
 

Οδηγίες Εγκατάστασης ES 9310 G 

 

Εγκατάσταση 

Προειδοποίηση: 

• Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς και η χρήση της να γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
• Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η παροχή αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος 

είναι συμβατή με τον τύπο που αναγράφεται στην ενδεικτική πινακίδα. 
• Στις περιπτώσεις όπου αυτή η συσκευή εγκαθίσταται σε θαλάσσιο σκάφος ή σε 

τροχόσπιτο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο θέρμανσης χώρου. 
• Η εγκατάσταση του σωλήνα αερίου και του καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει 

να εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με κανένα μέρος 

της συσκευής. 
 

Προσοχή 

▪ 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 συσκευασία από τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν 

έχει υποστεί βλάβη και το καλώδιο σύνδεσης είναι σε άθικτη κατάσταση. Σε 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 85οC επιπλέον της θερμοκρασίας περιβάλλοντος του δωματίου στο 

οποίο βρίσκεται, ενώ χρησιμοποιείται. 

▪ Σε περίπτωση που οι φλόγες της εστίας σβήσουν τυχαία, απενεργοποιείστε τον 

καυστήρα με το κουμπί ελέγχου 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 εγκατεστημένες οι εστίες.  

▪ 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, όπως η αύξηση του επιπέδου του 

μηχανισμού αερισμού στις περιπτώσεις όπου υπάρχει. 

 

 



 

 

Τοποθέτηση 

▪ Μην τροποποιείτε τη συσκευή.  

▪ Πριν από την εγκατάσταση, διασφαλίστε ότι οι τοπικές συνθήκες διανομής (φύση 

του αερίου και πίεση αερίου) και η ρύθμιση της συσκευής είναι συμβατές.  

▪ 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 τέτοιο τρόπο που να μην βρίσκονται σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής 

το οποίο αναπτύσσει μεγάλη θερμότητα.  

▪ 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 τον πάγκο εργασίας, ακριβώς δίπλα στη 

συσκευή πρέπει να είναι κατασκευασμένες από μη εύφλεκτο υλικό. Η 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 να είναι σωστά τοποθετημένο  

-Ο διασπορέας φλόγας να έχει τοποθετηθεί σωστά  

-Η εστία να είναι κατακόρυφα ευθυγραμμισμένη με την κεφαλή του εγχυτήρα.  

▪ 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 τέτοιο 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.  

 

 

 

 



 

Τοποθέτηση 

Αυτή η συσκευή πρέπει να εντοιχίζεται σε πάγκο 

κουζίνας ή πάνω σε επιφάνεια εργασίας, εφόσον 

τηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις: 

▪ Τα άκρα της επιφάνειας μαγειρέματος πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 60mm από τον πλαϊνό ή τον πίσω τοίχο. 

▪ 700mm μεταξύ του υψηλότερου σημείου της επιφάνειας 

μαγειρέματος (περιλαμβανομένων των εστιών) και της 

κάτω επιφάνειας οποιασδήποτε οριζόντιας επιφάνειας 

που βρίσκεται ακριβώς επάνω της.  

▪ 400mm 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 50mm από το εξωτερικό άκρο της μαγειρικής 

επιφάνειας. 

▪ Απόσταση ασφάλειας 50mm γύρω από τη συσκευή και μεταξύ της επιφάνειας της 

εστίας και τυχόν εύφλεκτων υλικών. 

▪ Πρέπει να υπάρχει διάκενο τουλάχιστον 25mm και όχι μεγαλύτερο των 74mm μεταξύ 

της κάτω πλευράς της συσκευής και οποιασδήποτε επιφάνειας βρίσκεται κάτω από 

αυτήν. 

▪ Ο 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. 

 

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 3mm.  

Το εύρος του σπόγγου είναι 10mm. 

 



 

Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη για να σφραγίσετε το άνοιγμα της 

συσκευής. Αυτό θα καταστήσει δυσχερή την αφαίρεση της 

συσκευής 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. 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. 

 

Σύνδεση αερίου 

▪ Η εγκατάσταση και η σύνδεση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης στη χώρα όπου πρόκειται να 

τοποθετηθεί η συσκευή.  

▪ Αυτή η συσκευή μπορεί για να χρησιμοποιηθεί με υγραέριο ή με φυσικό αέριο. Η 

μετατροπή για χρήση με υγραέριο ή με φυσικό αέριο πρέπει να γίνεται μόνο από 

ειδικευμένο άτομο. 

 

 

 

 

 

▪ 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.  

▪ Είναι προς το συμφέρον σας και προς το συμφέρον της ασφάλειας σας να 

διασφαλίζετε ότι τηρείται ο νόμος.  

▪ 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) 

Προδιαγραφές αερίου 

 

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. 

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 ξεκινήσετε, κλείστε την παροχή αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή. 

 

 



 

 

 

▪ Μην αποσυναρμολογείτε τον άξονα του ρυθμιστή φλόγας. Σε περίπτωση 

δυσλειτουργίας αλλάξτε ολόκληρο το ρυθμιστή.  

▪ Πριν την επανατοποθέτηση των εστιών στη επιφάνεια του πάγκου, βεβαιωθείτε 

ότι ο εγχυτήρας δεν είναι φραγμένος.  

▪ Πρέπει να εκτελείται πλήρης έλεγχος λειτουργίας και έλεγχος για πιθανές 

διαρροές (όπως με νερό, σαπούνι ή ανιχνευτή 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. 


