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Πρόλογος 

 

 
 
 

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μαγειρική εστία της εταιρείας μας. 

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη συσκευή και να αποτρέψετε τυχόν πιθανούς κινδύνους, διαβάστε 

αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε μέρος όπου μπορείτε να τις ξαναβρείτε εύκολα. 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 

οδηγίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. 

 
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε ανθρώπους ή περιουσιακά 

στοιχεία λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή χρήσης της συσκευής. 

Η συσκευή έχει πιστοποιηθεί για χρήση σε χώρες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται επάνω στη 

συσκευή. 

 
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των προϊόντων, οι οποίες κρίνονται 

αναγκαίες ή χρήσιμες, και είναι προς το συμφέρον του χρήστη, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα κύρια 

χαρακτηριστικά λειτουργικότητας και ασφάλειας των ίδιων των προϊόντων. 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή και όχι για εμπορική χρήση. 
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Οδηγίες ασφάλειας 

 

 

■ Παρακαλείστε να διαβάσετε με άνεση χρόνου το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την εγκατάσταση ή 
τη χρήση της συσκευής. 

■ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τη συσκευή για να ανατρέχετε σε αυτό στο 
μέλλον. 

■ Εάν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο, βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο οδηγιών έχει 
μεταβιβαστεί στο νέο χρήστη. 

■ Ο κατασκευαστής αρνείται τυχόν ευθύνη που θα προκύψει από μη τήρηση των εν λόγω μέτρων 
ασφάλειας. 

■ Τα ακόλουθα προειδοποιητικά σήματα έχουν δημιουργηθεί για να γίνονται εύκολα κατανοητά έτσι ώστε να 
αποφύγετε εκ των προτέρων τυχόν  

■ ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από κακή χρήση και για την ανετότερη χρήση της συσκευής. 

■ Διαβάστε ολόκληρο το περιεχόμενο των σημάτων που ακολουθούν και βεβαιωθείτε ότι το κατανοείτε. 

 

Κίνδυνος/Προειδοποίηση 
Τυχόν παράβλεψη των εν λόγω προειδοποιητικών 

σημάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή σωματική 
βλάβη ή θάνατο. 

Προσοχή Τυχόν παράβλεψη του εν λόγω προειδοποιητικού 
σήματος μπορεί να οδηγήσει σε ήσσονος σημασία 

σωματική βλάβη. 
 

■ Τα ακόλουθα προειδοποιητικά σήματα χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο 
χρήστη ως ακολούθως: 

 

Προσοχή  Απαγορεύεται η πρόσβαση 
 

 
 Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων ανάφλεξης 
  Υποχρεωτική ενέργεια 

 

              Κίνδυνος    
 

Σε περίπτωση πιθανότητας διαρροής αερίου, προβείτε στις ακόλουθες 
ενέργειες: 
- Μην ανάβετε το φως. 

- Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε καμία ηλεκτρική συσκευή και μην αγγίζετε καμία πρίζα ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

- Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο. 

1 Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και κλείστε τη μεσαία βαλβίδα. 

2 Ανοίξτε το παράθυρο για να αεριστεί ο χώρος. 

3 Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της εταιρείας μας χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό τηλέφωνο. 
 

 
 

* Το καύσιμο αέριο περιέχει μερκαπτάνες για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τυχόν διαρροή αερίου με την 
όσφρηση (οσμή χαλασμένου σκόρδου ή αυγού) ακόμη και σε περιεκτικότητα μόνο 1/1000 αερίου στον 
αέρα. 
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Εγκατάσταση 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

■ Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό ή εγκαταστάτη. 

■ Οι συνθήκες προσαρμογής αυτής της συσκευής αναφέρονται στην ετικέτα ή την πινακίδα που αναγράφει τα 
στοιχεία της συσκευής. 

■ Αφαιρέστε ολόκληρη τη συσκευασία πριν τη χρήση της συσκευής. 

■ Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί βλάβη και το 
καλώδιο σύνδεσης είναι σε άθικτη κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με τον διανομέα πριν 
από την εγκατάσταση της συσκευής. 

■ Τα έπιπλα που βρίσκονται πλησίον της συσκευής καθώς και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 
εγκατάσταση πρέπει να είναι ανθεκτικά σε ελάχιστη θερμοκρασία 85 βαθμών C επιπλέον της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος του δωματίου στο οποίο βρίσκεται, ενώ χρησιμοποιείται. 

■ Σε περίπτωση που οι φλόγες της εστίας σβήσουν τυχαία, απενεργοποιείστε το κουμπί ελέγχου του καυστήρα και 
μην προσπαθήσετε να ανάψετε εκ νέου τον καυστήρα για τουλάχιστον ένα λεπτό. 

■ Η χρήση μαγειρικής συσκευής αερίου έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή θερμότητας και υγρασίας στο δωμάτιο 
στο οποίο είναι εγκατεστημένη. 

■ Βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα αερίζεται ικανοποιητικά: διατηρείτε ανοικτές οπές φυσικού αερισμού ή εγκαταστήστε 
συσκευή μηχανικού αερισμού (μηχανική εξαγωγή αέρα). 

■ Η παρατεταμένη έντονη χρήση της συσκευής ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία την παροχή συμπληρωματικού 
αερισμού, παραδείγματος χάρη το άνοιγμα ενός παραθύρου, ή αποτελεσματικότερου αερισμού, παραδείγματος 
χάρη την αύξηση του επιπέδου του μηχανισμού αερισμού στις περιπτώσεις όπου υπάρχει. 

 
 

  Προειδοποίηση  

 

■ Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε 
ότι η παροχή αερίου και ηλεκτρικού 
ρεύματος είναι συμβατή με τον 
τύπο που αναγράφεται στην 
ενδεικτική πινακίδα. 

