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1. Πρόλογος
1.1

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

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

1.2
1.2.1

Εγκατάσταση
Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία

• Πριν την εκτέλεση εργασιών ή συντήρησης, αποσυνδέστε 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.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με κύκλωμα που να περιλαμβάνει διακόπτη
απομόνωσης, ο οποίος να παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.
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• 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 επαγωγικό 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.
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.
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• Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί και
κοπές.

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 επαγωγικού γυαλιού, καθώς αυτό μπορεί
να χαράξει το γυαλί.
• Μην χρησιμοποιείτε ξύστρες ούτε και άλλο σκληρό καθαριστικό για να καθαρίσετε
την εστία σας, καθώς ενδέχεται να χαράξουν το επαγωγικό γυαλί.
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• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή άλλο
ειδικό τεχνικό προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
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 γυαλίκεραμικό 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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Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας επαγωγικής 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. Επαγωγή προϊόντος
2.1 Κάτοψη
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μέγ. ζώνη 1200/1500
Μέγ. ζώνη 2300/2600
Μέγ. ζώνη 1200/1500
Μέγ. ζώνη 2300/2600
Πλάκα γυαλιού
Πίνακας ελέγχου

W
W
W
W

2.2 Πίνακας Ελέγχου

1.
2.
3.
4.
5.

Πλήκτρο ρύθμισης ισχύος
Πλήκτρο ρύθμισης χρονοδιακόπτη
Χειριστήριο κλειδώματος πλήκτρων
Χειριστήριο BOOST
Χειριστήριο ON/OFF

2.3 Θεωρία λειτουργίας
Η μαγειρική σε επαγωγικές εστίες είναι μια ασφαλής, προηγμένη, αποδοτική και οικονομική τεχνολογία μαγειρέματος.
Λειτουργεί μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που παράγουν θερμότητα απευθείας στο σκεύος και όχι έμμεσα, μέσω
θέρμανσης της γυάλινης επιφάνειας. Το γυαλί θερμαίνεται μόνο επειδή το ζεσταίνει το σκεύος.
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σιδερένιο σκεύος

μαγνητικό κύκλωμα
πλάκα από κεραμικό γυαλί
επαγωγικό πηνίο
επαγωγικά ρεύματα

2.4
•
•

Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα επαγωγική εστία σας

∆ιαβάστε αυτό τον οδηγό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Προειδοποιήσεις ασφαλείας».
Αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη που μπορεί να βρίσκεται ακόμη επάνω στην επαγωγική εστία σας.

2.5

Τεχνικές προδιαγραφές

Εστία μαγειρέματος

ES 9500 IND

Ζώνες μαγειρέματος

4 ζώνες

Τάση τροφοδοσίας

220-240V~ 50/60Hz

Εγκαταστημένη ηλεκτρική ισχύς

7000W

Μέγεθος προϊόντος ΜxΠxΥ(mm)

590X520X60

∆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.
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3.2
3 Επιλο
ογή σωσ
στών μα
αγειρικώ
ών σκευώ
ών



•
•

1.
2.

•

Χρησιμοποιείτε
ε μόνο σκεύη με
ε βάση κατάλληλ
λη για μαγείρεμα σε επαγωγικές
ς εστίες.
Αναζητήστε το σύμβολο των επαγωγικών
ε
εστιιών στη συσκευασία ή στον πάτ
το του
σκεύους.
σ
σας είναι κατάλληλο, μεε τη δοκιμή του μαγνήτη. Μετακ
κινήστε
Μπορείτε να εελέγξετε αν το σκεύος
ένα μαγνήτη προς τη βάση το
ου σκεύους. Αν υπάρξει προσέλ
λκυση, το σκεύο
ος είναι κατάλλη
ηλο για
κή εστία.
την επαγωγικ
Αν δεν έχετε μαγνήτη:
κεύος που θέλετε να ελέγξετε.
Βάλτε λίγο νεερό μέσα στο σκ
Αν το
δεν αναβοσβήνει σττην οθόνη και το
ο νερό ζεσταθεί,, το σκεύος είνα
αι κατάλληλο.
Τα σκεύη από
ό τα παρακάτω υλικά
υ
δεν είναι κατάλληλα:
κ
καθ
θαρό ανοξείδωτο
ο ατσάλι, αλουμίνιο ή
χαλκό χωρίς μ
μαγνητική βάση
η, γυαλί, ξύλο, πορσελάνη,
π
κερα
αμικό και πηλό.

οιείτε σκεύη με οδοντωτά άκρα ή κοίλη
η βάση.
Μην χρησιμοπο

εβαιωθείτε όττι η βάση του
υ σκεύους σας
ς είναι ομαλή
ή, ότι κάθεται επίπεδα επάν
νω στο γυαλίί και ότι έχει το ίδιο μέγεθ
θος
Βε
με
ε τη ζώνη μαγ
γειρέματος. Χρησιμοποιήσ
Χ
στε σκεύη με διάμετρο τόσ
σο μεγάλη όσ
σο το σχήμα ττης επιλεγμέν
νης ζώνης. Αν
ν
χρ
ρησιμοποιήσεετε ένα σκεύο
ος λίγο μεγαλ
λύτερο, η ενέ ργεια θα χρη
ησιμοποιηθεί με
μ μέγιστη απ
ποδοτικότητα
α. Αν
χρ
ρησιμοποιήσεετε μικρότερο
ο σκεύος, η αποδοτικότητα
α θα είναι μικ
κρότερη από το
τ αναμενόμεενο. Η εστία δεν
δ μπορεί να
α
αν
νιχνεύσει σκεεύη μικρότερα
α από 140 mm
m. Πάντοτε κ
κεντράρετε το
ο σκεύος σας επάνω στη ζζώνη μαγειρέματος.

άντοτε αναση
ηκώνετε τα σκεύη
σ
από την
ν επαγωγική εστία - μην τα
τ σέρνετε, γιατί μπορεί να
α γρατζουνίσ
σουν το γυαλί.
Πά
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3.3
3 Τρόπ
πος χρήσ
σης
3.3.1
3
Ένα
αρξη μαγε
ειρέματος
Αγγίξτε
Α
το χεειριστήριο ON
N/OFF για τρία
α δευτερόλεπ
πτα. Μόλις
ενεργοποιηθεεί, ο βομβητή
ής ηχεί μια φο
ορά, όλες οι ο
οθόνες
εμφανίζουν ""-"ή "- -", δηλ
λώνοντας ότι η επαγωγική
ή εστία έχει
εισέλθει στην
ν κατάσταση αναμονής.

Τοποθετήστε
Τ
ε ένα κατάλλη
ηλο σκεύος επ
πάνω στη ζών
νη
μαγειρέματοςς που επιθυμε
είτε να χρησιμοποιήσετε.
•Βεβαιωθείτεε ότι ο πάτος του σκεύος και
κ η επιφάνεεια της ζώνης
ς
μαγειρέματοςς είναι στεγνό
ός και καθαρό
ός.

