζα και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να
καταστείλετε οποιαδήποτε φλόγα.
11. Το ζέσταμα ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να
οδηγήσει σε καθυστερημένη εκρηκτική βράση, γι’ αυτό να προσέχετε
όταν κρατάτε το δοχείο.
12. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων φαγητού για μωρά θα
πρέπει να ανακατεύεται και να ελέγχεται η θερμοκρασία του πριν την
κατανάλωση, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε κάψιμο.
13. Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα καλοβρασμένα αυγά δεν
θα πρέπει να ζεσταίνονται στους φούρνους μικροκυμάτων, καθώς
ενδέχεται να εκραγούν, ακόμα και αφού ολοκληρωθεί το ζέσταμά
τους.
14. Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται
τυχόν υπολείμματα φαγητού.
15. Εάν δεν διατηρείτε τον φούρνο καθαρό, ενδέχεται να προκαλέσετε
φθορά στην επιφάνεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά
τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε μια
επιβλαβή κατάσταση.
16. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που προτείνεται
γι’ αυτό το φούρνο (Για φούρνους με δυνατότητα χρήση αισθητήρα
θερμοκρασίας.)
17. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται με την πόρτα
του ντουλαπιού ανοιχτή. (Για φούρνους που έχουν κάποια πόρτα
ντουλαπιού μπροστά τους)
18. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση αλλά και για παρόμοιες
χρήσεις όπως:
─ από πελάτες σε ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλα περιβάλλοντα
κατοικίας·
─ αγροτικά σπίτια·
─ χώρους βραχυπρόθεσμης ενοικίασης.
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19. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα φαγητού
και ροφημάτων. Το στέγνωμα φαγητού ή ρούχων και το ζέσταμα
θερμοφόρων, παντοφλών, σφουγγαριών, νωπών ρούχων και
παρομοίων αντικειμένων ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό,
ανάφλεξη ή φωτιά.
20. Δεν επιτρέπονται τα μεταλλικά δοχεία για φαγητά και ροφήματα κατά
το ζέσταμα με μικροκύματα.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
22. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από μια διακοσμητική
πόρτα, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. (Δεν ισχύει για
συσκευές που έχουν οι ίδιες διακοσμητική πόρτα)
23. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για εντοιχισμένη χρήση.
24. Θα πρέπει να προσέχετε να μην αφαιρείτε το περιστρεφόμενο πιάτο
όταν αφαιρείτε τα δοχεία από τη συσκευή. (Για φιξαρισμένες και
εντοιχισμένες συσκευές που χρησιμοποιούνται σε ύψος ίσο ή ανώτερο
των 900 χιλιοστών από το δάπεδο και έχουν αφαιρούμενα
περιστρεφόμενα πιάτα. Δεν ισχύει όμως για συσκευές με οριζόντια
κρεμάμενη κάτω πόρτα)
READ CAREFULLY
AND
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
KEEP
FOR FUTURE
ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ
ΤΟ ΓΙΑ
REFERENCE.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

