
4 ις για μελλ�ντική αναφ�ρά.
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• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της 
μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη διάρκεια 
της χρήσης. Χρειάζεται προσοχή ώστε να 
μην αγγίζετε τις αντιστάσεις. Νήπια (0-3 
ετών) και μικρά παιδιά (3-8 ετών) πρέπει να 
απομακρύνονται εκτός αν βρίσκονται σε 
συνεχή επιτήρηση.

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή 
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης της συσκευής, εφόσον βρίσκονται 
υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά 
με την ασφαλή χρήση της συσκευής και 
κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. 
Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη 
συσκευή. Εργασίες καθαρισμού και 
συντήρησης από το χρήστη δεν πρέπει να 
εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

• Μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία της 
συσκευής κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση. 
Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή 
με πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέχρι να 
κρυώσουν απολύτως όλα τα εξαρτήματά της.

• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή 
κοντά στη συσκευή.

• Τα λίπη και τα λάδια αναφλέγονται εύκολα 
όταν υπερθερμανθούν. Να προσέχετε όταν 
μαγειρεύετε φαγητά πλούσια σε λίπη και λάδι.

• Αν η επιφάνεια ραγίσει, απενεργοποιήστε τη 
συσκευή έτσι ώστε να αποφύγετε την 
πιθανότητα ηλεκτροπληξίας (μόνο για 
συσκευές με γυάλινη επιφάνεια).

• Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία 
μέσω της χρήσης εξωτερικού χρονοδιακόπτη 
ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

• Το μαγείρεμα με λίπος ή λάδι σε εστία χωρίς 
επίβλεψη είναι επικίνδυνο και ενδέχεται να 
προκαλέσει πυρκαγιά. ΠΟΤΕ μην 
επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, 
αλλά σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη 
φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή με πυρίμαχη 
κουβέρτα. Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην 
αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες 
μαγειρέματος.

• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.
• ∆εν πρέπει να τοποθετείτε μεταλλικά 

αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, 
κουτάλια και καπάκια πάνω στην επιφάνεια 
της εστίας, διότι μπορεί να υπερθερμανθούν 
(μόνο για επαγωγικές συσκευές).
00010779770 Για να επωφεληθείτε πλήρως απ� την εστία σας, παρακαλ�ύμε δια"άστε πρ�σεκτικά αυτές τις �δηγίες και κρατήστε τ

παράδειγμα: �ραστά λα�ανικά, 
σπαγγέτι, σ
ύπες, ψητά 
κατσαρ�λας, μαγειρευτά

4 Για �λα τα τηγανιτά, κ
τ
λέτες, 
μπρι��λες, ψήσιμ
 �ωρίς τ
 

καπάκι, για παράδειγμα: ρι��τ


7-8

4-5 Ρ
δ
κ
κκίνισμα κρεάτων, 
ψητές πατάτες, τηγανιτά ψάρια 

και για τ
 �ράσιμ
 μεγάλων 
π
σ
τήτων νερ
ύ

8-9-10

6 Γρήγ
ρ
 τηγάνισμα, μπρι��λες 
στη σ�άρα, κλπ.

11-12

Τύπ�ς PLAVD 230 V~/50 Hz 2,9 kW

τρέχοντες κανονισμούς ασφαλεία
ένας διακόπτης πολλαπλών κατευ
ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm. 

• Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα ή
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδ

συσκευής.
• Μετά την εγκατάσταση, δεν πρέπε

πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήμ
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκ

οικιακή χρήση, για μαγείρεμα φα
Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση 
θέρμανση δωματίων). Ο κατασκε
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για α
χρήση ή λανθασμένη ρύθμιση τω
χειριστηρίων. 
                                �ΔΗΓΙΕΣ ΕΣΤΙΩΝEL NO DK FESDE GB FR NL SEPT IT GR

