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List of pictograms used

Read the instructions! Automatic programme A-6 potato

Observe the warnings and safety notes! Automatic programme A-7 pizza

Warning! Danger of electric shock! Automatic programme A-8 soup

Caution! Risk of burns due to hot surfaces! Defrost programme dEF1 –  
Defrost by weight

Fire hazard! Defrost programme dEF2 –  
Defrost by time

Alternating voltage For your safety

FOOD SAFE! This product has no  
adverse effect on taste or smell.

Warnings
Instructions for use

Automatic programme A-1 heat up Never leave children unattended with 
the packaging material or the product.

Automatic programme A-2 vegetables The product is only suitable for use 
indoors, in dry and enclosed spaces.

Automatic programme A-3 fish Dishwasher-safe

Automatic programme A-4 meat Use pot holders or oven gloves!

Automatic programme A-5 pasta
Contact your local waste disposal 
authority for more details on how to 
dispose of your worn-out product.

It is illegal to dispose of electrical and 
electronic devices in household waste.

21

PAP

Recycling code for cardboard 
 disposal.
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Microwave SMWC 700 B3

 Introduction

We congratulate you on the purchase  
of your new product. You have chosen a 
high quality product. The instructions for 

use are part of the product. They contain important 
information concerning safety, use and disposal. Be-
fore using the product, please familiarise yourself with 
all of the safety information and instructions for use. 
Only use the product as described and for the spec-
ified applications. If you pass the product on to an-
yone else, please ensure that you also pass on all 
the documentation with it.

  Intended use

This product is suitable for defrosting, heating up and 
cooking foods and is only intended for use indoors. 
The product may only be used to heat up suitable 
foods in suitable containers and dishes. The product 
is exclusively intended for private, non-commercial 
use. Only use the product for the intended purpose. 
Any use other than previously mentioned or product 
modification is prohibited and can result in injuries 
and / or product damage. The manufacturer assumes 
no liability for damage arising from improper use.

This product is only suitable for use  
indoors, in dry and enclosed spaces.

  Parts description

Microwave
1  Mica cover
2  Display
3  Control panel
4  Glass plate
5  Turntable ring

6  Turntable shaft
7   Door locking  

mechanism
8  Door handle
9  Door

Control panel
10  Defrost button 
11   Timer / Clock  

button 
12  Start button 

13  Rotary control
14  Stop button 
15  Microwave button 

  Scope of delivery

Verify that the contents are complete and that the 
product is in perfect condition immediately after  
unpacking.

1 Microwave
1 Glass plate
1 Turntable ring

1 Turntable shaft
1 Set of instructions for use
1 Quick start guide

  Technical data

Model no.: SMWC 700 B3
Rated voltage: 230–240 V∼, 50 Hz
Power input: 1100–1150 W
Power output: 650–700 W
Microwave frequency: 2450 MHz
Capacity: approx. 17 litres
Diameter of glass plate: approx. 25.5 cm
Microwave dimensions:  approx. 44 x 25.7 x 

36.3 cm (W x H x D)
Microwave weight: approx. 10 kg

Safety notes

PLEASE READ THE OPERATING 
INSTRUCTIONS PRIOR TO USE! 
PLEASE KEEP THE OPERATING 
INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! 
IF PASSING THIS PRODUCT ON 
TO A THIRD PARTY, INCLUDE ALL 
DOCUMENTS!
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DANGER TO LIFE AND 

  RISK OF ACCIDENTS FOR 
INFANTS AND CHILDREN! 
Never leave children unsupervised 
with the packaging material. There 
is a danger of suffocation. 

  This product may be used by 
children aged 8 years and up, as 
well as by persons with reduced 
physical, sensory or mental capac-
ities or lacking experience and 
knowledge, so long as they are 
supervised or instructed in the 
safe use of the product and un-
derstand the associated risks. Do 
not allow children to play with 
the product. Children should not 
clean or perform user maintenance 
unsupervised.

  Check the product for damage 
before each use. Never use the 
product if it is damaged in any way.

  Product repairs may only be car-
ried out by the manufacturer or a 
technician appointed by the man-
ufacturer or a similarly qualified 
person.

  The product is not intended for 
operation with an external timer 
switch or a separate remote con-
trol system.

  Never operate the product when 
empty!

  The product must not be operated 
when the door 9  is open.

 If the door 9 ,  
  the door seals or the door lock-

ing mechanism 7  are damaged, 
the product may not be used until 
it has been repaired by a qualified 
professional.

  Never remove the light beige 
Mica cover 1  which is installed 
to protect the magnetron in the 
cooking chamber of the product.

 It is dangerous  
  for any persons other than quali-

fied professionals to perform any 
maintenance or repair works 
which require the removal of the 
cover which ensures protection 
against radiation exposure caused 
by microwave energy.

  The light inside the product should 
only be replaced by a qualified 
professional.

 Liquids or other  
  foodstuffs must not be heated up 

inside sealed containers as they 
can easily explode.

  Heating up liquids in the product 
can result in a so-called boiling 
delay, i.e. the liquid has already 
reached boiling point but the usual 
steam bubbles do not occur. In 
the event of vibrations, e.g. such 
as when it is removed from the 
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microwave, the liquid may then 
suddenly boil. The liquid may 
abruptly spurt out.

  The contents of baby bottles and 
jars containing baby food must 
always be stirred or shaken.  
Always check the temperature 
before consumption in order to 
avoid burns.

  Eggs with shells or whole, hard-
boiled eggs must not be heated 
up in the product as they may 
explode, even if the heating  
process is finished off in the  
microwave.

  Do not stand directly in front of 
the product when opening the 
door 9 . Escaping steam can 
cause burns. 

  This product is intended for house-
hold use and use in similar appli-
cation areas, such as for example:

 -  in staff kitchens in shops, offices 
and other commercial areas;

 -  on agricultural estates;
 -  by customers at hotels, motels 

and other residential environments;
 -  in bed and breakfasts.
  The product must be cleaned 

regularly and food residues must 
be removed.

  If the product is not kept clean, 
this can lead to wear and tear 
which compromises the service 

life of the product and leads to 
dangerous situations.

  Clean the door 9  and the door 
locking mechanism 7  regularly.

  The product must not be cleaned 
using a steam cleaner.

  Do not expose the product to  
extreme conditions. 

 Avoid:
 -  high humidity levels or wet  

conditions,
 -  extremely high or low  

temperatures,
 - direct sunlight,
 - open flames.
  Do not store food or other  

objects in the product.

  Caution! Avoid the 
risk of fatal injury 
from electric shock!

  Only plug the product into a 
professionally installed mains 
socket. Make sure that the mains 
voltage corresponds to that of the 
product (see “Technical data“).

  If the mains cable for this product 
becomes damaged, it must be 
replaced by the manufacturer,  
its service agent or a similarly 
qualified person, in order to avoid 
hazards.
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  Ensure that the mains cable can-
not become damaged by sharp 
edges or hot surfaces.

  The product and the mains cable 
must never be immersed in water 
or other liquids.

  Always unplug the mains plug 
from the mains socket before 
cleaning or if the product will not 
be used for extended periods.

  Fully unwind the mains cable.
  Do not kink or squash the mains 

cable.
  Protect the product against drip-

ping water and splashing water. 
Avoid contact with water or other 
liquids. Keep the product, the 
mains cable and the mains plug 
away from washing basins, sinks 
or similar. If any liquid gets inside 
the product, immediately unplug 
the mains plug from the earthed 
plug socket. Have the product 
checked over by a qualified pro-
fessional.

  Never touch the product or the 
mains cable with wet hands.

  PREVENT FIRE  
HAZARDS!

  Do not operate the product near 
devices which emit heat themselves, 
e.g. ovens or stoves.

  Only use the product in a free-
standing capacity.

  Do not install the product inside 
a cupboard.

  The minimum installation height 
is 85 cm.

  Position the back of the product 
against a wall.

  Observe the required minimum 
distance (in cm) between the pro-
duct and other objects (see Fig. C).

  Never cover up the product‘s 
ventilation openings.

  As soon as you notice sparks, 
flashes or even fire, immediately 
press the stop button 14  and un-
plug the mains plug.

  Never leave the product unat-
tended. Always supervise the 
cooking or defrosting process.

  Only use utensils which are suit-
able for use in microwave devices.

  Remove metallic packaging ele-
ments from foods before heating 
them up.

  Never use metal containers for 
food or drinks. 

  Do not heat up fat or oil.
  The product is intended for heat-

ing up foods and drinks. Drying 
foods or clothing and heating up 
heating pads, slippers, sponges, 
damp cleaning cloths or similar 
can cause injuries, ignition or fire.
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  When heating foods in plastic or 
paper containers, you must 
 frequently check the cooking de-
vice due to the possibility of fire.

  If the product smokes, switch it 
off or pull the plug and hold the 
door closed to smother any 
flames.

  CAUTION! RISK OF 
BURNS DUE TO HOT 
SURFACES!

    Please note that the door 
9  and the outer surfaces 

  can become hot during operation. 
Allow these to cool down or use 
pot holders or oven gloves.

  Any utensils used can become 
very hot when heating up foods. 
Use pot holders or oven gloves.

  For your safety

  We recommend that you use 
round / oval dishes rather than 
square / oblong dishes, as foods 
in the corner areas can easily 
overcook.

  Use the following utensils to heat 
up foods:

 - Browning dishes
 - Plates and dishes

 - Glass containers without lids
 - Oven glassware
 - Oven cooking bags
 -  Paper plates and cups (for short 

warming times only)
 -  Paper towels (to cover foods 

and soak up fat only)
 -  Microwaveable plastic containers
 -  Microwaveable plastic packaging
 -  Microwaveable thermometers
 -  Wax paper (to cover foods only)
  Always observe the manufacturer‘s 

instructions.
  Position the foods carefully before 

cooking. The thickest sections are 
close to the edges.

  Use a suitable cover if possible. 
This prevents splashing and ensures 
that the foods are cooked evenly.

  Pay attention to the cooking time. 
Choose the shortest specified 
cooking time and extend this as 
required. Foods that have been 
heated up for too long can 
catch fire.

   FOOD SAFE! This product 
has no adverse effect on

 taste or smell.
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 Initial use

Remove all packaging materials as well as protective 
films and check that all parts are complete and un-
damaged. Never remove the light beige Mica cover 
1  in the cooking chamber of the product. This is 

not a packaging material - its purpose is to protect 
the magnetron. If the product is incomplete or dam-
aged upon delivery, please contact the manufacturer. 

  Choosing an installation site

  Choose a level surface which ensures sufficient 
free space for the aeration and ventilation of the 
product (see Fig. C).

  Make sure that the mains plug is easily accessible 
so that it can be easily reached and unplugged 
in case of danger.

  Install the product as far away from radios and 
televisions as possible. Operating the product can 
cause disruptions in radio or television reception.

  Preparing the product

  Open the door 9  by pulling on the door  
handle 8 .

  Before first use, clean the product‘s cooking 
chamber with a cloth and some lukewarm water. 
Make sure that no residue is left when removing 
all protective and adhesive films.

  Place the turntable shaft 6  in the hole in the 
base of the cooking chamber. Make sure to in-
sert the turntable shaft 6  into the hole as far 
as it will go.

  Place the turntable ring 5  into the well inside 
the cooking chamber.

 Do not operate 
  the product without a properly 

inserted glass plate 4 .
  Place the glass plate 4  on the turntable ring 5  

and the turntable shaft 6 . In doing so, the three 
glass points on the underside of the glass plate 
4  must engage in the grooves on the turntable 

shaft 6 .

  Close the door 9  by pushing it shut. Make sure 
that the door locking mechanism 7  clicks into 
place.

  Plug the mains plug into a professionally in-
stalled mains socket. Make sure that the mains 
voltage corresponds to that of the product  
(see “Technical data“).

 Configuring default settings

Setting the time
When the product is operated for the first time or if 
the electricity supply is interrupted, the display 2  
shows “0:00“ and the time (24-hour display) must 
be set.

  Press the timer / clock button  11  twice. 
The hour display will start to flash.

  Turn the rotary control 13  to set the desired hour.
  Then press the timer / clock button  11  again.
  Turn the rotary control 13  to set the desired 

minutes.
  Then press the timer / clock button  11  again. 

The time is now set.

Setting the child safety lock
  You can activate a child safety lock by pressing 

and holding the stop button  14  for approx. 
3 seconds. A signal tone sounds and  
appears in the display 2 . The product‘s buttons 
now have no function. After approx. 3 seconds, 
the time is displayed again, provided that it has 
been set.

  You can deactivate the child safety lock by 
pressing and holding the stop button  14  
again for 3 seconds. A signal tone sounds and 
all functions are available again.

 Use

 Never operate 
  the product when empty!
  Open the door 9  by pulling on the door  

handle 8 .
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  Place the food that you want to heat up in a suit-
able container in the middle of the glass plate 4 .

  Close the door 9  by pushing it shut. Make 
sure that the door locking mechanism 7  clicks 
into place.

  Quick start

When you press the start button  12  without first 
setting a power level, the cooking programme will 
start on the highest energy level (700 Watts). This 
function is not available for automatic programmes 
or for the defrost programme by weight.