17

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΤΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος Ηλεκτρικού Σοκ
Το άγγιγμα ορισμένων εσωτερικών μερών ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο. Μην
αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος Ηλεκτρικού Σοκ
Η λάθος χρήση της γείωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτρικό σοκ. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πρίζα που
δεν είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη. Αυτή η
συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση
ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ, παρέχοντας ένα καλώδιο
διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι
εξοπλισμένη με ένα καλώδιο που έχει σύρμα γείωσης και
έναν φις γείωσης. Το φις πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε
μια πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη.
Συμβουλευτείτε έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο ή
επισκευαστή, εάν δεν κατανοείτε πλήρως τις οδηγίες
γείωσης ή εάν αμφιβάλλετε για τη σωστή γείωση της
συσκευής. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου
επέκτασης, χρησιμοποιείστε μόνο τριφασικό καλώδιο
επέκτασης.
1. Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος,
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να σκοντάψετε ή να σας
στραγγαλίσει ένα μακρύ καλώδιο.
2. Εάν χρησιμοποιείτε μακρύ καλώδιο ή καλώδιο
επέκτασης:
1) Η σήμανση της ονομαστικής ισχύος του καλωδίου ή του
καλωδίου επέκτασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση
με την ονομαστική ισχύ της συσκευής.
2) Το καλώδιο επέκτασης θα πρέπει να είναι τριφασικό
καλώδιο γείωσης.
3) Το μακρύ καλώδιο θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί έτσι
ώστε να μην κρέμεται από το ράφι ή τον πάγκο, απ’
όπου και μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να
σκοντάψει κάποιος κατά λάθος με αυτό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Βεβαιωθείτε ότι βγάλατε τη συσκευή από την τροφοδοσία
ρεύματος.
1. Καθαρίστε την εσοχή του φούρνου μετά τη χρήση με ένα λίγο
νωπό πανί.
2. Καθαρίστε τα εξαρτήματα με το συνήθη τρόπο με νερό και
σαπούνι.
3. Η κάσα και η σφράγιση της πόρτας και τα κοντινά εξαρτήματα
θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα νωπό πανί όταν
είναι βρώμικα.
4. Μη χρησιμοποιείτε δυνατά διαβρωτικά καθαριστικά ή σύρμα για
να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, μιας και
ενδέχεται να γδάρουν την επιφάνεια και έτσι να ραγίσει το
γυαλί.
5. Συμβουλή Καθαρίσματος
Για ευκολότερο καθάρισμα των
τοίχων της εσοχής, τους οποίους μπορεί να ακουμπήσει το
μαγειρεμένο φαγητό: Στείψτε μισό λεμόνι σε ένα μπολ,
προσθέστε 300ml νερό και ζεστάνετε με τη μέγιστη ισχύ του
φούρνου μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Σκουπίστε τον φούρνο
χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί.
ΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος Τραυματισμού
Αποτελεί κίνδυνο για οποιονδήποτε πέραν ενός σχετικού ατόμου το
να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή που περιλαμβάνει την
αφαίρεση ενός καλύμματος που παρέχει προστασία από ενέργεια
μικροκυμάτων.
Δείτε τις οδηγίες στο "ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ".
Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα μη-μεταλλικά σκεύη που δεν
είναι ασφαλή για χρήση στο φούρνο κυμάτων. Εάν δεν είστε
σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε το σκεύος με την παρακάτω
διαδικασία.
Έλεγχος Σκεύους:
1. Γεμίστε ένα σκεύος που είναι κατάλληλο για μικροκύματα με μια
κούπα κρύο νερό (250ml) μαζί με το σκεύος.
2. Μαγειρέψτε με τη μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
3. Ακουμπήστε προσεκτικά το σκεύος. Εάν το άδειο σκεύος είναι
ζεστό, μην το χρησιμοποιήσετε για μαγείρεμα στο φούρνο
μικροκυμάτων.
4. Μην ξεπεράσετε το 1 λεπτό στο χρόνο μαγειρέματος.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΣΚΕΥΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γυάλινα σκεύη

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το κάτω μέρος του γυάλινου σκεύους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
5 εκατοστά πάνω από το περιστρεφόμενο πιάτο. Η λάθος χρήση ενδέχεται να προκαλέσει σπάσιμο του
περιστρεφόμενου πιάτου.

Σερβίτσια

Μόνο όσα είναι κατάλληλα για μικροκύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε
σπασμένα ή φθαρμένα πιάτα.

Γυάλινα βάζα

Πάντα να αφαιρείτε το καπάκι. Να χρησιμοποιείτε μόνο για να ζεστάνετε το φαγητό. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα
δεν είναι πυρίμαχα και ενδέχεται να σπάσουν.

Ποτήρια

Μόνο πυρίμαχα ποτήρια. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μεταλλική επένδυση. Μη χρησιμοποιείτε σπασμένα ή φθαρμένα
ποτήρια.

Σακούλες μαγειρέματος

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις κλείνετε με μεταλλικά κλιπάκια. Κάντε τρύπες για να
απελευθερώνεται ο ατμός.

Χάρτινα πιάτα και ποτήρια

Μόνο για σύντομο μαγείρεμα/ζέσταμα. Να παρακολουθείτε συνεχώς το φούρνο κατά το μαγείρεμα.

Χάρτινες πετσέτες

Χρησιμοποιείστε τις για να καλύψετε το φαγητό όταν το ξαναζεσταίνετε ή για να απορροφήσουν το λίπος. Να
παρακολουθείτε συνεχώς το φαγητό και να το μαγειρεύετε μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.

Λαδόκολλα

Χρησιμοποιείστε τη ως κάλυμμα για να αποφύγετε την υπερχείλιση ή ως τύλιγμα για ατμομαγείρεμα.