Επιλέξτε μια ρύθμιση θερμ
μοκρασίας, αγγίζοντας το χειριστήριο ""
" ή "+".
• Αν δεν
ν επιλέξετε ρύθμιση θερμο
οκρασίας μέσ
σα σε 1 λεπτό
ό,
η επαγωγική εστία θα απε
ενεργοποιηθε
εί αυτομάτως.. Θα πρέπει να
ν
αρχίσετε ξανά από το βήμ
μα 1.
• Μπορεείτε να αλλάξ
ξετε τη ρύθμιση θερμοκρα
ασίας ανά
πάσα στιγμή κατά το μαγε
είρεμα.

Αν
Α η οθόν
νη αναβο
οσβήνει

εναλ
λλάξ με τη
τ ρύθμισ
ση θερμο
οκρασίας

υτό σημαίνει ότι:
Αυ
• δεν τοποθεετήσατε το σκ
κεύος στη σωστή ζώνη μαγ
γειρέματος ή
που χρησιμοπ
ποιείτε δεν είν
ναι κατάλληλ
λο για μαγείρεμα σε επαγω
ωγική εστία ή
• το σκεύος π
κρό ή δεν είν
ναι σωστά κεν
ντραρισμένο στη ζώνη μαγ
γειρέματος.
• το σκεύος εείναι πολύ μικ
ματος.
εν μπορεί να υπάρξει θέρμ
μανση αν δεν
ν τοποθετηθε ί κατάλληλο σκεύος στη ζώνη
ζ
μαγειρέμ
∆ε
Η οθόνη θα απ
πενεργοποιηθ
θεί αυτόματα μετά από 1 λ
λεπτό, αν δεν
ν τοποθετηθεί στην εστία κ
κατάλληλο σκ
κεύος.

3.3.2
3
Τέλο
ος μαγειρ
ρέματος

Απενεργοποι
Α
ήστε τη ζώνη
η μαγειρέματο
ος μειώνοντα
ας την
ένταση στο "0" ή αγγίζονττας ταυτόχρο
ονα τα χειρισττήρια "-"
και "+". Βεβα
αιωθείτε ότι στην
σ
οθόνη εμφανίζεται "0
0".

Απενεργοποι
Α
ήστε ολόκληρ
ρη την εστία,, αγγίζοντας ττο
χειριστήριο O
ON/OFF.
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Προσέξτε τις κ
καυτές επιφάν
νειες
θα δείξει πο
οια ζώνη μαγειρέματος είν
ναι υπερβολικ
κά καυτή
στο άγγιγμα
α. Θα εξαφαν
νιστεί μόλις η επιφάνεια κ ρυώσει
σε ασφαλή θερμοκρασία
α. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως λειτο
ουργία εξοικο
ονόμησης ενέέργειας,
αν θέλετε ν
να θερμάνετε
ε κι άλλο σκεύ
ύη, χρησιμοπ
ποιήστε
την εστία π
που είναι ακόμ
μη ζεστή.

3.3.3
3
Χρήση της λειτουργία
ας Boost (Ενίσχυσ
σης)
Εν
νεργοποιήσ
στε τη λειτου
υργία Boost
Επιλέξτε τη ζζώνη θέρμανσ
σης αγγίζοντα
ας το χειριστή
ήριο "-"
ή "+".

Αγγίζοντας
Α
το
ο χειριστήριο
ο Boost, η ένδ
δειξη ζώνης
εμφανίζει "P." και η ισχύς
ς φτάνει στο μέγιστο
μ

Ακύρωση
Α
τη
ης λειτουργίίας Boost
Αγγίξτε
Α
το χεειριστήριο "Bo
oost" ή το πλ
λήκτρο "-" για
α να
ακυρώσετε τη λειτουργία Boost, στη συνέχεια
σ
η ζώ
ώνη
μαγειρέματοςς θα επανέλθει στην αρχικ
κή της ρύθμισ
ση.

Ταυτόχρονο
Τ
άγγιγμα χειριστηρίων "-" και "+". Η ζώ
ώνη
μαγειρέματοςς σβήνει και η λειτουργία Boost ακυρώ
ώνεται
αυτόματα

•
•
•

ρεί να εφαρμοστεί σε όλεςς τις ζώνες μα
αγειρέματος.
Αυτή η λειιτουργία μπορ
Η ζώνη μα
αγειρέματος επανέρχεται
ε
στην
σ
αρχική ττης ρύθμιση μετά
μ
από 5 λε
επτά.
Αν η αρχικ
κή ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 0, θα εεπανέλθει στο
ο 9 μετά από 5 λεπτά.

3.3.4
3
Κλείίδωμα τω
ων χειριστ
τηρίων
•
•

Μπορείτε ν
να κλειδώσεττε τα χειριστή
ήρια για να απ
ποτρέψετε μη
η ηθελημένη χρήση (π.χ., τυχαία ενεργ
γοποίηση των
ν
ζωνών μαγ
γειρέματος απ
πό τα παιδιά).
Μόλις τα χ
χειριστήρια κλ
λειδωθούν, όλα τα χειρισττήρια είναι απ
πενεργοποιημένα, εκτός απ
πό το χειριστ
τήριο ON/OFF
F.
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Για
Γ να κλειδώ
ώσετε τα χειιριστήρια
Η ένδειξ
ξη χρονοδιακό
όπτη θα εμφα
ανίζει " Lo "

Αγ
γγίξτε το χειρ
ριστήριο κλειδ
δώματος

Για
α να ξεκλειδ
δώσετε τα χε
ειριστήρια
Αγγίξτε παρατεταμένα το
ο χειριστήριο κλειδώματος
ς(

).

Ό
Όταν η εστία βρίσκεται
β
σε λε
ειτουργία κλειιδώματος, όλα
α τα χειριστήρια είναι απενεεργοποιημένα, εκτός από το
ο
O
ON/OFF
, μπ
πορείτε πάντοτ
τε να απενεργ
γοποιήσετε την
ν επαγωγική εστία
ε
με το χεειριστήριο ON//OFF
σε
κ
κατάσταση έκττακτης ανάγκη
ης, αλλά θα πρ
ρέπει πρώτα να
ν ξεκλειδώσετ
τε την εστία γ
για την επόμεν
νη λειτουργία.

