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 Περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα, τα 
εξαρτήματα , τα ανταλλακτικά και  το σέρβις θα βρείτε 
στο διαδίκτυο (Internet): www.gaggenau-home.com και  
στο online-shop: www.gaggenau-eshop.com
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m Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. 
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και 
συναρμολόγησης καθώς επίσης και την κάρτα 
συσκευής για μια αργότερη χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.
Ελέγχτε τη συσκευή πρίν αφαιρέσετε το 
περιτύλιγμα. Σε περίπτωση που έχει υποστεί 
ζημία κατα τη διάρκεια της μεταφοράς, μη 
συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα, να 
επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Σέρβις και να 
ενημερώσετε γραπτώς τις ζημιές που 
προκλήθηκαν, σε αντίθετη περίπτωση θα 
χάσετε το δικαίωμα για οποιαδήποτε 
αποζημίωση.
Η παρούσα συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που 
περιλαμβάνονται.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την 
οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την 
παρασκευή φαγητών και ποτών. Η διαδικασία 
παρασκευής πρέπει να επιτηρείται. Μία 
σύντομη διαδικασία παρασκευής πρέπει να 
επιβλέπεται χωρίς διακοπή. Χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για τη 
λειτουργία με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή 
ένα τηλεχειριστήριο.
Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με 
μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές 
ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, 
όταν επιτηρούνται ή εάν έχουν λάβει σχετικές 
οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 
από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους και έχουν κατανοήσει τους 
κινδύνους που μπορούν να προκύψουν.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από 
το χρήστη δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 
8 ετών και άνω και επιτηρούνται.
Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών 
μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο 
σύνδεσης.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!
▯ Το καυτό λάδι και λίπος παίρνουν γρήγορα 

φωτιά. Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση 
το καυτό λάδι και λίπος. Μη σβήνετε ποτέ 
τη φωτιά με νερό. Απενεργοποιήστε την 
εστία μαγειρέματος. Σβήνετε τις φλόγες 
προσεκτικά με ένα καπάκι, μια κουβέρτα 
πυρόσβεσης ή κάτι παρόμοιο. 

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

▯ Οι εστίες μαγειρέματος ζεσταίνονται πάρα 
πολύ. Μην ακουμπάτε ποτέ εύφλεκτα 
αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών. Μην 
τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη βάση 
εστιών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

▯ Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ. Μην 
αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή 
κουτιά σπρέι σε συρτάρια απευθείας κάτω 
από τη βάση εστιών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

▯ Η βάση εστιών απενεργοποιείται από μόνη 
της και ο χειρισμός της δεν είναι πλέον 
δυνατός. Αργότερα μπορεί να 
ενεργοποιηθεί αθέλητα. Κατεβάστε την 
ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 
Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος εγκαύματος!
▯ Οι εστίες μαγειρέματος και το περιβάλλον 

τους, ιδιαίτερα το πλαίσιο του πεδίου 
μαγειρέματος, ζεσταίνονται πάρα πολύ. 
Μην ακουμπήσετε ποτέ τις καυτές 
επιφάνειες. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Κίνδυνος εγκαύματος!

▯ Η εστία μαγειρέματος θερμαίνει, αλλά η 
ένδειξη δε λειτουργεί. Κατεβάστε την 
ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 
Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος εγκαύματος!

▯ Τα αντικείμενα από μέταλλο ζεσταίνονται 
πάνω στη βάση εστιών πολύ γρήγορα. Μην 
τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα, 
όπως π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και 
καπάκια πάνω στη βάση εστιών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

▯ Μετά από κάθε χρήση, πάντα να σβήνετε τη 
βάση εστιών με τον κύριο διακόπτη. Μην 
περιμένετε να σβήσει αυτόματα η βάση 
εστιών επειδή δεν υπάρχει σκεύος.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
▯ Οι ακατάλληλες επισκευές είναι 

επικίνδυνες. Μόνο ένας τεχνικός του 
τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, 
εκπαιδευμένος από εμάς, επιτρέπεται να 
εκτελέσει τις επισκευές και να 
αντικαταστήσει τα χαλασμένα καλώδια 
σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, 
τραβήξτε το ρευματολήπτη (φις) από την 
πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την 
ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 
Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

▯ Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να 
προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μη 
χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού 
υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης 
ατμού.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

▯ Μια ελαττωματική συσκευή μπορεί να 
προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην 
ενεργοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. 
Τραβήξτε το ρευματολήπτη (φις) από την 
πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την 
ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 
Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

▯ Τα σπασίματα ή τα ραγίσματα στην 
υαλοκεραμική πλάκα μπορούν να 
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Κατεβάστε 
την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 
Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

Ηλεκτρομαγνητικοί κίνδυνοι!
Αυτή η συσκευή τηρεί τους κανονισμούς 
ασφαλείας και την ηλεκτρομαγνητική 

Κίνδυνος βλάβης!
Αυτή η βάση εστιών διαθέτει έναν ανεμιστήρα 
στο κάτω τμήμα της. Σε περίπτωση που υπάρχει 
κάποιο συρτάρι κάτω από τη βάση εστιών, δεν 
πρέπει να φυλάσσονται μικρά αντικείμενα ή 
χαρτιά, αν απορροφηθούν μπορεί να χαλάσει ο 
ανεμιστήρας ή να προκληθεί βλάβη στη ψύξη.
Ανάμεσα στο περιεχόμενο του συρταριού και 
στην είσοδο του ανεμιστήρα πρέπει να αφήσετε 
μια απόσταση τουλάχιστον 2 cm.

Κίνδυνος τραυματισμού!
▯ Κατά το μαγείρεμα στο λουτρό νερού 

μπορεί η βάση εστιών και το μαγειρικό 
σκεύος να ραγίσουν από την 
υπερθέρμανση. Το μαγειρικό σκεύος στο 
λουτρό νερού δεν επιτρέπεται να ακουμπάει 
απευθείας τον πάτο κατσαρόλας. 
Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη 
ανθεκτικά στη θερμότητα.

Κίνδυνος  τραυματισμού!

▯ Οι κατσαρόλες μπορεί να πεταχτούν 
ξαφνικά ψηλά, όταν υπάρχει υγρό μεταξύ 
του πάτου της κατσαρόλας και της εστίας 
μαγειρέματος. Κρατάτε την εστία 
μαγειρέματος και τον πάτο της 
κατσαρόλας πάντοτε στεγνά.

Αιτίες βλαβών

Προσοχή!

– Οι τραχείς βάσεις των σκευών μπορεί  να ραγίσουν 
τη βάση εστιών.

– Ποτέ μην τοποθετείτε άδεια σκεύη στις εστίες. 
Μπορεί να προκληθεί βλάβη.

– Μην τοποθετείτε θερμά σκεύη πάνω στο πεδίο 
χειρισμού, στην περιοχή των ενδείξεων ή στο πλαίσιο 
της βάσης εστιών . Μπορεί να προκληθεί βλάβη .
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συμβατότητα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που έχουν 
εμφυτεύσεις βηματοδοτών ή αντλίες ινσουλίνης 
δεν πρέπει να πλησιάζουν κοντά όταν 
χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή. Είναι αδύνατο 
να διασφαλιστεί ότι το 100% τέτοιων 
μηχανισμών που κυκλοφορούν στην αγορά 
πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ότι δεν 
παράγουν παρεμβολές που θέτουν σε κίνδυνο 
τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Επίσης, 
είναι πιθανό να υπάρξουν ενοχλήσεις και σε 
άτομα με άλλα είδη μηχανισμών, όπως είναι τα 
ακουστικά βαρηκοΐας.

– Η πτώση σκληρών ή αιχμηρών αντικειμένων πάνω 
στη βάση εστιών μπορεί  να προκαλέσει βλάβη . 

– Το αλουμινόχαρτο και τα πλαστικά σκεύη λιώνουν 
πάνω σε θερμές εστίες. Δεν συνιστάται η  χρήση 
προστατευτικών φύλλων στη βάση εστιών.



Γενική άποψη

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τις πιο συχνές βλάβες :

Προστασία περιβάλλοντος

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη  συσκευασία και 
αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον .

Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες 
προστασίας του περιβάλλοντος

Συμβουλές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας

▯ Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με 
επίπεδους πάτους. Οι ανεπίπεδοι πάτοι αυξάνουν 
την κατανάλωση ενέργειας .

▯ Χρησιμοποιείτε για μικρές ποσότητες μια μικρή 
κατσαρόλα . Μια μεγάλη, μόνο  λίγο γεμάτη 
κατσαρόλα χρειάζεται πολύ ενέργεια.

▯ Κλείνετε τις κατσαρόλες πάντοτε μ’ ένα κατάλληλο 
καπάκι. Στο μαγείρεμα χωρίς καπάκι χρειάζεστε 
τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια.

▯ Μαγειρεύετε με λίγο  νερό . Αυτό εξοικονομεί 
ενέργεια. Στα λαχανικά διατηρούνται οι βιταμίνες 
και οι ανόργανες ουσίες.

▯ Ρυθμίστε έγκαιρα μια χαμηλότερη  βαθμίδα ισχύος .

Βλάβες Αιτία Λύση

Λεκέδες Τρόφιμα που έχουν υπερχειλίσει Απομακρύνετε αμέσως τα τρόφιμα που υπερχειλίζουν με την ξύστρα 
εστίας.

Ακατάλληλα προϊόντα καθαριότη
τας

Χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαριότητας κατάλληλα για τη βάση εστιών.

Χαράξεις Αλάτι, ζάχαρη και χώμα Μην χρησιμοποιείτε τη βάση εστιών σαν δίσκο ή πάγκο εργασίας.

Οι τραχείς βάσεις των σκευών χαρά
ζουν τη βάση εστιών.

Ελέγχετε τα σκεύη.

Ξεθώριασμα Ακατάλληλα προϊόντα καθαριότη
τας

Χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαριότητας κατάλληλα για τη βάση εστιών.

Τριβή των σκευών Σηκώστε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια για να τα μετακινήσετε σε άλλο 
μέρος.

Αποφλοιώσεις Ζάχαρη, συστατικά με υψηλή περιε-
κτικότητα σε ζάχαρη

Απομακρύνετε αμέσως τα τρόφιμα που υπερχειλίζουν με την ξύστρα 
εστίας.

Αυτή η συσκευή έχει σημανθεί σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών 
και  ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (WEEE – 
waste electrical and electronic equipment). Η 
οδηγία καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση 
και  αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σε 
όλη  την ΕΕ .
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Μαγείρεμα με επαγωγή

Πλεονεκτήματα

Στο  μαγείρεμα με επαγωγή δημιουργείται η θερμότητα 
απευθείας στον πάτο της κατσαρόλας . Αυτό  έχει για 
εσάς πολλά πλεονεκτήματα:

▯ Οικονομία χρόνου στο μαγείρεμα και ψήσιμο. Τα 
μαγειρικά σκεύη  ζεσταίνονται απευθείας.

▯ Οικονομία ενέργειας.

▯ Ευκολότερη φροντίδα και καθαρισμός. Τα 
υπερχειλισμένα φαγητά δεν καίγονται τόσο  
γρήγορα .

▯ Ελεγχόμενη παροχή θερμότητας και ασφάλεια. 
Η επαγωγή δημιουργεί ή διακόπτει την παροχή 
θερμότητας αμέσως μετά από  κάθε χειρισμό. Η 
θέρμανση διακόπτεται, όταν κατεβάσετε το 
μαγειρικό σκεύος από την εστία μαγειρέματος, 
επίσης και  όταν η εστία μαγειρέματος είναι ακόμα 
ενεργοποιημένη.

Μαγειρικά σκεύη

Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος

Χρησιμοποιείτε μόνο σιδηρομαγνητικά μαγειρικά σκεύη 
από εμαγιέ χάλυβα , χυτοσίδηρο ή ειδικά μαγειρικά 
σκεύη επαγωγής από  ανοξείδωτο  χάλυβα .

Ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος

Μη χρησιμοποιείτε  μαγειρικά σκεύη από συνηθισμένο 
ανοξείδωτο χάλυβα, γυαλί , κεραμικό, χαλκό  ή αλουμίνιο.

Έλεγχος μαγειρικού σκεύους

Το μαγειρικό  σας σκεύος είναι κατάλληλο, όταν ο πάτος 
της κατσαρόλας ή του τηγανιού έλκονται από έναν 
μαγνήτη . Οι κατασκευαστές κατσαρολών χαρακτηρίζουν 
κανονικά τα κατάλληλα για επαγωγή  μαγειρικά σκεύη.

Άδεια μαγειρικά σκεύη ή μαγειρικά σκεύη με λεπτό 
πάτο

ã Κίνδυνος εγκαύματος!

Μη ζεσταίνεται άδεια μαγειρικά σκεύη  ή μαγειρικά 
σκεύη με λεπτό  πάτο . Ένα άδειο μαγειρικό σκεύος 
μπορεί να θερμανθεί  τόσο  γρήγορα , ώστε  η λειτουργία 
απενεργοποίησης για λόγους ασφαλείας να μην 
ενεργοποιηθεί έγκαιρα και να προκύψει μια υψηλή 
θερμοκρασία . Ο πάτος του σκεύους μπορεί να λιώσει και 
να καταστρέψει την υαλοκεραμική πλάκα της βάσης 
εστιών . Μην ακουμπήσετε το καυτό μαγειρικό σκεύος 
και απενεργοποιήστε την εστία μαγειρέματος . Σε 
περίπτωση  που η βάση εστιών, αφού κρυώσει η εστία 
μαγειρέματος , δε λειτουργεί, καλέστε την υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Αναγνώριση κατσαρόλας

Η θέση, το  μέγεθος και το σχήμα του χρησιμοποιούμενου 
μαγειρικού σκεύους αναγνωρίζεται αυτόματα από τη 
βάση εστιών . Κατάλληλα είναι μεγέθη με μια διάμετρο  
από 90 έως 340 mm.

Υπόδειξη : Οι ενδείξεις των εστιών μαγειρέματος μπορεί  
να διαφέρουν από  το  πραγματικό μέγεθος και σχήμα του 
μαγειρικού σκεύους. Αυτό είναι  κάτι  το κανονικό και δεν 
επηρεάζει τη λειτουργία της βάσης εστιών .
7

Πάτος του μαγειρικού σκεύους

Η σύσταση  του πάτου του μαγειρικού σκεύους μπορεί  να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα του μαγειρέματος . Το υλικό  
του πάτου του μαγειρικού σκεύους πρέπει να μοιράζει 
ομοιόμορφα τη  θερμότητα. Κατάλληλος είναι π .χ . ένας 
πάτος "σάντουιτς" από ανοξείδωτο χάλυβα .



Για να γνωρίσετε τη συσκευή

Βάση εστιών

Η βάση εστιών διαθέτει  μια επαγωγή συνολικής 
επιφάνειας. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα μαγειρικά 
σκεύη κατά βούληση  πάνω στη  συνολική χρήσιμη  
επιφάνεια μαγειρέματος . Η θέση, το  μέγεθος και το 
σχήμα του χρησιμοποιούμενου μαγειρικού  σκεύους 
αναγνωρίζεται αυτόματα .

Υπόδειξη: Σε κάθε πλευρά της βάσης εστιών μπορούν 
να βρίσκονται ταυτόχρονα σε λειτουργία μόνο 2 εστίες 
μαγειρέματος.

Οθόνη αφής

Ο χειρισμός της οθόνης αφής μπορεί να γίνει εύκολα με 
τα δάκτυλά σας. Ενεργοποιήστε την επιθυμητή 
λειτουργία , ακουμπώντας σύντομα τις αντίστοιχες 
επιφάνειες της οθόνης ενδείξεων ή περιοχές εντός της 
οθόνης .

Υπόδειξη : Η εκάστοτε λειτουργία ενεργοποιείται, αφού 
πρώτα απομακρύνετε το δάκτυλο.

Προσοχή! Μην τοποθετείτε ποτέ καυτά μαγειρικά 
σκεύη στην περιοχή της οθόνης αφής . Το ηλεκτρονικό 
σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί.