Πλαστικό

Μόνο όσα είναι κατάλληλα για μικροκύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να φέρουν
σήμανση “Κατάλληλο για Μικροκύματα”. Κάποια πλαστικά δοχεία μαλακώνουν, καθώς το φαγητό μέσα τους
ζεσταίνεται. Οι “σακούλες βρασμού” και οι καλά κλειστές πλαστικές σακούλες θα πρέπει να σκιστούν, να τρυπηθούν
ή να αερίζονται, όπως καταδεικνύει η συσκευασία τους.

Πλαστικό περιτύλιγμα

Μόνο όσα είναι κατάλληλα για μικροκύματα. Χρησιμοποιείστε το για να καλύψετε το φαγητό για να διατηρήσετε την
υγρασία. Μην αφήσετε το πλαστικό περιτύλιγμα να ακουμπήσει το φαγητό.

Θερμόμετρα

Μόνο θερμόμετρα που είναι κατάλληλα για χρήση στα μικροκύματα (θερμόμετρα κρέατος και γλυκών).

Χαρτί μαγειρέματος

Χρησιμοποιείστε το ως κάλυμμα για να αποφύγετε την υπερχείλιση και να διατηρήσετε την υγρασία.

18

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΣΚΕΥΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αλουμινένιο σκεύος

Μπορεί να προκαλέσει βολταϊκό τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.

Συσκευασία φαγητού με
μεταλλική λαβή

Μπορεί να προκαλέσει βολταϊκό τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.

Μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με
μεταλλική επένδυση

Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια μικροκυμάτων. Η μεταλλική επένδυση ενδέχεται να
προκαλέσει βολταϊκό τόξο.

Μεταλλικά κλιπάκια

Μπορεί να προκαλέσει βολταϊκό τόξο και φωτιά στο φούρνο.

Χάρτινες σακούλες

Μπορεί να προκαλέσει φωτιά στο φούρνο.

Φελιζόλ

Το φελιζόλ μπορεί να λιώσει ή να μολύνει το υγρό που περιέχει κατά την έκθεση.

Ξύλο

Το ξύλο θα ξεραθεί με τη χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων και ενδέχεται να ανοίξει ή να σπάσει.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΣ

H

A

Όνομα των Μερών και των Παρελκομένων του Φούρνου
Αφαιρέστε το φούρνο και όλα τα υλικά από τι συσκευασία και το
εσωτερικό του φούρνου. Ο φούρνος σας περιέχει τα παρακάτω
παρελκόμενα:
Γυάλινος δίσκος
Δακτύλιος περιστρεφόμενου δίσκου
Εγχειρίδιο Χρήσης
Σχεδιάγραμμα Τρυπών
Οδηγίες Συναρμολόγησης

1x
1x
1x
1x
1x

I

H

A

G

I

G

Εγκατάσταση περιστρεφόμενου δίσκου
Κορμός (κάτω πλευρά)

F

E

D

F

E

D

C

A) Πίνακας ελέγχου
B) Κουμπί ανοίγματος πόρτας
Γ) Κάλυμμα οδηγού κυμάτων (Μην αφαιρείτε)
Δ) Βάση περιστρεφόμενου δίσκου
Ε) Δακτύλιος περιστρεφόμενου δίσκου
CΣΤ) Γυάλινος
B δίσκος
Ζ) Παράθυρο παρατήρησης
Η) Περίγραμμα πόρτας
Θ) Σύστημα ασφαλείας

α. Ποτέ μην τοποθετείτε το δίσκο ανάποδα. Δεν πρέπει ποτέ να
εμποδίζεται ο γυάλινος δίσκος.

Γυάλινος
δίσκος

β. Και ο γυάλινος δίσκος και ο δακτύλιος πρέπει να
χρησιμοποιούνται αμφότεροι κατά το μαγείρεμα.
γ. Όλα τα φαγητά και τα σκεύη φαγητού θα πρέπει πάντα να
τοποθετούνται στο γυάλινο δίσκο για μαγείρεμα.
δ. Εάν σπάσει ή ραγίσει ο γυάλινος δίσκος ή ο δακτύλιος του
περιστρεφόμενου δίσκου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
εγκεκριμένο κέντρο επισκευής.

Βάση γυάλινου
δίσκου
Δακτύλιος περιστρεφόμενου
δίσκου

ε. Ποτέ μην τοποθετείτε παγωμένο φαγητό απ’ ευθείας σε ένα
ζεστό περιστρεφόμενο δίσκο.