  Press the start button  12  multiple times until 
the desired cooking time appears in the display 
2  (every press of the button increases the cook-

ing time by 30 seconds). The cooking process 
starts immediately.

  Whilst the cooking process is underway, you 
can lengthen the cooking time by 30 seconds 
with each press of the start button  12 . 

  Note: The longest cooking time is 95 minutes.

  Cooking programme

  Press the microwave button  15  once and turn 
the rotary control 13  to set the energy level.

  Alternatively you can press the microwave button 
 15  once or multiple times in order to select 

an energy level according to the following table:

Button  
15

Display 
screen

Output in 
Watts

Press once P100 700

Press twice P80 560

Press 3 times P50 350

Press 4 times P30 210

Press 5 times P10 70

  Confirm the desired energy level by pressing 
the start button  12 .

  Turn the rotary control 13  to set the desired 
cooking time in minutes and seconds (0:00). 

  Note: The longest cooking time is 95 minutes.
  Press the start button  12  to start the  

programme.

  Defrost programme

Defrost by weight
You can set the defrost programme according to the 
weight of the food. Weights from 100 g to 2000 g 
can be set.

  Press the defrost button  10  to start the  
defrost process by weight. “dEF1“ appears in 
the display 2 .

  Turn the rotary control 13  to set the weight of 
the food to be cooked.

  Press the start button  12  to start the  
programme. 

  After half the time has passed, two brief tones 
will sound. Open the door 9 . Turn the food 
over or stir it in order to guarantee that it defrosts 
evenly.

  Then close the door 9  again and press the 
Start button  12  to resume the program.

  If the food has still not defrosted after the elapsed 
time, start the process again. To do this, use the 
power level P30 for a few minutes in order to 
fully defrost the food.

Defrost by time
You can set a desired duration for the defrost  
programme. 

  Press the defrost button  10  twice to start 
the defrost process by time. “dEF2“ appears in 
the display 2 .

  Turn the rotary control 13  to set the desired  
defrost time in minutes and seconds (0:00). 

  Note: The longest defrost time is 95 minutes.
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In the following list you can find the approximate 
defrosting time needed for different weights:

Weight Time

100 g approx. 4 minutes  
50 seconds

500 g approx. 25 minutes 

1000 g approx. 50 minutes 

1500 g approx. 75 minutes 

2000 g approx. 95 minutes 

  Press the start button  12  to start the  
programme.

  If necessary, open the door 9  after around 
half of the elapsed time. Turn the food over or 
stir it in order to guarantee that it defrosts evenly.

  Then close the door 9  again and press the 
Start button  12  to resume the program.

  If the food has still not defrosted after the elapsed 
time, start the process again. To do this, use the 
power level P30 for a few minutes in order to 
fully defrost the food.

  Using multiple programmes

The product can perform multiple programmes in 
succession. It is possible to choose 2 programmes 
which will automatically run.

  Set the programmes, and after you have set the 
final programme, press the start button  12 .

Example:
You want to defrost food using a defrost programme 
and then start the cooking programme P50.
  Set the defrost programme as described in the 

chapter “Defrost programme“, but do not press 
the start button  12  to complete.

  Set the programme P50 as described in the 
chapter “Cooking programme“.

  Finally, press the start button  12  to start the 
programmes. Both programmes run in succession.

  Automatic programme

For automatic programmes, it is not necessary to set 
the cooking time or the energy level. The product 
automatically determines the values depending on 
the entered food and weight.

  Turn the rotary control 13  clockwise. A pro-
gramme number appears in the display 2  
(e.g. “A-1“ for automatic programme 1).

  Choose an automatic programme from 1 to 8. 
The corresponding symbol will flash in the dis-
play 2 .

  Press the start button  12  to confirm the  
selection.

  Now select the desired weight. To do this, turn 
the rotary control 13  until the desired portion 
size is shown. The weight / the quantity will be 
shown in the display 2 .

The quantities can be set according to the following table:

Programme Weight Display Power

A-1 heat up

200 g 200

700 W400 g 400

600 g 600

A-2 vegetables

200 g 200

700 W300 g 300

400 g 400
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Programme Weight Display Power

A-3 fish

250 g 250

560 W350 g 350

450 g 450

A-4 meat

250 g 250

700 W350 g 350

450 g 450

A-5 pasta

50 g 
(+ 450 ml water) 50

560 W
100 g 

(+ 800 ml water) 100

A-6 potato

200 g 200

700 W400 g 400

600 g 600

A-7 pizza
200 g 200

700 W
400 g 400

A-8 soup
200 ml 200

560 W
400 ml 400

  Finally, press the start button  12  to start the 
programme.

  If the chosen food is not properly cooked through, 
cook it again for a few minutes using the cook-
ing programme.

  Stopping the programme

To turn or stir the food after half of the cooking time, 
for example, it is often necessary to interrupt the 
current programme.
  Open the door 9  or press the stop button  14  

to interrupt the programme. The remaining time 
will continue to be shown in the display 2 .

  After you have closed the door 9  again, press 
the start button  12  to continue the selected 
programme.

  Press the stop button  14  twice to completely 
stop the selected programme early.

  Display screen

  Press the microwave button  15  whilst a pro-
gramme is running. The current microwave power 
appears in the display 2  for approx. 3 seconds. 
This will not work if an automatic or defrosting 
program has been selected.

  Press the timer / clock button  11  whilst a 
programme is running. The current time appears 
in the display 2  for approx. 3 seconds.

  Setting the timer

The product can be set to emit a signal tone after  
a specific time has elapsed. This function can be 
used e.g. as an egg timer. The timer function is not 
available whilst a programme is running.

  Press the timer / clock button  11 . The  
display 2  shows “00:00“.
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  Turn the rotary control 13  to set the desired 
time interval. 

  Note: The maximum time that can be set is  
95 minutes.

  Confirm your entry using the start button  12 .

  End of programme

At the end of every programme, 5 signal tones are 
emitted to signal that the selected process is complete.

  Open the door 9  by pulling on the door  
handle 8 .

  Carefully remove the food from the cooking 
chamber. 

  Cleaning, maintenance  
and storage

  If the product is not kept clean, this can lead to 
wear and tear which compromises the service life 
of the product and leads to dangerous situations.

  Clean the door 9  and the door locking mech-
anism 7  regularly.

  The product must not be cleaned using a steam 
cleaner. 

  Remove any food residues regularly.
  Do not use harsh cleaning agents or scouring 

agents.
  Unplug the mains plug from the mains socket if 

you are not using the product for a long period 
of time.

  Make sure that all parts are completely dry  
before you use the product.

  Clean the product using a soft sponge and 
some soapy water.

  The glass plate 4  is dishwasher-safe.

 Troubleshooting

Problem Cause Solution

The product won't start. The mains plug is not firmly plugged in. Unplug the mains plug and plug 
it back in after 10 seconds.

The fuse has burnt through or the switch- 
disconnector has triggered.

Contact the service centre.

Problems with the plug socket Check the socket with other 
electrical devices.

The product will not start 
the cooking process.

The door 9  is not closed properly. Close the door 9 .

The light in the product's 
cooking chamber is not 
working.

The light bulb may be defective. Contact the service centre.

 Disposal

Packaging:
The packaging is made of environmentally friendly 
materials, which may be disposed of through your 
local recycling facilities.

b

a

Observe the marking of the packaging 
materials for waste separation, which 
are marked with abbreviations (a) and 

numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics /  
20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite 
materials.
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Product:
Contact your municipality for information 
on how to dispose of your worn-out 
product.

The adjacent symbol of a crossed out 
dustbin on wheels indicates this product 
is subject to directive 2012/19/EU. This 

directive states at the end of the life this product 
must not be disposed of through regular household 
refuse but must be returned to special collection sites, 
recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.
Protect the environment and dispose of properly.

The product is recyclable, subject to extended manu-
facturer responsibility, and collected separately.

 Warranty

Dear customer,
The warranty on this product is 3 years from the date 
of purchase. In the event of defects in this product, 
you have legal rights against the product vendor. 
These legal rights are in no way limited by the war-
ranty described below.

  Conditions of warranty

The warranty period begins on the date of purchase. 
Please take care to keep the original purchase receipt. 
This document will serve as a proof of purchase.
If, within three years of the date of purchase of this 
product, any defect in material or manufacture should 
become evident, the product will – as we choose –  
be repaired free of charge or replaced. This warranty 
is subject to presentation, within the three-year term, 
of the defective product and the proof of purchase 
(receipt) and a brief, written description of what con-
stitutes the defect and when it became evident.
If the defect is covered by our warranty, you will re-
ceive back the repaired product or a new replace-
ment. Repair or exchange of the product does not 
lead to a renewed warranty period.

  Warranty period and  
legal claims for defects

The warranty period is not prolonged by the above 
fulfilment. This also applies for replaced and repaired 
parts. Any damage or defects present at the time  
of purchase must be notified immediately after un-
packing. Repairs that are carried out after the expi-
ration of the warranty period are subject to a charge.

  Scope of warranty

The product is manufactured in accordance with strict 
quality guidelines and thoroughly tested before dis-
patch.
The warranty applies for defects in materials or manu-
facture. This warranty does not extend to product 
parts that are subject to normal wear and can there-
fore be regarded as wearing parts or to damage to 
fragile parts, e.g. switches, batteries or parts made 
of glass.
This warranty is void if the product has been dam-
aged or not properly used or serviced. For proper use 
of the product, exact compliance with all instructions 
listed in the user manual is required. It is essential to 
avoid procedures and use for purposes against which 
the user manual advises or warns.
The product is intended for private use only and not 
for industrial / commercial use. Improper handling 
and usage not in accordance with the intended pur-
pose, use of force and any interventions that are not 
carried out by our authorised service centre will render 
the warranty null and void.

  Processing of warranty claims

For speedy processing of your request, 
please observe the following instructions:

For all enquiries, please keep the receipt and the 
article number (IAN 352742_2010 / 352746_2010 /  
352748_2010) to hand as proof of purchase.
The article number is to be found on the type plate, 
an engraving, on the title page of your instructions 
(bottom left) or on an adhesive label on the rear or 
underside.
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If functional or other defects occur, first contact the 
service department named below by telephone or 
via our contact form.

 Service

At www.lidl-service.com, 
you can download this 
and many other hand-
books, product videos 
and software.

Service United Kingdom
Hotline
+44 20 34811602
Mon–Fri: 09:00–17:00
Please use the contact form at www.mlap.info/contact

Service Ireland
Hotline
+353 1 6533859
Mon–Fri: 09:00–17:00
Please use the contact form at www.mlap.info/contact

Service North Ireland
Hotline
+44 28 95922074
Mon–Fri: 09:00–17:00
Please use the contact form at www.mlap.info/contact

Service Cyprus
Hotline
+357 2 2008081
Mon–Fri: 09:00–17:00
Please use the contact form at www.mlap.info/contact

IAN 352742_2010

IAN 352746_2010

IAN 352748_2010

  Supplier / Producer / Importer

Please note that you cannot use the address below 
for returns. Please contact the Service Centre men-
tioned above.

MLAP GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
GERMANY

 Conformity information 

MLAP GmbH hereby declares that the “Microwave 
SMWC 700 B3” complies with the following European 
requirements:

EMC Directive 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU
Ecodesign Directive 2009/125/EC
RoHS Directive 2011/65/EU
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Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης! Αυτόματο πρόγραμμα Α-6 Πατάτα

Τηρείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις 
και τις υποδείξεις ασφαλείας! Αυτόματο πρόγραμμα Α-7 Πίτσα

Προειδοποίηση! Κίνδυνος  
ηλεκτροπληξίας! Αυτόματο πρόγραμμα Α-8 Σούπα

Προφύλαξη! Κίνδυνος εγκαυμάτων  
από καυτές επιφάνειες!

Πρόγραμμα απόψυξης dEF1 –  
Απόψυξη βάσει βάρους

Κίνδυνος πυρκαγιάς! Πρόγραμμα απόψυξης dEF2 –  
Απόψυξη βάσει χρόνου

Εναλλασσόμενη τάση Σωστός τρόπος συμπεριφοράς

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ! Οι 
ιδιότητες γεύσης και οσμής δεν επηρεά-
ζονται αρνητικά από το παρόν προϊόν.

Προειδοποιητικές υποδείξεις
Οδηγίες χειρισμού

Αυτόματο πρόγραμμα A-1 Ζέσταμα
Μην αφήνετε ποτέ παιδιά χωρίς επί-
βλεψη με το υλικό συσκευασίας και 
το προϊόν.

Αυτόματο πρόγραμμα Α-2 Λαχανικά
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά 
για χρήση σε εσωτερικό, στεγνό και 
κλειστό χώρο.

Αυτόματο πρόγραμμα Α-3 Ψάρι Ενδείκνυται για πλυντήριο πιάτων

Αυτόματο πρόγραμμα Α-4 Κρέας Χρησιμοποιείτε πιάστρες κουζίνας  
ή γάντια!

Αυτόματο πρόγραμμα A-5 Ζυμαρικά

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυ-
νατότητες απόρριψης του αχρηστευ-
μένου προϊόντος απευθυνθείτε στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της 
κοινότητάς σας.

Απαγορεύεται η απόρριψη ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών στα οικιακά 
απορρίμματα.

