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 1. Πρόλογος  

 
1.1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 

 

Η ασφάλειά σας είναι σημαντική για εμάς. ∆ιαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν 
χρησιμοποιήσετε την εστία σας. 

 
1.2 Εγκατάσταση 

 
1.2.1 Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία 

• Πριν την εκτέλεση εργασιών ή συντήρησης, αποσυνδέετε τη συσκευή από τις 
παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. 

• Η σύνδεση με ένα καλό σύστημα γείωσης είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. 

• Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο οικιακό σύστημα καλωδίων πρέπει να 
πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

• Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή 
θάνατο. 

 
1.2.2 Κίνδυνος κοπής 

• Προσέξτε - τα άκρα του πλαισίου είναι αιχμηρά. 

• Αν δεν προσέξετε μπορεί να τραυματιστείτε ή να κοπείτε. 
 

1.2.3 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 

• ∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και πριν 
χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. 

• ∆εν πρέπει να τοποθετηθούν ποτέ επάνω σε αυτή τη συσκευή εύφλεκτα υλικά ή 
προϊόντα. 

• Θέστε αυτές τις πληροφορίες στον υπεύθυνο εγκατάστασης της συσκευής, καθώς 
αυτό ενδέχεται να μειώσει το κόστος εγκατάστασής σας. 

• Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο, αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί 
σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. 

• Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και να γειωθεί μόνο από 
εξειδικευμένο άτομο. 
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• Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με κύκλωμα που να περιλαμβάνει διακόπτη απομόνωσης, 

ο οποίος να παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος. 

• Αν η εγκατάσταση της συσκευής δεν γίνει σωστά, είναι δυνατή η ακύρωση της εγγύησης ή των 

αξιώσεων αστικής ευθύνης. 

 
1.3 Λειτουργία και Συντήρηση 

 
1.3.1 Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία 

• Μην μαγειρεύετε με σπασμένη ή ραγισμένη εστία. Αν η επιφάνεια της εστίας σπάσει ή ραγίσει, 

απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή κατεβάζοντας το διακόπτη (πίνακας ασφαλειών) και 

απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. 

• Απενεργοποιήστε την εστία κατεβάζοντας το διακόπτη πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση. 

• Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή θάνατο. 

 
1.3.2 Κίνδυνοι για την υγεία 

• Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας. 

• Ωστόσο, τα άτομα με καρδιακούς βηματοδότες ή άλλα ηλεκτρικά εμφυτεύματα (π.χ. αντλίες 

ινσουλίνης) πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους ή τον κατασκευαστή του 

εμφυτεύματος πριν χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή, για να βεβαιωθούν ότι τα εμφυτεύματά 

τους δεν θα επηρεαστούν από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 

• Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο. 

 
1.3.3 Κίνδυνος από θερμή επιφάνεια 

• Κατά τη χρήση, τα προσβάσιμα μέρη αυτής της συσκευής θα υπερθερμανθούν τόσο ώστε να 

μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. 

• Μην αφήσετε το σώμα, τα ρούχα σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από κατάλληλα 

μαγειρικά σκεύη να έρθουν σε επαφή με το κεραμικό γυαλί, μέχρι να κρυώσει η επιφάνεια. 

• Τα μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να 

τοποθετούνται επάνω στην επιφάνεια της εστίας, επειδή ενδέχεται να υπερθερμανθούν 

• Κρατήστε μακριά τα παιδιά. 

• Οι λαβές των κατσαρολιών ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να μην μπορείτε να τις αγγίξετε. 

Φροντίστε οι λαβές των κατσαρολιών να μην προεξέχουν σε άλλες αναμμένες ζώνες 

μαγειρέματος. ∆ιατηρείτε τις λαβές μακριά από τα παιδιά. 

• Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα και ζεματίσματα. 



5  

1.3.4 Κίνδυνος κοπής 

• Η λεπίδα ξυραφιού μιας ξύστρας επιφάνειας εστίας είναι εκτεθειμένη όταν το κάλυμμα 

ασφαλείας ανασυρθεί. Χρησιμοποιείτε με μεγάλη προσοχή και αποθηκεύετέ την πάντοτε με 

ασφάλεια σε μέρη χωρίς πρόσβαση από παιδιά. 

• Αν δεν προσέξετε μπορεί να τραυματιστείτε ή να κοπείτε. 

 
1.3.5 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 

• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Το ξεχείλισμα προκαλεί 

καπνούς και λιπαρούς λεκέδες που μπορούν να αναφλεγούν. 

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας ως επιφάνεια εργασίας ή αποθήκευσης. 

• Μην αφήνετε ποτέ αντικείμενα ή εργαλεία επάνω στη συσκευή. 

• Μην τοποθετείτε και μην αφήνετε μαγνητικά αντικείμενα (π.χ. πιστωτικές κάρτες, κάρτες 

μνήμης) ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ., ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συσκευές αναπαραγωγής 

MP3) κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

της. 

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας για να ζεσταθείτε ή για να θερμάνετε το δωμάτιο. 

• Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε πάντοτε τις εστίες μαγειρέματος και ολόκληρη τη συσκευή, 

όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο (δηλ. χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αφής). Μην 

βασίζεστε στη λειτουργία ανίχνευσης σκεύους για να απενεργοποιήσετε τις εστίες μαγειρέματος 

όταν απομακρύνετε τις κατσαρόλες. 

