
AKT 360 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΤΙΩΝGR

5019 319 01502 Για να επωφεληθείτε πλήρως από την εστία σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

CZ SK HUPLNO DK FIESDE GB FR NL SEPT IT GR RO LT LVBGRU ET

• Για να χρησιμοποιήσετε την εστία γυρίστε το (τους) 
διακόπτη (ες) δεξιόστροφα και τοποθετήστε τον (τους) 
στην επιθυμητή ρύθμιση ισχύος.

• Για να σβήσετε την εστία γυρίστε το διακόπτη (ες) στη 
θέση “0”.

• Η εστία διαθέτει 2 ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες 
υποδεικνύουν πότε οι ζώνες μαγειρέματος είναι ζεστές.
Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν μόλις μια ζώνη 
μαγειρέματος φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία.
Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες παραμένουν αναμμένες ακόμη 
και μετά από την απενεργοποίηση της σχετικής ζώνης 
μαγειρέματος και σβήνουν μόνο όταν η θερμοκρασία της 
ζώνης μαγειρέματος δεν είναι πλέον επικίνδυνες.

Σημαντικό:
Για να αποφύγετε τη μόνιμη ζημιά στην υαλοκεραμική εστία 
μη χρησιμοποιήσετε:
- Σκεύη με βάση που δεν είναι εντελώς επίπεδη,
- Μεταλλικά σκεύη με εμαγιέ βάση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)
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1. Ζώνη μαγειρέματος Ø 145
2. Ζώνη μαγειρέματος Ø 180
3. Διακόπτης ελέγχου για πίσω 

ζώνη μαγειρέματος
4. Διακόπτης ελέγχου για εμπρός

ζώνη μαγειρέματος
5. Aνδειξη παραμένουσας θερμότητας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣEΝΔΕΣΗ

Τάση παροχής 
ισχύος

Αριθμός καλωδίων x 
διαστάσεις

230 ~ +  H05 RR-F 3 x 1.5 mm2

Διακόπτης
1-6

Πίνακας για τη χρήση των 
ζωνών μαγειρέματος

Διακόπτης
1-12

1-2 Λιώσιμο βουτύρου, 
σοκολάτας, κλπ.

1-2

2 Διατήρηση της θερμοκρασίας 
του φαγητού και ξαναζέσταμα 
μικρών ποσοτήτων υγρού

2-3-4

3 Ζέσταμα μεγαλύτερων 
ποσοτήτων, παρασκευή κρεμών 

και σαλτσών

4-5-6

3-4 Χαμηλός βρασμός, για 
παράδειγμα: βραστά λαχανικά, 

σπαγγέτι, σούπες, ψητά 
κατσαρόλας, μαγειρευτά

6-7

4 Για όλα τα τηγανιτά, κοτολέτες, 
μπριζόλες, ψήσιμο χωρίς το 

καπάκι, για παράδειγμα: ριζότο

7-8

4-5 Ροδοκοκκίνισμα κρεάτων, 
ψητές πατάτες, τηγανιτά ψάρια 
και για το βράσιμο μεγάλων 

ποσοτήτων νερού

8-9-10

6 Γρήγορο τηγάνισμα, μπριζόλες 
στη σχάρα, κλπ.

11-12

Τύπος PLCVD 230 V~/50 Hz 2,9 kW

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Απόρριψη υλικών συσκευασίας
• Τα υλικά συσκευασίας μπορούν όλα να 

ανακυκλωθούν πλήρως, όπως πιστοποιεί το σύμβολο 
της ανακύκλωσης .

• Μην απορρίψετε τα διάφορα υλικά συσκευασίας 
απρόσεκτα, αλλά με υπευθυνότητα και σε πλήρη 
συμφωνία με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών 
σχετικά με τη διάθεση απορριμμάτων.

Απόρριψη μεταχειρισμένων οικιακών 
συσκευών
• Η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC σχετικά με την 
απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό 
απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη 
πιθανά αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν 
διαφορετικά να προκληθούν από τον ακατάλληλο 
χειρισμό του προϊόντος αυτού σαν απόρριμμα. 

Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που 
συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί για αυτό 
θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής 
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς για απόρριψη αποβλήτων.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική 
αρχή για την αποκομιδή απορριμμάτων ή με το 
κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Οικονομία ενέργειας
• Χρησιμοποιήστε σκεύη και κατσαρόλες, των οποίων η 

διάμετρος βάσης είναι ίδια με αυτή των εστιών ή λίγο 
μεγαλύτερη.

• Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη και κατσαρόλες με 
επίπεδο πάτο.

• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε τα σκεύη με το καπάκι 
κατά το μαγείρεμα.

• Μαγειρέψτε λαχανικά, πατάτες, 
κτλ. με λίγο νερό προκειμένου να 
μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος.

• Η χύτρα ταχύτητας σας επιτρέπει 
να εξοικονομήσετε χρόνο και να 
κάνετε οικονομία στο ρεύμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Αν η υαλοκεραμική επιφάνεια σπάσει ή ραγίσει, μην 

τη χρησιμοποιήσετε και καλέστε αμέσως το σέρβις.
• Εάν η εστία περιλαμβάνει αντιστάσεις αλογόνου, μην 

τα κοιτάζετε κατευθείαν.
• Η εστίες έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο σαν οικιακή 

συσκευή μαγειρέματος. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη 
χρήση. Ο κατασκευαστής αρνείται οποιαδήποτε 
ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένη ρύθμιση 
των χειριστηρίων.

• Μην εκθέτετε την εστία σε περιβαλλοντικά στοιχεία.
• Οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης στη 

συσκευή πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά 
από ειδικευμένο τεχνικό.

• Ποτέ μην ακουμπάτε την εστία με βρεγμένο μέρος του 
σώματός σας και ποτέ μη χρησιμοποιείται τη συσκευή 
ξυπόλυτοι.

• Οι δύο εστίες υποδεικνύονται από τους δύο κύκλους 
πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Ελέγξτε ότι οι 
εστία είναι καθαρή πριν την ανάψετε.

• Oταν λειτουργεί η εστία, τα προσβάσιμα μέρη της 
ζεσταίνονται πολύ. Κρατήστε τα παιδιά μακριά 
από τη συσκευή για να αποφευχθούν εγκαύματα.

• Η εστία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή 
άτομα με κλονισμένη υγεία χωρίς επιτήρηση.

• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη 
συσκευή.

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από 
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και 
εάν εξαρχής επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια άλλων 
ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται κοντά στις 
εστίες, δεν έρχονται σε επαφή με την ίδια την εστία.

• Επιτηρείτε πάντοτε τα σκευή όταν μαγειρεύετε με λάδι 
ή λίπος. Το λάδι και το λίπος μπορούν να 
υπερθερμανθούν και να πάρουν φωτιά!

• Μη χρησιμοποιείτε τις εστίες ως επιφάνεια εργασίας ή 
ως βοηθητική επιφάνεια.

• Μην ανάβετε τις εστίες όταν δεν έχουν πάνω τους 
κάποιο σκεύος.

• Μη τοποθετείτε πλαστικά, αλουμινόχαρτο, πανιά, 
χαρτιά κλπ. πάνω στις εστίες.

• Αυτή η συσκευή διαθέτει εστίες διαφορετικών μεγεθών. 
Χρησιμοποιήστε σκεύη με διάμετρο βάσης ίση ή ελαφρά 
μεγαλύτερη από τη διάμετρο που έχει η εστία.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Πριν τη χρήση, αφαιρέστε:

- κολλητικές ουσίες από την εστία,
- προστατευτικά από χαρτόνι και προστατευτικές 
πλαστικές μεμβράνες,

- ελέγξτε αν η μαγειρική εστία υπέστη κάποια βλάβη 
κατά τη μεταφορά. Εάν έχετε αμφιβολία, 
επικοινωνήστε με το σέρβις.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σημαντικό: Μην καθαρίζετε ποτέ την εστία με υψηλή πίεση 
νερού ή με συσκευή καθαρισμού με ατμό.
• Καθαρίζετε τις εστίες, όταν κρυώσουν, μετά από κάθε 

χρήση. Aτσι θα αποφύγετε τη συσσώρευση βρωμιάς 
και το καθάρισμα θα είναι ευκολότερο.

• Χρησιμοποιήστε καθαρό πανί, απορροφητικό χαρτί 
κουζίνας και υγρό για πιάτα ή ειδικό καθαριστικό για 
υαλοκεραμικές επιφάνειες.

• Αφαιρέστε τις καμένες βρωμιές με την ξύστρα 
(εάν διατίθεται) και ειδικά καθαριστικά προϊόντα.