B

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ
Μαγείρεμα
Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι
Εκκίνηση/ + 30 Δευτ./Επιβεβαίωση
Χρόνος
Βάρος/Χρόνος Απόψυξης
Διακοπή/Καθαρισμός
Αυτόματο Μενού

20
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4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

Για να χρησιμοποιήσετε το μοχλό επιλογής, πιέστε το προς τα μέσα
και αυτό θα βγει προς τα έξω.

Πιέστε το κουμπί για να ανοίξετε την πόρτα.

1

3

2

4

5

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Όταν έχει ρεύμα ο φούρνος μικροκυμάτων, η οθόνη θα εμφανίζει
"0:00", το μπάζερ θα χτυπήσει μια φορά .
1. Πιέστε
Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι δύο φορές για να
επιλέξετε τη λειτουργία ρολογιού, τα ψηφία της ώρας θα
αναβοσβήσουν.
2. Γυρίστε το μοχλό
για να ρυθμίσετε τα ψηφία της χώρας, ο
εισαγόμενος χρόνος θα πρέπει να είναι μεταξύ 0--23.
3. Πιέστε
Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι, τα ψηφία των
λεπτών θα αναβοσβήσουν, τα ψηφία της ώρας θα φωτίσουν.
4. Γυρίστε το μοχλό " " για να ρυθμίσετε τα ψηφία των λεπτών,
ο εισαγόμενος χρόνος θα πρέπει να είναι μεταξύ 0--59.
5. Πιέστε Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι για να
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ρολογιού: θα αναβοσβήσει.
Σημείωση: Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του ρολογιού, εάν δεν
πατήσετε
Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι για να
επιβεβαιώσετε εντός 1 λεπτού, ο φούρνος θα επανέλθει αυτόματα
στην προηγούμενή του κατάσταση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Κλείδωμα: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε
Διακοπή/Καθαρισμός
για 3 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένα μακρύ “μπιπ”, το οποίο θα
υποδεικνύει το κλείδωμα για παιδιά και η οθόνη θα δείξει
ή την
τρέχουσα ώρα.
Διακοπή κλειδώματος: Σε κατάσταση κλειδώματος, πιέστε
Διακοπή/Καθαρισμός για 3 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένα μακρύ
“μπιπ”, το οποίο θα υποδεικνύει το κλείδωμα για παιδιά έχει
απενεργοποιηθεί.
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

1
2
3

4

1. Πιέστε
Μαγείρεμα μία φορά, η οθόνη θα εμφανίσει 80
τρεμοπαίζοντας. Πιέστε
Μαγείρεμα επαναλαμβανόμενα ή
γυρίστε το μοχλό για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ.
2. Στη συνέχεια πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ. για να
επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.
3. Γυρίστε το μοχλό για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος από
0:05 έως 95:00.
4. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ. ξανά για να ξεκινήσει το
μαγείρεμα.
Σημείωση: Τα χρονικά βήματα για το χρόνο περιστροφής του μοχλού
είναι τα εξής:
0---1 λεπτό
1--- 5 λεπτά
5---10 λεπτά
10---30 λεπτά
30---95 λεπτά

:
:
:
:
:

5 δευτερόλεπτα
10 δευτερόλεπτα
30 δευτερόλεπτα
1 λεπτό
5 λεπτά
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Γρήγορη Εκκίνηση
εναλλακτική 1

Γρήγορη Εκκίνηση εναλλακτική 1
1. Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για
να ξεκινήσετε το μαγείρεμα με πλήρη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα,
κάθε επιπλέον πάτημα θα αυξήσει το χρόνο μαγειρέματος κατά
30 δευτερόλεπτα με μέγιστο χρόνο τα 95 λεπτά.

Γρήγορη Εκκίνηση
εναλλακτική 2

Γρήγορη Εκκίνηση εναλλακτική 2

1

1. Σε λειτουργία αναμονής, γυρίστε το μοχλό προς τα δεξιά για
να ρυθμίσετε το χρόνο.
2. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να ξεκινήσετε το
μαγείρεμα με πλήρη ισχύ μικροκυμάτων.

2
1

Σημείωση: Σε κατάσταση μαγειρέματος ή απόψυξη με το χρόνο,
κάθε πάτημα του
Εκκίνηση/+30 Δευτ αυξάνει το
χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.