3.3.5
3
Χειρ
ριστήριο χρονοδια
χ
ακόπτη
Μπορείτε να χρ
ρησιμοποιήσε
ετε το χρονοδ
διακόπτη με δ
δύο διαφορετ
τικούς τρόπου
υς:
Μπορείτε ν
να τον χρησιμ
μοποιήσετε ως
ω χρονόμετρ
ρο. Σε αυτή τη
ην περίπτωση
η, ο χρονοδια
ακόπτης δεν θα
θ απενεργοπ
ποιεί
•
τις ζώνες μ
μαγειρέματος
ς μόλις συμπλ
ληρωθεί ο καθ
θορισμένος χρόνος.
χ
•
Μπορείτε ν
να τον ορίσεττε για την απενεργοποίηση
η μίας ή περισσοτέρων ζω
ωνών μαγειρέμ
ματος μόλις συμπληρωθεί
σ
ίο
καθορισμέένος χρόνος. Η μέγιστη ρύ
ύθμιση του χρ
ρονοδιακόπτη
η είναι 99 λεπ
πτά.

α) Χρήση του χρον
νοδιακόπ
πτη ως χρ
ρονόμετρ
ρο
ν δεν επιλέγ
γετε καμία ζώνη
ζ
μαγειρ
ρέματος
Αν
Βε
εβαιωθείτε όττι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Ση
ημείωση: μπο
ορείτε να χρη
ησιμοποιήσετε
ε το χρονόμεετρο, ακόμα
κα
αι χωρίς να επιλέξετε καμίία ζώνη μαγειρέματος.

Αγ
γγίξτε το χειρ
ριστήριο "+" του χρονοδια
ακόπτη. Η ένδ
δειξη
χρ
ρονομέτρου θ
θα αρχίσει να
α αναβοσβήνε
ει και στην οθ
θόνη του
χρ
ρονοδιακόπτη
η θα εμφανισ
στεί "10".

Ρυ
υθμίστε το χρ
ρόνο, αγγίζον
ντας το χειρισ
στήριο "-" ή ""+" του
χρ
ρονοδιακόπτη
η
Συ
υμβουλή: Αγγίξτε το χειριιστήριο "-" ή "+" του χρον
νοδιακόπτη
μίία φορά για ν
να αυξήσετε ή να μειώσετε
ε κατά 1 λεπττό.
Αγ
γγίξτε παρατεεταμένα το χειριστήριο "-"" ή "+" του
χρ
ρονοδιακόπτη
η για να αυξή
ήσετε ή να με
ειώσετε κατά 10 λεπτά.

Αν
ν αγγίξετε τα
αυτόχρονα "-"" και "+", ο χρονοδιακόπτ
χ
της
ακ
κυρώνεται κα
αι η οθόνη λε
επτών θα δείχ
χνει "00".

Μόλις ρυθμιστεί ο χρόνος, θα αρχίσει αμ
μέσως η αντίσ
στροφη
μέ
έτρηση. Στην
ν οθόνη θα εμ
μφανίζεται ο υπόλοιπος χρ
ρόνος και η
έν
νδειξη του χρ
ρονοδιακόπτη
η θα αναβοσβήνει για 5 δεευτερόλεπτα.

Ο βομβητής θα
α ηχεί για 30 δευτερόλεπτ
τα και η ένδειιξη
χρ
ρονοδιακόπτη
η θα εμφανίζε
ει "- - " μόλις
ς συμπληρωθ
θεί ο
κα
αθορισμένος χρόνος.
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β)
β Ρύθμισ
ση του χρ
ρονοδιακόπτη για απενεργ
γοποίηση
η μίας ή π
περισσοτέ
έρων
ζω
ωνών μα
αγειρέματ
τος
Ρύθμι ση μιας ζώνη
ης

Αγγίξτε
Α
το "-" ή το "+" τη
ης αντίστοιχης
ς ζώνης μαγεειρέματος, για
α την
οποία επιθυμείτε να ρυθμίσετε το χρον
νοδιακόπτη.

Ρυθμίστε το χ
χρόνο, αγγίζο
οντας το χειρ
ριστήριο του χ
χρονοδιακόπτ
τη
Συμβουλή: Αγγίξτε το χειριστήριο
χ
"-" ή "+" του χ
χρονοδιακόπτ
τη
μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσ
σετε κατά 1 λ
λεπτό. Αγγίξτ
τε
παρατεταμέένα το χειρισττήριο "-" ή "+
+" του χρονο
οδιακόπτη για
α να
αυξήσετε ή να μειώσετε κατά 10 λεπτά.

Αν
Α αγγίξετε τταυτόχρονα "-"
" και "+", ο χρονοδιακόπ
πτης ακυρώνε
εται
και η οθόνη λ
λεπτών θα δε
είχνει "00".

Μόλις ρυθμισ
στεί ο χρόνος
ς, θα αρχίσει αμέσως
α
η ανττίστροφη
μέτρηση. Στη
ην οθόνη θα εμφανίζεται ο υπόλοιπος χ
χρόνος και η
ένδειξη του χ
χρονοδιακόπττη θα αναβοσ
σβήνει για 5 δ
δευτερόλεπτα
α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κόκκινη κο
ουκκίδα πλάι στην ένδειξη
η επιπέδου ισχ
χύος
θα ανάψει, υποδηλώνοντα
ας την επιλογ
γή αυτής της ζώνης.

Μόλις λήξει ττο χρονόμετρ
ρο μαγειρέματ
τος, η αντίστο
οιχη ζώνη
μαγειρέματοςς θα απενεργ
γοποιηθεί αυτόματα.

Οι άλ
λλες ζώνες μα
αγειρέματος θα συνεχίσου
υν να λειτουρ
ργούν αν είχα
αν ενεργοποιη
ηθεί προηγου
υμένως.

ρύθμιση
ρ
περ
ρισσότερων
ν ζωνών:

Τα
α βήματα για τη ρύθμισ
ση περισσότ
τερων ζωνών
ν είναι παρό
όμοια με εκε
είνα για τη ρ
ρύθμιση μια
ας ζώνης.
Μόλις ρυθμίσεττε το χρόνο για
γ πολλές ζώ
ώνες μαγειρέμ
ματος ταυτόχ
χρονα, ενεργο
οποιούνται δεεκαδικές τελε
είες των
αν
ντίστοιχων
ζω
ωνών μαγειρέέματος. Η οθό
όνη λεπτών εμφανίζει
ε
το χ
χρονοδιακόπτ
τη σε λεπτά. Η τελεία της αντίστοιχης ζώνης
αν
ναβοσβήνει.
Εμ
μφανίζεται όπ
πως παρακάτω:

(ορισμ
μός σε 15 λεπ
πτά)

(ορισμός σε 45 λεπτά))
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Μόλις συμπληρ
ρωθεί ο χρόν
νος αντίστροφ
φης μέτρησηςς, η
αν
ντίστοιχη ζών
νη θα απενερ
ργοποιηθεί. Τό
ότε, θα εμφα νιστεί ο
νέ
έος χρονοδιακόπτης σε λε
επτά και η τελ
λεία της αντίσ
στοιχης
ζώ
ώνης θα αναβ
βοσβήνει. Εμφ
φανίζεται όπω
ως στα δεξιά::
(ορισμός σε 3
30 λεπτά)