Για να �ρησιμ
π
ιήσετε την εστία γυρίστε τ
 (τ
υς) 
διακ�πτη (ες) δε�ι�στρ
φα και τ
π
θετήστε τ
ν (τ
υς) 
στην επιθυμητή ρύθμιση ισ�ύ
ς.
Για να σ�ήσετε την εστία γυρίστε τ
 διακ�πτη (ες) στη 
θέση “0”.
Η εστία διαθέτει 2 ενδεικτικές λυ�νίες 
ι 
π
ίες 
υπ
δεικνύ
υν π�τε 
ι �ώνες μαγειρέματ
ς είναι �εστές. 
Αυτές 
ι ενδεικτικές λυ�νίες ανά�
υν μ�λις μια �ώνη 
μαγειρέματ
ς φτάσει σε υψηλή θερμ
κρασία. 
Αυτές 
ι ενδεικτικές λυ�νίες παραμέν
υν αναμμένες 
ακ�μη και μετά απ� την απενεργ
π
ίηση της σ�ετικής 
�ώνης μαγειρέματ
ς και σ�ήν
υν μ�ν
 �ταν η θερμ
κρασία 
της �ώνης μαγειρέματ
ς δεν είναι πλέ
ν επικίνδυνες.

Σημαντικ�: 
Για να απ�φύγετε τη μ�νιμη 'ημιά στην υαλ�κεραμική εστία 
μη (ρησιμ�π�ιήσετε:
- Σκεύη με "άση π�υ δεν είναι εντελώς επίπεδη,
- Μεταλλικά σκεύη με εμαγιέ "άση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ�Υ1ΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)

5

5

1

3 4

2

1. $ώνη μαγειρέματ
ς Ø 145

2. $ώνη μαγειρέματ
ς Ø 180

3. Διακ�πτης ελέγ�
υ για πίσω  
�ώνη μαγειρέματ
ς

4. Διακ�πτης ελέγ�
υ για εμπρ�ς 
�ώνη μαγειρέματ
ς

5. Aνδει�η παραμέν
υσας θερμ�τητας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣEΝΔΕΣΗ

Τάση παρ�(ής 
ισ(ύ�ς

Αριθμ�ς καλωδίων x 
διαστάσεις

230 ~ +  H05 RR-F 3 x 1.5 mm2

Διακ�πτης
1-6

Πίνακας για τη (ρήση των 
'ωνών μαγειρέματ�ς

Διακ�πτης
1-12

1-2 Λιώσιμ
 �
υτύρ
υ, 
σ
κ
λάτας, κλπ.

1-2

2 Διατήρηση της θερμ
κρασίας 
τ
υ φαγητ
ύ και �ανα�έσταμα 

μικρών π
σ
τήτων υγρ
ύ

2-3-4

3 $έσταμα μεγαλύτερων 
π
σ
τήτων, παρασκευή κρεμών 

και σαλτσών

4-5-6

3-4 *αμηλ�ς �ρασμ�ς, για 6-7

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛ
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή 
περιλαμβάνουν σημαντικά μηνύματ
με την ασφάλεια, τα οποία πρέπει ν
διαβάσετε και να τηρείτε πάντα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα μηνύματα τα οποία αναφέρον
ασφάλεια προσδιορίζουν το δυνητικό
στον οποίο αναφέρονται και υποδεικν
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμο
και ηλεκτροπληξίας λόγω εσφαλμένη
της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι συμμο
με τα ακόλουθα: 
• Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάν

κάθε εργασία αφαίρεσης συσκευα
εγκατάστασης.

• Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέετ
τροφοδοσία πριν από κάθε εργασ
εγκατάστασης.

• Η εγκατάσταση και η συντήρηση π
εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχ
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασ
και τους ισχύοντες τοπικούς κανον
ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και 
αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα τη
συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρ
εγχειρίδιο χρήσης. 

• Η συσκευή πρέπει να γειωθεί.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει ν

επαρκές μήκος ώστε να είναι δυνα
σύνδεση της εντοιχισμένης συσκευ
πρίζα.

• Για συμμόρφωση της εγκατάσταση
ς,



σης πρέπει 

δεδεμέν
:
τερικ� 

m. απ� τ
 

• Αν
ί�τε τ
ν πίνακα ακρ
δεκτών πιέ�
ντας τα πλευρικά 
κλιπ με τη �
ήθεια εν�ς εργαλεί
υ.

