
 

Εγχειρίδιο χρήσης

 

Επαγωγική εστία 
MIP-65400

 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά



 
 

 

1  Γενικά

1.1 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο χρήσης

� Αρχική λειτουργία  � Λειτουργία 

� Αντιμετώπιση προβλημάτων

� Καθαρισμός

1.2 Σήμανση ειδοποιήσεων

Αν η κατάσταση αυτή δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό 

►

►

►

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που εμπεριέχονται για να εξοικειωθείτε με την εστία 
γρήγορα και να επωφεληθείτε από το πλήρες φάσμα των λειτουργιών της.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εστία για πολλά χρόνια, αν την χειρίζεστε και τη συντηρείτε 
σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Αυτές οι οδηγίες είναι μέρος της συσκευασίας (στο εξής αποκαλούμενη σαν συσκευή) και 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την αρχική λειτουργία, για την ασφάλεια, τη χρήση και 
τη συντήρηση της συσκευής.
Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι διαθέσιμες με τη συσκευή όλες τις ώρες. Πρέπει να 
διαβαστούν από όλους όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή:

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος και δώστε τις σε οποιονδήποτε δώσετε και 
τη συσκευή.

Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ειδοποιήσεις

Αυτή η σήμανση για κίνδυνο, υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση.

Να τηρείτε τις οδηγίες με αυτή τη σήμανση, για να αποφύγετε τον κίνδυνο θανάτου ή 
σοβαρού τραυματισμού

Αυτή η σήμανση για κίνδυνο, υποδηλώνει μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση.

Αν η κατάσταση αυτή δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό 
Να τηρείτε τις οδηγίες με αυτή τη σήμανση, για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού

Αυτή η σήμανση για κίνδυνο, υποδηλώνει μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση.

Αν η κατάσταση αυτή δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφριά τραύματα 

Να τηρείτε τις οδηγίες με αυτή τη σήμανση, για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού



 

 

1.3 Περιορισμός ευθύνης 

�   Μη τήρηση των οδηγιών

� Χρήση πέραν της ενδεδειγμένης

� Ακατάλληλη επισκευή

�

� Χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών

 

2.  Ασφάλεια 

 

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει επιπλεόν πληροφορία, που θα σας διευκολύνει με το χειρισμό 
της συσκευής

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες, ειδοποιήσεις και δεδομένα που αφορούν την εγκατάσταση, 
χρήση και συντήρηση της συσκευής είναι επικαιροποιημένα σύμφωνα με τις τελευταίες 
οδηγίες.

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που έχουν προκύψει από τις παρακάτω 
περιπτώσεις:

Τεχνικές διαφοροποιήσεις, τροποποιήσεις στη συσκευή

Τροποποιήσεις στη συσκευή δεν προτείνονται και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Το κεφάλαιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το χειρισμό της συσκευής. 
Η συσκευή ανταποκρίνεται στους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας. Μη κατάλληλη 
χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή φθορά της περιουσίας σας. 



 

 

2.1 Ενδεδειγμένη χρήση

Κίνδυνος λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης 

► Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για το σκοπό που αναγράφεται παραπάνω. 

►

2.2 Γενικές πληροφορίες για ασφαλή χρήση

►

►

►

►

►

►

►

►

► Μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση, σε κλειστούς χώρους για ζέσταμα, μαγείρεμα 
και ψήσιμο φαγητού.
Τα μαγειρικά σκεύη που θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να είναι κατάλληλα για επαγωγική 
εστία.
Κάθε άλλη χρήση, θεωρείται χρήση πέραν της ενδεδειγμένης.

Μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι από χρήση της συσκευής πέραν της ενδεδειγμένης.

Να τηρείτε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο

Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά που προκλήθηκε από χρήση πέραν της ενδεδειγμένης, 
επιβαρύνει τον χρήστη και ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.

Να τηρείτε τις γενικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής 

Πριν τη χρήση ελέγξτε τη συσκευή για εμφανή σημάδια φθοράς εξωτερικά. Μη βάζετε 
ποτέ σε λειτουργία συσκευή με φθορές.

Αν ο αγωγός σύνδεσης έχει φθορές, θα πρέπει  να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί 
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με 
μειωμένη νοητική, φυσική ή αισθησιακή κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, 
ΜΟΝΟ αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια 
τους, για τη σωστή χρήση της συσκευής και για τους πιθανούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή

Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς την 
επίβλεψη ενήλικα

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όσο είναι σε λειτουργία

Κάθε επισκευή, θα πρέπει  να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους. Κάθε 
άλλη προσπάθεια επισκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για το χρήστη.

