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Πριν από τη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε 
προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το γιατί µπορεί να το 
χρειαστείτε στο µέλλον.
Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να τη σβήνετε. 
Μην αποσυναρµολογήσετε ή συναρµολογήσετε κάποιο 
εξάρτηµα µόνοι σας. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε 
µόνοι σας τη συγκεκριµένη επαγωγική εστία µαγειρέµατος.
Μην αγγίξετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας µε βρεγµένα 
χέρια. Μη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αν χαλάσει το 
καλώδιο τροφοδοσίας ή αν το φις του δεν µπαίνει σωστά 
στην πρίζα.
Ποτέ µη λυγίσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και µην το 
προσαρτήσετε σε άλλα εξαρτήµατα και ποτέ µην το πιέσετε 
υπερβολικά δυνατά. Σε περίπτωση που πάθει ζηµιά, πρέπει 
να επισκευαστεί από ηλεκτρολόγο για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αντικαταστήσετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας µόνοι σας.
Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή επιφάνεια 
εργασίας και µετακινήστε όσα είδη βρίσκονται κοντά της 
ώστε να απέχουν τουλάχιστον 10 εκατοστά.
Ποτέ µη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε γυµνή φλόγα 
ούτε σε σηµεία όπου µπορεί να είναι εκτεθειµένη στο νερό.
Ποτέ µη βυθίσετε τη συσκευή µέσα στο νερό ή σε 
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Ποτέ µη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε χώρο όπου έχουν 
πρόσβαση τα παιδιά. 
Ποτέ µη θερµάνετε άδειο µαγειρικό σκεύος και φροντίστε να 
µη µαγειρεύετε τα φαγητά περισσότερο απ' όσο χρειάζεται 
γιατί µπορεί να πάθει ζηµιά η συσκευή.
Μην τοποθετήσετε µεταλλικά αντικείµενα, π.χ. µαχαίρια, 
πιρούνια, κουτάλια ή καπάκια, πάνω στην εστία 
µαγειρέµατος γιατί µπορεί να πυρακτωθούν.
Μη µετακινήσετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
Προσέξτε να µην µπει ποτέ µεταλλικό σύρµα ή οποιοδήποτε 
άλλο αντικείµενο µέσα στις οπές εισόδου αέρα.
Προσέξτε να µην πέσει κάποιο αντικείµενο πάνω στην εστία 
µαγειρέµατος. Αν τυχόν ραγίσει, σβήστε την αµέσως, 
αποσυνδέστε την από την πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου και 
δώστε την για επισκευή. 
Το συνολικό βάρος του µαγειρικού σκεύους και του φαγητού 
που περιέχει δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 κιλά, γιατί αλλιώς η 
συσκευή µπορεί να πάθει ζηµιά ή να µη λειτουργήσει 
σωστά.
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή συνεχώς για 
πάνω από 4 ώρες. Αν χρειαστεί να παρατείνετε τη χρήση 
της, είναι απολύτως αναγκαίο να κάνετε πρώτα ένα 
διάλειµµα 30 λεπτών.
Μη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή πάνω σε χαλιά, πατάκια ή 
τραπεζοµάντιλα, γιατί µπορεί να φράξουν οι οπές 
εξαερισµού.
Στη διάρκεια του µαγειρέµατος η υψηλή θερµοκρασία του 
µαγειρικού σκεύους περνά και στη συσκευή. Γι' αυτό δεν 
πρέπει να την αγγίξετε αµέσως µόλις τελειώσει το µαγείρεµα.

