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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. 
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις 
προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτές οι οδηγίες 
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 
ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση, καθώς και 
τις απαραίτητες προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής. 

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές και εύκολα 
προσβάσιμο μέρος για μελλοντική αναφορά. 
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν σωματικές 
βλάβες, περιβαλλοντικές ζημιές ή υλικές ζημιές που 
οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση της συσκευής ως 
αποτέλεσμα μεταφραστικών ή εκτυπωτικών σφαλμάτων 
στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. 
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Sicherheitshinweise 

Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική οικιακή χρήση. Η εταιρεία 
μας δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε 
λανθασμένη ή ελαττωματική εγκατάσταση. 
Αν και το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για εύκολη χρήση, θα πρέπει να 
διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιτύχετε 
τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας και να προστατεύσετε τον 
εαυτό σας και τους γύρω σας από πιθανούς κινδύνους. 
Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες προειδοποιήσεις για να 
ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη 
χρήση της συσκευής, όπως ηλεκτροπληξία ή υλικές ζημιές ή 
σωματικές βλάβες. 

- Η συσκευή είναι ρυθμισμένη στα 220 έως 240 βολτ.
- Προειδοποίηση: Η συσκευή και η
- τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν κατά τη 
λειτουργία.
- Προσέξτε ιδιαίτερα να μην αγγίζετε τα θερμαντικά 
στοιχεία.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά 
από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται πλήρως.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν 
πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν υπάρχει 
επίβλεψη.
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- Προειδοποίηση: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
μαγειρεύετε με φυτικά έλαια ή λίπη, καθώς στην 
περίπτωση αυτή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια πυρκαγιά με νερό. 
Σβήστε εντελώς τη συσκευή και πνίξτε τη φλόγα με ένα 
καπάκι ή μια κουβέρτα φωτιάς.
- Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην τοποθετείτε 
τίποτα πάνω στις εστίες.
- Κατά τη λειτουργία, τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να 
ζεσταθούν πολύ.
- Ποτέ μην καθαρίζετε τις εστίες σας με καθαριστές ατμού.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με 
εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειριστήριο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κρίση σας είναι 
επηρεασμένη, π.χ. υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ναρκωτικών.
- Καθώς η μονάδα σας διαθέτει γειωμένο βύσμα, η πρίζα 
πρέπει επίσης να είναι γειωμένη.
- Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας της 
συσκευής σας να μην αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου φέρει 
σήμανση TSE και δεν περνάει μέσα από θερμές περιοχές- 
ελέγξτε για πιθανές διαρροές αερίου με σαπουνόνερο.
- Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου με σφιγκτήρα 
αφού τον συνδέσετε στην κεφαλή του σωλήνα. Ελέγξτε τη 
σύνδεση του σωλήνα με σαπουνόνερο για διαρροές 
αερίου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εστίες αερίου προπανίου πρέπει να 
έχουν σφραγίδα TSE και πίεση εξόδου 30 mbar.
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- Η πίεση του φυσικού αερίου είναι 20 mbar. Για τη 
μετατροπή από φυσικό αέριο σε αέριο προπανίου, 
επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών.
- Σημείωση: Η χρήση συσκευών αερίου μπορεί να 
προκαλέσει τη δημιουργία θερμότητας και ατμού στο 
χώρο εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα σας 
αερίζεται καλά. Διατηρήστε ανοιχτές τις εξόδους 
φυσικού αερισμού ή χρησιμοποιήστε συσκευές 
μηχανικού αερισμού (απορροφητικά καπό, 
απορροφητήρες).

Σημείωση: Η ρύθμιση της φλόγας των καυστήρων 
μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου. 

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Κατά την αποσυσκευασία της εστίας, βεβαιωθείτε ότι η εστία ή/και το 
καλώδιο είναι πλήρη και άθικτα- το κάτω μέρος της συσκευής δεν 
πρέπει να έχει υποστεί κανένα χτύπημα. Επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπό σας εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα.
- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για οικιακή χρήση, δεν είναι 
κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Η χρήση για άλλους 
σκοπούς (π.χ. θέρμανση δωματίου) είναι επικίνδυνη και ακατάλληλη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου και το καλώδιο δικτύου 
δεν ακουμπούν σε κανένα θερμαντικό μέρος της συσκευής.
- Κρατήστε εύφλεκτα, εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά μακριά από τη 
συσκευή.
- Ποτέ μην αλλάζετε τη θέση εγκατάστασης της συσκευής ενώ αυτή 
είναι σε λειτουργία ή/και ζεστή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλείστε τη βαλβίδα παροχής αφού 
μετακινήσετε όλους τους διακόπτες στη θέση off.
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- Μην αφήνετε την εστία σε λειτουργία χωρίς τακτική επίβλεψη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη μεταφορά, 
τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να βγάλετε το φις από την πρίζα με το 
καλώδιο του δικτύου. Πάντα να πιάνετε το ίδιο το βύσμα.
- Μην αγγίζετε και μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα ή ακόμα 
και με υγρά χέρια ή πόδια.
- Για γυάλινες κεραμικές εστίες: Εάν το γυάλινο κεραμικό της 
εστίας σας έχει ραγίσει ή/και σπάσει, πρέπει να αποσυνδέσετε τη 
συσκευή από το δίκτυο.
- Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που μεταφέρουν 
υπερβολική θερμότητα στο γυάλινο κεραμικό.
- Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη ακριβώς στο κέντρο του 
καυστήρα.
- Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στις εστίες.
- Μετακινήστε προσεκτικά τα μαγειρικά σκεύη στην εστία- 
προσέξτε να μην σας πέσουν.
- Οι απεικονίσεις στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο ενδεικτικές και 
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την πραγματική εμφάνιση 
της συσκευής. Οι τιμές που αναγράφονται στη συσκευή ή σε άλλα 
έντυπα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή έχουν 
προσδιοριστεί στο εργαστήριο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 
Οι τιμές αυτές ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες 
χρήσης και το περιβάλλον της συσκευής.
- Μην θερμαίνετε κλειστά δοχεία ή βάζα. Η προκύπτουσα πίεση 
στο εσωτερικό του δοχείου θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.
- Επειδή η άκρη της συσκευής θερμαίνεται, μην τοποθετείτε 
εκρηκτικά ή εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε άδεια μαγειρικά σκεύη ή δοχεία στις εστίες κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαφορετικά, το γυάλινο κεραμικό 
μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη.
- Για λόγους ασφαλείας, μην τοποθετείτε πλαστικά ή αλουμινένια 
δοχεία πάνω στη συσκευή.
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Ασφάλεια των παιδιών 
- Τα εκτεθειμένα μέρη της συσκευής μπορεί να είναι πολύ ζεστά κατά τη 
διάρκεια και μετά τη λειτουργία- κρατήστε τα παιδιά μακριά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις εστίες μαγειρέματος σε σημείο που 
να μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
- Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. 
Φυλάξτε το υλικό συσκευασίας σε μέρος που δεν το φθάνουν παιδιά ή 
ανακυκλώστε το σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ασφάλεια στο χειρισμό αερίου 
- Κάθε εργασία σε συσκευές και συστήματα αερίου πρέπει να εκτελείται 
από αρμόδια, εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Οι κουζίνες αερίου προκαλούν παραγωγή θερμότητας και ατμού στο 
περιβάλλον λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα σας αερίζεται καλά. Διατηρήστε τους 
αγωγούς φυσικού αερισμού ανοιχτούς ή χρησιμοποιήστε συσκευές 
εξαερισμού (απορροφητήρες).
- Να εκτελείτε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των συσκευών 
αερίου από αρμόδια, εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Καθαρίζετε τακτικά τους καυστήρες αερίου.
- Ενημερωθείτε για τους τηλεφωνικούς αριθμούς των τοπικών 
προμηθευτών αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μέτρα σε περίπτωση οσμής αερίου 

- Μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φωτιά. Μην καπνίζετε. Μην χειρίζεστε 
τους διακόπτες των ηλεκτρικών συσκευών. Μην χρησιμοποιείτε 
τηλέφωνα/κινητά τηλέφωνα.
- Κλείστε όλες τις βαλβίδες στις συσκευές αερίου και τους μετρητές 
αερίου.
- Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα.
- Φύγετε από το σπίτι αν η μυρωδιά του αερίου δεν υποχωρήσει.
- Προειδοποιήστε τους γείτονες.
- Καλέστε την πυροσβεστική. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο έξω από το 
σπίτι.
- Μην ξαναμπείτε στο σπίτι μέχρι να σας δοθεί το πράσινο φως.
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Πληροφορίες για τις μεταφορές 

- Διατηρήστε την αρχική συσκευασία του προϊόντος.
- Να μεταφέρετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία και να τηρείτε 
τις σημάνσεις στη συσκευασία.
- Εάν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη:
Προσοχή στους κραδασμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις 
εξωτερικές επιφάνειες του προϊόντος.
Όταν μεταφέρετε το προϊόν, κρατήστε το παράλληλο με το έδαφος (με 
την κορυφή προς τα πάνω)- τοποθετήστε το παράλληλα με το έδαφος.
Μεταφέρετε τις υποδοχές των μαγειρικών σκευών έτσι ώστε να μην 
αγγίζουν η μία την άλλη.

Συσκευασία 

Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι 
ανακυκλώσιμα. Για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ανακυκλώστε τα υλικά 
συσκευασίας. 
Απόρριψη παλαιών συσκευών 

Οι παλιές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα. Ορισμένα μέρη μπορούν να ανακυκλωθούν. Επιπλέον, 
οι συσκευές μπορεί να περιέχουν περιβαλλοντικά επιβλαβή υλικά που 
πρέπει να παραδίδονται στα σημεία συλλογής. Επομένως, θα πρέπει 
να παραδώσετε τη συσκευή σας σε ένα κατάλληλο σημείο 
συλλογής.Ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή/εμπόρο στην πόλη 
σας και βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρονικά μέρη ανακυκλώνονται. 
Είναι σημαντικό να φυλάξετε τις οδηγίες λειτουργίας σε περίπτωση 
που η συσκευή αλλάξει χέρια. 
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Η σωστή απόρριψη της συσκευής αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις 
στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος 
κινδύνου λόγω λανθασμένων διαδικασιών απόρριψης.  

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν 
πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόρριμμα, αλλά 
πρέπει να παραδίδεται σε ένα σημείο συλλογής 
αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το προϊόν 
πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με την τοπική 
νομοθεσία. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη, ανάκτηση και 
ανακύκλωση του προϊόντος από τον κατάλληλο 
τόπο.  

 Τεχνικά χαρακτηριστικά της εστίας 

 1. υποδοχή 
μαγειρικών σκευών 
2. διακόπτης

 3. κάτω πλάκα εστιών
4. άνω πλάκα
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  ΜΟΝΤΕΛΑ PAN-DURCHMESSER 

PG-604EL Ø cm Ισχύς: watt 
14.0 1200 

17.5 1800 

   Συνολική ισχύς 
3000 
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Μοντέλα 

KT905.1BGL

Αριθμός καυστήρων 
 4 Καυστήρας αερίου 

1 
Τριπλός καυστήρας 

Πρόσθετος καυστήρας 
(1 kW) 1 Einheit(en) 

Ημιγρήγορος καυστήρας 
(1,75 kW) 2 Einheit(en) 

Γρήγορος καυστήρας 
(3 kW) 1 Einheit(en) 

Τριπλός καυστήρας 
 (3,3 kW) - 

Τριπλός καυστήρας 
(2,5 kW) - 

Τριπλός καυστήρας 
(3,8 kW) -1 Einheit(en)

Τριπλός καυστήρας 
(4 kW) 

Κρατήστε ζεστό τον καυστήρα - 

Κεραμικός καυστήρας 
1200 W - 

Κεραμικός καυστήρας 
1800 W - 

Συνολική παραγωγή 11.3 kW 

Κατανάλωση αερίου 
G20/20 mbar 1077 I/h 
Κατανάλωση αερίου 
G30/50 mbar 822 g/h 

Κατηγορία αερίου II 2E3B/P 

Κατηγορία εγκατάστασης 3 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
220 – 240 V AC 

Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος
g 

50 – 60 Hz 

Ασφαλής διακοπή αερίου Ja

Καλώδιο τροφοδοσίας Ja 

Αυτόματη ανάφλεξη Ja 

Διαστάσεις προϊόντος 

KT905.1BGL
860x510mm 
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Μοντέλα 

KT604.1X KT604.1BGL

Αριθμός καυστήρων  4 Καυστήρας αερίου  4 Καυστήρας αερίου 

Πρόσθετος καυστήρας 
(1 kW) 1 Einheit(en 1 Einheit(en 

Ημιγρήγορος καυστήρας 
(1,75 kW) 2 Einheit(en 2 Einheit(en 

Γρήγορος καυστήρας 
(3 kW) - - 

Τριπλός καυστήρας 
 (3,3 kW) - 

Τριπλός καυστήρας 
(2,5 kW) 1 Einheit(en  1 Einheit(en 

Τριπλός καυστήρας 
(3,8 kW) - - 

Τριπλός καυστήρας 
(4 kW) - - 

Κρατήστε ζεστό τον καυστήρα - - 

Κεραμικός καυστήρας 
1200 W - - 

Κεραμικός καυστήρας 
1800 W - - 

Συνολική παραγωγή 7 kW 7  kW 

Κατανάλωση αερίου 
G20/20 mbar 667 I/h 667 I/h 

Κατανάλωση αερίου 
G30/50 mbar 509 g/h 509 g/h 

Κατηγορία αερίου II 2E3B/P II 2E3B/P 

Κατηγορία εγκατάστασης 3 3 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
220 – 240 V AC 

Wechselspannun
g 

50 – 60 Hz 

220 – 240 V AC 
Wechselspannung 

50 – 60 Hz 

Ασφαλής διακοπή αερίου  Ja Ja

Καλώδιο τροφοδοσίας Ja Ja 

Αυτόματη ανάφλεξη Ja Ja 

Διαστάσεις προϊόντος 
KT604.1X

580x510mm KT604.1BGL
590x520mm 
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Μοντέλα 
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Χρήση εστιών 
Καυστήρας αερίου 
Οι καυστήρες τροφοδοτούνται με αέριο με το γύρισμα των διακοπτών. 
Τα σύμβολα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, βρίσκονται 
στους διακόπτες ή στον πίνακα ελέγχου. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις 
μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τα σύμβολα που εμφανίζονται. 

1. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω 
αριστερά
2. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω 
αριστερά
3. διακόπτης για τον καυστήρα στη μέση
4. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω δεξιά
5. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω δεξιά

1. διακόπτης για τον καυστήρα στα αριστερά
2. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω στη μέση
3. διακόπτης για το κέντρο του καυστήρα
4. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω δεξιά
5. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω δεξιά
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1. Διακόπτης για εστία μαγειρέματος
2. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω αριστερά
3. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω δεξιά
4. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω δεξιά

1. Διακόπτης για εστία μαγειρέματος
2. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω 
αριστερά
3. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω δεξιά
4. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω δεξιά

1. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω αριστερά
2. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω αριστερά
3. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω δεξιά
4. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω δεξιά



14 

1. Διακόπτης για θερμαινόμενη πλάκα κάτω αριστερά
2. Διακόπτης για την εστία θέρμανσης πάνω αριστερά
3. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω δεξιά
4. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω δεξιά

1. διακόπτης για την κορυφή του 
καυστήρα
2. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω

1. διακόπτης για wok-

1. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω αριστερά
2. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω αριστερά
3. διακόπτης για την κορυφή της θερμαινόμενης 
πλάκας
4. διακόπτης για την πλάκα θερμότητας προς τα 
κάτω
5. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω δεξιά
 6. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω δεξιά



15 

1. διακόπτης για τον καυστήρα κάτω αριστερά
2. διακόπτης για τον καυστήρα πάνω αριστερά
3. διακόπτης για τον καυστήρα στη μέση

Ανάφλεξη καυστήρα 
Εάν η εστία σας δεν διαθέτει ενσωματωμένο αναφλεκτήρα ή εάν η 
τροφοδοσία διακοπεί, μπορείτε να κρατήσετε μια φλόγα πάνω από τον 
καυστήρα, να πιέσετε το διακόπτη και να τον περιστρέψετε 
αριστερόστροφα στην επιθυμητή θέση. Το αέριο πρέπει να ρυθμίζεται 
μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου, όχι μεταξύ μέγιστου και θέσης off. Για 
να απενεργοποιήσετε τον καυστήρα, γυρίστε τον διακόπτη 
δεξιόστροφα στη θέση off.   
Μοντέλα με διακόπτη ανάφλεξης (αυτόματη ανάφλεξη) 
 Για να ανάψετε έναν καυστήρα, πιέστε το διακόπτη προς τα κάτω και 
γυρίστε τον στη μέγιστη θέση. Μετά την ανάφλεξη, χρησιμοποιήστε το 
διακόπτη για να ρυθμίσετε τη φλόγα στην επιθυμητή ένταση.     
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 Σωστό Λανθασμένο 

  Σχήμα 1. 

- Για να λειτουργήσει σωστά η εστία, τα εξαρτήματα της υποδοχής και 
του καυστήρα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα (Εικόνα 1).
- Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα του καυστήρα σας είναι μπλε και ότι η 
συσκευή λειτουργεί αθόρυβα. Εάν ο καυστήρας καίει κίτρινο χρώμα ή η 
συσκευή κάνει θόρυβο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι καυστήρες 
είναι σωστά συνδεδεμένοι. Επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών εάν η φλόγα δεν είναι μπλε, παρόλο 
που οι καυστήρες είναι σωστά τοποθετημένοι.