Υπόδειξη : Κρατάτε την οθόνη ενδείξεων πάντοτε 
στεγνή. Η υγρασία επηρεάζει τη λειτουργία .
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Ενδείξεις των εστιών μαγειρέματος

Αναγνωρισμένη εστία μαγειρέματος

Επιλεγμένη  εστία μαγειρέματος

Ενεργοποιημένη  εστία μαγειρέματος

Άλλες  ενδείξεις

Λειτουργία κύλισης (scroll)

Με τη λειτουργία κύλισης (scroll) μπορείτε να αλλάξετε 
διάφορες τιμές ρύθμισης, όπως βαθμίδα ισχύος , 
διάρκεια και χρόνος , καθώς επίσης και περαιτέρω τιμές 
στο μενού επιλογών.

Επιλέξτε  πρώτα την τιμή, που  θέλετε να ρυθμίσετε. 
Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων και 
περάστε ελαφρά με το δάκτυλο προς τα επάνω ή προς 
τα κάτω.

Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας

Η βάση εστιών διαθέτει για κάθε πλευρά μια ένδειξη  
υπόλοιπης θερμότητας f , η οποία δείχνει τις εστίες 
μαγειρέματος που είναι  ακόμα ζεστές. Μην ακουμπήστε 
τις εστίες μαγειρέματος ή την πλευρά της βάσης εστιών 
με αυτή την ένδειξη. Ακόμα και  όταν η βάση εστιών είναι 
ήδη απενεργοποιημένη, το f παραμένει αναμμένο, όσο οι 
εστίες μαγειρέματος  είναι ακόμα ζεστές.

Η εμφανιζόμενη εστία 
μαγειρέματος αναγνωρίστηκε. Για 
την επιλογή της εστίας 
μαγειρέματος ακουμπήστε το 
σύμβολο # .

Η εμφανιζόμενη εστία 
μαγειρέματος επιλέχθηκε. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη  
βαθμίδα ισχύος .

Η εμφανιζόμενη εστία 
μαγειρέματος ενεργοποιήθηκε. 
Στην ένδειξη ανάβει η ρυθμισμένη  
βαθμίδα ισχύος .

Η εμφανιζόμενη εστία 
μαγειρέματος δεν μπορεί να 
ρυθμιστεί.
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Οι αιτίες μπορεί να είναι:

▯ Σε κάθε πλευρά της βάσης 
εστιών μπορεί να βρίσκονται 
ταυτόχρονα σε λειτουργία 
μόνο 2 εστίες μαγειρέματος .

▯ Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι  
κατάλληλο για επαγωγή .



Ρύθμιση της βάσης εστιών

Σε αυτό το κεφάλαιο μαθαίνετε, πως να ρυθμίζετε τις 
εστίες μαγειρέματος. Στον πίνακα ρύθμισης θα βρείτε 
βαθμίδες ισχύος και χρόνους μαγειρέματος  για διάφορα 
φαγητά .

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
της βάσης εστιών

Με τον κεντρικό διακόπτη ενεργοποιείτε και 
απενεργοποιείτε τη  βάση εστιών .

Ενεργοποίηση : Ακουμπήστε το σύμβολο # . Η ένδειξη 
πάνω από τον κεντρικό διακόπτη ανάβει. Μετά από ένα 
σύντομο χρόνο ενεργοποίησης η βάση εστιών βρίσκεται 
σε ετοιμότητα λειτουργίας .

Απενεργοποίηση: Ακουμπήστε το σύμβολο #. Η ένδειξη 
στην οθόνη ενδείξεων σβήνει. Όλες οι εστίες 
μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες. Η κατάσταση 
αναμονής είναι ενεργοποιημένη. Βλέπε στο  κεφάλαιο 
Κατάσταση αναμονής.

Η ένδειξη θερμότητας παραμένει αναμμένη, μέχρι  να 
κρυώσουν οι εστίες μαγειρέματος.

Υπόδειξη: Η βάση εστιών απενεργοποιείται  αυτόματα , 
όταν όλες οι εστίες μαγειρέματος είναι 
απενεργοποιημένες πάνω από 60 δευτερόλεπτα και δεν 
πραγματοποιήσετε καμία ρύθμιση στην οθόνη αφής.

Κατάσταση ηρεμίας

Μόλις απενεργοποιήσετε τη βάση εστιών, ενεργοποιείται 
για μια ρυθμισμένη  διάρκεια η κατάσταση  ηρεμίας . Η 
λάμπα πάνω από τον κεντρικό  διακόπτη αναβοσβήνει. 
Μετά τη λήξη της διάρκειας απενεργοποιείται εντελώς η 
βάση εστιών . Κατά τη διάρκεια της κατάστασης  ηρεμίας 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη  συσκευή μέσω του 
κεντρικού διακόπτη. Η συσκευή βρίσκεται αμέσως σε 
ετοιμότητα λειτουργίας .

Ρύθμιση της εστίας μαγειρέματος

Με τη λειτουργία κύλισης (scroll) ρυθμίζετε την 
επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Κάθε βαθμίδα ισχύος έχει μια ενδιάμεση βαθμίδα. Αυτή 
η  βαθμίδα χαρακτηρίζεται με x.5.

Υπόδειξη : Τον τρόπο απενεργοποίησης των ενδιάμεσων 
βαθμίδων , θα τον βρείτε στο  κεφάλαιο  Μενού επιλογών.

Ρύθμιση της βαθμίδας  ισχύος

Η βάση εστιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

1 Τοποθετήστε το  μαγειρικό  σκεύος πάνω στην 
επιφάνεια μαγειρέματος.

2 Ακουμπήστε το σύμβολο # της εστίας 
μαγειρέματος στην οθόνη  ενδείξεων. Στην ένδειξη 
ανάβει 0.0 .

3 Μέσα στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα περάστε 
ελαφρά προς τα επάνω και ρυθμίστε την επιθυμητή 
βαθμίδα ισχύος.

Βαθμίδα ισχύος 1.0 = ελάχιστη ισχύς

Βαθμίδα ισχύος 9.0 = μέγιστη ισχύς

8 !
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Υπόδειξη: Τον τρόπο αλλαγής της χρονικής διάρκειας 
της κατάστασης ηρεμίας , θα τον βρείτε στο κεφάλαιο  
Μενού επιλογών .

Απενεργοποίηση της εστίας μαγειρέματος

Περάστε ελαφρά προς τα κάτω, μέχρι να εμφανιστεί 0.0. 
Η εστία μαγειρέματος απενεργοποιείται και εμφανίζεται 
μετά από περίπου 4 δευτερόλεπτα ως αναγνωρισμένη 
εστία μαγειρέματος.
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Πίνακας ρύθμισης

Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε μερικά παραδείγματα . 
Οι χρόνοι μαγειρέματος εξαρτώνται από το  είδος, το 
βάρος και την ποιότητα των φαγητών. Για αυτό μπορούν 
να υπάρξουν αποκλίσεις .

Υπόδειξη : Στο  μαγείρεμα γιαχνί ή  υγρών φαγητών όπως 
σούπες , σάλτσες ή  ποτά μπορούν , χωρίς να το  
αντιληφθείτε, να ζεσταθούν πολύ γρήγορα και να 
υπερχειλίσουν ή να πιτσιλίσουν . Για το σκοπό αυτό  
συνίσταται ένα σταδιακό ζέσταμα σε κατάλληλη 
βαθμίδα ισχύος και ανακατεύοντας συνεχώς .

