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ΕΥΚΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 
 

Η ζυζκευή δεν λειηουργεί καθόλου. 

Τν θηο ηνπ θαισδίνπ δελ έρεη κπεη ζσζηά ζηελ πξίδα.    Βάιηε ην θηο ζσζηά ζηε πξίδα. 

Πξόβιεκα ζηελ θαισδίσζε ηεο πξίδαο.    Διέγμηε ηελ θαισδίσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξίδαο. 

Γηαθνπή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή πεζκέλε αζθάιεηα ηεο 

γξακκήο. 

   Διέγμηε αλ ππάξρεη δηαθνπή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή 
αλ είλαη πεζκέλε ε αζθάιεηα. 

Γελ έγηλε επηινγή ιεηηνπξγίαο καγεηξέκαηνο.    Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία καγεηξέκαηνο. 

Σπινθηριζμοί μέζα ζηο θούρνο. 

Ο θνύξλνο ιεηηνύξγεζε εληειώο άδεηνο.    Η ιεηηνπξγία ηνπ θνύξλνπ ρσξίο πεξηρπκέλν είλαη 
εληειώο ιαλζαζκέλε. Απαγνξεύεηαη λα ιεηηνπξγείηε 
ηνλ θνύξλν κηθξνθπκάησλ ελόζσ είλαη άδεηνο. Αλ 
ζέιεηε λα θάλεηε θάπνηα δνθηκή, ηνπνζεηείζηε 
ηνπιάρηζηνλ έλα πνηήξη κε λεξό. 

Το θαγηηό δεν μαγειρεύηηκε καλά. 

Η επηιεγκέλε ηζρύο καγεηξέκαηνο δελ ήηαλ επαξθήο.    Δπηιέμηε πςειόηεξε βαζκίδα ηζρύνο ή επηκεθύλεηε ην 
ρξόλν καγεηξέκαηνο. 

Αλεπαξθήο ή κεξηθή απόςπμε ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ 

πξηλ ην καγείξεκά ηνπο. 

   Να απνςύρεηε θαιά ηα ηξόθηκα πνπ ζα καγεηξέςεηε 
κε κηθξνθύκαηα. Σε θάζε θνύξλν κηθξνθπκάησλ 
ππάξρεη ε ιεηηνπξγία ΑΠΟΨΥΞΗ. 

Σπζζώξεπζε μεξώλ ππνιεηκκάησλ ηξνθώλ ζηα εζσηεξηθά 

ηνηρώκαηα ή ζηνλ ππζκέλα ηνπ θνύξλνπ. 

   Καζαξίδεηε πξνζερηηθά ηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα θαη 
ηνλ ππζκέλα ηνπ θνύξλνπ κεηά από θάζε καγείξεκα. 

Καθαρίζεηε προζεχηικά ηα εζωηερικά ηοιχώμαηα ηου θούρνου μεηά από κάθε μαγείρεμα. 

Η επηιεγκέλε ηζρύο καγεηξέκαηνο ήηαλ πνιύ πςειή.    Δπηιέμηε ρακειόηεξε βαζκίδα ηζρύνο καγεηξέκαηνο. 

Μεξηθά ηκήκαηα ηνπ θαγεηνύ πξνεμέρνπλ θαη ςήλνληαη 

πεξηζζόηεξν. 

   Πξνζηαηεύζηε ηα ηκήκαηα πνπ πξνεμέρνπλ κε 
αινπκηλόραξην. Πξνζνρή: ην αινπκηλόραξην δελ 
πξέπεη λα αθνπκπά ηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ηνπ 
θνύξλνπ. 

Το θαγηηό δεν μαγειρεύηηκε ομοιόμορθα. 

Αλεπαξθέο αλαθάηεκα / γύξηζκα ηνπ θαγεηνύ θαηά ην 

καγείξεκα. 

   Αλαθαηεύεηε ην θαγεηό θαηά ην καγείξεκα. Αλ ην 
θαγεηό είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη, πεξηζηξέθεηε ην 
ζθεύνο, όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν, θαηά 180ν, θάζε 
πεξίπνπ 10 ιεπηά. 

Ο δίζθνο πεξηζηξνθήο δελ πεξηζηξέθεηαη.    Ο δίζθνο πεξηζηξνθήο δελ πεξηζηξέθεηαη. 
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