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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  για το γρήγορο 
ζέσταμα φαγητών με μεγάλη περιεκτικότητα νερού 
όπως διαφανείς σούπες, καφέ ή τσάι.

Αυτή η λειτουργία ξεκινά αυτόματα  
με τη μέγιστη στάθμη ισχύος μικρο-
κυμάτων και ο χρόνος μαγειρέματος είναι ρυθμισμένος στα 30 
δευτερόλεπτα. Με κάθε πρόσθετη πίεση του κουμπιού ο χρόνος 
παρατείνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να με-
ταβάλετε το χρόνο στρέφοντας το κουμπί ρύθμισης για να τον 
αυξήσετε ή να τον μειώσετε μετά την έναρξη της λειτουργίας.
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ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ  και είναι σε λειτουργία.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, αν πατήσετε το κουμπί Stop 
θα εγκαταλείψετε   τη ρύθμιση και θα εισαχθείτε στη λει-
τουργία αναμονής όπου θα εμφανίζεται μόνο η άνω και 
κάτω τελεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ρύθμιση της ώρας δεν έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι να εκπνεύσει ο χρόνος ρύθμισης (1 λεπτό), θα ει-
σαχθείτε στη λειτουργία αναμονής όπου θα εμφανίζεται 
μόνο η άνω και κάτω τελεία.

q ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  για να ρυθμίσετε την ώρα 
όταν αναβοσβήνει το ψηφίο στα αριστερά (ώρες).

w ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START για να ρυθμίσετε την ώρα.

e ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  για να ρυθμίσετε τα λε-
πτά όταν αναβοσβήνει το ψηφίο στα δεξιά (λεπτά). 

r ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START  για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ  ροδοκοκκινήσει 
το φαγητό όμορφα και γρήγορα.

q ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ GRILL.  

w ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  για να ορίσετε το χρόνο 
μαγειρέματος.

e ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ RAPID START. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, μπορείτε  να αλλάξε-
τε το χρόνο μαγειρέματος στρέφοντας το κουμπί ρύθ-
μισης.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΚΕΥΗ  που χρησιμοποιείτε είναι αν-

θεκτικά στη θερμότητα και πυρίμαχα όταν χρησιμο-

ποιείτε το γκριλ.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  σκεύη όταν χρησιμοποι-

είτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Αντικείμενα από 

ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ροδοκδοκοκκινήσει

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ

q ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥMΠΙ START. 

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230 V/50 HZ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1900 W

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10 A (UK 13 A)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 700 W

ΓΚΡΙΛ 900 W

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΠXΒ) 299 X 521 X 391

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΠXΒ) 200 X 326 X 320 W 1 0 6 8 5 2 7 5

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  για το γρήγρήγορο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΡΟΛΟΪ

ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

JET 
(700 W)

ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ  ποτα,  νερό, σούπες, καφέ, 
τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ 
νερό. Αν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, 
επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα.

500 W

ΠΙΟ προσεκτικό μαγείρεμα,  π.χ. σάλτσες 
πλούσιες σε πρωτεΐνες, τυρί και αυγό, 
καθώς και για να ολοκληρώσετε το 
μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.

350 W ΝΑ ΣΙΓΟΒΡΑΣΕΤΕ ΒΡΑΣΤΑ ΦΑΓΗΤΑ,  να λειώσετε 
βούτυρο.

160 W ΝΑ ΑΠΟΨΥΞΕΤΕ.  Να μαλακώσετε βούτυρο, 
τυριά.

 90 W ΝΑ ΜΑΛΑΚΩΣΕΤΕ  παγωτό.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ  για να ελέγξετε, να 
γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την 
πόρτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ  και πιέστε το κουμπί Rapid 
Start ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από 
εκεί που σταμάτησε. 
ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START   ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ο χρόνος 
θα αυξηθεί κατά 30 δευτερόλεπτα.

ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:
ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ,  κλείστε την πόρτα και πιέστε 
το κουμπί STOP.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά το τέλος του μαγειρέματος, ο 
ανεμιστήρας, ο περιστρεφόμενος δίσκος και ο λαμπτή-
ρας θαλάμου λειτουργούν πριν πιέσετε το κουμπί STOP 
και αυτό είναι φυσιολογικό.

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ  κάθε λεπτό επί 10 λεπτά 
όταν τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέστε το κουμπί STOP ή 
ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το 
ηχητικό σήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο φούρνος θα συγκρατήσει τις 
ρυθμίσεις για 60 δευτερόλεπτα εάν ανοιχθεί η πόρτα 
και μετά ξανακλείσει μετά το τέλος του μαγειρέματος.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  για το κανονικό μαγείρεμα 
και ξαναζέσταμα λαχανικών, ψαριού, πατατών και κρέατος.

ΑΦΟΥ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ:  
Μπορείτε εύκολα να αυξήσετε το χρόνο μαγειρέμα-
τος κατά διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, πιέζοντας 
το κουμπί Start. Κάθε πίεση του κουμπιού παρατείνει το 
χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μετα-
βάλετε το χρόνο μαγειρέματος, στρέφοντας το κουμπί 
ρύθμισης για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο. 

q ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ POWER  επανει-
λημμένα για να ρυθμίσετε την 
ισχύ των μικροκυμάτων.

w ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  για να ορίσετε το χρόνο 
μαγειρέματος.

e ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ JET START.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΥΤΗ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 1 
ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΑ  την επιστροφή του φούρνου στη “λει-
τουργία αναμονής”.  Σε αυτή τη λειτουργία η πόρτα 
ασφαλίζει.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ  όπως όταν 
βάζετε φαγητό στο φούρνο για να απενεργοποιηθεί το 
σύστημα ασφαλείας. Διαφορετικά η οθόνη θα εμφανίζει την 
ένδειξη “DOOR“.

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ  ή μετά 
από μια διακοπή ρεύματος, η συσκευή εισάγεται αυτό-
ματα στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΙΣΧΥΟΣ  
Χρησιμοποιήστε το 
για να ρυθμίσετε το 
επιθυμητό επίπεδο ισχύος 

μικροκυμάτων.

ΚΟΥMΠΙ ΠΑΥΣΗΣ (STOP)   
Πιέστε  για να σταματήσετε 
ή να μηδενίσετε κάποια 
από τις λειτουργίες του 
φούρνου. 

ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ (RAPID 
DEFROST) 
Χρησιμοποιείται για την 
επιλογή της λειτουργί-
ας ταχείας απόψυξης (Rapid 
Defrost) και για την επιλογή 
των τροφίμων που θα ξεπα-
γώσετε.

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
Χρησιμοποιείται για τη 
ρύθμιση του χρόνου μαγειρέ-
ματος ή του βάρους.

ΚΟΥΜΠΙ STEAM

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ την επιλογή 
της λειτουργιάς Steam και για 
την επιλογή των τροφίμων.

ΚΟΥMΠΙ ΓΚΡΙΛ 
Χρησιμοποιείται για την 
επιλογή λειτουργίας Grill.

ΚΟΥMΠΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ (JET 
START)   
Χρησιμοποιείται για να 
ξεκινήσει η διαδικασία 
μαγειρέματος ή για να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
ταχείας έναρξης (Jet Start).

ΨΗΦΙΑΚH ΟΘΟΝΗ  
Η οθόνη περιλαμβάνει 
εικοσιτετράωρη ένδειξη 
ρολογιού και ενδεικτικά 
σύμβολα.

ΚΟΥMΠΙ CRISP 
Χρησιμοποιείται για την 
επιλογή λειτουργίας Crisp.

ΚΟΥΜΠΙ TAXEIAΣ ΕΝΑΡΞΗΣ CRISP 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ επιλογή 
της λειτουργίας ταχείας 
έναρξης Crisp και για την 
επιλογή των τροφίμων.

