
COD. 04042E1   (04042GR) - 24.02.2015

Οδηγίες για τη συναρµολόγηση και 
προειδοποιήσεις για τη συντήρηση

EFX 70 5G AI AL DR LEFT
EFX 70 5G AI AL DR - EFX 60 4G AI AL DR

EFX 60 2G 2H AI AL - EFX 60 4G AI AL 
EFX 90 5G AI AL DR - EFX 90 5G AI AL DR LEFT
EFX 90 4G 1H AI AL DR - EFX 90 4G 2H AI AL DR

EFX 90 6G AI AL DR LEFT
Εγχειρίδιο οδηγιών

EFX 70 5G AI AL DR LEFT
EFX 70 5G AI AL DR - EFX 60 4G AI AL DR

EFX 60 2G 2H AI AL - EFX 60 4G AI AL 
EFX 90 5G AI AL DR - EFX 90 5G AI AL DR LEFT
EFX 90 4G 1H AI AL DR - EFX 90 4G 2H AI AL DR

EFX 90 6G AI AL DR LEFT
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιµα µέρη της θερµαίνονται
κατά τη χρήση.
Πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την αποφυγή της επαφής µε
θερµαντικά στοιχεία. Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να κρατούνται
µακριά, εκτός αν εποπτεύονται συνεχώς.
Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8
ετών και άνω και τα άτοµα µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εφόσον
επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά µε τη χρήση της συσκευής
µε ασφαλή τρόπο και να έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που
υπεισέρχονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή.
Ο καθαρισµός και η συντήρηση δεν πρέπει να διενεργούνται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το χωρίς παρακολούθηση µαγείρεµα σε εστία µε λίπος ή
λάδι µπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά. Ποτέ
µην επιχειρήσετε την κατάσβεση της πυρκαγιάς µε νερό, αλλά πρέπει
να απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια να καλύψετε τη
φλόγα π.χ. µε καπάκι ή µια αντιπυρική κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: µην αποθηκεύετε αντικείµενα στις
µαγειρικές επιφάνειες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η επιφάνεια έχει ραγίσει, σβήστε τη συσκευή για νααποφευχθεί το ενδεχόµενο ηλεκτροπληξίας.
Οι οδηγίες σχετικά µε την κουζίνα, τις εστίες και τους φούρνους
πρέπει να επισηµαίνουν ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε µια
συσκευή για καθαρισµό µε ατµό.
Οι οδηγίες για τις εστίες πρέπει να επισηµαίνουν ότι η συσκευή δεν
προορίζεται να λειτουργεί µέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή µε
χωριστό σύστηµα εξ αποστάσεως ελέγχου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
EFX 60 4G AI AL EFX 70 5G AI AL DR

EFX 60 2G 2H AI AL EFX 60 4G AI AL DR

EFX 90 4G 2H AI AL DR

EFX 90 5G AI AL DR EFX 90 5G AI AL DR LEFT

EFX 70 5G AI AL DR LEFT EFX 90 6G AI AL DR LEFT

EFX 90 4G 1H AI AL DR 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
1 Καυστήρας διπλό στέµµα 4000 W
2 Καυστήρας ταχύς 3000 W
3 Καυστήρας ηµι-ταχύς 1750 W
4 Καυστήρας εφεδρικός 1000 W
5 Πλέγµα από 
6 Πλέγµα από WOK (µόνο για καυστήρα διπλή κορώνα)
7 ∆ιακόπτης χειρισµού καυστήρα αρ. 3
8 ∆ιακόπτης χειρισµού καυστήρα αρ. 4
9 ∆ιακόπτης χειρισµού καυστήρα αρ. 2
10 ∆ιακόπτης χειρισµού καυστήρα αρ. 1
16 Πλήκτρο Ισχύος “Hi-light    (Ενδείξεις υπολοίπου θερµότητας) 
17 Ηλεκτρικό στοιχείο θέρµανσης “Hi-light” Ø 14,0 cm                                            1200 W
18 Ηλεκτρικό στοιχείο θέρµανσης “Hi-light” Ø 18,0 cm                                            1800 W
20 ∆ιακόπτης χειρισµού πλάκα “Hi-light” n° 17
21 ∆ιακόπτης χειρισµού πλάκα “Hi-light” n° 18
24 Ηλεκτρικό στοιχείο θέρµανσης “Hi-light” Ø 17,0*26,5 διζωνικό 2100/1400 W
27 ∆ιακόπτης χειρισµού καυστήρα αρ. 24

Προσοχή: η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση, σε κατοικίες και από ιδιώτες.

Η σχάρα WOK πρέπει να χρησιµοποιείται
µόνο επάνω στον καυστήρα υπερταχείας
θέρµανσης.
Τοποθετήστε την επάνω στη σχάρα του
καυστήρα υπερταχείας θέρµανσης, αφού
σιγουρευτείτε για τη σταθερότητά του
(βλέπε εικ. A).

εικ. A

Το πλαίσιο αυτό εστιών έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιηθεί µόνο σαν συσκευήµαγειρέµατος: Η οποιαδήποτε άλλη χρήση (όπως η θέρµανση του περιβάλλοντος)θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη.
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εικ. 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
1) ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
Στην πρόσοψη, πάνω σε κάθε διακόπτη είναι
τυπωµένο ένα σχέδιο στο οποίο φαίνεται σε ποιον
καυστήρα αντιστοιχεί κάθε διακόπτης. Αφού
ανοίξετε τον κρουνό του δικτύου παροχής αερίου ή
της φιάλης αερίου, ανάψτε τους καυστήρες µε τον
τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:
●Ηλεκτρική αυτόµατη ανάφλεξη
Πιέστε και στρέψτε αριστερόστροφα το διακόπτη
που αντιστοιχεί στον καυστήρα που θα
χρησιµοποιηθεί, φέρτε τον στη θέση του Μέγιστου
(µεγάλη φλόγα εικ. 1) κατόπιν πιέστε τον διακόπτη
τελείως.
●Ανάφλεξη καυστήρων που διαθέτουν
θερµοζεύγος ασφαλείας
Με τους καυστήρες που διαθέτουν θερµοζεύγος
ασφαλείας, πρέπει να στρέψετε αριστερόστροφα
το διακόπτη που αντιστοιχεί στον καυστήρα που θα
χρησιµοποιηθεί, φέρτε τον στη θέση του Μέγιστου
(µεγάλη φλόγα εικ. 1) µέχρι να αισθανθείτε το
στοπ, κατόπιν πιέστε το διακόπτη και επαναλάβετε
τις ενέργειες που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
Αφού γίνει η ανάφλεξη διατηρήστε πατηµένο τον
διακόπτη για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
Για όλα τα µοντέλα, σε περίπτωση που σβήσουνκατά λάθος οι φλόγες, κλείστε το διακόπτη ελέγχουτου καυστήρα και µην επιχειρήσετε να ξανανάψετετουλάχιστον για  1 λεπτό.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΥΣΤΉΡΕΣ
Για να πετύχετε τη µέγιστη απόδοση µε την
ελάχιστη κατανάλωση αερίου είναι χρήσιµο να
θυµόσαστε ό,τι διευκρινίζεται παρακάτω:
- Χρησιµοποιείτε για κάθε καυστήρα κατάλληλες

κατσαρόλες (βλέπε τον επόµενο πίνακα και την
εικ. 2).