• Εισάγετε τ
 καλώδι
 στ
 σφιγκτήρα τ
υ καλωδί
υ και 
συνδέστε τα σύρματα με τ
ν πίνακα ακρ
δεκτών. 

• Κλείστε τ
 καπάκι τ
υ πίνακα ακρ
δεκτών.
• Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, τ
π
θετήστε την εστία 

απ� τ
 πάνω μέρ
ς και στερεώστε τη στα ελατήρια 
στήρι�ης, �πως φαίνεται στην εικ. 1.

 να 
αδήπ
τε 

υ) είναι 

τασκευαστεί 
 με:
Τάση”  

Κ και 

EMC”  

ΠΡ�ΣΤΑΣΙΑ Τ�Υ ΠΕΡΙΒΑΛΛ�ΝΤ�Σ
Απ�ρριψη υλικών συσκευασίας
• Τα υλικά συσκευασίας μπ
ρ
ύν �λα να ανακυκλωθ
ύν 

πλήρως, �πως πιστ
π
ιεί τ
 σύμ�
λ
 της ανακύκλωσης .
• Μην απ
ρρίψετε τα διάφ
ρα υλικά συσκευασίας 

απρ�σεκτα, αλλά με υπευθυν�τητα και σε πλήρη 
συμφωνία με τ
υς καν
νισμ
ύς των τ
πικών αρ�ών 
σ�ετικά με τη διάθεση απ
ρριμμάτων.

Απ�ρριψη μετα(ειρισμένων �ικιακών συσκευών
• Η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

=δηγία 2012/19/EC σ�ετικά με την απ�ρριψη ηλεκτρικ
ύ 
και ηλεκτρ
νικ
ύ ε�
πλισμ
ύ (WEEE). Ε�ασφαλί�
ντας �τι 
τ
 πρ
ϊ�ν αυτ� απ
ρρίπτεται σωστά, θα �
ηθήσετε στην 
πρ�ληψη πιθανά αρνητικών συνεπειών για τ
 περι�άλλ
ν 
και την ανθρώπινη υγεία, 
ι 
π
ίες θα μπ
ρ
ύσαν 
διαφ
ρετικά να πρ
κληθ
ύν απ� τ
ν ακατάλληλ
 �ειρισμ� 
τ
υ πρ
ϊ�ντ
ς αυτ
ύ σαν απ�ρριμμα. 

Τ
 σύμ�
λ
  πάνω στ
 πρ
ϊ�ν, ή στα έγγραφα π
υ 
συν
δεύ
υν τ
 πρ
ϊ�ν, υπ
δεικνύει �τι αυτή η συσκευή 
δεν μπ
ρεί να θεωρηθεί 
ικιακ� απ�ρριμμα. Αντί για αυτ� 
θα πρέπει να παραδ
θεί στ
 κατάλληλ
 σημεί
 συλλ
γής 
για την ανακύκλωση ηλεκτρικ
ύ και ηλεκτρ
νικ
ύ 
ε�
πλισμ
ύ. Η απ�ρριψη πρέπει να πραγματ
π
ιηθεί 
σύμφωνα με τ
υς τ
πικ
ύς περι�αλλ
ντικ
ύς 
καν
νισμ
ύς για απ�ρριψη απ
�λήτων. 
Για πι
 λεπτ
μερείς πληρ
φ
ρίες σ�ετικά με την 
επε�εργασία, περισυλλ
γή και ανακύκλωση αυτ
ύ τ
υ 
πρ
ϊ�ντ
ς παρακαλ
ύμε επικ
ινωνήστε με την τ
πική 
αρ�ή για την απ
κ
μιδή απ
ρριμμάτων ή με τ
 
κατάστημα απ� �π
υ αγ
ράσατε τη συσκευή.

�ικ�ν�μία ενέργειας
• *ρησιμ
π
ιήστε σκεύη και κατσαρ�λες, των 
π
ίων η 

διάμετρ
ς �άσης είναι ίδια με αυτή των εστιών ή λίγ
 
μεγαλύτερη.

• *ρησιμ
π
ιείτε μ�ν
 σκεύη και κατσαρ�λες με 
επίπεδ
 πάτ
.