Λειτουργία του καυστήρα και ρύθμιση της ισχύος 
Γυρίστε το διακόπτη προς τα αριστερά στη μέγιστη θέση. Όταν πατάτε 
το διακόπτη, ο καυστήρας αναφλέγεται. Αφήστε το διακόπτη λίγα 
δευτερόλεπτα μετά την ανάφλεξη του καυστήρα και ρυθμίστε το 
διακόπτη στην επιθυμητή θέση φλόγας μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης.  
(Εικόνα 2) 
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Εάν η φλόγα σβήσει όταν αφήσετε τον διακόπτη, θα πρέπει να 
επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, κρατήστε 
τον διακόπτη πατημένο για περίπου 10 δευτερόλεπτα. 
Προειδοποίηση: 
Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ανάφλεξης για περισσότερο από 15 
δευτερόλεπτα. Εάν ο καυστήρας δεν αναφλεγεί σε αυτό το χρονικό 
διάστημα ή εάν η φλόγα σβήσει για οποιονδήποτε λόγο, επαναλάβετε 
τη διαδικασία μετά από 1 λεπτό. 
Κλείσιμο του καυστήρα 
Γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά για να κλείσετε τον καυστήρα. 
Προστασία από αστοχία φλόγας 
Όλοι οι καυστήρες των εστιών σας είναι εξοπλισμένοι με σύστημα 
προστασίας από αστοχία φλόγας που αποτρέπει την ακούσια σβέση 
της φλόγας (π.χ. λόγω πιτσιλίσματος νερού, εκτόξευσης αέρα κ.λπ.). 
Εάν η φλόγα σβήσει όταν ο διακόπτης του καυστήρα είναι ανοικτός, το 
σύστημα διακόπτει την παροχή αερίου στον καυστήρα. Εάν η φλόγα 
του καυστήρα είναι σβηστή για λόγους ασφαλείας, επαναλάβετε την 
ανάφλεξη μετακινώντας τον διακόπτη του καυστήρα στη θέση off. 

  Σχήμα 3. 

Σχήμα 2 
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 Χρήση θερμαινόμενης πλάκας 
Προειδοποίηση 
Πριν χρησιμοποιήσετε την πλάκα, ρυθμίστε την στη μέγιστη θέση και 
αφήστε την να λειτουργήσει για 5 λεπτά χωρίς να τοποθετήσετε κανένα 
σκεύος πάνω της.  Είναι φυσιολογικό η πλάκα να εκπέμπει οσμή ή 
καπνό. Αυτό θα σταματήσει μετά την έναρξη της κανονικής χρήσης. 
Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική πλάκα χωρίς μαγειρικά σκεύη μετά 
την πρώτη χρήση. 
Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με χοντρή βάση και κατάλληλο 
μέγεθος για το πιάτο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με 
μικρότερη βάση. 
Προσέξτε να μην τοποθετήσετε υγρά ή υγρά δοχεία στην πλάκα. 
Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή ξιδιού, αλατιού, χυμού λεμονιού κ.λπ. 
με την πλάκα. 
Μην καθαρίζετε τους αρμούς μεταξύ των γυάλινων κεραμικών και των 
μεταλλικών επιφανειών ή των τμημάτων αλουμινίου της εστίας με 
σπάτουλα ή παρόμοια αιχμηρά αντικείμενα. 

Χρήση 

   Διακόπτης τροφοδοσίας 
Η ηλεκτρική πλάκα ρυθμίζεται από έναν διακόπτη που σας επιτρέπει 
να επιλέξετε την κατάλληλη ισχύ για το φαγητό που μαγειρεύεται. 
Ενεργοποιήστε την πλάκα: 
Γυρίστε το διακόπτη δεξιά ή αριστερά στην κατάλληλη θέση ανάλογα 
με τον τύπο μαγειρέματος, την ποσότητα του φαγητού και το 
παρακάτω διάγραμμα χρήσης. Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία 
ανάβει όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε επίπεδο διαφορετικό από τη 
θέση off. 
Για να απενεργοποιήσετε την πλάκα: 
Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση 0. Η προειδοποιητική λυχνία 
σβήνει. 
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Leistungsschalter 
1 Χαμηλή Θέρμανση 
2 Μεσαίο Γρήγορη θέρμανση και μαγείρεμα 
3 Υψηλή Ψητό 

1 Χαμηλή Θέρμανση 
2 Χαμηλή Θέρμανση 
3 Χαμηλή Θέρμανση 
4 Μεσαίο Γρήγορη θέρμανση και μαγείρεμα 
5 Μεσαίο Γρήγορη θέρμανση και μαγείρεμα 
6 Μεσαίο Γρήγορη θέρμανση και μαγείρεμα 
7 Υψηλή Ψητό 
8 Υψηλή Ψητό 
9 Υψηλή Ψητό 

Οι συνιστώμενες θέσεις είναι μόνο για καθοδήγηση. Η ισχύς πρέπει να 
αυξάνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Όταν μαγειρεύετε με πολλά υγρά
- Όταν μαγειρεύετε μεγάλες μερίδες
- Όταν μαγειρεύετε με μη σφραγισμένα μαγειρικά σκεύη (χωρίς καπάκι)

Συστάσεις 

Εάν η επιφάνεια των πάνελ έχει φθαρεί, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μερικές σταγόνες λάδι ή προϊόντα περιποίησης 
που διατίθενται στην αγορά. 

Θα πρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή στο μέγιστο επίπεδο κατά την 
έναρξη του μαγειρέματος και να επιλέξετε το διάστημα μαγειρέματος 
και το επίπεδο φλόγας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την 
ποσότητα του φαγητού. 
Χρησιμοποιήστε σωστά τον καυστήρα 

• Η διάμετρος του μαγειρικού σκεύους και η χωρητικότητα του 
καυστήρα πρέπει να ταιριάζουν για αποτελεσματική χρήση. Οι 
κατάλληλες διάμετροι για κάθε καυστήρα δίνονται στον πίνακα.
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• - Επιλέξτε ένα κατάλληλο μαγειρικό σκεύος διαμέτρου 
και όγκου ανάλογα με τον καυστήρα.

Διάμετρος μαγειρικών σκευών 

Καυστήρας Μικρότερη 
διάμετρος (cm) 

Μεγαλύτερη 
διάμετρος (cm)  

Πρόσθετος καυστήρας(A) 12 16 

Ημιγρήγορος καυστήρας (SR) 14 20 

Γρήγορος καυστήρας(R) 18 24 

Τριπλός καυστήρας 22 26 

Κρατήστε ζεστό τον καυστήρα 14 18 

Γυάλινες κεραμικές 
εστίες (140 mm) 

14 16 

Γυάλινες κεραμικές 
εστίες (175 mm) 

17,5 19,5 

Χρήση υποδοχών μαγειρικών σκευών και συστάσεις 
Οι υποδοχές μαγειρικών σκευών στην εστία είναι για την ασφαλή 
χρήση της εστίας. Βεβαιωθείτε ότι οι κάτοχοι έχουν τοποθετηθεί σωστά 
και ότι τα πλαστικά πόδια τους πιάνουν σωστά.  

• Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με παραμορφωμένη βάση, 
καθώς ενδέχεται να μην είναι σταθερά στις βάσεις.

• Για να αποφύγετε την απώλεια ενέργειας, θα πρέπει να μαγειρεύετε 
μόνο με εντελώς κλειστά μαγειρικά σκεύη (με καπάκι).
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• Μην τοποθετείτε τα δοχεία απευθείας στα καλύμματα του καυστήρα- 
χρησιμοποιείτε πάντα τις υποδοχές.

• Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη κεντρικά στον καυστήρα. Τα 
εσφαλμένα τοποθετημένα μαγειρικά σκεύη μπορεί να ανατραπούν. 
Μην τοποθετείτε μεγάλα δοχεία στο πλάι των διακοπτών. 
Διαφορετικά, οι διακόπτες μπορεί να υποστούν ζημιά. Τοποθετήστε 
προσεκτικά τα μαγειρικά σκεύη στις βάσεις.

- Προσέξτε να μην υποβάλλετε τον καυστήρα σε κραδασμούς. Μην 
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στις βάσεις.
- Μην θερμαίνετε άδεια μαγειρικά σκεύη. Διαφορετικά, ο πυθμένας του 
μαγειρικού σκεύους μπορεί να παραμορφωθεί. Επιπλέον, η θερμότητα 
στη βάση του μαγειρικού σκεύους θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά 
στην επιφάνεια της εστίας.
- Η γυάλινη κεραμική επιφάνεια των εστιών δεν πρέπει ποτέ να έρχεται 
σε επαφή με κρύα υγρά όταν είναι ζεστή.
- Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στις εστίες.
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- Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που μεταφέρουν πολύ θερμότητα 
απευθείας στην επιφάνεια του δαπέδου.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε τη 
φωτιά με νερό. Απενεργοποιήστε εντελώς τη συσκευή και πνίξτε τις 
φλόγες, για παράδειγμα με μια κουβέρτα φωτιάς.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με χρονοδιακόπτη ή 
τηλεχειριστήριο.

 Προειδοποίηση: 

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν οι καυστήρες είναι 
καυτοί. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χειρίζονται τη συσκευή.
- Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων κατά το μαγείρεμα με φυτικά έλαια και 
λίπη- να είστε προσεκτικοί.
- Κρατήστε εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα μακριά από τις εστίες.

 Εγκατάσταση συσκευής 
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών. Η εταιρεία 
μας δεν ευθύνεται για τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που 
οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής. 
Προειδοποιήσεις πριν από την εγκατάσταση 
Προσοχή: Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι ο τύπος αερίου και 
τα στοιχεία πίεσης αερίου στην κάτω πλευρά του προϊόντος 
αντιστοιχούν στις τοπικές συνθήκες παροχής. Σε περίπτωση 
μελλοντικής αλλαγής του τύπου αερίου, επικοινωνήστε με την 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 

- Αφού αποσυσκευάσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί 
ζημιές ή παραμορφώσεις με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν έχετε 
αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
- Πριν από την εγκατάσταση, αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της 
συσκευής μέσω του κεντρικού διακόπτη.
- Για την ομαλή λειτουργία της εστίας, ο πάγκος εργασίας στον οποίο 
τοποθετείται η συσκευή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 
τοποθέτηση πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
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Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για τη στερέωση της εστίας στον 
πάγκο εργασίας: 
Για να αποφύγετε την είσοδο ξένων σωμάτων και υγρών μεταξύ των 
εστιών και του πάγκου εργασίας, εφαρμόστε την αυτοκόλλητη ταινία 
στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας χωρίς επικάλυψη πριν από την 
εγκατάσταση. 
Τοποθετήστε την εστία κεντρικά στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας. 
Στερεώστε τη συσκευή στον πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας το 
πρότυπο εγκατάστασης και τις βίδες.  
Ανατρέξτε στις ακόλουθες εικόνες για τη σωστή εγκατάσταση. 

 Πληροφορίες εγκατάστασης στη μονάδα 
Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το προσωπικό 
εγκατάστασης πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους και τα 
πρότυπα σχετικά με την απελευθέρωση αερίων καύσης και τον επαρκή 
εξαερισμό. 
- Οι εστίες σας είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε τυπικούς πάγκους 
εργασίας που διατίθενται στην αγορά.
- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επιφάνεια και στα σημεία 
σύνδεσης κάτω από τον πάγκο εργασίας πρέπει να αντέχουν σε 
θερμοκρασίες τουλάχιστον 100 °C.
- Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας μεταξύ της εστίας και των 
τοιχωμάτων του πάγκου εργασίας (Εικόνα 4).
- Όσον αφορά το άνοιγμα της εστίας στον πάγκο εργασίας, 
παρατηρήστε την εικόνα. (Εικόνα 4)
- Η απόσταση μεταξύ της βάσης εστιών και του διαχωριστικού πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 25 mm. (Εικόνα 5)
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Σχήμα 4. 

- Η απόσταση μεταξύ της εστίας και άλλων συσκευών (π.χ. καπό 
απορροφητήρα) πρέπει να είναι τουλάχιστον 700 mm (Εικόνα 5).
- Εάν μια εστία 60 cm εγκατασταθεί πάνω από εντοιχιζόμενο φούρνο 
χωρίς σύστημα ψύξης, πρέπει να διατηρήσετε ένα άνοιγμα απαγωγής 
300 cm² για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία του αέρα. Εάν 
τοποθετηθεί εστία 75 ή 90 cm, ο φούρνος πρέπει να διαθέτει 
ανεμιστήρα ψύξης.
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Min. 700 mm 

Σχήμα 5. 