• Οι λεκέδες τροφών πρέπει να καθαρίζονται πριν καούν 
πάνω στην επιφάνεια της υαλοκεραμικής κουζίνας.

• Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα, χλωρίνη, 
καθαριστικό σπρέι για φούρνους ή συρμάτινα 
σφουγγαράκια.

• Πρέπει να περνάτε κατά καιρούς τις εστίες με ειδικά 
προϊόντα που υπάρχουν στο εμπόριο, ακολουθώντας 
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΟΔΗΓAΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Η εστία δε λειτουργεί:

- Ελέγξτε εάν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Σβήστε και ανάψτε ξανά την εστία, για να 
διαπιστώσετε εάν λύθηκε το πρόβλημα.

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι γυρισμένος στο “0”.
Περιστρέψτε τον πολυπολικό διακόπτη στο “Off” για 
λίγα λεπτά και μετά και πάλι πίσω στο “On”.



ΣΕΡΒΙΣ
Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας το 

πρόβλημα ακολουθώντας τα σημεία που περιγράφονται 
στο κεφάλαιο “οδηγaσ ανευρεσησ βλαβων”.

Αν η βλάβη επιμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, 
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Σέρβις.
Παρακαλούμε να δώσετε:
• μια σύντομη περιγραφή της βλάβης,
• τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της εστίας
• τον αριθμό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE 

στην πλακέτα) που βρίσκεται κάτω από τις εστίες. 
Ο αριθμός του σέρβις αναγράφεται επίσης στο 
βιβλιαράκι της εγγύησης;

• την πλήρη σας διεύθυνση,
• τον αριθμό τηλεφώνου σας και τον κωδικό περιοχής.
Αν απαιτούνται κάποιες επισκευές, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις (για να 
είναι εγγυημένη η χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών στις 
επισκευές και η σωστή εκτέλεση των εργασιών).
Αν δε συμμορφωθείτε με αυτές τις οδηγίες μπορεί να 
θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ποιότητα του 
προϊόντος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συμβουλές
Σημαντικό: Αποσυνδέστε τις εστίες από την ηλεκτρική 
τροφοδοσία πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 
εργασία τοποθέτησης ή συντήρησης.
• Oλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να 

πραγματοποιηθούν πριν συνδέσετε τη συσκευή στην 
ηλεκτρική τροφοδοσία.

• Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 
εκπαιδευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και σε συμμόρφωση με τους τοπικούς 
κανονισμούς.

• Αποσυσκευάστε την εστία και βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή δεν έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Εάν δεν 
είστε βέβαιοι επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο 
ή το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Προετοιμασία της υποδοχής
• Κόψτε τον πάγκο κατάλληλα πριν εγκαταστήσετε τη 

συσκευή. Προσεκτικά αφαιρέστε τα πριονίδια και τη 
σκόνη τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη 
σωστή λειτουργία της συσκευής.

• Οι εστίες πρέπει να τοποθετηθούν σε πάγκο εργασίας 
με πάχος μεταξύ 30 mm και 50 mm.

• Εισάγετε ένα διαχωριστικό τουλάχιστον 20 mm από το 

κάτω άκρο της εστίας, έτσι ώστε να μην είναι 
προσβάσιμη από το χρήστη.

• Εάν υπάρχει φούρνος κάτω από τις εστίες, 
εξασφαλίστε ότι είναι κατασκευής Whirlpool και 
εξοπλισμένος με σύστημα ψύξης.

• Δεν πρέπει να παρεμβάλλεται τίποτα ανάμεσα στις εστίες 
και το φούρνο (π.χ. καλώδια, μονωτικά υλικά, κλπ.).

• Μια παράπλευρη μονάδα στήλης πρέπει να τοποθετηθεί 
τουλάχιστον 100 mm από την άκρη της εστίας.

• Κόψτε ένα άνοιγμα στον πάγκο εργασίας με τις 
κατάλληλες διαστάσεις.

• Συνιστούμε να στεγανοποιήσετε τις ακμές του πάγκου 
με κόλλα για ξύλα ή με σιλικόνη.

• Εάν δεν είναι ήδη στη θέση της, τοποθετήστε την 
παρεχόμενη τσιμούχα στην εστία, αφού καθαρίσετε 
πολύ καλά την επιφάνεια κόλλησης.