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ούτε και να κάθονται, να στέκονται ή να 

σκαρφαλώνουν πάνω της. 

• Μην αποθηκεύετε αντικείμενα δελεαστικά για τα παιδιά σε ντουλάπια πάνω από τη συσκευή. 

Τα παιδιά που σκαρφαλώνουν επάνω στην εστία μπορούν να τραυματιστούν σοβαρά. 

• Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα ή χωρίς επίβλεψη στο χώρο όπου χρησιμοποιείται η συσκευή. 

• Τα παιδιά ή τα άτομα με κάποια αναπηρία που περιορίζει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν 

τη συσκευή πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από υπεύθυνο και ικανό 

πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να βεβαιωθεί ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή 

χωρίς κίνδυνο για τα ίδια ή για το περιβάλλον τους. 

• Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα της συσκευής, εκτός αν κάτι τέτοιο 

συνιστάται σαφώς από το εγχειρίδιο. Όλες οι άλλες εργασίες σέρβις πρέπει να εκτελούνται από 

εξειδικευμένο τεχνικό. 

• Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της εστίας σας. 

• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην εστία σας. 

• Μην στέκεστε επάνω στην εστία σας. 

• Μην χρησιμοποιείτε κατσαρόλες με οδοντωτά άκρα ούτε και να σέρνετε τις κατσαρόλες επάνω 

στην επιφάνεια του κεραμικού γυαλιού, καθώς αυτό μπορεί να χαράξει το γυαλί. 
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• Μην χρησιμοποιείτε ξύστρες ούτε και άλλο σκληρό καθαριστικό για να καθαρίσετε την εστία 

σας, καθώς ενδέχεται να χαράξουν το κεραμικό γυαλί. 

• Αν το καλώδιο παροχής είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 

από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό, για την αποφυγή 

τυχόν κινδύνων. 

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως κουζίνα 

προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα· αγροικίες και 

πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,·περιβάλλοντα τύπου 

Bed and Breakfast. 

• ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της είναι δυνατό να υπερθερμανθούν 

κατά τη χρήση. 

• Αποφύγετε να αγγίξετε τα θερμαινόμενα στοιχεία. 

• Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν θα πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό 

συνεχή επιτήρηση. 

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από 

άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς 

εμπειρία και γνώσεις, αν έχουν επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 

χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. 

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον 

χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

• ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε ποτέ σκεύη με λίπη ή έλαια στις εστίες όταν είναι αναμμένες, 

καθώς είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην προσπαθείτε ΠΟΤΕ να 

σβήσετε μια φωτιά με νερό. Σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή μια 

πυρίμαχη κουβέρτα. 

• ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην φυλάσσετε αντικείμενα στις επιφάνειες 

μαγειρέματος 

• Προειδοποίηση: Αν η επιφάνεια ραγίσει, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή για να 

αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, για επιφάνειες εστίας από γυαλί-κεραμικό ή 

παρόμοιο υλικό που προστατεύει τα στοιχεία υπό τάση 

• ∆εν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής. 

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού 

συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης. 
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2 3 

1 

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας κεραμικής εστίας σας. 
Σας συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών/εγκατάστασης, για να κατανοήσετε πλήρως το σωστό 
τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας της. Για την εγκατάσταση, διαβάστε την ενότητα για την εγκατάσταση. 
∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο 
οδηγιών/εγκατάστασης για να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. 

 
 

  2. Εισαγωγή στο προϊόν  

 
 

2.1 Άνω όψη 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

5 
 

6 

2.2 Πίνακας ελέγχου 

1 
5 4 

 
 
 
 
 
 

 

3 

1 2 
 
 

2.3 Πληροφορίες για το προϊόν 
 

Η κεραμική εστία μαγειρέματος με μικροϋπολογιστή μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικά 
είδη απαιτήσεων της κουζίνας, με θέρμανση με σύρματα αντιστάσεων, έλεγχο με 
μικροϋπολογιστή και επιλογή πολλών επιπέδων ισχύος, πραγματικά η βέλτιστη επιλογή για τη 
σύγχρονη οικογένεια. 
Η κεραμική εστία μαγειρέματος επικεντρώνεται στους πελάτες και υιοθετεί εξατομικευμένο 
σχεδιασμό. Η εστία έχει ασφαλείς και αξιόπιστες επιδόσεις, κάνοντας τη ζωή σας άνετη και 
επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε πλήρως τη χαρά της ζωής. 

 
2.4 Αρχή λειτουργίας 

 
Αυτή η κεραμική εστία μαγειρέματος χρησιμοποιεί θέρμανση με σύρματα αντιστάσεων και 
ρυθμίζει την ισχύ εξόδου μέσω της ρύθμισης ισχύος με τα πλήκτρα αφής. 