- Όταν φτάσετε στο βρασµό φέρτε το διακόπτη στη
θέση του Ελάχιστου (µικρή φλόγα εικ. 1).

- Να χρησιµοποιείτε πάντα κατσαρόλες µε καπάκι.
- Χρησιµοποιείτε µόνο σκεύη µε επίπεδη βάση.

Καυστήρες Ισχύς (W) Κατσαρόλεςcm
διπλό στέµµα 4000 24 ÷ 26
Ταχύς 3000 20 ÷ 22
Ηµι-ταχύς 1750 16 ÷ 18
Εφεδρικός 1000 10 ÷ 14

Θέση κλειστό

Θέση µέγιστηςðαροχής αερίου

Θέση ελάχιστης ðαροχής αερίου
εικ. 1
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
●Η ανάφλεξη των καυστήρων µε θερµοζεύγη ασφαλείας µπορεί να γίνει µόνο όταν ο διακόπτης

είναι στη θέση του Μέγιστου (µεγάλη φλόγα εικ. 1).
●Απουσία ηλεκτρικής ενέργειας, µπορείτε να ανάψετε τους καυστήρες µε τα σπίρτα.
●Κατά τη χρήση των καυστήρων µην αφήνετε αφύλακτη τη συσκευή και προσέξτε να µη

βρίσκονται πλησίον παιδιά. Ειδικότερα,  βεβαιωθείτε ότι οι λαβές των κατσαρολών είναι
τοποθετηµένες µε σωστό τρόπο και να επιτηρείτε το µαγείρεµα των τροφίµων όταν
χρησιµοποιείτε λάδια και λίπη αφού αυτά είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα.

●Μην χρησιµοποιείτε σπρέι καθαρισµού αεροζόλ κοντά στη µονάδα κατά τη διάρκεια της χρήσης,
κίνδυνο πυρκαγιάς.

●Συνιστάται να µην χρησιµοποιείτε περιέκτες που να προεξέχουν από τα άκρα της εστίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού της επιφάνειαςµαγειρέµατος:●σβήστε αµέσως όλες τις εστίες και τα ηλεκτρικάθερµαντικά στοιχεία, κατόπιν αποσυνδέστε τησυσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία,●µην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής,●µη χρησιµοποιείτε τη συσκευή.

Ποτέ µη µαγειρεύετε τα τρόφιµα άµεσα στις ηλεκτρικές
πλάκες, αλλά πάντα σε ένα δοχείο ή δοχείο.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ:
●η χρήση µιας συσκευής αερίου για µαγείρεµα παράγει θερµότητα και υγρασία στο χώρο στον

οποίο είναι τοποθετηµένη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλίζετε έναν καλό αερισµό
του χώρου διατηρώντας ελεύθερα τα ανοίγµατα του φυσικού αερισµού (εικ. 3) και ενεργοποιώντας
τη µηχανική συσκευή αερισµού (απορροφητήρας ή ηλεκτρικός εξαεριστήρας εικ. 4 και εικ. 5).

●Η έντονη και παρατεταµένη χρήση της συσκευής, µπορεί να απαιτεί έναν πρόσθετο αερισµό, για
παράδειγµα το άνοιγµα ενός παράθυρου, ή έναν πιο αποτελεσµατικό αερισµό αυξάνοντας την ισχύ
της µηχανικής αναρρόφησης εάν υπάρχει.

●Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος διότι αυτό µπορεί να
αποβεί επικίνδυνο.

●Αν  αποφασίσετε να µη χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή (ή να αντικαταστήσετε την παλαιά) πριν
να τη ρίψετε στον κάδο απορριµµάτων συνιστάται να την καταστήσετε ανενεργή σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία  της υγείας και τη  ρύπανση του περιβάλλοντος,
καθιστώντας επίσης αβλαβή τα τυχόν επικίνδυνα τµήµατα , ειδικά για τα παιδιά που θα µπορούσαν
να χρησιµοποιήσουν µια συσκευή εκτός  χρήσης για να παίξουν.

●Μην αγγίζετε τη συσκευή µε βρεγµένα υγρά χέρια ή πόδια.
●Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε γυµνά πόδια.
●Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις οποιεσδήποτε ζηµίες που

προκλήθηκαν από ακατάλληλες, εσφαλµένες ή αδικαιολόγητες χρήσεις.
●Κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά τη λειτουργία ορισµένα µέρη του πλαισίου εστιών φθάνουν σε

θερµοκρασίες πολύ υψηλές: Αποφύγετε την επαφή τους.
●Αφού χρησιµοποιήσετε το πλαίσιο εστιών, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης των διακοπτών βρίσκεται σε

θέση απενεργοποίησης και κλείστε την κεντρική στρόφιγγα του αγωγού διανοµής του αερίου ή τη
στρόφιγγα της φιάλης.

●Σε περίπτωση που οι στρόφιγγες του αερίου παρουσιάζουν ανωµαλία κατά τη λειτουργία τους,
καλέστε την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας,το πλαίσιο εργασίας καθίσταται πολύ ζεστόπάνω στις ζώνες µαγειρέµατος: Κρατήστε τοµακριά από τα παιδιά!

ΧΡΗΣΗ

εικ. 3 εικ. 4 εικ. 5

(*) ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΕΡΑ: ΒΛΕΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 6 ΚΑΙ 7)
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2) ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣΟι ηλεκτρικές εστίες ελέγχονται από ρυθµιστέςενέργειας (κουµπιά) 12 θέσεων (βλ. εικ. A) πουεπιτρέπουν µία µεγάλη ποικιλία διάφορωνθερµοκρασιών. Στον Πίνακα 1 µαζί µε τα τεχνικάχαρακτηριστικά σας δίνονται οδηγίες για διάφορεςδυνατότητες µαγειρέµατος.Για να ενεργοποιήσετε κάποια από τις ηλεκτρικέςεστίες θα πρέπει να περιστρέψετε το σχετικόκουµπί αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Ηενδεικτική λυχνία υπολοίπου θερµότητας 16 θαφωτιστεί δηλώνοντας ότι µία ή περισσότερεςηλεκτρικές εστίες λειτουργούν.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Για να ενεργοποιήσετε την διπλή ζώνη
µαγειρέµατος απλά περιστρέψτε δεξιόστροφα τους

διακόπτες µέχρι το σηµείο ο, όπως φαίνεται στην
εικόνα no. 1.
Σε αυτό το σηµείο, µε ενεργοποιηµένη την ∆ιπλή
Ζώνη µαγειρέµατος, µπορείτε να ρυθµίσετε την
θερµοκρασία.
Για να ενεργοποιήσετε την µονή ζώνη
µαγειρέµατος, απλά περιστρέψτε ξανά το κουµπί
µέχρι την θέση ο και ενεργοποιήστε ξανά,
ρυθµίζοντας το επιθυµητό επίπεδο θερµοκρασίας.