Υαλοκεραμική εστία
Σημαντικό: αφαιρέστε όποια προστατευτική μεμβράνη 
υπάρχει πριν τοποθετήσετε τις εστίες.
Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα στον πάγκο έχει κοπεί 
σύμφωνα με τις διαστάσεις που δίνονται στο σχέδιο, 
προσέχοντας το εύρος των ανοχών.

Συναρμολόγηση
1. Τοποθετήστε τα άγκιστρα (A) στην ειδική υποδοχή στο πλαίσιο της μονάδας εστιών (Εικ. 3) εάν δεν είναι ήδη τοποθετημένα.
2. Μετρήστε το κέντρο των κατακόρυφων πλευρών του ανοίγματος εντοιχισμού (Εικ. 1)
3. Κεντράρετε τα στηρίγματα (C) στο κέντρο των κατακόρυφων πλευρών, ευθυγραμμίζοντας την πάνω πλευρά των 

στηριγμάτων με την επιφάνεια της μονάδας εργασίας (Εικ. 2).
4. Στερεώστε τα στηρίγματα με τις 4 παρεχόμενες βίδες (B) στις κατάλληλες οπές.
5. Τοποθετήστε τη μονάδα εστιών στο άνοιγμα με τέτοιο τρόπο ώστε τα άγκιστρα (A) να ασφαλίσουν στα κατάλληλα σημεία 

(Εικ. 4).
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B

Εικ. 2Εικ. 1

Για εγκατάσταση σε μαρμάρινη επιφάνεια εργασίας, προμηθευτείτε το κιτ εγκατάστασης και τις απαραίτητες 
οδηγίες από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. 
ΚΙΤ εγκατάστασης μονάδας εστιών σε μαρμάρινη επιφάνεια 4812 310 19277.

Ηλεκτρική σύνδεση
• Η γείωση της συσκευής επιβάλλεται από το νόμο.
• Η σύνδεση στην ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να 

εκτελεστεί από εκπαιδευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και σε συμμόρφωση με 
τους τοπικούς κανονισμούς.

• Ο τεχνικός εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή 
σύνδεση της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και την 
τήρηση των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας.

• το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι αρκετά 
μακρύ έτσι ώστε η εντοιχισμένη συσκευή να μπορεί 
να συνδεθεί στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

• Η τήρηση των οδηγιών ασφαλείας απαιτεί τη χρήση 
για την εγκατάσταση ενός πολυπολικό διακόπτη με 
ελάχιστο διάκενο επαφών 3 mm.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες.
• Αφού εγκατασταθεί η συσκευή, τα ηλεκτρικά μέρη δε 

θα πρέπει να είναι προσβάσιμα.
Σύνδεση της εστίας στην τροφοδοσία
Σημείωση: το κίτρινο/πράσινο καλώδιο της γείωσης 
πρέπει να συνδεθεί στη βίδα με το σύμβολο .
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι ήδη συνδεδεμένο:
• Απογυμνώστε περίπου 70 mm. από το εξωτερικό 

περίβλημα του καλωδίου.

• Στη συνέχεια απογυμνώστε περίπου 10 mm. από το 
εσωτερικό περίβλημα.

• Ανοίξτε τον πίνακα ακροδεκτών πιέζοντας τα 
πλευρικά κλιπ με τη βοήθεια ενός εργαλείου.

• Εισάγετε το καλώδιο στο σφιγκτήρα του καλωδίου και 
συνδέστε τα σύρματα με τον πίνακα ακροδεκτών. 

• Κλείστε το καπάκι του πίνακα ακροδεκτών.
• Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, τοποθετήστε την εστία 

από το πάνω μέρος και στερεώστε τη στα ελατήρια 
στήριξης, όπως φαίνεται στην εικ. 1.

Δήλωση συμμόρφωσης
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη συντήρηση προϊόντων 

διατροφής και κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με τον 
κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004.

• Αυτή η μαγειρική εστία έχει σχεδιαστεί για να 
χρησιμοποιείται μόνο για μαγείρεμα. Οποιαδήποτε 
άλλη χρήση (όπως θέρμανση ενός δωματίου) είναι 
ακατάλληλη και επικίνδυνη.

• Αυτή η μαγειρική εστία έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί 
και έχει διατεθεί στην αγορά σε συμφωνία με:

- στόχοι ασφαλείας της Οδηγίας “Χαμηλή Τάση” 
2006/95/ΕΕ (που αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και 
επόμενες τροποποιήσεις);

- τις απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας “EMC” 
2004/108/ΕE.

A

Εικ. 4Εικ. 3
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