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230230 V/ V/50 50 HZ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



GR GT 286

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  για να μαγειρέψετε δι-

άφορους τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΘΑ  επιλέξει αυτόματα τη μέθοδο μαγειρέμα-

τος, το χρόνο και την ισχύ που χρειάζεται.
q ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (RAPID 

MENU CRISP)  επανειλημμένα για να επιλέξετε την 
κατηγορία τροφίμου. (δείτε τον πίνακα)

w ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να ορίσετε το βά-
ρος του φαγητού.

e ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START.  

ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ  να προσθέσε-
τε φαγητό, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε κατά τη δι-
άρκεια του μαγειρέματος (διαφέρει ανάλογα με το 
μοντέλο). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φούρνος θα στα-

ματήσει και θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε την 

απαιτούμενη ενέργεια.  � Ανοίξτε την πόρτα. � Προσθέστε, γυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό. � Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά πιέζοντας το 
κουμπί Start. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ένδειξη ”προσθήκη φαγητού” (”add 
food”), αν η πόρτα δεν ανοίξει (μέσα σε 2 λεπτά) ο 
φούρνος θα σταματήσει και θα μεταβεί στη “λει-
τουργία αναμονής” . Στην ένδειξη “γύρισμα φαγη-
τού“/”ανακάτεμα φαγητού” (“turn food“/”stir food”), 
το μαγείρεμα θα συνεχιστεί αν 
η πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε 2 

λεπτά.

ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ  ξαναζεστάνετε και να ψήσετε πίτσες και άλλες πίτες. It is also good for frying 

bacon and eggs, sausages, hamburgers etc.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ να τοποθετήσετε σωστά το τηγάνι, στο 

κέντρο του γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου.

ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ  
 ή το ειδικό χερούλι που διατίθεται 

για να πιάσετε το καυτό τηγάνι.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ MΗΝ ΑΚΟΥMΠΗΣΕΤΕ  στην οροφή, πίσω 

από την αντίσταση του Grill.

MΗΝ ΑΚΟΥMΠΑΤΕ ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΤΗΓΑΝΙ  πάνω σε επιφάνεια που 

μπορεί να είναι ευαίσθητη στη θερμότητα.

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙΝΕ  πολύ, όταν 

χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

q ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥMΠΙ CRISP. 

w TURN THE ADJUST KNOB  to set the cooking time.

e ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥMΠΙ START. 

ΔΕΝ MΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ MΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ MΙΚΡΟΚΥMΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ   ή να σβήσετε το Grill ή τα μικροκύματα, 

όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Crisp. 

ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΗΣΤΕ MΟΝΟ  το τηγάνι που 
διατίθεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία. 
Άλλα τηγάνια που κυκλοφορούν 
στην αγορά δε θα δώσουν το σωστό 

αποτέλεσμα με τη λειτουργία αυτή.

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟMΑΤΑ  με Μικροκύματα και Grill 
για να ζεστάνει το τηγάνι. Έτσι το τηγάνι θα φτάσει 
γρήγορα στην κατάλληλη θερμοκρασία για να αρχίσει να 

ροδοκοκκινίζει και να ξεροψήνει το φαγητό.

ΓΙΑ ΓΙ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑ  Α  Α  ξανξανξανξαναζεαζεαζεαζεστάστάστάστάνετνετνετνετε κε κε κε και αι αι αι να να να να ψήσψήσψήσψήσετεετεετεετε πί πί πί πίτσετσετσετσες κς κς κς και αι αι άλλάλλάλλάλλες ες πίτπίτπίτ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CRISP

q ΠΑΤΑΤΕΣ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΡΙΖΑΣ  150 ΓΡ. - 500 ΓΡ. ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟMΟΙΟMΟΡΦΑ MΕΓΕΘΗ.  
Κόψτε τα λαχανικά σε κομμάτια ίδιου μεγέθους.
Αφήστε για 1 - 2 λεπτά, μετά το ψήσιμο.w