Χρήση των µαγειρικών ζωνών
Η θερµοκρασία αναπτύσσεται µόνο στο εσωτερικό
των κύκλων που είναι σηµειωµένοι πάνω στο
ειδικό γυαλί. Οι κύκλοι αυτοί θα πρέπει να
καλύπτονται ολικά από τα µαγειρικά σκεύη.

ΧΡΗΣΗ

εικ.A

ΙΣΧΎς ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΆΣΕΙς ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΏΝ ΖΩΝΏΝ
Ζώνη n° 17 Ø 14,0  “Hi-light” 1200 WΖώνη n° 18 Ø 18,0  “Hi-light” 1800 WΖώνη n° 24 Ø 17,0*26,5 “Hi-light”     2100/1400 W

Θέση ρύθµισης
κουµπιών ∆υνατότητα

µαγειρέµατος

0 - 2
Για να λιώσετε βούτυρο, σοκολάτα,κλπ· για να ζεστάνετε µικρές ποσότητεςυγρού.

2 - 4
Για να ζεστάνετε µεγαλύτερεςποσότητες υγρού· για να ετοιµάσετεκρέµες και σάλτσες που απαιτούνµεγάλη διάρκεια µαγειρέµατος.

4 - 6
Για να αποψύξετε κατεψυγµένατρόφιµα και να ετοιµάσετε στιφάδα, ναµαγειρέψετε στη θερµοκρασίαβρασµού ή µόλις χαµηλότερη.

6 - 8 Για να µαγειρέψετε τρόφιµα πουπρέπει να βράσουν, για ψητά απόµαλακό κρέας και ψάρι.
8 -10 Για ψητά από κοτολέτες και κρέατος σεφέτες, για µεγάλα βραστά κρέατα.

10 -12 Για να βράσετε µεγάλες ποσότητεςυγρού, για να τηγανήσετε.

Off θέση
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ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:Για την σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούµε δείτε την εικ. 5/A και να θυµάστε ότι:●Πρώτα τοποθετήστε το µαγειρικό σκεύος στην ζώνη θέρµανσης και µετά ενεργοποιήστε την συσκευή.
● Χρησιµοποιείτε µαγειρικά σκεύη µε συµπαγής επίπεδους πάτους.
●Χρησιµοποιείτε µαγειρικά σκεύη µε πάτο ίδιας διαµέτρου µε την ζώνη θέρµανσης.
●Στεγνώστε τον πάτο του µαγειρικού σκεύους πριν το ακουµπήσετε στην ζώνη θέρµανσης.
●Μην σύρετε τα µαγειρικά σκεύη πάνω στο κρύσταλλο, µπορεί να προκαλέσει ζηµιά.
●Κατά την χρήση των ζωνών θέρµανσης, παρακαλούµε, κρατάτε τα παιδιά σε απόσταση από τις ζεστές

εστίες. Σιγουρευτείτε ότι οι λαβές των µαγειρικών σκευών είναι τοποθετηµένες σωστά, προς το εσωτερικό
της συσκευής. Λάβετε υπόψιν σας ότι το λίπος και το λάδι µπορούν να γίνουν εύφλεκτα.

●Μετά την χρήση τους, οι ζώνες µαγειρέµατος παραµένουν ζεστές. Μην αφήνετε αντικείµενα πάνω τους
και µην τις ακουµπάτε (υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος) µέχρι οι ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου
θερµότητας να σβήσουν.

●Στην περίπτωση που το γυαλί ραγίσει, παρακαλούµε αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος.

●Μην χρησιµοποιείτε πλαστικά σκεύη ή φύλλα αλουµινίου.
●Μην χρησιµοποιείτε την εστία ως πάγκο εργασίας.
●Η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί µε ένα εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστηµα

τηλεχειρισµού.
●Ποτέ µην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος: θα µπορούσε να

είναι επικίνδυνο.
●Εάν δεν πρέπει να χρησιµοποιούν αυτή τη συσκευή πια (ή να αντικαταστήσει ένα παλιό µοντέλο), πριν

από τη διάθεση, να είναι εκτός λειτουργίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία της
υγείας και την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθιστώντας τα επικίνδυνα µέρη του
αβλαβείς, ιδίως για τα παιδιά που µπορεί να παίξει σε ένα εγκαταλελειµµένο συσκευή.

● Μαγειρεύουν µε ένα κάλυµµα όποτε είναι δυνατόν για να σώσει την ηλεκτρική ενέργεια. 
● Η φωτεινή ένδειξη κοντά στο κουµπί δείχνει πότε οι ηλεκτρικές πλάκες ενεργοποιηµένη.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
Όταν χρησιµοποιείτε τις ηλεκτρικές εστίες, πρέπει να κάνετε τα εξής:
●Μην αγγίζετε τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια ή βρεγµένα πόδια.
●Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε γυµνά πόδια.
●Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασµένη ή αλόγιστη

χρήση.
●Κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά την ώρα της λειτουργίας, ορισµένα τµήµατα της επιφάνειας ψησίµατος

είναι ζεστό: αποφύγετε την επαφή µαζί τους.
●Μετά τη χρήση το ταψί, βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στην κλειστή θέση.