3.3.6
3
Προ
οεπιλεγμέ
ένοι χρόν
νοι λειτου
υργίας
πενεργοποίησ
ση είναι μια λειτουργία προ
οστασίας ασφ
φαλείας για τη
ην επαγωγική
ή εστία σας. Απενεργοποιε
Α
είται
Η αυτόματη απ
αυ
υτόματα, αν ξξεχάσετε να απενεργοποιή
α
ήσετε την εσττία σας. Οι πρ
ροεπιλεγμένοι χρόνοι λειτο
ουργίας για τα
τ διάφορα
επ
πίπεδα ισχύοςς φαίνονται στον
σ
παρακάτ
τω πίνακα:
Επ
πίπεδο ισχύοςς

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Προεπιλεγμένο
ος χρόνος λειιτουργίας (ώρ
ρες) 8

8

8

4

4

4

2

2

2

ρυνθεί το σκε
εύος, η επαγω
ωγική εστία μ
μπορεί να στα
αματήσει αμέσ
σως να θερμα
αίνεται και η εστία σβήνει
Μόλις απομακρ
υτομάτως μεττά από 2 λεπττά.
αυ
Τα άτομα με βημα
ατοδότη πρέπ
πει να συμβου
υλευτούν τον
ν ιατρό τους πριν
π
χρησιμο
οποιήσουν αυτ
τή τη μονάδα
α.

4.
4 Οδηγίες μα
αγειρέμ
ματος
Προσέέξτε όταν τηγ
γανίζετε, επειδ
δή το λάδι κα
αι το λίπος ζεσταίνονται πο
ολύ γρήγορα,, ιδιαίτερα αν
ν χρησιμοποιε
είτε
τη λειττουργία Powe
erBoost. Στις πολύ υψηλέ ς θερμοκρασίες το λάδι κα
αι το λίπος αν
ναφλέγονται αυτόματα και
αυτό α
αποτελεί σοβα
αρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

4.1
4 Συμβ
βουλές μαγειρέμ
μ
ματος
•
•
•
•

Μόλις το φ
φαγητό αρχίσ
σει να βράζει, μειώστε τη θ
θερμοκρασία.
Η χρήση κ
καπακιού μειώ
ώνει το χρόνο
ο μαγειρέματο
ος και εξοικον
νομεί ενέργειια, συγκρατώ
ώντας τη θερμ
μότητα.
Ελαχιστοποιήστε το ποσ
σό υγρού ή λίπους,
λ
για να
α μειώσετε το
ο χρόνο μαγειρέματος.
ο μαγείρεμα με
μ δυνατή φω
ωτιά και μειώσ
στε την μόλις
ς ζεσταθούν καλά
κ
τα τρόφ
φιμα.
Αρχίστε το

4.1.1
4
•

•

Το σιγοβρά
άσιμο συμβαίίνει κάτω από
ό το σημείο β ρασμού, γύρω στους 85 °C,
° μόλις δημ
μιουργηθούν μερικές
φυσαλίδεςς στην επιφάν
νεια του υγρο
ού μαγειρέματτος. Είναι αυτ
τό που χρειάζεται για νόστ
στιμες σούπες και τρυφερά
ά
μαγειρευτά
ά, επειδή οι γεύσεις
γ
αναπτ
τύσσονται χω
ωρίς να μαγειρ
ρεύεται υπερβολικά το φα
αγητό. Κάτω από
α
το σημείο
ο
βρασμού μ
μπορείτε να φτιάξετε
φ
επίση
ης αυγοκομμέένες σάλτσες
ς και σάλτσες δεμένες με α
αλεύρι.
Κάποιες ερ
ργασίες, όπως
ς το βράσιμο ρυζιού με απ
πορρόφηση, ενδέχεται
ε
να χρειάζονται υ
υψηλότερη θερμοκρασία από
α
τη χαμηλό
ότερη ρύθμιση
η, για να εξασ
σφαλιστεί το σωστό μαγείρεμα του φαγητού στο συ
υνιστώμενο χρόνο.
χ

4.1.2
4
Για
1..
2..
3..

Σιγοβράσιιμο, μαγε
είρεμα ρυ
υζιού

Ψ
Ψήσιμο μπ
πριζόλας
ς

να φτιάξετεε ζουμερές κα
αι νόστιμες μπριζόλες:
Αφήστε το
ο κρέας σε θερμοκρασία δω
ωματίου για π
περίπου 20 λεπτά πριν το μαγείρεμα.
Ζεστάνετε ένα τηγάνι με
μ βαρύ πάτο.
Αλείψτε κα
αι τις δύο πλε
ευρές της μπρ
ριζόλας με λά
άδι. Ρίξτε λίγο
ο λάδι στο καυτό τηγάνι κ
και προσθέστε
ε το κρέας.
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4.
5.

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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Επιλέξτε ένα γουόκ ή ένα μεγάλο τηγάνι με επίπεδο πάτο, κατάλληλο για επαγωγικές εστίες.
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.
Προθερμάνετε για λίγο το τηγάνι και προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας λάδι.
Μαγειρέψτε πρώτα το κρέας, βάλτε το στην άκρη και διατηρήστε το ζεστό.
Τηγανίστε τα λαχανικά. Όταν είναι καυτά, αλλά ακόμα τραγανά, χαμηλώστε τη φωτιά, βάλτε ξανά το κρέας στο
τηγάνι και προσθέστε τη σάλτσα σας.
Ανακατέψτε λίγο τα υλικά, για να ζεσταθούν ομοιόμορφα.
Σερβίρετε αμέσως

4.2 Ανίχνευση μικρών αντικειμένων
Όταν ένα σκεύος ακατάλληλου μεγέθους ή μαγνητικό (π.χ., από αλουμίνιο) ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο (π.χ.,
μαχαίρι, πιρούνι, κλειδί) αφεθεί επάνω στην εστία, η εστία μεταβαίνει αυτομάτως σε κατάσταση αναμονής μέσα σε 1
λεπτό. Ο ανεμιστήρας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για 1 λεπτό ακόμα.

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 επαγωγική 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
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6. Φροντίδα και καθαρισμός
Τι;
Καθημερινό
λέρωμα γυαλιού
(δαχτυλιές,
σημάδια, λεκέδες
από τρόφιμα και
λέρωμα του
γυαλιού χωρίς
ζάχαρη)

Πώς;
1.
2.
3.
4.

Σημαντικό!

Σβήστε τη φωτιά από την εστία.
Εφαρμόστε ένα καθαριστικό εστιών
όσο το γυαλί είναι ακόμα ζεστό (αλλά
όχι καυτό!)
Ξεβγάλτε και σκουπίστε με ένα καθαρό
πανί ή χαρτοπετσέτα.
Ανάψτε τη φωτιά στην εστία.