1. Χειριστήρια επιλογής θερμαινόμενης 

ζώνης 

2. Χειριστήρια ρύθμισης ισχύος / 

χρονοδιακόπτη 

3. Χειριστήριο κλειδώματος πλήκτρων 

4. Χειριστήριο 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

5. Χειριστήριο χρονοδιακόπτη 

 
1. Μέγ. Ζώνη 1800 W 

2. Μέγ. Ζώνη 1200 W 

3. Μέγ. Ζώνη 1800 W 

4. Μέγ. Ζώνη 1200 W 

5. Πλάκα γυαλιού 

6. Πίνακας ελέγχου 
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2.5 Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα κεραμική εστία σας 
 

• ∆ιαβάστε αυτόν τον οδηγό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την 
ενότητα «Προειδοποιήσεις Ασφαλείας». 

• Αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη που μπορεί να 
βρίσκεται ακόμη επάνω στην κεραμική εστία σας. 

 

2.6 Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Εστία μαγειρέματος ES 9400/ES 9405F 

Ζώνες μαγειρέματος 4 ζώνες 

Τάση τροφοδοσίας 220-240V~ 50Hz ή 60Hz 

Εγκαταστημένη ηλεκτρική ισχύς 5500-6600W 

Μέγεθος προϊόντος ΜxΠxΥ(mm) 590X520X55 

∆ιαστάσεις εντοιχισμού AxB (mm) 560X490 

Το βάρος και οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα 
προϊόντα μας, γι’ αυτό ενδέχεται να αλλάξουμε τις προδιαγραφές και τα σχέδια χωρίς 
προειδοποίηση. 

 

  3. Λειτουργία προϊόντος  

 

 
3.1 Χειριστήρια αφής 

 
• Τα χειριστήρια αντιδρούν στην αφή, έτσι δεν χρειάζεται να ασκήσετε καμία πίεση. 
• Χρησιμοποιήστε την κορυφή του δακτύλου σας, όχι το άκρο του. 
• Με κάθε αφή, θα ακούτε ένα μπιπ. 
• Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι πάντοτε καθαρά, στεγνά και ότι δεν τα 

καλύπτει κανένα αντικείμενο (π.χ., εργαλείο ή πανί). Ακόνη και μια λεπτή στρώση 
νερού μπορεί να δυσκολέψει τη λειτουργία των χειριστηρίων. 

 
 

 

3.2 Επιλογή σωστών μαγειρικών σκευών 

Μην χρησιμοποιείτε σκεύη με οδοντωτά άκρα ή κοίλη βάση. 
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Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους σας είναι ομαλή, ότι κάθεται επίπεδα επάνω στο γυαλί και 
ότι έχει το ίδιο μέγεθος με τη ζώνη μαγειρέματος. Πάντοτε κεντράρετε το σκεύος σας επάνω στη 
ζώνη μαγειρέματος. 

 

Πάντοτε ανασηκώνετε τα σκεύη από την κεραμική εστία - μην τα σέρνετε, γιατί μπορεί να 
γρατζουνίσουν το γυαλί. 

 

3.3 Τρόπος χρήσης 
 

3.3.1 Έναρξη μαγειρέματος 
 

Όταν η εστία ενεργοποιηθεί, ο βομβητής ηχεί μία φορά, όλες οι ενδείξεις ανάβουν για 1 
δευτερόλεπτο και στη συνέχεια σβήνουν, δηλώνοντα 

κατάσταση αναμονής. 
ότι η κεραμική εστία έχει εισέλθει στην 

 

 
Αγγίξτε το χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  
.Όλες οι ενδείξεις εμφανίζουν «-». 

 

 

 
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος επάνω στη ζώνη 
μαγειρέματος που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του σκεύος και η επιφάνεια 
της ζώνης μαγειρέματος είναι στεγνός και καθαρός. 

 

 

Άγγιγμα του χειριστηρίου επιλογής θερμαινόμενης ζώνης (π.χ. 
ζώνη 3#) 

 

 

Επιλέξτε μια ρύθμιση θερμοκρασίας, αγγίζοντας το 
χειριστήριο «-» ή «+». 
• Αν δεν επιλέξετε ρύθμιση θερμοκρασίας μέσα σε 1 

λεπτό, η κεραμική εστία θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως. 
Θα πρέπει να αρχίσετε ξανά από το βήμα 1. 

• Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 
πάσα στιγμή κατά το μαγείρεμα. 

• Αν κρατήσετε πατημένο ένα από αυτά τα κουμπιά, η τιμή 
θα προσαρμόζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 
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3.3.2 Τέλος μαγειρέματος 
 

Αγγίξτε το χειριστήριο επιλογής θερμαινόμενης ζώνης που 
επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (π.χ. ζώνη 3#) 

 

 

Απενεργοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος μειώνοντας την 
ένταση στο «0» ή αγγίζοντας ταυτόχρονα τα χειριστήρια «-» 
και «+». 

 

 
OR 

Απενεργοποιήστε ολόκληρη την εστία, αγγίζοντας το 

χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης . 

 

 

 
Προσέχετε τις καυτές επιφάνειες 
Το «H» δείχνει ποια ζώνη μαγειρέματος είναι υπερβολικά καυτή στο άγγιγμα. Σβήνει μόλις η 
επιφάνεια κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, αν θέλετε να θερμάνετε κι άλλα σκεύη, χρησιμοποιήστε 
την εστία που είναι ακόμη ζεστή. 