21

PAP

Κωδικός ανακύκλωσης για απόρ-
ριψη χαρτονιού.
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Φούρνος μικροκυμάτων  
SMWC 700 B3

 Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά του νέου 
σας προϊόντος. Επιλέξατε ένα προϊόν 
υψηλών προδιαγραφών. Οι οδηγίες χρή-

σης είναι μέρος αυτού του προϊόντος. Περιέχουν 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, 
το χειρισμό και την απόρριψη. Πριν τη χρήση του 
προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες χρήσης 
και ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με 
τον τρόπο που περιγράφεται και για τον τομέα εφαρ-
μογής που αναφέρεται. Σε περίπτωση μεταβίβασης 
του προϊόντος σε τρίτους παραδώστε μαζί και όλα 
τα έγγραφα.

  Χρήση σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές

Το προϊόν αυτό ενδείκνυται για απόψυξη, ζέσταμα 
και παρασκευή τροφίμων και προβλέπεται μόνο για 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιείται μόνο για το ζέσταμα των 
κατάλληλων τροφίμων στα κατάλληλα δοχεία και 
σερβίτσια. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Χρησιμο-
ποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον σκοπό για 
τον οποίο προορίζεται. Κάθε άλλη χρήση εκτός της 
προηγουμένως περιγραφόμενης ή τυχόν τροπο-
ποίηση του προϊόντος δεν επιτρέπεται και μπορεί 
να οδηγήσει σε τραυματισμούς και / ή βλάβες. Για 
ζημίες, που οφείλονται σε μη αρμόζουσα χρήση,  
ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλει-
στικά για εσωτερική χρήση σε στεγνούς 
και κλειστούς χώρους.

  Περιγραφή μερών

Φούρνος  
μικροκυμάτων
1  Κάλυμμα μαρμαρυγία
2  Οθόνη
3  Πεδίο χειρισμού
4  Γυάλινη πλάκα
5   Δακτύλιος περιστρε-

φόμενης πλάκας
6   Άξονας περιστρε-

φόμενης πλάκας
7  Κλειδαριά πόρτας
8  Λαβή πόρτας
9  Πόρτα

Πεδίο χειρισμού
10   Πλήκτρο  

Απόψυξη 
11   Πλήκτρο Χρονόμε-

τρο / Ώρα 
12  Πλήκτρο Εκκίνηση 
13   Περιστροφικός  

ρυθμιστής
14  Πλήκτρο Παύση 
15   Πλήκτρο Μικροκύ-

ματα 

  Περιεχόμενα παράδοσης

Αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε 
πάντοτε τα περιεχόμενα παράδοσης ως προς την 
πληρότητά τους καθώς και την άψογη κατάσταση 
του προϊόντος.

1 φούρνος μικροκυμάτων
1 γυάλινη πλάκα
1  δακτύλιος περιστρε-

φόμενης πλάκας
1  άξονας περιστρεφόμε-

νης πλάκας

1  εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης

1  οδηγός γρήγορης  
εκκίνησης

  Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρ. μοντέλου: SMWC 700 B3
Ονομαστική τάση: 230–240 V∼, 50 Hz
Καταναλισκόμενη ισχύς: 1100–1150 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 650–700 W
Συχνότητα μικροκυμάτων: 2450 MHz
Χωρητικότητα: περ. 17 λίτρα
Διάμετρος γυάλινης πλάκας: περ. 25,5 cm
Διαστάσεις φούρνου  
μικροκυμάτων:  περ. 44 x 25,7 x 

36,3 cm (Π x Υ x Β)
Βάρος φούρνου  
μικροκυμάτων: περ. 10 kg
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Υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ! 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΦΥΛΑΞΤΕ ΠΡΟ-
ΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ! 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΑ ΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ!

    
 
  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην 
αφήνετε ποτέ τα παιδιά με τα υλικά 
συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. 
Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας. 

  Το παρόν προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 
8 ετών και άνω καθώς και από 
άτομα με περιορισμένες σωματι-
κές, αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, αν επιβλέπονται ή 
έχουν ενημερωθεί σχετικά με την 
ασφαλή χρήση του προϊόντος 
και κατανοούν τους κινδύνους 
που προκύπτουν από αυτό. Μην 
επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν 
με το προϊόν. Καθαρισμός και 

συντήρηση χρήστη απαγορεύε-
ται να εκτελούνται από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη.

  Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε 
το προϊόν για πιθανές βλάβες. 
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το 
προϊόν σε περίπτωση που διαπι-
στώσετε κάποια βλάβη.

  Επισκευές στο προϊόν επιτρέπε-
ται να εκτελούνται μόνο από τον 
κατασκευαστή ή έναν εξουσιο-
δοτημένο τεχνικό ή ένα αντίστοιχα 
εξειδικευμένο πρόσωπο.

  Το προϊόν δεν είναι σχεδιασμένο 
για να χρησιμοποιείται με εξωτε-
ρικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό 
σύστημα τηλεχειρισμού.

  Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το 
προϊόν όταν είναι άδειο!

  Το προϊόν δεν μπορεί να τεθεί 
σε λειτουργία με την πόρτα 9  
ανοιχτή.

 Εάν η  
  πόρτα 9 , τα λάστιχα της πόρ-

τας ή η κλειδαριά της πόρτας 7  
παρουσιάζουν βλάβη, το προϊόν 
δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λει-
τουργία προτού επισκευασθεί 
από ένα κατάλληλα εκπαιδευ-
μένο άτομο.

  Μην απομακρύνετε ποτέ το ανοι-
κτό μπεζ κάλυμμα μαρμαρυγία 
1 , το οποίο είναι εγκατεστημένο 

για την προστασία του μαγνήτρου 
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στον χώρο μαγειρέματος του 
προϊόντος.

 Είναι  
  επικίνδυνο για οποιονδήποτε 

άλλον εκτός από ένα κατάλληλα 
εκπαιδευμένο πρόσωπο να εκτελεί 
οποιαδήποτε εργασία συντήρη-
σης ή επισκευής, η οποία απαιτεί 
την αφαίρεση ενός καλύμματος 
που διασφαλίζει την προστασία 
ενάντια στην επιβάρυνση με ακτι-
νοβολία μέσω ενέργειας μικρο-
κυμάτων.

  Η αντικατάσταση του φωτιστικού 
μέσου στο εσωτερικό του προϊό-
ντος να ανατίθεται μόνο σε εξει-
δικευμένο προσωπικό.

 Δεν επι- 
  τρέπεται το ζέσταμα υγρών ή άλ-

λων τροφίμων μέσα σε κλειστά 
δοχεία, διότι μπορούν εύκολα 
να εκραγούν.

  Κατά τη θέρμανση υγρών εντός 
του προϊόντος ενδέχεται να προ-
κύψει η λεγόμενη υπέρζεση, δηλ. 
η επίτευξη της θερμοκρασίας του 
υγρού χωρίς την εμφάνιση των 
τυπικών φυσαλίδων. Σε περίπτωση 
αναταράξεων, όπως αυτές που 
προκύπτουν π. χ. κατά την αφαί-
ρεση του υγρού, ενδέχεται να προ-
κύψει τότε ξαφνικός βρασμός. 
Το υγρό ενδέχεται να εκτοξευθεί 
απότομα.

  Το περιεχόμενο μπιμπερό και πο-
τηριών με παιδική τροφή πρέπει 
να ανακατεύεται ή να ανακινείται. 
Ελέγχετε πριν την κατανάλωση 
τη θερμοκρασία, ώστε να απο-
φύγετε εγκαύματα.

  Αυγά με το τσόφλι ή ολόκληρα, 
σφιχτά βρασμένα αυγά δεν επι-
τρέπεται να θερμαίνονται μέσα 
στο προϊόν, γιατί ενδέχεται να 
εκραγούν, ακόμα και μετά το πέ-
ρας της θέρμανσης μέσω μικρο-
κυμάτων.

  Κατά το άνοιγμα της πόρτας 9  
μην στέκεστε ακριβώς μπροστά 
στο προϊόν. Οι εξερχόμενοι ατμοί 
ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύ-
ματα. 

  Το προϊόν αυτό είναι προορισμένο 
να χρησιμοποιείται στον οικιακό 
χώρο και σε παρόμοιες χρήσεις, 
όπως για παράδειγμα:

 -  σε κουζίνες για υπαλλήλους σε 
καταστήματα, γραφεία και άλ-
λους επαγγελματικούς χώρους,

 -  σε αγροκτήματα,
 -  από πελάτες σε ξενοδοχεία, 

μοτέλ και άλλες εγκαταστάσεις 
ενδιαίτησης,

 -  σε ξενώνες που παρέχουν  
πρωινό.

  Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται 
τακτικά και τα υπολείμματα τρο-
φών πρέπει να απομακρύνονται.
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  Εάν το προϊόν δεν διατηρείται 
καθαρό, ενδέχεται να προκληθεί 
φθορά, να μειωθεί η διάρκεια 
ζωής του προϊόντος και να προ-
κύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.

  Καθαρίζετε την πόρτα 9  και την 
κλειδαριά της πόρτας 7  τακτικά.

  Το προϊόν δεν επιτρέπεται να κα-
θαριστεί με ατμοκαθαριστήρα.

  Μην εκθέτετε το προϊόν σε 
ακραίες συνθήκες. 

 Συνθήκες προς αποφυγή:
 -  υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία 

ή υγρασία συμπύκνωσης,
 -  εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές 

θερμοκρασίες,
 - άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
 - ανοικτή φλόγα.
  Μην αποθηκεύετε εντός του 

προϊόντος τρόφιμα ή άλλα  
αντικείμενα.

  Προσοχή! Αποφύγετε 
θανάσιμο κίνδυνο 
από ηλεκτροπληξία!

  Συνδέετε το προϊόν μόνο σε πρίζα 
δικτύου εγκατεστημένη σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές. Βεβαιωθείτε 
ότι η τάση δικτύου ανταποκρίνε-
ται σε αυτήν της συσκευής (βλέπε 
«Τεχνικά χαρακτηριστικά»).

  Σε περίπτωση βλάβης του  
καλωδίου τροφοδοσίας του 

παρόντος προϊόντος, πρέπει αυτό 
να αντικατασταθεί από τον κατα-
σκευαστή ή την υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών του ή παρόμοια 
εξειδικευμένο προσωπικό, προς 
αποφυγή κινδύνων.

  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τρο-
φοδοσίας δεν μπορεί να φθαρεί 
από αιχμηρές γωνίες ή υπέρθερμα 
σημεία.

  Απαγορεύεται αυστηρά η βύθιση 
του προϊόντος και του καλωδίου 
τροφοδοσίας μέσα σε νερό ή 
άλλα υγρά.

  Βγάζετε πάντα τον ρευματολήπτη 
από την πρίζα πριν τον καθαρι-
σμό ή όταν δεν χρησιμοποιείτε 
το προϊόν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

  Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο 
τροφοδοσίας.

  Μην τσακίζετε ή συνθλίβετε το 
καλώδιο τροφοδοσίας.

  Προφυλάξτε το προϊόν από στα-
γόνες και πιτσιλίσματα νερού. 
Αποφύγετε την επαφή με νερό ή 
άλλα υγρά. Κρατήστε το προϊόν, 
το καλώδιο τροφοδοσίας και τον 
ρευματολήπτη μακριά από νερο-
χύτες, νιπτήρες ή άλλα παρόμοια. 
Εάν ποτέ εισχωρήσει στο προϊόν 
υγρό, τραβήξτε αμέσως τον ρευ-
ματολήπτη από την πρίζα ασφα-
λείας. Παραδώστε το προϊόν για 
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έλεγχο σε κατάλληλα πιστοποιη-
μένο συνεργείο.

  Μην αγγίζετε ποτέ το προϊόν  
ή το καλώδιο τροφοδοσίας  
με βρεγμένα χέρια.

  Αποφύγετε τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς!

  Μη λειτουργείτε το προϊόν κοντά 
σε συσκευές που εκπέμπουν θερ-
μότητα, όπως για παράδειγμα 
φούρνους ή μαγειρικές εστίες.

  Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο 
ελεύθερα τοποθετημένο.

  Μην εντοιχίζετε το προϊόν σε 
ντουλάπια.

  Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης 
είναι 85 cm.

  Τοποθετήστε την οπίσθια πλευρά 
του προϊόντος σε έναν τοίχο.

  Λάβετε υπ‘ όψιν την αναγκαία 
ελάχιστη απόσταση του προϊό-
ντος (σε cm) από άλλα αντικεί-
μενα (βλέπε εικ. C).

  Μην σκεπάζετε ποτέ τις οπές 
εξαερισμού του προϊόντος.

  Εάν αντιληφθείτε σπίθες, εκκενώ-
σεις ή κυρίως φωτιά, πιέστε αμέ-
σως το πλήκτρο Παύση 14  και 
τραβήξτε τον ρευματολήπτη.

  Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν χω-
ρίς επίβλεψη. Επιτηρείτε πάντοτε 

τη διαδικασία μαγειρέματος ή 
απόψυξης.

  Χρησιμοποιείτε μόνον σύνεργα 
κουζίνας που ενδείκνυνται για 
χρήση σε συσκευές μικροκυμάτων.