•

•

•

Χυμένα, λιωμένα
και
καυτά ζαχαρώδη
υγρά στο
γυαλί

Αφαιρέστε τα αμέσως με μια φέτα ψάρι,
•
ένα κοπίδι ή μια ξύστρα κατάλληλη για
επαγωγικές 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».

Χυμένα υγρά στα
χειριστήρια αφής

1.
2.
3.
4.
5.

Σβήστε τη φωτιά από την εστία.
Μουλιάστε το χυμένο υγρό
Σκουπίστε το χώρο των χειριστηρίων
ελέγχου με ένα καθαρό νωπό
σφουγγάρι ή πανί.
Σκουπίστε το χώρο, στεγνώνοντάς τον
εντελώς με μια χαρτοπετσέτα.
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.
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.

• 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
∆εν μπορώ να
ενεργοποιήσω την
επαγωγική εστία.

Πιθανές αιτίες

Τι πρέπει να κάνετε

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.
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Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική 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 επαγωγικής 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.

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

Κάποια σκεύη κάνουν
τριχτούς ή χτυπητούς
ήχους.

Χρησιμοποιούνται ακατάλληλα,
Βλ. «Φροντίδα και καθαρισμός».
σκληρά συρματάκια ή καθαριστικά
προϊόντα.
Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην
Αυτό είναι φυσιολογικό για τα σκεύη και
κατασκευή των σκευών σας
δεν δηλώνει βλάβη.
(στρώσεις διαφορετικών μετάλλων με
διαφορετικές δονήσεις).

Η επαγωγική εστία κάνει
ένα χαμηλό βουητό όταν
χρησιμοποιείται σε
υψηλή θερμοκρασία.

Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία της
επαγωγικής εστίας.

Αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά ο ήχος
πρέπει να μειωθεί ή να εξαφανιστεί τελείως
όταν μειώσετε τη θερμοκρασία.

Η επαγωγική εστία κάνει
ήχο ανεμιστήρα.

Ένας ανεμιστήρας ψύξης
ενσωματωμένος στην επαγωγική
εστία σας έχει ενεργοποιηθεί, για να
προστατέψει τα ηλεκτρονικά από την
υπερθέρμανση. Ενδέχεται να
εξακολουθήσει να λειτουργεί και μετά
την απενεργοποίηση της επαγωγικής
εστίας.
Η επαγωγική εστία δεν μπορεί να
ανιχνεύσει το σκεύος, επειδή δεν
είναι κατάλληλο για επαγωγικές
εστίες.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν χρειάζεται
να κάνετε κάτι. Μην αποσυνδέσετε την
επαγωγική εστία από το ρεύμα από τον
πίνακα όσο λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Η επαγωγική εστία δεν μπορεί να
ανιχνεύσει το σκεύος, επειδή είναι
υπερβολικά μικρό για τη ζώνη
μαγειρέματος ή δεν είναι καλά
κεντραρισμένο επάνω της.

Κεντράρετε το σκεύος και βεβαιωθείτε ότι
ο πάτος του ταιριάζει με το μέγεθος της
ζώνης μαγειρέματος.

Τεχνική βλάβη.

Σημειώστε τα ψηφία και τους αριθμούς του
σφάλματος, αποσυνδέστε την επαγωγική
εστία από το ρεύμα από τον ηλεκτρικό
πίνακα και απευθυνθείτε σε έναν
εξειδικευμένο τεχνικό.

Τα σκεύη δεν
ζεσταίνονται και δεν
εμφανίζονται στην
οθόνη.

Η επαγωγική εστία ή μια
ζώνη μαγειρέματος
απενεργοποιήθηκε
απροσδόκητα, ηχεί ένα
σήμα και εμφανίζεται
ένας κωδικός σφάλματος
(συνήθως εναλλάξ με
ένα ή δύο ψηφία στον
οθόνη του
χρονοδιακόπτη).

Χρησιμοποιήστε σκεύη κατάλληλα για
επαγωγικές εστίες. Βλ. ενότητα «Επιλογή
σωστών μαγειρικών σκευών».

8. Εμφάνιση βλάβης και έλεγχος
Η επαγωγική εστία διαθέτει λειτουργία αυτοδιάγνωσης. Με αυτή τη δοκιμή, ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία
πολλών στοιχείων χωρίς αποσυναρμολόγηση ή αποσύνδεση της εστίας από τον πάγκο εργασίας.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
1) Εμφάνιση κωδικού βλάβης κατά τη χρήση από τον πελάτη & Λύση
Κωδικός βλάβης

Πρόβλημα

Λύση

Αυτόματη επαναφορά
Η τάση τροφοδοσίας υπερβαίνει την ονομαστική
τάση.

E1

Ελέγξτε αν η τάση τροφοδοσίας είναι
φυσιολογική.
Ενεργοποίηση μετά από διαπίστωση ότι η τάση
τροφοδοσίας είναι φυσιολογική.

Η τάση τροφοδοσίας είναι μικρότερη από την
ονομαστική τάση.
Υψηλή θερμοκρασία του αισθητήρα κεραμικής
πλάκας.
(1#)
Υψηλή θερμοκρασία του αισθητήρα κεραμικής
πλάκας.
(2#)

E2
E3

E4

E5

Υψηλή θερμοκρασία του IGBT. (1#)

E6

Υψηλή θερμοκρασία IGBT. (2#)

Περιμένετε να επανέλθει στο φυσιολογικό η
θερμοκρασία της κεραμικής πλάκας.
Αγγίξτε το πλήκτρο ON/OFF για να
επανεκκινήσετε τη μονάδα.
Περιμένετε να επανέλθει στο φυσιολογικό η
θερμοκρασία του IGBT.
Αγγίξτε το πλήκτρο ON/OFF για να
επανεκκινήσετε τη μονάδα. Ελέγξτε αν ο
ανεμιστήρας λειτουργεί ομαλά. Αν δεν
συμβαίνει αυτό, αντικαταστήστε τον
ανεμιστήρα.

Χωρίς αυτόματη επαναφορά
F3/F6

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας
- βραχυκύκλωμα. (F3 για 1#,F6 για 2#)

F4/F7

Ελέγξτε τη σύνδεση ή αντικαταστήστε τον
Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας
αισθητήρα θερμοκρασίας της κεραμικής
- ανοιχτό κύκλωμα. (F4 για 1#,F7 για 2#)
πλάκας.

F5/F8

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας
- άκυρο. (F5 για 1#,F8 για 2#)

F9/FA

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας IGBT
(βραχυκύκλωμα/ανοιχτό κύκλωμα για 1#)

FC /FD

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας IGBT
(βραχυκύκλωμα/ανοιχτό κύκλωμα για 2#)

Αντικαταστήστε την πλακέτα ισχύος.