εικ. 5/A

Για να πετύχετε τη µέγιστη απόδοση µε την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση κατάτο µαγείρεµα µε το θερµαντικό στοιχείο χρησιµοποιήστε: κατσαρόλες µε επίπεδηβάση, µεγάλου πάχους και διαµέτρου κατάλληλης για το θερµαντικό στοιχείο (βλέπεεικόνα).Μαγειρεύετε µε καπάκι για επιπλέον εξοικονόµηση ενέργειας. Ακόµη, προσαρµόστετην ισχύ του θερµαντικού στοιχείου στην επίτευξη του βρασµού.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε διαδικασία
καθαρισµού, να αποσυνδέετε τη συσκευή από
το δίκτυο τροφοδοσίας αερίου και ηλεκτρικού.
3) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν θέλετε να διατηρήσετε την επιφάνεια εστιών
γυαλιστερή, είναι πολύ σηµαντικό να την πλένετε
µετά από κάθε χρήση µε χλιαρό σαπουνόνερο, να
την ξεβγάζετε και να τη στεγνώνετε. Με τον ίδιο
τρόπο πρέπει να πλένονται τα επισµαλτωµένα
πλέγµατα, τα επισµαλτωµένα καλύµµατα “A”, “B”
και “C” (βλέπε εικ. 6/A – 6/B) και οι κεφαλές
καυστήρων “T” (βλέπε εικ. 6/B).
Να καθαρίζονται τα µπουζιά ανάφλεξης “AC” και οι
αισθητήρες των θερµοστοιχειών “TC” (βλέπε εικ.
6/A). ∆εν πρέπει να τοποθετούνται στο πλυντήριο
πιάτων. Καθαρίστε απαλά µε µια µικρή βούρτσα,
όπως φαίνεται (δείτε. Εικ. 6) και αφήστε την να
στεγνώσει εντελώς.
Ο καθαρισµός πρέπει να διενεργείται όταν το
πλαίσιο και τα εξαρτήµατα δεν είναι θερµά και δεν
πρέπει να χρησιµοποιούνται µεταλλικά
σφουγγαράκια, αποξυστικά σε σκόνη ή διαβρωτικά
spray. Μην αφήνετε να παραµένουν ξύδι, καφές,
γάλα, αλµυρό νερό και χυµός λεµονιού ή ντοµάτας
επί µακρόν σε επαφή µε τις επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:Όταν ξαναµοντάρετε τα εξαρτήµατα παρακαλείσθε να τηρείτε τις παρακάτω συστάσεις:• Να ελέγχετε αν τα ανοίγµατα των κεφαλώντων καυστήρων ‘T’ (εικ. 6/A) δενεµφράσσονται  από ξένα σώµατα.• Βεβαιωθείτε ότι το επισµαλτωµένο καπάκι“A”, “B” και “C” (εικ. 6/A – 6/B) είναι σωστάτοποθετηµένο στην κεφαλή του καυστήρα.Αυτή η προϋπόθεση ικανοποιείται όταν τοκαπάκι που είναι τοποθετηµένο στην κεφαλήπροκύπτει απόλυτα σταθερό.• Η σωστή θέση του πλέγµατος καθορίζεταιαπό τις στρογγυλευµένες γωνίες πουτοποθετούνται προς το πλευρικό άκρο τουπλαισίου.• Αν η µανούβρα ανοίγµατος και κλεισίµατοςκάποιου κρουνού είναι δυσχερής, µη τονζορίζετε, αλλά ζητήστε επειγόντως τηνεπέµβαση της υπηρεσίας τεχνικήςυποστήριξης.• Για να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση ταηλεκτρικά σίδερα θα πρέπει νααντιµετωπίζονται µε τα κατάλληλα προϊόντακαθαρισµού και την πρόληψη της σκουριάς.• Μετά τη χρήση, για µία καλή συντήρηση, κάθεεστία πρέπει να καθαρίζεται µε τα ειδικάπροϊόντα για τις ηλεκτρικές εστίες πουκυκλοφορούν στο εµπόριο έτσι ώστε ηεπιφάνειά τους να είναι πάντα καθαρή καιλαµπερή. • Μη χρησιµοποιείτε πίδακες ατµού για τονκαθαρισµό της συσκευής.

εικ. 6

εικ. 6/B

Σηµείωση: Η συνεχής χρήση θα µπορούσε
να προκαλέσει, σε αντιστοιχία µε τους
καυστήρες, ένα χρωµατισµό διαφορετικό από
τον αρχικό, ο οποίος οφείλεται στην υψηλή
θερµοκρασία.

εικ. 6/A
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΛΑΤΩ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ “Hi-Light”
Για να διατηρήσετε την επιφάνεια καθαρή και λαµπερή, σας συνιστούµε να χρησιµοποιείτε ειδικά
προϊόντα καθαρισµού κεραµικών εστιών. Η χρήση αυτών των προϊόντων βοηθάει στην προστασία της
επιφάνειας της συσκευής.
Είναι πολύ σηµαντικό να καθαρίζετε την επιφάνεια αµέσως µετά από κάθε χρήση, όταν το γυαλί είναι
ακόµα χλιαρό.
Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά σφουγγάρια, αποξεστικές πούδρες ή διαβρωτικά σπρέυ.
Ανάλογα µε τον βαθµό βροµιάς, σας συνιστούµε:
●λεκέδες µε ελαφριά βροµιά: είναι αρκετή η χρήση ενός καθαρού υγρού πανιού.
●Η καµένη ή επίµονη βροµιά µπορεί να αποµακρυνθεί χρησιµοποιώντας την ειδική ξύστρα καθαρισµού

(εικ. A). Λάβετε υπόψιν σας ότι η λεπίδα της ξύστρας µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµούς.
●Τα σηµάδια από υγρό, που έχει υπερχειλίσει από το σκεύος, µπορούν να αποµακρυνθούν

χρησιµοποιώντας ξύδι ή λεµόνι.
●Προσέχετε να µην πέσει ζάχαρη ή φαγητό που περιέχει ζάχαρη πάνω στην επιφάνεια του πλατώ εστιών.

Σε αυτή την περίπτωση σβήστε την συσκευή και καθαρίστε την επιφάνεια µε ζεστό νερό και την ειδική
ξύστρα καθαρισµού.

●Μετά από κάποια περίοδο µπορεί να εµφανιστούν µεταλλικές λάµψεις και γρατζουνιές πάνω στην
επιφάνεια του πλατώ (εικ. B) εξαιτίας του λανθασµένου τρόπου καθαρισµού και της λανθασµένης χρήσης
των µαγειρικών σκευών. Οι γρατζουνιές είναι δύσκολο να αφαιρεθούν αλλά δεν επηρεάζουν την καλή
λειτουργία της συσκευής.

●Μην χρησιµοποιείτε πίδακες ατµού για τον καθαρισµό του εξοπλισµού.

εικ. A εικ. B
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ (σε mm)

εικ. 7 εικ. 8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΗ εγκατάσταση, όλες οι ρυθµίσεις, οιτροποποιήσεις και η συντήρηση, πουαναφέρονται στο µέρος αυτό πρέπει ναδιενεργούνται αποκλειστικά από ειδικευµένοπροσωπικό. Μια εσφαλµένη εγκατάστασηµπορεί να προξενήσει ζηµιές σε άτοµα, ζώα ήαντικείµενα, έναντι των οποίων οκατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθείυπεύθυνος.Ο εξοπλισµός  πρέπει να εγκατασταθεί σωστά,σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες καισύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.Οι διατάξεις ασφαλείας ή αυτόµατης ρύθµισηςτων συσκευών κατά τη διάρκεια ζωής τηςεγκατάστασης µπορούν να τροποποιηθούνµόνο από τον κατασκευαστή ή από τονεξουσιοδοτηµένο προµηθευτή.

4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Αφού αφαιρέσετε την εξωτερική συσκευασία και τις
εσωτερικές συσκευασίες των διαφόρων κινητών
µερών, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του
πλαισίου. Σε περίπτωση αµφιβολίας µη
χρησιµοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε
ειδικευµένο προσωπικό. 
Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι,
σακούλες, διογκούµενο πολυστυρόλ, καρφιάb)
δεν πρέπει να αφήνονται εκτεθειµένα σε µικρά
παιδιά αφού αποτελούν δυνητικές πηγές
κινδύνου. 
Πρέπει να δηµιουργήσετε στο πλαίσιο του
αρθρωτού επίπλου ένα άνοιγµα για τον εντοιχισµό
των διαστάσεων που εκφράζονται σε mm και που
υποδεικνύονται στην εικ. 7, φροντίζοντας να
τηρηθούν οι κριτικές αποστάσεις µεταξύ του
πλαισίου, των πλευρικών τοιχωµάτων, του πίσω και
επάνω τοιχώµατος (βλέπε εικ. 7 και 8).
Η συσκευή πρέπει κα καταταχθεί στη κατηγορία
3 και συνεπώς υπόκειται σε όλους τους
περιορισµούς που προβλέπονται από τους
κανονισµούς για τις συσκευές αυτές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για µια τέλεια εγκατάσταση, µιατέλεια ρύθµιση και ένα τέλειο µετασχηµατισµό τουπλαισίου εστιών κατά τη χρήση άλλων αερίων,πρέπει να απευθυνθείτε σε ένανΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: Η µητήρηση αυτού του κανόνα επιφέρει µείωση τηςισχύος της εγγύησης.