  Απομακρύνετε μεταλλικά τμήματα 
συσκευασίας από τα τρόφιμα, 
προτού τα ζεστάνετε.

  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλ-
λικά δοχεία για τρόφιμα ή ποτά. 

  Μη ζεσταίνετε λίπος και λάδι.
  Το προϊόν προορίζεται για το 

ζέσταμα φαγητών και ποτών. 
Αποξήρανση φαγητών ή στέ-
γνωμα ρούχων και θέρμανση 
θερμαντικών επιθεμάτων, παντο-
φλών, σφουγγαριών, βρεγμένων 
σφουγγαρόπανων και παρόμοιων 
ενδέχεται να προκαλέσει τραυ-
ματισμούς, φλεγμονές ή φωτιά.

  Κατά το ζέσταμα φαγητών σε 
πλαστικά ή χάρτινα δοχεία πρέ-
πει η συσκευή μαγειρέματος να 
επιβλέπεται συχνά λόγω της 
 πιθανότητας ανάφλεξης.

  Σε περίπτωση έκλυσης καπνού, 
πρέπει να απενεργοποιήσετε το 
προϊόν ή να τραβήξετε το φις 
από την πρίζα και να κρατήσετε 
την πόρτα κλειστή, για να πνίξετε 
τυχόν εμφανιζόμενες φλόγες.
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  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 
ΚΑΥΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ!

    Παρακαλούμε λάβετε υπ‘ 
όψιν ότι η πόρτα 9  και 

  οι εξωτερικές επιφάνειες ενδέχε-
ται να αναπτύξουν υψηλές θερ-
μοκρασίες κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. Αφήστε τις να κρυ-
ώσουν ή χρησιμοποιείστε πιάστρες 
ή γάντια κουζίνας.

  Τα χρησιμοποιούμενα σύνεργα 
ενδέχεται κατά το ζέσταμα των 
τροφίμων να αναπτύξουν πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμο-
ποιείστε πιάστρες ή γάντια κου-
ζίνας.

  Σωστή  
συμπεριφορά

  Συνιστώνται περισσότερο τα 
στρογγυλά / οβάλ πιάτα αντί των 
τετράγωνων / επιμήκων, καθώς 
τα τρόφιμα στη γωνιακή περιοχή 
είναι εύκολο να παραψηθούν.

  Χρησιμοποιείτε κατά το ζέσταμα 
τα ακόλουθα σύνεργα:

 - Σκεύος ροδίσματος
 - Σερβίτσια φαγητού
 - Γυάλινα δοχεία χωρίς καπάκι
 - Σκεύη πυρέξ
 - Σακούλες ψησίματος

 -  Χάρτινα πιάτα και κύπελλα 
(μόνο για σύντομης διάρκειας 
ζέσταμα)

 -  Χαρτοπετσέτες (μόνο για κάλυψη 
των τροφίμων και απορρόφηση 
του λίπους)

 -  Πλαστικά δοχεία κατάλληλα 
για φούρνο μικροκυμάτων

 -  Πλαστικές συσκευασίες κατάλ-
ληλες για φούρνο μικροκυμάτων

 -  Θερμόμετρο κατάλληλο για 
φούρνο μικροκυμάτων

 -  Λαδόκολλα (μόνο για κάλυψη 
των τροφίμων)

  Λαμβάνετε πάντοτε υπ‘ όψιν τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

  Τοποθετήστε το φαγητό καλά 
πριν από την προετοιμασία. Τα 
παχύτερα σημεία να βρίσκονται 
κοντά στην άκρη.

  Χρησιμοποιήστε εφόσον είναι 
δυνατόν ένα κατάλληλο καπάκι. 
Έτσι εμποδίζετε το πιτσίλισμα και 
φροντίζετε για το ομοιόμορφο 
ψήσιμο των τροφίμων.

  Προσέχετε τον χρόνο ψησίματος. 
Επιλέξτε τον ελάχιστο ενδεικνυό-
μενο χρόνο ψησίματος και παρα-
τείνετέ τον εάν είναι απαραίτητο. 
Τρόφιμα που θερμαίνονται για 
πάρα πολλή ώρα ενδέχεται να 
αναφλεγούν.

   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ! Οι ιδιότητες 
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  γεύσης και οσμής δεν επηρεά-
ζονται αρνητικά από το παρόν 
προϊόν.

 Θέση σε λειτουργία

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προ-
στατευτικές μεμβράνες και ελέγξτε ότι όλα τα εξαρ-
τήματα είναι πλήρη και άθικτα. Ποτέ μην αφαιρείτε το 
ανοικτό μπεζ κάλυμμα μαρμαρυγία 1  στον χώρο 
μαγειρέματος του προϊόντος. Αυτό δεν αποτελεί 
υλικό συσκευασίας, αλλά χρησιμεύει για την προ-
στασία του μαγνήτρου. Σε περίπτωση ελλιπούς ή 
ελαττωματικής παράδοσης, παρακαλούμε επικοι-
νωνήστε με τον κατασκευαστή. 

  Επιλογή τοποθεσίας 
εγκατάστασης

  Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που να παρέχει 
επαρκή χώρο για τον αερισμό και εξαερισμό 
του προϊόντος (βλέπε εικ. C).

  Βεβαιωθείτε ότι ο ρευματολήπτης είναι εύκολα 
προσβάσιμος, ώστε να μπορείτε να τον φτά-
σετε και να τον τραβήξετε εύκολα σε περίπτωση 
κινδύνου.

  Τοποθετήστε το προϊόν όσο το δυνατόν μακρύ-
τερα από συσκευές ραδιοφώνου και τηλεόρα-
σης. Η λειτουργία του προϊόντος ενδέχεται να 
προκαλέσει παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή 
τηλεοπτική λήψη.

  Προετοιμασία του προϊόντος

  Ανοίξτε την πόρτα 9  τραβώντας τη λαβή 
πόρτας 8 .

  Καθαρίστε τον χώρο ψησίματος του προϊόντος 
προ της πρώτης χρήσης με ένα πανί και λίγο 
χλιαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει κα-
νένα υπόλειμμα κατά την αφαίρεση όλων των 
προστατευτικών και συγκολλητικών μεμβρανών.

  Εισαγάγετε τον άξονα περιστρεφόμενης πλάκας 
6  στην οπή της βάσης του θαλάμου 

μαγειρέματος. Βεβαιωθείτε πως ο άξονας περι-
στρεφόμενης πλάκας 6  εισήλθε στην οπή ως 
το τέρμα.

  Τοποθετήστε τον δακτύλιο περιστρεφόμενης πλά-
κας 5  στην εσοχή του θαλάμου ψησίματος.

 Μη
  θέτετε το προϊόν σε λειτουργία 

εάν ο γυάλινος δίσκος 4  δεν  
είναι κανονικά εγκατεστημένος.

  Τοποθετήστε τη γυάλινη πλάκα 4  πάνω στον 
δακτύλιο περιστρεφόμενης πλάκας 5  και τον 
άξονα περιστρεφόμενης πλάκας 6 . Οι τρεις 
γυάλινες προεξοχές στο κάτω μέρος της γυάλι-
νης πλάκας 4  θα πρέπει να εφαρμόσουν στις 
εσοχές του άξονα περιστρεφόμενης πλάκας 6 .

  Κλείστε την πόρτα 9  πιέζοντάς την προς τα 
μέσα. Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά της πόρτας 
7  ασφάλισε.

  Τοποθετήστε τον ρευματολήπτη σε μια πρίζα 
δικτύου εγκατεστημένη σύμφωνα με τις προδια-
γραφές. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ανταπο-
κρίνεται σε αυτήν της συσκευής (βλέπε «Τεχνικά 
χαρακτηριστικά»).

  Πραγματοποίηση βασικών 
ρυθμίσεων

Ρύθμιση ώρας
Εάν το προϊόν τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά, 
ή η παροχή ρεύματος διακόπηκε, η οθόνη 2  θα 
αναγράφει «0:00» και η ώρα (ένδειξη 24ώρου) θα 
πρέπει να ρυθμιστεί.

  Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο Χρονόμετρο /  
Ώρα  11 . Η ένδειξη ωρών αρχίζει να ανα-
λάμπει.

  Στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή 13 , ώστε 
να εισαγάγετε την επιθυμητή ώρα.

  Πιέστε στη συνέχεια εκ νέου το πλήκτρο Χρονό-
μετρο / Ώρα  11 .

  Στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή 13 , ώστε 
να εισαγάγετε τα επιθυμητά λεπτά.

  Πιέστε στη συνέχεια εκ νέου το πλήκτρο Χρονόμε-
τρο / Ώρα  11 . Η ώρα έχει πλέον ρυθμιστεί.
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Ρύθμιση ασφάλειας για παιδιά
  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο προϊόν μια 

ασφάλεια για παιδιά κρατώντας πιεσμένο το 
πλήκτρο Παύση  14  επί περ. 3 δευτερόλεπτα. 
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη 2  
εμφανίζεται η ένδειξη . Τα πλήκτρα του 
προϊόντος δεν έχουν πλέον καμία λειτουργία. 
Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί 
η ώρα, εφ‘ όσον έχει ήδη ρυθμιστεί.

  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια 
για παιδιά κρατώντας πιεσμένο εκ νέου το πλή-
κτρο Παύση  14  επί περ. 3 δευτερόλεπτα. 
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και όλες οι λειτουρ-
γίες είναι και πάλι διαθέσιμες.

 Χειρισμός

 Μην
  λειτουργείτε ποτέ το προϊόν όταν 

είναι άδειο!
  Ανοίξτε την πόρτα 9  τραβώντας τη λαβή 

πόρτας 8 .
  Τοποθετήστε τα τρόφιμα που επιθυμείτε να ζε-

στάνετε σε ένα κατάλληλο σκεύος στο μέσον της 
γυάλινης πλάκας 4 .

  Κλείστε την πόρτα 9  πιέζοντάς την προς τα 
μέσα. Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά της πόρτας 7  
ασφάλισε.

  Γρήγορη εκκίνηση

Εάν πιέσετε το πλήκτρο Εκκίνηση  12  χωρίς προ-
ηγουμένως να έχετε επιλέξει μια βαθμίδα ισχύος, 
τότε το πρόγραμμα μαγειρέματος θα ξεκινήσει στην 
υψηλότερη βαθμίδα ενέργειας (700 Watt). Στα αυ-
τόματα προγράμματα και στο πρόγραμμα απόψυξης 
βάσει βάρους η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

  Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνηση  12  επανειλημ-
μένα, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος 
μαγειρέματος στην οθόνη 2  (ο χρόνος μαγει-
ρέματος επιμηκύνεται κατά 30 δευτερόλεπτα με 
κάθε πίεση πλήκτρου). Η διαδικασία μαγειρέ-
ματος αρχίζει αμέσως.

  Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος 
μπορείτε να επιμηκύνετε τον χρόνο μαγειρέματος 
κατά 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά που πιέζετε 
το πλήκτρο Εκκίνηση  12 . 

  Υπόδειξη: Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος 
είναι 95 λεπτά.

  Πρόγραμμα μαγειρέματος

  Πιέστε μία φορά το πλήκτρο Μικροκύματα  
 15  και στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή 

13 , προκειμένου να ρυθμίσετε τη βαθμίδα 
ενέργειας.

  Εναλλακτικά μπορείτε να πιέσετε μία ή περισσό-
τερες φορές το πλήκτρο Μικροκύματα  15 , 
προκειμένου να επιλέξετε μια βαθμίδα ενέργειας 
βάσει του ακόλουθου πίνακα:

Πλήκτρο  
 15

Ένδειξη 
οθόνης

Ισχύς σε 
Watt

Πιέστε 1 φορά P100 700

Πιέστε 2 φορές P80 560

Πιέστε 3 φορές P50 350

Πιέστε 4 φορές P30 210

Πιέστε 5 φορές P10 70

  Επιβεβαιώστε την επιθυμητή βαθμίδα ενέργειας 
πιέζοντας το πλήκτρο Εκκίνηση  12 .

  Στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή 13 , προ-
κειμένου να εισαγάγετε τον επιθυμητό χρόνο 
μαγειρέματος σε λεπτά και δευτερόλεπτα (0:00). 

  Υπόδειξη: Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος 
είναι 95 λεπτά.

  Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνηση  12 , προκειμένου 
να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

  Πρόγραμμα απόψυξης

Απόψυξη βάσει βάρους
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα απόψυξης 
βάσει του βάρους του προς απόψυξη υλικού. Μπο-
ρούν να ρυθμιστούν βάρη μεταξύ 100 g και 2000 g.
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  Πιέστε το πλήκτρο Απόψυξη  10 , προκειμέ-
νου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης 
βάσει βάρους. Στην οθόνη 2  εμφανίζεται η 
ένδειξη «dEF1».

  Στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή 13 , προκει-
μένου να εισαγάγετε το βάρος του προς από-
ψυξη υλικού.

  Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνηση  12 , προκειμένου 
να ξεκινήσει το πρόγραμμα. 

