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Προσοχή! 
Ο χειρισμός της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο μετά την ανάγνωση/κατανόηση 
του εγχειριδίου χρήσης. 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για μαγείρεμα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση 
(για παράδειγμα, θέρμανση) δεν συμμορφώνεται με το προφίλ λειτουργίας της 
και ενδέχεται να σας εκθέσει σε κίνδυνο. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών οι οποίες 
δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής. 

Το πλατό κεραμικών εστιών είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση και εξαιρετικά αποδοτικό. 
Μόλις διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης, θα μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα την κουζίνα. 

Το πλατό ελέγχεται πρώτα διεξοδικά όσον αφορά την ασφάλεια και την λειτουργικότητα 
και κατόπιν συσκευάζεται και παραδίδεται από το εργοστάσιο κατασκευής. 

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 
Αν ακολουθήσετε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες θα μπορέσετε να αποφύγετε τυχόν 
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής. 

Είναι σημαντικό να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης σε κάποιο ασφαλές μέρος για να μπορείτε 
να τις συμβουλεύεστε όποτε τις χρειαστείτε. 
Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε σχολαστικά τις οδηγίες του φυλλαδίου για να αποφύγετε 
πιθανά ατυχήματα. 

ΑΓΑΠΗΤΕ ΧΡΗΣΤΗ, 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις βάσει των ακόλουθων 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών:

l Η Οδηγία για τη χαμηλή τάση 2006/95/EC, 
l Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/EC, 

              l Οδηγία ErP 2009/125/EC,
και ως εκ τούτου το προϊόν έχει επισημανθεί με το σύμβολο         και η Δήλωση συμμόρφωσης έχει εκδοθεί 
για τον κατασκευαστή και είναι στη διάθεση των αρμοδίων ρυθμιστικών αρχών της αγοράς.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

● 

     
● Σε περίπτωση που το πλατό κεραμικών εστιών λειτουργεί κοντά σε ραδιόφωνο, τηλεόραση ή άλλη 

     συσκευή εκπομπής, ελέγξτε αν η οθόνη αφής λειτουργεί σωστά. 
● Η εγκατάσταση των κεραμικών εστιών πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

● Μην τοποθετείτε το πλατό κοντά σε συσκευές ψύξης. 

● Το έπιπλο κουζίνας στο οποίο εντοιχίζονται οι κεραμικές εστίες πρέπει να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες 

     έως και 100ºC. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα φύλλα καπλαμά, τις ακμές, τις πλαστικές επιφάνειες, 
     τις κόλλες και τα βερνίκια. 
● Το κεραμικό πλατό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο μετά την τοποθέτησή του στο έπιπλο κουζίνας, 

     καθώς μόνο έτσι θα προστατεύεστε από τυχαία επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. 
● Η επισκευή των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. 

     Τυχόν επισκευές από μη ειδικευμένα άτομα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής. 
● Η συσκευή αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος μόνο όταν αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα 

     ή όταν κατεβάσετε την ασφάλεια. 
● Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να παραμείνουν χωρίς επιτήρηση κοντά στις εστίες, ούτε να παίζουν 

     με τον πίνακα ελέγχου. 
● Αν δεν υπάρχει η κατάλληλη επίβλεψη ή μετά από ενδελεχείς μελέτες στο εγχειρίδιο λειτουργίας, 

     η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), 
     με περιορισμένες σωματικές ή ψυχικές ικανότητες, όταν έχουν περιορισμένες τεχνικές γνώσεις 
     ή δεν είναι εξοικειωμένα με τον εξοπλισμό. 
● Όταν ανάψετε τις εστίες, θερμαίνονται γρήγορα. Για να αποφύγετε άσκοπη κατανάλωση ρεύματος, 

     φροντίστε να ανάβετε τις εστίες μόνο αφού έχετε τοποθετήσει επάνω τους μια κατσαρόλα. 
● Η ένδειξη υπολοίπου θερμοκρασίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής 

     σας ενημερώνει αν η εστία είναι ακόμα σε λειτουργία και αν είναι ακόμα ζεστή. 
● Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όλες οι ρυθμίσεις και οι ενδείξεις θα ακυρωθούν. Να είστε προσεκτικοί 

     όταν αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς οι εστίες που ήταν καυτές πριν από διακοπή 
     ρεύματος δεν θα ελέγχονται πλέον από την προηγούμενη ρύθμιση. 
● Αν υπάρχει πρίζα που βρίσκεται κοντά στις εστίες, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται 

     σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής. 
● Μην αφήνετε τις εστίες χωρίς επίβλεψη όταν μαγειρεύετε φαγητά με λίπη και έλαια γιατί υπάρχει κίνδυνος 

     πυρκαγιάς. 
● Μην χρησιμοποιείτε πλαστικές κατσαρόλες ή δοχεία κατασκευασμένα από φύλλα αλουμινίου, καθώς 

     μπορεί να λιώσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν ζημιά στην κεραμική πλάκα. 
● Η ζάχαρη, το κιτρικό οξύ, το αλάτι κλπ, τόσο σε υγρή όσο και σε στερεά μορφή, καθώς και τα πλαστικά 

     σκεύη, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με μια καυτή εστία. 
● Αν από απροσεξία, πέσει ζάχαρη ή πλαστικό σε μια καυτή εστία, μην σβήνετε την εστία, αλλά αφαιρέστε 

     τη ζάχαρη ή το πλαστικό χρησιμοποιώντας μια αιχμηρή ξύστρα. Προστατέψτε τα χέρια σας από εγκαύματα. 
● Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία και κατσαρόλες με επίπεδο πυθμένα στην κεραμική εστία, χωρίς αιχμηρές 

     άκρες ή γρέζια, διαφορετικά, οι εστίες ενδέχεται να υποστούν μόνιμη βλάβη. 