 

 

■ Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής 
πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς και η 
χρήση της να γίνεται μόνο σε καλά 
αεριζόμενο χώρο 

 

 

■ Η εγκατάσταση του σωλήνα αερίου 
και του καλωδίου ηλεκτρικού 
ρεύματος πρέπει να εκτελείται κατά 
τρόπο ώστε να μην έρχονται σε 
επαφή με κανένα μέρος της 
συσκευής. 

 

 

■ Στις περιπτώσεις όπου αυτή η 
συσκευή εγκαθίσταται σε θαλάσσιο 
σκάφος ή σε τροχόσπιτο, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
μέσο θέρμανσης χώρου. 

 

 

Προσοχή 
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Ασφάλεια παιδιών και ανθρώπων 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί υπό την εποπτεία ενηλίκων. 

 

■ Τα παιδιά μπορεί να αυτοτραυματιστούν στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τηγάνια και 
μαγειρικά σκεύη από τη συσκευή. 

 

■ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά., των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή 
πνευματική ικανότητα ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν 
τη συσκευή με ασφάλεια χωρίς εποπτεία ή οδηγίες από άλλο υπεύθυνο άτομο για να διασφαλιστεί η 
ασφαλής χρήση της συσκευής. 

 
 
 
 
 
 

  Προειδοποίηση 

■ Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν κοντά σε ή με τη συσκευή. Η 
συσκευή θερμαίνεται όταν χρησιμοποιείται. Κρατήστε τα παιδιά μακριά 
από τη συσκευή έως ότου ψυχθεί. 

 

 

Προσοχή 
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης 

 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση 
αυτής της συσκευής. Το πάνελ εστιών αερίου 
δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με 
εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό 
σύστημα ελέγχου με τηλεχειρισμό. 

 

 

■ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο για την παρασκευή τροφής. 

 

■ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν 
έρθει σε επαφή με νερό. Μην θέτετε αυτή τη 
συσκευή σε λειτουργία με βρεγμένα χέρια. 

 
 
 

 

■ Η χρήση μιας μαγειρικής συσκευής αερίου 
έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
θερμότητας και υγρασίας στο δωμάτιο στο 
οποίο είναι εγκατεστημένη. Βεβαιωθείτε 
ότι η κουζίνα αερίζεται ικανοποιητικά: 
διατηρείστε ανοικτές τις οπές φυσικού 
αερισμού ή εγκαταστήστε συσκευή 
μηχανικού αερισμού (σύστημα μηχανικής 
απαγωγής αέρα).  

 

■ Μην χρησιμοποιείτε μεγάλα πανια, πετσέτες 
κουζίνας ή παρόμοια αντικείμενα διότι η άκρη 
τους μπορεί να αγγίξει τη φλόγα και να πάρει 
φωτιά. 

 

 

■ Οι επιφάνειες θέρμανσης και μαγειρέματος 
της συσκευής θερμαίνονται κατά τη χρήση 
και συνεπώς πρέπει να λαμβάνετε τις 
αναγκαίες προφυλάξεις. 

 
 

■ Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ασταθή ή 
παραμορφωμένα σκεύη μαγειρικής με αυτή τη 
συσκευή καθώς μπορούν να προκαλέσουν 
ατύχημα εάν αναποδογυριστούν ή χυθεί το 
περιεχόμενό τους. 

 

■ Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή 
χωρίς επιτήρηση ενώ μαγειρεύετε. 
 

 

  Προσοχή 
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

■ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή μαγειρική χρήση. Δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. 

■ Τυχόν παρατεταμένη εντατική χρήση της συσκευής μπορεί να καταστήσει αναγκαίο το συμπληρωματικό αερισμό, 
παραδείγματος χάρη το άνοιγμα ενός παραθύρου ή την αύξηση των επιπέδων μηχανικού αερισμού στις περιπτώσεις 
όπου αυτός υπάρχει. 

■ Χρησιμοποιείτε πυρίμαχες πιάστρες για μαγειρικά σκεύη ή γάντια κατά τον χειρισμό καυτών σκευών και τηγανιών. 

■ Μην αφήνετε τις πιάστρες να πλησιάζουν σε ακάλυπτες φλόγες όταν σηκώνετε τα μαγειρικά σκεύη. 

■ Φροντίστε να μην υγρανθούν ή βραχούν οι πιάστρες ή τα γάντια γιατί με αυτόν τον τρόπο η θερμότητα μεταφέρεται 
ταχύτερα μέσω του υλικού ενώ κινδυνεύετε να καείτε. 

■ Οι εστίες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αφού τοποθετήσετε επάνω τους μαγειρικά σκεύη. Μην θερμαίνετε άδεια 
μαγειρικά σκεύη. 

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πιάτα από πλαστικό ή αλουμίνιο επάνω στη συσκευή. 

■ Όταν χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιό τους δεν έρχεται σε επαφή με τις 
θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής μαγειρικής. 

■ Εάν έχετε στο σώμα σας μηχανικά μέρη, π.χ. τεχνητή καρδιά, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν να χρησιμοποιήσετε 
τη συσκευή. 

■ Μην χρησιμοποιείτε πετσέτες κουζίνας ή παρόμοια υλικά αντί για πιάστρες/γάντια κουζίνας. Υφάσματα αυτού του 
τύπου μπορούν να αρπάξουν εύκολα φωτιά όταν βρεθούν κοντά σε θερμή μαγειρική εστία. 

■ Όταν χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη από γυαλί, βεβαιωθείτε ότι έχουν σχεδιαστεί για μαγείρεμα σε μαγειρική εστία. 
Εάν δημιουργηθούν ρωγμές στην επιφάνεια του γυαλιού, σβήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. 