►

►

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, μόνο το εξουσιοδοτημένο service από τον κατασκευαστή 
θα πρέπει να κάνει επισκευές στη συσκευή, διαφορετικά η εγγύηση ακυρώνεται.

Ελαττωματικά μέρη της συσκευής θα πρέπει  να αντικαθίστανται με γνήσια ανταλλακτικά 
από τον κατασκευαστή για να πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας.



 

►

►

2.3 Πηγές κινδύνου

2.3.1 Κίνδυνος λόγω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

Να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 

►

►

►

► Μην τοποθετείτε καλύμματα / υφάσματα πάνω στη συσκευή

2.3.2 Κίνδυνος πυρκαγιάς

►

►

►

 

 

Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πηρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να 
τοποθετούνται πάνω στην εστία γιατί μπορεί να θερμανθούν.

Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

Το μαγνητικό πεδίο που παράγεται κατά τη λειτουργία της συσκευής μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις

Άτομα με αυξημένη ευαισθησία στον ηλεκτρισμό δεν θα πρέπει να παραμένουν κοντά στη 
συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ΄ότι είναι απαραίτητο

Επιστημονικές δοκιμές έχουν αποδείξει οτι η χρήση επαγωγικών εστιών δεν ενέχει 
κινδύνους. Παρ΄όλα αυτά, άτομα με βηματοδότη, θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 
60εκ. από τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Επιπλέον θα πρέπει να συμβουλευτούν 
το γιατρό τους, για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που 
μαγνητίζονται (πχ πιστωτικές κάρτες) πάνω ή σε κοντινή απόσταση από τη συσκευή.

Τοποθετείστε τα μαγειρικά σκεύη στη μέση της εστίας, έτσι ώστε η βάση τους να 
καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.

Ότι μαγειρεύετε στη συσκευή καθώς και τα μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιείτε, 
μπορεί να είναι καυτά.

Να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας, για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος 
κατά τη χρήση της συσκευής

Προστατέψτε τα χέρια σας πριν ακουμπήσετε τη συσκευή ή τα σκεύη, χρησιμοποιώντας 
γάντια μαγειρικής ή κάτι παρόμοιο.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά μαγειρικά σκεύη, κατσαρόλες και καπάκια, μαχαίρια ή άλλα 
μεταλλικά αντικείμενα πάνω στην εστία. Όταν η συσκευή λειτουργεί, μπορεί να είναι καυτά.

Μην ακουμπάτε την καυτή επιφάνεια της εστίας.
Η επαγωγική εστία αυτή καθ΄αυτή δεν παράγει θερμότητα κατά τη λειτουγία της, όμως η 
θερμοκρασία που αναπτύσσεται στα σκεύη, θερμαίνει και την εστία.



 

 

2.3.3 Κίνδυνος έκρηξης

Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης: 

►

2.3.4 Κίνδυνος πυρκαγιάς

►

►

► Μην τοποθετείτε άδεια σκεύη πάνω στην εστία. 

Σε περίπτωση φωτιάς στην εστία, κάντε τα παρακάτω: 

� Κλείστε τη συσκευή (αν χρειάζεται κλείστε και το διακόπτη ασφαλείας).  

� 

ΠΟΤΕ ΜΗ ΣΒΗΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ!  

� 

2.3.5 Κίνδυνοι λόγω ηλεκτρικού ρεύματος

Υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος αν έρχεστε σε επαφή με γυμνά καλώδια και μέρη της συσκευής! 

►

►

►

Λάθος χρήση της συσκευής ενέχει τον κίνδυνο έκρηξης, λόγω της υψηλής πίεσης 
που δημιουργείται.

Μη ζεσταίνετε ποτέ φαγητό ή υγρά σε σφραγισμένα δοχεία, όπως πχ κονσέρβες. Τα δοχεία 
μπορεί να εκραγούν λόγω της υπερβολικής πίεσης που δημιουργείται. Για να ζεστάνετε το 
περιεχόμενο ενός δοχείου τοποθετήστε το στην εστία ανοιχτό και προσθέστε λίγο νερό

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς από λάθος χρήση της συσκευής

Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς: 

Όσο η συσκευή λειτουργεί, αφαιρέστε όλα τα εύφλεκτα υλικά (πχ απορρυπαντικά, δοχεία 
με σπρει, ποτηρόπανα κτλ) που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την εστία

Να αποφεύγετε να ζεσταίνετε πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα λάδι ή λίπος. Το λάδι 
και το λίπος μπορεί να αναφλεγεί πολύ γρήγορα όταν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.