A B C D E
(60) 553 473 63.5 63.5 100 min.
(75) 553 473 63.5 63.5 173.5 min.
(90) 833 475 62.5 62.5 300 min.
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5) ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Το πλαίσιο διαθέτει µια ειδική τσιµούχα για την
αποφυγή διείσδυσης υγρού στο έπιπλο. Για να
εφαρµόσετε σωστά την τσιµούχα αυτή,
παρακαλείσθε να τηρήσετε ό,τι αναφέρεται
παρακάτω:●Βγάλτε τις λωρίδες της τσιµούχας από τη θέσητους φροντίζοντας ώστε το διαφανέςπροστατευτικό να παραµείνει κολληµένο στηνίδια την τσιµούχα.●Αναποδογυρίστε το πλαίσιο και τοποθετήστεσωστά την τσιµούχα “E” (εικ. 9) κάτω από τοάκρο του πλαισίου, έτσι ώστε το εξωτερικόπλευρό της τσιµούχας να συµπέσει επακριβώςµε το περιµετρικό εξωτερικό άκρο του πλαισίου.Τα άκρα των λωρίδων πρέπει να συµπέσουνχωρίς να προεξέχουν.●Εφαρµόστε στο πλαίσιο την τσιµούχαοµοιόµορφα και µε ασφάλεια, πιέζοντάς την µε ταδάχτυλα, κατόπιν, αφαιρέστε τη χάρτινηπροστατευτική λωρίδα της τσιµούχας καιτοποθετήστε το πλαίσιο στην οπή πουδηµιουργήθηκε στο έπιπλο.

●Τοποθετήστε την εστία µε τα κατάλληλαστηρίγµατα “S” και προσαρµόστε το προεξέχονµέρος µέσα στην υποδοχή  “H”  στο κάτω µέρος,γυρίστε την βίδα “F” µέχρι  το στήριγµα “S” ναεφαρµόσει στο πάνω µέρος (σχ. 10).●Το ενδεχόµενο τοίχωµα (αριστερό ή δεξί) πουξεπερνάει σε ύψος την επιφάνεια εργασίαςπρέπει να βρεθεί σε µια ελάχιστη απόσταση απότο φόντο σύµφωνα µε ό,τι αναφέρεται στη στήληκαι στον πίνακα.●Για να αποφευχθούν δυνατές επαφές µε τηνεπιφάνεια του υπέρθερµου κουτιού τηςεπιφάνειας  κατά τη λειτουργία αυτού, πρέπει ναβάλετε ένα διαχωριστικό από ξύλο στερεωµένοµε βίδες σε ελάχιστη απόσταση 70 mm από τοtop (εικ. 7).

εικ. 9 εικ. 10

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επισηµαίνεται στον τεχνικό εγκατάστασης ότι
τα ενδεχόµενα πλευρικά τοιχώµατα δεν πρέπει
να ξεπερνάνε σε ύψος το πλαίσιο
µαγειρέµατος. Ακόµη, το πίσω τοίχωµα και οι
γειτονικές επιφάνειες και πέριξ του πλαισίου
πρέπει να αντέχουν σε θερµοκρασίας 90 °C. Η
κόλλα που ενώνει το πλαστικό πάνελ στο
έπιπλο, πρέπει να αντέχει σε θερµοκρασίες όχι
µικρότερες των 150 °C για να αποφευχθεί η
αποκόλληση της ίδιας της επένδυσης.
Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να είναι
σύµφωνη µε ό,τι υπαγορεύεται από τους
ισχύοντες κανονισµούς.
Η συσκευή αυτή δεν είναι συνδεδεµένη σε
διάταξη αποµάκρυνσης των προϊόντων της
καύσης. Συνεπώς αυτή πρέπει να συνδέεται
σύµφωνα µε τους κανόνες εγκατάστασης που
µνηµονεύτηκαν παραπάνω. Θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω
υποδείξεις που εφαρµόζονται σε ζητήµατα
εξαερισµού και αερισµού.
6) ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
Είναι αναγκαίο ο χώρος όπου εγκαθίσταται η
συσκευή να είναι συνεχώς αεριζόµενος για να
διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία αυτής. Η ποσότητα
του αναγκαίου αέρα είναι η απαιτούµενη για την
κανονική καύση του αερίου και για τον αερισµό του
χώρου ο όγκος του οποίου δεν µπορεί να είναι
µικρότερος των 20 m3. Η φυσική ροή του αέρα
πρέπει να γίνεται µε άµεσο τρόπο διαµέσου µόνιµων
ανοιγµάτων που γίνονται στα τοιχώµατα του προς
αερισµού χώρου που βλέπουν προς τα έξω, µε µια
ελάχιστη διατοµή 100 cm 2 (βλέπε εικ. 3). Τα
ανοίγµατα αυτά πρέπει να πραγµατοποιούνται έτσι
ώστε να µην µπορούν να εµφραχθούν. Επιτρέπεται
επίσης και ο έµµεσος αερισµός µέσω λήψης του
αέρα από χώρους γειτονικούς του προς αερισµό
χώρου, τηρώντας αυστηρά ό,τι υπαγορεύεται από
τους ισχύοντες κανονισµούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: αν οι καυστήρες της επιφάνειας
εργασίας δεν διαθέτουν θερµοζεύγος ασφαλείας,
το άνοιγµα αερισµού πρέπει να έχει ελάχιστη
διατοµή 200 cm2.

7) ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Οι συσκευές µαγειρέµατος µε αέριο πρέπει πάντα να
εκκενώνουν τα προϊόντα της καύσης µέσω
απορροφητήρων συνδεδεµένων σε καµινάδες, σε
καπνοδόχους ή απ’ ευθείας προς τα έξω (βλέπε εικ.
4). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα
εφαρµογής του απορροφητήρα, είναι αποδεκτή η
χρήση ενός ανεµιστήρα εγκατεστηµένου σε
παράθυρο ή σε τοίχο που βλέπει προς τα έξω, και
τίθεται σε λειτουργία ταυτόχρονα µε τη συσκευή
(βλέπε εικ. 5), αρκεί να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες
που αφορούν στον αερισµό και που υπαγορεύονται
από τους ισχύοντες κανονισµούς.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
8) ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι τα
στοιχεία της ετικέτας επισηµάνσεων στο κάτω
µέρος του κασονιού είναι συµβατά µε εκείνα του
δικτύου διανοµής αερίου.
Μια ετικέτα, του εγχειριδίου αυτού στη σελίδα 88,
τυπωµένη και µια στο κάτω µέρος του κασονιού,
δείχνει τις προϋποθέσεις ρύθµισης της
συσκευής: τον τύπο αερίου και την πίεση
λειτουργίας. Όταν το αέριο διανέµεται µέσω
σωληνώσεων, η συσκευή πρέπει να συνδέεται στην
εγκατάσταση προσαγωγής αερίου: 
•µε σκληρό ατσάλινο µεταλλικό σωλήνα σύµφωνα

µε τους ισχύοντες κανονισµούς, οι ζεύξεις των
οποίων πρέπει να πραγµατοποιούνται µέσω
σπειροειδών ρακόρ σύµφωνα µε τον κανονισµό
EN 10226.

