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ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ                          

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΙΑΒΑΣΔ ΜΔ ΠΡΟΟΥΗ ΣΙ 

ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΙΝ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΗ ΤΚΔΤΗ 

 

Δγθαηάζηαζε 

Κίλδπλνο Ηιεθηξνπιεμίαο 

• Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ην δίθηπν παξνρήο 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξηλ από ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 

εξγαζίαο ή ζπληήξεζεο ζε απηή. 

• Ζ ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζε έλα ζύζηεκα θαισδίσζεο κε 

θαιή γείσζε είλαη απαξαίηεηε θαη ππνρξεσηηθή. 

• Σα κέζα απνζύλδεζεο πξέπεη λα ελζσκαηώλνληαη ζηηο 

ζηαζεξέο θαισδηώζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 

θαισδίσζεο. 

• Σξνπνπνηήζεηο ζην νηθηαθό ζύζηεκα θαισδίσζεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν από εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνιόγν. 

• Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ειεθηξνπιεμία ή ζάλαην. 

Κίλδπλνο Κνπήο 

• Πξνζνρή – νη άθξεο ηνπ πίλαθα είλαη αηρκεξέο. 

• Ζ κε ηήξεζε πξνζνρήο θαη πξνθπιάμεσλ θαηά ηε ρξήζε 

κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξόθιεζε ηξαπκαηηζκώλ 

ή εγθνπώλ. 

εκαληηθέο νδεγίεο αζθαιείαο 

• Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ νδεγίεο πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. 

• Γελ πξέπεη, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, λα 

ηνπνζεηνύληαη εύθιεθηα πιηθά ή πξντόληα επί ηεο ζπζθεπήο. 

• Βεβαησζείηε πσο νη πιεξνθνξίεο απηέο βξίζθνληαη ζηε 
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δηάζεζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, θαζώο ζα κπνξνύζαλ λα 

κεηώζνπλ ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο. 

• Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν, ε ζπζθεπή πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζεί ζύκθσλα κε ηηο παξνύζεο νδεγίεο 

εγθαηάζηαζεο. 

• Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα γεησζεί ζσζηά, 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν από θαηάιιεια εηδηθεπκέλν άηνκν. 

• Ζ ζπζθεπή απηή πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε θύθισκα ην νπνίν 

δηαζέηε δηαθόπηε απνκόλσζεο, παξέρνληαο πιήξε 

απνζύλδεζε από ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

• ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Υξεζηκνπνηείηε κόλν πξνζηαηεπηηθά 

θαιύκκαηα εζηηώλ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα απνθιεηζηηθά από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο καγεηξηθήο, ή πνπ 

ππνδεηθλύνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο ζηηο 

νδεγίεο ρξήζεο σο θαηάιιεια, ή πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα 

εζηηώλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηε ζπζθεπή. Ζ ρξήζε 

αθαηάιιεισλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αηπρήκαηα. 

• Ζ κε νξζή εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ζα κπνξνύζε λα 

αθπξώζεη ηπρόλ αμηώζεηο εγγύεζεο ή επζύλεο. 

• Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο εγθαηάζηαζεηο, αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα 

«Δγθαηάζηαζε». 

 

Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

Κίλδπλνο Ηιεθηξνπιεμίαο 

• Μελ καγεηξεύεηε ζε ζπαζκέλε ή ξαγηζκέλε καγεηξηθή εζηία. 

ε πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα ηεο καγεηξηθήο εζηίαο είλαη 
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ζπαζκέλε ή ξαγηζκέλε, απελεξγνπνηήζηε ακέζσο ηε 

ζπζθεπή από ηελ θεληξηθή παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

(θεληξηθόο δηαθόπηεο) θαη επηθνηλσλήζηε κε εμεηδηθεπκέλν 

ηερληθό. 

• Απελεξγνπνηήζηε ηελ εζηία από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε πξηλ 

ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ή ζπληήξεζεο. 

• Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ειεθηξνπιεμία ή ζάλαην. 

Κίλδπλνη Τγείαο 

• Ζ ζπζθεπή απηή ζπκκνξθώλεηαη κε ηα πξόηππα 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αζθάιεηαο. 

Κίλδπλνο Θεξκήο Δπηθάλεηαο 

• Καηά ηε ρξήζε, ηα πξνζβάζηκα κέξε ηεο ζπζθεπήο ζα 

ππεξζεξκαλζνύλ ηόζν, ώζηε είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ 

εγθαύκαηα. 

• Μελ αθήζεηε ζεκεία ηνπ ζώκαηόο ζαο, ξνύρα, ή 

νπνηαδήπνηε άιια αληηθείκελα, εθηόο από θαηάιιεια 

καγεηξηθά ζθεύε, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην θεξακηθό γπαιί, 

κέρξη λα θξπώζεη ε επηθάλεηα. 

• Μεηαιιηθά αληηθείκελα, όπσο καραίξηα, πηξνύληα, θνπηάιηα 

θαη θαπάθηα, δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηελ επηθάλεηα 

ησλ εζηηώλ, θαζώο ππάξρεη θίλδπλνο λα ππεξζεξκαλζνύλ. 

• Παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 8 εηώλ ζα πξέπεη λα θξαηνύληαη 

καθξηά, εθηόο εάλ βξίζθνληαη ππό ζπλερή επηηήξεζε. 

• Οη ιαβέο ησλ θαηζαξνιώλ ελδέρεηαη λα ππεξζεξκαλζνύλ, 

θαζηζηώληαο απαγνξεπηηθή ηελ επαθή. Φξνληίζηε νη ιαβέο 

ησλ θαηζαξνιώλ λα κελ πξνεμέρνπλ πάλσ από άιιεο, 

ελεξγνπνηεκέλεο, δώλεο καγεηξέκαηνο. Γηαηεξείηε ηηο ιαβέο 

καθξηά από παηδηά. 
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• Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ πξόθιεζε εγθαπκάησλ ή ηξαπκαηηζκώλ. 

Κίλδπλνο Κνπήο 

• Ζ εμαηξεηηθά αηρκεξή ιεπίδα κίαο μύζηξαο επηθάλεηαο 

εζηίαο βξίζθεηαη εθηεζεηκέλε ζε πεξίπησζε απόζπξζεο ηνπ 

θαιύκκαηνο αζθαιείαο. Ζ ρξήζε ηεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη λα θπιάζζεηαη 

πάληα κε αζθάιεηα θαη καθξηά από παηδηά. 

• Ζ κε ηήξεζε πξνζνρήο θαη κέζσλ πξνθύιαμεο θαηά ηε 

ρξήζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκνύο ή εγθνπέο. 

εκαληηθέο νδεγίεο αζθαιείαο 

• Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή πνηέ ρσξίο επίβιεςε θαηά ηε 

ρξήζε. Σν μερείιηζκα ιόγσ βξαζκνύ πξνθαιεί θαπλνύο θαη 

ιηπαξέο δηαξξνέο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αλάθιεμε. 

• Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή σο επηθάλεηα 

εξγαζίαο ή απνζήθεπζεο. 

• Πνηέ κελ αθήλεηε αληηθείκελα ή ζθεύε επάλσ ζηε 

ζπζθεπή. 

• Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα ζέξκαλζε ηνπ 

δσκαηίνπ. 

• Μεηά ηε ρξήζε, απελεξγνπνηείηε πάληα ηηο δώλεο 

καγεηξέκαηνο θαη ηελ επηθάλεηα καγεηξέκαηνο, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ εγρεηξίδην (δει. ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα ρεηξηζηήξηα αθήο).  

• Μελ επηηξέπεηε ζηα παηδηά λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή, λα 

θάζνληαη, λα ζηέθνληαη ή λα ζθαξθαιώλνπλ επάλσ ηεο. 

• Μελ απνζεθεύεηε αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο γηα ηα παηδηά 

ζε ληνπιάπηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ από ηε ζπζθεπή. 

Παηδηά πνπ ζθαξθαιώλνπλ επάλσ ζηελ εζηία δηαηξέρνπλ 
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θίλδπλν ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ. 

• Μελ αθήλεηε ηα παηδηά κόλα ηνπο ή ρσξίο επηηήξεζε ζηελ 

πεξηνρή όπνπ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. 

• Παηδηά ή άηνκα κε αλαπεξία πνπ πεξηνξίδεη ηελ ηθαλόηεηά 

ηνπο λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από έλα ππεύζπλν θαη ηθαλό άηνκν πνπ 

κπνξεί λα ηνπο θαζνδεγήζεη θαηά ηε ρξήζε ηεο. Σν άηνκν 

απηό ζα πξέπεη λα βεβαησζεί πσο είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζπζθεπή ρσξίο θίλδπλν γηα ηνπο 

ίδηνπο ή ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

• Μελ επηζθεπάδεηε θαη κελ αληηθαζηζηάηε θαλέλα ηκήκα ή 

εμάξηεκα ηεο ζπζθεπήο, εθηόο εάλ ζπληζηάηαη ξεηά ζην 

εγρεηξίδην. Όιεο νη άιιεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα 

δηελεξγνύληαη από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό. 