 
 

3.3.3 Κλείδωμα των χειριστηρίων 

• Μπορείτε να κλειδώσετε τα χειριστήρια για να αποτρέψετε μη ηθελημένη χρήση (π.χ., 

τυχαία ενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος από τα παιδιά). 
• Μόλις τα χειριστήρια κλειδωθούν, όλα τα χειριστήρια είναι απενεργοποιημένα, εκτός 

από το χειριστήριο ON/OFF. 
 

Για να κλειδώσετε τα χειριστήρια 

Αγγίξτε το χειριστήριο κλειδώματος  Η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα εμφ“ ανίζει «Lo» 

Για να ξεκλειδώσετε τα χειριστήρια 

Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία είναι ενεργοποιημένη. 

Αγγίξτε παρατεταμένα το χειριστήριο κλειδώματος  . 
 

Όταν η εστία βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος, όλα τα χειριστήρια είναι 

απενεργοποιημένα, εκτός από το χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

πάντοτε να απενεργοποιήσετε την κεραμική εστία με το χειριστήριο 

 
, μπορείτε 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά θα πρέπει 
πρώτα να ξεκλειδώσετε την εστία για την επόμενη λειτουργία. 

3.3.4 Χειριστήριο χρονοδιακόπτη 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με δύο διαφορετικούς τρόπους: 
α) Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως χρονόμετρο. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρονοδιακόπτης 

δεν θα απενεργοποιεί τις ζώνες μαγειρέματος μόλις συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος. 



11  

β) Μπορείτε να τον ορίσετε για την απενεργοποίηση μίας ή περισσοτέρων ζωνών μαγειρέματος 
μόλις συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος. 
• Η μέγιστη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη είναι 99 λεπτά. 

 
α) Χρήση του χρονοδιακόπτη ως χρονομέτρου 

Αν δεν επιλέγετε καμία ζώνη μαγειρέματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμβουλή: 
α) Αγγίξτε το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε κατά 1 λεπτό. 
β) Αγγίξτε παρατεταμένα το χειριστήριο «-» ή «+» του χρονοδιακόπτη για να αυξήσετε ή να μειώσετε κατά 10 

λεπτά. 
γ) Εάν ο χρόνος ρύθμισης υπερβαίνει τα 99 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης θα επιστρέψει αυτόματα στα 0 λεπτά. 

 
 

β) Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση μίας ή περισσοτέρων ζωνών μαγειρέματος 
 

Ρύθμιση μιας ζώνης 

Άγγιγμα του χειριστηρίου επιλογής θερμαινόμενης ζώνης  

 

Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι ενεργοποιημένη. 
Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο, 
ακόμα και χωρίς να επιλέξετε καμία ζώνη μαγειρέματος. 

 

 Αγγίξτε το χειριστήριο χρονοδιακόπτη. Η ένδειξη 
χρονοδιακόπτη θα εμφανίζει «--». 

 

Αλλάξτε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, αγγίζοντας το 
χειριστήριο «-» ή «+». Η ένδειξη χρονομέτρου θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει και θα εμφανιστεί στην οθόνη του 
χρονοδιακόπτη. 

 

 

 

Αν αγγίξετε ταυτόχρονα το «-» και το «+», ο χρονοδιακόπτης 
ακυρώνεται και η οθόνη λεπτών θα δείχνει «--». 

 
 

 

 

 

 

Μόλις ρυθμιστεί ο χρόνος, θα αρχίσει αμέσως η αντίστροφη 
μέτρηση. Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος 
και η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει για 5 
δευτερόλεπτα. 

 

 

 

 

Ο βομβητής θα ηχεί για 30 δευτερόλεπτα και η ένδειξη 
χρονοδιακόπτη θα εμφανίζει «- -» μόλις συμπληρωθεί ο 
καθορισμένος χρόνος. 
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Αγγίξτε το χειριστήριο χρονοδιακόπτη. Η ένδειξη 
χρονοδιακόπτη θα εμφανίζει «10». 

 

 

Αλλάξτε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, αγγίζοντας το 
χειριστήριο «-» ή «+». Η ένδειξη χρονομέτρου θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει και θα εμφανιστεί στην οθόνη του 
χρονοδιακόπτη. 

 

 

 
Αν αγγίξετε ταυτόχρονα το «-» και το «+», ο χρονοδιακόπτης 
ακυρώνεται και η οθόνη λεπτών θα δείχνει «--». 

 

 

 

 

 

 
Μόλις ρυθμιστεί ο χρόνος, θα αρχίσει αμέσως η αντίστροφη 
μέτρηση. Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος και 
η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει για 5 
δευτερόλεπτα. 

 
 

 

 

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση μίας ή περισσοτέρων ζωνών 
μαγειρέματος 
1. Αν χρησιμοποιούν αυτήν τη λειτουργία πάνω από μία ζώνη θέρμανσης, η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα 

δείχνει τον χαμηλότερο χρόνο. (π.χ. ζώνη 3# χρόνος ρύθμισης 10 λεπτών, ζώνη 4 # χρόνος ρύθμισης 
5 λεπτών, η ένδειξη χρονοδιακόπτη εμφανίζει «5».) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κόκκινη κουκκίδα πλάι στην ένδειξη επιπέδου ισχύος θα αναβοσβήνειo 

 

(ρύθμιση σε 10 λεπτά) 
 

(ρύθμιση σε 5 λεπτά) 

 

2. Μόλις λήξει ο χρονοδιακόπτης μαγειρέματος, η αντίστοιχη 
ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

 
Σημείωση: 
α) Η κόκκινη κουκκίδα πλάι στην ένδειξη επιπέδου ισχύος θα ανάψει, υποδηλώνοντας την επιλογή αυτής 
της ζώνης. 