Προτού χρησιμοποιήσετε το πλατό κεραμικών εστιών για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 

χρήσης για να μπορέσετε έτσι να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία και την αποφυγή ζημιών στο πλατό. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

● 

     
● Αποφύγετε τη ρίψη αντικειμένων επάνω στο πλατό των εστιών. Κάποιο χτύπημα σε ένα σημείο του πλατό 

     που προκαλείται, για παράδειγμα, από την πτώση ενός μπουκαλιού με μπαχαρικά, μπορεί στη χειρότερη 
     περίπτωση να προκαλέσει ρωγμές και χαραμάδες. 
● Τα φαγητά που ξεχειλίζουν από την κατσαρόλα μπορεί να διεισδύσουν στα κατεστραμμένα μέρη 

     του κεραμικού πλατό και να φθάσουν στα μέρη της εστίας που βρίσκονται υπό τάση. 
● Σε περίπτωση που εμφανιστούν ρωγμές στην επιφάνεια της κεραμικής πλάκας αποσυνδέστε την αμέσως 

     από το ρεύμα. Για να το κάνετε αυτό, κατεβάστε το διακόπτη της ασφάλειας ή αποσυνδέστε το καλώδιο 
     της συσκευής από την υποδοχή παροχής ρεύματος. Καλέστε το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
● Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού. 

     Σε αντίθετη περίπτωση, θα χάσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση της συσκευής. 

Η θερμαντική επιφάνεια της κεραμικής πλάκας είναι ανθεκτική σε θερμικό σοκ. 

Δεν είναι ευαίσθητη στη ζέστη ή το κρύο. 
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Η συσκευασία της συσκευής την 
προστατεύει από τυχόν ζημιές 
στη διάρκεια της μεταφοράς. Μόλις 
αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας, 
απορρίψτε τα με τρόπο που δεν 
δημιουργεί κίνδυνο για το περιβάλ-
λον.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευα-
σία είναι αβλαβή για το φυσικό περιβάλλον, μπορούν 
να ανακυκλωθούν σε ποσοστό 100% και έχουν
επισημανθεί με το κατάλληλο σύμβολο.
 
Προσοχή! Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες από 
πολυαιθυλένιο, κομμάτια από πολυστυρένιο κλπ.) 
πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά 
κατά την αποσυσκευασία.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί 
σωστά την ενέργεια όχι μόνο 
εξοικονομεί χρήματα, αλλά επίσης 
δρα συνειδητά για την ενίσχυση 
του φυσικού περιβάλλοντος. Ας 
εξοικονομήσουμε λοιπόν ενέργεια 
κάνοντας τα εξής:

●  Χρήση των κατάλληλων μαγειρικών σκευών
 Κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδο και χοντρό 

πάτο βοηθούν στην εξοικονόμηση μέχρι και του 
ενός τρίτου της ηλεκτρικής ενέργειας. Να θυμάστε 
να τοποθετείτε το καπάκι, διαφορετικά, η κατανά-
λωση ενέργειας τετραπλασιάζεται!

● Το μέγεθος του σκεύους πρέπει να ταιριάζει 
με το μέγεθος της εστίας

 Ο πάτος της κατσαρόλας δεν πρέπει ποτέ να είναι 
μικρότερος ή μεγαλύτερος από την εστία.

● Διατηρήστε καθαρές τις εστίες και τον πάτο 
της κατσαρόλας

 Η βρωμιά εμποδίζει την μεταφορά της θερμότητας 
- τα καμένα κατάλοιπα τροφίμων συχνά μπορούν 
να καθαριστούν μόνο με χημικά επιβλαβή 
για το περιβάλλον.

● Αποφύγετε τις “κλεφτές ματιές μέσα στην 
κατσαρόλα”.

● Μην χρησιμοποιείτε τις εστίες κοντά 
σε ψυγεία / καταψύκτες

 Διαφορετικά, αυξάνεται χωρίς λόγο 
η κατανάλωση ενέργειας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Περιγραφή της επαγωγικής εστίας MVF-65360

Πίνακας ρύθμισης με αισθητήρα αφής

Πίσω αριστερή ζώνη μαγειρέματος
             Ø 145
Πίσω δεξιά ζώνη μαγειρέματος με εστία
διπλού μεγέθους (ζώνη ψησίματος)
             Ø 170 x 265 

Εμπρός αριστερή ζώνη μαγειρέματος 
με εστία τριπλού μεγέθους
              Ø 210/175/120

Εμπρός δεξιά ζώνη μαγειρέματος 
με εστία διπλού μεγέθους
             Ø  180/120

1. Πλήκτρο αφής 
    ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Πλήκτρο επιλογής ζώνης μαγειρέματος
3. Ενδείξεις ζώνης μαγειρέματος
4. Ενδείξεις αισθητήρα επιλογής ρύθμισης 
    θερμοκρασίας
5. Επιλογέας ζώνης μαγειρέματος διπλού 
    και τριπλού μεγέθους
6. Ενδεικτική λυχνία LED διπλής και τριπλής 
    ζώνης

7. Αισθητήρας κλειδώματος για τα παιδιά 
    με ενδεικτική λυχνία LED,
8. Πλήκτρο αφής χρονοδιακόπτη,
9. Ένδειξη χρονοδιακόπτη,
10. Ενδεικτική λυχνία LED που δείχνει 
      τη λειτουργία χρονοδιακόπτη 
      για μια δεδομένη ζώνη μαγειρέματος,

