
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

R-243  Μονή Ηλεκτρική Εστία    230V  50Hz    1500W 

R-244  Διπλή Ηλεκτρική Εστίες   230V  50Hz    2500W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

     

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΠΑΝΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. 

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
 Βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην 

ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.  
2. ΧΡΗΣΗ 

 2.1 Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε μέρος όπου υπάρχει πρίζα.  

 2.2 Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες βρίσκονται στη θέση “0” . 
 2.3 Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, η αόρατη προστατευτική επικάλυψη μπορεί να μην 

έχει αφαιρεθεί. Έτσι μπορεί να εξέλθει λίγος καπνός. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.  
  2.4 Πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα ή άλλα υλικά όπως νερό 

ή τροφές επάνω στην εστία ψησίματος. 

 2.5 Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. 
3. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

  3.1 Χρησιμοποιείτε πάντα σκεύη μαγειρέματος με επίπεδη βάση τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με την 
εστία ή τις εστίες μαγειρέματος. 

 3.2 Η εστία ή οι εστίες μαγειρέματος έχουν βαθμίδα θερμοκρασίας από (0 έως υψηλότερη-max). 

Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη θερμοκρασία για ζέσταμα και υψηλότερη θερμοκρασία για μαγείρεμα ή 
για να βράσετε νερό. 

  3.3 Λόγω της κατασκευής της εστίας ή των εστιών, μετά το κλείσιμο της συσκευής, αυτές θα παραμείνουν 
ζεστές. Αυτό εξυπηρετεί στο να κρατήσουμε κάποιες τροφές ζεστές για μικρό χρονικό διάστημα ή ακόμα 

και για κάποιες τροφές όπως ρύζι ή πατάτες να απορροφήσουν τα υγρά τους. 
4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

  4.1 Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε πρίζα και μακριά από μέρη όπου υπάρχει νερό.  

  4.2 Η επιφάνεια που θα τοποθετήσετε τη συσκευή πρέπει να είναι πυρίμαχη, στεγνή και ύψους τουλάχιστον 
75εκ. 

  4.3 Ένα κενό 5cm πρέπει να υπάρχει γύρω από όλες τις πλευρές της συσκευής καθώς μπορεί να ζεσταθούν 
κατά τη χρήση. 

  4.4 Δεν επιτρέπεται το καλώδιο παροχής να ακουμπά σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής και πρέπει να 



βρίσκεται μακριά από παιδιά.  
  4.5 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι μακριά από τις άκρες πάγκων, μακριά από παιδιά και άτομα ευαίσθητα.  

  4.6 Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από ντουλάπια. 
  4.7 Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή πριν αυτή κρυώσει πλήρως ή όταν υπάρχουν σκεύη επάνω 

στην εστία – εστίες. 

  4.8 Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο της ηλεκτρικής εστίας και ότι οι χειρολαβές τους 
είναι σε ασφαλή θέση. 

  4.9 Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε υλικά όπως λάδι ή λίπος για να μαγειρέψετε. Ελέγχετε 
τακτικά τη συσκευή για αποφυγή υπερθέρμανσης. 

  4.10 Με το που ολοκληρωθεί το ψήσιμο στρέψτε το μπουτόν στη θέση “0” . 
  4.11 Βγάλτε το φις από την πρίζα μετά τη χρήση. 

  4.12 Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν στο χώρο υπάρχουν παιδιά. 

  4.13 Για την αποφυγή πυρκαγιάς μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε υφάσματα όπως κουρτίνες. 
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΦΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. 
ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ. 

Το μεταλλικό περίβλημα της συσκευής μπορεί να καθαριστεί με σύρμα κουζίνας.  Για ευκολία στον καθαρισμό, 

προτείνεται υπολείμματα τροφών να αφαιρεθούν με ένα υγρό πανάκι όσο οι εστίες είναι ακόμα ζεστές αλλά 
όχι καυτές. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ. 

Για την προστασία των εστιών, χρησιμοποιείτε ειδικό καθαριστικό μία φορά το μήνα. 
6. ΠΡΟΣΟΧΗ 

6.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΕΥΗ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ. 
6.2 Η θερμοκρασία των σκευών που έρχονται σε επαφή με τις εστίες σταδιακά αυξάνεται όταν η συσκευή 

είναι σε λειτουργία. 

6.3 Η συσκευή δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή κάποιο σύστημα 
τηλεχειρισμού. 

6.4 Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με 
μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαμηλή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Η 

χρήση της συσκευής από τα παραπάνω άτομα επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη και οδηγία κάποιου 

ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. 
6.5 Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 

6.6 Για την αποφυγή τραυματισμού, εάν το καλώδιο παροχής καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας.  

6.7 Για οικιακή χρήση  

6.8 Για εσωτερική χρήση 
 

 
 

 
 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. 

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις 

αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής 

επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη 

διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει 

το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 