■ Για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα εγκαυμάτων, ανάφλεξη των εύφλεκτων υλικών και τυχόν διαρροή του 
περιεχομένου, στρέψτε τα χερούλια του μαγειρικού σκεύους προς το πλάι ή προς το κέντρο της μαγειρικής εστίας χωρίς 
να εκτείνονται προς τις παρακείμενες εστίες. 

■ Απενεργοποιείτε πάντοτε τους διακόπτες ελέγχου των εστιών πριν την απομάκρυνση των μαγειρικών σκευών. 

■ Πρέπει να παρατηρείται τα τρόφιμα που τηγανίζετε σε μεγάλη φλόγα. 

■ Πάντοτε θερμάνετε αργά τις λιπαρές ουσίες και παρακολουθείτε τις καθώς θερμαίνονται. 

■ Τα τρόφιμα που προορίζονται για τηγάνισμα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στεγνά. Ο πάγος στα κατεψυγμένα 
τρόφιμα ή η υγρασία από τα φρέσκα τρόφιμα μπορεί να δημιουργήσουν φυσαλίδες οι οποίες θα εκτιναχθούν από τα 
πλαϊνά τμήματα του τηγανιού. 

■ Ποτέ μην προσπαθείτε να μετακινήσετε ένα σκεύος που περιέχει καυτή λιπαρή ουσία, ιδιαίτερα μια φριτέζα. Περιμένετε 
μέχρι να ψυχθεί τελείως η λιπαρή ουσία.

■ Τα ευπαθή τρόφιμα, τα πλαστικά αντικείμενα και 
τα αερολύματα ενδέχεται να επηρεαστούν από 
τη ζέστη και δεν πρέπει να αποθηκεύονται 
επάνω ή κάτω από τη συσκευή. 

 

■ Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε 
εύφλεκτα υλικά στη σκευοθήκη που 
βρίσκεται κοντά σε αυτή τη συσκευή. 

 

■ Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες ελέγχου βρίσκονται 
σε θέση « » όταν δεν χρησιμοποιείται. 

 

■ Μην ψεκάζετε αερολύματα στην περιοχή 
γύρω από τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε 
λειτουργία. 

 

  Προσοχή 
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Καθαρισμός και Σέρβις 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■ Πριν να προσπαθήσετε να καθαρίσετε τη συσκευή, πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από τις παροχές και να έχει 
ψυχθεί. 

■ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εκτοξευτήρα νερού ή άλλον εξοπλισμό καθαρισμού υψηλής πίεσης για να 
καθαρίσετε τη συσκευή. 

 
 
 

Πληροφορίες για το περιβάλλον 
 
 

■ Μετά την εγκατάσταση, παρακαλείστε να απορρίπτετε τη 
συσκευασία με τη δέουσα φροντίδα για την ασφάλεια και το 
περιβάλλον. 

■ Κατά την απόρριψη μιας παλιάς συσκευής, καταστήστε την 
άχρηστη κόβοντας το καλώδιο.  

 
 
 

Σωστός τρόπος απόρριψης αυτού του προϊόντος 

(Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) 

 

■ Αυτή η σήμανση που αναγράφεται στο προϊόν ή τη βιβλιογραφία του, δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται με 
άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στο περιβάλλον ή την 
ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων, παρακαλείστε να το διαχωρίζετε από άλλους 
τύπους αποβλήτων και να το ανακυκλώνετε υπεύθυνα για να προάγετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών από τα οποία αποτελείται. 

■ Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον έμπορο λιανικής από τον οποίο αγόρασαν το προϊόν ή το 
αρμόδιο γραφείο του φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης για πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να 
μεταφέρουν το εν λόγω αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. 

■ Οι επαγγελματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και 
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά 
απόβλητα προς απόρριψη. 

 

■ Αυτή η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται 
ή να υποβάλλεται σε σέρβις μόνο από 
εξουσιοδοτημένο μηχανικό σέρβις ενώ 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια 
εγκεκριμένα ανταλλακτικά. 

 

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα 
λείανσης ή καυστικές ουσίες 
καθαρισμού. 

 

Προειδοποίηση 

Προσοχή 
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Περιγραφή της συσκευής 

 

 
 

Μαγειρική 
επιφάνεια 

Διάσταση 
(Π*Β*Υ) 

Διάταξη 

ανάφλεξης 
Σύνδεση 
αερίου 

Παροχή 
ηλεκτρικού 
ρεύματος 

Στοιχεία εστίας ΣQn 

Γυαλί 600*510*110 

Τύπος 
συνεχούς 
ανάφλεξης 

G1/2 
σπείρωμα 

220-240Vac, 

50Hz-60Hz, 

0.6W 

Ταχεία (1), 

Ημιταχεία(2), 

Βοηθητική (1) 

7.5kW 
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Περιγραφή της συσκευής 

 

 
 

Εξαρτήματα 
 
 
 
 

 
Προσάρτημα στήριξης (4) 

 
 
Σπόγγος (4) 

  

 
 

Βίδα (4) 

 
 

Εκχυτήρας(4)  
Εγχειρίδιο Οδηγιών (1) 

 
 
 
 

Τρόπος χρήσης της συσκευής 

 
Τα ακόλουθα σύμβολα θα εμφανιστούν στον πίνακα ελέγχου, δίπλα σε κάθε χειριστήριο ελέγχου : 
 
 

 Μαύρος κύκλος: απουσία παροχής αερίου 
 

 Μεγάλη φλόγα: μέγιστη ρύθμιση  
 
 Μικρή φλόγα: ελάχιστη ρύθμιση 

 
 
 

■ Η ελάχιστη ρύθμιση βρίσκεται στο τέλος της αριστερόστροφης περιστροφής του χειριστηρίου ελέγχου.  

■ Όλες οι θέσεις λειτουργίας πρέπει να επιλέγονται μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης θέσης.  

■ Το σύμβολο στον πίνακα ελέγχου, δίπλα στο χειριστήριο ελέγχου θα δηλώνει ποια εστία λειτουργεί. 
 
