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ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΉΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΜΙΚΤΏΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ
ΕΝΤΟΙΧΙΖΌΜΕΝΩΝ ΕΣΤΙΏΝ

Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα από τα προϊόντα μας. 
Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η νέα, σύγχρονη, λειτουργική και πρακτική συσκευή, κατασκευασμένη με τα 
υψηλότερης ποιότητας υλικά, θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Αυτή η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση. είναι, ωστόσο, σημαντικό να διαβάσετε διεξοδικά τις οδηγίες 
αυτού του εγχειριδίου, προκειμένου να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν μόνο για τις χώρες προορισμού, τα σύμβολα αναγνώρισης των 
οποίων αναγράφονται στο εξώφυλλο του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης και στην ίδια τη συσκευή. 
Ο κατασκευαστής sha/1 δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα που προκαλούνται 
από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής. 

Models: KT905.5BGL 

KT604.5BGL 

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες στο παρόν εγχειρίδιο που οφείλονται σε
σφάλματα εκτύπωσης ή μεταγραφής- τα σχέδια στα στοιχεία είναι καθαρά ενδεικτικά. Ο
Κατασκευαστής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα
προϊόντα που μπορεί να θεωρηθούν αναγκαίες ή χρήσιμες, επίσης προς το συμφέρον του
χρήστη, χωρίς να διακυβεύονται τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας των ίδιων των προϊόντων. Αυτή η εστία σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά ως συσκευή μαγειρέματος: οποιαδήποτε άλλη χρήση (όπως η θέρμανση χώρων)
πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά χωρίς 

συνεχή επίβλεψη. 

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 

από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, 

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή Jack 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/1 να παίζουν με τη 

συσκευή. 

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει/1 να 

γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΕΣΤΙΏΝ
TYPE: PCVZ 6170 

Model: KT604.5BGL 
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4 

1 

12 10 

1 Πολύ γρήγορος καυστήρας αερίου /WOK

2 Γρήγορος καυστήρας αερίου
3 Μειωμένος καυστήρας αερίου
ημιεπιπέδου 4 Καυστήρας αερίου
ημιεπιπέδου
5 Βοηθητικός καυστήρας αερίου
6 Στήριγμα βάσης τηγανιού 2F

7 Στήριγμα βάσης τηγανιού 1 F

8 Χειριστήριο καυστήρα αριθ. 2
9 Μπουτόν ελέγχου καυστήρα αριθ. 5
10 Μπουτόν ελέγχου καυστήρα αριθ. 1
11 Μπουτόν ελέγχου καυστήρα αριθ. 3
12 Καυστήρας n° 4 κουμπί ελέγχου
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TYPE: PCVZ 8790 

Model: KT905.5BGL 
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of 4000 W 

of 2800 W 

of 1400 W 

of 1750 W 

of 1000 W 
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Προσοχή: Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί μόνο για οικιακή χρήση και η απασχόληση
γίνεται από ιδιώτη.

Για να χρησιμοποιήσετε το 
στήριγμα ταψιού WOK μόνο στον 
καυστήρα αερίου ultra rapid. 
Τοποθετήστε το στο στήριγμα 
τηγανιού ultra rapid και 
βεβαιωθείτε για τη σταθερότητα 
(βλ. εικ. A). 

Fig.A 
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USE 

1) ΚΑΥΣΤΉΡΕΣ
Πάνω από κάθε κουμπί στον μπροστινό πίνακα
υπάρχει ένα διάγραμμα σε οθόνη. Το διάγραμμα αυτό
υποδεικνύει σε ποιον καυστήρα αντιστοιχεί το εν λόγω
κουμπί. Αφού ανοίξετε τη βρύση του δικτύου αερίου ή
της φιάλης αερίου, ανάψτε τους καυστήρες όπως
περιγράφεται παρακάτω:

- αυτόματη ηλεκτρική ανάφλεξη
Σπρώξτε και γυρίστε το κουμπί που αντιστοιχεί
στον επιθυμητό καυστήρα αριστερόστροφα
μέχρι να φτάσει στη θέση πλήρους
ενεργοποίησης (μεγάλη φλόγα εικ. 1 ) και, στη
συνέχεια, πιέστε το κουμπί.
- Ανάφλεξη καυστήρων εξοπλισμένων με
διάταξη αποτυχίας φλόγας

