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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

❑ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής 

❑ Βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με την 

τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της 

συσκευής. 

❑ Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν βρίσκεται σε λειτουργία 

❑ 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. 

❑ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 

❑ Να ελέγχετε συχνά το καλώδιο για Βλάβη. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν 

το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχουν βλάβη. 

❑ Να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση και με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται στις οδηγίες. 

❑ Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή οποιοδήποτε υγρό. Να μη τοποθετείται 

στο πλυντήριο πιάτων. 

❑ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καυτές επιφάνειες. 

❑ Εάν το καλώδιο παροχής καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας. 

❑ Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από το καθάρισμα. 

❑ Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο κατάστημα 

σέρβις της εταιρείας.  

❑ Η συσκευή δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικό 

χρονοδιακόπτη ή κάποιο σύστημα τηλεχειρισμού. 

❑ Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί 

από εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας. 

❑ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και πάντα να 

τοποθετείται σε στεγνό περιβάλλον. 

❑ Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν προτείνονται από τον 



  

κατασκευαστή γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στο χρήστη ή 

φθορά στη συσκευή.  

❑ Μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Σιγουρευτείτε ότι το 

καλώδιο δεν θα μπερδευτεί  με κανένα τρόπο. Μη τυλίγετε το καλώδιο 

γύρω από τη συσκευή και μη το τσακίζετε. 

❑ Στερεώστε τη συσκευή σε τραπέζι ή επίπεδη επιφάνεια. 

❑ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν το καθαρισμό και την 

αποθήκευση. 

❑ Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή 

όταν η συσκευή λειτουργεί. 

❑ Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να 

αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. 

❑ Αυτές οι συσκευές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε οικιακές και 

παρόμοιες εφαρμογές όπως: 

- χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους 

εργασίας. 

-αγροτικές κατοικίες. 

-σε πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους κατοικίας. 

- ενοικιαζόμενα δωμάτια  

❑  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, 

όπως κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ. όταν χρησιμοποιείται, καθώς μπορεί να 

προκληθεί πυρκαγιά. 

❑  Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς λάδια ή λίπη  μπορεί να 

αναφλεγούν όταν υπερθερμανθούν. 

❑  Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από έναν απορροφητήρα, 

βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την ελάχιστη απόσταση που συνιστά ο 

κατασκευαστής. Είναι ακόμη πιο συνετό να διπλασιάσουμε αυτήν την 

απόσταση. 

❑  Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τρόφιμα που πρόκειται να 

μαγειρευτούν. 



  

❑  Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα αν παρουσιαστεί 

ρωγμή και βεβαιωθείτε ότι ελέγχεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

❑  Οι επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. 

Οι συσκευές αυτές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε οικιακές και 

παρόμοιες εφαρμογές όπως: 

- χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας. 

-αγροτικές κατοικίες. 

-σε πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους κατοικίας. 

- ενοικιαζόμενα δωμάτια  

Η λειτουργία μαγειρέματος της συσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα. 

 

ΧΡΗΣΗ 

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τις εστίες 

μαγειρέματος. 

• Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στο προϊόν είναι ίδια με την τάση του 

ηλεκτρικού σας δικτύου. 

• Επιλέξτε την κατάλληλη θέση κοντά σε μια ηλεκτρική πρίζα, σε στεγνή και 

επίπεδη επιφάνεια. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια βρίσκονται στη θέση OFF (Το MIN να βλέπει 

προς τα πάνω). Συνδέστε. 

• Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε την αόρατη 

προστατευτική επικάλυψη. Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε τα χειριστήρια στη 

μέγιστη ρύθμιση και αφήστε τα για περίπου 4 λεπτά. Θα εξέλθει καπνός, γι’αυτό 

βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική εστία 

μαγειρέματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς. Η ηλεκτρική εστία είναι έτοιμη 

για χρήση. 

• Χρησιμοποιείτε πάντα σκεύη με επίπεδο πάτο, τα οποία έχουν καλή επαφή με 

την ηλεκτρική εστία. Ο πάτος του σκεύους θα πρέπει ιδανικά να έχει το ίδιο 

μέγεθος με την ηλεκτρική εστία. 

• Επιλέξτε τη θερμοκρασία. Η ηλεκτρική εστία έχει ένα εύρος θερμοκρασιών. 



  

Χρησιμοποιήστε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες (από MIN έως 4) για να 

σιγοβράσετε φαγητό ή για ελαφρό ζέσταμα. Χρησιμοποιήστε τις υψηλές 

θερμοκρασίας (από 5 έως MAX)  για βρασμό. 

• Λόγω της κατασκευής της, η ηλεκτρική εστία θα παραμείνει ζεστή μετά την 

απενεργοποίηση. Αυτό διευκολύνει τη διατήρηση της θερμοκρασίας του 

φαγητού για σύντομο χρονικό διάστημα. 

• Μετά τη χρήση, γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στο "MIN" και 

αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

• Πρώτού καθαρίσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την από τη πρίζα και αφήστε 

την να κρυώσει. 

• Σκουπίστε με ένα νωπό πανί. 

• Μη χρησιμοποιήσετε σκληρά ή μεταλλικά σφουγγάρια καθαρισμού καθώς 

αυτό μπορεί αν καταστρέψει το φινίρισμα. 

• Μη βυθίζετε σε νερό ή σε κάποιο υγρό. 

 

 

 

 

 

  

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. 

 



  

 