Αυτόματη ανάφλεξη με διάταξη ασφάλειας σβέσης φλόγας 
 

Η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας σβέσης φλόγας σε κάθε εστία, η οποία έχει σχεδιαστεί για να 
σταματά τη ροή αερίου προς την κεφαλή της εστίας εάν σβήσει αιφνίδια η φλόγα. 
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Τρόπος χρήσης της συσκευής 

 

 
 

 
 

Αυτόματη ανάφλεξη με διάταξη ασφάλειας σβέσης φλόγας  
 
Η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας σβέσης φλόγας  σε κάθε εστία, η οποία έχει σχεδιαστεί για να 
σταματά τη ροή αερίου προς την κεφαλή της εστίας εάν σβήσει αιφνίδια η φλόγα. 
 
Ανάφλεξη εστίας: 

 

o Πιέστε τον διακόπτη ελέγχου της εστίας την οποία επιθυμείτε να ανάψετε και στρέψτε το 
αριστερόστροφα στη μέγιστη ρύθμιση. 

o Εάν διατηρείτε πιεσμένο τον διακόπτη ελέγχου, θα λειτουργήσει η αυτόματη ανάφλεξη της 
εστίας. 

o Πρέπει να κρατήσετε πιεσμένο το διακόπτη για 15 δευτερόλεπτα αφού ανάψει η φλόγα της 
εστίας. Εάν μετά από 15 δευτερόλεπτα η εστία δεν έχει ανάψει, διακόψτε τη λειτουργία της 
συσκευής και ανοίξτε τη θύρα του διαμερίσματος της συσκευής ή/και περιμένετε τουλάχιστον 1 
λεπτό πριν να επιχειρήσετε νέα ανάφλεξη της εστίας. 

o Μετά την πάροδο του διαστήματος των 15 δευτερολέπτων αφού ανάψει η φλόγα στην εστία, 
πρέπει να συνεχίσετε να στρίβετε το διακόπτη αριστερόστροφα έως ότου φτάσει η φλόγα σε 
κατάλληλο επίπεδο. Η θέση λειτουργίας ΠΡΕΠΕΙ να είναι μια θέση ευρισκόμενη μεταξύ 
ελάχιστης και μέγιστης ρύθμισης. 

o Για να σβήσετε την εστία, στρέψτε το διακόπτη τελείως αριστερόστροφα προς τη θέση μη 
παροχής αερίου. 

o Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ανάψετε τις εστίες χρησιμοποιώντας προσεκτικά 
ένα σπίρτο. 
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Συμβουλές ασφάλειας και εξοικονόμησης 
ενέργειας 

 

Η διάμετρος της βάσης του σκεύους πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο της εστίας. 
 

ΕΣΤΙΕΣ 
ΣΚΕΥΗ  

 

■ Μην χρησιμοποιείτε 
μαγειρικά σκεύη τα 
οποία συμπίπτουν 
με το άκρο της 
εστίας. 

ελάχ. μέγ. 

Τριπλή στεφάνη 200mm 240mm 

Ταχεία 200mm 240mm 

Ημιταχεία 160mm 180mm 

Βοηθητική 120mm 160mm 

 

 

Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη μικρής 
διαμέτρου σε μεγάλες εστίες. 
Η φλόγα δεν πρέπει ποτέ να ανεβαίνει στο πλάι 
της μαγειρικής συσκευής. 

Χρησιμοποιείτε πάντοτε  σκεύη 
κατάλληλα  για κάθε εστία, για να 
αποφύγετε  την κατασπατάληση 
αερίου και τον αποχρωματισμό του 
μαγειρικού σκεύους.  

 

Αποφύγετε να μαγειρεύετε χωρίς καπάκι ή με το 
καπάκι τοποθετημένο κατά το ήμισυ – γιατί με 
αυτόν τον τρόπο σπαταλάτε ενέργεια. 

Τοποθετείστε ένα καπάκι στο 
μαγειρικό σκεύος. 

 

 

Μην χρησιμοποιείτε σκεύος με κυρτή ή κοίλη 
βάση. 

Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη, 
κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη 
βάση μεγάλου πάχους. 

 

 

Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη στη μια 
πλευρά μιας εστίας γιατί μπορεί να ανατραπούν. 

Τοποθετείτε πάντοτε το σκεύος 
ακριβώς επάνω στην εστία και όχι στο 
πλάι. 

 

Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με μεγάλη 
διάμετρο στις εστίες κοντά στους διακόπτες 
ελέγχου, τα οποία όταν τοποθετούνται στη μέση 
της εστίας μπορεί να ακουμπούν στους 
διακόπτες ελέγχου ή να βρίσκονται τόσο κοντά 
τους ώστε να αυξάνουν τη θερμοκρασία σε αυτή 
την περιοχή και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. 

 

Μην τοποθετείτε ποτέ μαγειρικά σκεύη 
απευθείας επάνω στην εστία. 

Τοποθετείστε το σκεύος επάνω στο 
τρίποδο. 

 

Μην τοποθετείτε τίποτε, π.χ. κατανεμητή 
φλόγας, κάλυμμα από αμίαντο μεταξύ  του 
σκεύους και του στηρίγματός του καθώς αυτό 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη 
συσκευή αερίου. 

 

Μην τοποθετείτε υπερβολικά μεγάλο βάρος και 
μην χτυπάτε τη μαγειρική επιφάνεια με βαριά 
αντικείμενα. 

Χειριστείτε με προσοχή τα μαγειρικά 
σκεύη όταν αυτά βρίσκονται επάνω 
στην εστία. 

 
 

■ Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε σκεύη ψησίματος, τηγάνια ή πέτρες για ψήσιμο τα 
 οποία θερμαίνονται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια εστίες γιατί η συσσωρευόμενη 
θερμότητα που προκύπτει από αυτά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.  