Τα κουμπιά των καυστήρων που είναι εξοπλισμένοι
με διάταξη διακοπής της φλόγας πρέπει να
περιστρέφονται αριστερόστροφα μέχρι να φτάσουν
στη θέση πλήρους ενεργοποίησης (μεγάλη φλόγα
εικ. 1) και να σταματήσουν. Τώρα πιέστε το εν λόγω
κουμπί και επαναλάβετε τις προαναφερθείσες
λειτουργίες.
Κρατήστε το κουμπί πατημένο για περίπου 10
δευτερόλεπτα μόλις ανάψει ο καυστήρας.
Σε περίπτωση τυχαίου σβησίματος της φλόγας,
απενεργοποιήστε την ανάφλεξη περιστρέφοντας το
κουμπί στη θέση off. Περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό
πριν ανάψετε ξανά τη φλόγα.
ΠΏΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΉΡΕΣ
Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις
προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση με τη
μικρότερη δυνατή κατανάλωση αερίου:
- να χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία για κάθε
καυστήρα (συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα και
την εικ. 2).
- Όταν το σκεύος φτάσει σε βρασμό, ρυθμίστε το
κουμπί στη θέση μειωμένης ταχύτητας (μικρή φλόγα
εικ. 1 ).
- Τοποθετείτε πάντα ένα καπάκι στα τηγάνια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τηγάνια με επίπεδο πυθμένα.

• 

• Closed position 

4
Full on 
position 

4 
Reduced rate 
position 

FIG.1 
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PowerW Pan (l) in cm 

4000 24 +26 

2800 20 + 22 

1400 16 + 18 

1750 16 + 18 

Καυστήρ
ες Ultra rapid

Rapid Rapid 

Semirapid red. 

Βοηθητικοί
ημιεπιθετικοί

1000 10 + 14 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- τα σπίρτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την ανάφλεξη των καυστήρων σε ένα b/ackout.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη
όταν χρησιμοποιούνται οι καυστήρες.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά στην
κοντινή περιοχή. Βεβαιωθείτε ιδιαίτερα ότι οι
λαβές των τηγανιών είναι σωστά τοποθετημένες
και προσέχετε τα τρόφιμα που απαιτούν λάδι και
λίπος για το μαγείρεμα, καθώς τα προϊόντα αυτά
μπορούν εύκολα να πάρουν φωτιά.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αεροζόλ κοντά στη
συσκευή όταν αυτή λειτουργεί.
- ff η ενσωματωμένη εστία διαθέτει καπάκι, τυχόν
χυμένα τρόφιμα πρέπει να απομακρύνονται
αμέσως από αυτό πριν το ανοίξετε. ff η συσκευή
διαθέτει γυάλινο καπάκι, αυτό μπορεί να σπάσει
όταν η εστία ζεσταθεί. Σβήνετε πάντα όλους τους
καυστήρες πριν κλείσετε το καπάκι.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
μειωμένες διανοητικές ή φυσικές ικανότητες ή
χωρίς εμπειρία στη χρήση ηλεκτρικών
συσκευών, εκτός εάν επιβλέπεται ή
καθοδηγείται από έναν ενήλικα που είναι
υπεύθυνος για τη φροντίδα και την ασφάλειά
τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να
παίζουν με τον εξοπλισμό.
- Δεν συνιστώνται δοχεία με μεγαλύτερο πλάτος
από τη μονάδα.
- Μην 'ξύνετε τα τηγάνια στο κρύσταλλο γιατί η
επιφάνεια παραμένει γρατζουνισμένη .

FIG.2 



USE 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ:

- η χρήση μιας συσκευής μαγειρέματος αερίου παράγει θερμότητα και υγρασία στον χώρο στον οποίο
είναι εγκατεστημένη. Συνεπώς, ο χώρος πρέπει να αερίζεται, διατηρώντας ελεύθερους τους φυσικούς
αεραγωγούς (βλέπε εικ. 3) και ενεργοποιώντας τη συσκευή μηχανικού αερισμού (απορροφητήρας ή
ηλεκτρικός ανεμιστήρας εικ. 4 και εικ. 5).

- Η εντατική και μακροχρόνια χρήση της συσκευής ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετο αερισμό. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με το άνοιγμα ενός παραθύρου ή με την αύξηση της ισχύος της μηχανικής συσκευής
εξαερισμού, εφόσον έχει εγκατασταθεί.
- Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τα τεχνικά/χαρακτηριστικά του προϊόντος γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο.

- Εφόσον δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πλέον αυτή τη συσκευή (ή να αντικαταστήσετε ένα παλιό
μοντέλο), πριν την πετάξετε, θέστε την εκτός λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την
προστασία της υγείας και την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθιστώντας τα επικίνδυνα
μέρη της ακίνδυνα, ειδικά για τα παιδιά που μπορεί να παίζουν σε μια εγκαταλελειμμένη συσκευή.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ξυπόλητοι.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη, λανθασμένη ή
παράλογη χρήση.

- Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία, ορισμένα μέρη της εστίας είναι πολύ ζεστά: αποφύγετε
να τα αγγίζετε.

- Μετά τη χρήση της εστίας, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι στην κλειστή θέση και κλείστε την κύρια βρύση
της παροχής αερίου ή της φιάλης αερίου.