 
 

β) Αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, θα πρέπει να αρχίσετε από το 
βήμα 1. 

 

3.3.5 Προστασία από υπερθέρμανση 

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας που είναι εγκατεστημένος μπορεί να παρακολουθεί τη θερμοκρασία στο 
εσωτερικό της κεραμικής εστίας. Όταν παρατηρείται υπερβολική θερμοκρασία, η κεραμική εστία σταματάει 
αυτόματα να λειτουργεί. 



13  

3.3.6 Προειδοποίηση εναπομένουσας θερμότητας 
Όταν η εστία λειτουργεί για κάποιο χρόνο, υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα. Το γράμμα «H» εμφανίζεται 
για να σας προειδοποιήσει για να παραμένετε μακριά από αυτήν. 

 

3.3.7 Προεπιλεγμένοι χρόνοι λειτουργίας 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας της εστίας είναι η αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτό συμβαίνει όποτε 
ξεχνάτε να απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος. Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι απενεργοποίησης 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Επίπεδο ισχύος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας 
(ώρες) 

8 8 8 4 4 4 2 2 2 

 
 

 4. Οδηγίες μαγειρέματος  

 
Προσέξτε όταν τηγανίζετε, επειδή το λάδι και το λίπος ζεσταίνονται πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα αν 
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία PowerBoost. Στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες το λάδι και το λίπος 
αναφλέγονται αυτόματα και αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 

4.1 Συμβουλές μαγειρέματος 
• Μόλις το φαγητό αρχίσει να βράζει, μειώστε τη θερμοκρασία. 
• Η χρήση καπακιού μειώνει το χρόνο μαγειρέματος και εξοικονομεί ενέργεια, συγκρατώντας τη 

θερμότητα. 
• Ελαχιστοποιήστε το ποσό υγρού ή λίπους, για να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος. 
• Αρχίστε το μαγείρεμα με δυνατή φωτιά και μειώστε την μόλις ζεσταθούν καλά τα τρόφιμα. 

 

4.1.1 Σιγοβράσιμο, μαγείρεμα ρυζιού 
• Το σιγοβράσιμο συμβαίνει κάτω από το σημείο βρασμού, γύρω στους 85 °C, μόλις δημιουργηθούν 

μερικές φυσαλίδες στην επιφάνεια του υγρού μαγειρέματος. Είναι αυτό που χρειάζεται για νόστιμες 
σούπες και τρυφερά μαγειρευτά, επειδή οι γεύσεις αναπτύσσονται χωρίς να μαγειρεύεται υπερβολικά 
το φαγητό. Κάτω από το σημείο βρασμού μπορείτε να φτιάξετε επίσης αυγοκομμένες σάλτσες και 
σάλτσες δεμένες με αλεύρι. 

• Κάποιες εργασίες, όπως το βράσιμο ρυζιού με απορρόφηση, ενδέχεται να χρειάζονται υψηλότερη 
θερμοκρασία από τη χαμηλότερη ρύθμιση, για να εξασφαλιστεί το σωστό μαγείρεμα του φαγητού στο 
συνιστώμενο χρόνο. 

 

4.1.2 Ψήσιμο μπριζόλας 
Για να φτιάξετε ζουμερές και νόστιμες μπριζόλες: 
1. Αφήστε το κρέας σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 20 λεπτά πριν το μαγείρεμα. 
2. Ζεστάνετε ένα τηγάνι με βαρύ πάτο. 
3. Αλείψτε και τις δύο πλευρές της μπριζόλας με λάδι. Ρίξτε λίγο λάδι στο καυτό τηγάνι και προσθέστε το 

κρέας. 
4. Γυρίστε τη μπριζόλα μόνο μια φορά κατά το μαγείρεμα. Ο ακριβής χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται 

από το πάχος της μπριζόλας και από το πόσο ψημένη τη θέλετε. Οι χρόνοι διαφέρουν από 2 ως 8 
λεπτά ανά πλευρά. Πιέστε τη μπριζόλα για να δείτε πόσο ψημένη είναι - όσο πιο σκληρή σάς φαίνεται, 
τόσο πιο «καλοψημένη» θα είναι. 

5. Αφήστε την μπριζόλα σε ζεστή πιατέλα για μερικά λεπτά, για να ξεκουραστεί και να μαλακώσει πριν τη 
σερβίρετε. 