•µε σωλήνα χάλκινο σύµφωνα µε τον ισχύοντα
κανονισµό, και οι ζεύξεις του οποίου πρέπει να
πραγµατοποιηθούν µε ρακόρ µηχανικής αντοχής
σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό.

•µε εύκαµπτο ατσάλινο ανοξείδωτο σωλήνα
συνεχούς τοιχώµατος, σύµφωνα µε τον ισχύοντα
κανονισµό, µε µέγιστη επέκταση 2 µέτρων και
τσιµούχες σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό.
Ο σωλήνας αυτός πρέπει να εγκαθίσταται µε
τρόπο που να µην µπορεί να έρθει σε επαφή µε
τα κινητά µέρη του στοιχείου εντοίχισης (για
παράδειγµα συρτάρια) και δεν πρέπει να διασχίζει
χώρους που µπορεί να παραφορτωθούν.

Όταν το αέριο παρέχεται απ’ ευθείας από µια
φιάλη, η συσκευή, τροφοδοτούµενη µε ένα ρυθµιστή
πίεσης σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό, πρέπει
να συνδέεται:
•µε χάλκινο σωλήνα σύµφωνα µε τον ισχύοντα

κανονισµό, του οποίου οι ζεύξεις πρέπει να
πραγµατοποιούνται µε ρακόρ µηχανικής αντοχής
σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό.

•µε εύκαµπτους σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα
συνεχούς τοιχώµατος, σύµφωνα µε τον ισχύοντα
κανονισµό, µε µέγιστη έκταση 2 µέτρων και
τσιµούχες σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό.
Ο σωλήνας αυτός πρέπει να εγκαθίσταται µε

τρόπο που να µην µπορεί να έρθει σε επαφή µε
κινητά µέρη του στοιχείου εντοίχισης (για
παράδειγµα συρτάρια) και δεν πρέπει να διασχίζει
χώρους που µπορεί να παραφορτωθούν.
Συνιστάται να βάζετε στον εύκαµπτο σωλήνα το
ειδικό προσαρµοστικό, που το βρίσκετε εύκολα
στην αγορά, για τη διευκόλυνση της σύνδεσης µε
το συνδετικό του ρυθµιστή πίεσης που είναι
µονταρισµένος στη φιάλη.

Με το πέρας της σύνδεσης ελέγξτε την άψογη
στεγανότητα χρησιµοποιώντας σαπωνοειδές διάλυµα
και ποτέ φλόγα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Επισηµαίνεται ότι το ρακόρ εισόδου αερίου της
συσκευής είναι σπειροειδές ½» αερίου  κωνικό
αρσενικό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
EN 10226.
Η συσκευή είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές
των παρακάτω Ευρωπαϊκών Οδηγιών:
CEE 2009/142  σχετικές µε την ασφάλεια αερίου.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
9) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να εκτελεστείσύµφωνα µε τα πρότυπα και τις ισχύουσεςνοµοθετικές διατάξεις.Πριν να κάνετε τη σύνδεση, ελέγξτε ότι: - η υποδοχή ή το σύστηµα διαθέτει ικανή σύνδεσηγείωσης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τιςισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Ουδεµία ευθύνηφέρεται για τη µη τήρηση των διατάξεων αυτών.
- η τάση αντιστοιχεί στην τιµή που ενδείκνυται στη

χαρακτηριστική ετικέτα και το τµήµα των
καλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα
µπορεί να υποστηρίζει το φορτίο που ενδείκνυται
επίσης στην ετικέτα.- η τάση αντιστοιχεί στην τιµή που ενδείκνυται στηχαρακτηριστική ετικέτα και το τµήµα τωνκαλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θαµπορεί να υποστηρίζει το φορτίο που ενδείκνυταιεπίσης στην ετικέτα.Όταν η σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίαςγίνεται µέσω υποδοχής:- τοποθετήστε στο καλώδιο τροφοδοσίας «C», εάνδεν διαθέτει, (βλέπε εικ. 11) ένα φις σύµφωνα µετους κανονισµούς κατάλληλο για τη φόρτωση πουυποδεικνύεται στην ετικέτα µε τα σήµατα.Συνδέστε τα καλωδιάκια σύµφωνα µε το σχέδιοτης εικόνας 11 φροντίζοντας να τηρείτε τιςπαρακάτω αντιστοιχίες:

γράµµα L(φάση) =καλωδιάκι καφέ χρώµατος;
γράµµα N (ουδέτερο) =καλωδιάκι µπλε χρώµατος;
σύµβολο γείωσης = καλωδιάκι πράσινου-
κίτρινου χρώµατος.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθείέτσι ώστε να µην φθάνει σε κανένα σηµείο µίαθερµοκρασία 90 °C.- Μην χρησιµοποιείτε για τη σύνδεση µειώσεις,προσαρµογείς ή διακλαδώσεις καθώς θαµπορούσαν να προκαλέσουν ψευδείς επαφές µεεπακόλουθες επικίνδυνες υπερθερµάνσεις.- Όταν γίνει ο εντοιχισµός η πρίζα πρέπει να είναιπροσβάσιµη.

Όταν η σύνδεση γίνει απ’ ευθείας στο ηλεκτρικό
δίκτυο:- παρεµβάλλετε ανάµεσα στη συσκευή και τοδίκτυο έναν πολυπολικό διακόπτη,
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:όλες  οι  συσκευές µας έχουν  σχεδιαστεί  καικατασκευαστεί   σύµφων α µε  τα  ευρωπαϊκάπρότυπα    EN 60 335-1,   EN 60 335-2-6,  EN 60335-2-102 και τις σχετικές τροποποιήσεις.Η συσκευή είναι συµβατή µε τις προδιαγραφέςτων Ευρωπαϊκών Οδηγιών:-CEE 2004/108/CE σχετικά µε τηνηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.-CEE 2006/95/CE σχετικά µε την ηλεκτρικήασφάλεια. - CEE 2011/65/UE σχετικά µε τον περιορισµότης χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών.-Κανονισµός (ΕU) αριθ 65/2014 πουσυµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕU.-Κανονισµός (ΕU) αριθ 66/2014 οδηγίας για τησυµπλήρωση 2009/125/ΕC.Πρότυπα ΕΝ 30-2-1, EN 60350-1, EN 60350-2, EN 50304.