• Μελ ρξεζηκνπνηείηε αηκνθαζαξηζηή γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο 

καγεηξηθήο εζηίαο. 

• Μελ ηνπνζεηείηε ή ξίρλεηε κεγάινπ βάξνπο αληηθείκελα 

ζηελ επηθάλεηα ηεο εζηίαο. 

• Μελ ζηέθεζηε επάλσ ζηελ εζηία. 

• Μελ ρξεζηκνπνηείηε καγεηξηθά ζθέπε κε αθαλόληζηα άθξα 

θαη κελ ζέξλεηε ηα ζθεύε θαηά κήθνο ηεο γπάιηλεο 

επηθάλεηαο, θαζώο απηό ελδέρεηαη λα ραξάμεη ην γπαιί.  

• Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζπξκάηηλα ζθνπγγάξηα ή άιια 

ζθιεξά δηαβξσηηθά θαζαξηζηηθά κέζα γηα ηνλ θαζαξηζκό 

ηεο εζηίαο, θαζώο ελδέρεηαη λα ραξάμνπλ ην γπαιί. 

• ε πεξίπησζε θζνξάο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο, πξέπεη 

λα αληηθαζίζηαηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν ηερληθήο ππνζηήξημεο, ή 

άηνκα κε αληίζηνηρε εμεηδίθεπζε, πξνθεηκέλνπ λα 
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απνθεπρζεί ηπρόλ θίλδπλνο. 

• Ζ ζπζθεπή απηή πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ζε 

νηθηαθό πεξηβάιινλ! Δκπνξηθή ρξήζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 

δελ θαιύπηεηαη από ηελ εγγύεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή! 

• ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Ζ ζπζθεπή θαη ηα πξνζβάζηκα κέξε 

ηεο ππεξζεξκαίλνληαη θαηά ηε ρξήζε. 

• Γηαηεξείηε ηελ πξνζνρή ζαο θαη απνθύγεηε ηελ επαθή κε 

ηα ζεξκαηλόκελα ζηνηρεία. 

• Παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 8 εηώλ πξέπεη λα θξαηνύληαη 

καθξηά από ηε ζπζθεπή, εθηόο εάλ βξίζθνληαη ππό δηαξθή 

επηηήξεζε. 

• Ζ ζπζθεπή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από παηδηά 

ειηθίαο 8 εηώλ θαη άλσ θαη άηνκα κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, 

αηζζεηεξηαθέο ή λνεηηθέο ηθαλόηεηεο ή έιιεηςε εκπεηξίαο 

θαη γλώζεο, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο παξέρεηαη 

επαξθήο επίβιεςε ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε 

ηεο ζπζθεπήο θαη θαηαλννύλ ηνπο ελερόκελνπο θηλδύλνπο. 

• Γελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε παηδηά λα παίδνπλ κε ηε 

ζπζθεπή. Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο 

από ηνλ ρξήζηε δελ ζα πξέπεη λα δηελεξγνύληαη από παηδηά 

ρσξίο επίβιεςε. 

• ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Ζ καγεηξηθή κε ιίπνο ή ιάδη ζε 

ελεξγνπνηεκέλε εζηία ρσξίο επηηήξεζε κπνξεί λα είλαη 

επηθίλδπλε θαη ελέρεη ηνλ θίλδπλν πξόθιεζεο ππξθαγηάο. 

ΠΟΣΔ κελ επηρεηξείηαη λα ζβήζεηε κία ππξθαγηά κε λεξό, 

αιιά απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

θαιύςηε ηε θιόγα, π.ρ. κε έλα θαπάθη ή κηα ππξίκαρε 

θνπβέξηα. 

• ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Κίλδπλνο ππξθαγηάο: Μελ 
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απνζεθεύεηε αληηθείκελα ζηηο επηθάλεηεο καγεηξέκαηνο. 

• ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα 

ξαγίζεη απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή γηα λα απνθύγεηε ηνλ 

θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, γηα επηθάλεηεο καγεηξηθώλ εζηηώλ 

από γπαιί-θεξακηθό ή παξόκνην πιηθό πνπ πξνζηαηεύνπλ 

ηα ππό ηάζε εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο. 

• Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αηκνθαζαξηζηή επί ηεο ζπζθεπήο. 

• Ζ ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ιεηηνπξγία κε ρξήζε 

εμσηεξηθνύ ρξνλνδηαθόπηε ή μερσξηζηνύ ζπζηήκαηνο 

ηειερεηξηζκνύ. 

• ΠΡΟΟΥΖ: Ζ δηαδηθαζία καγεηξηθήο ζα πξέπεη λα 

επηβιέπεηαη. Μία ζύληνκε δηαδηθαζία καγεηξηθήο ζα πξέπεη 

λα επηηεξείηαη δηαξθώο. 

• Σν θαιώδην ηξνθνδνζίαο δελ είλαη πξνζβάζηκν κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
πγραξεηήξηα γηα ηελ αγνξά ηεο λέαο επαγσγηθήο εζηίαο ζαο. αο ζπληζηνύκε 

λα αθηεξώζεηε ιίγν ρξόλν γηα λα δηαβάζεηε ην παξόλ Δγρεηξίδην Οδεγηώλ Υξήζεο 

/ Δγθαηάζηαζεο ώζηε λα θαηαλνήζεηε πιήξσο ηνλ νξζό ηξόπν εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά όιεο ηηο νδεγίεο αζθαιείαο πξηλ από ηε ρξήζε θαη θπιάμηε 

ην παξόλ Δγρεηξίδην Οδεγηώλ Υξήζεο / Δγθαηάζηαζεο γηα κειινληηθή αλαθνξά. 
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Δπηζθόπεζε Πξντόληνο                                    

Κάηνςε 

 

  

 

Πίλαθαο Διέγρνπ 

 

 

 

 

 

 

 

Πιεξνθνξίεο Πξντόληνο                                    

Ζ επαγσγηθή εζηία κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε καγεηξηθώλ 

απαηηήζεσλ θαη δηαθνξεηηθέο θνπδίλεο, ράξε ζηελ ειεθηξηθή ζέξκαλζε κέζσ 

αληηζηάζεσο, ηνλ κηθξν-απηνπνηεκέλν έιεγρν θαη ηελ επηινγή πνιιαπιήο ηζρύνο, πνπ 

θαζηζηνύλ ηε ζπζθεπή απηή ηε βέιηηζηε επηινγή γηα ηηο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηεο. 

Ζ επαγσγηθή εζηία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη πηνζεηεί 

εμαηνκηθεπκέλν ζρεδηαζκό. Ζ εζηία παξέρεη αζθαιή θαη αμηόπηζηε απόδνζε, θάλνληαο 

άλεηε ηελ θαζεκεξηλόηεηά ζαο θαη επηηξέπνληάο ζαο λα απνιαύζεηε πιήξσο ηηο ραξέο 

ηεο δσήο. 

1. Διακόπτης ON/OFF     4. Κλείδωμα παιδικής ασφαλείας 

2. Επιλογή επιπέδου ισχύος  5. Επιλογή ζώνης θέρμανσης 

3. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη   6. Διακόπτης boost (ενίσχυσης) 

 

1. Μεγ. δώλε 2300 / 3000 W      

2. Μεγ. δώλε 1200 / 1500 W   

3. Μεγ. δώλε 1800 / 2100 W  

4. Μεγ. δώλε 1200 / 1500 W  

5. Πίλαθαο ειέγρνπ 
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Λίγα Λόγηα γηα ηε Μαγεηξηθή ζε Δπαγσγηθή Δζηία                             

Ζ καγεηξηθή ζε επαγσγηθέο εζηίεο απνηειεί κία αζθαιή, πξνεγκέλε, απνδνηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηερλνινγία καγεηξηθήο. Λεηηνπξγεί κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ πνπ 

κεηαθέξνπλ ζεξκόηεηα απεπζείαο ζην καγεηξηθό ζθέπνο θαη όρη έκκεζα κέζσ 

ζέξκαλζεο ηεο γπάιηλεο επηθάλεηαο. Σν γπαιί ζεξκαίλεηαη κόλν εμαηηίαο ηεο 

ζέξκαλζεο ηνπ καγεηξηθνύ ζθεύνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε λέα Δπαγσγηθή ζαο Δζηία                                 

• Γηαβάζηε ηνλ παξόληα νδεγό, εθηζηώληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ελόηεηα 

«Πξνεηδνπνηήζεηο Αζθαιείαο». 

• Αθαηξέζηε νπνηαδήπνηε πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε πνπ κπνξεί λα παξακέλεη 

επί ηεο επαγσγηθήο ζαο εζηίαο. 