• Εάν είναι δυνατ�ν, σκεπά�ετε τα σκεύη με τ
 καπάκι 
κατά τ
 μαγείρεμα.

• Μαγειρέψτε λα�ανικά, πατάτες, κτλ. με λίγ
 νερ� 
πρ
κειμέν
υ να μειώσετε τ
 �ρ�ν
 μαγειρέματ
ς.

• Η �ύτρα τα�ύτητας σας επιτρέπει να ε�
ικ
ν
μήσετε 
�ρ�ν
 και να κάνετε 
ικ
ν
μία στ
 ρεύμα.
συσκευή. Πρ
σεκτικά αφαιρέστε τα πρι
νίδια και τη 
σκ�νη τα 
π
ία θα μπ
ρ
ύσαν να εμπ
δίσ
υν τη 
σωστή λειτ
υργία της συσκευής.

• =ι εστίες πρέπει να τ
π
θετηθ
ύν σε πάγκ
 εργασίας 
με πά�
ς μετα�ύ 30 mm και 50 mm.

• Εισάγετε ένα δια�ωριστικ� τ
υλά�ιστ
ν 20 mm απ� τ
 
κάτω άκρ
 της εστίας, έτσι ώστε να μην είναι 
πρ
σ�άσιμη απ� τ
 �ρήστη.

Βε�αιωθείτε �τι τ
 άν
ιγμα στ
ν πάγκ
 έ�ει κ
πεί σύμφωνα 
με τις διαστάσεις π
υ δίν
νται στ
 σ�έδι
, πρ
σέ�
ντας τ
 
εύρ
ς των αν
�ών.
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ΠΡΙΝ GΡΗΣΙΜ�Π�ΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Πριν τη �ρήση, αφαιρέστε:

- κ
λλητικές 
υσίες απ� την εστία,
- πρ
στατευτικά απ� �αρτ�νι και πρ
στατευτικές 

πλαστικές μεμ�ράνες,
- ελέγ�τε αν η μαγειρική εστία υπέστη κάπ
ια �λά�η 

κατά τη μεταφ
ρά. Εάν έ�ετε αμφι�
λία, 
επικ
ινωνήστε με τ
 σέρ�ις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΣΤΙΩΝ
Σημαντικ�: Μην καθαρί�ετε π
τέ την εστία με υψηλή πίεση 
νερ
ύ ή με συσκευή καθαρισμ
ύ με ατμ�.
• Καθαρίστε την επιφάνεια με ζεστό νερό ή/και ουδέτερα 

απορρυπαντικά.  Ξεπλύνετε και σκουπίστε την επιφάνεια 
της μονάδας εστιών προσεκτικά με μαλακό πανί ή δέρμα.

• Η επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να εμφανίσει 
λεκέδες ή διάβρωση εάν έρθει παρατεταμένα σε επαφή με 
αποξεστικά σφουγγαράκια ή απορρυπαντικά που 
περιέχουν χλωρίνη (ή ενώσεις της), αμμωνία ή πολύ όξινες 
ουσίες. Πριν από την πρώτη χρήση, ανατρέξτε στην 
ετικέτα του προϊόντος καθαρισμού για να δείτε εάν είναι 
πλήρως κατάλληλο.

• Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με όξινες και 
αλκαλικές ουσίες όπως ξύδι, μουστάρδα, αλάτι, ζάχαρη ή 
χυμό λεμονιού.

• Εάν χυθούν στην επιφάνεια ουσίες όπως νερό, σάλτσες ή 
καφές, σκουπίστε την αμέσως.

• Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά ή συρμάτινα 
σφουγγαράκια.

• Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό.
• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα.
• Όλα τα εμαγιέ και γυάλινα τμήματα πρέπει να καθαρίζονται 

με ζεστό νερό ή/και ουδέτερο απορρυπαντικό. 
 