- ff οι βρύσες αερίου δεν λειτουργούν σωστά, κα// το τμήμα σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Προσοχή:

Σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού της εστίας:

- κλείστε αμέσως όλους τους καυστήρες και
κάθε ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης και
απομονώστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος,

- μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής,

- μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

κατά τη λειτουργία οι επιφάνειες
εργασίας του χώρου μαγειρέματος
θερμαίνονται πολύ: κρατήστε τα παιδιά
μακριά!

(*) ΕΊΣΟΔΟΣ ΑΈΡΑ: ΒΛΈΠΕ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΙ 5 ΚΑΙ 6) 

FIG. 3 FIG.4 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Σημαντικό

αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το δίκτυο
αερίου και το ηλεκτρικό ρεύμα πριν εκτελέσετε
οποιαδήποτε εργασία c/eaning.

2) ΘΕΡΜΗ ΠΛΑΚΑ
Πλένετε περιοδικά την εστίες, το εμαγιέ στήριγμα
της αστεροειδούς λεκάνης, τα εμαγιέ καπάκια των
καυστήρων "A", "B" και "C" και τις κεφαλές των
καυστήρων "T" (βλ. εικ. 6 και 6/A) με χλιαρό
σαπουνόνερο. Θα πρέπει επίσης να καθαρίζονται
τα βύσματα "AC" και η ανίχνευση φλόγας "TC" (βλ.

εικ. 6). Καθαρίστε τα απαλά με μια μικρή νάιλον
βούρτσα όπως φαίνεται (βλ. εικ. 6/B) και αφήστε τα
να στεγνώσουν πλήρως. Μην πλένετε στο
πλυντήριο πιάτων. είναι πολύ σημαντικό να
καθαρίζετε την επιφάνεια σύντομα μετά από κάθε
χρήση, όταν το γυαλί είναι ακόμα χλιαρό.

Μην αφήνετε ξύδι, καφέ, γάλα, αλατισμένο νερό,

χυμό λεμονιού ή ντομάτας να παραμένουν σε
επαφή με τις εμαγιέ επιφάνειες για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.

Μην καθαρίζετε χρησιμοποιώντας λειαντικά
μεταλλικά καθαριστικά, λειαντικά σε σκόνη ή
διαβρωτικά σπρέι.

FIG. 6 

FIG. 6/A 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες οδηγίες, πριν
από την επανατοποθέτηση των εξαρτημάτων:

- Ελέγξτε ότι τα σημεία "Τ" της κεφαλής του
καυστήρα (εικ. 6) έχουν
να μην φράσσεται από ξένα σώματα.

- Ελέγξτε ότι το εμαγιέ καπάκι καυστήρα "A - B - C"

(fig. 6 - 6/A) έχουν τοποθετηθεί σωστά στο
κεφαλή καυστήρα. Πρέπει να είναι σταθερή.

- Μην πιέζετε τις βρύσες εάν είναι δύσκολο να
ανοίξουν ή να κλείσουν. Επικοινωνήστε με
την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας για
επισκευές.
- Το στήριγμα της λεκάνης πρέπει να
τοποθετηθεί στους κατάλληλους πείρους
κεντραρίσματος που επαληθεύουν την τέλεια
σταθερότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε πίδακες ατμού για τον
καθαρισμό του εξοπλισμού.

Σημείωση:

η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει
αλλαγή του χρώματος των καυστήρων λόγω
της υψηλής θερμοκρασίας. 

FIG. 6/8 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ

Η εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις των χειριστηρίων
και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται

μόνο από εξειδικευμένο μηχανικό.
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σωστά

σύμφωνα με τον ισχύοντα /α νόμο και τις οδηγίες
του κατασκευαστή.

Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να
προκαλέσει ζημιές σε άτομα, ζώα ή περιουσιακά
στοιχεία για τις οποίες ο Κατασκευαστής sha/1

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.
Κατά τη διάρκεια ζωής του συστήματος, οι

αυτόματες διατάξεις ασφαλείας ή ρύθμισης της
συσκευής μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από
τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπό του.
3) ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΊΑΣ

Ελέγξτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλή
κατάσταση

αφού αφαιρέσετε την εξωτερική συσκευασία και
τα εσωτερικά περιτυλίγματα γύρω από τα
διάφορα χαλαρά μέρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας,

μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και
επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.

Ποτέ μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (χαρτόνι,
σακούλες, αφρώδες πολυστυρένιο, καρφιά κ.λπ.)

σε απόσταση αναπνοής από τα παιδιά, καθώς
μπορούν να αποτελέσουν πιθανές πηγές
κινδύνου.

Οι διαστάσεις του ανοίγματος που έχει γίνει στο
πάνω μέρος του αρθρωτού ντουλαπιού και στο
οποίο θα εγκατασταθεί η θερμαινόμενη πλάκα
υποδεικνύονται είτε στην εικ. 7. Τηρείτε πάντα τις
μετρήσεις που δίνονται για το άνοιγμα στο οποίο
θα τοποθετηθεί η συσκευή (βλ. εικ. 7). Η συσκευή
ανήκει στην κατηγορία 3 και συνεπώς υπόκειται
σε όλες τις διατάξεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις που διέπουν τις συσκευές αυτές.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε mm)

KT604.5BGL 

KT905.5BGL 

y·-.. __ _ ·-.

A 

553 

833 

B 

473 

475 

C 

63.5 

62.5 

� horizontal 
wooden 
insert 

FIG. 7 
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D 

63.5 

62.5 

E 

173.5 min. 

73.5 min. 

Σημαντικό

F 

min. 70 mm

min. 70 mm 

η τέλεια εγκατάσταση, 

ρύθμιση ή μετατροπή της 

εστίας για τη χρήση άλλων 

αερίων απαιτεί έναν 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΓΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: η μη 

τήρηση αυτής της οδηγίας 

ακυρώνει την εγγύηση. 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4) ΣΤΕΡΈΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΉΣ ΠΛΆΚΑΣ
Η θερμαινόμενη πλάκα διαθέτει ειδική
στεγανοποίηση που εμποδίζει την είσοδο υγρών
στο ερμάριο. Τηρήστε αυστηρά τις παρακάτω
οδηγίες προκειμένου να εφαρμόσετε σωστά αυτή
τη σφράγιση:

- βγάλτε όλα τα κινητά μέρη της εστίας.

- Κόψτε τη σφραγίδα σε 4 μέρη του απαραίτητου
μήκους για να την τοποθετήσετε στις 4 άκρες του
κρυστάλλου.

- Αναποδογυρίστε την εστία και τοποθετήστε
σωστά τη σφραγίδα "E" (εικ. 8) κάτω από την άκρη
της ίδιας της εστίας, έτσι ώστε η εξωτερική
πλευρά της σφραγίδας να ταιριάζει απόλυτα με
την εξωτερική άκρη της εστίας. Τα άκρα των
λωρίδων πρέπει να εφαρμόζουν μεταξύ τους
χωρίς να επικαλύπτονται.

FIG. 8 

A 

FIG. 9 
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- Στερεώστε ομοιόμορφα και με ασφάλεια τη
στεγανοποίηση στην πλάκα, πιέζοντας τη στη
θέση της με τα δάχτυλα και αφαιρέστε τη
λωρίδα προστατευτικού χαρτιού από τη
στεγανοποίηση και τοποθετήστε την πλάκα
στην οπή που έχει γίνει στο ερμάριο.

- Τοποθετήστε την εστία μαγειρέματος στην οπή
της μονάδας και στερεώστε την στη θέση της με
τις κατάλληλες βίδες "F" των γάντζων
στερέωσης "G" (βλ. εικ. 10).

- Για να αποφύγετε την τυχαία επαφή με τον
υπερθερμαινόμενο πυθμένα της εστίας, κατά τη
διάρκεια της εργασίας, είναι απαραίτητο να
τοποθετήσετε ένα ξύλινο ένθετο, στερεωμένο με
βίδες, σε ελάχιστη απόσταση 70 mm από την
κορυφή (βλ. εικ. 7).

FIG.10 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφήνετε το γυαλί (Α) να
ακουμπάει απευθείας στην
επιφάνεια εργασίας.Το κάτω ράφι
(Β) είναι αυτό που πρέπει να
εφάπτεται με την επιφάνεια
εργασίας (βλ. εικ. 9).



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να λάβει υπόψη
του ότι η συσκευή ότι τα πλευρικά τοιχώματα
δεν πρέπει να είναι ψηλότερα από την ίδια την
πλάκα θέρμανσης/f. Επιπλέον, η πίσω πλευρά
wa/1, οι επιφάνειες που περιβάλλουν και
γειτνιάζουν με τη συσκευή πρέπει να αντέχουν
σε θερμοκρασία 90 °C.

Η κόλλα που χρησιμοποιείται για την
επικόλληση του π/λαστικού /αμινοχρώματος
στο ντουλάπι πρέπει να αντέχει σε
θερμοκρασία όχι /όσο 150 °C, διαφορετικά το /
αμινοχρώμα μπορεί να ξεκολλήσει.
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αυτή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με
συσκευή ικανή να αποβάλλει τα καυσαέρια της
καύσης. πρέπει επομένως να συνδεθεί
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες
προδιαγραφές εγκατάστασης. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες
διατάξεις που αφορούν τον εξαερισμό και τον
αερισμό.

5) ΕΞΑΕΡΙΣΜΌΣ ΧΏΡΟΥ
Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ο μόνιμος
αερισμός του χώρου στον οποίο είναι
εγκατεστημένη η συσκευή, ώστε να είναι
δυνατή η σωστή λειτουργία της ίδιας της
συσκευής. η απαραίτητη ποσότητα αέρα είναι
ότι
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που απαιτούνται για την κανονική καύση
αερίου και τον αερισμό του σχετικού χώρου, ο
όγκος του οποίου δεν πρέπει να είναι
μικρότερος από 20 m3 Ο αέρας πρέπει να
- ρέει φυσικά μέσω μόνιμων ανοιγμάτων στους
τοίχους του εν λόγω δωματίου. Τα ανοίγματα
αυτά πρέπει να εξαερίζουν τους καπνούς προς
τα έξω και η διατομή τους πρέπει να είναι
τουλάχιστον 100 cm2 (βλ. εικ. 3). Η κατασκευή
των ανοιγμάτων πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα
ίδια τα ανοίγματα δεν μπορούν ποτέ να
φράξουν. lΕπιτρέπεται επίσης ο έμμεσος
αερισμός με αέρα που αντλείται από
παρακείμενο χώρο, τηρουμένων αυστηρά των
ισχυουσών διατάξεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν οι καυστήρες της εστίας
μαγειρέματος είναι χωρίς θερμοστοιχείο
ασφαλείας, το άνοιγμα/έξοδος εξαερισμού
πρέπει να έχει ελάχιστη διατομή 200 cm2.

6) ΘΈΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΌΣ
Οι συσκευές μαγειρέματος αερίου πρέπει πάντα να
αποβάλλουν τα καυσαέρια της καύσης τους μέσω
απορροφητήρων. Αυτοί πρέπει να συνδέονται με
καπνοδόχους, καμινάδες ή κατευθείαν στο
εξωτερικό. l Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση
απορροφητήρα, μπορεί να τοποθετηθεί ένας
ηλεκτρικός ανεμιστήρας σε παράθυρο ή σε τοίχο
που βλέπει προς τα έξω (βλ. εικ. 4 ). Αυτός πρέπει να
ενεργοποιείται ταυτόχρονα με τη συσκευή (βλ. εικ.

5), εφόσον τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές
των ισχυουσών διατάξεων.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
7) ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΕΡΊΟΥ
Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, ελέγξτε ότι οι
τιμές στην πινακίδα δεδομένων/ που είναι
τοποθετημένη στην κάτω πλευρά της εστίας
αντιστοιχούν σε αυτές του δικτύου φυσικού
αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας.

Μια πινακίδα/ πάνω στη συσκευή υποδεικνύει τις
συνθήκες ρύθμισης: είδος αερίου και πίεση
λειτουργίας. Η σύνδεση αερίου πρέπει να είναι
σύμφωνη με τα σχετικά πρότυπα και τις ισχύουσες
διατάξεις.

Όταν η παροχή αερίου γίνεται μέσω αγωγών, η
συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο
παροχής αερίου:

- με άκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα. Οι συνδέσεις
αυτού του σωλήνα πρέπει να αποτελούνται από
εξαρτήματα με σπείρωμα σύμφωνα με τα πρότυπα.

- Με χαλκοσωλήνα. Οι συνδέσεις αυτού του
σωλήνα πρέπει να αποτελούνται από συνδέσμους
με μηχανικές σφραγίδες.

- Με εύκαμπτο σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα
χωρίς συγκόλληση. Το μήκος αυτού του σωλήνα
πρέπει να είναι το πολύ 2 μέτρα και οι σφραγίδες
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα.

Όταν το αέριο παρέχεται από φιάλη, η συσκευή
πρέπει να τροφοδοτείται από ρυθμιστή πίεσης
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να είναι
συνδεδεμένη:

- με χαλκοσωλήνα. Οι σύνδεσμοι αυτού του σωλήνα
πρέπει να αποτελούνται από συνδέσμους με
μηχανικές σφραγίδες.

- Με εύκαμπτο σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα
χωρίς συγκόλληση. Το μήκος αυτού του σωλήνα
πρέπει να είναι το πολύ 2 μέτρα και οι σφραγίδες
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές. Συνιστάται η
εφαρμογή του ειδικού προσαρμογέα στον
εύκαμπτο σωλήνα. Αυτός διατίθεται εύκολα από τα
καταστήματα και διευκολύνει τη σύνδεση με τη
θηλή του σωλήνα του ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη.

- Με ελαστικό σωλήνα εύκαμπτου σωλήνα σύμφωνα
με τα πρότυπα. Η διάμετρος αυτού του σωλήνα
πρέπει να είναι 8 mm και το μήκος του πρέπει να
είναι τουλάχιστον 400 mm και όχι περισσότερο από
1500 mm. Πρέπει να στερεώνεται σταθερά στη
θηλή του σωλήνα μέσω του σφιγκτήρα ασφαλείας
που ορίζεται από τα πρότυπα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
να θυμάστε ότι η ένωση εισόδου/εξόδου
αερίου στη συσκευή είναι κωνικού αρσενικού
τύπου αερίου 1I2 n σύμφωνα με τα πρότυπα
EN 10226. Η εγκατάσταση του σωλήνα από
ανοξείδωτο χάλυβα και του ελαστικού σωλήνα
πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν μπορεί ποτέ να
αγγίξει τα κινητά μέρη του εντοιχιζόμενου
ντουλαπιού (π.χ. συρτάρια). Επιπλέον, δεν
πρέπει να διέρχεται μέσα από διαμερίσματα
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
σκοπούς αποθήκευσης.

Κατά τη χρήση ελαστικού σωλήνα λάστιχου,

πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι
ακόλουθες οδηγίες:

- κανένα μέρος του σωλήνα δεν πρέπει να
μπορεί να ακουμπήσει
μέρη των οποίων η θερμοκρασία
υπερβαίνει τους 90 oc.

-Ο σωλήνας δεν πρέπει να τραβιέται ή να συστρέφεται,
να στραγγαλίζεται ή να κάμπτεται.
-Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές άκρες ή
γωνίες.
-Πρέπει να είναι εύκολη η επιθεώρηση ολόκληρου του
μήκους του σωλήνα για να ελέγχεται η κατάσταση
φθοράς του.
-Ο σωλήνας πρέπει να αντικαθίσταται εντός της
ημερομηνίας που αναγράφεται στον σωλήνα.

Σημαντικό

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις διατάξεις
των υποκανονισμών των ευρωπαϊκών
οδηγιών:

- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
8) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ

Σημαντικό

η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται για
τραυματισμούς ατόμων ή ζώων ή υλικές
ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη
εγκατάσταση.

Οι ηλεκτρικές/ηλεκτρικές/ συνδέσεις της
συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πρότυπα.
Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, ελέγξτε ότι:
- η τάση ταιριάζει με την τιμή που αναγράφεται στην
πινακίδα προδιαγραφών και η διατομή των
καλωδίων του ηλεκτρικού συστήματος μπορεί να
υποστηρίξει το φορτίο, το οποίο επίσης αναγράφεται
στην πινακίδα προδιαγραφών.
- η ηλεκτρική χωρητικότητα του δικτύου και των
πριζών ρεύματος ταιριάζει με τη μέγιστη ονομαστική
ισχύ της συσκευής (συμβουλευτείτε την ετικέτα
δεδομένων που είναι τοποθετημένη στην κάτω
πλευρά της εστίας).
- η πρίζα ή το σύστημα διαθέτει αποτελεσματική
σύνδεση γείωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και πρότυπα. Ο κατασκευαστής
αποποιείται κάθε ευθύνη για τη μη τήρηση των
διατάξεων αυτών.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο
ηλεκτρικό δίκτυο με πρίζα:
- Τοποθετήστε ένα τυποποιημένο βύσμα "C" κατάλληλο
για το αναφερόμενο φορτίο.
στην ετικέτα δεδομένων στο καλώδιο. Τοποθετήστε τα
καλώδια σύμφωνα με την εικόνα 11, προσέχοντας να
τηρήσετε τις ακόλουθες αντιστοιχίες:

Letter L (live) = brown wire; 

Letter N (neutral)= blue wire; 

earth symbol @ = green - yellow wire.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
τοποθετείται έτσι ώστε κανένα τμήμα του να μην
μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία 90 °C.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μειώσεις,
προσαρμογείς ή διακλαδώσεις για τη σύνδεση,
καθώς αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
λανθασμένες επαφές και να οδηγήσουν σε
επικίνδυνη υπερθέρμανση.
- Η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά την
ενσωματωμένη. Όταν η συσκευή είναι
συνδεδεμένη κατ' ευθείαν στο δίκτυο ηλεκτρικού
ρεύματος:
- εγκαταστήστε έναν παντοιοπολικό διακόπτη
μεταξύ της συσκευής και του δικτύου ρεύματος.
Ο εν λόγω διακόπτης πρέπει να
διαστασιολογηθεί, σύμφωνα με 11 

τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης.
- Να θυμάστε ότι το καλώδιο γείωσης δεν πρέπει να
διακόπτεται από τον διακόπτη.
- Για βέλτιστη ασφάλεια, η ηλεκτρική σύνδεση
μπορεί επίσης να προστατεύεται από έναν
διαφορικό διακόπτη υψηλής ευαισθησίας.
Σας συνιστούμε να στερεώσετε το σχετικό
κιτρινοπράσινο καλώδιο γείωσης σε ένα
αποτελεσματικό σύστημα γείωσης. Πριν από
την εκτέλεση οποιουδήποτε σέρβις στο
ηλεκτρικό μέρος της συσκευής, αυτή πρέπει
οπωσδήποτε να αποσυνδεθεί από το
ηλεκτρικό δίκτυο.

ff η εγκατάσταση απαιτεί τροποποιήσεις στο
ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού ή αν η πρίζα
είναι ασυμβίβαστη με το π/υ της συσκευής,

αναθέστε τις αλλαγές ή τις αντικαταστάσεις
σε επαγγελματία. Ειδικότερα, το άτομο αυτό
πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι το τμήμα των
καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλο για την
ισχύ που απορροφά η συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και τις σχετικές 
τροποποιήσεις. Συνεπώς, το προϊόν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών οδηγιώνπου ισχύουν σχετικά με: 
- ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC),

- ασφάλεια (LVD),

- περιορισμός της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών (RoHS),

- Οικολογικός σχεδιασμός (ERP).

FIG.11 



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από το
ηλεκτρικό δίκτυο πριν κάνετε οποιαδήποτε
ρύθμιση. Όλες οι θάλασσες/ες πρέπει να
αντικαθίστανται από τον τεχνικό στο τέλος κάθε
ρύθμισης ή κανονισμού.
Οι καυστήρες μας δεν απαιτούν ρύθμιση του
πρωτεύοντος αέρα.
9) ΤΑΠΣ
Ρύθμιση "μειωμένου ρυθμού"

- Ανάψτε τον καυστήρα και γυρίστε το σχετικό
κουμπί στη θέση "Μειωμένος ρυθμός" (μικρή
φλόγα εικ. 1 ).

- Αφαιρέστε το κουμπί "M" (εικ. 12 και 12/A) της
βρύσης, το οποίο πιέζεται απλώς στη ράβδο του.

Η παράκαμψη για τη ρύθμιση του ελάχιστου
ρυθμού μπορεί να είναι: δίπλα στη βρύση (εικ. 12)

ή στο εσωτερικό του άξονα. Σε κάθε περίπτωση, η
πρόσβαση στη ρύθμιση μπορεί να γίνει με την
εισαγωγή ενός μικρού κατσαβιδιού "D" δίπλα στη
βρύση (εικ. 12) ή στην οπή "C" στο εσωτερικό του
άξονα της βρύσης (εικ. 12/A). Περιστρέψτε τη βίδα
του γκαζιού προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά
μέχρι να ρυθμιστεί επαρκώς η φλόγα του
καυστήρα στη θέση "Μειωμένος ρυθμός".

Η φλόγα δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλή: η
χαμηλότερη μικρή φλόγα πρέπει να είναι
συνεχής και σταθερή. Επανασυναρμολογήστε
τα διάφορα εξαρτήματα.
Εξυπακούεται ότι μόνο οι καυστήρες που
λειτουργούν με G20 πρέπει να υποβληθούν στις
προαναφερθείσες ρυθμίσεις. Η βίδα πρέπει να
είναι πλήρως κλειδωμένη όταν οι καυστήρες
λειτουργούν με G30 ή G31 (περιστροφή c/
lockwise). 

ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΡΥΣΏΝ
Εάν μια βρύση είναι βιδωμένη, μην

και ζητήστε τεχνική βοήθεια.

C 

�� 

FIG.12 FIG. 12/A 
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
10) ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΥΤΉΡΩΝ
Οι καυστήρες μπορούν να προσαρμοστούν σε
διαφορετικούς τύπους αερίου με την τοποθέτηση
εγχυτήρων κατάλληλων για τον εκάστοτε τύπο
αερίου. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε πρώτα τις
κορυφές των καυστήρων χρησιμοποιώντας ένα
κλειδί "B". Τώρα ξεβιδώστε τον εγχυτήρα "A" (βλ.
εικ. 13) και τοποθετήστε στη θέση του έναν εγχυτήρα
που αντιστοιχεί στον χρησιμοποιούμενο τύπο
αερίου.
Συνιστάται να σφίξετε δυνατά τον εγχυτήρα στη θέση
του.
Μετά την αντικατάσταση των εγχυτήρων, οι
καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται όπως εξηγείται
στην ενότητα

παράγραφοι 9. Ο τεχνικός πρέπει να επαναφέρει
τυχόν σφραγίδες στις διατάξεις ρύθμισης ή
προρύθμισης.
Ο φάκελος με τους εγχυτήρες και τις ετικέτες
μπορεί να περιλαμβάνεται στο κιτ ή να διατίθεται/
στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών.
Για λόγους ευκολίας, ο πίνακας ονομαστικών
τιμών παραθέτει επίσης τις θερμικές εισόδους των
καυστήρων, τη διάμετρο των εγχυτήρων και τις
πιέσεις λειτουργίας των διαφόρων τύπων αερίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ
BURNERS NORMAL NORMAL INJECTOR NOMINAL HEAT INPUT (W) 

GAS PRESSURE RATE DIAMETER 

No DESCRIPTION mbar g/h 1/h 1/100 mm Min. Max. EEaasburner* 

G30- BUTANE 28- 30 30 291 100 B 1800 4000 
1 ULTRA RAPID G31 - PROPANE 37 30 286 100 B 1800 4000 54,3% 

G20 - NA TU RAL 20 20 381 145 A 1800 4000 

G30- BUTANE 28- 30 30 203 83 900 2800 
2 RAPID G31 - PROPANE 37 30 200 83 900 2800 59,8 % 

G20 - NATURAL 20 20 267 117 Y 900 2800 

SEMI-RAPID G30- BUTANE 28-30 30 102 58 550 1400 
3 

REDUCED 
G31 - PROPANE 37 30 100 58 550 1400 57,8 % 
G20 - NATURAL 20 20 133 85Y 550 1400 

G30- BUTANE 28- 30 30 127 68 550 1750 
4 

SEMI-RAPID 
G31 - PROPANE 37 30 125 68 550 1750 56,2 % 
G20 -NATURAL 20 20 167 98 Z 550 1750 

G30- BUTANE 28- 30 30 73 51 450 1000 
5 AUXILIARY G31 -PROPANE 37 30 71 51 450 1000 N.A. 

G20 - NATURAL 20 20 95 75X 450 1000 

*Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 66/2014 μέτρα της ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας2009/125/ΕΚ, η
απόδοση (καυστήρας EEgas) υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 30-2-1 τελευταία αναθεώρηση με
την G20.

0 

0 

0 

8 

ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΉΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΊΑ

0 
0 

0 

0 

1 FIG. 13 1 
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ΤΎΠΟΣ
ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΗΣ

ΠΛΆΚΑΣ

Gas hot plate 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΎΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΚΑΛΩΔΊΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

H05 RR- F 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΉ
ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Section 3 x 0.75 mm
2 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Εάν αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, ο εγκαταστάτης πρέπει να αφήσει το καλώδιο
γείωσης (Β) μακρύτερο από τους αγωγούς φάσης (εικ. 14) και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις
που δίνονται στην παράγραφο 8.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΊΤΑΙ
ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΑ ΆΤΟΜΑ.

Σε περίπτωση βλάβης ή κοπής του
καλωδίου, απομακρυνθείτε από το
καλώδιο και μην το αγγίζετε.
Επιπλέον, ο αντιδραστήρας δεν
πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος
από την πρίζα και να μην είναι
ενεργοποιημένος. Καλέστε το
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις για την αποκατάσταση του
προβλήματος.

14 
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΈΤΑ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Model: KT604.5BGL 

Category = ll2H3+ 

G 30 - Butane 28 - 30 mbar 
G 31 - Propane 37 mbar 
G 20 - Natural 20 mbar 

L Qn Natural Gas rate = 9.55 kW 
L Qn LPG Gas rate = 694 (G30) 

682 (G31) 

Voltage = 220 - 230 V ~ 
Frequency = 50 - 60 Hz 

Model: KT905.5BGL 

Category = l 12H3+ 

G 30 - Butane 28 - 30 mbar 
G 31 - Propane 37 mbar 
G 20 - Natural 20 mbar 

L Qn Natural Gas rate = 10.95 kW 
L Qn LPG Gas rate = 796 (G30) 

782 (G31) 

Voltage = 220 - 230 V ~ 
Frequency = 50 - 60 Hz 

ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ ΑΕΡΊΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Σε περίπτωση προσαρμογής της εστίας σε
άλλο τύπο αερίου, λειτουργήστε όπως
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης και
εγκατάστασης και αντικαταστήστε τη
λάμπα/ στο κάτω μέρος με αυτή που
παρέχεται στην εφεδρική σακούλα.

15 



ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ
ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ
Πριν βγει από το εργοστάσιο, αυτή η συσκευή θα έχει ελεγχθεί και ρυθμιστεί από εξειδικευμένο προσωπικό,

προκειμένου να εγγυηθεί τις καλύτερες επιδόσεις.

Τυχόν επισκευές ή ρυθμίσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν στη συνέχεια, μπορούν να πραγματοποιηθούν
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και φροντίδα.

Για το λόγο αυτό, επικοινωνείτε πάντα με τον Αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης μετά την
πώληση, όταν απαιτούνται επισκευές ή ρυθμίσεις, διευκρινίζοντας τον τύπο της βλάβης και το μοντέλο της
συσκευής που έχετε στην κατοχή σας.

Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι γνήσια ανταλλακτικά διατίθενται μόνο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης μετά την
Πώληση και τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στην ετικέτα δεδομένων που τοποθετείται στο κατώτερο μέρος της
συσκευής και στην ετικέτα συσκευασίας.

Οι παραπάνω πληροφορίες δίνουν στον τεχνικό βοηθό τη δυνατότητα να αποκτήσει κατάλληλα ανταλλακτικά
και μια βαριά επέμβαση. Σας προτείνουμε να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

MARK: KLUGMANN

MODEL· ..................................................................... . 

SERIES· ..................................................................... . 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Αυτή η οδηγία αποτελεί το πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής ισχύος της επιστροφής και ανακύκλωσης των 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 
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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
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