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(*) 560 mm για πλατό εστιών 600 mm
(*) 750 mm για πλατό εστιών 770 mm

(*)

Ελά
χ.

 6
0

Ελάχ. 55

Ελά
χ.

 5
0

49
0

+2

+2

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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Εγκατάσταση της εστίας σε πάγκο.

Εγκατάσταση της εστίας σε πάγκο
πάνω από ένα φούρνο.

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.

Σημείωση. Κατά την εγκατάσταση της 
εστίας στον πάγκο της κουζίνας, 
τοποθετήστε έναν επιπλέον πίνακα 
όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε περίπτωση 
που η εστία θα τοποθετηθεί πάνω από 
εντοιχιζόμενο φούρνο δεν απαιτείται η 
παραπάνω ενέργεια.

Σε περίπτωση που η εστία εγκατασταθεί 
στον πάγκο, πάνω από συρτάρι, το κάτω 
μέρος της εστίας πρέπει να καλυφθεί με 
ένα ξύλινο πίνακα η έναν προστατευτικό 
πίνακα για κεραμικές εστίες.



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).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Τοποθέτηση του στηρίγματος της εστίας MVF-65374 

2

320

560

4
9
0

Ε
λά

χ
.

6
0

Ε
λά

χ
.

5
0

466

560

416 50

4
9

0
Ε

λά
χ
.

6
0

Ε
λά

χ
.

5
0

270 50

5 4

321

5 4

321
15 15

6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Χρησιμοποιήστε τέσσερα στηρίγματα “A” για πάγκους πάχους 38 mm. Τοποθετήστε την πλά-
  κα με τις επαγωγικές 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 στηρί-
  γματα "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 πλά-
  κας. Συνδέστε χαλαρά τα στηρίγματα στο κάτω μέρος της πλάκας
• Απομακρύνετε τη σκόνη από τον πάγκο, τοποθετήστε την πλάκα στο άνοιγμα και πιέστε.
• 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



 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 τεχνικό 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.

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

Στην περίπτωση δικτύου 230 V, μονοφασική 
σύνδεση με ουδέτερο αγωγό, οι γεφυρώσεις 
συνδέουν τους ακροδέκτες 1-2-3 και 4-5, ο 
ουδέτερος αγωγός συνδέεται στο 4, και 
ο προστατευτικός αγωγός στο        .

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ

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

L1=R, L2=S, L3=T, N=Ουδέτερος αγωγός = Ακροδέκτης προστατευτικού αγωγού

Προτεινόμενος
τύπος αγωγού
σύνδεσης

Προσοχή! Τα θερμαντικά στοιχεία λειτουργούν στα 230V

Στην περίπτωση δικτύου 400/230 V, διφασική 
σύνδεση με ουδέτερο αγωγό, οι γεφυρώσεις 
συνδέουν τους ακροδέκτες 2-3 και 4-5, ο 
ουδέτερος αγωγός συνδέεται στο 4, και 
ο προστατευτικός αγωγός στο        .

Στην περίπτωση δικτύου 400/230 V, τριφασική 
σύνδεση με ουδέτερο αγωγό, οι γεφυρώσεις 
συνδέουν τους ακροδέκτες 4-5, οι αγωγοί φά-
σεων συνδέονται στα 1, 2 και 3 και ο ουδέτε-
ρος στο 4, και ο προστατευτικός αγωγός στο
        .

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