 
 

4.1.3 Για βαθύ τηγάνισμα 
1. Επιλέξτε ένα γουόκ ή ένα μεγάλο τηγάνι με επίπεδο πάτο, κατάλληλο για κεραμικές εστίες. 
2. Προετοιμάστε όλα τα υλικά και τα εργαλεία. Το βαθύ τηγάνισμα πρέπει να είναι γρήγορο. Αν 

μαγειρεύετε μεγάλες ποσότητες, μαγειρέψτε τα τρόφιμα σε πολλές μικρές παρτίδες. 
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3. Προθερμάνετε για λίγο το τηγάνι και προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας λάδι. 
4. Μαγειρέψτε πρώτα το κρέας, βάλτε το στην άκρη και διατηρήστε το ζεστό. 
5. Τηγανίστε τα λαχανικά. Όταν είναι καυτά, αλλά ακόμα τραγανά, χαμηλώστε τη φωτιά, βάλτε ξανά 

το κρέας στο τηγάνι και προσθέστε τη σάλτσα σας. 
6. Ανακατέψτε λίγο τα υλικά, για να ζεσταθούν ομοιόμορφα. 
7. Σερβίρετε αμέσως 

 
 
 

 5. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας  

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι μόνο ενδεικτικές. Η ακριβής ρύθμιση θα εξαρτηθεί από πολλούς 
παράγοντες, όπως τα σκεύη σας και η ποσότητα που μαγειρεύετε. Πειραματιστείτε με την κεραμική 
εστία για να διαπιστώσετε ποια ρύθμιση είναι η καλύτερη για εσάς. 

 

Ρύθμιση 
θερμοκρασίας 

Καταλληλότητα 

1 - 2 • χαμηλό ζέσταμα για μικρές ποσότητες τροφίμων 
• λιώσιμο σοκολάτας, βουτύρου και φαγητών που καίγονται εύκολα 
• χαμηλό σιγοβράσιμο 
• αργό ζέσταμα 

3 - 4 • ζέσταμα 
• γρήγορο σιγοβράσιμο 
• μαγείρεμα ρυζιού 

5 - 6  τηγανίτες 

7 - 8 • σοτάρισμα 
• μαγείρεμα ζυμαρικών 

9 • βαθύ τηγάνισμα 
• ψήσιμο 
• βράσιμο σούπας 
• βράσιμο νερού 

 
 

 6. Φροντίδα και καθαρισμός  
 

Τι; Πώς; Σημαντικό! 

Καθημερινό 
λέρωμα γυαλιού 
(δαχτυλιές, 
σημάδια, 
λεκέδες από 
τρόφιμα και 
λέρωμα του 
γυαλιού χωρίς 
ζάχαρη) 

1. Σβήστε τη φωτιά από την εστία. 
2. Εφαρμόστε ένα καθαριστικό εστιών 

όσο το γυαλί είναι ακόμα ζεστό (αλλά 
όχι καυτό!) 

3. Ξεβγάλτε και σκουπίστε με ένα 
καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτα. 

4. Ανάψτε τη φωτιά στην εστία. 

• Μόλις σβήσετε τη φωτιά από την 
εστία, δεν θα υπάρχει η ένδειξη 
«καυτή επιφάνεια», αλλά η ζώνη 
μαγειρέματος ενδέχεται να καίει! 
Προσέξτε πολύ. 

• Τα συρματάκια βαριάς χρήσης, 
κάποια πλαστικά συρματάκια και τα 
σκληρά/διαβρωτικά καθαριστικά 
ενδέχεται να χαράξουν το γυαλί. 
∆ιαβάζετε πάντοτε τις ετικέτες, για 
να δείτε αν το καθαριστικό ή το 
συρματάκι σας είναι κατάλληλο. 

• Μην αφήνετε ποτέ υπολείμματα 
καθαριστικού επάνω στην εστία: 
ενδέχεται να προκληθούν λεκέδες 
στο γυαλί. 
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Χυμένα, λιωμένα 
και καυτά 
ζαχαρώδη υγρά 
στο γυαλί. 

Αφαιρέστε τα αμέσως με μια φέτα ψάρι, ένα 
κοπίδι ή μια ξύστρα κατάλληλη για κεραμικές 
εστίες, αλλά προσέξτε τις καυτές επιφάνειες 
της ζώνης μαγειρέματος: 
1. Απενεργοποιήστε την εστία από τον 

πίνακα. 
2. Κρατήστε τη λεπίδα ή το εργαλείο σε 

γωνία 30° και ξύστε τη βρωμιά ή το 
χυμένο υγρό προς μια κρύα περιοχή της 
εστίας. 

3. Καθαρίστε τη βρωμιά ή το χυμένο υγρό 
με ένα ποτηρόπανο ή χαρτί κουζίνας. 

4. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 2 
ως 4 «Καθημερινό λέρωμα γυαλιού». 

• Αφαιρέστε τους λεκέδες από 
λιωμένα και ζαχαρώδη τρόφιμα ή 
χυμένα υγρά όσο το δυνατόν 
συντομότερα. Αν τα αφήσετε να 
κρυώσουν επάνω στην εστία, 
ενδέχεται να αφαιρούνται δύσκολα 
ή ακόμα και να προκαλέσουν 
μόνιμη βλάβη στην επιφάνεια του 
γυαλιού. 

• Κίνδυνος κοπής: όταν ανασυρθεί 
το κάλυμμα ασφαλείας, η λεπίδα 
της ξύστρας κόβει σαν ξυράφι. 
Χρησιμοποιείτε με μεγάλη 
προσοχή και αποθηκεύετέ την 
πάντοτε με ασφάλεια σε μέρη 
χωρίς πρόσβαση από παιδιά. 