Βαθμίδα ισχύος

Λιώσιμο

Σοκολάτα, κουβερτούρα, βούτυρο, μέλι 1.0

Ζελατίνα 1.0 - 2.0

Ζέσταμα και διατήρηση του φαγητού ζεστού

Γιαχνί (π.χ. μαγειρεμένες φακές) 1.0 - 2.0

Γάλα** 1.5 - 2.5

Ζέσταμα λουκάνικων στο νερό** 3.0 - 4.0

Ξεπάγωμα και ζέσταμα

Σπανάκι, κατεψυγμένο 2.5 - 3.5

Γκούλας, κατεψυγμένο 2.5 - 3.5

Σιγανό μαγείρεμα, σιγανό βράσιμο

Γιουβαρλάκια, κεφτέδες 4.5 - 5.5*

Ψάρι 4.0 - 5.0

Άσπρες σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεσαμέλ 1.0 - 2.0

Χτυπητές σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεαρναίζ (Bearnaise), σάλτσα ολλανδέζ (Hollandaise) 3.0 - 4.0

Μαγείρεμα, μαγείρεμα με ατμό, σοτάρισμα

Ρύζι 2.0 - 3.0

Ρυζόγαλο 2.0 - 3.0

Βραστές πατάτες με φλούδα 4.0 - 5.0

Βραστές πατάτες χωρίς φλούδα 4.0 - 5.0

Ζυμαρικά, μακαρονάκια 6.0 - 7.0*

Γιαχνί, σούπες 3.5 - 4.5

Λαχανικά 2.5 - 3.5

Λαχανικά, κατεψυγμένα 3.5 - 4.5

Μαγείρεμα στον ταχυβραστήρα 4.5 - 5.5

Μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος

Ρολά κρέατος 4.0 - 5.0

Ψητός καπαμάς 4.0 - 5.0

Γκούλας 3.5 - 4.5
11



Ψήσιμο**

Σνίτσελ, φυσικό ή πανέ 6.0 - 7.0

Σνίτσελ, κατεψυγμένο 6.0 - 7.0

Κοτολέτα, φυσική ή πανέ 6.0 - 7.0

Μπριζόλα (3 cm πάχος) 7.0 - 8.0

Στήθος πουλερικού (2 cm πάχος) 5.0 - 6.0

Στήθος πουλερικού, κατεψυγμένο 5.0 - 6.0

Ψάρι και φιλέτο ψαριού, φυσικό 5.0 - 6.0

Ψάρι και φιλέτο ψαριού πανέ 6.0 - 7.0

Ψάρι και φιλέτο ψαριού, πανέ και κατεψυγμένο π.χ. φετάκια ψαριού πανέ 6.0 - 7.0

Γαριδάκια και γαρίδες 7.0 - 8.0

Τηγανητά φαγητά, κατεψυγμένα 6.0 - 7.0

Κρέπες 6.0 - 7.0

Ομελέτα 3.5 - 4.5

Αβγά μάτια 5.0 - 6.0

Τηγάνισμα στη φριτέζα** (τηγάνισμα στη φριτέζα 150 γρ. - 200 γρ. ανά μερίδα σε 1-2 λίτρα λάδι)

Κατεψυγμένα προϊόντα, π.χ. τηγανητές πατάτες, νάγκετς κοτόπουλου 8.0 - 9.0

Κροκέτες 7.0 - 8.0

Κεφτεδάκια 7.0 - 8.0

Κρέας, π.χ. κομμάτια κοτόπουλου 6.0 - 7.0

Ψάρι, πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας 6.0 - 7.0

Λαχανικά, μανιτάρια, πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας 6.0 - 7.0

Μικρά παρασκευάσματα, π.χ. τηγανίτες, φρούτα σε ζύμη με μαγιά μπίρας 4.0 - 5.0

* Συνέχιση μαγειρέματος χωρίς καπάκι

** Χωρίς καπάκι

Βαθμίδα ισχύος
12



Λειτουργία Booster

Με αυτή τη λειτουργία ζεσταίνονται τα φαγητά σας 
ακόμα γρηγορότερα απ’ ό,τι με  τη βαθμίδα ισχύος 9.0 . Η 
λειτουργία Booster αυξάνει για λίγο  τη μέγιστη  ισχύ της 
επιλεγμένης εστίας μαγειρέματος.

Περιορισμοί χρήσης για τη 
λειτουργία Booster

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Booster στη 
δεξιά και αριστερή πλευρά της βάσης εστιών μόνο  μια 
φορά . Όταν ενεργοποιείται  μια δεύτερη εστία 
μαγειρέματος ή αυτή βρίσκεται ήδη  σε λειτουργία , τότε 
η λειτουργία Booster δεν είναι διαθέσιμη, ή  
απενεργοποιείται η  λειτουργία Booster και η εστία 
μαγειρέματος επιστρέφει ξανά στη βαθμίδα ισχύος 9.0 .

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
της λειτουργίας Booster

Η εστία μαγειρέματος πρέπει να έχει επιλεχθεί.

Ενεργοποίηση : Περάστε ελαφρά με το δάκτυλο προς τα 
επάνω, μέχρι  να ρυθμιστεί  η λειτουργία Booster. Στην 
ένδειξη των εστιών μαγειρέματος  εμφανίζεται Ž. Η 
λειτουργία ενεργοποιήθηκε.

Απενεργοποίηση: Περάστε ελαφρά με το δάκτυλο  προς 

Χρονοδιακόπτης

Με το χρονοδιακόπτη μπορείτε να απενεργοποιήσετε 
αυτόματα μια εστία μαγειρέματος  μετά από μια 
ρυθμισμένη διάρκεια .

Ρύθμιση της διάρκειας

Η εστία μαγειρέματος  πρέπει να έχει επιλεχθεί και η  
βαθμίδα ισχύος να έχει ρυθμιστεί.

1 Ακουμπήστε το σύμβολο 6. Στην ένδειξη των εστιών 
μαγειρέματος ανάβει 00|00 ‹.

2 Μέσα στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα περάστε 
ελαφρά προς τα επάνω ή προς τα κάτω και 
ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια σε λεπτά.

3 Επιλέξτε τις ώρες . Περάστε ελαφρά προς τα επάνω  
ή προς τα κάτω και ρυθμίστε την επιθυμητή 
διάρκεια σε  ώρες.
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τα κάτω. Η λειτουργία απενεργοποιήθηκε. Για να 
απενεργοποιήσετε εντελώς την εστία μαγειρέματος , 
περάστε ελαφρά προς τα κάτω, μέχρι να εμφανιστεί  
στην ένδειξη  0.0 .

Υπόδειξη: Κάτω από ορισμένες συνθήκες 
απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία Booster, για να 
προστατέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της βάσης 
εστιών από  υπερθέρμανση.

4 Ακουμπήστε το  σύμβολο G. Η ρυθμισμένη διάρκεια 
έχει εισαχθεί στη μνήμη  της συσκευής. Η χρονική  
διάρκεια τρέχει φανερά στην ένδειξη σε αντίστροφη 
μέτρηση.
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Μετά τη λήξη της διάρκειας

Όταν η χρονική διάρκεια έχει  λήξει, απενεργοποιείται  η 
εστία μαγειρέματος . Ένα σήμα ηχεί. Στην ένδειξη των 
εστιών μαγειρέματος ανάβει 00.00 ‹ και η βαθμίδα 
ισχύος 0.0 .

Υπόδειξη: Μπορείτε να ρυθμίσετε μια χρονική διάρκεια 
μέχρι και 9 ώρες και 59 λεπτά . Ανάλογα με τη 
ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος μπορεί η εστία μαγειρέματος 
να απενεργοποιηθεί επίσης και πριν τη λήξη της 
διάρκειας. Βλέπε στο κεφάλαιο Απενεργοποίηση για 
λόγους ασφαλείας .

Διόρθωση της διάρκειας: Επιλέξτε την εστία 
μαγειρέματος και ακουμπήστε το σύμβολο 6. Ρυθμίστε 
εκ νέου  τη χρονική διάρκεια . Για να παραλάβετε τη 
διάρκεια , ακουμπήστε το σύμβολο G.

Σβήσιμο της διάρκειας : Επιλέξτε την εστία 
μαγειρέματος και ακουμπήστε το σύμβολο 6. Για να 
σβήσετε τη διάρκεια, ρυθμίστε ξανά στο  00|00 ‹ και 
ακουμπήστε το  σύμβολο G.

Απενεργοποίηση για λόγους 
ασφαλείας

Εάν μια εστία μαγειρέματος βρίσκεται για μεγάλο χρόνο 
σε λειτουργία και εσείς δεν αλλάξετε  τις ρυθμίσεις, τότε 
ενεργοποιείται η  απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας.

Η εστία μαγειρέματος  απενεργοποιείται. Στην ένδειξη 
εμφανίζεται "Η εστία ήταν για πολύ χρόνο σε  
λειτουργία". Ακουμπήστε το σύμβολο G. Η ένδειξη 
σβήνει. Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου .

Πότε θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία της 
απενεργοποίησης για λόγους ασφαλείας, εξαρτάται από  
τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος. Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο  Άρση βλάβης.
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Μεταφορά των ρυθμίσεων

Βραχυπρόθεσμη μνήμη

Μόλις απομακρύνετε ή μετατοπίσετε το μαγειρικό 
σκεύος από τη βάση εστιών , αποθηκεύονται όλες οι  
ρυθμίσεις της εστίας μαγειρέματος  για μια μικρή 
διάρκεια (10-90 δευτερόλεπτα). Η εστία μαγειρέματος  
δε θερμαίνει .

Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της βραχυπρόθεσμης 
μνήμης μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εστίας 
μαγειρέματος (Εξαίρεση αποτελεί: η λειτουργία Booster 
και ο χρονοδιακόπτης).

Τοποθετήστε το μαγειρικό  σκεύος κατά τη διάρκεια της 
βραχυπρόθεσμης μνήμης ξανά στην ίδια θέση. Οι 
ρυθμίσεις μεταφέρονται αυτόματα . Η εστία 
μαγειρέματος θερμαίνει.

Υποδείξεις

‒ Εάν η θέση αποκλίνει πάρα πολύ από  την αρχική  
θέση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παράδοσης

‒ Τον τρόπο αλλαγής της χρονικής διάρκειας της 
βραχυπρόθεσμης μνήμης , θα τον βρείτε στο  
κεφάλαιο Μενού  επιλογών .

Λειτουργία παράδοσης

Με αυτή τη  λειτουργία μπορείτε να μεταφέρετε  
ρυθμίσεις μιας εστίας μαγειρέματος σε μια άλλη εστία 
μαγειρέματος .

1 Τοποθετήστε το  μαγειρικό  σκεύος κατά τη διάρκεια 
της βραχυπρόθεσμης μνήμης σε μια άλλη θέση  πάνω 
στην επιφάνεια μαγειρέματος. Η νέα εστία 
μαγειρέματος αναγνωρίζεται.

Υπόδειξη: Η λειτουργία παράδοσης δεν είναι πλέον 
διαθέσιμη, όταν ενδιάμεσα :

‒ πραγματοποιήσετε μια ρύθμιση (Εξαίρεση 
αποτελεί: Ρυθμίσεις  στην εστία μαγειρέματος  με 
την βραχυπρόθεσμη μνήμη)

‒ μετατοπίσετε ακόμα μια φορά το μαγειρικό 
σκεύος

2 Ακουμπήστε το σύμβολο ˆ . Οι ρυθμίσεις 
μεταφέρθηκαν.
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Υπόδειξη : 
Εάν εμφανίζεται αυτό  το σύμβολο  
στην ένδειξη των εστιών 
μαγειρέματος , τότε οι ρυθμίσεις 
δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν 
εντελώς . Σηκώστε το μαγειρικό 
σκεύος ή μετατοπίστε το πάνω 
στην επιφάνεια μαγειρέματος . 
Ρυθμίστε εκ νέου την εστία 
μαγειρέματος .



Ώρα

Ρύθμιση της ώρας

Η βάση εστιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

1 Ακουμπήστε το  σύμβολο t. Το  μενού επιλογών 
εμφανίζεται.

2 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων 
"Ρολόι". Στην ένδειξη εμφανίζεται η μορφή 
παρουσίασης του χρόνου και η ρυθμισμένη ώρα .

3 Επιλέξτε τη μορφή  παρουσίασης του χρόνου και  
ρυθμίστε την ώρα με τη λειτουργία κύλισης (scroll).

4 Ακουμπήστε το σύμβολο  G κάτω δεξιά . Η ώρα είναι  
ρυθμισμένη.

Κλείδωμα οθόνης για καθαρισμό

Εάν σκουπίσετε πάνω  από  την οθόνη ενδείξεων κατά τη 
διάρκεια που η  βάση εστιών είναι ενεργοποιημένη, 
μπορούν να αλλάξουν οι ρυθμίσεις . Για την αποφυγή, η 
βάση εστιών διαθέτει ένα κλείδωμα οθόνης .

Ενεργοποίηση: Ακουμπήστε  το σύμβολο ‰ . Ένα σήμα 
ηχεί. Η οθόνη ενδείξεων είναι για 20 δευτερόλεπτα 
κλειδωμένη. Στην ένδειξη εμφανίζεται η υπόλοιπη  
διάρκεια . Μπορείτε να σκουπίσετε πάνω από την οθόνη 
ενδείξεων χωρίς να αλλάξουν οι ρυθμίσεις.

Απενεργοποίηση: Για να απενεργοποιήσετε πρόωρα το 
κλείδωμα οθόνης , ακουμπήστε το σύμβολο ‰ και στη  
συνέχεια "απενεργοποιήστε" την επιφάνεια της οθόνης 
ενδείξεων.

Υπόδειξη : Εξαίρεση από το  κλείδωμα οθόνης αποτελεί 
ο  κεντρικός διακόπτης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε 
οποτεδήποτε τη βάση εστιών.
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Ασφάλεια παιδιών

Με την ασφάλεια παιδιών μπορείτε να εμποδίσετε τα 
παιδιά, να ενεργοποιήσουν/ρυθμίσουν τη  βάση εστιών .

Υπόδειξη: Εάν μια εστία μαγειρέματος είναι  
ενεργοποιημένη , τότε η ασφάλεια παιδιών δεν είναι 
διαθέσιμη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
της ασφάλειας παιδιών

Η βάση εστιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση : Ακουμπήστε το σύμβολο H. Η βάση 
εστιών είναι  κλειδωμένη.

Απενεργοποίηση: Ακουμπήστε το  σύμβολο H και στη 
συνέχεια "απενεργοποιήστε" την επιφάνεια της οθόνης 
ενδείξεων . Το κλείδωμα έχει ακυρωθεί.

Υπόδειξη: Για την ασφάλεια παιδιών υπάρχουν 
διάφορες ρυθμίσεις (Αυτόματα , Χειροκίνητα , 
Απενεργοποιημένη). Τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων, 
θα τον βρείτε στο κεφάλαιο  Μενού επιλογών.

Χρονοδιακόπτης σύντομης διάρκειας

Με το χρονοδιακόπτη σύντομης διάρκειας μπορείτε να 
ρυθμίσετε μια χρονική διάρκεια μέχρι και 9 ώρες , 
59 λεπτά και  59 δευτερόλεπτα . Αυτό λειτουργεί 
ανεξάρτητα τη  βάση εστιών .

Η λειτουργία αυτή δεν σβήνει αυτόματα μια εστία.

Ρύθμιση της διάρκειας

1 Ακουμπήστε το σύμβολο Š. Στην ένδειξη 
εμφανίζεται 0 h|00 min 00 sec.

2 Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα περάστε 
ελαφρά προς τα επάνω ή προς τα κάτω και 
ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια σε λεπτά.

3 Επιλέξτε τις ώρες και τα δευτερόλεπτα . Περάστε 
ελαφρά προς τα επάνω ή προς τα κάτω και 
ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια .

4 Ακουμπήστε το σύμβολο G. Η χρονική διάρκεια 
τρέχει φανερά στην ένδειξη σε αντίστροφη μέτρηση.
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Μετά τη λήξη της διάρκειας

Μετά τη  λήξη της διάρκειας ακούτε ένα σήμα . Στην 
ένδειξη εμφανίζεται 00.00 Œ. Ακουμπήστε  αυτή την 
ένδειξη. Ο χρονοδιακόπτης σύντομης διάρκειας είναι 
απενεργοποιημένος .

Διόρθωση της διάρκειας: Ακουμπήστε το σύμβολο Š 
και ρυθμίστε εκ νέου τη χρονική διάρκεια . Ακουμπήστε 
το σύμβολο G , για να παραλάβετε τη ρυθμισμένη 
διάρκεια .

Σβήσιμο της διάρκειας: Ακουμπήστε το σύμβολο Š και 
στη συνέχεια ακουμπήστε το σύμβολο F .
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Μενού επιλογών

Η συσκευή σας έχει διάφορες προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις. Αυτές τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις 
μπορείτε να προσαρμόσετε στις συνήθειές σας .