5

2
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3

3 3
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κοπή ανοίγματος πάγκου

• Το πάχος του πάγκου εργασίας πρέπει να είναι 28-40 mm, ενώ το πλάτος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 
  600 mm. Ο πάγκος πρέπει να είναι επίπεδος και οριζόντιος. Τα σόκορα του πάγκου εργασίας κοντά στον 
  τοίχο πρέπει να σφραγίζονται για να παρεμποδιστεί η είσοδος νερού ή άλλων υγρών.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση γύρω από το άνοιγμα και, συγκεκριμένα, τουλάχιστον 50 mm 
  απόσταση από τον τοίχο και 60 mm απόσταση από το εμπρός άκρο του πάγκου.
• Η απόσταση μεταξύ του ανοίγματος και του γειτονικού τοιχώματος του ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλά-
  χιστον 55 mm.
• Ο πάγκος πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά, συμπεριλαμβανομένου του καπλαμά και της κόλλας, 
  ανθεκτικά σε θερμοκρασία 100°C. Διαφορετικά, ο καπλαμάς θα μπορούσε να ξεκολλήσει ή να παρα-
  μορφωθεί η επιφάνεια του πάγκου.
• Το άκρο του ανοίγματος θα πρέπει να σφραγίζεται με κατάλληλα υλικά για να αποφευχθεί η είσοδος 
  του νερού.
• Το άνοιγμα του πάγκου πρέπει να κόβεται στις διαστάσεις που φαίνονται στην εικόνα 1.
• Εξασφαλίστε ελάχιστη απόσταση 25 mm κάτω από την εστία για να είναι δυνατή η σωστή κυκλοφορία 
  του αέρα και να αποτραπεί ην υπερθέρμανση.
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Ενσωμάτωση στο ντουλάπι 
στηρίγματος πάγκου.

Τοποθέτηση του πάγκου επάνω 
από ένα φούρνο με εξαερισμό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση της εστίας πάνω από έναν φούρνο χωρίς αερισμό απαγορεύεται.

Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κάτω 
μέρος της συσκευής.

25mm

25mm

80mm

5 10mm÷

5 10mm÷
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας αφρολέξ

Μην τοποθετείτε τη συσκευή χωρίς την αυτοκόλλητη ταινία αφρολέξ.

Η ταινία πρέπει να εφαρμόζεται ως εξής:
Προτού τοποθετήσετε τη συσκευή στον πάγκο της κουζίνας, εφαρμόστε την αυτο-
κόλλητη ταινία αφρολέξ κάτω από το χείλος.
- προτού κολλήσετε την αυτοκόλλητη ταινία αφρολέξ, αφαιρέστε την προστατευτική 
  μεμβράνη
- εφαρμόστε την αυτοκόλλητη ταινία αφρολέξ κάτω από το χείλος της συσκευής
(Εικόνα)

-
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Χρησιμοποιήστε τέσσερα στηρίγματα “A” για πάγκους πάχους 38 mm. Τοποθετήστε την πλάκα με τις επα-
  γωγικές εστίες στο άνοιγμα του πάγκου, όπως φαίνεται στις Εικόνες 2 και 3. Για να ασφαλίσετε σωστά την 
  πλάκα σε πάγκο πάχους 28 mm, χρησιμοποιήστε μαζί με τα στηρίγματα "Α" και τέσσερα κομμάτια ξύλο 
  διαστάσεων 15x15x50 mm. Προσαρμόστε την πλάκα μέσα στο άνοιγμα του πάγκου όπως φαίνεται 
  στις εικόνες 4 και 5.
• Ελέγξτε αν η συγκολλητική στεγανωτική ουσία έχει εφαρμοστεί σωστά στην πατούρα της πλάκας. 
  Συνδέστε χαλαρά τα στηρίγματα στο κάτω μέρος της πλάκας
• Απομακρύνετε τη σκόνη από τον πάγκο, τοποθετήστε την πλάκα μέσα στο άνοιγμα και πιέστε σταθερά,
• Τοποθετήστε τα στηρίγματα κάθετα προς το άκρο της πλάκας και σφίξτε τα καλά.

1. πάγκος
2. βίδα
3. στήριγμα
4. πλάκα
5. στεγανωτικό

1. πάγκος
2. βίδα
3. στήριγμα
4. πλάκα
5. στεγανωτικό
6. κομμάτι ξύλο

Τοποθέτηση της επαγωγικής εστίας  - στήριγμαMVF-65360
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης σε ένα σύρμα ενδέτη

Πριν από τη σύνδεση της πλάκας με το ηλεκτρικό σύστημα, διαβάσετε τις πληροφορίες που παρέχονται στην 
πινακίδα τύπου και στο διάγραμμα συνδεσμολογίας. 
Σημείωση!
Ο τεχνικός εγκατάστασης υποχρεούται να συμπληρώσει και να αφήσει στο χρήστη ένα «πιστοποιητικό 
σύνδεσης της πλάκας κεραμικών εστιών με το ηλεκτρικό δίκτυο" (που επισυνάπτεται στην κάρτα εγγύησης).
Μέθοδοι σύνδεσης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο διάγραμμα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλατό.

Ηλεκτρική σύνδεση 

Σημείωση!
Η σύνδεση της πλάκας με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. 
Απαγορεύονται οι σκόπιμες προσαρμογές ή τροποποιήσεις στο ηλεκτρικό σύστημα.

Οδηγίες για τον υπεύθυνο εγκατάστασης 

Η πλάκα είναι κατασκευασμένη να λειτουργεί με τροφοδοσία τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος (400 V 
3N~50 Hz). Μπορεί να τροποποιηθεί για λειτουργία με μονοφασικό ρεύμα (230V) με επαρκή γεφύρωση του 
συνδέσμου ταινίας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διάγραμμα καλωδίωσης. Το διάγραμμα καλωδίωσης 
παρέχεται επίσης στο κάτω μέρος του κάτω καλύμματος. Η ταινία σύνδεσης αποκαλύπτεται όταν αφαιρέσετε 
το καπάκι του κάτω καλύμματος. Να θυμάστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο 
της σύνδεσης και με την ονομαστική ισχύ του πλατό εστιών.