Μη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικό 
φούρνο, κουζίνα υγραερίου ή άλλη παρόµοια συσκευή.
Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, µην αφήνετε το 
καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεµένο στην ηλεκτρική πρίζα. 
Στη διάρκεια της λειτουργίας µπορεί να ακουστούν µερικοί 
ήχοι υψηλής συχνότητας. Προέρχονται από τα µεταλλικά 
εξαρτήµατα του µαγειρικού σκεύους, δεν υποδεικνύουν 
κάποια βλάβη και µπορείτε να τους σταµατήσετε 
µετακινώντας λίγο το µαγειρικό σκεύος. Στη διάρκεια της 
λειτουργίας µπορεί να ακούσετε τον ήχο του ανεµιστήρα, 
επειδή λειτουργεί κατά διαστήµατα για να µειώνει την 
εσωτερική θερµοκρασία.
Μην τοποθετήσετε χαρτί ανάµεσα στο µαγειρικό σκεύος και 
την εστία µαγειρέµατος γιατί το χαρτί µπορεί να πάρει φωτιά.
Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε αντικείµενο µε 
µαγνητισµό, π.χ.: ραδιόφωνο, τηλεόραση, τραπεζική κάρτα ή 
κασέτα ήχου/βίντεο.
Η συγκεκριµένη συσκευή δεν είναι σχεδιασµένη για να 
χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των 
παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές ή νοητικές ικανότητες ή µε 
µειωµένες κάποιες αισθήσεις ή από άτοµα που δεν διαθέτουν 
πείρα ή γνώσεις, εκτός αν τους επιτηρεί ή τους δώσει εκ των 
προτέρων οδηγίες κάποιος που είναι υπεύθυνος για την 
ασφάλειά τους. 
Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να µην τα αφήσετε να 
παίζουν µε τη συσκευή.
Η συγκεκριµένη συσκευή δεν είναι σχεδιασµένη για λειτουργία 
µε χρήση χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
Η εγκατάσταση της µονάδας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 
τους σχετικούς εθνικούς κανονισµούς.

Σηµαντικό
Απαγορεύεται αυστηρά να αντικαταστήσετε µονοί σας το 
καλώδιο τροφοδοσίας προς αποφυγή κίνδυνων, αν πάθει 
κάποια ζηµιά, πρέπει να το αντικαταστήσει το τµήµα service  
όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Επεξήγηση συσκευής 
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Οδηγίες λειτουργίας 
Σηµείωση: Η συγκεκριµένη συσκευή συνδυάζει δύο 
ανεξάρτητες µονάδες που µπορούν να λειτουργούν είτε 
αυτόνοµα είτε από κοινού. Εσείς αποφασίζετε ποιον 
συνδυασµό θα επιλέξετε. Η µέγιστη ισχύς είναι 3.400 W και 
µπορείτε να ρυθµίσετε την αριστερή µονάδα για 
λειτουργία ως τα 1.800 W και τη δεξιά µόνο ως τα 1.600 W, 
ενώ τόσο η αριστερή όσο και η δεξιά µονάδα µπορούν να 
λειτουργήσουν σε θερµοκρασία (TEMP) έως και 240° 
ταυτόχρονα. 

1. Πιέστε το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. 
2 .  Ρύθµ ιση  ισχύος :  Π ι έστε  πρώτα  το  κουµπί  
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  και ύστερα πιέστε το 
πλήκτρο MENU µία φορά για 5 δευτερόλεπτα. Παρουσιάζεται 
η ένδειξη    , που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία τροφοδοσίας. Ρυθµίστε την ισχύ µε τα πλήκτρα 
«      » και «      » σε ένα από τα εξής επίπεδα: 400 W, 800 W, 
1.000 W, 1.200 W, 1.400 W, 1.600 W, 1.800 W ή 2.000 W.
3. Ρύθµιση θερµοκρασίας: Πιέστε ξανά το πλήκτρο MENU, 
ωσότου παρουσιαστεί η ένδειξη           , που υποδεικνύει ότι 
έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία τροφοδοσίας. Ρυθµίστε τη 
θερµοκρασία µε τα πλήκτρα «     » και «      » σε ένα από τα εξής
επίπεδα: 60 / 100 / 140 / 180 / 220 / 240 Βαθµούς Κελσίου
4. Ρύθµιση χρονοδιακόπτη: Στη λειτουργία τροφοδοσίας 
(POWER) ή θερµοκρασίας (TEMPERATURE) πιέστε µια φορά 
το πλήκτρο TIME (TIMER) για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
αυτόµατης διακοπής του µαγειρέµατος. Παρουσιάζεται η 
ένδειξη 
1) Προτού περάσουν 5 δευτερόλεπτα, πιέστε το πλήκτρο     ή 
το πλήκτρο     για να ρυθµίσετε τις ώρες έχοντας υπόψη ότι η 
µέγιστη κάλυψη είναι 23 ώρες και 59 λεπτά. Μπορείτε να 
πιέσετε παρατεταµένα τα πλήκτρα     και     για κύλιση στους 
αριθµούς ή να τα πιέσετε σύντοµα για κύλιση σε έναν προς 
έναν αριθµό. 
Σηµείωση: Αν δεν ρυθµίσετε την ώρα προτού περάσουν 5 
δευτερόλεπτα, η λειτουργία ακυρώνεται. 
2) Ρύθµιση λεπτών: η κλίµακα για τη ρύθµιση των λεπτών 
περιέχει τιµές από το 0 ως το 59. Αν δεν ρυθµίσετε τα λεπτά 
προτού περάσουν 5 δευτερόλεπτα, η λειτουργία ακυρώνεται. 
3) Πιέστε το πλήκτρο TIME (TIMER) για να επιβεβαιώσετε τη 
ρύθµισή σας. Από τη συσκευή θα ακουστεί τόνος µπιπ. 
5. Η συσκευή παύει να λειτουργεί αυτόµατα αν δεν πιέσετε 
κάποιο πλήκτρο για 2 ώρες.