Ελαττώστε τις φλόγες με ένα μεγάλο καπάκι κατσαρόλας, πιάτο ή ένα υγρό πανί.

Αφού η φωτιά σβήσει, αφήστε τα σκεύη και τη συσκευή να κρυώσει και 
βεβαιωθείτε οτι υπάρχει επαρκής ροή αέρα.

Θανάσιμος κίνδυνος λόγω ηλεκτρικού ρεύματος!

Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε αυτόν τον κίνδυνο: 

Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί πρέπει να κάνουν τις συνδέσεις

Αν η επιφάνεια έχει σπάσει, κλείστε τη συσκευή και το διακόπτη ασφαλείας για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Αν ο αγωγός σύνδεσης έχει φθορές, θα πρέπει  να επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό



►

►

►

►

►

►

 

3.  Πριν από την πρώτη χρήση

3.1 Πληροφορίες ασφάλειας 

►

3.2 Επισκόπηση μεταφοράς

Η συσκευασία της MORRIS MIP65400 περιέχει τα παρακάτω: 

�

� Εγχειρίδιο χρήσης

►

►

3.3 Αποσυσκευασία

 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις έχουν φθορές, αν δε λειτουργεί 
σωστά και αν έχει πέσει κάτω. Αν το καλώδιο έχει φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο service ή κάποιον εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό, για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Μην ανοίγετε το κάλυμμα της συσκευής για κανένα λόγο. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας αν ακουμπήσετε γυμνές συνδέσεις και αν τροποποιήσετε την ηλεκτρική ή 
μηχανική δομή της συσκευής. Μπορεί να προκληθούν λειτουργικά λάθη.

Μην ακουμπάτε τη συσκευή ή την παροχή ρεύματος με βρεγμένα χέρια

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά και μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο 
πιάτων

Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Υπάρχει ο κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας αν έρθουν σε επαφή με συνδέσεις υψηλής τάσης

Μη συνδέετε τη συσκευή σε πρίζες που είναι συνδεμένες και άλλες συσκευές

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες για την αρχική χρήση και εγκατάσταση της 
συσκευής. Ακολουθείστε τις οδηγίες για να αποφύγετε κινδύνους και φθορές:

Κατά την αποσυσκευασία της συσκευής μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή φθορά 
περιουσίας. Για να τους αποφύγετε ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Μονή επαγωγική εστία MIP65400

Ελέγξτε τη συσκευασία για το αν είναι πλήρης και για τυχόν φθορά.

Ειδοποιήστε αμέσως τον προμηθευτή για οποιαδήποτε απώλεια στη συσκευασία ή για 
φθορά που οφείλεται σε κακή συσκευασία.

Για να αποσυσκευάσετε την εστία, βγάλτε τη συσκευή από το χαρτόνι και αφαιρέστε τα 
υλικά συσκευασίας 



 

 

3.4 Απομάκρυνση της συσκευασίας

►

 

3.5 Εγκατάσταση

3.5.1 Θέση εγκατάστασης: 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή απο φθορές που μπορεί να προκληθούν 
κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και μπορούν να 
απομακρυνθούν στα σημεία ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας οδηγεί στη χρήση λιγότερων πρώτων 
υλών και μειώνει την ποσότητα συσσωρευμένων αποβλήτων. Τοποθετείστε όλα τα 
υλικά συσκευασίας που δε χρειάζονται πλέον στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Αν μπορείτε κρατήστε την αρχική συσκευασία για όσο διαρκεί η εγγύηση της συσκευής, 
έτσι ώστε αν χρησιμοποιήσετε την εγγύηση να μπορείτε να την τοποθετήσετε στην 
αρχική συσκευασία.

Για να είστε βέβαιοι για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, το 
μέρος που θα την τοποθετήσετε πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα:

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια, στέρεη, επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική 
στη θερμότητα με δυνατότητα να αντέχει μεγάλο βάρος. Πέρα από την εστία, θα πρέπει 
να αντέχει και το βάρος του σκεύους με το περιεχόμενο.

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί πάνω σε επιφάνεια με σίδερο ή άλλο μέταλλο, καθώς 
είναι υλικά που μπορούν να θερμανθούν πολύ.