 

■ Μην αγγίζετε την βάση των εστιών και το τρίποδο για ορισμένο χρόνο μετά τη χρήση.  
 

■ Μόλις αρχίσει ο βρασμός ενός υγρού, χαμηλώστε τη φλόγα έτσι ώστε το υγρό να 
σιγοβράζει. 
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Καθαρισμός και Συντήρηση 

 

 
 

■ Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο όταν η συσκευή έχει 
ψυχθεί τελείως. 

■ Η συσκευή πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την κύρια παροχή πριν την 

     έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας καθαρισμού. 

■ Καθαρίζετε την συσκευή τακτικά, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση. 

■ Τα καθαριστικά προϊόντα λείανσης ή τα αιχμηρά αντικείμενα θα προκαλέσουν 
ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Πρέπει να την καθαρίζετε χρησιμοποιώντας 
νερό και μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού. 

 
 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 Απαλό ύφασμα 

 
 

 Ουδέτερο  καθαριστικό 

 Βούρτσα νάιλον 

 

 Μαγειρικό έλαιο 

 

 Λειαντικός παράγοντας 

 Μεταλλική βούρτσα 

 

 Όξινο/Αλκαλικό καθαριστικό 
 

 Αραιωτικό μέσο/Βενζίνη 

 
 

Βάση σκευών, Χειριστήρια ελέγχου 
 

 

■ Αφαιρέστε τη βάση σκεύους. 

■ Καθαρίστε τη βάση και τα χειριστήρια ελέγχου με ένα υγρό ύφασμα, υγρό καθαριστικό μέσο και 
ζεστό νερό. Για την επίμονη βρωμιά, αφήστε να μουλιάσει από πριν. 

■ Στεγνώστε τα όλα με καθαρό μαλακό πανί. 

 

 

Μαγειρική επιφάνεια εστιών 
 

 
 

■ Σκουπίστε τακτικά την επιφάνεια εστιών με μαλακό πανί το οποίο έχετε στύψει πολύ καλά σε ζεστό 
νερό και στο οποίο έχει προστεθεί λίγο υγρό απορρυπαντικό. 

■ Στεγνώστε την επιφάνεια εστιών τελείως μετά τον καθαρισμό. 

■ Αφαιρέστε τελείως τις αλμυρές τροφές ή τα υγρά από το κάτω μέρος της εστίας το συντομότερο 
δυνατόν για να αποφύγετε τον κίνδυνο διάβρωσης. 

■ Τα μέρη της συσκευής από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να αποχρωματιστούν με την πάροδο του 
χρόνου. Αυτό είναι φυσιολογικό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η 
συσκευή τα μέρη αυτά πρέπει να καθαρίζονται με προϊόν που είναι κατάλληλο για τον ανοξείδωτο 
χάλυβα.  
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Καθαρισμός και Συντήρηση 

 

 
 

Εστίες  

 

 

 

■ Αφαιρέστε τα καπάκια των εστιών και τους διασπορείς φλόγας τραβώντας τους προς τα επάνω και 
απομακρύνοντάς τα από την επιφάνεια εστιών. 

■ Μουλιάστε τα σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό ή υγρό για πιάτα. 

■ Μετά τον καθαρισμό και αφού τα πλύνετε, στεγνώστε τα σκουπίζοντάς τα προσεκτικά. Βεβαιωθείτε 
ότι οι οπές φλόγας είναι καθαρές και τελείως στεγνές. 

■ Σκουπίστε τα σταθερά μέρη του κυπέλου της εστίας με ένα υγρό πανί και στεγνώστε τα στη συνέχεια. 

■ Σκουπίστε απαλά τη διάταξη ανάφλεξης και τη διάταξη επίβλεψης της φλόγας με ένα καλά στυμμένο 
ύφασμα και στεγνώστε με ένα καθαρό ύφασμα. 

■ Πριν την επανατοποθέτηση των εστιών στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένος ο 
εκχυτήρας. 

 
 

■ Συναρμολογήστε εκ νέου την βοηθητική, ημιταχεία, ταχεία εστία καθώς και την 

εστία τριπλής στεφάνης ως ακολούθως : 
 
 

 
 
 

1. Τοποθετήστε τον διασπορέα φλόγας ( 4 ) επάνω στο κύπελλο της εστίας ( 5 ) έτσι ώστε η διάταξη 

ανάφλεξης και η διάταξη εποπτείας φλόγας να εκτείνονται μέσω των αντίστοιχων οπών στον 

διασπορέα φλόγας. Ο διασπορέας φλόγας δημιουργεί ήχο (κλικ) ότι τοποθετήθηκε σωστά. 

 

2.Τοποθετήστε το καπάκι της εστίας ( 1,2,3 ) επάνω στο διασπορέα φλόγας ( 4 ) έτσι ώστε οι πείροι 

συγκράτησης να εφαρμόζουν στις αντίστοιχες εγκοπές τους. 

 
 

■ Τοποθετήστε τα μέρη στη θέση τους με τη σωστή σειρά μετά τον καθαρισμό. 

■ Μην αναμιγνύετε το επάνω και το κάτω μέρος. 

■ Οι πείροι ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στις εγκοπές. 
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Τοποθέτηση 

 

 
 

 

 

 
■ Μην τροποποιείτε τη συσκευή 

■  Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή εγκαταστάτη 

■ Πριν από την εγκατάσταση, διασφαλίστε ότι οι τοπικές συνθήκες διανομής (φύση του αερίου και πίεση 

αερίου) και η ρύθμιση της συσκευής είναι συμβατά. 

■ Οι συνθήκες ρύθμισης για αυτή τη συσκευή αναφέρονται στην ετικέτα (ή την πλάκα δεδομένων). 