  Μετά την παρέλευση του μισού χρόνου ηχούν 
δύο σύντομα ηχητικά σήματα. Ανοίξτε την 
πόρτα 9 . Γυρίστε το προς απόψυξη υλικό 
από την άλλη πλευρά ή ανακατέψτε το, ώστε να 
βεβαιωθείτε πως η απόψυξη θα είναι ομοιόμορφη.

  Ξανακλείστε στη συνέχεια την πόρτα 9  και 
πατήστε εκ νέου το πλήκτρο Έναρξη  12 , 
για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

  Σε περίπτωση που το προς απόψυξη υλικό δεν 
έχει ξεπαγώσει μετά την παρέλευση του προ-
γραμματισμένου χρόνου, ξεκινήστε εκ νέου τη 
διαδικασία. Χρησιμοποιήστε για τον σκοπό 
αυτόν τη βαθμίδα ισχύος Ρ30 για μερικά λεπτά, 
προκειμένου να ξεπαγώσετε τελείως το προς 
απόψυξη υλικό.

Απόψυξη βάσει χρόνου
Μπορείτε να εισαγάγετε την επιθυμητή διάρκεια του 
προγράμματος απόψυξης. 

  Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο Απόψυξη  10 , 
προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
απόψυξης βάσει χρόνου. Στην οθόνη 2  εμ-
φανίζεται η ένδειξη «dEF2».

  Στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή 13 , προ-
κειμένου να εισαγάγετε τον επιθυμητό χρόνο 
απόψυξης σε λεπτά και δευτερόλεπτα (0:00). 

  Υπόδειξη: Ο μέγιστος χρόνος απόψυξης  
είναι 95 λεπτά.

Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε τον χρόνο απόψυξης 
που απαιτείται περίπου για ποσότητες διαφορετικού 
βάρους:

Ποσότητα Χρόνος

100 g περ. 4:50 λεπτά

500 g περ. 25:00 λεπτά

Ποσότητα Χρόνος

1000 g περ. 50:00 λεπτά

1500 g περ. 75:00 λεπτά

2000 g περ. 95:00 λεπτά

  Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνηση  12 , προκειμένου 
να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

  Εάν χρειάζεται, ανοίξτε την πόρτα 9  όταν  
παρέλθει ο μισός από τον προγραμματισμένο 
χρόνο. Γυρίστε το προς απόψυξη υλικό από 
την άλλη πλευρά ή ανακατέψτε το, ώστε να βε-
βαιωθείτε πως η απόψυξη θα είναι ομοιόμορφη.

  Ξανακλείστε στη συνέχεια την πόρτα 9  και 
πατήστε εκ νέου το πλήκτρο Έναρξη  12 , 
για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

  Σε περίπτωση που το προς απόψυξη υλικό δεν 
έχει ξεπαγώσει μετά την παρέλευση του προ-
γραμματισμένου χρόνου, ξεκινήστε εκ νέου τη 
διαδικασία. Χρησιμοποιήστε για τον σκοπό 
αυτόν τη βαθμίδα ισχύος Ρ30 για μερικά λεπτά, 
προκειμένου να ξεπαγώσετε τελείως το προς 
απόψυξη υλικό.

  Χρήση πολλών προγραμμάτων

Το προϊόν μπορεί να εκτελέσει πολλά προγράμματα 
το ένα μετά το άλλο. Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης 
εκτέλεσης 2 οποιωνδήποτε προγραμμάτων.

  Εισαγάγετε τα προγράμματα και πιέστε μετά την 
εισαγωγή του τελευταίου προγράμματος το πλή-
κτρο Εκκίνηση  12 .

Παράδειγμα:
Επιθυμείτε να ξεπαγώσετε τρόφιμα με ένα πρόγραμμα 
απόψυξης και στη συνέχεια να ξεκινήσετε το πρό-
γραμμα μαγειρέματος Ρ50.
  Επιλέξτε το πρόγραμμα απόψυξης όπως περιγρά-

φεται στο κεφάλαιο «Πρόγραμμα απόψυξης», 
χωρίς να πιέσετε στο τέλος της διαδικασίας το 
πλήκτρο Εκκίνηση  12 .

  Επιλέξτε το πρόγραμμα Ρ50 όπως περιγράφε-
ται στο κεφάλαιο «Πρόγραμμα μαγειρέματος».

  Πιέστε στο τέλος της διαδικασίας το πλήκτρο 
Εκκίνηση  12 , προκειμένου να ξεκινήσετε τα 
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προγράμματα. Τα δύο προγράμματα θα εκτε-
λεσθούν το ένα μετά το άλλο.

  Αυτόματο πρόγραμμα

Στο αυτόματο πρόγραμμα δεν είναι ανάγκη να ρυθ-
μίσετε τον χρόνο μαγειρέματος ή τη βαθμίδα ενέρ-
γειας. Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτομάτως τις 
τιμές, ανάλογα με το είδος τροφίμου και το βάρος 
που έχετε εισαγάγει.

  Στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή 13  κατά τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού. Στην οθόνη 2  

εμφανίζεται ένας αριθμός προγράμματος (π. χ. 
«Α-1» για το αυτόματο πρόγραμμα 1).

  Επιλέξτε ένα από τα αυτόματα προγράμματα  
1 έως 8. Το αντίστοιχο σύμβολο αναλάμπει 
στην οθόνη 2 .

  Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνηση  12 , προκειμένου 
να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

  Επιλέξτε τώρα το επιθυμητό βάρος. Στρέψτε για 
τον σκοπό αυτόν τον περιστροφικό ρυθμιστή 
13 , έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό μέγεθος 
μερίδας. Το βάρος / η ποσότητα θα εμφανιστεί 
στην οθόνη 2 .

Οι ποσότητες ρυθμίζονται βάσει του ακόλουθου πίνακα:

Πρόγραμμα Βάρος Οθόνη Ισχύς

A-1 Ζέσταμα

200 g 200

700 W400 g 400

600 g 600

Α-2 Λαχανικά

200 g 200

700 W300 g 300

400 g 400

Α-3 Ψάρι

250 g 250

560 W350 g 350

450 g 450

Α-4 Κρέας

250 g 250

700 W350 g 350

450 g 450

Α-5 Ζυμαρικά

50 g 
(+ 450 ml νερό) 50

560 W
100 g 

(+ 800 ml νερό) 100

Α-6 Πατάτα

200 g 200

700 W400 g 400

600 g 600

Α-7 Πίτσα
200 g 200

700 W
400 g 400
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Πρόγραμμα Βάρος Οθόνη Ισχύς

Α-8 Σούπα
200 ml 200

560 W
400 ml 400

  Πιέστε στο τέλος της διαδικασίας το πλήκτρο 
Εκκίνηση  12 , προκειμένου να ξεκινήσει το 
πρόγραμμα.

  Εάν το επιθυμητό τρόφιμο δεν έχει μαγειρευτεί 
σωστά μέχρι μέσα, μαγειρέψτε το εκ νέου με το 
πρόγραμμα μαγειρέματος για μερικά λεπτά.

  Διακοπή προγράμματος

Για να γυρίσετε ή να ανακατέψετε, παραδείγματος 
χάριν, το προς μαγείρεμα υλικό μετά την παρέλευση 
του μισού χρόνου μαγειρέματος, είναι συχνά απα-
ραίτητο να διακόψετε την εξέλιξη του προγράμματος.
  Ανοίξτε την πόρτα 9  ή πιέστε το πλήκτρο 

Παύση  14 , προκειμένου να διακόψετε το 
πρόγραμμα. Ο υπολειπόμενος χρόνος εξακο-
λουθεί να αναγράφεται στην οθόνη 2 .

  Αφού ξανακλείσετε την πόρτα 9 , πιέστε το πλή-
κτρο Εκκίνηση  12 , προκειμένου να συνεχι-
στεί το επιλεγμένο πρόγραμμα.

  Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο Παύση  14 , 
προκειμένου να διακόψετε οριστικά το επιλεγ-
μένο πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του.

  Ένδειξη οθόνης

  Πιέστε κατά την εξέλιξη του προγράμματος  
το πλήκτρο Μικροκύματα  15 . Η τρέχουσα 
ισχύς των μικροκυμάτων εμφανίζεται επί περ.  
3 δευτερόλεπτα στην οθόνη 2 . Αυτό δεν λει-
τουργεί, όταν έχει ρυθμιστεί κάποιο αυτόματο 
πρόγραμμα ή πρόγραμμα απόψυξης.

  Πιέστε κατά την εξέλιξη του προγράμματος το 
πλήκτρο Χρονόμετρο / Ώρα  11 . Η τρέ-
χουσα ώρα εμφανίζεται επί περ. 3 δευτερόλεπτα 
στην οθόνη 2 .

  Ρύθμιση χρονομέτρου

Το προϊόν μπορεί να εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα 
μετά την παρέλευση ενός προκαθορισμένου χρονι-
κού διαστήματος. Αυτή τη λειτουργία μπορείτε να 
τη χρησιμοποιήσετε π. χ. για να κρατήσετε χρόνο 
ενώ βράζετε αυγά. Η λειτουργία χρονομέτρου δεν 
είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός 
προγράμματος.

  Πιέστε το πλήκτρο Χρονόμετρο / Ώρα  11 . 
Η οθόνη 2  εμφανίζει την ένδειξη «0:00».

  Στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή 13 , προ-
κειμένου να εισαγάγετε το επιθυμητό χρονικό 
διάστημα. 

  Υπόδειξη: Η μέγιστη διάρκεια που μπορεί  
να επιλεγεί είναι 95 λεπτά.

  Επιβεβαιώστε την καταχώριση με το πλήκτρο 
Εκκίνηση  12 .

  Τέλος προγράμματος

Μετά το πέρας κάθε προγράμματος ακούγονται  
5 ηχητικά σήματα που σηματοδοτούν το τέλος της 
εκάστοτε διαδικασίας.

  Ανοίξτε την πόρτα 9  τραβώντας τη λαβή 
πόρτας 8 .

  Βγάλτε προσεκτικά από τον θάλαμο μαγειρέ-
ματος το προς μαγείρεμα υλικό. 

  Καθαρισμός, φροντίδα  
και αποθήκευση

 �Εάν το προϊόν δεν διατηρείται καθαρό, ενδέχε-
ται να προκληθεί φθορά, να μειωθεί η διάρκεια 
ζωής του προϊόντος και να προκύψουν επικίν-
δυνες καταστάσεις.

  Καθαρίζετε τακτικά την πόρτα 9  και την  
κλειδαριά της πόρτας 7 .
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 �Το προϊόν δεν επιτρέπεται να καθαριστεί με 
ατμοκαθαριστήρα. 

 �Αφαιρείτε τακτικά τα υπολείμματα τροφών.
 �Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά και 

αποξεστικά μέσα.
� �Βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα, όταν 

δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα.

 �Βεβαιωθείτε να είναι όλα τα εξαρτήματα εντελώς 
στεγνά προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

  Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό σφουγγάρι 
και λίγο σαπουνόνερο.

  Η γυάλινη πλάκα 4  ενδείκνυται για 
πλυντήριο πιάτων.

 Αντιμετώπιση σφαλμάτων

Πρόβλημα Αίτιο Επίλυση

Το προϊόν δεν ξεκινάει. Ο ρευματολήπτης δεν έχει συνδεθεί καλά. Τραβήξτε τον ρευματολήπτη  
και ξαναβάλετέ τον ύστερα από 
10 δευτερόλεπτα.

Η ασφάλεια έχει καεί ή ο διακόπτης-απο-
ζεύκτης έχει ενεργοποιηθεί.

Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση 
πελατών.

Το προϊόν δεν ξεκινάει. Προβλήματα με την πρίζα Ελέγξτε την πρίζα με άλλες  
ηλεκτρικές συσκευές.

Το προϊόν δεν ξεκινά τη 
διαδικασία μαγειρέματος.

Η πόρτα 9  δεν έχει κλείσει σωστά. Κλείστε την πόρτα 9 .

Ο φωτισμός στον θάλαμο 
μαγειρέματος του προϊό-
ντος δε λειτουργεί.

Το φωτιστικό μέσον είναι πιθανόν  
κατεστραμμένο.

Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση 
πελατών.

 Απόρριψη

Συσκευασία:
Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς 
το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε 
στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.

b

a

Προσέξετε τον χαρακτηρισμό των υλικών 
συσκευασίας για τον διαχωρισμό απορ-
ριμμάτων, αυτά είναι χαρακτηρισμένα 

από συντόμευσεις (a) και αριθμούς (b) με την ακό-
λουθη σημασία: 1–7: πλαστικά / 20–22: χαρτί και 
χαρτόνι / 80–98: σύνθετο υλικό.

Προϊόν:
 Δυνατότητες για απόρριψη του αχρηστε-
μένου προϊόντος μπορείτε να πληροφο-
ρηθείτε στην διοίκηση του δήμου ή της 
κοινότητάς σας.

Το διπλανό σύμβολο ενός διαγραμμένου 
κάδου απορριμμάτων σε ρόδες δείχνει ότι 
αυτό το προϊόν υπόκειται στην οδηγία 

2012/19/EΕ. Αυτή η οδηγία δηλώνει ότι αυτό το 
προϊόν στο τέλος του χρόνου χρήσης του απαγορεύ-
εται να απορριφθεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα, 
αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ειδικά διαμορφωμένα 
σημεία συλλογής, κέντρα ανακύκλωσης ή επιχειρή-
σεις απόρριψης.