Υξήζε ησλ Υεηξηζηεξίσλ Αθήο                                   

• Σα ρεηξηζηήξηα αληαπνθξίλνληαη ζηελ αθή, ζπλεπώο δελ απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή πίεζεο. 

• Υξεζηκνπνηείηε ηε ζηξνγγπιή βάζε ηνπ δαθηύινπ ζαο, θαη όρη ην άθξν ηνπ. 

• Κάζε θνξά πνπ έλα άγγηγκα γίλεηαη αληηιεπηό θαη θαηαρσξείηαη από ηε 

ζπζθεπή, ζα αθνύγεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ερεηηθό ζήκα («κπηπ»). 

• Βεβαησζείηε όηη ηα ρεηξηζηήξηα είλαη πάληα θαζαξά, ζηεγλά θαη όηη δελ 

θαιύπηνληαη από θαλελόο είδνπο αληηθείκελν (π.ρ. καγεηξηθό ζθεύνο ή παλί). 

Αθόκε θαη κία ιεπηή ζηξώζε λεξνύ κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ρεηξηζηεξίσλ. 

 

 

 

 

ζιδερένιο μαγειρικό ζκεύος 

 

μαγνηηικό κύκλωμα 
κεραμική γσάλινη πλάκα 
επαγωγικό πηνίο 
 
επαγωγικά ρεύμαηα 
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Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ Μαγεηξηθώλ θεπώλ                               

 
• Υξεζηκνπνηείηε κόλν καγεηξηθά ζθεύε κε βάζε θαηάιιειε γηα καγεηξηθή ζε 

επαγσγηθή εζηία. Αλαδεηήζηε ην ζύκβνιν επαγσγήο ζηε ζπζθεπαζία ή ζην 
θάησ κέξνο ηνπ ζθεύνπο. 

• Μπνξείηε λα ειέγμεηε εάλ ηα καγεηξηθά ζθεύε ζαο είλαη θαηάιιεια 
δηεμάγνληαο ηε δνθηκή ηνπ καγλήηε: κεηαθηλήζηε έλαλ καγλήηε πξνο ηε 
βάζε ηνπ ζθεύνπο· εάλ ν καγλήηεο έιθεηαη από ην ζθεύνο, ηόηε ην ζθεύνο 
είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε επαγσγηθή εζηία. 

• ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεηε καγλήηε: 
1. Σνπνζεηήζηε ιίγν λεξό κέζα ζην ζθεύνο πνπ ζέιεηε 

λα ειέγμεηε. 
2. Αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο ελόηεηαο «Έλαξμε 

καγεηξηθήο». 
3. Δάλ ε έλδεημε    δελ αλαβνζβήλεη ζηελ νζόλε θαη 

ην λεξό δεζηαίλεηαη, ην ζθεύνο είλαη θαηάιιειν. 
• Σα καγεηξηθά ζθεύε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ηα 

αθόινπζα πιηθά δελ είλαη θαηάιιεια: θαζαξόο 
αλνμείδσηνο ράιπβαο, αινπκίλην ή ραιθόο ρσξίο 
καγλεηηθή βάζε, γπαιί, μύιν, πνξζειάλε, θεξακηθά θαη 
πήιηλα αληηθείκελα. 

Μέγεζνο θαπζηήξα (mm) Διάρηζην κέγεζνο καγεηξηθνύ ζθεύνπο (δηάκεηξνο/mm) 

160 120 

180 140 

210 180 

 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε καγεηξηθά ζθεύε κε αθαλόληζηεο επηθάλεηεο ή θνίιε βάζε. 

 

 

 

 

Βεβαησζείηε όηη ε βάζε ηνπ καγεηξηθνύ ζαο ζθεύνπο είλαη νκαιή, εθάπηεηαη 

θαηάιιεια ζην γπαιί θαη είλαη ίδηνπ κεγέζνπο κε ηε ζεξκαηλόκελε δώλε καγεηξέκαηνο. 

Σνπνζεηείηε πάληα ην καγεηξηθό ζθεύνο ζην θέληξν ηεο δώλεο καγεηξέκαηνο. 

 

 

 

 

Αλαζεθώλεηε πάληα ηα καγεηξηθά ζθεύε από ηελ επαγσγηθή εζηία – απνθύγεηε λα ηα 

ζύξεηε επάλσ ζηε ζπζθεπή, θαζώο ελδέρεηαη λα ραξάμνπλ ην γπαιί. 
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Υξήζε ηεο Δπαγσγηθήο ζαο Δζηίαο                                          

Έλαξμε καγεηξηθήο 
• Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ν βνκβεηήο ερεί κία θνξά («κπηπ»), όινη νη 

δείθηεο αλάβνπλ γηα 1 δεπηεξόιεπην θαη ζηε ζπλέρεηα ζβήλνπλ, ππνδεηθλύνληαο όηη 

ε εζηία έρεη ηεζεί ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. 

1. Αγγίμηε ηνλ δηαθόπηε ON/OFF    . Όινη νη δείθηεο εκθαλίδνπλ ηελ 

έλδεημε «-». 

 

2. Σνπνζεηήζηε έλα θαηάιιειν καγεηξηθό ζθεύνο ζηε δώλε 

καγεηξέκαηνο πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε. 

Βεβαησζείηε όηη ε βάζε ηνπ ζθεύνπο θαη ε επηθάλεηα ηεο 

δώλεο καγεηξέκαηνο είλαη ακθόηεξα θαζαξά θαη ζηεγλά. 

 

3. Αγγίμηε ην ρεηξηζηήξην ειέγρνπ ηεο δώλεο ζέξκαλζεο· κία έλδεημε 

δίπια ζην πιήθηξν ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. 

 

4. Δπηιέμηε κηα ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο αγγίδνληαο ην ρεηξηζηήξην ειέγρνπ επηπέδνπ 

ηζρύνο. 

• Δάλ δελ επηιέμεηε κία ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο εληόο 1 ιεπηνύ, ε επαγσγηθή 

εζηία ζα απελεξγνπνηεζεί απηόκαηα. Θα πξέπεη, ζηελ πεξίπησζε απηή, λα 

μεθηλήζεηε εθ λένπ από ην βήκα 1. 

• Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηε ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο αλά πάζα ζηηγκή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο. 

 

 

 

Όηαλ νινθιεξώζεηε ην καγείξεκα 

1. Αγγίμηε ην ρεηξηζηήξην επηινγήο ηεο δώλεο ζέξκαλζεο  

πνπ ζέιεηε λα απελεξγνπνηήζεηε. 

 

2. Απελεξγνπνηήζηε ηε δώλε καγεηξέκαηνο νιηζζαίλνληαο ην δάρηπιό ζαο ζην 

ρεηξηζηήξην επηινγήο επηπέδνπ ηζρύνο. Βεβαησζείηε όηη ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε 

έλδεημε «0». 

 

 

3. Απελεξγνπνηήζηε νιόθιεξε ηελ εζηία αγγίδνληαο  

ηνλ δηαθόπηε ON/OFF. 
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4. Πξνζνρή ζηηο ζεξκέο επηθάλεηεο. 

Ζ έλδεημε «H» ππνδεηθλύεη πνηεο δώλεο καγεηξέκαηνο είλαη ππεξβνιηθά ζεξκέο 

ζηελ αθή. Θα εμαθαληζηεί όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο έρεη πέζεη ζε 

αζθαιή επίπεδα. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο· ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ζεξκάλεηε θαη άιια ζθεύε, 

ρξεζηκνπνηήζηε ηελ εζηία πνπ είλαη αθόκε δεζηή. 

Υξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο Boost (Δλίζρπζεο)                                      

Δλεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο Boost 
1. Δπηιέμηε ηε δώλε κε ιεηηνπξγία boost. 

  

 

2. Αγγίδνληαο ην ρεηξηζηήξην booster, «P», ν δείθηεο επηπέδνπ ηζρύνο 

εκθαλίδεη ηελ έλδεημε «P». 

 

 

• Δάλ πηέζεηε μαλά ην ρεηξηζηήξην booster, ζα κεηαβεί ζηε ιεηηνπξγία Twin Boost, 

θαη ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε «d». 

 

 

Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο Boost 
1. Δπηιέμηε ηε δώλε κε ιεηηνπξγία boost. 

 

 

2. Αγγίμηε ην ρεηξηζηήξην booster «P» ή επηιέμηε ην ρεηξηζηήξην επηπέδνπ ηζρύνο γηα λα 

δηαθόςεηε ηε ιεηηνπξγία Boost, θαη επηιέμηε ην επίπεδν πνπ ζέιεηε λα νξίζεηε.  

 

ή 

 

• Ζ ιεηηνπξγία Boost κπνξεί λα δηαξθέζεη κόλν 5 ιεπηά, θαη κεηά ην πέξαο απηώλ, ε 

δώλε ζα κεηαβεί απηόκαηα ζην επίπεδν 9.  