 

�ΔΗΓAΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Η εστία δε λειτ�υργεί:

- Ελέγ�τε εάν υπάρ�ει παρ
�ή ηλεκτρικ
ύ ρεύματ
ς.
- Σ�ήστε και ανάψτε �ανά την εστία, για να 

διαπιστώσετε εάν λύθηκε τ
 πρ��λημα.
Βε�αιωθείτε �τι 
 διακ�πτης είναι γυρισμέν
ς στ
 “0”. 
Περιστρέψτε τ
ν π
λυπ
λικ� διακ�πτη στ
 “Off” για λίγα 
λεπτά και μετά και πάλι πίσω στ
 “On”.
ΣΕΡΒΙΣ
Πριν επικ�ινωνήσετε με τ� Σέρ"ις:
• Βε�αιωθείτε �τι δεν μπ
ρείτε να επιλύσετε μ�ν
ι σας τ
 

πρ��λημα ακ
λ
υθώντας τα σημεία π
υ περιγράφ
νται 
στ
 κεφάλαι
 “
δηγaσ ανευρεσησ �λα�ων”.

Αν η "λά"η επιμένει μετά τ�υς παραπάνω ελέγ(�υς, 
επικ�ινωνήστε με τ� πλησιέστερ� Σέρ"ις.
Παρακαλ
ύμε να δώσετε:
• μια σύντ
μη περιγραφή της �λά�ης,
• τ
ν τύπ
 και τ
 ακρι�ές μ
ντέλ
 της εστίας
• τ
ν αριθμ� σέρ�ις (
 αριθμ�ς μετά τη λέ�η SERVICE 

στην πλακέτα) π
υ �ρίσκεται κάτω απ� τις εστίες.  
= αριθμ�ς τ
υ σέρ�ις αναγράφεται επίσης στ
 
�ι�λιαράκι της εγγύησης;

• την πλήρη σας διεύθυνση,
• τ
ν αριθμ� τηλεφών
υ σας και τ
ν κωδικ� περι
�ής.
Αν απαιτ
ύνται κάπ
ιες επισκευές, παρακαλ
ύμε 
επικ
ινωνήστε με ένα εJ�υσι�δ�τημέν� σέρ"ις (για να είναι 
εγγυημένη η �ρήση αυθεντικών ανταλλακτικών στις 
επισκευές και η σωστή εκτέλεση των εργασιών).
Αν δε συμμ�ρφωθείτε με αυτές τις �δηγίες μπ�ρεί να 
θέσετε σε κίνδυν� την ασφάλεια και την π�ι�τητα τ�υ 
πρ�ϊ�ντ�ς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συμ"�υλές
Σημαντικ�: Απ�συνδέστε τις εστίες απ� την ηλεκτρική 
τρ�φ�δ�σία πριν πραγματ�π�ιήσετε �π�ιαδήπ�τε εργασία 
τ�π�θέτησης ή συντήρησης.
• Oλες 
ι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να 

πραγματ
π
ιηθ
ύν πριν συνδέσετε τη συσκευή στην 
ηλεκτρική τρ
φ
δ
σία.

• Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματ
π
ιηθεί απ� 
εκπαιδευμέν
 τε�νικ� σύμφωνα με τις 
δηγίες τ
υ 
κατασκευαστή και σε συμμ�ρφωση με τ
υς τ
πικ
ύς 
καν
νισμ
ύς.

• Απ
συσκευάστε την εστία και �ε�αιωθείτε �τι η 
συσκευή δεν έ�ει υπ
στεί κατά τη μεταφ
ρά. Εάν δεν 
είστε "έ"αι�ι επικ�ινωνήστε με τ�ν αντιπρ�σωπ� ή τ� 
πλησιέστερ� κέντρ� σέρ"ις.

Πρ�ετ�ιμασία της υπ�δ�(ής
• Κ�ψτε τ
ν πάγκ
 κατάλληλα πριν εγκαταστήσετε τη 

• Εάν υπάρ�ει φ
ύρν
ς κάτω απ� τις εστίες, 
ε�ασφαλίστε �τι είναι κατασκευής Whirlpool και 
ε�
πλισμέν
ς με σύστημα ψύ�ης.

• Δεν πρέπει να παρεμ�άλλεται τίπ
τα ανάμεσα στις εστίες 
και τ
 φ
ύρν
 (π.�. καλώδια, μ
νωτικά υλικά, κλπ.).

• Μια παράπλευρη μ
νάδα στήλης πρέπει να τ
π
θετηθεί 
τ
υλά�ιστ
ν 100 mm απ� την άκρη της εστίας.