2) Ειδικές βλάβες & λύσεις
Βλάβη

Η LED δεν ανάβει μόλις η
συσκευή συνδεθεί με το
ρεύμα.

Κάποια πλήκτρα δεν
λειτουργούν ή η LED οθόνης
δεν είναι φυσιολογική.

Πρόβλημα

Λύση Α

∆εν υπάρχει ρεύμα.

Ελέγξτε για να δείτε αν το
φις είναι καλά τοποθετημένο
στην πρίζα και αν λειτουργεί
η πρίζα.

Βλάβη στη σύνδεση της
δευτερεύουσας πλακέτας
ισχύος και της πλακέτας
οθόνης.

Ελέγξτε τη σύνδεση.

Η δευτερεύουσα πλακέτα
ισχύος έχει βλάβη.

Αντικαταστήστε τη
δευτερεύουσα πλακέτα
ισχύος.

Η πλακέτα οθόνης έχει
βλάβη.

Αντικαταστήστε την πλακέτα
οθόνης.

Η πλακέτα οθόνης έχει
βλάβη.

Αντικαταστήστε την πλακέτα
οθόνης.
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Λύση Β

Η θερμοκρασία
περιβάλλοντος ίσως είναι
Υψηλή θερμοκρασία εστίας. πολύ υψηλή. Η είσοδος αέρα
ή ο εξαερισμός ίσως να είναι
φραγμένος.
Η ένδειξη λειτουργίας
Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας
μαγειρέματος ανάβει, αλλά δεν
λειτουργεί ομαλά.
Υπάρχει πρόβλημα με τον
σημειώνεται θέρμανση.
Αν δεν συμβαίνει αυτό,
ανεμιστήρα.
αντικαταστήστε τον
ανεμιστήρα.
Βλάβη πλακέτας ισχύος.
Λάθος τύπος σκεύους.

Η θέρμανση σταματά
απροσδόκητα κατά τη
λειτουργία και στην οθόνη
αναβοσβήνει "u".

Σκεύος με πολύ μικρή
διάμετρο.

Αντικαταστήστε την πλακέτα
ισχύος.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο
σκεύος (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών).

Υπερθέρμανση εστίας.

Υπερθέρμανση μονάδας.
Περιμένετε να επανέλθει η
θερμοκρασία στο
φυσιολογικό.
Πατήστε το πλήκτρο
"ON/OFF" για να
επανεκκινήσετε τη μονάδα.

Βλάβη στη σύνδεση της
πλακέτας ισχύος και της
πλακέτας οθόνης.

Ελέγξτε τη σύνδεση.

Βλάβη του κυκλώματος
ανίχνευσης σκεύους,
αντικαταστήστε την
πλακέτα ισχύος.

Οι ζώνες θέρμανσης της ίδιας
πλευράς (π.χ. η πρώτη και η Βλάβη της πλακέτας οθόνης Αντικαταστήστε την πλακέτα
δεύτερη ζώνη) εμφανίζουν "u" του αντίστοιχου μέρους.
οθόνης.
.

Μη φυσιολογικός ήχος μοτέρ
ανεμιστήρα.

Βλάβη κύριας πλακέτας.

Αντικαταστήστε την πλακέτα
ισχύος.

Βλάβη του μοτέρ του
ανεμιστήρα.

Αντικαταστήστε τον
ανεμιστήρα.

Τα παραπάνω είναι αξιολόγηση και έλεγχος των συνηθέστερων βλαβών.
Μην αποσυναρμολογείτε οι ίδιοι τη μονάδα, για να αποφύγετε κινδύνους και ζημιές της επαγωγικής εστίας.

9. Εγκατάσταση
9.1 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 υλικό για την επιφάνεια εργασίας που να είναι
ανθεκτικό στη θερμότητα και μονωμένο (δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξύλο και ανάλογα ινώδη ή υγροσκοπικά υλικά
για το υλικό της επιφάνειας εργασίας, παρά μόνο αν είναι εμβαπτισμένα) για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία και
ευρύτερη παραμόρφωση, που προκαλείται από την ακτινοβολία θερμότητας από την εστία. Όπως φαίνεται παρακάτω:
Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των πλευρών της εστίας και των εσωτερικών επιφανειών της
επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3mm.
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Μ(mm)
Μ

Π(mm)

Υ(mm)

∆(m
mm)

59
90

520

60

56

Α(mm)

B(mm)

X(mm)

F(mm)

560+4

490+4

50 mini

3 mini

+1

+1

ε οποιαδήποττε περίπτωση,, βεβαιωθείτε
ε ότι η επαγω
ωγική εστία έχ
χει καλό εξαερισμό και ότι δεν είναι φρ
ραγμένη η
Σε
είσ
σοδος και η έέξοδος αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγ
γική εστία είν
ναι σε καλή κατάσταση λειιτουργίας. Όπ
πως φαίνεται
πα
αρακάτω
Σημεείωση: Η από
όσταση ασφαλ
λείας ανάμεσα
α στη θερμαινόμενη επιφά
άνεια και τα ν
ντουλάπια πά
άνω από αυτή
ήν
πρέπ
πει να είναι το
ουλάχιστον 760 mm.

Α(mm)

B(mm)

C(
(mm)

D

Ε

76
60

50 mini

20
0 mini

Εισαγωγή αέρα

Έξοδος αέρα
α 5mm

ΠΡΟΕΙ∆Ο
Π
ΟΠΟΙΗΣ
ΣΗ: ∆ιασ
σφάλιση
η επαρκο
ούς εξαε
ερισμού
ύ
Βε
εβαιωθείτε όττι η επαγωγικ
κή εστία έχει καλό εξαερισ
σμό και ότι δε
εν είναι φραγμένη η είσοδο
ος και η έξοδ
δος αέρα. Για να
απ
ποφύγετε την
ν τυχαία επαφ
φή με το υπερ
ρθερμασμένο
ο κάτω μέρος της εστίας ή για να μην π
πάθετε απροσ
σδόκητη
ηλ
λεκτροπληξία
α κατά τη λειττουργία, πρέπ
πει να τοποθεετήσετε ένα ξύλινο
ξ
ένθεμα
α, στερεωμέν
νο με βίδες, σε
σ ελάχιστη
απ
πόσταση 50m
mm από το κά
άτω μέρος της
ς εστίας. Τηρ
ρήστε τις παρα
ακάτω απαιτή
ήσεις.
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Ελ
λάχ. 50mm

Μέέγ. 5mm

Μέγ. 5mm

πάρχουν οπέςς εξαερισμού γύρω από τη
ην εστία, στο εξωτερικό μέ
έρος της. ΠΡΕ
ΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕ
ΕΩΤΙΚΑ να βε
εβαιωθείτε όττι
Υπ
αυ
υτές οι οπές δ
δεν φράζουν από την επιφ
φάνεια εργασ
σίας κατά την τοποθέτηση της εστίας.