 

Κιείδσκα ησλ Υεηξηζηεξίσλ Διέγρνπ                                     

• Μπνξείηε λα θιεηδώζεηε ηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ ώζηε λα απνηξέςεηε ηελ αθνύζηα 

ρξήζε ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ηε κε εζειεκέλε ελεξγνπνίεζε ησλ δσλώλ 

καγεηξέκαηνο από παηδηά). 

• Όηαλ ηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ είλαη θιεηδσκέλα, όια ηα ρεηξηζηήξηα εθηόο από ηνλ 
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δηαθόπηε ON/OFF είλαη απελεξγνπνηεκέλα. 

 

Κιείδσκα ησλ ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ 

Αγγίμηε ην ρεηξηζηήξην ειέγρνπ θιεηδώκαηνο ησλ πιήθηξσλ . Ο δείθηεο ηνπ 

ρξνλνδηαθόπηε ζα εκθαλίζεη ηελ έλδεημε «Lo». 

Ξεθιείδσκα ησλ ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ 

1. Βεβαησζείηε όηη ε επαγσγηθή εζηία είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

2. Αγγίμηε παξαηεηακέλα ην ρεηξηζηήξην ειέγρνπ θιεηδώκαηνο πιήθησλ  γηα 3 

δεπηεξόιεπηα. 

3. Μπνξείηε ηώξα λα ζπλερίζεηε κε ηε ρξήζε ηεο επαγσγηθήο ζαο εζηίαο. 

 

Όηαλ ε εζηία βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θιεηδώκαηνο, απελεξγνπνηνύληαη όια ηα 

ρεηξηζηήξηα, εθηόο από ηνλ δηαθόπηε ON/OFF. Μπνξείηε πάληα λα 

απελεξγνπνηήζεηε ηελ εζηία κε ηνλ δηαθόπηε ON/OFF ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο, αιιά ζα πξέπεη λα μεθιεηδώζεηε πξώηα ηελ επαγσγηθή εζηία γηα ηελ 

ακέζσο επόκελε ρξήζε. 

Πξνεηδνπνίεζε Δλαπνκέλνπζαο Θεξκόηεηαο                                  

Όηαλ ε επαγσγηθή εζηία έρεη ιεηηνπξγήζεη γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ζα ππάξμεη, 

θαηόπηλ ηεο απελεξγνπνίεζήο ηεο, θάπνηα ελαπνκέλνπζα ζεξκόηεηα. Θα εκθαληζηεί ε 

έλδεημε «H» σο πξνεηδνπνίεζε, ώζηε λα κελ έξζεηε ζε επαθή κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

εζηία. 

Απηόκαηε Απελεξγνπνίεζε                                         

Σν ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο ηεο επαγσγηθήο εζηίαο είλαη ε απηόκαηε 

απελεξγνπνίεζε. Ζ ιεηηνπξγία απηή ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ μεράζεηε λα 

απελεξγνπνηήζεηε κία δώλε καγεηξέκαηνο. Οη πξνθαζνξηζκέλνη ρξόλνη ηεξκαηηζκνύ 

ιεηηνπξγίαο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Δπίπεδν ηζρύνο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Πξνεπηιεγκέλνο ρξόλνο 

ιεηηνπξγίαο (ώξα) 

8 8 8 4 4 4 2 2 2 

 

Υξήζε ηνπ Υξνλνδηαθόπηε                                           

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ρξνλνδηαθόπηε κε δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: 

 Μπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε σο απιό ρξνλνκεηξεηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

ρξνλνδηαθόπηεο δελ ζα απελεξγνπνηήζεη θακία δώλε καγεηξέκαηνο κε ηε ιήμε ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
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 Μπνξείηε λα ηνλ νξίζεηε σο ρξνλνδηαθόπηε απελεξγνπνίεζεο, γηα ηελ 

απελεξγνπνίεζε κίαο ή πεξηζζόηεξσλ δσλώλ καγεηξέκαηνο κε ηε ιήμε ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

 

Υξήζε ηνπ Υξνλνδηαθόπηε σο Υξνλνκεηξεηή 

1. Βεβαησζείηε όηη ε εζηία είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη ην πιήθηξν επηινγήο δώλεο είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν (ε έλδεημε δώλεο «-» δελ αλαβνζβήλεη). 

εκείσζε: Μπνξείηε λα νξίζεηε ηε ιεηηνπξγία ρξνλνκεηξεηή πξηλ ή κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ξύζκηζεο ηζρύνο δώλεο καγεηξέκαηνο. 

 

2. Καηά ην άγγηγκα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ειέγρνπ ηνπ ρξνλνδηαθόπηε, ε 

έλδεημε «00» ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ηνπ ρξνλνδηαθόπηε θαη ε 

έλδεημε «0» ζα αλαβνζβήζεη. 

 

3. Οξίζηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν αγγίδνληαο ηηο ελδείμεηο «+» θαη «-» (π.ρ. 5). 

 

 

 

 

4. Αγγίδνληαο μαλά ην ρεηξηζηήξην ηνπ ρξνλνδηαθόπηε, ζα 

αλαβνζβήζεη ε έλδεημε «0».  

 

 

 

5. Οξίζηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν αγγίδνληαο ηηο ελδείμεηο «+» θαη «-» (π.ρ. 2). ην 

παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο, ν ρξνλνδηαθόπηεο έρεη νξηζηεί ζηα 25 ιεπηά. 

 

 

 

 

6. Μόιηο ξπζκηζηεί ν επηζπκεηόο ρξόλνο, ν ρξνλνδηαθόπηεο ζα μεθηλήζεη ακέζσο ηελ 

αληίζηξνθε κέηξεζε. Ο ρξόλνο πνπ απνκέλεη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. 

 

7. Ο βνκβεηήο ζα ερήζεη («κπηπ») γηα 30 δεπηεξόιεπηα θαη ζα εκθαληζηεί 

ε έλδεημε ρξνλνδηαθόπηε «- -» κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ 

ρξόλνπ. 
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Υξήζε ηνπ ρξνλνδηαθόπηε γηα ηελ απελεξγνπνίεζε κίαο ή 

πεξηζζόηεξσλ δσλώλ καγεηξέκαηνο 

1. Αγγίμηε ην ρεηξηζηήξην επηινγήο δώλεο ζέξκαλζεο γηα ηελ νπνία επηζπκείηε λα 

ξπζκίζεηε ηνλ ρξνλνδηαθόπηε. 

 

 

2. Καηά ην άγγηγκα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ειέγρνπ ηνπ 

ρξνλνδηαθόπηε, ε έλδεημε «00» ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε  

ηνπ ρξνλνδηαθόπηε, θαη ε έλδεημε «0» ζα αλαβνζβήζεη. 

 

 

3. Οξίζηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν αγγίδνληαο ηηο ελδείμεηο «+» θαη «-» (π.ρ. 5). 

 

 

 

 

4. Αγγίδνληαο μαλά ην ρεηξηζηήξην ηνπ ρξνλνδηαθόπηε,  

ζα αλαβνζβήζεη ε έλδεημε «0».  

 

 

 

5. Οξίζηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν νιηζζαίλνληαο ην δάρηπιό ζαο επί ηνπ ρεηξηζηεξίνπ 

νιίζζεζεο ή αγγίδνληαο ηηο ελδείμεηο «+» θαη «-» (π.ρ. 2). ην παξάδεηγκα ηνπ 

ζρήκαηνο, ν ρξνλνδηαθόπηεο έρεη νξηζηεί ζηα 25 ιεπηά. 

 

 

 

6. Μόιηο νξηζηεί ν επηζπκεηόο ρξόλνο, ν ρξνλνδηαθόπηεο ζα μεθηλήζεη ακέζσο ηελ 

αληίζηξνθε κέηξεζε. Ο ρξόλνο πνπ απνκέλεη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Θα εκθαληζηεί κία θόθθηλε θνπθθίδα ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο 

έλδεημεο επηπέδνπ ηζρύνο πνπ ππνδεηθλύεη ηελ επηινγή κίαο δώλεο. 

 

7. Όηαλ ιήμεη ν θαζνξηζκέλνο ρξόλνο καγεηξέκαηνο πνπ έρεη νξηζηεί ζηνλ 

ρξνλνκεηξεηή, ε αληίζηνηρε δώλε καγεηξέκαηνο ζα απελεξγνπνηεζεί απηόκαηα. 

 

εκείσζε: Άιιεο δώλεο καγεηξέκαηνο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζα 
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ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξνλνδηαθόπηεο έρεη νξηζηεί γηα πεξηζζόηεξεο από 

κία δώλεο: 

1. Καηά ηε ξύζκηζε ηνπ ρξνλνδηαθόπηε γηα πνιιέο δώλεο καγεηξέκαηνο, 

εκθαλίδνληαη θόθθηλεο θνπθίδεο πνπ ππνδεηθλύνπλ ηηο αληίζηνηρεο δώλεο 

καγεηξέκαηνο. Ζ ρξνλνκέηξεζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ 

νζόλε ηνπ ρξνλνδηαθόπηε. Ζ θνπθθίδα ηεο αληίζηνηρεο δώλεο ζα αλαβνζβήζεη.  