Απόψυξη ανά Βάρος
Απόψυξη ανά βάρος

Απόψυξη με το Χρόνο

1

1

3

3

2

2

1. Πιέστε
Βάρος/Χρόνος Απόψυξης μια φορά, και ο φούρνος
θα δείξει dEF1.
2. Γυρίστε το μοχλό " " για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού
από 100 έως 2000 γραμμάρια.
3. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να ξεκινήσει η απόψυξη.
Απόψυξη με το Χρόνο
1. Πιέστε
Βάρος/Χρόνος Απόψυξης δύο φορές, και ο
φούρνος θα δείξει dEF2.
2. Γυρίστε το μοχλό " " για να επιλέξετε το χρόνο απόψυξης.
Ο μέγιστος δυνατός χρόνος απόψυξης είναι 95 λεπτά.
3. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να ξεκινήσετε την
απόψυξη.
Το προϊόν θα σας προτρέψει να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη
αφού περάσει ο μισός χρόνος που ρυθμίσατε για απόψυξη. Ανοίξτε
την πόρτα και γυρίστε το φαγητό από την άλλη, κλείστε την πόρτα
και πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να συνεχίσετε την
απόψυξη.
Χρονομετρητής Κουζίνας
1. Πιέστε
Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι μια φορά, η οθόνη
θα δείξει 00:00, η ένδειξη του ρολογιού θα φωτίσει.
2. Γυρίστε το μοχλό για να βάλετε το σωστό χρόνο. (Ο μέγιστος
χρόνος που μπορείτε να ορίσετε είναι 95 λεπτά.)
3. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να επιβεβαιώσετε τη
ρύθμιση, η ένδειξη ρολογιού θα τρεμοπαίξει.

1
3

Όταν επέλθει ο χρόνος, η ένδειξη ρολογιού θα εμφανιστεί και το
μπάζερ θα κάνει μπιπ 5 φορές.

2

Το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιήσει μαγείρεμα
πολλών επιπέδων, με απόψυξη, ακολουθούμενη από
επαναζέσταμα:
Πολυεπίπεδο μαγείρεμα

3
1
4

6

2

5

1. Πιέστε
Βάρος/Χρόνος Απόψυξης δύο φορές, και ο
φούρνος θα δείξει dEF2.
2. Γυρίστε το μοχλό για να επιλέξετε το χρόνο απόψυξης.
3. Πιέστε
Μαγείρεμα μια φορά, η οθόνη θα δείξει 80, πατήστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί ή γυρίστε το μοχλό για να
ρυθμίσετε την επιθυμητή ισχύ των μικροκυμάτων.
4. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να επιβεβαιώσετε τη
ρύθμιση ισχύος.
5. Γυρίστε το μοχλό
για να επιλέξετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
Το προϊόν θα σας προτρέψει να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη
αφού περάσει ο μισός χρόνος που ρυθμίσατε για απόψυξη.
Ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε το φαγητό από την άλλη, κλείστε
την πόρτα και πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να συνεχίσετε
την απόψυξη. Το μπάζερ θα ακουστεί ακόμη μια φορά μόλις
ξεκινήσει το δεύτερο μαγείρεμα. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα,
το μπάζερ θα ακουστεί πέντε φορές.
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1

Λειτουργία Ερώτησης
1. Σε κατάσταση μαγειρέματος με μικροκύματα, πιέστε
Μαγείρεμα, και θα εμφανιστεί η τρέχουσα ισχύς για 3
δευτερόλεπτα.
2. Σε κατάσταση μαγειρέματος, πιέστε
Χρονομετρητής
Κουζίνας/Ρολόι για να ρωτήσετε την ώρα της ημέρας, η ώρα
θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα.

2

Αυτόματο Μενού

2

4

1

3

1. Γυρίστε το μοχλό " " προς τα αριστερά, και θα εμφανιστεί από
το A-1 μέχρι το A-8.
2. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να επιβεβαιώσετε το
επιλεγμένο φαγητό.
3. Γυρίστε το μοχλό " " για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο βάρος
από το μενού-πίνακα.
4. Πιέστε
Εκκίνηση/+30 Δευτ για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΜΕΝΟΥ

ΒΑΡΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ

A-1
Πίτσα

200g

200

400g

400

A-2
Κρέας

250g

250

350g

350

450g

450

200g

200

300g

300

400g

400

50g
(με 450γρ. κρύο νερό)