Πριν να προβείτε σε οποιαδήποτε επέµβαση
στο ηλεκτρικό µέρος της συσκευής, θα πρέπει
να την αποσυνδέσετε πλήρως από το ηλεκτρικό
δίκτυο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγκατάσταση πρέπει ναγίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες τουκατασκευαστή. Τυχόν εσφαλµένηεγκατάσταση µπορεί να επιφέρει ζηµίες σεάτοµα, ζώα ή πράγµατα, ως προς τα οποίαο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθείυπεύθυνος.

Σε περίπτωση που για την εγκατάσταση θαέπρεπε να απαιτηθούν τροποποιήσεις στοοικιακό ηλεκτρικό δίκτυο ή σε περίπτωσηασυµβατότητας ανάµεσα στην πρίζα καιστο βύσµα της συσκευής, θα πρέπει ναζητηθεί η επέµβαση επαγγελµατικάκαταρτισµένου προσωπικού.  Αυτό τοτελευταίο, συγκεκριµένα, θα πρέπει επίσηςνα επιβεβαιώσει ότι το τµήµα τωνκαλωδίων της πρίζας ενδείκνυται για τηνισχύ που απορροφάται από τη συσκευή.

εικ. 11
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ΡΎΘΜΙΣΗ

εικ. 12 εικ. 12/A

Πριν να κάνετε οποιαδήποτε ρύθµιση
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα. 
Στο τέλος των ρυθµίσεων ή των προρυθµίσεων,
τα ενδεχόµενα σφραγίσµατα πρέπει να
αποκατασταθούν από τον τεχνικό.
Η ρύθµιση του κύριου αέρα στους καυστήρες
µας δεν είναι απαραίτητη.
10) ΒΑΝΕΣ
Ρύθµιση του “Ελάχιστου”:
- ανάψτε τον καυστήρα βάλτε το διακόπτη στη θέση

του “Ελάχιστου“ (µικρή φλόγα εικ. 1).
- Βγάλτε τον διακόπτη “M” (εικ. 12 - 12/A) του

κρουνού απλά πιέζοντας στο στέλεχος αυτού. Το
by-pass για τη ρύθµιση της ελάχιστης παροχής
µπορεί να είναι: στο πλάι του κρουνού (εικ. 12) ή
στο εσωτερικό του στελέχους. Σε κάθε περίπτωση,
για τη ρύθµιση, η πρόσβαση γίνεται µέσω
εισαγωγής ενός µικρού κατσαβιδιού “D” στο πλάι
του κρουνού (εικ. 12), ή στην οπή “C” στο
εσωτερικό του στελέχους του κρουνού (εικ. 12/A).

- Περιστρέφετε το by-pass δεξιά ή αριστερά
ρυθµίζοντας καταλλήλως τη φλόγα στη θέση
µειωµένης παροχής.

Συνιστάται να µην υπερβάλετε µε το “Ελάχιστο”: η
µικρή φλόγα πρέπει να είναι συνεχής και σταθερή.
Επανατοποθετήστε σωστά τα διάφορα εξαρτήµατα
Εννοείται ότι η προαναφερόµενη ρύθµιση
πρέπει να εκτελεστεί µόνο µε καυστήρες που
λειτουργούν µε G20, ενώ µε καυστήρες που
λειτουργούν µε G30 G31  η βίδα πρέπει να
ασφαλιστεί µέχρι τέλος) δεξιόστροφ

βαλβίδας λίπανσης
Αν µια βαλβίδα έχει κολλήσει, µην

πιέζετε και να ζητήσει τεχνική βοήθεια.
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11) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝΟι καυστήρες προσαρµόζονται στα διάφορα αέριασυναρµολογώντας τα αντίστοιχα ακροφύσια τουαερίου που χρησιµοποιείτε. Για να γίνει αυτό είναιαπαραίτητο να αφαιρέσετε τις κεφαλές τωνκαυστήρων και µε ένα ίσιο κλειδί «Β», να ξεβιδώσετετο ακροφύσιο «Α» (βλέπε εικ. 13) και να τοαντικαταστήσετε µε ένα ακροφύσιο που αντιστοιχείστο αέριο που χρησιµοποιείτε.Συνιστάται να µπλοκάρετε µε δύναµη το ακροφύσιο.Αφού κάνει τις προαναφερόµενεςαντικαταστάσεις, ο τεχνικός θα πρέπει ναπροχωρήσει στη ρύθµιση των καυστήρων όπωςπεριγράφεται στην παράγραφο 10, να σφίξει ταενδεχόµενα όργανα ρύθµισης ή προρύθµισης καινα τοποθετήσει επάνω στη συσκευή,αντικαθιστώντας την προϋπάρχουσα, την ετικέταπου αντιστοιχεί στη νέα ρύθµιση αερίου που

έγινε επάνω στη συσκευή. Η ετικέτα αυτήπεριέχεται µέσα στο φάκελο των ανταλλακτικώντων ακροφυσίων.Για την ευκολία του τεχνικού εγκατάστασηςαναφέρουµε παρακάτω έναν πίνακα µε τιςικανότητες, τις θερµικές ικανότητες των καυστήρων,τη διάµετρο των ακροφυσίων και την πίεσηλειτουργίας των διαφόρων αερίων.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

εικ. 13

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟ

ΠΙΕΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
mbar

ΘΕΡΜΙΚΗΙΚΑΝΟΤΗΤ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ
1/100 mm

ΘΕΡΜΙΚΗΙΚΑΝΟΤΗΤE (W)
N° ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ g/h l/h Min. Max. E.EΑΕΡΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ **

1 διπλό στέµµα G30 - ΒΟΥΤΑΝΙΟG31 - ΠΡΟΠΑΝΙΟG20 - ΦΥΣΙΚΟ
28 - 303720

291286 381
100 B100 B150 H3

180018001800
400040004000 56,6 %

2 ταχύς G30 - ΒΟΥΤΑΝΙΟG31 - ΠΡΟΠΑΝΙΟG20 - ΦΥΣΙΚΟ
28 - 303720

218214
286

8585115 Y
800800800

300030003000 58,8 %

3 Ηµι-ταχύς G30 - ΒΟΥΤΑΝΙΟG31 - ΠΡΟΠΑΝΙΟG20 - ΦΥΣΙΚΟ
28 - 303720

127125 167
656598 Z

550550550
175017501750 58,0 %

4 Εφεδρικός G30 - ΒΟΥΤΑΝΙΟG31 - ΠΡΟΠΑΝΙΟG20 - ΦΥΣΙΚΟ
28 - 303720

7371 95
505072 X

450450450
100010001000 N.A.