■ Αυτή η συσκευή δεν συνδέεται με διάταξη εκκένωσης προϊόντων καύσης. Πρέπει να εγκαθίσταται και 

να συνδέεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δίνεται στις σχετικές απαιτήσεις που αφορούν στον αερισμό. 

■ Πριν την εγκατάσταση κλείστε τις παροχές αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος προς τη συσκευή. 

■ Όλες οι συσκευές που περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να γειώνονται. 

■ Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αερίου και το ηλεκτρικό καλώδιο είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο που να 

μην βρίσκονται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής το οποίο αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία. 

■ Ο σωλήνας αερίου και ο συνδετήρας δεν πρέπει να κάμπτονται ούτε να φράσσονται από άλλες 

συσκευές. 

■ Ελέγξτε τις διαστάσεις της συσκευής καθώς και τις διαστάσεις του κενού χώρου που πρέπει να 

διανοιχθεί στην κουζίνα. 

■ Οι επιφάνειες που βρίσκονται επάνω από την επιφάνεια εργασίας, ακριβώς δίπλα στη συσκευή πρέπει 

να είναι κατασκευασμένες από μη εύφλεκτο υλικό. Η διαστρωματωμένη επίστρωση και η κόλλα που 

χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση πρέπει να είναι ανθεκτική στη θερμότητα, για να μην φθαρεί. 

■ Ανοίξτε το ρυθμιστή φλόγας  της συσκευής και ανάψτε κάθε μια από τις εστίες. Βεβαιωθείτε ότι 

παράγεται φλόγα ανοιχτού μπλε χρώματος χωρίς κίτρινες άκρες. Εάν οι εστίες εμφανίσουν ανωμαλίες 

ελέγξτε τα ακόλουθα:  

- Το καπάκι της εστίας είναι σωστά τοποθετημένο 

- Ο διασπορέας φλόγας έχει τοποθετηθεί σωστά 

- Η εστία είναι κατακόρυφα ευθυγραμμισμένη με την κεφαλή του εκχυτήρα 

■ Πρέπει να εκτελείται πλήρης έλεγχος λειτουργίας καθώς και δοκιμασία για πιθανές διαρροές από το 

φίλτρο μετά την εγκατάσταση. 

■ Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η επαφή του με 

τη μονάδα του περιβλήματος και να μην διέρχεται από οποιοδήποτε χώρο στον οποίο μπορεί να 

στριμωχθεί. 

■ Η εμβάπτιση των στροφίγγων πραγματοποιήθηκε από το εργοστάσιο κατά τρόπο που θα διαρκέσει για 

όλη τη διάρκεια ζωής της εστίας. 

Προειδοποιήσεις 
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Τοποθέτηση 

 

 
 

■ Αυτή η συσκευή πρέπει να εντοιχίζεται σε πάγκο κουζίνας ή επάνω επιφάνεια εργασίας  
600mm, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις: 

 

o Τα άκρα της επιφάνειας μαγειρέματος πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 60 mm από τον πλαϊνό ή 
τον πίσω τοίχο. 

o 700 mm μεταξύ του υψηλότερου σημείου της επιφάνειας μαγειρέματος (περιλαμβανομένων των 
εστιών) και της κάτω επιφάνειας οποιασδήποτε οριζόντιας επιφάνειας που βρίσκεται ακριβώς 
επάνω της. 

o 400 mm μεταξύ των επιφανειών της βάσης εστιών, εφόσον η κάτω πλευρά της οριζόντιας 
επιφάνειας είναι ευθυγραμμισμένη με το εξωτερικό άκρο της βάσης εστιών. Εάν η κάτω πλευρά 
της οριζόντιας επιφάνειας είναι χαμηλότερη από 400 mm, τότε πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 
mm από το εξωτερικό άκρο της μαγειρικής επιφάνειας. 

o Απόσταση ασφάλειας 50 mm γύρω από τη συσκευή και μεταξύ της επιφάνειας της εστίας και 
τυχόν εύφλεκτων υλικών.  

o Πρέπει να υπάρχει διάκενο τουλάχιστον 25 mm και όχι μεγαλύτερο των 74 mm μεταξύ της κάτω 
πλευράς της συσκευής και οποιασδήποτε επιφάνειας βρίσκεται κάτω από αυτήν. 

o Ένας φούρνος πρέπει να διαθέτει  υποχρεωτικό εξαερισμό για να είναι δυνατή η εγκατάσταση 
μαγειρικής εστίας επάνω από αυτόν. 

 
 
 
 
 
 
 

- Ελέγξτε τις διαστάσεις του φούρνου στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. 
- Το μέγεθος του τμήματος που αποκόπτεται πρέπει να είναι σύμφωνο με την ένδειξη 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 
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Εγκατάσταση της συσκευής 

 

 

 

1. Αφαιρέστε τις βάσεις δοχείων, το καπάκι της 
εστίας και τον διασπορέα φλόγας  και 
αναποδογυρίστε προσεκτικά τη συσκευή και 
τοποθετήστε τη σε επιφάνεια με επένδυση.  

Φροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στις 

διατάξεις ανάφλεξης και εποπτείας της φλόγας 

κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.  

2. Εφαρμόστε τον παρεχόμενο σπόγγο γύρω από 

τα άκρα της συσκευής.  

3. Μην αφήσετε διάκενο στο υλικό σφράγισης και 
μην επικαλύψετε το πάχος του. 

  

 

Σπόγγος 
 
Το πάχος του σπόγγου είναι 3 mm. 
Το εύρος του σπόγγου είναι 10 mm. 

  

Κάτοψη βάσης  
  

 

 Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη για να 

σφραγίσετε το άνοιγμα της συσκευής. 

Αυτό θα καταστήσει δυσχερή την 

αφαίρεση της συσκευής από το 

άνοιγμα μελλοντικά, εάν χρειαστεί. 