50

100g
(με 800γρ. κρύο νερό)

100

200g

200

400g

400

600g

600

250g

250

350g

350

450g

450

A-3
Λαχανικό

A-4
Ζυμαρικά

A-5
Πατάτα

A-6
Ψάρι

A-7
Ρόφημα

1 κούπα (120ml)

1

2 κούπες (240ml)

2

3 κούπες (360ml)
A-8
Ποπ-κορν

3

50g

50

100g

100

Σημείωση: Οι κατηγορίες φαγητών βρίσκονται και στη σήμανση
εντός της πόρτας.
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5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Φυσιολογικά φαινόμενα
Ο φούρνος μικροκυμάτων
παρεμβαίνει στο σήμα της
τηλεόρασης

Το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σήμα
ενδέχεται να δεχθεί παρεμβολές κατά
τη λειτουργία του φούρνου
μικροκυμάτων. Είναι παρόμοιο
φαινόμενο με τις παρεμβολές των
μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως το
μίξερ, η ηλεκτρική σκούπα, ο
ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Είναι
φυσιολογικό.

Αχνό φως φούρνου

Κατά το μαγείρεμα με χαμηλή ισχύ, το
φως του φούρνο ενδέχεται να γίνει
αχνό. Είναι φυσιολογικό.

Συσσωρεύεται ατμός στην
πόρτα, ζεστός αέρας από
την εξαέρωση.

Κατά το μαγείρεμα, ενδέχεται να βγει
ατμός από το φαγητό. Ο περισσότερος
θα φύγει από την εξαέρωση, αλλά
ενδέχεται λίγος να συσσωρευθεί σε ένα
δροσερό σημείο όπως η πόρτα του
φούρνου. Είναι φυσιολογικό.

Ο φούρνος ξεκίνησε
καταλάθος χωρίς να έχει
φαγητό μέσα

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Ο φούρνος δε
λειτουργεί.

(1) Το καλώδιο
ρεύματος δεν έχει
μπει καλά.

Βγάλτε το καλώδιο από
τη πρίζα. Περιμένετε
10 δευτερόλεπτα και
βάλτε το ξανά.

(2) Κάψιμο της
ασφάλειας ή
λειτουργία του
διακόπτη
κυκλώματος.

Αντικαταστήστε την
ασφάλεια ή
επαναρυθμίστε το
διακόπτη κυκλώματος
(επισκευή από
επαγγελματικό
προσωπικό της
εταιρίας μας)

(3) Πρόβλημα με τη
πρίζα.

Ελέγξτε τη πρίζα με
άλλες ηλεκτρικές
συσκευές.

Η πόρτα δεν έχει
κλείσει καλά.

Κλείστε καλά την
πόρτα.

Ο φούρνος δε
ζεσταίνει

Απαγορεύεται η λειτουργία της μονάδας
χωρίς φαγητό εντός της.
Είναι πολύ επικίνδυνο.

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο:

VÄRMD 104.307.02

Χωρητικότητα Φούρνου:

20 λίτρα

Ονομαστική Τάση:

240V-50Hz

Διάμετρος Περιστρεφόμενου Δίσκου:

0 245 χιλ.

Ονομαστική Ισχύς Εισόδου (Μικροκύματα):

1250W

Εξωτερικές Διαστάσεις:

595x344x394χιλ.

Ονομαστική Ισχύς Εξόδου (Μικροκύματα):

800W

Καθαρό Βάρος:

15 κιλά

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
2. Αυτό ο φούρνος προορίζεται μόνο για εντοιχισμένη χρήση. Δεν
προορίζεται για τοποθέτηση πάνω σε πάγκο ή για χρήση εντός
ενός ντουλαπιού.
3. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις ειδικές οδηγίες εγκατάστασης.
4. Αυτή η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα εντοιχισμένο
ντουλάπι πλάτους 60 χιλ.
5. Η συσκευή συνδέεται με φις και πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια
κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
6. Η κύρια τάση πρέπει να είναι αντίστοιχη της τάσης που ορίζεται
στην ονομαστική ταμπέλα.
7. Το φις πρέπει να εγκαθίσταται και το συνδετικό καλώδιο πρέπει
να αντικαθίσταται μόνο από εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο. Εάν το
φις δεν είναι πλέον προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει
να υπάρχει μια ολοπολική συσκευή αποσύνδεσης στην πλευρά
εγκατάστασης με κενό επαφής τουλάχιστον 3 χιλ.

8. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προσαρμογείς, πολύπριζα και
επεκτάσεις. Η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο φωτιάς.
9. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται πιο χαμηλά από 85 χιλ.

Η προσβάσιμη επιφάνεια ενδέχεται να είναι καυτή κατά τη
λειτουργία.

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να
συλλέγονται και να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Εάν
οποιανδήποτε στιγμή στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό
το προϊόν, παρακαλούμε ΜΗΝ το απορρίψετε ως απλό οικιακό
απόβλητο. Παρακαλούμε στείλτε αυτό το προϊόν σε διαθέσιμα
σημεία συλλογής ΑΗΗΕ.
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9. ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο καιρό ισχύει η εγγύηση ΙΚΕΑ;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία
αρχικής αγοράς της συσκευής σας από το κατάστημα ΙΚΕΑ.
Απαιτείται η αυθεντική απόδειξη αγοράς, ως αποδεικτικό στοιχείο της
αγοράς. Εάν γίνει κάποια επισκευή κατά τη διάρκεια ισχύος της
εγγύησης, αυτό δεν θα επεκτείνει την περίοδο εγγύησης για τη
συσκευή.
Ποιος θα εκτελέσει την επισκευή;
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ΙΚΕΑ.
Τί καλύπτει η εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα της συσκευής, τα οποία
προκλήθηκαν από ελαττωματική κατασκευή ή από ελαττώματα στα
υλικά από την ημερομηνία της αγοράς από το κατάστημα ΙΚΕΑ. Αυτή
η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις
επεξηγούνται υπό την επικεφαλίδα “Τί δεν καλύπτεται από αυτή την
εγγύηση;”. Εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, τα κόστη της
επιδιόρθωσης του προβλήματος π.χ. επισκευές, εξαρτήματα, αμοιβή
εργασίας και μετακινήσεις θα καλυφθούν, δεδομένου του ότι η
συσκευή είναι προσβάσιμη για επισκευή χωρίς να απαιτούνται ειδικές
δαπάνες. Τα υλικά που αντικαταστάθηκαν θα ανήκουν πλέον στην
ΙΚΕΑ.
Τί θα κάνει η ΙΚΕΑ για να διορθώσει το πρόβλημα;
Η ΙΚΕΑ θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει, κατά την
αποκλειστική κρίση της, εάν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση. Εάν
αποφασίσει ότι καλύπτεται, η ΙΚΕΑ στη συνέχεια, κατά την
αποκλειστική κρίση της, είτε θα επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν
είτε θα το αντικαταστήσει με ένα ίδιο ή ισοδύναμο προϊόν.
Τί δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
• Φυσιολογικές φθορές.
• Επιτηδευμένη ζημιά ή ζημιά από αμέλεια, ζημιά εξαιτίας μη
συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίες, λανθασμένης
εγκατάστασης ή σύνδεσης με λάθος επίπεδο τάσης, ζημιά εξαιτίας
χημικής ή ηλεκτροχημικής αντίδρασης, σκουριάς, οξείδωσης ή
νερού, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι κατ’ αποκλειστικότητα των
ζημιών εξαιτίας υπερβολικής ποσότητας ασβέστη στην παροχή
νερού και των ζημιών εξαιτίας ασυνήθιστων περιβαλλοντικών
συνθηκών.
• Αναλώσιμα μέρη όπως μπαταρίες και λαμπτήρες.
• Μη-λειτουργικά ή διακοσμητικά μέρη που δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων
γρατζουνιών και πιθανών διαφορών στα χρώματα.
• Τυχαία βλάβη που προκαλείται από ξένα αντικείμενα ή ουσίες και
από τον καθαρισμό ή την απόφραξη των φίλτρων, του συστήματος
αποχέτευσης ή των συρταριών σαπουνιού.
• Βλάβη στα παρακάτω μέρη: κεραμικό γυαλί, αξεσουάρ, κεραμικά
σκεύη και καλάθια για μαχαιροπίρουνα, σωλήνα τροφοδοσίας και
αποχέτευσης, πώματα, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων,
οθόνες, πόμολα, κάσες και τμήματα κάσας. Οι παραπάνω βλάβες
καλύπτονται αν αποδειχτεί ότι είναι κατασκευαστικές.
• Επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν από αναγνωρισμένους ή
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες συντήρησης ή όπου
χρησιμοποιήθηκαν μη γνήσια ανταλλακτικά
• Βλάβες από λανθασμένη εγκατάσταση ή εκτός προδιαγραφών.
• Μη-οικιακή χρήση π.χ. επαγγελματική χρήση.
• Φθορές κατά τη μεταφορά. Αν μεταφέρετε το προϊόν στο σπίτι ή σε
άλλη διεύθυνση με δικό σας μέσο η ΙΚΕΑ δεν ευθύνεται για όποια
φθορά γίνει κατά τη μεταφορά. Ωστόσο σε περίπτωση που
χρησιμοποιήσετε τη μεταφορική εταιρία με την οποία συνεργάζεται
η ΙΚΕΑ, οι τυχόν φθορές μεταφοράς θα καλυφθούν από την ΙΚΕΑ.
• Το κόστος της πρώτης εγκατάστασης της συσκευής ΙΚΕΑ. Ωστόσο,
εάν ένας διορισμένος Πάροχος Υπηρεσιών ΙΚΕΑ ή ο
εξουσιοδοτημένος επισκευαστικός συνεργάτης επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή, συμμορφούμενος με τους όρους
αυτής της εγγύησης, ο διορισμένος Πάροχος Υπηρεσιών ή ο
εξουσιοδοτημένος επισκευαστικός συνεργάτης θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση ΙΚΕΑ σας προσδίδει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, τα
οποία καλύπτουν ή υπερισχύουν όλων των τοπικών νομικών
απαιτήσεων. Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιορίζουν με
οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών που
περιγράφονται στην τοπική νομοθεσία.