Λειτουργία
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ηλεκτρική πρίζα 
ανεξάρτητου δικτύου. Οι λυχνίες ανάβουν για 1 δευτερόλεπτο 
και ύστερα σβήνουν. Παρουσιάζεται η ένδειξη « - - - -», που 
υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί.
2. Τοποθετήστε το µαγειρικό σκεύος στο κέντρο της 
θερµαντικής εστίας. 
3. Πιέστε το πλήκτρο     . Στην οθόνη LED θα εµφανιστεί η 
ένδειξη «0 0 0 0».
4. Πιέστε µία φορά το πλήκτρο των λειτουργιών (MENU) και 
στην οθόνη LED θα εµφανιστεί η αντίστοιχη ισχύς. Μόλις 
αρχίσει να λειτουργεί ο ανεµιστήρας, η προεπιλεγµένη ισχύς 
για την αριστερή µονάδα είναι 1.800 W και για τη δεξιά 

1.600 W και µπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις 
πιέζοντας το     ή το    . Αν δεν είναι στη θέση του το 
µαγειρικό σκεύος, στην οθόνη LED εµφανίζεται η ένδειξη 
«E0» και η συσκευή εκπέµπει τόνο µπιπ ανά 3 
δευτερόλεπτα. Αν βάλετε στη σωστή θέση το µαγειρικό 
σκεύος προτού περάσουν 60 δευτερόλεπτα, η συσκευή 
επιστρέφει αµέσως στην κατάσταση αναµονής. Αν δεν 
τοποθετήσετε το σκεύος προτού περάσουν τα 60 
δευτερόλεπτα, η συσκευή και πάλι επιστρέφει στην 
κατάσταση αναµονής. 
3. Πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στις ρυθµίσεις 
της θερµοκρασίας (TEMP). Η προεπιλεγµένη θερµοκρασία 
είναι 240°C και µπορείτε να τη ρυθµίσετε πιέζοντας το     ή 
το    . Μόλις ανέβει η θερµοκρασία και φτάσει στην τιµή που 
δώσατε, το πρόγραµµα περνά στην αυτόµατη λειτουργία 
προστασίας. 
Σηµείωση: Μπορείτε να επαναφέρετε τη λειτουργία πιέζοντας 
το πλήκτρο MENU ανά πάσα στιγµή κατά τη λειτουργία της 
συσκευής. 
4. Την ώρα που χρησιµοποιείτε τη λειτουργία ισχύος 
(POWER) ή θερµοκρασίας (TEMP), πιέζοντας το πλήκτρο 
TIME µπορείτε να ρυθµίσετε πόση ώρα θα λειτουργήσει η 
συσκευή προτού διακοπεί αυτόµατα η λειτουργία της. 
1) Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, εµφανίζονται 
εναλλάξ οι ενδείξεις για την ισχύ και τη χρονική διάρκεια.  
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ισχύ πιέζοντας το    ή το    . 
2) Αφού καθορίσετε την ώρα, πιέστε το     ή το     για να 
ρυθµίσετε τη θερµοκρασία. Οι ενδείξεις για την ισχύ και τη 
χρονική διάρκεια εµφανίζονται εναλλάξ. 
Σηµείωση: Όταν έχετε ορίσει αυτόµατη διακοπή λειτουργίας, 
µπορείτε να σβήσετε τη µονάδα πιέζοντας το    . Μόλις 
απενεργοποιηθεί η συσκευή, ακυρώνεται η ρύθµιση του 
χρονοδιακόπτη. Εποµένως, αν θέλετε να συνεχίσετε το 
µαγείρεµα, θα χρειαστεί να τον επαναφέρετε.
5. Μόλις φτάσει η ώρα που έχετε καθορίσει µέσω του 
χρονοδιακόπτη, η λειτουργία της µονάδας διακόπτεται 
αυτόµατα και όλες οι ενδείξεις σβήνουν.  
Σηµείωση: Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να διακόψετε 
προσωρινά τη διαδικασία πιέζοντας το    . Όταν τελειώσει το 
πρόγραµµα του µαγειρέµατος, ο ανεµιστήρας ψύξης 
συνεχίζει να λειτουργεί επί 30 δευτερόλεπτα.
6. Όταν τελειώσει το µαγείρεµα, αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από την επιτοίχια πρίζα. 