Επιλέξτε να τοποθετήσετε την εστία σε μέρη που τα παιδιά δεν είναι σε θέση να 
ακουμπήσουν την επιφάνεια της.

Η συσκευή δεν προορίζεται για εντοιχισμό

Μην τοποθετείτε την εστία σε μέρη που είναι κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε μέρη υγρά 
και με πολύ υγρασία

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλες συσκευές που επηρεάζονται από μαγνητικά 
πεδία (πχ ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ)

Για τη σωστή λειτουργία, η συσκευή απαιτεί επαρκή ροή αέρα. Αφήστε 10 εκ. κενό από 
όλες τις πλευρές, κατά την εγκατάσταση της συσκευής.

Η συσκευή τραβάει αέρα από το κάτω μέρος της. Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε τα 
ανοίγματα της συσκευής.

Η ηλεκτρική πρίζα, θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, έτσι ώστε να μπορεί να 
αποσυνδεθεί εύκολα σε περίπτωση ανάγκης.

Η εγκατάσταση και συναρμολόγηση της συσκευής σε μέρη που μετακινούνται (πχ πλοία) 
πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς και σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
οδηγίες ασφαλείας



 

3.5.2 Παρεμπόδιση ραδιοφωνικών παρεμβολών

 

�

�

�

 

3.6 Ηλεκτρική σύνδεση

 

�

�

�

�

�

 

 

 

  

 

 

 

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ή παρόμοιες 
συσκευές. Αυτές οι παρεμβολές μπορεί να μειωθούν ή και να παρεμποδιστούν αν 
ακολουθήσετε τα παρακάτω: 

Τοποθετήστε την εστία όσο γίνεται πιο μακριά από συσκευές τέτοιου τύπου

Συνδέστε την εστία σε διαφορετική πρίζα, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί διαφορετικά 
ηλέκτρικά κυκλώματα από συσκευές τέτοιου τύπου.

Για αυτές τις συσκευές χρησιμοποιήστε σωστά εγκατεστημένες κεραίες, για να 
διασφαλίσετε οτι έχουν καλή λήψη.

Για την καλή και ανεμπόδιστη λειτουργία της συσκευής, ακολουθείτε τις παρακάτω 
οδηγίες για την ηλεκτρική σύνδεση:

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε οτι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή σας 
ταιριάζει με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε 
εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Η πρίζα πρέπει να προστατεύεται από διακόπτη ασφαλείας 16Α

Η σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή και το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει  να χρησιμοποιεί 
καλώδιο με 3 μέτρα μήκος (max) και εγκάρσια διατομή 1.5 τετρ. χιλιοστά. Η χρήση 
πολλαπλών βυσμάτων απαγορεύεται λόγω του υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Βεβαιωθείτε οτι το καλώδιο δεν έχει φθορά και δεν ακουμπάει σε ζεστές και αιχμηρές 
επιφάνειες.

Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη αν η συσκευή είναι συνδεμένη 
σωστά σε σύστημα με αγωγό προστασίας. Λειτουργία της εστίας σε πρίζα χωρίς αγωγό 
προστασίας, απαγορεύεται. Αν έχετε αμφιβολία, καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
να ελέγξει την ηλεκτρική σας εγκατάσταση.
Ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη για φθορές που προκλήθηκαν από χαλασμένο αγωγό 
προστασίας ή από έλλειψη αγωγού προστασίας. 



 

 

4. Σχεδιασμός και λειτουργία

4.1 Επισκόπηση της συσκευής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Λεπτομέρειες της συσκευής 

Κίνδυνος εγκαύματος λόγω καυτής επιφάνειας! 

►

►

 

 

 

 

 

4

 

4 

2 

Είσοδος αέρα

Κεραμική

πλάκα

Πίνακας

ελέγχου

Αεραγωγός

Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό και τη λειτουργία 
της συσκευής.