Χυμένα υγρά 
στα χειριστήρια 
αφής 

1. Σβήστε τη φωτιά από την εστία. 
2. Σφουγγίστε το χυμένο υγρό 
3. Σκουπίστε το χώρο των χειριστηρίων 

ελέγχου με ένα καθαρό νωπό σφουγγάρι 
ή πανί. 

4. Σκουπίστε το χώρο, στεγνώνοντάς τον 
εντελώς με μια χαρτοπετσέτα. 

5. Ανάψτε τη φωτιά στην εστία. 

 Η εστία ενδέχεται να εκπέμψει 
ηχητικό σήμα και να 
απενεργοποιηθεί και τα 
χειριστήρια ελέγχου να μην 
λειτουργούν όσο υπάρχει επάνω 
τους υγρό. Φροντίστε να 
σκουπίσετε το χώρο των 
χειριστηρίων ελέγχου πριν 
ενεργοποιήσετε ξανά την εστία. 

 

  7. Οδηγίες και συμβουλές  
 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Τι να κάνετε 

Η εστία δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί. 

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με 
ρεύμα. 

Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία 
τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι 
ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν υπάρχει 
διακοπή ρεύματος στο σπίτι ή στην 
περιοχή σας. Αν έχετε ελέγξει τα 
πάντα και το πρόβλημα επιμένει, 
απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

Τα χειριστήρια αφής δεν 
ανταποκρίνονται. 

Τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα. Ξεκλειδώστε τα χειριστήρια. Βλ. 
ενότητα «Χρήση της κεραμικής 
εστίας σας» για οδηγίες. 

Τα χειριστήρια αφής 
λειτουργούν με δυσκολία. 

Ενδέχεται να υπάρχει μια λεπτή 
στρώση νερού επάνω στα 
χειριστήρια ή να χρησιμοποιείτε το 
άκρο των δακτύλων σας για να 
αγγίξετε τα χειριστήρια. 

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος των 
χειριστηρίων αφής είναι στεγνός και 
χρησιμοποιήστε την κορυφή των 
δακτύλων σας για να αγγίξετε τα 
χειριστήρια. 

Το γυαλί έχει 
γρατζουνιές. 

Σκεύη με τραχιά άκρα. 

Χρησιμοποιούνται ακατάλληλα, 
σκληρά συρματάκια ή καθαριστικά 
προϊόντα. 

Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδους 
και ομαλούς πάτους. Βλ. «Επιλογή 
σωστών μαγειρικών σκευών». 

 
Βλ. «Φροντίδα και καθαρισμός». 

Κάποια σκεύη κάνουν 
τριχτούς ή χτυπητούς 
ήχους. 

Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην 
κατασκευή των σκευών σας 
(στρώσεις διαφορετικών μετάλλων 
με διαφορετικές δονήσεις). 

Αυτό είναι φυσιολογικό για τα σκεύη 
και δεν δηλώνει βλάβη. 
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8. Εγκατάσταση 

 
8.1 Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης 

Κόψτε την επιφάνεια εργασίας, σύμφωνα με τα μεγέθη που εμφανίζονται στο σχεδιάγραμμα. 
Για σκοπούς εγκατάστασης και χρήσης, πρέπει να διατηρηθεί χώρος τουλάχιστον 5 εκ. γύρω από την οπή. 
Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30mm. Επιλέξτε ανθεκτικό στη 
θερμότητα και μονωμένο υλικό επιφάνειας εργασίας (ως υλικό της επιφάνειας εργασίας, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ξύλο και παρόμοιο ινώδες ή υγροσκοπικό υλικό εκτός εάν εμποτισμένα) για να αποφύγετε 
την ηλεκτροπληξία και τη μεγαλύτερη παραμόρφωση που προκαλούνται από τη θερμική ακτινοβολία της 
εστίας. Όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
 

Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των πλευρών της εστίας και των εσωτερικών επιφανειών 
της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3mm. 

 

L W 

 
H D 

 
 
 
 

X 

B X F 
X 

A Min.3mm 
X 

 
 
 

Μ(mm) Π(mm) Υ(mm) ∆(mm) Α(mm) B(mm) X(mm) F(mm) 

590 520 55 51 560+4 

+ 1 

490+4 

+ 1 

50 ελάχ. 3 ελάχ. 

 
 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία έχει καλό εξαερισμό και ότι δεν είναι φραγμένη 
η είσοδος και η έξοδος αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όπως 
φαίνεται παρακάτω 

Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στη θερμαινόμενη επιφάνεια και τα ντουλάπια πάνω από 
αυτήν πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 mm. 

 
 
 
 
 

A 

 
E 

 

C Min.30mm 

 

D 

B 
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Α(mm) B(mm) C(mm) D Ε 

760 50 ελάχ. 20 ελάχ. Εισαγωγή 
αέρα 

Έξοδος αέρα 
5mm 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ιασφάλιση επαρκούς εξαερισμού 

Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία έχει καλό εξαερισμό και ότι δεν είναι φραγμένη η είσοδος και η έξοδος 
αέρα. Για να αποφύγετε την τυχαία επαφή με το υπερθερμασμένο κάτω μέρος της εστίας ή για να μην 
πάθετε απροσδόκητη ηλεκτροπληξία κατά τη λειτουργία, πρέπει να τοποθετήσετε ένα ξύλινο ένθεμα, 
στερεωμένο με βίδες, σε ελάχιστη απόσταση 50mm από το κάτω μέρος της εστίας. Τηρήστε τις παρακάτω 
απαιτήσεις. 