Προετοιµασία
Οι επαγωγικές εστίες µαγειρέµατος δηµιουργούν 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο για να θερµάνουν τα µαγειρικά 
σκεύη. Όταν θερµαίνεται η κεραµική εστία, υπάρχει ελάχιστη 
απώλεια ενέργειας υπό τη µορφή θερµότητας γιατί η 
περισσότερη θερµότητα µεταφέρεται στο φαγητό.
Επειδή η περισσότερη θερµότητα απορροφάται από το 
µαγειρικό σκεύος, αν αγγίξετε την επιφάνεια µαγειρέµατος 
θα διαπιστώσετε ότι παραµένει κρύα σε αντίθεση µε τους 
περισσότερους άλλους τύπους εστιών µαγειρέµατος, 
πράγµα που σας δίνει τη δυνατότητα να µαγειρέψετε 
γρήγορα µε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και µικρότερη 
κατανάλωση ενέργειας.
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Πλεονεκτήµατα της επαγωγικής εστίας
1. Αποτελεσµατικότητα, εξοικονόµηση ενέργειας και 
περιβαλλοντική προστασία: το σώµα της εστίας θερµαίνει τα 
εξαρτήµατα χωριστά και, συνεπώς, η µεταφορά της 
θερµότητας είναι πολύ οικονοµική και έχουµε σηµαντική 
εξοικονόµηση ενέργειας. Κατά το µαγείρεµα σε επαγωγική 
εστία δεν υπάρχει ορατή φλόγα, καπνός ή αέριο και έτσι 
προστατεύεται το περιβάλλον µας.
2. Ευρύτερη κλίµακα ισχύουσας τάσης: Η συσκευή ρυθµίζει 
αυτόµατα την ισχύ ανάλογα µε την τάση εισόδου, οπότε 
αποτρέπονται τα προβλήµατα από ενδεχόµενη υπέρταση. 
3. ∆ιακοπή για λόγους ασφάλειας: Η µονάδα διαθέτει 
προστασία από υπέρταση, υπόταση και αιφνίδιες αλλαγές 
τάσης. Το σύστηµα ρύθµισης της θερµοκρασίας είναι 
γρήγορο και ακριβές.
4. Λειτουργία ανίχνευσης της ποιότητας του µαγειρικού 
σκεύους και λειτουργία προστασία αν δεν έχετε τοποθετήσει 
σκεύος: Η µονάδα µπορεί να ανιχνεύσει αν το υλικό ή το 
µέγεθος του σκεύους είναι κατάλληλο. Όταν αποµακρύνετε 
το µαγειρικό σκεύος, η εστία παύει αµέσως να θερµαίνεται 
και σβήνει σε 60 δευτερόλεπτα. Η γρήγορη ή αργή 
αποµάκρυνση του σκεύους δεν έχει καµία σηµασία γιατί δεν 
προκαλεί ζηµιά στην επαγωγική εστία.
5. Αυτόµατη διαγνωστική λειτουργία και αυτόµατη διακοπή 
λειτουργίας ύστερα από 2 ώρες: Η συσκευή µπορεί να 
ανιχνεύσει αν η επαγωγική εστία λειτουργεί µε τον 
ενδεδειγµένο τρόπο. Αν η µονάδα δεν χρησιµοποιηθεί για 
πολλή ώρα, απενεργοποιείται αυτόµατα ύστερα από δύο 
ώρες. Η λειτουργία αυτή εγγυάται την πλήρη ασφάλεια.
6. Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικά επίπεδα για την ισχύ 
και τη θερµοκρασία: Οι εύκολες και πρακτικές ρυθµίσεις 
προσαρµόζονται σε όλες τις ανάγκες σας. Επιπλέον, η 
λειτουργία αντιστάθµισης του ελέγχου της θερµοκρασίας 
διευκολύνει τη ρύθµιση της θερµοκρασίας µε ακρίβεια.
7. Λειτουργία θα διαφορετική θερµαντική ισχύ: Υπάρχουν 
διαθέσιµα διάφορα επίπεδα θέρµανσης τα οποία µπορείτε 
να καθορίσετε.