Το σύμβολο αυτό είναι προειδοποίηση οτι η επιφάνεια της εστίας μπορεί να 
είναι καυτή. Παρόλο που η εστία δεν παράγει θερμότητα, η θερμοκρασία των 
σκευών, ζεσταίνει την εστία!
Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε το έγκαυμα:

Μην ακουμπάτε την επιφάνεια της εστίας, όσο είναι ζεστή (εμφανίζεται το σύμβολο «Η»)

Μην τοποθετείτε προϊόντα πάνω στην εστία



 

4.2 Οθόνη και κουμπιά λειτουργίας

 

1 Κουμπί έναρξης On/Standby  

2 Λειτουργία για διατήρηση ζεστής θερμοκρασίας

3 Λειτουργία Booster 

4,5 + / - 

6 

7 Χρονοδιακόπτης

4.2.1 Ηχητικές ειδοποιήσεις

4.2.2 Προστασία υπερθέρμανσης

►

 

4.2.3 Προστασία αυτόματης απενεργοποίησης 

Επίπεδο έντασης   Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 

1~10                          2 ώρες 

4.2.4 Σήμανση προϊόντος

Κουμπιά ρύθμισης έντασης, θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη

Κουμπί επιλογής μεταξύ της ρύθμισης έντασης και ρύθμισης θερμοκρασίας

Η συσκευή εκπέμπει ηχητικές ειδοποιήσεις όταν ενεργοποιηθεί και στην περίπτωση 
σφάλματος

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση. Αν η 
θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί πέρα από κάποιο όριο, εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα 
λάθους και η συσκευή εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση. Για λόγους ασφαλείας η συσκευή 
απενεργοποιεί την παροχή ρεύματος. Αφού κρυώσει μπορείτε να την ενεργοποιήσετε εκ 
νέου. 

Μην τοποθετείτε στην εστία άδεια σκεύη. Η αύξηση θερμοκρασίας ενός άδειου σκεύους 
ενεργοποιεί την προστασία από υπερθέρμανση και η συσκευή απενεργοποιείται 
αυτόματα.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Σε 
περίπτωση που ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε την εστία, αυτό γίνεται αυτόματα.

Η σήμανση του προϊόντος με τα στοιχεία σύνδεσης και την απόδοση, βρίσκονται στο 
πίσω μέρος της συσκευής



 

 

5. Λειτουργία και χρήση

►

 

5.1 

Πλεονεκτήματα επαγωγικής εστίας

� Χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος λόγω της απευθείας μεταφοράς θερμότητας στο σκεύος. 

�

�

�  Γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας. 

�

�

�

5.2 Οδηγίες για τα μαγειρικά σκεύη

 

� 

 

 

Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής. 
Ακολουθείτε τις οδηγίες για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους και φθορές:

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι σε λειτουργία, για να μπορείτε 
να παρέμβετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

Λειτουργία και πλεονεκτήματα επαγωγικών εστιών

Με την επαγωγική εστία η θερμότητα δε μεταφέρεται στο σκεύος μέσω θερμαντικού 
στοιχείου, αλλά η απαραίτητη θερμότητα παράγεται απευθείας στο μαγειρικό σκεύος 
μέσω της επαγωγής.

Ένα επαγωγικό πηνίο στο κάτω μέρος της εστίας, παράγει ένα εναλασσόμενο 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που διαπερνά την εστία και επάγει μια μαγνητική ροή που 
θερμαίνει την αντίσταση στη βάση του μαγνητικού σκεύους.

Μεγαλύτερη ασφάλεια αφού δε μεταφέρεται ενέργεια και άρα θερμότητα αν η εστία δεν 
έχει πάνω κάποιο σκεύος

Μεταφορά ενέργειας από την εστία στο σκεύος με υψηλού βαθμού απόδοση

Χαμηλή πιθανότητα εγκαύματος, αφού η επιφάνεια θερμαίνεται μόνο από το ζεστό σκεύος.

Τα περιεχόμενα που βγαίνουν εκτός σκεύους κατά το βρασμό, δεν καίγονται πάνω στην 
εστία

Γρήγορος και με ακρίβεια έλεγχος της έντασης. 

Τα μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιούνται στις επαγωγικές εστίες πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από μέταλλο, να έχουν χαρακτηριστικά μαγνήτη και να έχουν επαρκή 
επίπεδη βάση

Έτσι μπορείτε να αποφασίσετε αν το σκεύος είναι κατάλληλο:

Βεβαιωθείτε οτι στο σκεύος αναγράφεται οτι είναι κατάλληλο για επαγωγική εστία, 
διαφορετικά κάντε το παρακάτω πείραμα:

Τοποθετήστε έναν μαγνήτη (πχ από μαγνητικό πίνακα) κοντά στη βάση 
του σκεύους. Αν υπάρχει ικανοποιητική έλξη, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το σκεύος στην επαγωγική εστία.



 

Κατάλληλα σκεύη Ακατάλληλα σκεύη

Σκεύη με μαγνητική βάση (από σίδηρο) 

Σκεύη με επικάλυψη χάλυβα και παχιά βάση 

Σκεύη από χυτοσίδηρο με επισμαλτωμένη Σκεύη που δεν ακουμπάνε καλά στην εστία

►

► Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για επαγωγικές εστίες. 

►

►

5.3 Οδηγίες για ασφαλή χρήση

►

►

►

►

►

►

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε κατάλληλα σκεύη:

βάση

Σκεύη κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
ατσάλι, από ατσάλι πολλαπλών στρώσεων, 
από ανοξείδωτο ατσάλι φερίτη, ή από 
αλουμίνιο με ειδική βάση

Σκεύη κατασκευασμένα από χαλκό, αλουμίνιο, 
αντιθερμικό γυαλί και άλλα μη μεταλλικά σκεύη

Σκεύη κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
ατσάλι χωρίς μαγνητικό πυρήνα σιδήρου

Σκεύη με διάμετρο βάσης μικρότερη των 
15 εκ. και μεγαλύτερη των 22 εκ.

Κατά τη χρήση σκευών κάποιων κατασκευαστών, μπορεί να υπάρξουν θόρυβοι που 
οφείλονται στο σχεδιασμό τους.

Να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τα σκεύη:

Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος τους σκεύους μαζί με το περιεχόμενο δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 6 κιλά.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι σε λειτουργία, για να μπορείτε 
να παρέμβετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

Μη μετακινείτε τη συσκευή όσο λειτουργεί ή όσο έχει ζεστό σκεύος επάνω στην επιφάνεια 

Βεβαιωθείτε οτι το σκεύος είναι καλά κεντραρισμένο πάνω στην εστία. Δεν πρέπει να 
τοποθετείται στον πίνακα ελέγχου ή πάνω στο πλαίσιο.

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην τοποθετείτε φύλλα αλουμινίου ή μεταλλικούς 
πίνακες στην επιφάνεια της συσκευής.  

Μην ακουμπάτε την καυτή επιφάνεια της εστίας.
Η επαγωγική εστία αυτή καθ΄αυτή δεν παράγει θερμότητα κατά τη λειτουγία της, όμως η 
θερμοκρασία που αναπτύσσεται στα σκεύη, θερμαίνει και την εστία.

Κρατήστε την εστία και το κάτω μέρος της καθαρό και στεγνό. Αν εισέλθει υγρό ανάμεσα 
στη βάση του σκεύους και την εστία, το υγρό μπορεί να εξατμιστεί και η πίεση που θα 
δημιουργηθεί μπορεί να προκαλέσει την αναπήδηση του σκεύους με αποτέλεσμα πιθανό 
τραυματισμό   

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν χρησιμοποιείτε σκεύη με διπλό τοίχωμα και κενό 
αέρα, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και φθοράς της εστίας ή του σκεύους.



 

 

  
►

►

5.4  Λειτουργία της συσκευής

5.4.1 Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αφής

5.4.2 Ενεργοποίηση 

� Βάλτε το καλώδιο σε κάτάλληλη παροχή ρεύματος.  

�

�

�

►

5.4.3 Επιλογή ισχύος 

�

�

5.4 . 4 Επιλογή θερμοκρασία ς 

�

�

 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση, για να αποφύγετε άσκοπη σπατάλη 
ενέργειας και για τη δική σας ασφάλεια.

Αν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνεται να την 
αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος

Τα κουμπιά ελέγχου ενεργοποιούνται με το άγγιγμα, οπότε δε 
χρειάζεται να τα πιέσετε. Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την 
επιφάνεια και όχι την άκρη του δαχτύλου.

Κάθε φορά που ενεργοποιείται μια εντολή με το άγγιγμα, θα 
ακούτε έναν ήχο.

Βεβαιωθείτε οτι τα κουμπιά είναι πάντα καθαρά, στεγνά και δεν 
είναι καλυμμένα (πχ από κάποιο ύφασμα). Ακόμα και ένα λεπτό 
στρώμα νερού μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη λειτουργία.

Η θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη ως εξής: όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας 
οείναι χαμηλότερη από 50 C, στην οθόνη εμφανίζεται “L”ενώ όταν είναι υψηλότερη των 

ο50 C, εμφανίζεται “H”. Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται. Τώρα η συσκευή είναι σε 
κατάσταση αναμονής.

Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος με τα περιεχόμενα του στο κέντρο της εστίας 
(η διάμετρος του σκεύους πρέπει να είναι μεταξύ 150-220 χιλ.)

Πατήστε το κουμπί ON/Standby μία φορά. ¨Μόλις το κάνετε θα ακουστεί ένα ηχητικό 
σήμα.

Αν δεν καταχωρηθεί κάποια εντολή μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα από την 
ενεργοποίηση της συσκευής, αυτή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ με το κουμπί (6), θα δείτε στην οθόνη 1600.

Με τα κουμπιά +/- μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 10 επίπεδα ισχύος (200, 400, 600, 
800, 1000, 1200, 1400, 1600 1800 2000W). Η επιλεγμένη ισχύς εμφανίζεται στην οθόνη.

Επιλέξτε τη θερμοκρασία με το κουμπί επιλογής (6), θα δείτε στην οθόνη την ένδειξη 140.

Με τα κουμπιά +/- μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας το οποίο 
ο ομπορείτε να δείτε στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από 60 C μέχρι 200 C 

(60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200)



►

►

5.4.5 Λειτουργία για ζέσταμα: 

►

5.4.6 Λειτουργία Booster 

5.4.7 Χρονοδιακόπτης

►

►

►

5.4.1 Λειτουργία κλειδώματος (παιδική ασφάλεια) 

Ενεργοποίηση του κλειδώματος: 

 

Απενεργοποίηση του κλειδώματος: 

Κατά το ψήσιμο με πολύ λίγο λίπος ή λάδι, η θερμοκρασία στη βάση του σκεύους 
ο

ανεβαίνει απότομα και φτάνει το όριο των 150-170 C πολύ γρήγορα. Η μέγιστη δυνατή 
οθερμοκρασία είναι 200 C.

Αν το σκεύος μετακινηθεί, η συσκευή θα σταματήσει τη λειτουργία αυτόματα. Για 30 
δευτερόλεπτα θα ακούγεται ένας ήχος και μόλις ο ήχος σταματήσει, η συσκευή θα μπει 
αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε το κουμπί για ζέσταμα (2). Σε αυτή τη ρύθμιση η συσκευή κρατάει ζεστό το φαγητό 
οπερίπου στους 60 C. Στην οθόνη εμφανίζεται “----”.

Σε αυτήν την ρύθμιση δε μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ και τη θερμοκρασία.

Πατήστε το κουμπί για τη λειτουργία booster (3). Αυτόματα επιλέγεται η μέγιστη ισχύς. Στην 
οθόνη εμφανίζεται “----”. Η λειτουργία booster αυτόματα επιστρέφει πίσω στην επιλεγμένη 
ρύθμιση μετά από 60 δευτερόλεπτα.

Επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ και θερμοκρασία

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη “0:00".

Με τα κουμπιά +/-, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας με 
διαστήματα ενός λεπτού (μέγιστη διάρεκεια 3 ώρες)

Η επιλεγμένη διάρκεια εμφανίζεται στην οθόνη και ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα.

Στην οθόνη εναλλάσονται η επιλεγμένη λειτουργία και ο χρόνος  

Όταν ο χρόνος παρέλθει, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα

Όσο λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης, μπορείτε να αλλάξετε την επιθυμητή διάρκεια 
οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας τα πλήκτρα +/-. Με τη λειτουργία μνήμης της συσκευής, 
δεν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.

Όταν επιλέγετε ανάμεσα στην ισχύ και τη θερμοκρασία θα πρέπει να επαναρυθμίσετε τον 
χρονοδιακόπτη.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο χρονοδιακόπτης και το επίπεδο ισχύος μπορούν να 
επαναρυθμιστούν.

Πατήστε τα κουμπία + και - μέχρι να ανάψει η ένδειξη του κλειδώματος. Όλα τα κουμπιά θα 
κλειδώσουν εκτός από το κουμπί On/Standby (1), για να αποφευχθει δυσλειτουργία. Μετά το 
κλείδωμα, η επιφάνεια θα συνεχίσει να ζεσταίνει με την προεπιλεγμένη ισχύ. Επίσης ο 
χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει να μετράει.

Πατήστε τα κουμπιά + και - μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη του κλειδώματος.



 

 

5.4.2 Απενεργοποίηση

►

6. Συντήρηση και καθαρισμός

6.1 Πληροφορίες για ασφαλή καθαρισμό

►

►

►

►

►

►

►

►

6.2 Καθαρισμός

� Κεραμική εστία, πίνακας ελέγχου και πλαίσιο 

�

►

Η συσκευή απενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού On/Standby (1). 