Υπόδειξη : Εάν μια εστία μαγειρέματος  είναι 
ενεργοποιημένη, τότε το μενού επιλογών δεν είναι 
διαθέσιμο.

Ρύθμιση Περιγραφή / επιλογές

Οθόνη αφής Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων και να βαθμονομήσετε την οθόνη 
ενδείξεων. Η βαθμονόμηση βελτιστοποιεί την ικανότητα της αντίδρασης της οθόνης ενδείξεων 
στο άγγιγμα με το δάκτυλο.

▯ Φωτεινότητα (Μέτρια*)
▯ Βαθμονόμηση

Ρολόι Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης του χρόνου.

▯ Ένδειξη 12-ωρη
▯ Ένδειξη 24-ωρη*
▯ Ώρα

Ηχητικό σήμα Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα της συσκευής.

▯ Ηχητικά σήματα, ενεργοποιημένα*
▯ Ενεργό μόνο το σήμα εσφαλμένου χειρισμού
▯ Ηχητικά σήματα, απενεργοποιημένα

Κατάσταση ηρεμίας Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια της κατάστασης ηρεμίας. Μετά τη ρυθμισμένη διάρ-
κεια απενεργοποιείται εντελώς η συσκευή. Στην κατάσταση ηρεμίας η συσκευή βρίσκεται αμέ-
σως σε ετοιμότητα λειτουργίας.

0,5-72 ώρες (1 ώρα*)

Διαχείριση ενέργειας Μπορείτε να περιορίσετε τη συνολική ισχύ της βάσης εστιών και να την προσαρμόσετε στην 
τοπική σύνδεση του δικτύου σας. Για την προσαρμογή ελάτε σε επαφή με τον εγκαταστάτη σας.

600-7200 W (7200 W*)

Βαθμίδες ισχύος Μπορείτε να επιλέξετε 9 ή 17 βαθμίδες ισχύος. Σε περίπτωση 17 βαθμίδων ισχύος μπορείτε να 
επιλέξετε πρόσθετα ενδιάμεσες βαθμίδες για μια πιο λεπτομερή ρύθμιση.

▯ 17 βαθμίδες ισχύος*
▯ 9 βαθμίδες ισχύος

Ασφάλεια παιδιών Μπορείτε να κλειδώσετε τη βάση εστιών και να εμποδίσετε έτσι τα παιδιά, να την ενεργοποιή-
σουν.

▯ Χειροκίνητα* - Η ασφάλεια παιδιών πρέπει να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί πάντοτε 
χειροκίνητα

▯ Αυτόματα - Η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιείται πάντοτε αυτόματα, όταν απενεργοποιείτε τη 
βάση εστιών

▯ Απενεργοποιημένη - Η ασφάλεια παιδιών δεν είναι διαθέσιμη

Βραχυπρόθεσμη μνήμη Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Μόλις απομακρύνετε ή 
μετατοπίσετε το μαγειρικό σκεύος, αποθηκεύονται όλες οι ρυθμίσεις της εστίας μαγειρέματος 
18

για αυτή τη χρονική διάρκεια.

10-90 δευτερόλεπτα (30 δευτερόλεπτα*)

Γλώσσα Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 15 γλώσσες (Αγγλικά*).

Λειτουργία παρουσίασης Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για σκοπούς επίδειξης χωρίς τη λειτουργία θέρμανσης. 
Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας επίδειξης στα πρώτα 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση.

▯ Απενεργοποιημένη*
▯ Ενεργοποιημένη

Προκαθορισμένη ρύθμιση Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στην κατάσταση παράδοσης.

* Προκαθορισμένη ρύθμιση



Αλλαγές των ρυθμίσεων

Η βάση εστιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

1 Ακουμπήστε το  σύμβολο t. Το  μενού επιλογών 
εμφανίζεται.

2 Για το ξεφύλλισμα ακουμπήστε τα σύμβολα B ή  C .

3 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων 
της επιθυμητής ρύθμισης.

4 Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή ή επιλογή.

1 Ακουμπήστε το σύμβολο t . Το μενού επιλογών 
εμφανίζεται.

2 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων 
"Οθόνη αφής". Στην ένδειξη εμφανίζονται οι 
ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα και τη βαθμονόμηση.

3 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων 
"Βαθμονόμηση".

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ενδείξεων.

Η οθόνη αφής βαθμονομήθηκε.

Ρύθμιση της φωτεινότητας

Με αυτή την επιλογή  μπορείτε να αλλάξετε τη 
φωτεινότητα της οθόνης αφής .

1 Ακουμπήστε το σύμβολο t . Το μενού επιλογών 
εμφανίζεται.

2 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων 
"Οθόνη αφής". Στην ένδειξη εμφανίζονται οι 
ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα και τη βαθμονόμηση.

3 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων 
"Φωτεινότητα". Εμφανίζεται η ένδειξη για τη  
ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης αφής.

4 Ακουμπήστε το σύμβολο @ ή το σύμβολο A και 
ρυθμίστε την επιθυμητή φωτεινότητα .
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5 Ακουμπήστε το  σύμβολο G. Η ρύθμιση 
αποθηκεύτηκε.

Βαθμονόμηση της οθόνης αφής

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προσαρμόσετε την 
ακριβή πίεση  του δάκτυλού σας για τις εισαγωγές πάνω 
στην οθόνη ενδείξεων .

Υπόδειξη: Η οθόνη αφής έχει προβαθμονομηθεί από  το 
εργοστάσιο. Μια νέα βαθμονόμηση μπορεί να είναι όμως 
απαραίτητη , για να βελτιωθεί  η ακρίβεια της εισαγωγής 
πάνω στην οθόνη αφής.

5 Ακουμπήστε το σύμβολο G. Η ρύθμιση 
αποθηκεύτηκε.
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Καθαρισμός και φροντίδα

Οι υποδείξεις σ’ αυτό το κεφάλαιο σας βοηθούν, να 
φροντίζετε τη βάση εστιών. Κατάλληλα υλικά 
καθαρισμού μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της 
υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή στο δικό 
μας eShop (ηλεκτρονικό κατάστημα).

Υαλοκεραμική πλάκα

Καθαρίζετε τη βάση εστιών κάθε φορά , που έχετε 
μαγειρέψει με αυτή . Έτσι  δεν κολλούν τα καμένα 
υπολείμματα φαγητών.

Καθαρίζετε τη βάση εστιών, αφού πρώτα κρυώσει 
αρκετά .

Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά καθαρισμού, που είναι 
κατάλληλα για υαλοκεραμικό υλικό . Προσέξτε τις 
υποδείξεις καθαρισμού πάνω  στη συσκευασία .

Μη χρησιμοποιείτε  ποτέ:

▯ μη αραιωμένα απορρυπαντικά πιάτων

▯ καθαριστικά για το πλυντήριο των πιάτων

▯ υλικά τριψίματος

▯ ισχυρά απορρυπαντικά , όπως σπρέι ηλεκτρικού  
φούρνου ή  υλικά απομάκρυνσης λεκέδων

▯ σκληρά σφουγγάρια

▯ συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές 
εκτόξευσης ατμού

Η μεγάλη ρύπανση απομακρύνεται καλύτερα με μια 
ξύστρα γυαλιού  του εμπορίου. Προσέξτε τις υποδείξεις 
του κατασκευαστή.

Μια κατάλληλη ξύστρα γυαλιού μπορείτε να 
προμηθευτείτε επίσης μέσω της υπηρεσίας  τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών ή στο δικό μας e-Shop 
(ηλεκτρονικό  κατάστημα).

Άρση βλαβών

Εάν παρουσιαστεί κάποια βλάβη , δε σημαίνει πως είναι 
κάτι το σοβαρό, συχνά η αιτία είναι ασήμαντη. Προσέξτε 
παρακαλώ τις ακόλουθες υποδείξεις και συμβουλές, 
προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης 
πελατών .

Υποδείξεις, προειδοποιήσεις και 
μηνύματα σφάλματος
Εάν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, εμφανίζονται 
υποδείξεις , προειδοποιήσεις ή μηνύματα σφάλματος 
αυτόματα στη οθόνη ενδείξεων.