• Κ�ψτε ένα άν
ιγμα στ
ν πάγκ
 εργασίας με τις 
κατάλληλες διαστάσεις.

• Συνιστ
ύμε να στεγαν
π
ιήσετε τις ακμές τ
υ πάγκ
υ 
με κ�λλα για �ύλα ή με σιλικ�νη.

• Εάν δεν είναι ήδη στη θέση της, τ
π
θετήστε την 
παρε��μενη τσιμ
ύ�α στην εστία, αφ
ύ καθαρίσετε 
π
λύ καλά την επιφάνεια κ�λλησης.

Υαλ�κεραμική εστία
Σημαντικ�: αφαιρέστε �π�ια πρ�στατευτική μεμ"ράνη 
υπάρ(ει πριν τ�π�θετήσετε τις εστίες.

Σύνδεση της εστίας στην τρ�φ�δ�σία
Σημείωση: τ
 κίτριν
/πράσιν
 καλώδι
 της γείω
να συνδεθεί στη �ίδα με τ
 σύμ�
λ
 .

Εάν τ
 καλώδι
 τρ
φ
δ
σίας δεν είναι ήδη συν
• Απ
γυμνώστε περίπ
υ 70 mm. απ� τ
 ε�ω

περί�λημα τ
υ καλωδί
υ.
• Στη συνέ�εια απ
γυμνώστε περίπ
υ 10 m

εσωτερικ� περί�λημα.

Δήλωση συμμ�ρφωσης 
• Αυτή η μαγειρική εστία έ�ει σ�εδιαστεί για

�ρησιμ
π
ιείται μ�ν
 για μαγείρεμα. =π
ι
άλλη �ρήση (�πως θέρμανση εν�ς δωματί
ακατάλληλη και επικίνδυνη.

• Αυτή η μαγειρική εστία έ�ει σ�εδιαστεί, κα
και έ�ει διατεθεί στην αγ
ρά σε συμφωνία

- στ��
ι ασφαλείας της =δηγίας “*αμηλή 
2006/95/ΕΕ (π
υ αντικαθιστά την 73/23/Ε=
επ�μενες τρ
π
π
ιήσεις);

- τις απαιτήσεις πρ
στασίας της =δηγίας “
2004/108/ΕE.
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	Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
	Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια, τα οποία πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε ...
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
	Όλα τα μηνύματα τα οποία αναφέρονται στην ασφάλεια προσδιορίζουν το δυνητικό κίνδυνο στον οποίο αναφέρονται και υποδεικνύουν πώς να με...
	• Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για κάθε εργασία αφαίρεσης συσκευασίας και εγκατάστασης.
	• Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης.
	• Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύο...
	• Η συσκευή πρέπει να γειωθεί.
	• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να έχει επαρκές μήκος ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της εντοιχισμένης συσκευής στην πρίζα.
	• Για συμμόρφωση της εγκατάστασης με τους τρέχοντες κανονισμούς ασφαλείας, απαιτείται ένας διακόπτης πολλαπλών κατευθύνσεων με ελάχισ...
	• Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα ή επεκτάσεις.
	• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
	• Μετά την εγκατάσταση, δεν πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
	• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση, για μαγείρεμα φαγητού. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση (π.χ. θέρμανση δωματίων)....
	• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην αγγίζετε τις...
	• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότη...
	• Μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση. Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πανιά ή ά...
	• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή κοντά στη συσκευή.
	• Τα λίπη και τα λάδια αναφλέγονται εύκολα όταν υπερθερμανθούν. Να προσέχετε όταν μαγειρεύετε φαγητά πλούσια σε λίπη και λάδι.
	• Αν η επιφάνεια ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή έτσι ώστε να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας (μόνο για συσκευές με γυάλινη...
	• Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω της χρήσης εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
	• Το μαγείρεμα με λίπος ή λάδι σε εστία χωρίς επίβλεψη είναι επικίνδυνο και ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σ...
	• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.
	• Δεν πρέπει να τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια πάνω στην επιφάνεια της εστίας, διότι μ...
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