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
(Κουνουπίδι και μπρόκολο) 150 ΓΡ. - 500 ΓΡ.

e ΚΑΤΕΨΥΓMΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  150 ΓΡ. - 500 ΓΡ. ΑΦΗΣΤΕ   για 1 - 2 λεπτά.

r ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΟΥ 150 ΓΡ. - 500 ΓΡ.
MΟΙΡΑΣΤΕ ΤΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟMΟΙΟMΟΡΦΑ  στη σχάρα ατμού. Επικαλύψτε τα λεπτά 
μέρη. Αφήστε για 1 - 2 λεπτά, μετά το ψήσιμο.

t ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΑ 150 ΓΡ. - 500 ΓΡ.

ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΦΙΛΕΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ και τοποθετήστε τα 
ομοιόμορφα στο σκεύος ατμού. Αν χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φιλέτα, 
σιγουρευτείτε ότι είναι καλά ξεπαγωμένα προτού μαγειρευτούν στον 
ατμό. Αφήστε 3-5 λεπτά, μετά το ψήσιμο.

y ΦΡΟΥΤΑ 150 ΓΡ. - 500 ΓΡ.

ΚΟΨΤΕ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ.Άν τα φρούτα είναι πολύ 
ώριμα, προκειμένου να μαγειρευτούν σωστά,ρυθμίστε σε χαμηλότερο 
πρόγραμμα από το κανονικό.        
Αφήστε 2-3 λεπτά, μετά το ψήσιμο.

ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ  τρόφιμα όπως λαχανικά και ψάρια.
ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟMΕΝΗ ΧΥΤΡΑ  όταν χρησιμοποιείτε 

αυτή τη λειτουργία.

q ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥMΠΙ STEAM επανειλημμένα για να 
επιλέξετε κατηγορία τροφίμων. (βλ. πίνακα)

w ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΥΘMΙΣΗΣ  για να ρυθμίσετε 
το βάρος του φαγητού.

e ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥMΠΙ START. 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ  100 ml (1dl) νερού στο κάτω μέρος 

της χύτρας.

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ  τα τρόφιμα στη σχάρα ατμού.

Ê
Ð

Ð ΣΚΕΠΑΣΤΕ  με το 
καπάκι.

μα όπωόπωόπωόπως λς λς λς λαχααχααχανικνικνικνικά κά κά κά και αι αι αι ψάρψάρψάρψάρια.ια.ια.ια.
Η ΧΥΤΡΑ  όταν χρησιμοποιείτε 

ΤΟΠΤΟΠΤΟΠΟΘΕΟΘΕΟΘΕΤΕΙΤΕΙΤΕΙΤΕΙΣΤΕΣΤΕΣΤΕΣΤΕ  τα τα τα τα τρ τρ τρόφιόφιόφιόφιμα μα στη

ΑΤΜΟΣ

Η ΧΥΤΡΑ   είναι σχεδιασμένη  μόνο για χρήση με μικροκύματα!

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΗΣΕΤΕ  με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. 

ΑΝ ΧΡΗΣΙMΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΥΤΡΑ   με άλλη λειτουργία μπορεί να γίνει ζημιά. 
ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΠΑΝΤΑ αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ   τη χύτρα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

q ΡΥΖΙ 300 ΓΡ. - 650 ΓΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ 
ΦΑΓΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ “ADD FOOD”

ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

w ΖΥΜΑΡΙΚΑ 250 ΓΡ. - 550 ΓΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ 
ΦΑΓΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ “ADD FOOD”

ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

e ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ / ΜΠΟΥ-
ΚΙΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

250 ΓΡ. - 500 ΓΡ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

r ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 250 ΓΡ. - 500 ΓΡ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

t ΠΙΤΣΑ 250 ΓΡ. - 750 ΓΡ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP

y ΚΙΣ 250 ΓΡ. - 600 ΓΡ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP

u ΨΑΡΙ ΠΑΝΕ / FISH 
STICKS

250 ΓΡ. - 500 ΓΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ 
ΦΑΓΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ “ADD FOOD”