Μηχανισµός προστασίας και ασφαλείας
1. Λειτουργία προστασίας από υπέρταση και υπόταση. 
Όταν η τάση εισόδου είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά 
χαµηλή, η επαγωγική εστία τη ρυθµίζει αυτόµατα.
2. Σύστηµα προστασίας µέσω ανίχνευσης µετάλλων.
Ανίχνευση µεταλλικού σκεύους που είναι φτιαγµένο από 
σίδερο και έχει διάµετρο µικρότερη από 80 χιλιοστά. Στην 
περίπτωση αυτή, διακόπτεται η παροχή ρεύµατος για να 
αποτραπεί η υπερθέρµανση. 
3. Σύστηµα προστασίας αν δεν υπάρχει τοποθετηµένο 
σκεύος ή αν δεν είναι τοποθετηµένο σωστά. 
Όταν δεν έχετε τοποθετήσει σκεύος πάνω στη θερµαντική 
εστία, αν δεν έχετε τοποθετήσει το σκεύος κατάλληλα στο 
κέντρο της εστίας ή αν το υλικό του σκεύους δεν είναι 

κατάλληλο: διακόπτεται η παροχή ρεύµατος και εκπέµπεται 
ακουστικό σήµα για να αποτραπεί η τοποθέτηση 
ακατάλληλων σκευών πάνω στην εστία.
4. Σύστηµα προστασίας από υπερβολικά υψηλή 
θερµοκρασία. Όταν η θερµοκρασία της εστίας ανεβαίνει 
υπερβολικά, η συσκευή αυτόµατα διακόπτει την παροχή 
ρεύµατος και εκπέµπει παρατεταµένο ακουστικό σήµα 
προειδοποίησης ωσότου η θερµοκρασία επανέλθει στα 
φυσιολογικά επίπεδα.
5. Σύστηµα προστασίας από πλήγµατα λόγω υπέρτασης.  
Αν προκύψει σύντοµη υπέρταση κατά τη λειτουργία (όπως 
σε περίπτωση κεραυνού), γίνεται αυτόµατη διακοπή 
λειτουργίας της επαγωγικής εστίας και αυτόµατη 
επανεκκίνησή της ύστερα από ένα λεπτό.

Μαγειρικά σκεύη που ενδείκνυνται για επαγωγική εστία
Τα µαγειρικά σκεύη που ενδείκνυται για µαγείρεµα σε 
επαγωγική εστία είναι τα εξής:
- Σκεύη από ανοξείδωτο ατσάλι µε σιδερένια βάση
- Σκεύη από χυτοσίδηρο 
- Σκεύη από σιδηρούχα µέταλλα (µαγνητικά)

Τα µαγειρικά σκεύη που ενδείκνυται για µαγείρεµα
σε επαγωγική εστία έχουν το εξής εικονόγραµµα:

Η βάση όλων των µαγειρικών σκευών πρέπει να είναι 
επίπεδη µε διάµετρο από 16,5 έως 26 εκατοστά.