•
•

Σας επισημ
μαίνουμε ότι η κόλλα που ενώνει το πλ
λαστικό ή το ξύλινο υλικό με το έπιπλο
ο πρέπει να είίναι ανθεκτικό
ό
σε θερμοκ
κρασία τουλάχ
χιστον 150 C, για να μην ξεκολλήσει το πλαίσιο.
Ο πίσω τοίίχος, η πλαϊνή και οι γύρω
ω επιφάνειες πρέπει, επομένως, να μπο
ορούν να αντέ
τέξουν σε θερ
ρμοκρασία
90C.

9.2
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η επιφάνεια εργασίας είναι
ε
τετράγω
ωνη και επίπεδ
δη και ότι καν
νένα δομικό στοιχείο
σ
δεν π
παρεμβαίνει στις
σ
απαιτήσε
εις
χώρου.
ε
κατασκευασμένη από
ό μονωτικό υλ
λικό, ανθεκτικό στη θερμό
ότητα.
Η επιφάνεια εργασίας είναι
α εγκατασταθε
εί πάνω από φούρνο, ο φ ούρνος πρέπει να διαθέτει ενσωματωμ
μένο ανεμιστή
ήρα ψύξης.
Αν η εστία
σταση πρέπει να συμμορφώ
ώνεται με όλεες τις απαιτήσ
σεις κενών κα
αι τα ισχύονττα πρότυπα και τους
Η εγκατάσ
κανονισμο
ούς.
Ένας κατά
άλληλος διακό
όπτης απομόν
νωσης, που π
παρέχει πλήρη
η αποσύνδεση από την πα
αροχή ρεύματ
τος, είναι
ενσωματω
ωμένος στη μό
όνιμη καλωδίωση, τοποθεττημένος και εγκατεστημέν
ε
νος σύμφωνα
α με τους τοπικούς κανόνε
ες
δίωσης.
και κανονισμούς καλωδ
ης απομόνωσ
σης πρέπει να
α είναι εγκεκρ
ριμένου τύπου και να παρέ
έχει διαχωρισ
σμό επαφής κενού
κ
αέρος 3
Ο διακόπτη
mm σε όλο
ους τους πόλ
λους (ή σε όλους τους ενεεργούς αγωγο
ούς [φάσης], αν οι τοπικοίί κανόνες καλ
λωδίωσης
επιτρέπουν
ν αυτή την πα
αραλλαγή τω
ων απαιτήσεω
ων).
Ο διακόπτη
ης απομόνωσ
σης πρέπει να
α είναι εύκολα
α προσβάσιμο
ος από τον πε
ελάτη με εγκα
ατεστημένη την
τ
εστία.
Συμβουλευ
υτείτε τις τοπ
πικές πολεοδο
ομικές αρχές και υπηρεσίες, για οποιαδήποτε αμφιβο
ολία σχετικά με την
εγκατάστα
αση.
Χρησιμοπο
οιήστε φινιρίσ
σματα ανθεκτ
τικά στη θερμ
μότητα και εύκολα στον κα
αθαρισμό (π.χ
χ., κεραμικά πλακίδια) για
α τις
επιφάνειεςς των τοίχων γύρω από τη
ην εστία.

9.3
9
•
•
•
•

Πρ
ριν εγκατ
ταστήσε
ετε την ε
εστία, βεβαιωθε
β
είτε ότι

Αφ
φού εγκα
αταστήσ
σετε την
ν εστία, βεβαιωθ
β
θείτε ότιι

∆εν υπάρχ
χει πρόσβαση στο καλώδιο
ο τροφοδοσία
ας μέσω των θυρών
θ
των ντουλαπιών ή των συρταριών.
Υπάρχει αρ
ρκετή ροή κα
αθαρού αέρα από το εξωτεερικό των ντο
ουλαπιών προ
ος τη βάση τη
ης εστίας.
Αν η εστία
α είναι εγκατε
εστημένη πάν
νω από χώρο συρταριού ή ντουλαπιού, πρέπει να εγ
γκατασταθεί φραγμός
φ
προστασίας κάτω από τη βάση
β
της εστίίας.
θερμικής π
ης απομόνωσ
Ο διακόπτη
σης πρέπει να
α είναι εύκολα
α προσβάσιμο
ος από τον πε
ελάτη.
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9.4
9

Πριιν από την
τ
τοπο
οθέτηση
η των βρ
ραχιόνων
ν στερέω
ωσης

πει να τοποθε
ετηθεί σε σταθερή και ομα
αλή επιφάνεια
α (χρησιμοποιήστε τη συσ
σκευασία). Μη
ην ασκείτε
Η μονάδα πρέπ
δύ
ύναμη στα χεειριστήρια που
υ προεξέχουν
ν από την εσττία.

9.5
9

Ρύθ
θμιση θέ
έσης βραχιόνων
ν

Στ
τερεώστε την
ν εστία στην επιφάνεια
ε
εργ
γασίας, βιδών
νοντας τους 2 βραχίονες στο
σ κάτω μέρ
ρος της εστίας
ς (βλ. εικόνα)
με
ετά την εγκαττάσταση. Ρυθ
θμίστε τη θέσ
ση των βραχιό
όνων, ανάλογ
γα με το πάχο
ος του πάγκο
ου.
Βραχίονα
ας

ΕΣΤΙΑ Μ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟ
ΟΣ

ΕΣΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟ
Μ
ΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Σ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Σ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Σ

ε καμία περίπ
πτωση δεν επιτρέπεται οι βραχίονες
β
να έρθουν σε επ
παφή με τις εσωτερικές
ε
επ
πιφάνειες του
υ πάγκου μετά
ά
Σε
τη
ην εγκατάσταση (βλ. εικόν
να).

9.6
9 Προε
ειδοποιή
ήσεις
1..

Η επαγωγιική εστία πρέπει να εγκατα
ασταθεί από εεξειδικευμένο
ο προσωπικό ή τεχνικούς. Μπορούμε να θέσουμε σττη
ας ειδικούς επ
παγγελματίες
ς. Μην εκτελέέσετε ποτέ τη διαδικασία οι
ο ίδιοι.
διάθεσή σα
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2..
3..
4..
5..
6..