Αυτή η απόρριψη είναι για εσάς δωρεάν.
Προστατέψτε το περιβάλλον και απορρίψτε ορθά.

Το προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί, υπόκειται σε  
περαιτέρω ευθύνη κατασκευαστή και συλλέγεται  
χωριστά.
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 Εγγυηση

Αξιότιμε πελάτη,
για το συγκεκριμένο προϊόν ισχύει εγγύηση 3 ετών 
από την ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν παρου-
σιάζει ελαττώματα, έχετε το νομικό δικαίωμα να εγεί-
ρετε αξιώσεις κατά του πωλητή του προϊόντος. Τα 
συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται 
από την εγγύηση που περιγράφεται παρακάτω.

  Προϋποθέσεις εγγύησης

Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει την ημερομηνία 
της αγοράς. Παρακαλώ φυλάξτε το πρωτότυπο πα-
ραστατικό αγοράς. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι 
απαραίτητο ως αποδεικτικό της αγοράς.
Εάν παρουσιαστεί εντός τριών χρόνων από την ημε-
ρομηνία αγοράς αυτού του προϊόντος αστοχία 
υλικού ή κατασκευαστικό ελάττωμα, το προϊόν επι-
σκευάζεται ή αντικαθίσταται από εμάς -κατά την 
κρίση μας- δωρεάν. Προϋπόθεση για την παροχή 
εγγύησης είναι η προσκόμιση του ελαττωματικού 
προϊόντος και του παραστατικού αγοράς (απόδειξη 
ταμειακής) εντός τριών ετών και η σύντομη γραπτή 
περιγραφή του ελαττώματος και της χρονικής στιγ-
μής που αυτό παρουσιάστηκε.
Εάν η εγγύηση καλύπτει το ελάττωμα, θα σας επιστρα-
φεί το επισκευασμένο ή ένα καινούριο προϊόν. Σε 
περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης του προϊό-
ντος, η διάρκεια της εγγύησης δεν ανανεώνεται.

  Διάρκεια εγγύησης και νομικές 
αξιώσεις για ελαττώματα

Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής η εγ-
γύηση ανανεώνεται σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994. 
Το ίδιο ισχύει και για μέρη που έχουν αντικαταστα-
θεί ή επισκευαστεί. Τυχόν ζημιές και ελαττώματα που 
υπήρχαν ήδη κατά την αγορά πρέπει να αναφέρονται 
αμέσως μετά την αφαίρεση της συσκευασίας. Αφού 
παρέλθει η διάρκεια της εγγύησης, οι τυχόν επισκευές 
πραγματοποιούνται επί πληρωμή.

  Έκταση εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε προσεκτικά σύμφωνα με 
αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ελέγχθηκε ενδελε-
χώς πριν από την παράδοση.
Η παροχή εγγύησης ισχύει για αστοχίες υλικού και 
κατασκευαστικά ελαττώματα. Η παρούσα εγγύηση 
δεν επεκτείνεται σε εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται 
φυσιολογική φθορά και ως εκ τούτου θεωρούνται 
αναλώσιμα, ή σε ζημιές εύθραυστων εξαρτημάτων, 
π.χ. διακοπτών, μπαταριών ή από γυαλί.
Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση ζη-
μιάς του προϊόντος και μη προβλεπόμενης χρήσης 
ή συντήρησής του. Για την προβλεπόμενη χρήση 
του προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες 
που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Πρέπει να 
αποφεύγονται οπωσδήποτε σκοποί χρήσης και ενέρ-
γειες για τις οποίες υπάρχουν προτάσεις αποφυγής 
ή προειδοποιήσεις στις οδηγίες χρήσης.
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική και 
όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κατα-
χρηστικού και μη ενδεδειγμένου χειρισμού, χρήσης 
βίας και επεμβάσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν 
από το εξουσιοδοτημένο παράρτημα του σέρβις 
μας, παύει να ισχύει η εγγύηση.

  Διεκπεραίωση σε  
περίπτωση εγγύησης

Για τη διασφάλιση της γρήγορης επεξερ-
γασίας του αιτήματός σας, ακολουθήστε 
τις παρακάτω υποδείξεις:

Έχετε έτοιμο σε όλες τις ερωτήσεις σας το παραστα-
τικό αγοράς και τον αριθμό προϊόντος (IAN  
352742_2010 / 352746_2010 / 352748_2010) 
ως αποδεικτικά της αγοράς.
Ο αριθμός προϊόντος υπάρχει στην πινακίδα τύπου, 
σε εγχάραξη, στο εξώφυλλο των οδηγιών σας (κάτω 
αριστερά) ή ως αυτοκόλλητο στο οπισθόφυλλο ή 
στο υποσέλιδο.
Σε περίπτωση σφαλμάτων λειτουργίας ή άλλων ελατ-
τωμάτων, επικοινωνήστε αρχικά με το παρακάτω τμήμα 
σέρβις τηλεφωνικά ή μέσω του εντύπου επικοινωνίας 
της εταιρείας μας.
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Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με 
το ΝΟΜOΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρό-
νος εγγύησης.

 Σέρβις

Στη διεύθυνση  
www.lidl-service.com 
μπορείτε να κατεβάσετε 
το παρόν και άλλα  
εγχειρίδια χρήσης,  
βίντεο προϊόντων και 
λογισμικό.

Υπηρεσίας Ελλάδα
Γραμμή
+ 30 21 11988848
Δε–Πα: 09:00–17:00
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας 
στην ιστοσελίδα www.mlap.info/contact

Υπηρεσία Κύπρος
Γραμμή
+357 2 2008081
Δε–Πα: 09:00–17:00
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας 
στην ιστοσελίδα www.mlap.info/contact

IAN 352742_2010

IAN 352746_2010

IAN 352748_2010

  Προμηθευτής / Παραγωγός /  
Εισαγωγέας

Λάβετε υπόψη ότι η παρακάτω διεύθυνση δεν είναι 
διεύθυνση επιστροφής. Επικοινωνήστε πρώτα με την 
προαναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

MLAP GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 Πληροφορίες συμμόρφωσης 

Διά του παρόντος, η MLAP GmbH δηλώνει ότι ο 
«Φούρνος μικροκυμάτων SMWC 700 B3» συμμορ-
φώνεται με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές απαιτήσεις:

Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
2014/30/EΕ
Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ
Οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού 
2009/125/EΚ
Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ
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Legende der verwendeten Piktogramme

Anweisungen lesen! Automatikprogramm A-6 Kartoffel

Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Automatikprogramm A-7 Pizza

Warnung! Stromschlaggefahr! Automatikprogramm A-8 Suppe

Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch 
heiße Oberflächen!

Auftauprogramm dEF1 –  
Auftauen nach Gewicht

Brandgefahr! Auftauprogramm dEF2 –  
Auftauen nach Zeit

Wechselspannung So verhalten Sie sich richtig

LEBENSMITTELECHT! Geschmacks- 
und Geruchseigenschaften werden 
durch dieses Produkt nicht beeinträchtigt.

Warnhinweise
Handlungsanweisungen

Automatikprogramm A-1 Erwärmen
Lassen Sie Kinder niemals unbeauf-
sichtigt mit Verpackungsmaterial und 
Produkt.

Automatikprogramm A-2 Gemüse
Das Produkt ist ausschließlich für den 
Betrieb im Innenbereich, in trockenen 
und geschlossenen Räumen geeignet.

Automatikprogramm A-3 Fisch Geschirrspülmaschinengeeignet

Automatikprogramm A-4 Fleisch Topflappen oder Handschuhe  
benutzen!

Automatikprogramm A-5 Pasta
Möglichkeiten zur Entsorgung des aus-
gedienten Produkts erfahren Sie bei 
 Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
geräten im Hausmüll verboten.

21

PAP

Recycling-Code zur Entsorgung von 
Pappe.
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Mikrowelle SMWC 700 B3

 Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres 
neuen Produkts. Sie haben sich damit für 
ein hochwertiges Produkt entschieden. 

Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie 
enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch 
und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung 
des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen 
vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben 
und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen 
Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an 
Dritte mit aus.

  Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Dieses Produkt ist zum Auftauen, Erhitzen und Zube-
reiten von Lebensmitteln geeignet und nur für den 
Betrieb im Innenbereich vorgesehen. Das Produkt 
darf nur zum Erwärmen von dafür geeigneten Lebens-
mitteln in geeigneten Behältnissen und Geschirr ver-
wendet werden. Das Produkt ist ausschließlich für den 
privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch 
bestimmt. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich 
für den vorgesehenen Zweck. Eine andere Verwen-
dung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung 
des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzun-
gen und / oder Beschädigungen führen. Für Schäden, 
deren Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendun-
gen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den 
Betrieb im Innenbereich, in trockenen 
und geschlossenen Räumen geeignet.

  Teilebeschreibung

Mikrowelle
1  Mica-Abdeckung
2  Display
3  Bedienfeld
4  Glasteller
5  Drehtellerring

6  Drehtellerspindel
7  Türverriegelung
8  Türgriff
9  Tür

Bedienfeld
10  Taste Auftauen 
11  Taste Timer / Uhr 
12  Taste Start 

13  Drehregler
14  Taste Stopp 
15  Taste Mikrowelle 

  Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken 
den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den  
einwandfreien Zustand des Produkts.

1 Mikrowelle
1 Glasteller
1 Drehtellerring

1 Drehtellerspindel
1 Bedienungsanleitung
1 Kurzanleitung

  Technische Daten

Modellnr.: SMWC 700 B3
Nennspannung: 230–240 V∼, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1100–1150 W
Leistungsabgabe: 650–700 W
Mikrowellen-Frequenz: 2450 MHz
Fassungsvermögen: ca. 17 Liter
Durchmesser Glasteller: ca. 25,5 cm
Abmessungen Mikrowelle:  ca. 44 x 25,7 x 

36,3 cm (B x H x T)
Gewicht Mikrowelle: ca. 10 kg

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BE-
DIENUNGSANLEITUNG LESEN! 
BEDIENUNGSANLEITUNG SORG-
FÄLTIG AUFBEWAHREN! HÄNDI-
GEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI 
WEITERGABE DES PRODUKTES 
AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!
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LEBENS- UND UN-

  FALLGEFAHR FÜR KLEIN-
KINDER UND KINDER! Lassen 
Sie Kinder niemals unbeaufsich-
tigt mit dem Verpackungsmaterial. 
Es besteht Erstickungsgefahr. 

  Dieses Produkt kann von Kindern 
ab 8 Jahren und darüber sowie 
von Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Man-
gel an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Produkts unter-
wiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Produkt 
spielen. Reinigung und Benutzer- 
Wartung dürfen nicht von Kindern 
ohne Beaufsichtigung durchge-
führt werden.

  Überprüfen Sie vor jedem Ge-
brauch das Produkt auf etwaige 
Beschädigungen. Benutzen Sie 
das Produkt niemals, wenn Sie 
irgendwelche Beschädigungen 
feststellen.

  Reparaturen am Produkt dürfen 
nur vom Hersteller oder von einem 
von ihm beauftragten Techniker 
oder einer vergleichbar qualifizier-
ten Person durchgeführt werden.

  Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, 
mit einer externen Zeitschaltuhr 
oder einem separaten Fernwirk-
system betrieben zu werden.

  Betreiben Sie das Produkt nie im 
Leerzustand!

  Das Produkt kann nicht mit geöff-
neter Tür 9  in Betrieb genommen 
werden.

 Wenn die Tür  
  9 , die Türdichtungen oder die 

Türverriegelung 7  beschädigt 
sind, darf das Produkt nicht  
betrieben werden, bevor es von  
einer dafür ausgebildeten Person 
repariert worden ist.

  Entfernen Sie niemals die hellbeige 
Mica-Abdeckung 1 , die zum 
Schutz des Magnetrons im Gar-
raum des Produkts angebracht ist.

 Es ist gefährlich  
  für alle anderen, außer für eine  

dafür ausgebildete Person, irgend-  
welche Wartungs- oder Repara-
turarbeit auszuführen, die die 
Entfernung einer Abdeckung  
erfordert, die den Schutz gegen 
Strahlenbelastung durch Mikro-
wellenenergie sicherstellt.

  Lassen Sie das Leuchtmittel im  
Inneren des Produkts nur von 
qualifiziertem Fachpersonal  
austauschen.
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 Flüssigkeiten  
  oder andere Nahrungsmittel 

dürfen nicht in verschlossenen 
Behältern erwärmt werden, da 
sie leicht explodieren können.

  Beim Erhitzen von Flüssigkeiten im 
Produkt kann es zu sogenanntem 
Siedeverzug kommen, d. h., dass 
die Flüssigkeit bereits Siedetem-
peratur hat, ohne dass die beim 
Kochen typischen Dampfblasen 
auftreten. Bei Erschütterungen, wie 
sie z. B. bei dem Herausnehmen 
entstehen, kommt es dann zu einem 
plötzlichen Aufkochen der Flüssig-
keit. Flüssigkeit kann schlagartig 
herausspritzen.