2. Τα µαγειρικά σκεύη που δεν ενδείκνυται για µαγείρεµα σε 
επαγωγική εστία είναι τα εξής:

- Κεραµικά σκεύη 
- Πυρίµαχα γυάλινα σκεύη
- Πήλινα σκεύη
- Χάλκινα ή αλουµινένια σκεύη
- Σκεύη µε πόδια
- Σκεύη µε κυρτό πυθµένα
- Σκεύη µε διάµετρο βάσης κάτω από 16,5 εκατοστά

Φροντίδα και συντήρηση
1. Προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισµού και συντήρησης 
της συσκευής, αποσυνδέστε το φις της από την ηλεκτρική 
πρίζα.
2. Αν η κεραµική εστία είναι λερωµένη, σκουπίστε την µε υγρό 
πανί ή, αφού τη σκουπίσετε επιµελώς, χρησιµοποιήστε ειδικό 
απορρυπαντικό ή ειδική σκόνη.
3. Σκουπίστε το σώµα και τον πίνακα ελέγχου της συσκευής µε 
µαλακό υγρό πανί. Για να αφαιρέσετε επίµονους λιπαρούς 
λεκέδες, χρησιµοποιήστε ουδέτερη καθαριστική ουσία και 
ύστερα σκουπίστε την επιφάνεια µε µαλακό υγρό πανί για να 
αποµακρύνετε κάθε κατάλοιπο.
4. Ποτέ µην ξεπλύνετε τη συσκευή µε νερό και ποτέ µην τη 
βυθίσετε στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Γυάλινη κεραµική εστία

Μαγνητικό πεδίο

Ρεύµα/Ενέργεια επαγωγής

Μαγειρικό σκεύος µε βάση που
ενδείκνυται για επαγωγική εστία

 

ανοξείδωτο
ατσάλι

Σιδερένια 
πλάκα

σµαλτωµένο 
σίδηρο

σίδηρο 
ή σµαλτωµένο σίδηρο

χυτοσίδηρο σιδερένιο 
σκεύος

σιδερένια 
πλάκα



Σηµασία του συµβόλου "Κάδου απορριµάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον 
ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα. 
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία 
που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

5. Πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά. Προσέξτε να µην 
µπουν στη συσκευή έντοµα µέσα από τις οπές εξαερισµού, 
γιατί θα προκαλέσουν βλάβη. Χρησιµοποιήστε µπατονέτες 
από βαµβάκι για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τους λεκέδες από 
τις οπές εξαερισµού. Μπορείτε επίσης να τις καθαρίσετε 
βάζοντας λίγο απορρυπαντικό πάνω σε µια οδοντόβουρτσα.
6. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς προτού την 
καθαρίσετε και τη στεγνώσετε. Αποθηκεύστε την σε εντελώς 
οριζόντια θέση στην επιφάνεια εργασίας ή σε ντουλάπι.
7. Μην τοποθετήσετε κάποιο άλλο αντικείµενο πάνω στη 
συσκευή κατά την αποθήκευσή της.
Σηµείωση: Για τον καθαρισµό της συσκευής δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείτε ισχυρή ή λειαντική καθαριστική ουσία ούτε 
συρµάτινο σφουγγάρι, γιατί µπορεί να γρατζουνιστεί η 
κεραµική εστία και να µην µπορείτε να την καθαρίσετε εύκολα 
στο µέλλον.
Σηµείωση: Μη χρησιµοποιήσετε ισχυρή ή λειαντική 
καθαριστική ουσία για να καθαρίσετε την κεραµική εστία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
(µε βάση 1 λίτρο νερού) 

Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αν προκύψει κάποιο πρόβληµα κατά τη λειτουργία, 
ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί προτού πάτε τη 
συσκευή για επισκευή.