Η εστία δεεν πρέπει να εγκατασταθεί
ε
απευθείας π άνω από πλυ
υντήριο πιάτω
ων, ψυγείο, κ
καταψύκτη, πλυντήριο ή
στεγνωτήρ
ριο ρούχων, καθώς
κ
η υγρα
ασία ενδέχετα
αι να καταστρ
ρέψει τα ηλεκ
κτρονικά της εστίας
Η επαγωγιική εστία πρέπει να εγκατα
ασταθεί κατά τρόπο που η καλύτερη ακτινοβολία τη
ης θερμότητα
ας μπορεί να
στεί ότι θα αυξήσει την αξιοπιστία της.
εξασφαλισ
Ο τοίχος κ
και η ζώνη επαγωγικής θερ
ρμότητας πάν
νω από την επιφάνεια του πάγκου πρέπ
πει να είναι ανθεκτική
α
στη
η
θερμότητα
α.
Για να απο
οφύγετε οποια
αδήποτε ζημιά, η διπλή σττρώση και η κόλλα
κ
πρέπει να είναι ανθ
θεκτικές στη θερμότητα.
θ
∆εν πρέπεει να χρησιμοπ
ποιείται ατμοκαθαριστής.

9.7
9 Σύνδ
δεση της
ς εστίας στην ηλ
λεκτρική
ή παροχ
χή
Αυττή η εστία πρέπε
ει να συνδεθεί στην
σ
ηλεκτρική π
παροχή μόνο απ
πό κατάλληλα εξ
ξειδικευμένο άτο
ομο. Πριν συνδέ
έσετε την εστία στην
ηλεεκτρική παροχή, ελέγξτε ότι:
1. Το οικιακό σύσ
στημα καλωδίωσ
σης είναι κατάλλ
ληλο για την ισχύ που αντλεί η εστία.
οιχεί στην τιμή που
π
δίνεται στην
ν πινακίδα ονομαστικών στοιχείων
2. Η τάση αντιστο
αλωδίου τροφοδ
δοσίας ρεύματοςς μπορούν να αντέξουν στο φορτίο που καθορ
ρίζεται στην πινα
ακίδα ονομαστικ
κών
3. Οι τομές του κα
οιχείων.
στο
Για τη σύνδεση της
ς εστίας με την παροχή
π
ρεύματο
ος, μην χρησιμο
οποιείτε αντάπτο
ορες, μειωτήρες ή συσκευές διακλάδωσης, καθώς
ενδ
δέχεται να προκα
αλέσουν υπερθέ
έρμανση και πυρ
ρκαγιά.
Το καλώδιο τροφοδ
δοσίας ρεύματος
ς δεν πρέπει να έρχεται σε επαφ
φή με καυτά μέρη και πρέπει να
α τοποθετηθεί κατά
κ
τρόπο που η
ρμοκρασία του να
ν μην υπερβαίν
νει τους 75 °C σ
σε καμία περίπτω
ωση.
θερ

•
•
•
•
•

Κίτρινο/Πράσινο

Μαύρο

Καφέ

Γκρι

Μπλε

Κίτρινο/Πράσινο

Μαύρο

Καφέ

Γκρι

Μπλε

Κίτρινο/Πράσινο

Μαύρο

Καφέ

Γκρι

Μπλε

αθέστε σε έναν ηλεκτρολόγο
η
να
α ελέγξει αν το ο
οικιακό σύστημα
α καλωδίωσης είναι κατάλληλο χωρίς μετατροπ
πές. Οποιεσδήπο
οτε
Ανα
μεττατροπές πρέπει να πραγματοπο
οιούνται μόνο απ
πό εξειδικευμένο
ο ηλεκτρολόγο.

Αν το καλώ
ώδιο φέρει ζη
ημιά ή χρήζει αντικατάστα σης, η εργασ
σία πρέπει να πραγματοπο ιηθεί από τον
ν αντιπρόσωπ
πο
πωλήσεων
ν με ειδικά ερ
ργαλεία, για να
ν αποφευχθο
ούν τυχόν ατ
τυχήματα.
Αν η συσκ
κευή συνδέετα
αι απευθείας με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής,
π
θα πρέπει να τοπ
ποθετήσετε ένα
έ
διακόπτη
κυκλώματο
ος με ελάχισττο άνοιγμα 3 mm μεταξύ ττων επαφών..
Ο τεχνικόςς θα πρέπει να
ν βεβαιωθεί ότι
ό έχει γίνει σωστή σύνδε
εση και είναι συμβατή με ττους κανονισ
σμούς της τάσ
σης
του ρεύματος.
έπει να είναι λυγισμένο
λ
ήσ
συμπιεσμένο..
Το καλώδιο δεν θα πρέ
ε
τακ
κτικά και να α
αντικαθίστατα
αι μόνο από εξουσιοδοτημ
ε
ένους τεχνικούς.
Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται

νεια και το κα
αλώδιο τροφο
οδοσίας της εεστίας δεν πρέ
έπει να είναι προσβάσιμα μετά την εγκ
κατάσταση.
Η κάτω επιφάν
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Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφω
ωνα με την ευρω
ωπαϊκή οδηγία 2
2012/19/ΕΕ περ
ρί
Αποβλήτων Ηλεκτρικού
ύ και Ηλεκτρονικ
κού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφ
φαλίζοντας τη σω
ωστή
απόρριψ
ψη αυτής της συ
υσκευής, βοηθάτ
τε στην πρόληψ
ψη οποιασδήποτεε ζημιάς προς το
ο
περιβάλ
λλον και την ανθ
θρώπινη υγεία, που μπορεί να προκαλούνταν
π
δ
διαφορετικά, αν η απόρριψη
γινόταν με λάθος τρόπο
ο.
Το σύμβ
βολο στο προϊόν
ν υποδεικνύει ότ
τι δεν πρέπει να το χειρίζεστε ω
ως συνηθισμένο οικιακό
απόρριμ
μμα. Πρέπει να ττο μεταφέρετε ένα
έ
σημείο συλλ
λογής όπου γίνετται ανακύκλωση
η
ηλεκτρικών και ηλεκτρο
ονικών αγαθών.

ΑΠ
ΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε
ε
το
ο προϊόν μαζί μ
με τα υπόλοιπα
α
οικιακά απορρίμ
μματα. Πρέπει
να
α συλλέγεται ξ
ξεχωριστά και
να
α υποβάλλεται σε ειδική
επ
πεξεργασία.

Αυτή η συσκευή απαιτεεί ειδική διάθεση
η αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον χειρ
ρισμό, την περισ
συλλογή και την
ν ανακύκλωση το
ου προϊόντος αυ
υτού, παρακαλο
ούμε
επικοινω
ωνήστε με τις αρ
ρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορρ
ριμμάτων ή
με το κα
ατάστημα από ό
όπου προμηθευτ
τήκατε το προϊόν
ν.
Για περισσότερες πληρο
οφορίες σχετικά
ά με τον χειρισμό
ό, την περισυλλλογή και την ανα
ακύκλωση
του προ
οϊόντος αυτού, π
παρακαλούμε επ
πικοινωνήστε με τις αρμόδιες το
οπικές αρχές, την υπηρεσία
διάθεση
ης οικιακών απορ
ρριμμάτων ή με
ε το κατάστημα από
α
όπου προμη
ηθευτήκατε το προϊόν.
π
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