Σημείωση!
Μην ξεχάσετε να συνδέσετε το κύκλωμα προστασίας σε ένα σφιγκτήρα της ταινίας σύνδεσης που 
σημειώνονται με το σύμβολο       . Το σύστημα παροχής ρεύματος του πλατό θα πρέπει να προ-
στατεύεται με κατάλληλα επιλεγμένη διάταξη ασφαλείας ή μετά την διάταξη προστασίας τροφοδοσίας, 
με κατάλληλο διακόπτη ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

τριφασική σύνδεση 400/230 V με ουδέτερο 
αγωγό, οι ακροδέκτες 4-5 είναι γεφυρωμένοι, 
οι μεμονωμένες φάσεις συνδέονται στους 
ακροδέκτες 1, 2, 3 αντίστοιχα, ο ουδέτερος 
αγωγός είναι γεφυρωμένος στους ακροδέκτες 
4-5 και ο προστατευτικός αγωγός στο 

Διφασική σύνδεση 400/230 V με ουδέτερο 
αγωγό, οι ακροδέκτες 2-3 και 4-5 είναι γεφυ-
ρωμένοι, και υπάρχει προστατευτικός 
αγωγός στο 

Μονοφασική σύνδεση 230 V με ουδέτερο 
αγωγό, οι ακροδέκτες 1-2-3 και 4-5 είναι 
γεφυρωμένοι, και υπάρχει προστατευτικός 
αγωγός στο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
Προσοχή! Τα θερμαντικά στοιχεία 

λειτουργούν στα 230V

Προσοχή! Για κάθε σύνδεση, ο προστατευτικός 
αγωγός πρέπει να συνδέεται με τον ακροδέκτη 
με τη σήμανση      . .

1

2

3

1N~ OWY
3X 4 mm2

OWY
4X 2,5 mm2

OWY
5X 1,5 mm2

Αγωγοί φάσης - L1=R, L2=S, L3=T, N- ουδέτερος αγωγός προστατευτική γείωση

Προτεινόμενος
αγωγός

σύνδεσης

2N~

3N~

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

● Καθαρίστε πρώτα προσεκτικά την πλάκα κεραμικών εστιών. Ο χειρισμός της κερα-
μικής εστίας θα πρέπει να γίνεται με την ίδια προσοχή όπως μια γυάλινη επιφάνεια.

● Ενεργοποιήστε τον εξαερισμό του δωματίου ή να ανοίξετε ένα παράθυρο, καθώς 
η συσκευή θα μπορούσε να εκπέμψει δυσάρεστη μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση.

● Λειτουργήστε τη συσκευή τηρώντας όλες τις οδηγίες ασφαλείας.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

       Επιλογή μαγειρικών σκευών

Υπάρχουν ειδικά δοκιμασμένα μαγειρικά σκεύη για το μαγείρεμα και το ψήσιμο σε κουζίνες 
με κεραμικές εστίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Μαγειρικά σκεύη με βάση από αλουμίνιο ή χαλκό μπορούν να αφήσουν λεκέδες, που είναι 
πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην περίπτωση των μαγειρι-
κών σκευών με επίστρωση σμάλτου, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρ-
θωτη βλάβη όταν πέσει το περιεχόμενο κατά λάθος. Για να επιτευχθεί βέλτιστη χρήση της 
ενέργειας και βέλτιστοι χρόνοι μαγειρέματος και για να μην καεί το φαγητό πάνω στην πλάκα, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

Βάση μαγειρικού σκεύους:

Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να έχουν πάντα σταθερή, επίπεδη βάση. Βάσεις με αιχμηρές 
άκρες, γρέζια και απανθρακωμένα υπολείμματα τροφών μπορεί να χαράξουν την κεραμική 
εστία!

Μέγεθος μαγειρικών σκευών:

Η διάμετρος των μαγειρικών σκευών θα πρέπει να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν περισσότερο
με τη διάμετρο της ζώνης μαγειρέματος των εστιών.

Καπάκι σκεύους:

Το καπάκι εμποδίζει τη διαφυγή της θερμότητας και, επομένως, μειώνει το χρόνο θέρμανσης 
και την κατανάλωση ενέργειας.

-

Η κεραμική εστία είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικές επιφάνειες αφής, οι οποίες λει-
τουργούν με το άγγιγμα της σημειωμένης περιοχής με ένα δάχτυλο.
Κάθε φορά που αγγίζετε μια επιφάνεια αφής, εκπέμπεται ένα ακουστικό σήμα.
Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, πρέπει να προσέχετε ώστε να αγγίζετε 
μόνο ένα σημείο αφής τη φορά. Εάν αγγίξετε δύο ή περισσότερα σημεία ταυτόχρονα 
(εκτός της περίπτωσης που μια ζώνη μαγειρέματος είναι σβηστή), η συσκευή παρα-
βλέπει τα σήματα ελέγχου και μπορεί να εμφανίσει λάθος ένδειξη αν τα σημεία αφής 
πατηθούν για πολύ ώρα.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ενεργοποίηση της συσκευής

Όταν η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας, τότε, αποσυν-
δέονται όλες οι ζώνες μαγειρέματος και σβήνουν όλες οι 
ενδείξεις. Αγγίξτε το το πλήκτρο αφής ενεργοποίησης/απ-
ενεργοποίησης (1) για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. 
Σε όλες τις οθόνες ενδείξεων των εστιών (3) θα εμφανιστεί 
η ένδειξη „0” για 10 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε ζώνης μαγειρέ-
ματος αγγίζοντας τα πλήκτρα αφής επιλογής εστίας (2) και 
στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του αισθη-
τήρα επιλογής θερμοκρασίας (4) για να ορίσετε την επιθυ-
μητή θερμοκρασία (ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή ρύθμισης θερμότητας για τις εστίες).

Εάν δεν αγγίξετε κανένα πλήκτρο αφής για 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα τεθεί αυτόματα 
εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία κλειδώματος 
για τα παιδιά, η συσκευή δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία (ανατρέξτε στην ενότητα 
„Ακύρωση κλειδώματος για τα παιδιά”).