 

  

 

1. Τοποθετήστε το προσάρτημα στήριξης (Β) επάνω 

από τις οπές που έχουν το ίδιο μέγεθος με τις 

βίδες. Υπάρχει μια σειρά οπών βίδας σε κάθε 

άκρο της επιφάνειας μαγειρικών εστιών (H). 

Σφίξτε ελαφρά μια βίδα (C) μέσω του 

προσαρτήματος στήριξης (B) έτσι ώστε το 

προσάρτημα στήριξης να είναι συνδεδεμένο με 

την επιφάνεια μαγειρικών εστιών ώστε να 

μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω τη θέση. 

2. Προσεκτικά περιστρέψτε τη μαγειρική επιφάνεια 

προς τα πίσω και στη συνέχεια κατεβάστε τη 

στην οπή του ανοίγματος το οποίο κόψατε.  

3. Κάτω από τη μαγειρική επιφάνεια, προσαρμόστε 

τα προσαρτήματα στήριξης σε θέση που να είναι 

κατάλληλη για την επιφάνεια εργασίας σας.  

Στη συνέχεια σφίξτε πλήρως τις βίδες (C) για να 

στερεώσετε τις μαγειρικές εστίες στη θέση τους. 

 

(Α) Λωρίδα Σφράγισης 

(C) Βίδα 

 
(B) Προσάρτημα 
 στήριξης 
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Σύνδεση αερίου 

 

 

■ Η εγκατάσταση και η σύνδεση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης στη χώρα όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η 
συσκευή.  

■ Αυτή η συσκευή παρέχεται για να χρησιμοποιηθεί με υγραέριο ή φυσικό αέριο. Η 
 μετατροπή για χρήση με υγραέριο ή φυσικό αέριο πρέπει να γίνεται μόνο από 
 ειδικευμένο άτομο.  

 

 

 
 

o Σύμφωνα με το νόμο όλες οι συσκευές αερίου πρέπει να εγκαθίστανται από κατάλληλα 

εκπαιδευμένα άτομα σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των Κανονισμών Ασφάλειας 

Εγκατάστασης και Χρήσης Αερίου. 

 
o Είναι προς το συμφέρον σας και προς το συμφέρον της ασφάλειας να διασφαλίζετε ότι τηρείται ο 

νόμος. 
 

o Στο Ηνωμ. Βασίλειο οι εγκαταστάτες που είναι εγγεγραμμένοι στη GASSAFE εργάζονται σύμφωνα 
με τα πρότυπα ασφαλούς πρακτικής. Η επιφάνεια εστιών πρέπει επίσης να εγκαθίσταται σύμφωνα 
με την τρέχουσα έκδοση του BS 6172. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση της ηλεκτρικής κουζίνας 
καθιστά άκυρη την εγγύηση, εγείρει αξιώσεις αστικής ευθύνης και μπορεί να οδηγήσει σε ποινική 
δίωξη.  

 
Κατηγορία αερίου, τύπος αερίου και χώρα προορισμού (για όλα τα μοντέλα) 

 
 

Οδηγίες αντικατάστασης και εγκατάστασης παροχής αερίου  

Υγραέριο > Φυσικό Αέριο Φυσικό Αέριο > Υγραέριο 

Σωλήνας παροχής αερίου 

σφράγιση 

G 1/2" θηλυκός συζεύκτης 

Σωλήνας παροχής αερίου 

σφράγιση 

11,5 θηλυκός συζεύκτης 
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Προδιαγραφές αερίου 

 

 
 
 

Τύπος αερίου & 

πίεση 

Επισήμανση θερμικής ισχύος εισόδου και μεγέθους (mm) 

Εστία γουόκ Ταχεία εστία Ημι-ταχεία Βοηθητική-ταχεία 

 3.3kW(240g/h) 3.0kW(218g/h) 1.75kW(127g/h) 1.0kW(73g/h) 

G30 29mbar / 0,85 0,65 0,50 

G20 20mbar / 1,30 0,97 0,72 
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Ηλεκτρική σύνδεση 

 

 
 

■ Αυτή η συσκευή πρέπει να γειώνεται. 

■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται με παροχή ρεύματος 220-240V, 50Hz-60Hz AC. 

■ Τα καλώδια στην κύρια παροχή είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα: 

- Πράσινο/κίτρινο = Γείωση 

- Μπλε   = Ουδέτερο 

- Καφέ = Φάση 
 

 

■ Το καλώδιο έχει πράσινο και κίτρινο χρώμα και πρέπει να συνδέεται με τον 
ακροδέκτη που φέρει την ένδειξη με το γράμμα Ε ή το σύμβολο της γείωσης. 
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Ρύθμιση αερίου 

 

 
 

■ Λάβετε προφυλάξεις για τις ενέργειες και τις ρυθμίσεις που πρέπει να 
 εκτελεστούν κατά τη μετατροπή από τον ένα τύπο αερίου στον άλλο. 

■ Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό. 

■      Πριν να ξεκινήσετε, κλείστε την παροχή αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος στη  

      συσκευή. 

 

 

1 Αλλαγή εκχυτήρα στις εστίες.  

Αφαιρέστε το στήριγμα του σκεύους, το καπάκι της εστίας και τον διασπορέα 

φλόγας. 

Ξεβιδώστε τον εκχυτήρα με σωληνωτό κλειδί 7mm αντικαταστήστε το με τον 

ενδεδειγμένο εκχυτήρα για τη νέα παροχή αερίου. Προσεκτικά συναρμολογήστε εκ 

νέου όλα τα εξαρτήματα. Μετά την αντικατάσταση των εκχυτήρων, συνιστάται 

θερμά να συσφίξετε τον εκχυτήρα στη θέση του. 