Υποδείξεις

Οι υποδείξεις εμφανίζονται, όταν η βάση εστιών απαιτεί 
μια αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης μαγειρέματος. 
Οι υποδείξεις μπορούν όμως να κληθούν επίσης και  από 
τον ίδιο το χρήστη. Βλέπε στο κεφάλαιο Πλήκτρο 
πληροφοριών.

Για να κλείσετε τις υποδείξεις, ακουμπήστε την 
επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων G.
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Πλαίσιο του πεδίου μαγειρέματος

Για να αποφύγετε ζημιές στο  πλαίσιο  του πεδίου  
μαγειρέματος, ακολουθήστε παρακαλώ τις ακόλουθες 
υποδείξεις:

▯ Χρησιμοποιείτε μόνο ζεστό  διάλυμα 
απορρυπαντικού πιάτων.

▯ Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια 
σφουγγαρόπανα .

▯ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό  καθαριστικό ή 
υλικά τριψίματος.

▯ Μη χρησιμοποιείτε την ξύστρα γυαλιού .

Υπόδειξη : Οι υποδείξεις παρουσιάζονται με μια μπλε 
γραμμή .
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Προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται, όταν παρουσιάζονται 
εσωτερικά σφάλματα συσκευής , στα οποία μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη  βάση εστιών ακόμα μόνο 
περιορισμένα . Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 
ενδείξεων και ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης 
ενδείξεων G , για να κλείσετε την προειδοποίηση .

Υποδείξεις

‒ Οι προειδοποιήσεις  παρουσιάζονται με μια κόκκινη  
γραμμή.

‒ Σε ορισμένες προειδοποιήσεις εμφανίζεται ένας 
κωδικός  σφάλματος (παράδειγμα: [C3])

Δώστε ενδεχομένως μαζί και τον κωδικό σφάλματος , σε 
περίπτωση που καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

Μηνύματα σφάλματος

Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται, όταν 
παρουσιάζονται εσωτερικά σφάλματα συσκευής ή 
λειτουργικές  βλάβες , στα οποία δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε άλλο τη  βάση εστιών.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. 
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και  συνδέστε την ξανά . 
Εάν η ένδειξη εμφανιστεί  ξανά, καλέστε την υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Υπόδειξη : Σε ορισμένα μηνύματα σφάλματος 
εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος (παράδειγμα : 
[C0])

Δώστε ενδεχομένως μαζί και τον κωδικό σφάλματος, σε 
περίπτωση  που καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών .

Συμβουλές
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Πρόβλημα Βοήθεια

Το μέγεθος ή το σχήμα του μαγειρικού σκεύους δεν εμφανίζεται 
σωστά στην οθόνη αφής.

Οι αποκλίσεις στην ένδειξη του μαγειρικού σκεύους στην οθόνη 
ενδείξεων είναι κάτι το κανονικό και δεν επηρεάζουν τη λειτουρ-
γία της βάσης εστιών (ιδιαίτερα τα μικρά μαγειρικά σκεύη 
παρουσιάζονται ως στρογγυλή εστία μαγειρέματος).

Είναι δυνατό, δύο εστίες μαγειρέματος που βρίσκονται κοντά να 
εμφανίζονται ως μια εστία μαγειρέματος. Τοποθετήστε τα 
μαγειρικά σκεύη εκ νέου.

Μην τοποθετείτε ποτέ τα μαγειρικά σκεύη έξω από τη χρήσιμη 
επιφάνεια μαγειρέματος.
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Η βαθμίδα ισχύος της εστίας μαγειρέματος δεν μπορεί να αυξη
θεί.

Η συνολική ισχύ της βάσης εστιών περιορίστηκε. Προσαρμόστε 
τη συνολική ισχύ κάτω από τη "Διαχείριση ενέργειας" στο 
μενού επιλογών.

Ένα πολύ μεγάλο μαγειρικό σκεύος μπορεί να επηρεάσει τη 
μέγιστη βαθμίδα ισχύος άλλων εστιών μαγειρέματος στην ίδια 
πλευρά της βάσης εστιών. Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη εκ 
νέου.

Η λειτουργία Booster απενεργοποιήθηκε ή δεν μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Booster στη δεξιά 
και αριστερή πλευρά της βάσης εστιών μόνο μια φορά. Όταν 
ενεργοποιείται μια δεύτερη εστία μαγειρέματος ή αυτή βρίσκε
ται ήδη σε λειτουργία, τότε η λειτουργία Booster δεν είναι διαθέ-
σιμη, ή απενεργοποιείται η λειτουργία Booster και η εστία μαγει-
ρέματος επιστρέφει ξανά στη βαθμίδα ισχύος 9.0.

Η συνολική ισχύ της βάσης εστιών περιορίστηκε. Προσαρμόστε 
τη συνολική ισχύ κάτω από τη "Διαχείριση ενέργειας" στο 
μενού επιλογών.

Ένα σήμα ηχεί, όταν βρίσκεται ένα αντικείμενο πάνω στην οθόνη 
αφής.

Απομακρύνετε το αντικείμενο και επιβεβαιώστε την υπόδειξη 
στην ένδειξη. Μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά τη βάση εστιών.



Λειτουργία παρουσίασης

Σε περίπτωση που εμφανιστεί  στην ένδειξη το  
σύμβολο °, η λειτουργία παρουσίασης είναι  
ενεργοποιημένη . Η συσκευή δε θερμαίνει . Αποσυνδέστε 
τη συσκευή από  το δίκτυο  του ρεύματος. Περιμένετε  
μερικά δευτερόλεπτα και συνδέστε την ξανά. 
Απενεργοποιήστε στη συνέχεια τη λειτουργία 
παρουσίασης μέσα στα πρώτα 3 λεπτά στο  μενού 
επιλογών.

Πλήκτρο πληροφοριών

Με το πλήκτρο πληροφοριών μπορείτε να εξακριβώσετε 
σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες για την τρέχουσα 
χρησιμοποιούμενη λειτουργία . Για την κλήση  της 
πληροφορίας ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης 
ενδείξεων † . Εμφανίζεται η  υπόδειξη. Για να κλείσετε 
την πληροφορία , ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης 
ενδείξεων G.

Το μαγειρικό σκεύος δεν αναγνωρίζεται. Το μαγειρικό σκεύος βρίσκεται εκτός καταλλήλου μεγέθους. 
Κατάλληλα είναι μεγέθη με μια διάμετρο από 90 έως 340 mm.

Ενδεχομένως υπάρχει υγρό κάτω από το μαγειρικό σκεύος. 
Προσέχετε, να είναι ο πάτος του σκεύους στεγνός.

Το μαγειρικό σκεύος ενδεχομένως δεν είναι κατάλληλο για επα
γωγή.

Η βάση εστιών απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν στη βάση εστιών δε βρίσκεται σε λειτουργία καμία εστία 
μαγειρέματος και δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ένα μεγαλύ
τερο χρονικό διάστημα, τότε η βάση εστιών απενεργοποιείται 
αυτόματα.

Η εστία μαγειρέματος δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Σε κάθε πλευρά της βάσης εστιών μπορούν να βρίσκονται ταυ
τόχρονα σε λειτουργία μόνο 2 εστίες μαγειρέματος.

Ένα μαγειρικό σκεύος στη μέση της βάσης εστιών καταλαμβά
νει σε κάθε πλευρά της βάσης εστιών από μια εστία μαγειρέμα
τος. Σε κάθε πλευρά της βάσης εστιών μπορείτε να ρυθμίσετε 
μόνο μία επιπλέον εστία μαγειρέματος.

Το μαγειρικό σκεύος ενδεχομένως δεν είναι κατάλληλο για επα
γωγή.

Οι ρυθμίσεις της εστίας μαγειρέματος σε περίπτωση μετατόπι
σης του μαγειρικού σκεύους, δεν εισάγονται στη μνήμη της 
συσκευής.

Μετατοπίστε το μαγειρικό σκεύος πιο αργά πάνω από τη βάση 
εστιών ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παράδοσης.