Ενεργοποίηση των εστιών

Πίνακας ελέγχου

Όταν το πλατό με τις εστίες συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο, 
ανάβει για λίγο η λυχνία που βρίσκεται πάνω από την επι-
φάνεια αφής κλειδώματος για τα παιδιά (7). Μετά από αυτό, 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω στην επιφάνεια πλήκτρων και ενδείξεων 
αφής (αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σφάλμα). Οι επιφάνειες αφής πρέπει πάντα 
να διατηρούνται καθαρές. 

Αφού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αφής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
(1), μπορείτε να λειτουργήσετε τις εστίες ως εξής:
1. Επιλέξτε την εστία που θέλετε, χρησιμοποιώντας το 
    πλήκτρο επιλογής εστίας (2). (Η διάταξη των πλήκτρων 
    της επιφάνειας αφής δείχνει το πού βρίσκεται η κάθε 
    κεραμική εστία),
2. Για να επιλέξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας που θέλετε, 
    σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος των φωτεινών 
    κουκκίδων της επιφάνειας αφής (4).
3. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ξανά, όπως 
    περιγράφεται στο σημείο 1, επιλέξτε την εστία που θέλετε, 
    χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο επιλογής εστίας (2) και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά 
    μήκος των φωτεινών κουκκίδων της επιφάνειας αφής (4).

Εάν δεν αγγίξετε κανένα πλήκτρο αφής για 10 δευτερόλεπτα, η εστία θα τεθεί αυτόματα εκτός 
λειτουργίας. Μια εστία είναι ενεργή όταν εμφανίζεται μια κουκκίδα δίπλα στον αριθμό „     ” 
στην οθόνη ενδείξεων της εστίας. Αυτό υποδεικνύει ότι η εστία είναι έτοιμη για ρύθμιση 
θερμοκρασίας ή αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρήση εστιών διπλού και τριπλού μεγέθους

Οι εστίες διπλού και τριπλού μεγέθους μπορούν να ενεργοποιηθούν 
αγγίζοντας το πλήκτρο αφής (5). 
Η λειτουργία των διπλών και των τριπλών εστιών 
υποδεικνύεται από τις κόκκινες ενδείξεις LED (6).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της διπλής 
και της τριπλής εστίας, αγγίξτε ξανά το πλήκτρο αφής (5).

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, επιλέξτε πρώτα την εστία 
που θέλετε, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο αφής 
επιλογής εστίας (2). Όταν η οθόνη της εστίας (3) εμφανίσει 
την ένδειξη „      ”, ξεκινήστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας που 
θέλετε, σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος των φωτεινών 
κουκκίδων της επιφάνειας αφής (4).

Η ενεργοποίηση της διπλής και της τριπλής εστίας γίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε λειτουργία 
η κύρια ζώνη μαγειρέματος.

Απενεργοποίηση της επιλεγμένης εστίας

Μπορείτε να σβήσετε την επιλεγμένη εστία με τους εξής τρόπους:
1. Επιλέξτε την εστία που θέλετε, χρησιμοποιώντας 
    το πλήκτρο επιλογής εστίας (2).
2. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος των φωτεινών 
    κουκκίδων της επιφάνειας αφής (4) για να μειώσετε 
    τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε „0”.
    Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το γράμμα „H”, 
    το οποίο συμβολίζει την υπολειπόμενη θερμοκρασία.
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Ρύθμιση θερμοκρασίας 
μαγειρέματος

Χρόνος γρήγορου 
μαγειρέματος (λεπτά)

-

1 1

2 3

3 4,8

4 6,5

5 8,5

6 2,5

7 3,5

8 4,5

9 -

Λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης

Εάν δεν ξεκινήσετε να επιλέγετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, 
τότε εξαφανίζεται το γράμμα „A” και απενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης.

Εάν δεν θέλετε να ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης, ξεκινήστε επιλέγοντας 
τη ρύθμιση θερμότητας με το άγγιγμα της θέσης (0).

Κάθε εστία είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτόματης προθέρ-
μανσης. Όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη, τότε η δεδομένη 
εστία ενεργοποιείται σε πλήρη ισχύ για χρονικό διάστημα 
που είναι ανάλογο με την επιλεγμένη ρύθμιση θερμότητας 
και, στη συνέχεια, επανέρχεται στη ρύθμιση θερμότητας 
που έχει οριστεί αρχικά.
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης, 
αγγίξτε δύο φορές τη θέση αφής „9” της επιφάνειας αφής (4).
Η ρύθμιση θερμοκρασίας „9” και το γράμμα „A” θα εναλλάσ-
σονται στην οθόνη της εστίας (3) για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης 
για μια ρύθμιση διαφορετική από το „9”, ορίστε τη ρύθμιση 
θερμότητας που θέλετε, αγγίζοντας την επιφάνεια αφής (4). 
Η επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας και το γράμμα „A” θα 
εναλλάσσονται στην οθόνη για όσο διάστημα παραμένει ενεργή 
η λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης.
Αν αρχίσετε να επιλέγετε τη ρύθμιση θερμότητας μέσα σε 10 
δευτερόλεπτα αγγίζοντας την επιφάνεια αφής (-) (4), τότε ενεργο-
ποιείται η αυτόματη προθέρμανση και εμφανίζεται το γράμμα "Α" 
κατά διαστήματα, με επιλεγμένη τη ρύθμιση θερμότητας της εστίας 
για όσο διάστημα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία.
Μπορείτε τώρα να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας της εστίας 
οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται 
παραπάνω στην ενότητα „Ρύθμιση της θερμοκρασίας”.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά

Η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά, η οποία ενεργοποιείται με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής κλειδώματος 
για τα παιδιά (7), προστατεύει τη συσκευή από ακούσια λειτουργία ή ενεργοποίηση από παιδιά ή κατοικίδια.
Με τη ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά όταν όλες οι εστίες είναι σβηστές (σε όλες τις οθόνες 
των εστιών εμφανίζεται η ένδειξη „0”), προστατεύεται η επιφάνεια μαγειρέματος από τυχόν ακούσια λειτουργία. 
Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόλις απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Αν πατήσετε το πλήκτρο σβησίματος της συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά 
απενεργοποιείται αυτόματα.