Απελευθέρωση αερίων καύσης 

- Ο αέρας που απαιτείται για την καύση λαμβάνεται από τον 
περιβάλλοντα χώρο της εστίας και το αέριο καύσης απελευθερώνεται 
στο περιβάλλον. Προσέξτε τον επαρκή εξαερισμό για να διασφαλίσετε 
την ασφάλεια λειτουργίας. Τα ανοίγματα εξαερισμού που ορίζονται ως 
όγκος του περιβάλλοντος δίνονται στον πίνακα 1.
- Τα αέρια καύσης πρέπει να διοχετεύονται στο ύπαιθρο μέσω ενός 
απορροφητήρα με αγωγό απαγωγής αέρα.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται απορροφητήρας, θα πρέπει να εγκατασταθεί 
στον τοίχο ή στο παράθυρο του κτιρίου ένας ηλεκτρικός ανεμιστήρας με 
εγγυημένη ικανότητα απόρριψης 3 έως 5 φορές του αέρα της κουζίνας 
(ανά ώρα) (Εικόνα 6).

1. 1. μαγειρική εστία
 2. συσκευή αναρρόφησης
3. ηλεκτρικός ανεμιστήρας
4. άνοιγμα εξαερισμού

Σχήμα 6.

25 mm 
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Όγκος 
δωματίου

 (m³) 

Άνοιγμα 
εξαερισμού (cm²) 

Λιγότερο από 5 m³ Τουλάχιστον 100 cm² 

Μεταξύ 5 m³ 
 και 10 m³ Τουλάχιστον 50 cm² 

Μεγαλύτερο από 10 m3 Δεν απαιτείται 

Υπόγειο ή κελάρι Τουλάχιστον 65 cm² 

Πίνακας 1

 Τοποθέτηση της εστίας στον πάγκο εργασίας 

- Για να αποφευχθεί η είσοδος ξένων σωμάτων και υγρών μεταξύ των 
εστιών και του πάγκου εργασίας, η στεγανοποίηση πρέπει να 
τοποθετηθεί στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας χωρίς να επικαλύπτεται 
πριν από την εγκατάσταση. (Εικόνα 7)
- Τοποθετήστε την εστία κεντρικά στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας.
- Στερεώστε τη συσκευή στον πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας το 
πρότυπο εγκατάστασης και τις βίδες. (Σχήμα 7 και 8)

Σχήμα 7. 

Πλάκα εργασίας
Σφραγίδα

Σφιγκτήρας τοποθέτησης 
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Montageklemme 

Σχήμα 8. 

 Ηλεκτρική σύνδεση 
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από αρμόδιο, 
εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Το καλώδιο δικτύου της εστίας σας δεν πρέπει να περνάει μέσα από 
περιοχές που θερμαίνονται.
- Εάν το καλώδιο δικτύου έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί 
με ειδικό καλώδιο από έναν προμηθευτή καλωδίων ή από την 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην χρησιμοποιείτε μειωτήρες, προσαρμογείς ή διακόπτες για την 
ηλεκτρική σύνδεση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής 
θερμότητας και πυρκαγιάς.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα. Ο 
κατασκευαστής δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης.
- Η παροχή ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με τα στοιχεία που 
αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της μονάδας.

 Σύνδεση αερίου 
Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται για το κατάλληλο εξειδικευμένο 
προσωπικό. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα. 
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Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με το αέριο πρέπει να εκτελούνται 
με αποσυνδεδεμένη την παροχή ρεύματος. 
Η πινακίδα τύπου στην εστία υποδεικνύει τον τύπο αερίου που 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την εστία. Η σύνδεση με την κύρια 
παροχή αερίου και η ρύθμιση του τύπου αερίου πρέπει να 
πραγματοποιούνται μετά από έλεγχο της ρύθμισης σύμφωνα με τον 
τύπο αερίου. Η σύνδεση με την κύρια παροχή αερίου ή τη φιάλη 
αερίου πρέπει να πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ρύθμισης 
ανάλογα με τον τύπο αερίου. Τηρείτε τα ακόλουθα μετά τη σωστή 
ρύθμιση: 

Βεβαιωθείτε ότι οι εστίες αερίου προπανίου έχουν σφραγίδα TSE 
και πίεση εξόδου 30 mbar. 
Η πίεση του φυσικού αερίου είναι 20 mbar. Για τη μετατροπή από 
φυσικό αέριο σε αέριο προπανίου, επικοινωνήστε με την 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 
Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες, παρεμβύσματα ή στεγανωτικά 
που συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα.  
Σε ορισμένες χώρες όπου οι κωνικές συνδέσεις είναι 
υποχρεωτικές, προβλέπεται κωνική σύνδεση. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο κωνικός σύνδεσμος πρέπει να συνδεθεί στη 
συσκευή. 
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με εύκαμπτο σωλήνα, το μήκος 
του σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 cm. 
Κλείστε την παροχή αερίου πριν από τις εργασίες στην 
εγκατάσταση αερίου. 
Πραγματοποιήστε τη σύνδεση έτσι ώστε να μην υπάρχει πίεση 
στα παξιμάδια σύνδεσης και στους σωλήνες. Βεβαιωθείτε ότι οι 
σωληνώσεις επιτρέπουν την ομαλή παροχή (χωρίς απότομες 
στροφές κ.λπ.). 
Προσέξτε να μην περάσετε έναν σωλήνα αερίου με σφραγίδα TSE 
μέσα από καυτές περιοχές. 
Σημείωση: Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου της 
εστίας σας κάθε 4 έως 5 χρόνια, ακόμη και αν δεν έχει υποστεί 
ζημιά. 
Σημείωση: Μετά τη σύνδεση, ελέγξτε για διαρροές αερίου με 
σαπουνόνερο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φωτιά. 
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Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόσθετο βάρος στον εύκαμπτο σωλήνα 
αερίου. 
Τηρήστε την ακόλουθη σειρά κατά την εγκατάσταση: 

1. αρσενικός κυλινδρικός προσαρμογέας, παρέμβυσμα, θηλυκός 
προσαρμογέας αερίου, εξαρτήματα κωνικού-κυλινδρικού ή 
κυλινδρικού-κυλινδρικού σχήματος. 2.
2. Σφίξτε τους συνδέσμους με κλειδιά ώστε οι σωλήνες να 
βρίσκονται στην κατάλληλη θέση. 3.
3. Συνδέστε τον σύνδεσμο C στην κύρια παροχή αερίου με σκληρό 
χαλκοσωλήνα ή εύκαμπτο χαλυβδοσωλήνα.

 Προειδοποίηση: Ελέγξτε τους σωλήνες για διαρροές με 
σαπουνόνερο όταν τελειώσετε- μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανοιχτή 
φωτιά. 

Ρύθμιση του τύπου αερίου της εστίας 
Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται για το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Η 

εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα. 

• Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με το αέριο πρέπει να εκτελούνται 
με αποσυνδεδεμένη την παροχή ρεύματος.

Για να μετατρέψετε την εστία, πρέπει να αφαιρέσετε τις πλάκες 
καυστήρα και τους κύκλους φλόγας. Αντικαταστήστε τα μπεκ ως εξής 
με μπεκ κατάλληλης διαμέτρου σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας. 
Πραγματοποιήστε την εργασία με ένα αυλακωτό κατσαβίδι σε θέση που 
να βλέπει προς το 

Abbildung 1 Abbildung 2 
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βίδα ρύθμισης της βαλβίδας μέσω της αφαίρεσης των διακοπτών 
εστιών και των ελαστικών παρεμβυσμάτων. Γυρίστε τη βίδα 
ρύθμισης αερίου στη βαλβίδα για τη ρύθμιση χαμηλού επιπέδου 
φλόγας στην ελάχιστη παροχή αερίου. Πραγματοποιήστε αυτή τη 
ρύθμιση αφού εγκαταστήσετε τα εξαρτήματα του καυστήρα, 
ανάψετε τον καυστήρα και θέσετε τον διακόπτη στην ελάχιστη 
θέση. 
Η βίδα ρύθμισης της παροχής πρέπει να βιδωθεί κατά τη 
μετατροπή σε αέριο προπανίου, ενώ πρέπει να ξεβιδωθεί κατά τη 
μετατροπή από αέριο προπανίου σε φυσικό αέριο. 
Αφού ρυθμίσετε τις εστίες, ολοκληρώστε τη μετατροπή 
τοποθετώντας τις ελαστικές τσιμούχες και τους διακόπτες με τη 
σωστή σειρά. 
Οι οδηγίες αυτές πρέπει να ακολουθούνται από εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και με τον κατάλληλο τρόπο. 
Η ηλεκτρική σύνδεση της εστίας δεν πρέπει να αποσυνδέεται 
πριν από οποιαδήποτε αλλαγή. 
Η πινακίδα τύπου στην εστία υποδεικνύει τον τύπο αερίου που 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την εστία. 
Μετά την τοποθέτηση του εγχυτήρα, ελέγξτε τη στεγανοποίηση 
αερίου με σαπουνόνερο. Για να το κάνετε αυτό, απλώστε 
σαπουνόνερο στην κάτω πλευρά των εγχυτήρων. Πιέστε τον 
εγχυτήρα με το δάχτυλό σας έτσι ώστε η έξοδος αερίου να είναι 
κλειστή και ελέγξτε τις περιοχές σύνδεσης του εγχυτήρα για 
φυσαλίδες. 
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 Τεχνικές πληροφορίες για τους καυστήρες αερίου 

A 

Πρόσθετος 

καυστήρας

 1 kW 

SR 

Ημιγρήγορος
 καυστήρας

1,75 kW 

R 

3 kW 

Καυστήρας
 γουόκ-

(3,3 kW) 

Ø126 

(2,5 kW) 

Ø 100

(3,8 kW) 
Ø 126

(4 kW) Ø 
126 

G30/30 

mbar 
Propangas  

(0,50 mm) 

G30/30 

mbar 
Propangas  

(0,65 mm) 

G30/30 

mbar 
Propang

as  

(0,85 
mm) 

G30/30 

mbar 
Propanga

s  

(0,92 mm) 

G30/30 

mbar 
Propanga

s  

(0,82 mm) 

G30/30 

 mbar 
Propanga

s  

(0,98 mm) 

G30/30 

 mbar 
Propanga

s  

(1,50 mm) 

G20/20 

mbar Erdgas 

(0,72 mm) 

G20/20 

mbar Erdgas 

(0,97 mm) 

G20/20 

 mbar 
Erdgas 

 (1,15 
mm) 

G20/20 
mbar 

Erdgas 

 (1,30 
mm) 

G20/20 
mbar 

Erdgas 

 (1,15 
mm) 

G20/20 

mbar 
Erdgas 

 (1,35 
mm) 

G20/20 

mbar 
Erdgas 

 (1,01 
mm) 

G30/50 

mbar 
Propangas  

(0,43 mm) 

G30/50 

mbar 
Propangas  

(0,58 mm) 

G30/50 

mbar 
Propang

as  

(0,75 
mm) 

G30/50 

mbar 
Propanga

s  

(0,73 mm) 

G30/50 

mbar 
Propanga

s  

(0,73 mm) 

G30/50 

 mbar 
Propanga

s  

(0,77 mm) 

G30/50 

 mbar 
Propanga

s  

(0,78 mm) 

Σημείωση: Οι θέσεις των καυστήρων στον πίνακα καυστήρων εμφανίζονται 
στην πλάκα καυστήρα. 

1 Σφραγίδα νιτριλίου/κλιντζερίτη 
2 Χειρολαβή αντίθετης γωνίας 
3 Είσοδος σωλήνα αερίου προπανίου 

Ημιγρήγορος
 καυστήρας

Καυστήρας γουόκ-
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Ολοκληρώστε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τη σφραγίδα 
στη μέση κατά τη διάρκεια της μετατροπής φυσικού αερίου σε 
αέριο προπανίου για την είσοδο του σωλήνα αερίου προπανίου 
που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

Ενεργειακή απόδοση των εστιών 
- Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με επίπεδο πυθμένα στις εστίες. Με 
αυτόν τον τρόπο, η θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
βέλτιστα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με κοίλο πάτο.
- Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με κατάλληλη διάμετρο. Μην 
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με διάμετρο μικρότερη από αυτή του 
καυστήρα. Η χρήση μικρών μαγειρικών σκευών μπορεί να προκαλέσει 
πιο εύκολα το βρασμό του περιεχομένου και να μειώσει την απόδοση 
της εστίας.
- Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με στεγνό πάτο στις εστίες. Μην 
τοποθετείτε τα καπάκια των μαγειρικών σκευών στις εστίες, ειδικά αν 
είναι υγρά.
- Σκουπίστε την εστία με ένα υγρό πανί. Αν είναι πολύ βρώμικο, 
μπορείτε να το καθαρίσετε με νερό και απορρυπαντικό- στη συνέχεια, 
στεγνώστε το και απλώστε ένα λεπτό στρώμα λαδιού.

  Καθαρισμός και συντήρηση 
Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα πριν από τον καθαρισμό και τις 
εργασίες συντήρησης. 

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος/αερίου για 
λόγους ασφαλείας. Κλείστε τη βαλβίδα εάν η συσκευή σας είναι 
ρυθμισμένη σε φυσικό αέριο. Κλείστε τη βαλβίδα μείωσης της πίεσης 
στην περίπτωση εστιών αερίου προπανίου.
- Αποσυνδέστε το φις της συσκευής από την πρίζα.
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- Αφήστε τις εστίες να κρυώσουν αν είναι καυτές.
- Για να διασφαλίσετε ότι η γυάλινη κεραμική εστία και η βάση στήριξης 
θα σας εξυπηρετήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να τις 
καθαρίζετε σε ορισμένα χρονικά διαστήματα με κατάλληλα καθαριστικά 
μέσα.
- Καθαρίστε τις ανοξείδωτες επιφάνειες με καθαριστικά ανοξείδωτου 
χάλυβα και στεγνώστε τις ιδανικά με ένα μαλακό δερμάτινο πανί.
- Για να αποφύγετε ζημιές, μην χρησιμοποιείτε το σύστημα καυστήρων 
όταν οι καυστήρες δεν είναι τοποθετημένοι.
- Στεγνώστε το φις και το θερμοστοιχείο μετά τον καθαρισμό και 
τοποθετήστε τον διανομέα φλόγας.
- Καθαρίζετε τακτικά τις άνω κεφαλές των καυστήρων με νερό- 
καθαρίζετε και στεγνώνετε τους αγωγούς αερίου με μια βούρτσα. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τις κεφαλές των καυστήρων.
- Μην καθαρίζετε τους καυστήρες με οξύ, διαλυτικό, βενζίνη ή παρόμοια 
χημικά.
- Καθαρίστε τη γυάλινη κεραμική εστία και τη βάση στήριξης με 
κατάλληλα καθαριστικά μέσα.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα καθαριστικά κατά των λεκέδων και του 
λαδιού.
- Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών καθαριστικών, καθαριστικών και 
καθαριστικών ουσιών, καθώς και χαλύβδινου μαλλιού και σφουγγαριών.
- Μην θερμαίνετε άδεια μαγειρικά σκεύη. Διαφορετικά, η θερμότητα που 
συσσωρεύεται στην κάτω πλευρά θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά 
στη γυάλινη κεραμική επιφάνεια.
- Μην βάζετε κρύα υγρά στη γυάλινη κεραμική επιφάνεια ή στους 
καυστήρες ενώ είναι καυτοί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει σε περίπτωση 
θερμικού σοκ.
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Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη κατάστασή της, καθαρίζετε την εστία 
μετά από κάθε χρήση, αφού πρώτα κρυώσει. 
Μην αφαιρείτε τους διακόπτες κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. 
Επιμεταλλωμένα μέρη  
Όλα τα εμαγιέ μέρη μπορούν να καθαριστούν με σαπούνι και νερό ή με 
κατάλληλα καθαριστικά μέσα. Οι εστίες πρέπει να στεγνώσουν καλά 
μετά τον καθαρισμό. 
Θήκη μαγειρικών σκευών 
Οι εμαγιέ θήκες μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων. 
Καυστήρας  
Οι καυστήρες αποτελούνται από δύο μέρη που μπορούν να 
καθαριστούν με απορρυπαντικό. 
Μετά τον καθαρισμό, οι καυστήρες πρέπει να στεγνώσουν και να 
επανατοποθετηθούν προσεκτικά. 
Στα μοντέλα με ηλεκτρονική ανάφλεξη, το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι 
πάντα καθαρό. 
Για τα μοντέλα με βαλβίδα ασφαλείας, η βαλβίδα πρέπει να καθαρίζεται 
για να είναι ασφαλής η λειτουργία της. 
Όταν ολοκληρωθούν τα βήματα, οι καυστήρες πρέπει να τοποθετηθούν 
στις θέσεις τους. 
 Το σύστημα καύσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι καυστήρες 
δεν είναι τοποθετημένοι- διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο 
σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης. 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Για 
την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, 
απορρίψτε το με ασφαλή τρόπο. 
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Μην πετάτε τα αποτελέσματα στα οικιακά απορρίμματα. 
Απορρίψτε το με κατάλληλο τρόπο. Αυτό το σύμβολο 
υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα 
οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδεται σε ειδικά 
σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με 
τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος μπορείτε να λάβετε 
από τις αρμόδιες αρχές ή τις εταιρείες διάθεσης αποβλήτων. 
Πληροί τις ισχύουσες οδηγίες για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
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Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -

2011/65/EU 

dunstabzugshauben 

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung 

bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten 

in alleiniger Verantwortung von 

Klugmann Hausgeräte GmbH 

Gropiusstraße 7 

48163 Münster, Deutschland 

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: 

EN 30-1-1 Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 1-1: Sicherheit - Allgemeines 

EN 30-2-1 Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle Energienutzung 

- Allgemeines

EN 55014-1 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, 

Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung 

EN 55014-2 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, 

Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit 

EN 61000-3-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für 

Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom 5 16 A je Leiter) 





Klugmann Hausgeraete GmbH. 
Gropiusstraße 7,
48163 Münster, Deutschland
+49 (0)2501 - 963 5732
+49 (0)2501 - 963 1834
service@klugmann-hausgeraete.de
www.klugmann-hausgeraete.de


	Inhalt
	Sicherheitshinweise
	Allgemeine Sicherheitswarnungen
	Sicherheit im Umgang mit Gas
	Technische Eigenschaften des Kochfeldes
	Modelle
	Kochfeld benutzen
	Warmhalteplatte verwenden
	Geräteinstallation
	Installationsinformationen am Gerät
	Elektrischer Anschluss
	Gasanschluss
	Gasart des Kochfeldes anpassen
	Technische Informationen zu Gasbrennern
	Energieeffizienz des Kochfeldes
	Reinigung und Wartung
	KE KT604.5BGL.pdf
	001
	002