**Σύµφωνα µε τον κανονισµό Νο 66/2014 µέτρα της ΕΕ για την εφαρµογή της οδηγίας 2009/125/ΕU, η καυστήρας
EEgas) απόδοση υπολογίστηκε σύµφωνα µε το EN 30-2-1 τελευταία επανεξετάσει µαζί µε την G20.
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

EEεστίαςαερίου

57,5 %

EEεστίαςαερίου

57,8 %

EEεστίαςαερίου

58,2 %

EEεστίαςαερίου

58,8 %

EEεστίαςαερίου

58,2 %

EEεστίαςαερίου

57,8 %

EEεστίαςαερίου

57,5 %

EEεστίαςαερίου

57,8 %

EEεστίαςαερίου

57,8 %

EEεστίαςαερίου

57,9%
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Στην περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει
να µεριµνήσει ώστε ο αγωγός της γείωσης να είναι µακρύτερος των αγωγών φάσης (βλέπε 
εικ. 14) και ακόµη να λάβει υπόψη του τις προειδοποιήσεις της παραγράφου 9.

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ

Πλαίσιο αερίου H05 RR - F ∆ιατοµή 3 x 0,75 mm2

Μικτές εστίες µε ηλεκτρική αντίσταση "Hi-Light” H05 RR - F ∆ιατοµή 3 x 1 mm2

Μικτή εστία µε ηλεκτρικά καλοριφέρ πιο “Hi-Light" H05 RR - F ∆ιατοµή 3 x 1.5 mm2

∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

εικ. 14

ΤΥΠΟΣ Ø (cm) POWER  (W) ECµαγείρεµα µε       
ηλεκτρισµό** (Wh/kg)

Ηλεκτρικό στοιχείο θέρµανσης “Hi-Light” 14,0 1200 187,0

Ηλεκτρικό στοιχείο θέρµανσης “Hi-Light” 18,0 1800 188,5
Ηλεκτρικό στοιχείο θέρµανσης “Hi-Light”ωοειδής 17,0*26,5 2100 / 1400 183,3

**ECµαγείρεµα µε ηλεκτρισµό: Ενεργειακή κατανάλωση ανά kg, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΕ) 66/2014.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
4 ΕΣΤΙΕΣ (60)

Κατηγορία: II2H3+
G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar

Σ Qn  Φυσικό Αέριο = 7.5 kW
Σ Qn GPL  =  545 (G30)
Σ Qn GPL  =  536 (G31)   

Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz

4 ΕΣΤΙΕΣ(60)
(WOK αριστερά)

Κατηγορία: II2H3+
G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar

Σ Qn  Φυσικό Αέριοl = 8.5 kW
Σ Qn GPL  =  618 (G30)
Σ Qn GPL  =  607 (G31)   
Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz

5 ΕΣΤΙΕΣ (90)
(WOK κεντρικός)

Κατηγορία: II2H3+

G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar
Σ Qn  Φυσικό Αέριο = 11.5 kW
Σ Qn GPL  = 836 (G30)
Σ Qn GPL  = 821 (G31)
Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz

5 ΕΣΤΙΕΣ (90)
(WOK αριστερά)

Κατηγορία: II2H3+

G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar
Σ Qn  Φυσικό Αέριοl = 11.5 kW
Σ Qn GPL  = 836 (G30)
Σ Qn GPL  = 821 (G31)
Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz

6 ΕΣΤΙΕΣ (90)
(WOK αριστερά)

Κατηγορία: II2H3+

G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar

Σ Qn  Φυσικό Αέριοl = 13.25 kW
Σ Qn GPL  = 963 (G30)
Σ Qn GPL  = 946 (G31)

Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz

4 ΕΣΤΙΕΣ (90)
(+2 elem.Hi-light)

Κατηγορία: II2H3+

G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar
Σ Qn  Φυσικό Αέριοl = 7.5 kW
Σ Qn GPL  = 545 (G30)
Σ Qn GPL  = 536 (G31)
Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz
Μέγιστη Ονοµαστική Ισχύς Ρεύµατος3000W

4 ΕΣΤΙΕΣ (90)
(+1 elem. ωοειδής Hi-light)

WOK αριστερά
Κατηγορία: II2H3+
G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar
Σ Φυσικό Αέριο = 8.5 kW
Σ Qn GPL  = 618 (G30)
Σ Qn GPL  = 607 (G31)
Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz
Μέγιστη Ονοµαστική Ισχύς Ρεύµατος.1400/2100W

5 ΕΣΤΙΕΣ (75)
Κατηγορία: II2H3+

G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar
Σ Qn  Φυσικό Αέριοl = 11.5 kW
Σ Qn GPL  = 836 (G30)
Σ Qn GPL  = 821 (G31)
Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz

2 ΕΣΤΙΕΣ +2 “Hi-light”Κατηγορία: II2H3+

G 30 - Βουτάνιο = 28 - 30 mbar
G 31 - Προπάνιο = 37 mbar
G 20 - Φυσικό = 20 mbar
Σ Qn  Φυσικό Αέριοl = 4.0 kW
Σ Qn GPL  = 291 (G30)
Σ Qn GPL  = 286 (G31)
Τάση = 220 - 240 V ~
Συχνότητα = 50/60 Hz
Μέγιστη Ονοµαστική Ισχύς Ρεύµατος 3000 W
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Η συσκευή αυτή, πριν να φύγει από το εργοστάσιο, εγκρίθηκε µετά από δοκιµή και ρυθµίστηκε από έµπειρο
και ειδικευµένο προσωπικό, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα λειτουργίας της.
Τα γνήσια ανταλλακτικά βρίσκονται µόνον στα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξής µας και στα εξουσιοδοτηµένα
καταστήµατα.
Κάθε επισκευή, ή ρύθµιση που καταστεί στη συνέχεια απαραίτητη πρέπει να γίνεται µε τη µέγιστη προσοχή
και επιµέλεια από ειδικευµένο προσωπικό.
Για το λόγο αυτό σας συνιστούµε να απευθύνεστε πάντα στο Κατάστηµα από το οποίο έγινε η πώληση ή
στο πλησιέστερο Κέντρο Υποστήριξής µας προσδιορίζοντας τη µάρκα, το µοντέλο, τον αριθµό σειράς και τον
τύπο προβλήµατος της συσκευής που διαθέτετε. Τα σχετικά στοιχεία είναι σταµπαρισµένα επάνω στην
ετικέτα µε τα σήµατα που είναι τοποθετηµένη στο κάτω µέρος της συσκευής και στην ετικέτα που υπάρχει
επάνω στο κιβώτιο συσκευασίας.
Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στον τεχνικό βοηθό να εξοπλιστεί µε τα κατάλληλα ανταλλακτικά και να
εξασφαλίσει στη συνέχεια µία άµεση και στοχευµένη επέµβαση. Συνιστάται να αναγράψετε παρακάτω τα
στοιχεία αυτά έτσι ώστε να τα έχετε πάντα κοντά σας:

ΜΑΡΚΑ:....................................................
ΜΟΝΤΕΛΟ: ..............................................
ΣΕΙΡΑ: ......................................................
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Αυτή η συσκευή είναι σηµειωµένη σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC σχετικά µε την
∆ιάθεση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (WEEE).
Αυτή η οδηγία είναι σχεδιασµένη για να έχει ισχύ πανευρωπαϊκά σχετικά µε την επιστροφή και
ανακύκλωση του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού.
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