-

Ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος 
για παιδιά, αγγίξτε την επιφάνεια αφής (7) μέχρι 
να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (7).
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ακούγεται για λίγο 
ένα ηχητικό σήμα.

Κατάργηση της λειτουργίας κλειδώματος

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, αγγίξτε την επιφάνεια αφής (7) μέχρι να 
σβήσει η ενδεικτική λυχνία (7). Όταν σβήνει η ενδεικτική λυχνία ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήμα.

Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά μπορεί 
να γίνει μόνο όταν η συσκευή είναι ανοικτή ή οι ενδείξεις των εστιών (3) δείχνουν „0”.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Περιορισμός του χρόνου λειτουργίας

Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, 
η εστία είναι εφοδιασμένη με περιοριστή χρόνου 
λειτουργίας για κάθε μία από τις εστίες. Ο μέγιστος 
χρόνος λειτουργίας ρυθμίζεται σύμφωνα με την 
τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση.
Εάν δεν αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας για 
μεγάλο χρονικό διάστημα (βλ. πίνακα) τότε η 
αντίστοιχη εστία σβήνει αυτόματα και ενεργοποιείται
η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Ωστόσο, μπορείτε 
να ανοίξετε και να λειτουργήσετε τις εστίες οποια-
δήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
μαγειρέματος 

Μέγιστος χρόνος
λειτουργίας (ώρες)

10

1 10

2 6

3 5

4 5

5 4

6 1,5

7 1,5

8 1,5

9 1,5

Στη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, δεν εμφανίζει 
η ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας „H”. Ωστόσο, 
οι εστίες ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι καυτές!

Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

Η θερμική ενέργεια που παραμένει συσσωρευμένη στην εστία μετά το μαγείρεμα ονομάζεται υπόλοιπο 
θερμότητας. Η συσκευή εμφανίζει δύο διαφορετικά επίπεδα υπολοίπου θερμότητας. Όταν η θερμοκρασία 
μιας εστίας είναι πάνω από 60°C και η εστία ή συσκευή είναι σβηστή, η σχετική οθόνη της εστίας θα εμφανίζει 
το γράμμα „H”. Η ένδειξη υπόλοιπου θερμοκρασίας εμφανίζεται όσο η θερμοκρασία μαγειρέματος υπερβαίνει 
τους 60°C. Όταν η θερμοκρασία μαγειρέματος βρεθεί μεταξύ 45°C και 60°C, η αντίστοιχη ένδειξη οθόνης θα 
εμφανίζει το γράμμα „H” που υποδεικνύει χαμηλό υπόλοιπο θερμοκρασίας. Όταν η θερμοκρασία της εστίας 
πέσει κάτω από 45°C η ένδειξη υπόλοιπου θερμοκρασίας σβήνει. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όταν 
η ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας είναι πάνω από 60°C, η ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας θα αναβοσβήσει 
όταν αποκατασταθεί η παροχή του ρεύματος. Η ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας θα συνεχίσει να αναβοσβήνει 
έως τη λήξη του μέγιστου χρόνου ψύξης ή αν έχετε επιλέξει και χρησιμοποιείται την εστία.

Όταν η ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας είναι 
αναμμένη, μην αγγίζετε την εστία, καθώς 
υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων και μην τοποθετείτε 
επάνω της αντικείμενα που είναι ευαίσθητα 
στη θερμότητα!
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εάν η λειτουργία χρονόμετρου ενεργοποιηθεί όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία η εστία, δεν θα ανάψει καμία 
ενδεικτική λυχνία LED στην οθόνη του χρονοδιακόπτη (9) και αυτή η λειτουργία θα μπορεί, στη συνέχεια, να 
χρησιμοποιηθεί ως κανονικός χρονοδιακόπτης κουζίνας.

Χρονοδιακόπτης κουζίνας
Ο χρονοδιακόπτης κουζίνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες λειτουργίες που απαιτούν ακριβή χρονο-
μέτρηση όπως το βράσιμο των αβγών ή για τη χρονομέτρηση άλλων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται 
άμεσα με τη λειτουργία της συσκευής. Το χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 99 λεπτά.
Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο:
• αγγίξτε την επιφάνεια αφής χρονόμετρου (8) μία φορά,
• στη συνέχεια, ορίστε την ώρα (π.χ. 5 λεπτά), σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της επιφάνειας αφής 
  ρύθμισης (4).

Όταν περάσει ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται επανειλημμένα ένα σύντομο ακουστικό 
σήμα.

Όταν περάσει ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται επανειλημμένα ένα σύντομο ακουστικό σήμα. 
Η σχετική ένδειξη της εστίας (3) θα δείχνει „0” υποδεικνύοντας ότι η εστία είναι σβηστή και ότι 
η ένδειξη του χρονόμετρου (9) θα δείχνει „00”.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμότητας μιας εστίας με ενεργοποιημένο το χρονόμετρο, επιλέξτε την εστία 
που θέλετε, χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής του επιλογέα εστίας (2) και, στη συνέχεια, ορίστε την 
θερμοκρασία που θέλετε σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος των κουκκίδων της επιφάνειας αφής (4).