Η επαγωγική εστία παύει να θερµαίνεται όταν παρουσιάζονται 
οι βλάβες που ακολουθούν. Ύστερα από 3 δευτερόλεπτα στο 
κέντρο της οθόνης εµφανίζεται ο κωδικός της βλάβης. Πιέστε το 

πλήκτρο διακοπής παροχής ρεύµατος και η συσκευή θα 
περάσει στην κατάσταση αναµονής.

Τύπος συσκευής 

 
∆ιάρκεια

Κατανάλωση αερίου 
(ή ηλεκτρισµού)

Θερµική 
απόδοση

Επαγωγική εστία
6,7 

λεπτά
0,2 kw/ώρα 93%

Κουζίνα αερίου 8 λεπτά 0,05 κιλά 50%

Ηλεκτρική 
κουζίνα

12 
λεπτά

0,345 kw/ώρα 47%

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 
ΕΛΕΓΞΤΕ

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
συνδεδεµένο σε πρίζα, αλλά 
δεν ακούγεται τόνος µπιπ και η 
οθόνη δεν ανάβει όταν πιέσετε 
το πλήκτρο POWER

 

(ELECTRICITY).

 

Αν το καλώδιο είναι όντως συνδεδεµένο.

Μήπως έχει διακοπεί η παροχή ρεύµατος ή έχει 
καεί κάποια ασφάλεια.

Μήπως έχει διακοπεί η παροχή ρεύµατος.

Ακούγεται τόνος µπιπ επί 60 
δευτερόλεπτα και ύστερα η 
συσκευή σβήνει.   

Αν είναι κατάλληλο το µαγειρικό σκεύος. 

Αν το µαγειρικό σκεύος είναι κατάλληλα 
τοποθετηµένο στο κέντρο της εστίας.

Μήπως η διάµετρος του σκεύους είναι 
µεγαλύτερη από 12 εκατοστά.

Η µονάδα ξαφνικά παύει να 
θερµαίνει κατά τη λειτουργία 
της.

Μήπως η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι 
πολύ υψηλή.

Μήπως είναι φραγµένες οι οπές της εισόδου 
αερίου ή του ανεµιστήρα. 

Μήπως έχει επιτευχθεί η καθορισµένη 
θερµοκρασία ενώ η µονάδα βρίσκεται στη 
λειτουργία TEMP.  
Ίσως έχει ενεργοποιηθεί κάποιο σύστηµα 
προστασίας. Περιµένετε 10 λεπτά και 
προσπαθήστε ξανά.

∆εν είναι δυνατή η ρύθµιση 
της θερµοκρασίας στη 
λειτουργία τηγανίσµατος ή 
ψησίµατος.

Μήπως η βάση του µαγειρικού σκεύους είναι 
κυρτή ή κοίλη ή µήπως το κέντρο είναι κοίλο. 

Αν ανάβει η οθόνη.

ΕΝ∆ΕΙΞΗ

 
Πιθανές αιτίες Λύσεις

E0

 

Το µαγειρικό σκεύος δεν είναι 
συµβατό µε επαγωγικές 
εστίες/δεν υπάρχει µαγειρικό 
σκεύος πάνω στην κεραµική 
εστία.

 

Χρησιµοποιήστε σκεύος που 
να είναι συµβατό µε 
επαγωγικές εστίες.

E1

 

Η επαγωγική εστία δεν 
λειτουργεί.

 

∆ώστε τη συσκευή σε κέντρο 
επισκευών. 

E2,E6,E7
Η συσκευή έχει 
υπερθερµανθεί.

Αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει, πιέστε το κουµπί 
έναρξης/διακοπής λειτουργίας 
και αποµακρύνετε το µαγειρικό 
σκεύος.

E3,E4 Εσφαλµένη τάση εισόδου
Ελέγξτε αν η συσκευή είναι 
συνδεδεµένη σε πρίζα 220-
240 V~.

E5
Η γυάλινη κεραµική εστία έχει 
υπερθερµανθεί.

Αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει, πιέστε το κουµπί 
έναρξης/διακοπής λειτουργίας 
και αποµακρύνετε το µαγειρικό 
σκεύος.