 

        (νξηζκόο ρξνλνδηαθόπηε ζηα 15 ιεπηά) 

 

        (νξηζκόο ρξνλνδηαθόπηε ζηα 25 ιεπηά) 

 

2.  Με ηε ιήμε ηεο αληίζηξνθεο κέηξεζεο ηνπ ρξνλνκεηξεηή, ε αληίζηνηρε δώλε ζα 

απελεξγνπνηεζεί. ηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε ηεο λέαο ρξνλνκέηξεζεο 

θαη ζα αλαβνζβήζεη ε θνπθθίδα ηεο αληίζηνηρεο δώλεο.  

 

 

 

 

εκείσζε: Αγγίδνληαο ην ρεηξηζηήξην ειέγρνπ επηινγήο δώλεο ζέξκαλζεο, ε 

αληίζηνηρε θαζνξηζκέλε ρξνλνκέηξεζε ζα εκθαληζηεί ζηελ έλδεημε ρξνλνδηαθόπηε. 

 
Γηαθνπή ηνπ ρξνλνδηαθόπηε 
1. Αγγίμηε ην ρεηξηζηήξην ειέγρνπ επηινγήο δώλεο ζέξκαλζεο γηα ηελ νπνία 

επηζπκείηε λα δηαθόςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξνλνδηαθόπηε. 

 

 

2. Καηά ην άγγηγκα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ρξνλνδηαθόπηε,  

ε έλδεημε ζα αλαβνζβήζεη. 

 

 

3. Οιηζζαίλνληαο ην δάρηπιό ζαο επί ηνπ ρεηξηζηεξίνπ νιίζζεζεο ή αγγίδνληαο ηελ 

έλδεημε «-» ώζηε λα νξίζεηε ηνλ ρξνλνδηαθόπηε ζην «00», ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξνλνδηαθόπηε ζα δηαθνπεί. 
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Οδεγίεο Μαγεηξηθήο                                   

Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ην ηεγάληζκα, θαζώο ην ιάδη θαη ην ιίπνο 

ζεξκαίλνληαη πνιύ γξήγνξα, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε ηε 

ιεηηνπξγία Boost. ε εμαηξεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ην ιάδη θαη ην ιίπνο ζα 

αλαθιέγνληαη απζόξκεηα θαη ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί ζνβαξόο θίλδπλνο 

ππξθαγηάο. 

πκβνπιέο Μαγεηξηθήο 

• Μόιηο ην θαγεηό θηάζεη ζε ζεκείν βξαζκνύ, κεηώζηε ηε ζεξκνθξαζία ηεο εζηίαο 

από ην πιήθηξν ξύζκηζεο ηζρύνο. 

• Ζ ρξήζε θαπαθηνύ κεηώλεη ηνπο ρξόλνπο καγεηξέκαηνο θαη εμνηθνλνκεί ελέξγεηα, 

δηαηεξώληαο ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. 

• Διαρηζηνπνηήζηε ηελ πνζόηεηα πγξώλ ή ιίπνπο γηα λα κεηώζεηε ηνλ ρξόλν 

καγεηξέκαηνο. 

• Ξεθηλήζηε ην καγείξεκα ζε πςειή ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαη κεηώζηε ην επίπεδν 

ηζρύνο κόιηο ζεξκαλζνύλ επαξθώο ηα ηξόθηκα. 

ηγνβξάζηκν, καγείξεκα ξπδηνύ 

• Σν ζηγνβξάζηκν πξαγκαηνπνηείηαη θάησ από ην ζεκείν βξαζκνύ, πεξίπνπ ζηνπο 

85 °C, κόιηο μεθηλήζνπλ λα δεκηνπξγνύληαη πεξηζηαζηαθά θπζαιίδεο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ καγεηξηθνύ πγξνύ. Δίλαη ην κπζηηθό γηα λόζηηκεο ζνύπεο θαη 

ηξπθεξά καγεηξεπηά, θαζώο αλαπηύζζνληαη νη γεύζεηο ρσξίο λα καγεηξεύεηαη 

ππεξβνιηθά ην θαγεηό. άιηζεο κε βάζε ην απγό θαη ζάιηζεο δεκέλεο κε αιεύξη ζα 

πξέπεη, επίζεο, λα καγεηξεύνληαη θάησ από ην ζεκείν βξαζκνύ. 

• Οξηζκέλεο εξγαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ καγεηξέκαηνο ξπδηνύ κε ηε κέζνδν 

απνξξόθεζεο, ελδέρεηαη λα απαηηνύλ ζεξκνθξαζία πςειόηεξε από ην ειάρηζην 

επίπεδν ξύζκηζεο ηζρύνο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ην ζσζηό καγείξεκα ησλ 

ηξνθίκσλ ζηνλ ζπληζηώκελν ρξόλν. 

Φήζηκν κπξηδόιαο 

Γηα λα καγεηξέςεηε δνπκεξέο θαη λόζηηκεο κπξηδόιεο: 

1. Αθήζηε ην θξέαο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά πξηλ από ην 

καγείξεκα. 

2. Εεζηάλεηε έλα ηεγάλη κε βαξηά βάζε. 

3. Αιείςηε θαη ηηο δύν πιεπξέο ηεο κπξηδόιαο κε ιάδη. Ρίμηε κηα κηθξή πνζόηεηα 

ιαδηνύ ζην δεζηό ηεγάλη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην θξέαο ζην ζθεύνο. 

4. Γπξίζηε ηελ κπξηδόια κόλν κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο. Ο αθξηβήο 

ρξόλνο καγεηξέκαηνο ζα εμαξηεζεί από ην πάρνο ηεο κπξηδόιαο θαη από ηνλ 

επηζπκεηό ηξόπν ςεζίκαηνο. Οη ρξόλνη κπνξεί λα δηαθέξνπλ, θαη θπκαίλνληαη 

κεηαμύ 2-8 ιεπηώλ αλά πιεπξά. Πηέζηε ηελ κπξηδόια γηα λα ππνινγίζεηε πόζν 

ςεκέλε είλαη -όζν πην ζθηρηή ηελ αηζζάλεζηε, ηόζν πην «θαινςεκέλε» ζα είλαη. 

5. Σνπνζεηήζηε ηελ κπξηδόια ζε κία δεζηή πηαηέια γηα ιίγα ιεπηά κεηά ην καγείξεκα, 

ώζηε λα ηεο επηηξέςεηε λα μεθνπξαζηεί θαη λα καιαθώζεη πξηλ ην ζεξβίξηζκα. 
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Γηα γξήγνξν ηεγάληζκα ζε δπλαηή θσηηά (stir-frying) 

1. Δπηιέμηε έλα γνπόθ ή έλα κεγάιν ηεγάλη κε επίπεδε βάζε, ζπκβαηό κε θεξακηθέο 

εζηίεο. 

2. Πξνεηνηκάζηε θαη έρεηε δίπια ζαο όια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ 

ζα ζαο ρξεηαζηεί. Σν καγείξεκα ζε δπλαηή θσηηά (stir-frying) είλαη θαηεμνρήλ 

γξήγνξε δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ καγεηξεύεηε κεγάιεο πνζόηεηεο, 

καγεηξέςηε ηα ηξόθηκα ζε αξθεηέο μερσξηζηέο κηθξόηεξεο κεξίδεο. 

3. Πξνζεξκάλεηε ειαθξώο ην ηεγάλη θαη πξνζζέζηε δύν θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ιάδη. 

4. Μαγεηξέςηε πξώηα ην θξέαο, ηνπνζεηήζηε ην ζηελ άθξε θαη δηαηεξήζηε ην δεζηό. 

5. Σεγαλίζηε ζε δπλαηή θσηηά ηα ιαραληθά αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα. Όηαλ ηα 

ιαραληθά είλαη δεζηά αιιά αθόκε ηξαγαλά, ρακειώζηε ηε ζεξκνθξαζία ζηε δώλε 

καγεηξέκαηνο, ηνπνζεηήζηε μαλά ην θξέαο ζην ηεγάλη θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε 

ηε ζάιηζα ζαο. 

6. Αλαθαηέςηε κε πξνζνρή ηα πιηθά ώζηε λα βεβαησζείηε όηη ζεξκαίλνληαη 

νκνηόκνξθα. 

7. εξβίξεηε ακέζσο. 