Χρονοδιακόπτης

Αν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με χρονοδιακόπτη, 
αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση του 
χρόνου λειτουργίας της κάθε εστίας.
Επιλέξτε την επιθυμητή εστία μαγειρέματος χρησι-
μοποιώντας τον επιλογέα αφής εστίας (2) και, στη 
συνέχεια, αγγίξτε την επιφάνεια αφής του χρονό-
μετρου (8) όσες φορές είναι απαραίτητο μέχρι να 
ανάψει το λαμπάκι (10) που δείχνει την εστία μαγει-
ρέματος (2) που θέλετε.
Στη συνέχεια, ενώ αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία 
(10), σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος των κουκκίδων επιλογής (4) για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο 
λειτουργίας για την επιλεγμένη εστία. Ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρησης μόνο όταν 
η ένδειξη (9) εμφανίζει τιμή μεγαλύτερη του μηδέν.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Απενεργοποίηση της συσκευής

Η επιφάνεια μαγειρέματος λειτουργεί όταν είναι 
αναμμένη τουλάχιστον μία εστία. Αν αγγίξετε την 
επιφάνεια αφής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
(1) θα σβήσει η συσκευή και θα εμφανιστεί το γράμμα 
„H” για το υπόλοιπο θερμότητας στην οθόνη 
ενδείξεων (3).

Διατήρηση θερμοκρασίας

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί το φαγητό ζεστό πάνω στην εστία. Η επιλεγμένη εστία λει-
τουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία. Η ρύθμιση θερμοκρασίας της εστίας προσαρμόζεται αυτόματα έτσι ώστε η 
θερμοκρασία του φαγητού να διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία 65°C. Με αυτόν τον τρόπο, το ζεστό και 
έτοιμο για σερβίρισμα φαγητό διατηρεί τη γεύση του και δεν κολλά στον πάτο της κατσαρόλας. Αυτή η 
λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας.

Η ρύθμιση διατήρησης θερμοκρασίας είναι μια πρόσθετη ρύθμιση θερμοκρασίας, διαθέσιμη μεταξύ των τιμών 
„0” και „1” και εμφανίζεται στην οθόνη ως       .

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας „      ” ενεργοποιείται όταν η ρύθμιση θερμοκρασίας 
πέσει κάτω από „1”.
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Η καθημερινή καθαριότητα και η σωστή συντήρηση 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αντοχή του κεραμικού 
πλατό σας.

 Καθαρίζετε το πλατό μετά από κάθε χρήση

• Σκουπίστε ελαφρά τα όχι καμένα υπολείμματα 
βρωμιάς, χρησιμοποιώντας υγρό πανί χωρίς 
απορρυπαντικό. Το υγρό πλύσης μπορεί να προ-
καλέσει μπλε αποχρωματισμό στο πλατό. Οι επί-
μονοι λεκέδες συχνά δεν μπορούν να αφαιρεθούν 
μετά τον πρώτο καθαρισμό, ακόμα και αν χρησι-
μοποιούνται ειδικά καθαριστικά. 

• Αφαιρέστε τους μεγαλύτερους λεκέδες βρωμιάς 
που είναι κολλημένοι στο πλατό χρησιμοποιώ-
ντας αιχμηρή ξύστρα και σκουπίζοντας την 
επιφάνεια με ένα υγρό πανί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Ξύστρα καθαρισμού

Καθαρίστε το κεραμικό πλατό τηρώντας τους ίδιους 
κανόνες όπως και σε μια γυάλινη επιφάνεια. 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά ή διαβρωτικά 
καθαριστικά, σκόνες καθαρισμού ή σφουγγάρια 
ξυσίματος.

Αφαίρεση λεκέδων

• Οι ανοιχτοί περλέ λεκέδες (υπολείμματα αλουμι-
νίου) μπορούν να αφαιρεθούν από ένα πλατό 
εστιών που έχουν κρυώσει, χρησιμοποιώντας ειδικά 
καθαριστικά. Τα ασβεστώδης υπολείμματα (π.χ. 
που έχουν βράσει πάνω από νερό) μπορούν να 
αφαιρεθούν με ξύδι ή ειδικά καθαριστικά.

• Μην σβήνετε το πλατό όταν αφαιρείτε ζάχαρη, 
φαγητό που περιέχει ζάχαρη, πλαστικό ή φύλο 
αλουμινίου! Απομακρύνετε με σπάτουλα τα υπο-
λείμματα (όταν ακόμα είναι ζεστή η εστία), 
χρησιμοποιώντας μια αιχμηρή ξύστρα. 

Τα ειδικά καθαριστικά μπορούν να αγοραστούν 
σε σούπερ μάρκετ, ειδικά καταστήματα ηλεκτρομη-
χανικών εξαρτημάτων , φαρμακεία και καταστήματα 
με συσκευές κουζίνας. Οι κοφτερές ξύστρες μπορούν 
να αγοραστούν από καταστήματα DIY (Κάντο μόνος 
σου), καταστήματα με δομικά εργαλεία και 
χρωματοπωλεία.
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   Περιοδικοί έλεγχοι

Εκτός από την τακτική συντήρηση και φροντίδα, 
θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:
• Περιοδικούς ελέγχους των στοιχείων ελέγχου 
  και των μονάδων του πλατό. Μετά τη λήξη της εγγύη-
  σης, το τμήμα σέρβις θα πρέπει να πραγματοποιεί 
  τεχνικές επιθεωρήσεις της συσκευής, τουλάχιστον 
  μία φορά κάθε δύο χρόνια.
• Όλες οι δυσλειτουργίες θα πρέπει να επιδιορθώνονται.
• Οι μονάδες κεραμικών εστιών θα πρέπει να συντη-
  ρούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα συντήρησης.

Σημείωση!

Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από το τμήμα 
τεχνικής εξυπηρέτησης ή από ειδικευμένο 
τεχνικό σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και πρότυπα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Μην απλώνετε ποτέ καθαριστικό σε μια καυτή εστία. 
Αφήστε το καθαριστικό να στεγνώσει και, στη 
συνέχεια, σκουπίστε το με ένα υγρό πανί. Τυχόν 
υπολείμματα καθαριστικού θα πρέπει να σκουπίζονται 
με ένα υγρό πανί πριν από την επόμενη θέρμανση 
του πλατό, διαφορετικά, μπορεί να έχουν καυστική 
δράση.

Η μη τήρηση των οδηγιών συντήρησης της κερα-
μικής πλάκας μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια 
των δικαιωμάτων της εγγύησης.