 

 

   2 Ρύθμιση του ελάχιστου επιπέδου της φλόγας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
■ Μην αποσυναρμολογείτε τον άξονα του ρυθμιστή 

φλόγας: σε περίπτωση δυσλειτουργίας αλλάξτε 
ολόκληρο το ρυθμιστή. 

■ Πριν την επανατοποθέτηση των εστιών στη 
μαγειρική επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι ο εκχυτήρας 
δεν είναι φραγμένος. 

■ Πρέπει να εκτελείται πλήρης έλεγχος λειτουργίας 
και έλεγχος για πιθανές διαρροές (όπως με νερό 
με σαπούνι ή ανιχνευτής αερίου) μετά την 
μετατροπή του αερίου. 

■ Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, ένας 
ειδικά εκπαιδευμένος τεχνικός ή εγκαταστάτης 
πρέπει να τοποθετήσει την ένδειξη “V” (τσεκάρει) 
στη σωστή κατηγορία αερίου που να αντιστοιχεί 
στη ρύθμιση στην ενδεικτική πινακίδα. 

εκχυτήρας 

Διακόπτης ελέγχου 

Ρυθμιστής φλόγας 

Δακτύλιος 
σφράγισης  

Βίδα ρύθμισης 

1. Στρέψτε τους ρυθμιστές φλόγας στην ελάχιστη ρύθμιση. 

2. Αφαιρέστε τον διακόπτη από τον ρυθμιστή φλόγας και 

τοποθετήστε ένα μικρό κατσαβίδι στο κέντρο του άξονα του ρυθμιστή 

φλόγας. 

3. Η σωστή ρύθμιση επιτυγχάνεται όταν η φλόγα έχει μήκος 

περίπου 3-4 mm. 

- Για τα βουτάνιο/προπάνιο, η βίδα ρύθμισης πρέπει να έχει 

βιδωθεί σφιχτά. 

- Τοποθετήστε εκ νέου τον διακόπτη ελέγχου. 

Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα δεν ξεφεύγει μεταβαίνοντας γρήγορα από τη 

μέγιστη ροή στην ελάχιστη ροή. Εάν ξεφεύγει, τότε αφαιρέστε το 

διακόπτη ελέγχου και κάντε περαιτέρω ρυθμίσεις στη ροή αερίου, 

ελέγχοντάς τη και πάλι μετά τη ρύθμιση. 

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ρυθμιστή φλόγας. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

 

■ Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικά αδειοδοτημένο τεχνικό. Τυχόν μη 

κατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για εσάς και τους άλλους. 

■ Ωστόσο, ορισμένα μικρότερης σημασίας προβλήματα μπορούν να επιλυθούν ως ακολούθως; 
 

 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

 
Δεν γίνεται ανάφλεξη Δεν υπάρχει σπινθήρας. Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Το καπάκι της εστίας δεν έχει 
συναρμολογηθεί σωστά. 

Συναρμολογήστε σωστά το καπάκι. 

Είναι κλειστή η παροχή αερίου Ανοίξτε τελείως την 

παροχή αερίου. 

Ανεπαρκής ανάφλεξη Η παροχή αερίου δεν έχει ανοίξει 

τελείως. 

Ανοίξτε τελείως την 

παροχή αερίου.  

Το καπάκι της εστίας δεν έχει 
συναρμολογηθεί σωστά. 

Συναρμολογήστε σωστά το καπάκι.  

Το βύσμα ανάφλεξης έχει μολυνθεί με 

ξένες ουσίες. 

Σκουπίστε την ξένη ουσία με 

στεγνό πανί. 

Οι εστίες είναι υγρές. Στεγνώστε προσεκτικά τα καπάκια 
των εστιών. 

Οι οπές στον διασπορέα  φλόγας 

είναι φραγμένες. 
Καθαρίστε τον διασπορέα φλόγας. 

Ακούγεται θόρυβος κατά 

την ανάφλεξη και την 

καύση 

Το καπάκι της εστίας δεν έχει 
συναρμολογηθεί σωστά. 

Συναρμολογήστε σωστά το 

καπάκι της εστίας. 

Η φλόγα σβήνει 

ενώ 

χρησιμοποιείται η 

συσκευή 

Η διάταξη εποπτείας της φλόγας έχει 

μολυνθεί  με ξένη ουσία. 

Καθαρίστε τη διάταξη εποπτείας 

της φλόγας. 

Το προϊόν που μαγειρεύεται έχει 

φτάσει σε σημείο βρασμού, έχει 

ξεχειλίσει και έσβησε τη φωτιά. 

Περιστρέψτε το διακόπτη της εστίας. 

Περιμένετε ένα λεπτό και 

προκαλέστε ξανά ανάφλεξη στην 

εστία. 

Μπορεί να φύσηξε ένα δυνατό ρεύμα 

και να έσβησε τη φλόγα 
Παρακαλείστε να απενεργοποιήσετε 

τη ζώνη και να ελέγξετε την περιοχή 

μαγειρικής για τυχόν ρεύματα όπως 

ανοιχτά παράθυρα. Περιμένετε ένα 

λεπτό και ανάψτε ξανά την εστία. 

Κίτρινη φλόγα Οι οπές στους διασπορείς της φλόγας 

είναι φραγμένες.  
Καθαρίστε τον διασπορέα φλόγας. 

Χρησιμοποιείται διαφορετικό αέριο Ελέγξτε το χρησιμοποιούμενο αέριο. 

Ασταθής φλόγα 
Το καπάκι της εστίας δεν έχει 
συναρμολογηθεί σωστά. 

Συναρμολογήστε σωστά το 
καπάκι της εστίας. 

Οσμή αερίου Διαρροή αερίου Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος 
και κλείστε τη μεσαία βαλβίδα. 
Ανοίξτε το παράθυρο για αερισμό. 

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις 

της εταιρείας μας χρησιμοποιώντας 

ένα εξωτερικό τηλέφωνο . 

 

■  Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της εταιρείας. 