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

i CORDON BLEU/ ΚΟΤΟ-
ΛΕΤΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

1 - 4 ΤΕΜ. (100-
125 ΓΡ. ΤΟ ΤΕΜ.)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ 
ΦΑΓΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ “ADD FOOD”

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ   και αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το 
συνιστώμενο βάρος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία “Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Κατά την προθέρμανση μπορούν να προστεθούν στο τηγάνι Crisp μικρές ποσότητες λαδιού ή βουτύρου.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:  
ΕΑΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ MΙΚΡΟΤΕΡΟ Η MΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΝΙΣΤΩMΕΝΟ ΒΑΡΟΣ:  Ακολουθήστε τη διαδικασία για “να 
μαγειρεύετε και να ζεσταίνετε φαγητό με μικροκύματα” 
και επιλέξτε ισχύ 160 W για απόψυξη.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: 
ΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙMΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡMΟΚΡΑΣΙΑ MΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  από της 
κατάψυξης (-18°C),  επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα 
τρόφιμα.
ΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙMΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡMΟΚΡΑΣΙΑ MΙΚΡΟΤΕΡΗ  από της 
κατάψυξης (-18°C),  επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για 

τα τρόφιμα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  για απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριού, λαχανικών και ψωμιού. Η λειτουργία 
ταχείας απόψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν το καθαρό βάρος είναι μεταξύ 100 γρ.- 2,5 κιλά.
ΠΑΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ  πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

q ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ JET DEFROST  επανειλημμένα για να επι-

λέξετε την κατηγορία τροφίμου.

w ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
για να ορίσετε το βάρος 
του φαγητού.

e ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥMΠΙ START. 

ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ  ο φούρνος σταματά και 
σας ζητά να γυρίσετε τα τρόφιμα με την ένδειξη TURN FOOD. � Ανοίξτε την πόρτα. � Γυρίστε τα τρόφιμα. � Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε 

ξανά πιέζοντας το κουμπί Start.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο φούρνος συνεχίζει αυτόματα μετά από 2 
λεπτά αν δεν έχετε γυρίσει το φαγητό. Ο χρόνος απόψυξης 
θα είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση αυτή.

 για αα απόψπόψπόψυξηυξηυξηυξη κρ κρ κρέατέατέατέατος,ος,ος,ος, πο πο πο πουλευλευλευλερικρικρικρικών,ών,ών,ών, ψα ψα ψα ψαριοριοριοριού, ύ, ύ, ύ, λαχλαχλαχλαχανιανιανικώνκώνκών κα
χρησιμοποιηθεί μόνο αν το καθαρό βάρος είναι μεταξύ 100 γ

JET DEFROST

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

q
ΚΡΕΑΣ 100 ΓΡ. - 2 ΚΙΛΑ Κιμάς, μπριζόλες, φιλέτα 

ή ψητά.

w
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 100 ΓΡ. - 2,5 

ΚΙΛΑ

Ολόκληρο κοτόπουλο, 
κομμάτια ή φιλέτα.

e
ΨΑΡΙ 100 ΓΡ. - 1,5 

ΚΙΛΟ

Ολόκληρο, κομμάτια ή 
φιλέτα.

r
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 100 ΓΡ. - 1,5 

ΚΙΛΟ

Ανάμικτα λαχανικά, μπιζέ-
λια, μπρόκολο κλπ.

t
ΨΩΜΙ 100 ΓΡ. - 1 ΚΙΛΟ Φρατζόλα, ψωμάκια ή 

κουλούρια.

ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ   και αν η 
ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το συνιστώμε-
νο βάρος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία “Μαγείρε-
μα και ζέσταμα με μικροκύματα” και να επιλέξετε ισχύ 160 W 
για την απόψυξη.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ


