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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής.



Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της παροχής σας είναι ίδιο με αυτό που
αναφέρεται στην καρτέλα σήμανσης της συσκευής.



Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία της.



Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη αισθητική,
αισθησιακή ή νοητική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών), ή άτομα με
ελλειψη εμπειρίας ή γνώσης εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.




Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή..
Περιστασιακά να ελέγχετε το καλώδιο παροχής ρεύματος για σημάδια φθοράς. Πτοέ μην
γίνεται χρήση της συσκευής σε περίπτωση όπου το καλώδιο φέρει οποιοδήποτε σημάδι
φθοράς.



Να γίνεται αποκλειστικά οικιακή χρήση της συσκευής και με τον τρόπο που
περιγράφεται εντός του παρόντος εγχειριδίου.



Μην εισάγετε τη συσκευή σε νερό, ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Ποτέ μην τοποθετείτε τη
συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.




Μην γίνεται χρήση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας.
Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ρεύματος, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από
εξειδικευμένο τεχνικό.



Πριν από τον καθαρισμό πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.



Οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.



Απαγορεύεται η χρήση σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό
σύστημα τηλεχειρισμού..



Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με γνήσιο
καλώδιο ρεύματος από επίσημο εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο.



Μην γίνεται χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Διατηρείτε την σε στεγνό
περιβάλλον.



Μην γίνεται χρήση παρελκομένων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
Μπορούν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου τόσο για τον χρήστη όσο και για την ίδια τη

συσκευή.


Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας από το καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο δεν πιάνεται πουθενά. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και
μην το τσακίζετε..



Τοποθετείτε τη συσκευή σε τραπέζι ή άλλη επίπεδη και στερεή επιφάνεια.



Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό ή την
αποθήκευση της.



Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τις ζεστές
επιφάνειες της συσκευής.



Η θερμοκρασία των επιφανειών της συσκευής μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές κατά



Σε περίπτωση ραγίσματος της συσκευής απενεργοποιήστε την αμέσως προς αποφυγή

τη διάρκεια της λειτουργίας της..
κινδύνου ηλεκτροπληξίας.


Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή συνθήκες όπως οι παρακάτω:
-σε κουζινάκια εργασιακών χώρν
-αγροικίες;
-από πελάτες σε ξενοδοχεία, δωμάτια ή λοιπά ξενοδοχειακά καταλύματα



Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ποτέ δεν έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά όπως
κουρτίνες, υφάσματα κλπ, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, καθώς υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.



Δείξτε αυξημένη προσοχή κατά τη χρήση λαδιών ή λίπους στο μαγείρεμα καθότι
ενδέχεται να αρπάξουν φωτιά σε περίπτωση υπερθέρμανσης.



Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κάτω από απορροφητήρα βεβαιωθείτε ότι τηρείτε
την απαιτούμενη ελάχιστη απόσταση όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή του.
Προτείνεται να τηρείτε απόσταση διπλάσια από την προτεινόμενη..



Να γίνεται χρήση μόνο με τρόφιμα τα οποία προορίζονται για μαγείρεμα.



Η συνεχόμενη λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την 1 ώρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
•

Συμβατότητα με όλους τους τύπους σκευών, θερμική ακτονοβολία για το ζέσταμα..

•

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για επιλογή μεταξύ διαφορετικών τύπων μαγειρέματος.

•

Υψηλής σκληρότητας κρυσταλλική επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα.

•

Αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας.

•

Εύκολος χειρισμός μέσω περιστροφικών διακοπτών

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
•

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση "0", και συνδέστε στην παροχή ρεύματος.

•

Οποιοδήποτε θερμοανθεκτικό σκεύος με επίπεδη βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με

τη συσκευή.
Τοποθετείστε το φαγητό στο σκεύος και εν συνεχεία το σκεύος στο κέντρο της εστίας..
Σημαντικό: Όσο καλύτερο το σκεύος, τόσο καλύτερο και το τελικό αποτέλεσμα. Η βάση
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο επίπεδη γίνεται.
•

Επιλογέας θερμοκρασίας:
1.2.3 για βράσιμο, και ατμό
4.5 MAX για ψήσιμο και τηγάνισμα

•

Μετά τη χρήση, θέστε τον επιλογέα στη θέση "0" και αποσυνδέστε από την παροχή
ρεύματος.

•

Μετά τη χρήση η συσκευή παραμένει ζεστή, και μπορεί το φαγητό να διατηρηθεί ζεστό
για λίγη ώρα.

•

Αφότου κρυώσει πλήρως η συσκευή μπορείτε να την μαζέψετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
•

Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.

•

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν την καθαρίσετε.

•

Καθαρίστε την κεραμική επιφάνεια με ένα ελαφρά νωπό μαλακό πανί και λίγο
απορρυπαντικό πιάτων. Μετά σκουπίστε καλά με στεγνό μαλακό πανί. Δεν κάνει να
μείνουν υπολοίματα απορρυπαντικού στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά
καθαριστικά ή συρματάκια.

•

Μην ξεπλένετε με νερό και μην εισάγετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο

•

Βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του σκεύους είναι καθαρός ώστε να μην λερωθούν οι εστίες.

•

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή καυστικά απορρυπαντικά! Μπορεί να προκληθεί ζημιά

υγρό.

στην επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 00510
(ΠΔ 17/2004)
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 η 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, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC Directive 04/108/EC
Low Voltage Directive 06/95/EC
ErP Directive 09/125/EC
RoHS2 Directive 11/65/EU
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν τη συμμόρφωση με τα παρακάτω πρότυπα:
EN 55014-1:06+A1:09+A2:11
EN 61000-3-2:06+A1/A2:09
EN 61000-3-3:08
EN 55014-2:97+A1:01+A2:08
EN 60335-2-9:03+A1:04+A2:06+A12:07+A13:10
EN 60335-1:02+A11/A1:04+A12/A2:06+A13:08 +A14:10+A15/11
EN 62233:08
IEC 62321:08
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