Σημειώστε οτι το ανεμιστηράκι της συσκευής συνεχίζει να λειτουργεί για μικρό χρονικό 
διάστημα μετά την απενεργοποίηση για να αποβάλλει τη θερμότητα.

Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον καθαρισμό και τη 
συντήρηση της συσκευής. Ακολουθείτε τις οδηγίες για να αποφύγετε φθορές που οφείλονται 
σε λάθος τρόπο καθαρισμού και να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής:

Πρέπει να καθαρίζετε και να απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού από τη συσκευή, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. Αν η συσκευή δεν παραμένει καθαρή, αυτό θα έχει αντίκτυπο 
στη διάρκεια ζωής της, καθώς επίσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες και ανάπτυξη 
μικροβίων.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν τον 
καθαρισμό.

Η εστία μπορεί να καίει μετά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος! Περιμένετε να 
κρυώσει η συσκευή για να την καθαρίσετε.
Μετά τη χρήση, καθαρίστε την εστία αμέσως μόλις κρυώσει. Αν καθυστερήσετε, αυτό 
δυσκολεύει τον καθαρισμό και σπάνια μπορεί να αφήσει λεκέδες που δεν καθαρίζουν. Αν 
συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα από υπολείμματα, αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη 
συσκευή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Αν εισχωρήσει υγρασία στη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει φθορές στα ηλεκτρονικά 
μέρη. Βεβαιωθείτε οτι δε μπορεί να εισέλθει νερό ή άλλο υγρό στο εσωτερικό της 
συσκευής μέσω των διόδων αέρα.

Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φις σε νερό ή άλλα υγρά και μην τα βάζετε 
στο πλυντήριο πιάτων.

Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά υλικά και διαλυτικά μέσα.

Μην ξύνετε επίμονους λεκέδες με αιχμηρά αντικείμενα.

Καθαρίστε την εστία, το πλαίσιο και τον πινακα ελέγχου με ένα μαλακό, ελαφρά 
νοτισμένο πανί ή ένα ήπιο καθαριστικό. Αν υπάρχουν υπολείμματα (στην επιφάνεια της 
εστίας), χρησιμοποιήστε άσπρο ξύδι.

Για να μην φθαρούν τα πλαστικά μέρη, μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλύτες, 
όπως πχ πετρέλαιο.



►

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

7.1 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 

►

►

7.2 Πιθανές αιτίες και διόρθωση σφάλματος 

Μήνυμα λάθους Διόρθωση

E1 E2 E4 E5 Eb Στείλτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο service.

E3    E6 

E7    E8 

►

►

8. Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος συσκευής Επαγωγική εστία

Ονομασία μοντέλου MIP65400

Τάση / Συχνότητα 220-240 V~ 50/60Hz  

Κατανάλωση ρεύματος

280 x 65 x 360 mm 

Καθαρό βάρος 2,52 kg 

Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα, όξινα ή αλκαλικά υλικά ή άλλες παρόμοιες ουσίες δίπλα στη 
συσκευή, καθώς μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της και να οδηγήσουν σε ανάφλεξη 
όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής. 
Ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε το ενδεχόμενο κινδύνου και φθοράς:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί πρέπει να επισκευάζουν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Μη κατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για το χρήστη και 
σοβαρές φθορές στη συσκεύη.

Σε περίπτωση σφάλματος, θα εμφανιστεί στην οθόνη αντίστοιχο μήνυμα. Το μήνυμα 
περιγράφει την αιτία αυτού του σφάλματος.

Ο παρακάτω πίνακας βοηθάει στον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη 
συσκεύη για να σβήσετε το μήνυμα. 

Διακύμανση της τάσης. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη 
συσκευή για να σβήσετε το μήνυμα.

Σε περίπτωση που το μήνυμα λάθους συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και μετά την επανεκίννηση της συσκευής, πρέπει να σταλεί στο service.

Αν δε μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω, 
επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Εξωτερικές διαστάσεις Π x Y x B

2000 W, σε κατάσταση αναμονής 
σύμφωνα με την οδηγία ErP level 2



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Α.Μ.Π. 00510 
  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       

             
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με 
υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.  Το σύμβολο 

υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής 
τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 
ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών 
προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχ ουν σημεία συγκέντρωσης 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των 
παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  
www.morris.gr 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 
www.amiridis-savvidis.gr 
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