
 
 

Οδηγίες Εγκατάστασης ES HB20165 

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 5cm 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 είναι 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 του πάγκου εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3mm. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία έχει καλό εξαερισμό και ότι 

δεν είναι φραγμένη η είσοδος και η έξοδος του 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 760mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διασφάλιση επαρκούς εξαερισμού  

Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία έχει καλό εξαερισμό και ότι δεν είναι φραγμένη η είσοδος 

και η έξοδος του 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 ανθεκτική σε θερμοκρασία τουλάχιστον 150οC, για να μην ξεκολλήσει το 

πλαίσιο.  

Ο πίσω τοίχος, η πλαϊνή και οι γύρω επιφάνειες πρέπει να μπορούν να αντέξουν σε 

θερμοκρασία 90οC. 

 

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). 

 

 

 



 
 

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

 
 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να έρθουν οι βραχίονες σε επαφή με τις εσωτερικές 

επιφάνειες του πάγκου μετά την εγκατάσταση (βλέπε εικόνα). 

Προσοχή  

1. Η κεραμική εστία μαγειρέματος πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο 

προσωπικό ή τεχνικούς. Μην εκτελέσετε ποτέ τη διαδικασία εσείς οι ίδιοι. 

2.  Η κεραμική εστία μαγειρέματος δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά ή πάνω σε 

εξοπλισμό ψύξης, πλυντήρια πιάτων και περιστροφικά στεγνωτήρια.  

3. Η κεραμική εστία μαγειρέματος πρέπει να εγκαθίσταται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η καλύτερη ακτινοβολία της θερμότητας για σωστή απόδοση κατά τη 

λειτουργία.  

4. Ο τοίχος και η ζώνη επαγωγικής θερμότητας επάνω από την επιφάνεια εργασίας 

πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.  

5. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά, η διπλή στρώση και η κόλλα πρέπει να είναι 

ανθεκτικές στη θερμότητα.  

6. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής για τον καθαρισμό των εστιών. 

Σύνδεση της εστίας στην ηλεκτρική παροχή  

Η τροφοδοσία πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ή με μονοπολικό 

ασφαλειοδιακόπτη. Ο τρόπος σύνδεσης παρουσιάζεται πιο κάτω. 

 



 
 

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 3mm 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 από κατάλληλα 

εκπαιδευμένο πρόσωπο. 

Δεν πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην κάτω επιφάνεια και το καλώδιο τροφοδοσίας 

της εστίας μετά την εγκατάσταση. 

 

 