Ρπζκίζεηο Θεξκνθξαζίαο                                        

Ρύζκηζε 

ζεξκνθξαζίαο 

Καηαιιειόηεηα 

1 - 2 • ειαθξύ δέζηακα γηα κηθξέο πνζόηεηεο ηξνθίκσλ 

• ιηώζηκν ζνθνιάηαο, βνπηύξνπ θαη ηξνθίκσλ πνπ θαίγνληαη 

εύθνια 

• ειαθξύ ζηγνβξάζηκν 

• αξγό δέζηακα 

3 - 4 • αλαζέξκαλζε 

• γξήγνξν ζηγνβξάζηκν 

• καγείξεκα ξπδηνύ 

5 - 6 • θξέπεο/ηεγαλίηεο 

7 - 8 • ζνηάξηζκα 

• καγείξεκα δπκαξηθώλ 

9 • γξήγνξν ηεγάληζκα ζε δπλαηή θσηηά (stir-frying) 

• ςήζηκν ζε δπλαηή θσηηά 

• βξάζηκν ζνύπαο 

• βξάζηκν λεξνύ 
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Φξνληίδα θαη Καζαξηζκόο                                        

Ση; Πώο; εκαληηθό! 

Καζεκεξηλνί ιεθέδεο 

ζην γπαιί (δαρηπιηέο, 

ζεκάδηα, ιεθέδεο 

ηξνθίκσλ ή κε 

δαραξσδώλ πγξώλ 

επάλσ ζην γπαιί) 

1. Απελεξγνπνηήζηε ηελ επαγσγηθή 

εζηία. 

2. Δθαξκόζηε έλα θαζαξηζηηθό 

θεξακηθήο εζηίαο ελώ ην γπαιί 

παξακέλεη αθόκε δεζηό (αιιά όρη 

θαπηό!). 

3. Ξεπιύλεηε θαη ζηεγλώζηε ηελ 

επηθάλεηα κε έλα θαζαξό παλί ή 

ραξηνπεηζέηα. 

4. Δλεξγνπνηήζηε μαλά ηελ 

επαγσγηθή εζηία. 

• Όηαλ ε ηξνθνδνζία ηεο εζηίαο είλαη 

απελεξγνπνηεκέλε, δελ ζα εκθαλίδεηαη 

έλδεημε «ζεξκήο επηθάλεηαο», αιιά ε 

δώλε καγεηξέκαηνο ελδέρεηαη λα είλαη 

αθόκα θαπηή! Υεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή 

κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

• Σα ζπξκάηηλα ζθνπγγαξάθηα βαξηάο 

ρξήζεο, νξηζκέλα λάπινλ ζπξκάηηλα 

ζθνπγγαξάθηα θαη ζθιεξά δηαβξσηηθά 

θαζαξηζηηθά κέζα ελδέρεηαη λα 

ραξάμνπλ ην γπαιί. Γηαβάδεηε πάληα ηηο 

εηηθέηεο ησλ πξντόλησλ γηα λα 

βεβαησζείηε όηη ην θαζαξηζηηθό ή ην 

ζπξκάηηλν ζθνπγγάξη είλαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

• Μελ αθήλεηε πνηέ ππνιείκκαηα 

θαζαξηζκνύ ζηελ επηθάλεηα ηεο εζηίαο: 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ ιεθέδεο 

ζην γπαιί. 

Λεθέδεο από μερείιηζκα 

ιόγσ βξαζκνύ, 

ιησκέλα πιηθά θαη 

θαπηά δαραξώδε πγξά 

ζην γπαιί 

 

Αθαηξέζηε ηνπο ιεθέδεο απηνύο 

ακέζσο κε κία ζπάηνπια ή μύζηξα 

θαηάιιειε γηα γπάιηλεο θεξακηθέο 

επαγσγηθέο εζηίεο, κε ηδηαίηεξε 

όκσο πξνζνρή ζηηο θαπηέο 

επηθάλεηεο ησλ δσλώλ 

καγεηξέκαηνο: 

1. Απελεξγνπνηήζηε ηελ επαγσγηθή 

εζηία από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε. 

2. Κξαηήζηε ηε ιεπίδα ή ην 

εξγαιείν ζε γσλία 30° θαη μύζηε 

ηνλ ιεθέ ή ηε δηαξξνή πξνο κηα 

θξύα πεξηνρή ηεο εζηίαο. 

3. Καζαξίζηε ηνλ ιεθέ ή ην πγξό κε 

έλα παλί ή ραξηί θνπδίλαο. 

4. Αθνινπζήζηε ηα βήκαηα 2 θαη 4 

γηα «Καζεκεξηλνύο ιεθέδεο ζην 

γπαιί» όπσο πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ. 

• Αθαηξέζηε ηνπο ιεθέδεο από ιησκέλα 

πιηθά, δαραξώδε ηξόθηκα θαη πγξά όζν 

ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα. ε πεξίπησζε 

πνπ αθεζνύλ θαη θξπώζνπλ ζηε γπάιηλε 

επηθάλεηα, ελδέρεηαη λα είλαη έπεηηα 

δύζθνιν λα αθαηξεζνύλ ή αθόκε θαη λα 

πξνθιεζεί κόληκε βιάβε ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ γπαιηνύ. 

• Κίλδπλνο θνπήο: όηαλ απνζύξεηαη ην 

θάιπκκα αζθαιείαο, ε ιεπίδα κίαο 

μύζηξαο είλαη εμαηξεηηθά αηρκεξή. 

Υξεζηκνπνηείηε κε κεγάιε πξνζνρή θαη 

θπιάζζεηε πάληα κε αζθάιεηα θαη 

καθξηά από παηδηά. 

Λεθέδεο ζηα 

ρεηξηζηήξηα αθήο 

1. Απελεξγνπνηήζηε ηελ επαγσγηθή 

εζηία. 

2. Μνπιηάζηε ηνλ ιεθέ. 

3. θνππίζηε ηελ πεξηνρή ησλ 

ρεηξηζηεξίσλ αθήο κε έλα 

θαζαξό λσπό ζθνπγγάξη ή παλί. 

4. ηεγλώζηε εληειώο ηελ πεξηνρή 

κε ραξηί θνπδίλαο. 

5. Δλεξγνπνηήζηε μαλά ηελ 

επαγσγηθή εζηία. 

• Ζ επαγσγηθή εζηία ελδέρεηαη λα ερήζεη 

(«κπηπ») θαη λα απελεξγνπνηεζεί 

απηόκαηα θαη ηα ρεηξηζηήξηα αθήο 

ελδέρεηαη λα κελ ιεηηνπξγνύλ όζν 

παξακέλεη επάλσ ηνπο πγξό. 

Βεβαησζείηε όηη ζθνππίδεηε θαη 

ζηεγλώλεηε πξνζεθηηθά ηελ πεξηνρή 

ειέγρνπ αθήο, πξνηνύ ελεξγνπνηήζεηε 

μαλά ηελ εζηία. 
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Οδεγίεο θαη πκβνπιέο                                        

Πξόβιεκα Πηζαλέο αηηίεο Ση πξέπεη λα θάλεηε 

Ζ επαγσγηθή εζηία δελ 

ελεξγνπνηείηαη. 

Ζ ζπζθεπή δελ ηξνθνδνηείηαη κε 

ξεύκα. 

 

Βεβαησζείηε όηη ε επαγσγηθή εζηία 

ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα θαη όηη 

είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

Διέγμηε εάλ ππάξρεη δηαθνπή 

ξεύκαηνο ζην ζπίηη ή ζηελ πεξηνρή 

ζαο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε 

ειέγμεη ηα πάληα θαη ην πξόβιεκα 

παξακέλεη, επηθνηλσλήζηε κε έλαλ 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθό. 
Σα ρεηξηζηήξηα αθήο δελ 

αληαπνθξίλνληαη. 

 

Σα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ είλαη 

θιεηδσκέλα. 

 

Ξεθιεηδώζηε ηα ρεηξηζηήξηα. 

Αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα «Υξήζε ηεο 

Δπαγσγηθήο ζαο Δζηίαο» γηα νδεγίεο. 

Σα ρεηξηζηήξηα αθήο 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία 

θαηά ηνλ ρεηξηζκό. 

Δλδέρεηαη λα ππάξρεη κία ιεπηή 

ζηξώζε λεξνύ πάλσ ζηα ρεηξηζηήξηα ή 

λα ρξεζηκνπνηείηε ην άθξν ηνπ 

δαθηύινπ ζαο γηα ην άγγηγκα ησλ 

ρεηξηζηεξίσλ αθήο. 

Βεβαησζείηε όηη ε πεξηνρή ησλ 

ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ αθήο είλαη 

ζηεγλή θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηε 

ζηξνγγπιή βάζε ηνπ δαθηύινπ ζαο 

θαηά ην άγγηγκα ησλ ρεηξηζηεξίσλ. 

Σν γπαιί παξνπζηάδεη 

ραξαθηέο. 

 

Μαγεηξηθά ζθεύε κε ηξαρηά άθξα. 

 

Υξήζε αθαηάιιεισλ, δηαβξσηηθώλ 

ζπξκάηηλσλ ζθνπγγαξηώλ ή 

θαζαξηζηηθώλ πξντόλησλ. 

Υξεζηκνπνηείηε καγεηξηθά ζθεύε κε 

επίπεδεο θαη νκαιέο βάζεηο. 

Αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα «Δπηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ Μαγεηξηθώλ 

θεπώλ». 

 

Αληξέμηε ζηελ ελόηεηα «Φξνληίδα 

θαη Καζαξηζκόο». 

Οξηζκέλα καγεηξηθά ζθεύε 

παξάγνπλ ήρνπο 

θξνηαιίζκαηνο ή θξόηνπ. 

 

Απηό ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ καγεηξηθώλ ζαο ζθεπώλ 

(ζηξώζεηο δηαθνξεηηθώλ κεηάιισλ πνπ 

δνλνύληαη δηαθνξεηηθά)  

Απηό είλαη θπζηνινγηθό γηα ηα 

καγεηξηθά ζθεύε θαη δελ ππνδεηθλύεη 

βιάβε. 

 

Ζ επαγσγηθή εζηία παξάγεη 

έλα ρακειό βνπεηό όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ξύζκηζε πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο. 

Απηό νθείιεηαη ζηελ ηερλνινγία 

καγεηξέκαηνο ζε επαγσγηθή εζηία. 

Απηό είλαη θπζηνινγηθό, αιιά ν 

ζόξπβνο ζα πξέπεη λα ειαηησζεί ή λα 

εμαθαληζηεί εληειώο όηαλ κεηώζεηε 

ηε ζεξκνθξαζία ηεο εζηίαο. 

Ζ επαγσγηθή εζηία παξάγεη 

ήρν αλεκηζηήξα. 

Έλαο αλεκηζηήξαο ςύμεο 

ελζσκαησκέλνο ζηελ επαγσγηθή ζαο 

εζηία έρεη ελεξγνπνηεζεί γηα λα 

απνηξέςεη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ. Δλδέρεηαη 

λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί αθόκα θαη 

κεηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο 

επαγσγηθήο εζηίαο. 

Απηό είλαη θπζηνινγηθό θαη δελ 

απαηηείηαη θακία ελέξγεηα. Μελ 

δηαθόπηεηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο ηεο 

επαγσγηθήο εζηίαο από ηνλ θεληξηθό 

δηαθόπηε ελώ ν αλεκηζηήξαο είλαη ζε 

ιεηηνπξγία. 
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Σα καγεηξηθά ζθεύε δελ 

ζεξκαίλνληαη θαη δελ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε. 

Ζ επαγσγηθή εζηία δελ κπνξεί λα 

αληρλεύζεη ην καγεηξηθό ζθεύνο επεηδή 

δελ είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε 

επαγσγηθέο εζηίεο.  

Ζ επαγσγηθή εζηία δελ κπνξεί λα 

αληρλεύζεη ην καγεηξηθό ζθεύνο επεηδή 

είλαη πνιύ κηθξό γηα ηε δώλε 

καγεηξέκαηνο ή δελ έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζσζηά ζην θέληξν ηεο εζηίαο. 

Υξεζηκνπνηείηε καγεηξηθά ζθεύε 

θαηάιιεια γηα καγεηξηθή ζε 

επαγσγηθέο εζηίεο. Αληξέμηε ζηελ 

ελόηεηα «Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

Μαγεηξηθώλ θεπώλ». 

Σνπνζεηήζηε ην ζθεύνο ζην θέληξν 

ηεο εζηίαο θαη βεβαησζείηε όηη ε βάζε 

ηνπ ηαηξηάδεη κε ην κέγεζνο ηεο δώλεο 

καγεηξέκαηνο. 

Ζ επαγσγηθή εζηία ή κηα 

δώλε καγεηξέκαηνο 

απελεξγνπνηήζεθε 

απξνζδόθεηα, ερεί έλα 

ερεηηθό ζήκα θαη έλαο 

θσδηθόο ζθάικαηνο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ νζόλε 

(ν νπνίνο ηππηθά 

ελαιιάζεηαη κε έλα ή δύν 

ςεθία ζηελ νζόλε ηνπ 

ρξνλνδηαθόπηε) 

Σερληθή βιάβε. 

 

εκεηώζηε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο 

αξηζκνύο ζθάικαηνο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε, 

απνζπλδέζηε ηελ επαγσγηθή εζηία 

από ηελ ηξνθνδνζία ξεύκαηνο 

θιείλνληαο ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε θαη 

επηθνηλσλήζηε κε έλαλ εμεηδηθεπκέλν 

ηερληθό. 
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Δκθάληζε Βιάβεο θαη Έιεγρνο                           

ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο θαπνηαο αλσκαιίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο, ε επαγσγηθή εζηία 

ζα ηεζεί απηόκαηα ζε θαηάζηαζε πξνζηαζίαο θαη ζα εκθαλίζεη αληίζηνηρνπο θσδηθνύο 

πξνζηαζίαο ζηελ νζόλε: 

Πξόβιεκα Πηζαλέο αηηίεο Ση πξέπεη λα θάλεηε 

E4/E5 

 

Βιάβε αηζζεηήξα 

ζεξκνθξαζίαο 

Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

E7/E8 Βιάβε αηζζεηήξα 

ζεξκνθξαζίαο IGBT. 

Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

E2/E3 

 

Αλώκαιε ηάζε ηξνθνδνζίαο Διέγμηε εάλ ε παξνρή ξεύκαηνο είλαη 

θπζηνινγηθή. Δλεξγνπνηήζηε ηελ 

εζηία κόλνλ αθνύ απνθαηαζηαζεί ε 

θπζηνινγηθή ηξνθνδνζία ξεύκαηνο. 

E6/E9 

 

Καθή ζεξκηθή αθηηλνβνιία 

επαγσγηθήο εζηίαο 

Πξαγκαηνπνηήζηε επαλεθθίλεζε ηεο 

ζπζθεπήο κόλνλ αθνύ θξπώζεη ε 

επαγσγηθή εζηία. 

Σα παξαπάλσ απνηεινύλ ηηο εθδειώζεηο θαη ηνλ έιεγρν θνηλώλ βιαβώλ. 

Παξαθαινύκε κελ απνζπλαξκνινγείηε κόλνη ζαο ηε κνλάδα, γηα ηελ απνθπγή ηπρόλ 

θηλδύλσλ θαη πξόθιεζεο βιαβώλ ζηελ επαγσγηθή εζηία. 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο                                   

Δπαγσγηθή Δζηία IND 7204 

Εώλεο Μαγεηξέκαηνο 4 Εώλεο 

Σάζε Σξνθνδνζίαο 220-240V ~ 50/60Hz 

Δγθαηεζηεκέλε Ζιεθηξηθή Ηζρύο 7200 W 

Μέγεζνο Πξντόληνο D×W×H (mm) 590×520×58 

Γηαζηάζεηο Δληνηρηζκνύ A×B (mm) 560×490 

 

Σν βάξνο θαη νη δηαζηάζεηο δίδνληαη θαηά πξνζέγγηζε. Καζώο πξνζπαζνύκε ζπλερώο λα 

βειηηώλνπκε ηα πξντόληα καο, νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ζρέδηα ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε. 
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Δγθαηάζηαζε                                               

Δπηινγή εμνπιηζκνύ εγθαηάζηαζεο 

• Κόςηε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηα κεγέζε πνπ ππνδεηθλύνληαη ζην 

ζρεδηάγξακκα. 

• Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ρξήζεο, πξέπεη λα δηαηεξείηαη ρώξνο 

ηνπιάρηζηνλ 50 mm πεξηκεηξηθά ηεο νπήο. 

• Βεβαησζείηε όηη ην πάρνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 mm. 

Δπηιέμηε έλα, αλζεθηηθό ζηε ζεξκόηεηα, πιηθό επηθάλεηαο εξγαζίαο γηα ηελ 

απνθπγή επξύηεξσλ παξακνξθώζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ 

αθηηλνβνιία ζεξκόηεηαο ηεο εζηίαο: 

Πξνεηδνπνίεζε: Σν πιηθό επηθάλεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα ελζσκαηώλεη εκπνηηζκέλν 

μύιν ή άιιν κνλσηηθό πιηθό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 

IND 7204 590 520 58 54 560 490 50 min 

ε θάζε πεξίπησζε, βεβαησζείηε όηη ε εζηία δηαζέηεη θαιό εμαεξηζκό θαη όηη ε 

είζνδνο θαη ε έμνδνο ηνπ αέξα είλαη θαζαξέο θαη ρσξίο θξαγκνύο. Βεβαησζείηε όηη 

ε επαγσγηθή εζηία βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ. 

εκείσζε: Ζ απόζηαζε αζθαιείαο κεηαμύ ηεο ζεξκαηλόκελεο εζηίαο θαη ηνπ 

ληνπιαπηνύ πάλσ από απηή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 760 mm. 
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A(mm) B(mm) C(mm) D E 

760 50 min 20 min Δίζνδνο αέξα Έμνδνο αέξα 5mm 

 
Πξνηνύ εγθαηαζηήζεηε ηελ εζηία, βεβαησζείηε όηη 
• Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο είλαη ηεηξάγσλε θαη επίπεδε θαη θαλέλα δνκηθό ζηνηρείν δελ 

παξεκβάιιεηαη ή επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο ρώξνπ. 

• Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλζεθηηθό ζηε ζεξκόηεηα πιηθό. 

• ε πεξίπησζε πνπ ε εζηία εγθαζίζηαηαη πάλσ από θνύξλν, ν θνύξλνο δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα ςύμεο. 

• Ζ εγθαηάζηαζε ζπκκνξθώλεηαη κε όιεο ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θαη 

εμνπζηνδόηεζεο θαη ηα ηζρύνληα πξόηππα θαη θαλνληζκνύο. 

• Έλαο θαηάιιεινο δηαθόπηεο απνκόλσζεο πνπ παξέρεη πιήξε απνζύλδεζε από ηελ 

ηξνθνδνζία ξεύκαηνο είλαη ελζσκαησκέλνο ζηε κόληκε θαισδίσζε θαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο θαισδίσζεο. 

• Ο δηαθόπηεο απνκόλσζεο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη λα παξέρεη 

δηαρσξηζκό επαθήο δηαθέλνπ αέξνο 3 mm ζε όινπο ηνπο πόινπο (ή ζε όινπο ηνπο 

ελεξγνύο αγσγνύο [θάζεο] εάλ νη ηνπηθνί θαλόλεο θαισδίσζεο επηηξέπνπλ απηή ηε 

κεηαβνιή ησλ απαηηήζεσλ). 

• Ο δηαθόπηεο απνκόλσζεο είλαη εύθνια πξνζβάζηκνο ζηνλ πειάηε θαηόπηλ 

εγθαηάζηαζεο ηεο εζηίαο.  

• πκβνπιεπηείηε ηηο ηνπηθέο νηθνδνκηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλνληζκνύο, ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε. 

• Υξεζηκνπνηείηε αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα θαη εύθνια ζηνλ θαζαξηζκό θηληξίζκαηα 

(όπσο θεξακηθά πιαθίδηα) γηα ηηο επηθάλεηεο ηνίρσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ εζηία. 

 

Αθνύ εγθαηαζηήζεηε ηελ εζηία, βεβαησζείηε όηη 

• Σν θαιώδην ηξνθνδνζίαο δελ είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ησλ ζπξώλ ησλ ληνπιαπηώλ ή 

ησλ ζπξηαξηώλ. 

• Τπάξρεη επαξθήο ξνή θαζαξνύ αέξα από ην εμσηεξηθό ησλ ληνπιαπηώλ πξνο ηε 

βάζε ηεο εζηίαο. 

• ηελ πεξίπησζε πνπ ε εζηία εγθαηαζηαζεί πάλσ από ρώξν ζπξηαξηνύ ή 

ληνπιαπηνύ, έλαο θξαγκόο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο έρεη εγθαηαζηαζεί θάησ από ηε 

βάζε ηεο εζηίαο. 

• Ο δηαθόπηεο απνκόλσζεο είλαη εύθνια πξνζβάζηκνο από ηνλ πειάηε. 

 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ βξαρηόλσλ ζηεξέσζεο 
Ζ κνλάδα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε κία ζηαζεξή θαη νκαιή επηθάλεηα 

(ρξεζηκνπνηήζηε ηε ζπζθεπαζία). Μελ αζθείηε δύλακε ζηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ πνπ 

πξνεμέρνπλ από ηελ εζηία. 
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Σνπνζέηεζε ησλ βξαρηόλσλ ζηεξέσζεο 

• Ζ κνλάδα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε κία ζηαζεξή θαη νκαιή επηθάλεηα 

(ρξεζηκνπνηήζηε ηε ζπζθεπαζία). Μελ αζθείηε δύλακε ζηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ 

πνπ πξνεμέρνπλ από ηελ εζηία. 

• ηεξεώζηε ηελ εζηία ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο βηδώλνληαο ηέζζεξηο βξαρίνλεο ζην 

θάησ κέξνο ηεο εζηίαο (βι. εηθόλα) κεηά ηελ εγθαηάζηαζε. 

• Ρπζκίζηε ηε ζέζε ησλ βξαρηόλσλ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζην πάρνο ηεο επηθάλεηαο 

εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

  

Πξνεηδνπνηήζεηο 

 Ζ επαγσγηθή εζηία πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ή 

ηερληθνύο. Γηαζέηνπκε ζηελ ππεξεζία ζαο εηδηθνύο επαγγεικαηίεο. Παξαθαινύκε 

κελ επηρεηξήζεηε πνηέ λα εθηειέζεηε ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο κόλνη ζαο. 

 Ζ εζηία δελ ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη πάλσ από εμνπιηζκό ςύμεο, πιπληήξηα 

πηάησλ ή πεξηζηξνθηθνύο ζηεγλσηήξεο. 

 Ζ εζηηα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε ζεξκηθή 

αθηηλνβνιία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο. 

 Ο ηνίρνο θαη ε δώλε επαγσγηθήο ζεξκόηεηαο πάλσ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα. 

 Γηα ηελ απνθπγή ηπρόλ βιαβώλ, ε δηπιή ζηξώζε θαη ε θόιια πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αηκνθαζαξηζηή. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε θεξακηθή ζπζθεπή κπνξεί λα ζπλδεζεί κόλν ζε ηξνθνδνζία 

ζπζηήκαηνο πνπ δελ μεπεξλά ηα 0.427 ohm. ε πεξίπησζε αλάγθεο, 

ζπκβνπιεπηείηε ηελ αξρή παξνρήο ηξνθνδνζίαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζύλζεηε αληίζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ύλδεζε ηεο εζηίαο ζηελ παξνρή ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο 
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Ζ ηξνθνδνζία ξεύκαηνο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό πξόηππν ή κε έλαλ 

δηαθόπηε κνλνπνιηθνύ θπθιώκαηνο. Ζ κέζνδνο ζύλδεζεο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ην θαιώδην είλαη θαηεζηξακκέλν ή ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε, 

ε δηαδηθαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί από έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό 

αληηπξόζσπν, κε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ 

αηπρήκαηα. 

 Δάλ ε ζπζθεπή ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πξέπεη 

λα εγθαηαζηαζεί έλαο δηαθόπηεο θπθιώκαηνο πνιιαπιώλ πόισλ, κε ειάρηζην 

δηάθελν 3 mm κεηαμύ ησλ επαθώλ. 

 Ο ππεύζπλνο ηερληθόο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή 

ειεθηξηθή ζύλδεζε θαη ηε ζπκβαηόηεηά ηεο κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο. 

 Σν θαιώδην δελ ζα πξέπεη λα θάκπηεηαη ή λα ζπκπηέδεηαη. 

 Σν θαιώδην πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά θαη λα αληηθαζίζηαηαη κόλν από 

εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΡΡΙΦΗ: Μελ 

απνξξίπηεηε ην παξόλ πξντόλ 

καδί κε ηα ππόινηπα αζηηθά 

απόβιεηα. Σέηνηνπ ηύπνπ 

απόβιεηα απαηηνύλ 

μερσξηζηή ζπιινγή θαη 

εηδηθή επεμεξγαζία. 

Απηή ε ζπζθεπή θέξεη ζήκαλζε ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 

2002/96/ΔΚ πεξί Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ 

(ΑΖΖΔ). Δμαζθαιίδνληαο ηε ζσζηή απόξξηςε ηεο ζπζθεπήο απηήο, 

ζπκβάιιεηε ζηελ πξόιεςε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αλζξώπηλε πγεία πνπ κπνξεί λα πξνθαινύληαλ δηαθνξεηηθά, εάλ ε ζπζθεπή 

απνξξίπηνληαλ θαηά ιάζνο ηξόπν. 

 

Σν ζύκβνιν επί ηνπ πξντόληνο ππνδεηθλύεη όηη δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

σο ζύλεζεο νηθηαθό απόξξηκα. Πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε έλα ζεκείν ζπιινγήο 

γηα αλαθύθισζε ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ εηδώλ. 

 

Ζ ζπζθεπή απηή απαηηεί εηδηθή δηάζεζε απνβιήησλ. Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκό, ηελ πεξηζπιινγή θαη ηελ αλαθύθισζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηηο ηνπηθέο ζαο 

αξρέο, ηελ ππεξεζία δηάζεζεο νηθηαθώλ απνβιήησλ ή ην θαηάζηεκα από ην 

νπνίν πξνκεζεπηήθαηε ην πξντόλ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκό, ηελ πεξηζπιινγή θαη 

ηελ αλαθύθισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε 

κε ηηο ηνπηθέο ζαο αξρέο, ηελ ππεξεζία δηάζεζεο νηθηαθώλ απνβιήησλ ή ην 

θαηάζηεκα από ην νπνίν πξνκεζεπηήθαηε ην πξντόλ. 