  Der Inhalt von Babyflaschen und 
Gläsern mit Kindernahrung muss 
umgerührt oder geschüttelt werden. 
Prüfen Sie vor dem Verzehr die 
Temperatur, um Verbrennungen 
zu vermeiden.

  Eier mit Schale oder ganze, hart 
gekochte Eier dürfen nicht im 
Produkt erwärmt werden, da sie 
explodieren können, selbst wenn 
die Erwärmung durch Mikrowel-
len beendet ist.

  Stellen Sie sich beim Öffnen der 
Tür 9  nicht direkt vor das Produkt. 
Entweichende Dämpfe können zu 
Verbrennungen führen. 

  Dieses Produkt ist dazu bestimmt, 
im Haushalt und in ähnlichen 
Anwendungen verwendet zu 
werden, wie beispielsweise:

 -  in Küchen für Mitarbeiter in Läden, 
Büros und anderen gewerblichen 
Bereichen;

 -  in landwirtschaftlichen Anwesen;
 -  von Kunden in Hotels, Motels 

und anderen Wohneinrichtungen;
 -  in Frühstückspensionen.
  Das Produkt muss regelmäßig 

gereinigt und Nahrungsmittelreste 
müssen entfernt werden.

  Wenn das Produkt nicht sauber 
gehalten wird, kann dies zum Ver-
schleiß führen, die Lebensdauer 
des Produkts beeinträchtigen und 
zu gefährlichen Situationen führen.

  Säubern Sie die Tür 9  sowie die 
Türverriegelung 7  regelmäßig.

  Das Produkt darf nicht mit einem 
Dampfreiniger gereinigt werden.

  Setzen Sie das Produkt keinen 
extremen Bedingungen aus. 

 Zu vermeiden sind:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
 -  extrem hohe oder tiefe Tempe-

raturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - offenes Feuer.
  Lagern Sie keine Lebensmittel 

oder andere Gegenstände im 
Produkt.
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  Vorsicht! Vermeiden 
Sie Lebensgefahr durch 
elektrischen Schlag!

  Schließen Sie das Produkt nur an 
eine vorschriftsmäßig installierte 
Netzsteckdose an. Achten Sie 
darauf, dass die Netzspannung 
mit der des Produkts übereinstimmt 
(siehe „Technische Daten“).

  Wenn das Netzkabel dieses Pro-
dukts beschädigt wird, muss es 
durch den Hersteller oder seinen 
Kundendienst oder eine ähnlich 
qualifizierte Person ersetzt werden, 
um Gefährdungen zu vermeiden.

  Stellen Sie sicher, dass das Netz-
kabel nicht durch scharfe Kanten 
oder heiße Stellen beschädigt 
werden kann.

  Das Produkt und das Netzkabel 
dürfen niemals in Wasser oder 
andere Flüssigkeiten getaucht 
werden.

  Ziehen Sie immer den Netzstecker 
vor der Reinigung oder, wenn Sie 
das Produkt eine lange Zeit nicht 
verwenden, aus der Steckdose.

  Wickeln Sie das Netzkabel  
vollständig ab.

  Knicken oder quetschen Sie das 
Netzkabel nicht.

  Das Produkt gegen Tropf- und 
Spritzwasser schützen. Vermeiden 

Sie Berührungen mit Wasser oder 
anderen Flüssigkeiten. Halten Sie 
das Produkt, das Netzkabel und 
den Netzstecker fern von Wasch-
becken, Spülen oder Ähnlichem. 
Sollte einmal Flüssigkeit ins Produkt 
eingedrungen sein, sofort den 
Netzstecker aus der Schutzkon-
taktsteckdose ziehen. Lassen Sie 
das Produkt durch eine dafür qua-
lifizierte Fachwerkstatt überprüfen.

  Das Produkt oder das Netzkabel 
niemals mit nassen Händen  
berühren.

  Vermeiden Sie  
Brandgefahr!

  Betreiben Sie das Produkt nicht 
in der Nähe von Geräten, die 
selbst Hitze abgeben, zum Bei-
spiel Backofen oder Kochfeld.

  Verwenden Sie das Produkt nur 
freistehend.

  Bauen Sie das Produkt nicht in 
einen Schrank ein.

  Die minimale Aufstellhöhe beträgt 
85 cm.

  Platzieren Sie die Rückseite des 
Produkts an einer Wand.

  Beachten Sie den benötigten Min-
destabstand des Produkts (in cm) 
zu anderen Gegenständen (siehe 
Abb. C).
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  Decken Sie die Lüftungsöffnungen 
des Produkts niemals ab.

  Sobald Sie Funken, Blitze oder 
gar Feuer bemerken, drücken Sie 
sofort die Taste Stopp 14  und 
ziehen Sie den Netzstecker.

  Lassen Sie das Produkt niemals 
unbeaufsichtigt. Überwachen Sie 
stets den Gar- bzw. Auftauvorgang.

  Verwenden Sie nur Utensilien, die 
für die Verwendung in Mikrowellen-
geräten geeignet sind.

  Entfernen Sie metallische Ver-
packungsteile von Lebensmitteln, 
bevor Sie diese erhitzen.

  Verwenden Sie niemals Metall-
behälter für Lebensmittel oder 
Getränke. 

  Erhitzen Sie kein Fett und Öl.
  Das Produkt ist für die Erwärmung 

von Speisen und Getränken be-
stimmt. Trocknen von Speisen oder 
Kleidung und Erwärmung von Heiz-
kissen, Hausschuhen, Schwäm-
men, feuchten Putzlappen und 
Ähnlichem kann zu Verletzungen, 
Entzündungen oder Feuer führen.

  Beim Erwärmen von Speisen in 
Kunststoff- oder Papierbehältern 
muss das Kochgerät häufig wegen 
der Möglichkeit einer Entzündung 
beaufsichtigt werden.

  Wenn Rauch abgegeben wird, 
ist das Produkt abzuschalten 

oder der Stecker zu ziehen und 
die Tür geschlossen zu halten, um 
eventuell auftretende Flammen 
zu ersticken.

  VORSICHT! VERBREN-
NUNGSGEFAHR DURCH 
HEISSE OBERFLÄCHEN!

    Bitte beachten Sie, dass 
die Tür 9  und die äußeren 

  Oberflächen während des Betriebs 
heiß werden können. Lassen Sie 
diese abkühlen oder benutzen Sie 
Topflappen oder Kochhandschuhe.

  Die verwendeten Utensilien können 
durch das Erhitzen von Speisen 
sehr heiß werden. Benutzen Sie 
Topflappen oder Kochhandschuhe.

  So verhalten Sie  
sich richtig

  Es empfiehlt sich eher rundes /  
ovales Geschirr statt eckiges /  
längliches, da Speisen im Eck-
bereich leicht verkochen.

  Verwenden Sie zum Erhitzen  
folgende Utensilien:

 - Bräunungsgeschirr
 - Essgeschirr
 - Glasgefäße ohne Deckel
 - Ofen-Glaswaren
 - Ofen-Kochbeutel
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 -  Papierteller und -becher (nur 
zum kurzzeitigen Aufwärmen)

 -  Papiertücher (nur zum Abdecken 
von Lebensmitteln und zum Auf-
saugen von Fett)

 -  Mikrowellengeeignete  
Kunststoffbehälter

 -  Mikrowellengeeignete  
Kunststoffverpackung

 -  Mikrowellengeeignetes  
Thermometer

 -  Wachspapier (nur zum Abdecken 
von Lebensmitteln)

  Beachten Sie dabei immer die 
Anweisungen des Herstellers.

  Ordnen Sie die Speisen vor der 
Zubereitung wohlbedacht an. 
Die dicksten Stellen kommen in 
Randnähe.

  Verwenden Sie wenn möglich  
einen geeigneten Deckel. Dieser 
verhindert ein Spritzen und sorgt 
dafür, dass die Lebensmittel gleich-
mäßig gar werden.

  Achten Sie auf die Garzeit. Wäh-
len Sie die kürzeste angegebene 
Garzeit und verlängern diese 
bei Bedarf. Zu lange erhitzte Le-
bensmittel können sich entzünden.

   LEBENSMITTELECHT! 
Geschmacks- und Ge-

  ruchseigenschaften werden durch 
dieses Produkt nicht beeinträchtigt.

 Inbetriebnahme

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien sowie 
Schutzfolien und überprüfen Sie, ob alle Teile voll-
ständig und unbeschädigt sind. Entfernen Sie niemals 
die hellbeige Mica-Abdeckung 1  im Garraum 
des Produkts. Diese ist kein Verpackungsmaterial, 
sondern dient zum Schutz des Magnetrons. Im Falle 
einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung, 
wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 

  Aufstellort auswählen

  Wählen Sie eine ebene Oberfläche, die ausrei-
chend Freiraum für die Be- und Entlüftung des 
Produkts gewährleistet (siehe Abb. C).

  Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker problem-
los zugänglich ist, damit er im Gefahrenfall mühe-
los erreicht und herausgezogen werden kann.

  Stellen Sie das Produkt möglichst weit entfernt 
von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb 
des Produkts kann Störungen beim Radio- oder 
Fernsehempfang verursachen.

  Produkt vorbereiten

  Öffnen Sie die Tür 9 , indem Sie am Türgriff 8  
ziehen.

  Säubern Sie den Garraum des Produkts vor der 
ersten Benutzung mit einem Tuch und etwas lau-
warmem Wasser. Achten Sie darauf, dass beim 
Entfernen sämtlicher Schutz- und Klebefolien keine 
Rückstände zurückbleiben.

  Stecken Sie die Drehtellerspindel 6  in das Loch 
im Boden des Garraums. Achten Sie darauf, die 
Drehtellerspindel 6  bis zum Anschlag in das 
Loch einzuführen.

  Legen Sie den Drehtellerring 5  in die Vertiefung 
innerhalb des Garraums.

 Nehmen Sie 
  das Produkt nicht ohne ordnungs-

gemäß eingesetzten Glasteller 4  
in Betrieb.
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  Platzieren Sie den Glasteller 4  auf dem Dreh-
tellerring 5  und der Drehtellerspindel 6 . Die 
drei Glasnasen an der Unterseite des Glastellers 
4  müssen dabei in die Aussparungen an der 

Drehtellerspindel 6  greifen.
  Schließen Sie die Tür 9 , indem Sie diese  

zudrücken. Achten Sie dabei darauf, dass die 
Türverriegelung 7  einrastet.

  Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschrifts-
mäßig installierte Netzsteckdose. Achten Sie 
darauf, dass die Netzspannung mit der des Pro-
dukts übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).

 Grundeinstellung vornehmen

Uhrzeit einstellen
Wenn das Produkt zum ersten Mal in Betrieb genom-
men wird oder die Stromversorgung unterbrochen 
war, zeigt das Display 2  „0:00“ an und die Uhrzeit 
(24-Stunden-Anzeige) muss eingestellt werden.

  Drücken Sie zweimal die Taste Timer / Uhr  
11 . Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.

  Drehen Sie den Drehregler 13 , um die gewünschte 
Stunde einzustellen.

  Drücken Sie anschließend erneut die Taste  
Timer / Uhr  11 .

  Drehen Sie den Drehregler 13 , um die gewünschte 
Minute einzustellen.

  Drücken Sie anschließend erneut die Taste Timer /  
Uhr  11 . Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Kindersicherung einstellen
  Sie können am Produkt eine Kindersicherung  

aktivieren, indem Sie die Taste Stopp  14  für 
ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Ein Signalton 
ertönt und im Display 2  erscheint .  
Die Tasten des Produkts haben nun keine Funk-
tion. Nach ca. 3 Sekunden wird die Uhrzeit 
wieder angezeigt, sofern sie eingestellt wurde.

  Sie können die Kindersicherung deaktivieren, 
indem Sie die Taste Stopp  14  erneut für ca. 
3 Sekunden gedrückt halten. Ein Signalton er-
tönt und alle Funktionen sind wieder verfügbar.

 Bedienung

 Betreiben Sie 
  das Produkt nie im Leerzustand!
  Öffnen Sie die Tür 9 , indem Sie am Türgriff 8  

ziehen.
  Platzieren Sie die zu erhitzenden Lebensmittel 

in einem geeigneten Gefäß in der Mitte des 
Glastellers 4 .

  Schließen Sie die Tür 9 , indem Sie diese  
zudrücken. Achten Sie dabei darauf, dass die 
Türverriegelung 7  einrastet.

  Schnellstart

Wenn Sie die Taste Start  12  drücken, ohne vorher 
eine Leistungsstufe einzustellen, wird das Garpro-
gramm auf der höchsten Energiestufe (700 Watt) 
gestartet. Bei Automatikprogrammen und beim Auf-
tauprogramm nach Gewicht ist diese Funktion nicht 
verfügbar.

  Drücken Sie die Taste Start  12  mehrfach, bis 
die gewünschte Garzeit im Display 2  erscheint 
(je Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 
30 Sekunden). Der Garvorgang startet sofort.

  Bei laufendem Garvorgang können Sie die Gar-
zeit mit jedem Druck auf die Taste Start  12  
jeweils um 30 Sekunden verlängern. 

  Hinweis: Die längste Garzeit beträgt  
95 Minuten.