Προσοχή!
Εάν από οποιοδήποτε λόγο δεν είστε σε 
θέση να ελέγξετε την αναμμένη εστία, 
κλείστε τον γενικό διακόπτη ή ξεβιδώστε 
την ασφάλεια και καλέστε 
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Προσοχή!
Σε περίπτωση εμφάνισης ρωγμών ή α-
νοιγμάτων στην επιφάνεια της κεραμικής 
πλάκας, αποσυνδέστε την αμέσως από 
το ηλεκτρικό δίκτυο (σβήνοντας την 
ασφάλεια ή αποσυνδέοντας το βύσμα) 
και καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Κάθε φορά που προκύπτει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει:
● να σβήσετε τις εστίες του πλατό που λειτουργούν
● να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
● να καλέσετε το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης
● δεδομένου ότι ορισμένες μικροβλάβες μπορούν να επιδιορθωθούν από το χρήστη σύμ-

φωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω, πριν να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέ-
τησης πελατών ελέγξτε κάθε σημείο του παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Η συσκευή δεν λειτουργεί - υπάρχει διακοπή ρεύματος - ελέγξτε την εσωτερική ασφάλεια 
του ηλεκτρικού συστήματος της 
συσκευής και αντικαταστήστε την 
αν είναι απαραίτητο.

2. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται 
στις ρυθμίσεις που πληκτρολο-
γείτε

- ο πίνακας ελέγχου δεν είναι 
ανοιχτός

- ανοίξτε τον

- αγγίξατε την επιφάνεια αφής για 
λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο

- αγγίξτε την επιφάνεια λίγο 
παραπάνω 

- έχετε πατήσει πολλά πλήκτρα 
αφής ταυτόχρονα

- πάντα να αγγίζετε μόνο ένα 
πλήκτρο αφής (εκτός αν σβήνετε 
μια εστία)

3. Η συσκευή δεν αποκρίνεται 
και εκπέμπει ένα σύντομο σήμα

- έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα 
για τα παιδιά

- απενεργοποιήστε το

4. Η συσκευή δεν αποκρίνεται και 
εκπέμπει ένα παρατεταμένο σήμα

- εσφαλμένη λειτουργία (έχετε αγγίξει 
λάθος πλήκτρα αφής ή έχετε αγγίξει 
τα σωστά πλήκτρα αλλά για πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα

- ενεργοποιήστε ξανά το πλατό

- η επιφάνεια αφής είναι καλυμμένη 
ή βρώμικη (αισθητήρες)

- αφαιρέστε το κάλυμμα ή καθαρί-
στε τους αισθητήρες

5. Ολόκληρη η συσκευή τίθεται 
εκτός λειτουργίας

- δεν έχετε καταχωρήσει καμία 
ρύθμιση μέσα σε 10 δευτερόλεπτα 
από την ενεργοποίηση του πλατό

- ανοίξτε ξανά τον πίνακα ελέγχου 
και πληκτρολογήστε αμέσως τις 
ρυθμίσεις

- η επιφάνεια αφής είναι καλυμμένη 
ή βρώμικη (αισθητήρες)

- αφαιρέστε το κάλυμμα ή καθα-
ρίστε τους αισθητήρες

6. Μία από τις εστίες σβήνει και 
εμφανίζεται η ένδειξη ”H”.

- περιορισμένος χρόνος 
λειτουργίας

- ενεργοποιήστε ξανά το πλατό
 

- η επιφάνεια αφής είναι καλυμμένη 
ή βρώμικη (αισθητήρες)

- αφαιρέστε το κάλυμμα ή καθαρί-
στε τους αισθητήρες
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

7. Η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας 
δεν ανάβει αν και οι εστίες είναι 
ακόμη καυτές

- διακοπή ρεύματος, η συσκευή 
έχει αποσυνδεθεί από την παρο-
χή ρεύματος

- η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας 
θα ανάψει ξανά μόλις ανοίξετε και 
σβήσετε ξανά τον πίνακα ελέγχου.

8. Ρωγμή στην κεραμική πλάκα Κίνδυνος! Αποσυνδέστε αμέσως την κεραμική πλάκα από 
το ηλεκτρικό δίκτυο (ασφάλεια) και καλέσετε το πλησιέστερο 
Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

9. Εάν η δυσλειτουργία 
παραμένει

Αποσυνδέστε την κεραμική πλάκα από το ηλεκτρικό δίκτυο (ασφάλεια) 
και καλέσετε το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.  
Προσοχή!
Είστε το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καλή κατάσταση και 
λειτουργία της συσκευής στο σπίτι σας. Αν καλέσετε το τμήμα τεχνικής 
εξυπηρέτησης για ένα ρήγμα που προήλθε από κακή χρήση, θα χρεω-
θείτε με το κόστος της επίσκεψης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου εγγύησης. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές που προκαλούνται 
από τη μη τήρηση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου.   

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ  

Εγγύηση

Οι υπηρεσίες εγγύησης αναφέρονται στην κάρτα εγγύησης.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη 
χρήση του προϊόντος.

Καταχωρήστε τον τύπο και τον αριθμό εργοστασίου του κεραμικού πλατό από την πινακίδα τύπου  

Type (Τύπος)........................................... Αριθμός εργοστασίου........................................

Ονομαστική τάση: 400V 3N~50 Hz

Ονομαστική ισχύς: MVF-65360

- εστία: 1 x Ø 145 mm 1,2 kW

- εστία: 1 x Ø 180/120 mm 1,7 kW

- εστία: 1 x Ø 170/265 mm 2,2 kW

- εστία: 1 x Ø 210/175/120 mm 2,3 kW

Διαστάσεις: 576 x 518 x 50

Βάρος: ca. 7,8 kg
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   ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
•  Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη
   Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
•  Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
   Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
•  support@funai.gr

Μετάφραση στα Ελληνικά:
IMPRESS

www.topalis.gr
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