Περιοχή ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν εντός μιας χώρας της ΕΕ και
μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στα πλαίσια των προϋποθέσεων εγγύησης της χώρας προορισμού.
Υφίσταται υποχρέωση διενέργειας των υπηρεσιών στα πλαίσια της
εγγύησης μόνο εφόσον η συσκευή συμμορφώνεται και έχει
εγκατασταθεί σύμφωνα με:
• τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία έχει
πραγματοποιηθεί η αίτηση για εγγύηση·
• τις Οδηγίες Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες Ασφαλείας του
Εγχειριδίου Χρήστη.

Υπηρεσίες μετά την πώληση για συσκευές ΙΚΕΑ
Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ΙΚΕΑ για να:
• πραγματοποιήσετε μια αίτηση για υπηρεσία στα πλαίσια αυτής της
εγγύησης·
• ζητήσετε επεξηγήσεις σχετικά με τις λειτουργίες των συσκευών
ΙΚΕΑ.
Για να εξασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε τη βέλτιστη υποστήριξη,
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Εγκατάστασης και/ή
το Εγχειρίδιο Χρήστη προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τρόποι επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστείτε τις
υπηρεσίες μας

Το κέντρο υποστήριξης μετά την πώληση της ΙΚΕΑ θα σας βοηθήσει
μέσω τηλεφώνου σε περιπτώσεις βασικής επίλυσης προβλημάτων για
τη συσκευή σας κατά τη στιγμή της αίτησης για κλήση υποστήριξης.
Παρακαλούμε δείτε τον κατάλογο ΙΚΕΑ ή επισκεφθείτε το
www.ikea.com για να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τις ώρες
λειτουργίας του τοπικού καταστήματος σας.
Για να σας παρέχουμε γρηγορότερη υποστήριξη,
παρακαλούμε πάντα να ανατρέχετε στον αριθμό άρθρου ΙΚΕΑ
(8ψήφιος κωδικός) που αναγράφεται στην ονομαστική
ταμπέλα της συσκευής σας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!
Αποτελεί το αποδεικτικό αγοράς και απαιτείται για την ισχύ της
εγγύησης. Η απόδειξη αγοράς αναφέρει επίσης το όνομα και αριθμό
άρθρου (8ψήφιο κωδικό) ΙΚΕΑ για καθεμία από τις συσκευές που
αγοράσατε.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;
Για οποιαδήποτε επιπλέον ερώτηση που δε σχετίζεται με το πέρας
της αγοράς των συσκευών σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο ΙΚΕΑ. Σας συμβουλεύουμε να
διαβάσετε τα έγγραφα της συσκευής προσεκτικά προτού
επικοινωνήσετε μαζί μας.
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