  Garprogramm

  Drücken Sie die Taste Mikrowelle  15  einmal 
und drehen Sie den Drehregler 13 , um die Ener-
giestufe einzustellen.

  Alternativ können Sie die Taste Mikrowelle  15  
einmal oder mehrmals drücken, um eine Energie-
stufe gemäß folgender Tabelle auszuwählen:
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Taste  
 15

Anzeige  
im Display

Leistung  
in Watt

1 x drücken P100 700

2 x drücken P80 560

3 x drücken P50 350

4 x drücken P30 210

5 x drücken P10 70

  Bestätigen Sie die gewünschte Energiestufe durch 
Druck auf die Taste Start  12 .

  Drehen Sie den Drehregler 13 , um die gewünschte 
Garzeit in Minuten und Sekunden (0:00) ein-
zustellen. 

  Hinweis: Die längste Garzeit beträgt  
95 Minuten.

  Drücken Sie die Taste Start  12 , um das  
Programm zu starten.

  Auftauprogramm

Auftauen nach Gewicht
Sie können anhand des Gewichts des Garguts das 
Auftauprogramm einstellen. Einstellbar sind Gewichte 
von 100 g bis 2000 g.

  Drücken Sie die Taste Auftauen  10 , um 
den Auftaubetrieb nach Gewicht aufzurufen. 
Im Display 2  erscheint „dEF1“.

  Drehen Sie den Drehregler 13 , um das Gewicht 
des Garguts einzustellen.

  Drücken Sie die Taste Start  12 , um das  
Programm zu starten. 

  Nach der Hälfte der Zeit ertönen zwei kurze 
Signaltöne. Öffnen Sie die Tür 9 . Drehen Sie 
das Gargut auf die andere Seite bzw. rühren 
Sie es um, um ein gleichmäßiges Auftauen zu 
garantieren.

  Schließen Sie anschließend wieder die Tür 9  
und drücken Sie erneut die Taste Start  12 , 
um das Programm fortzusetzen.

  Sollte das Gargut nach der abgelaufenen Zeit 
noch nicht aufgetaut sein, starten Sie den Vor-
gang erneut. Nutzen Sie dazu die Leistungsstufe 

P30 für einige Minuten, um das Gargut vollstän-
dig aufzutauen.

Auftauen nach Zeit
Sie können eine gewünschte Dauer für das Auftau-
programm einstellen. 

  Drücken Sie die Taste Auftauen  10  zweimal, 
um den Auftaubetrieb nach Zeit aufzurufen.  
Im Display 2  erscheint „dEF2“.

  Drehen Sie den Drehregler 13 , um die gewünschte 
Auftauzeit in Minuten und Sekunden (0:00) 
einzustellen. 

  Hinweis: Die längste Auftauzeit beträgt  
95 Minuten.

In der folgenden Auflistung finden Sie die ungefähr 
benötigte Auftauzeit für verschiedene Gewichts-
mengen:

Gewichtsmenge Zeit

100 g ca. 4:50 Minuten

500 g ca. 25:00 Minuten

1000 g ca. 50:00 Minuten

1500 g ca. 75:00 Minuten

2000 g ca. 95:00 Minuten

  Drücken Sie die Taste Start  12 , um das  
Programm zu starten.

  Öffnen Sie ggf. nach etwa der Hälfte der abge-
laufenen Zeit die Tür 9 . Drehen Sie das Gargut 
auf die andere Seite bzw. rühren Sie es um, um 
ein gleichmäßiges Auftauen zu garantieren.

  Schließen Sie anschließend wieder die Tür 9  
und drücken Sie erneut die Taste Start  12 , 
um das Programm fortzusetzen.

  Sollte das Gargut nach der abgelaufenen Zeit 
noch nicht aufgetaut sein, starten Sie den Vor-
gang erneut. Nutzen Sie dazu die Leistungsstufe 
P30 für einige Minuten, um das Gargut vollstän-
dig aufzutauen.
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  Mehrere Programme nutzen

Das Produkt kann mehrere Programme nacheinander 
durchführen. Es sind 2 beliebige Programme möglich, 
die automatisch ablaufen.

  Stellen Sie die Programme ein und drücken  
Sie nach Einstellen des letzten Programms die 
Taste Start  12 .

Beispiel:
Sie möchten Lebensmittel mit einem Auftauprogramm 
auftauen und anschließend das Garprogramm P50 
starten.
  Stellen Sie das Auftauprogramm wie im Kapitel 

„Auftauprogramm“ beschrieben ein, ohne ab-
schließend die Taste Start  12  zu drücken.

  Stellen Sie das Programm P50 wie im Kapitel 
„Garprogramm“ beschrieben ein.

  Drücken Sie abschließend die Taste Start  12 , 
um die Programme zu starten. Die beiden  
Programme laufen hintereinander ab.

  Automatikprogramm

Beim Automatikprogramm ist es nicht notwendig, 
die Garzeit oder die Energiestufe einzustellen. Das 
Produkt ermittelt automatisch die Werte, abhängig 
vom eingegebenen Lebensmittel und Gewicht.

  Drehen Sie den Drehregler 13  im Uhrzeigersinn. 
Im Display 2  erscheint eine Programmnummer 
(z. B. „A-1“ für Automatikprogramm 1).

  Wählen Sie ein Automatikprogramm 1 bis 8 aus. 
Das entsprechende Symbol im Display 2  blinkt.

  Drücken Sie die Taste Start  12 , um die Aus-
wahl zu bestätigen.

  Wählen Sie nun das gewünschte Gewicht.  
Drehen Sie dafür den Drehregler 13 , bis die 
gewünschte Portionsgröße angezeigt wird.  
Das Gewicht / die Menge wird im Display 2  
angezeigt.

Die Mengen lassen sich gemäß folgender Tabelle einstellen:

Programm Gewicht Display Leistung

A-1 Erwärmen

200 g 200

700 W400 g 400

600 g 600

A-2 Gemüse

200 g 200

700 W300 g 300

400 g 400

A-3 Fisch

250 g 250

560 W350 g 350

450 g 450

A-4 Fleisch

250 g 250

700 W350 g 350

450 g 450

A-5 Pasta

50 g 
(+ 450 ml Wasser) 50

560 W
100 g 

(+ 800 ml Wasser) 100
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Programm Gewicht Display Leistung

A-6 Kartoffel

200 g 200

700 W400 g 400

600 g 600

A-7 Pizza
200 g 200

700 W
400 g 400

A-8 Suppe
200 ml 200

560 W
400 ml 400

  Drücken Sie abschließend die Taste Start  12 , 
um das Programm zu starten.

  Wenn das gewünschte Lebensmittel nicht richtig 
durchgegart ist, garen Sie es erneut ein paar 
Minuten mit dem Garprogramm nach.

  Programm unterbrechen

Um das Gargut beispielsweise nach der Hälfte der 
Garzeit umzudrehen oder zu verrühren, ist es häufig 
notwendig, das laufende Programm zu unterbrechen.
  Öffnen Sie die Tür 9  oder drücken Sie die Taste 

Stopp  14 , um das Programm zu unterbrechen. 
Die verbleibende Zeit wird weiterhin im Display 
2  angezeigt.

  Nachdem Sie die Tür 9  wieder geschlossen 
haben, drücken Sie die Taste Start  12 , um 
das gewählte Programm fortzusetzen.

  Drücken Sie die Taste Stopp  14  zweimal, 
um das gewählte Programm endgültig vorzeitig 
abzubrechen.

  Display-Anzeige

  Drücken Sie bei laufendem Programm die Taste 
Mikrowelle  15 . Die aktuelle Mikrowellenleis-
tung erscheint für ca. 3 Sekunden im Display 2 . 
Dies funktioniert nicht, wenn ein Automatik- 
oder Auftauprogramm eingestellt ist.

  Drücken Sie bei laufendem Programm die Taste 
Timer / Uhr  11 . Die aktuelle Uhrzeit erscheint 
für ca. 3 Sekunden im Display 2 .

  Timer einstellen

Das Produkt kann nach Ablauf einer definierten Zeit-
spanne ein Signal ertönen lassen. Diese Funktion 
können Sie z. B. als Eieruhr verwenden. Die Timer-
funktion steht während eines laufenden Programms 
nicht zur Verfügung.

  Drücken Sie die Taste Timer / Uhr  11 . Das  
Display 2  zeigt „00:00“ an.

  Drehen Sie den Drehregler 13 , um die gewünschte 
Zeitspanne einzustellen. 

  Hinweis: Die maximal einstellbare Dauer  
beträgt 95 Minuten.

  Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste  
Start  12 .

  Programmende

Nach Ablauf jedes Programms ertönen 5 Signaltöne, 
um das Ende des jeweiligen Vorgangs zu signalisieren.

  Öffnen Sie die Tür 9 , indem Sie am Türgriff 8  
ziehen.

  Nehmen Sie das Gargut vorsichtig aus dem 
Garraum heraus. 

  Reinigung, Pflege und Lagerung

� �Wenn das Produkt nicht sauber gehalten wird, 
kann dies zum Verschleiß führen, die Lebens-
dauer des Produkts beeinträchtigen und zu  
gefährlichen Situationen führen.
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� �Säubern Sie die Tür 9  sowie die Türverriege-
lung 7  regelmäßig.

� �Das Produkt darf nicht mit einem Dampfreiniger 
gereinigt werden. 

� �Entfernen Sie regelmäßig Lebensmittelrückstände.
� �Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- und 

Scheuermittel.
� �Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, 

wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht nutzen.

� �Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig 
trocken sind, bevor Sie das Produkt benutzen.

  Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen 
Schwamm und etwas Seifenwasser.

  Der Glasteller 4  ist spülmaschinen-
geeignet.

 Fehlerbehebung

Problem Ursache Lösung

Das Produkt startet nicht. Der Netzstecker ist nicht fest eingesteckt. Netzstecker ziehen und nach 
10 Sekunden wieder einstecken.

Sicherung durchgebrannt oder Lasttrenn-
schalter ausgelöst.

Wenden Sie sich an den  
Service.

Probleme mit der Steckdose Überprüfen Sie die Steckdose 
mit anderen Elektrogeräten.

Das Produkt startet den 
Garvorgang nicht.

Tür 9  ist nicht richtig geschlossen. Schließen Sie die Tür 9 .

Die Beleuchtung im  
Garraum des Produkts 
funktioniert nicht.

Das Leuchtmittel ist möglicherweise defekt. Wenden Sie sich an den Service.

 Entsorgung

Verpackung:
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen 
Materialien, die Sie über die örtlichen Recycling-
stellen entsorgen können.

b

a

Beachten Sie die Kennzeichnung der 
Verpackungsmaterialien bei der Abfall- 
trennung, diese sind gekennzeichnet mit 

Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender 
Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und 
Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

Produkt:
Möglichkeiten zur Entsorgung des aus-
gedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer 
Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Das nebenstehende Symbol einer durch-
gestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt 
an, dass dieses Produkt der Richtlinie 

2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, 
dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungs-
zeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen 
dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammel-
stellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben 
abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fach-
gerecht.

Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erwei-
terten Herstellerverantwortung und wird getrennt 
gesammelt.
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 Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab 
Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts 
stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts ge-
setzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden 
durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie 
nicht eingeschränkt.

  Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte 
bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese 
Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum 
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler 
auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl 
– für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Ga-
rantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-
Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg 
(Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrie-
ben wird, worin der Mangel besteht und wann er 
aufgetreten ist.
Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, 
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt 
zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts 
beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

  Garantiezeit und gesetzliche 
Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht 
verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte 
Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden 
und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken 
gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit 
anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

  Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien 
sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissen-
haft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf  
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind 
und daher als Verschleißteile angesehen werden 
können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen 
Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas  
gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, 
nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für 
eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle 
in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisun-
gen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und 
Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbe-
dingt zu vermeiden.
Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht 
für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei miss-
bräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung,  
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht  
von unserer autorisierten Service-Niederlassung 
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

  Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den 
folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon 
und die Artikelnummer (IAN 352742_2010 /  
352746_2010 / 352748_2010) als Nachweis 
für den Kauf bereit.
Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typen-
schild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung 
(unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder 
Unterseite.
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auf-
treten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend 
benannte Serviceabteilung telefonisch oder über 
unser Kontaktformular.
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 Service

Auf www.lidl-service.com 
können Sie diese und 
viele weitere Hand-
bücher, Produktvideos 
und Software herunter-
laden.

Service Deutschland
Hotline
Tel.: +49 201 56579031
Mo.–Fr.: 09:00–17:00
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.mlap.info/contact

Service Österreich
Hotline
Tel.: +43 1 2531798
Mo.–Fr.: 09:00–17:00
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.mlap.info/contact

Service Schweiz
Hotline
Tel.: +41 44 2006089
Mo.–Fr.: 09:00–17:00
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.mlap.info/contact

IAN 352742_2010

IAN 352746_2010

IAN 352748_2010

  Lieferant / Produzent / Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine 
Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die 
oben benannte Servicestelle.

MLAP GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
DEUTSCHLAND

 Konformitätsinformation 

Hiermit erklärt die MLAP GmbH, dass die „Mikrowelle 
SMWC 700 B3“ mit den folgenden europäischen 
Anforderungen übereinstimmt:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
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