 
 

Υπάρχουν οπές εξαερισμού γύρω από την εστία, στο εξωτερικό μέρος της. ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να 
βεβαιωθείτε ότι αυτές οι οπές δεν φράζουν από την επιφάνεια εργασίας κατά την τοποθέτηση της εστίας. 

 

 

• Σας επισημαίνουμε ότι η κόλλα που ενώνει το πλαστικό ή το ξύλινο υλικό με το έπιπλο πρέπει να 
είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασία τουλάχιστον 150 C, για να μην ξεκολλήσει το πλαίσιο. 

• Ο πίσω τοίχος, η πλαϊνή και οι γύρω επιφάνειες πρέπει, επομένως, να μπορούν να αντέξουν σε 
θερμοκρασία 90C. 

 
 

 

 
 

8.2 Πριν από την τοποθέτηση των βραχιόνων στερέωσης 

 
Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και ομαλή επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη συσκευασία). Μην 
ασκείτε δύναμη στα χειριστήρια που προεξέχουν από την εστία. 
Στερεώστε την εστία στην επιφάνεια εργασίας, βιδώνοντας τους τέσσερις βραχίονες στο κάτω μέρος της 
εστίας (βλ. εικόνα) μετά την εγκατάσταση. 

 
 

A 

B 

   C 

D 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
A 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
B 

Α B C D 

Βίδα Βραχίονας Οπή βίδας Βάση 

 
 

Ρυθμίστε τη θέση των βραχιόνων, ανάλογα με το πάχος της επιφάνειας εργασίας. 

 
 

ΕΣΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι βραχίονες να έρθουν σε επαφή με τις εσωτερικές επιφάνειες του 
πάγκου μετά την εγκατάσταση (βλ. εικόνα). 

 
 

8.3 Σημεία προσοχής 
 

1. Η κεραμική εστία μαγειρέματος πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή τεχνικούς. 
Μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας ειδικούς επαγγελματίες. Μην εκτελέσετε ποτέ τη διαδικασία οι 
ίδιοι. 

2. Η κεραμική εστία μαγειρέματος δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξοπλισμό ψύξης, πλυντήρια πιάτων και 
περιστροφικά στεγνωτήρια. 

3. Η κεραμική εστία μαγειρέματος πρέπει να εγκατασταθεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη 
ακτινοβολία της θερμότητας, για την αύξηση της αξιοπιστίας της. 

4. Ο τοίχος και η ζώνη επαγωγικής θερμότητας πάνω από την επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι 
ανθεκτική στη θερμότητα. 

5. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά, η διπλή στρώση και η κόλλα πρέπει να είναι ανθεκτικές στη 
θερμότητα. 

6. ∆εν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής. 
 

8.4 Σύνδεση της εστίας στην ηλεκτρική παροχή 

Η τροφοδοσία θα πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ή με μονοπολικό αυτόματο 
διακόπτη. Ο τρόπος σύνδεσης εμφανίζεται πιο κάτω. 
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1 

2 

3 

4 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
 
 
 

 
1. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή χρειάζεται αντικατάσταση, αυτό θα πρέπει να γίνει από τεχνικό του 

σέρβις μετά την πώληση, με χρήση των κατάλληλων εργαλείων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
ατυχήματα. 

2. Αν η συσκευή συνδέεται απευθείας με το δίκτυο τροφοδοσίας, θα πρέπει να τοποθετήσετε διακόπτη 
κυκλώματος με ελάχιστο άνοιγμα 3 mm μεταξύ των επαφών. 

3. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση και είναι συμβατή με τους 
κανονισμούς ασφαλείας. 

4. Το καλώδιο δεν θα πρέπει να είναι λυγισμένο ή συμπιεσμένο. 
5. Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο 

πρόσωπο. 
 

Η κάτω επιφάνεια και το καλώδιο τροφοδοσίας της εστίας δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά την 
εγκατάσταση. 
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Αυτή η συσκευή απαιτεί ειδική διάθεση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορ ίες σχετικά με τον χειρισμό, την 

περισυλλογή και την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, παρακαλούμε επικοινων ήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, 

την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου π ρομηθευτήκατε το ροϊόν. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, την περισυλλογή και την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδι ς τοπικές αρχές, την υπηρεσία διάθε σης οικιακών απορριμμάτων ή με το 

κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν. 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα ε την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας τη σωστ απόρριψη αυτής της συσκευής, βοηθάτε στην 

πρόληψη οποιασδήποτε ζημιάς προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί να προκαλούνταν 

διαφορετικά, αν η απόρριψη γινόταν με λάθος τρόπο. 

Το σύμβολο στο προϊόν υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να το χειρ ζεστε ως συνηθισμένο οικιακό απόρριμμα. Πρέπει να το 

μεταφέρετε ένα σημείο συλλογής όπου γίνεται ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτ ρονικών αγαθών. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν 

μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 

απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγεται 

ξεχωριστά και να υποβάλλεται σε ειδική 

επεξεργασία. 
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