Η βάση εστιών αντιδρά ασυνήθιστα ή ο χειρισμός της δε γίνεται 
πλέον σωστά.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Περιμέ-
νετε μερικά δευτερόλεπτα και συνδέστε την ξανά.

Πρόβλημα Βοήθεια
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Κανονικοί θόρυβοι λειτουργίας της 
βάσης εστιών

Η επαγωγική τεχνολογία βασίζεται στη δημιουργία 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Αυτά αφήνουν τη θερμότητα 
να δημιουργηθεί απευθείας στον πάτο του μαγειρικού 
σκεύους. Οι κατσαρόλες ή  τα τηγάνια μπορούν να 
προκαλέσουν ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής 
διάφορους θόρυβος ή  κραδασμούς . Αυτοί οι θόρυβοι 
περιγράφονται  ως εξής:

Βαθύς βόμβος (όπως  από ένας μετασχηματιστής)

Αυτός ο  θόρυβος δημιουργείται κατά το  μαγείρεμα σε 
υψηλότερη βαθμίδα ισχύος . Οφείλεται στην ποσότητα 
της ενέργειας , που μεταδίδεται από τη βάση εστιών στο 
μαγειρικό σκεύος. Ο  θόρυβος εξαφανίζεται ή 
εξασθενίζει, όταν ελαττωθεί η βαθμίδα ισχύος.

Σιγανό σφύριγμα

Αυτός ο  θόρυβος δημιουργείται, όταν το μαγειρικό 
σκεύος είναι άδειο. Εξαφανίζεται, όταν το δοχείο  γεμίσει 
με νερό ή φαγητό.

Κροτάλισμα

Αυτός ο θόρυβος εμφανίζεται στα μαγειρικά σκεύη , που 
αποτελούνται από  διαφορετικά υλικά, τοποθετημένα το 
ένα πάνω στο άλλο . Δημιουργείται, επειδή οι επιφάνειες , 
με τις οποίες τα διαφορετικά υλικά έρχονται σε επαφή, 
δονίζονται. Ο θόρυβος δημιουργείται στο  μαγειρικό  
σκεύος και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με την ποσότητα 
και τον τρόπο μαγειρέματος των φαγητών .

Δυνατό  σφύριγμα

Αυτός ο θόρυβος εμφανίζεται στα μαγειρικά σκεύη , που 
αποτελούνται από  διαφορετικά υλικά, τοποθετημένα το 
ένα πάνω  στο άλλο, και όταν αυτά χρησιμοποιούνται 
επιπλέον στην υψηλότερη βαθμίδα ισχύος και σε δύο 
εστίες μαγειρέματος ταυτόχρονα. Ο θόρυβος 
εξαφανίζεται  ή εξασθενίζει, όταν ελαττωθεί η βαθμίδα 
ισχύος.

Θόρυβοι του ανεμιστήρα

Για μια σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος  

Σέρβις πελατών

Εάν η συσκευή  σας πρέπει να επισκευαστεί, βρίσκεται 
στη διάθεσή  σας η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των 
πελατών μας . Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη 
λύση, επίσης και για την αποφυγή των περιττών 
επισκέψεων του  τεχνικού .

Αναφέρετε στο τηλεφώνημα τον αριθμό προϊόντος (Αριθ. 
E) και τον αριθμό κατασκευής ( Αριθ . FD), για να 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε σωστά . Την πινακίδα 
τύπου με τους αριθμούς θα την βρείτε στην κάτω μεριά 
της συσκευής . Για να μην ψάχνετε πολύ σε περίπτωση  
που χρειαστεί, μπορείτε να καταχωρήσετε εδώ τα 
στοιχεία της συσκευής  σας και τον αριθμό τηλεφώνου  
του  σέρβις πελατών .

Προσέξτε, ότι η επίσκεψη του τεχνικού του σέρβις 
πελατών , σε περίπτωση ενός εσφαλμένου χειρισμού , 
ακόμα και κατά τη  διάρκεια της εγγύησης, δεν είναι 
δωρεάν .

ã Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.Οι 
επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από έναν τεχνικό  
του  τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένο 
από εμάς .Εάν η συσκευή έχει βλάβη, τραβήξτε το 
ρευματολήπτη  (φις) από  την πρίζα ή κατεβάστε/
ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών . 
Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε 
στον πίνακα Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών 
που παραδίδεται μαζί. 

Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση 
βλάβης

E-Nr. FD-Nr.

Σέρβις πελατών O

GR 18 182 
αστική χρέωση
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είναι απαραίτητη  μια ρύθμιση  της θερμοκρασίας της 
βάσης εστιών . Γι’ αυτό η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη 
με έναν ανεμιστήρα ψύξης , ο  οποίος τίθεται  σε 
λειτουργία , για να μειώσει και να ρυθμίσει τη  
θερμοκρασία του  ηλεκτρονικού συστήματος. Ο 
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί επίσης 
και με απενεργοποιημένη συσκευή, όταν η μετρημένη 
θερμοκρασία μετά την απενεργοποίηση της βάσης 
εστιών είναι  ακόμα πολύ ζεστή.

Οι θόρυβοι που  περιγράφονται είναι συνηθισμένοι στην 
επαγωγική τεχνολογία και δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
ελαττώματα.

Εμπιστευτείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Έτσι 
εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή γίνεται από 
εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις, που είναι 
εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά για τη δική σας 
οικιακή συσκευή.
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	▯ Τα αντικείμενα από μέταλλο ζεσταίνονται πάνω στη βάση εστιών πολύ γρήγορα. Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. μαχαί...
	▯ Μετά από κάθε χρήση, πάντα να σβήνετε τη βάση εστιών με τον κύριο διακόπτη. Μην περιμένετε να σβήσει αυτόματα η βάση εστιών επειδή δεν υ...

	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
	▯ Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Μόνο ένας τεχνικός του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένος από εμάς, επιτρέπετα...
	▯ Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξ...
	▯ Μια ελαττωματική συσκευή μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην ενεργοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. Τραβήξτε το ρευματολή...
	▯ Τα σπασίματα ή τα ραγίσματα στην υαλοκεραμική πλάκα μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφ...

	Ηλεκτρομαγνητικοί κίνδυνοι!
	Αυτή η συσκευή τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που έχουν εμφυτεύσεις βηματο...

	Κίνδυνος βλάβης!
	Αυτή η βάση εστιών διαθέτει έναν ανεμιστήρα στο κάτω τμήμα της. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο συρτάρι κάτω από τη βάση εστιών, δεν πρέπ...
	Ανάμεσα στο περιεχόμενο του συρταριού και στην είσοδο του ανεμιστήρα πρέπει να αφήσετε μια απόσταση τουλάχιστον 2 cm.

	Κίνδυνος τραυματισμού!
	▯ Κατά το μαγείρεμα στο λουτρό νερού μπορεί η βάση εστιών και το μαγειρικό σκεύος να ραγίσουν από την υπερθέρμανση. Το μαγειρικό σκεύος ...
	▯ Οι κατσαρόλες μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά ψηλά, όταν υπάρχει υγρό μεταξύ του πάτου της κατσαρόλας και της εστίας μαγειρέματος. Κρατάτ...
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	Άλλες ενδείξεις
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	Λειτουργία κύλισης (scroll)
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	Ρύθμιση της βάσης εστιών



	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών
	Υπόδειξη
	Κατάσταση ηρεμίας
	Υπόδειξη

	Ρύθμιση της εστίας μαγειρέματος
	Υπόδειξη

	Ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος
	1 Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος.
	2 Ακουμπήστε το σύμβολο # της εστίας μαγειρέματος στην οθόνη ενδείξεων. Στην ένδειξη ανάβει 0.0.
	3 Μέσα στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα περάστε ελαφρά προς τα επάνω και ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

	Απενεργοποίηση της εστίας μαγειρέματος
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	Ρύθμιση της διάρκειας
	1 Ακουμπήστε το σύμβολο 6. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει 00|00 ‹.
	2 Μέσα στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα περάστε ελαφρά προς τα επάνω ή προς τα κάτω και ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια σε λεπτά.
	3 Επιλέξτε τις ώρες. Περάστε ελαφρά προς τα επάνω ή προς τα κάτω και ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια σε ώρες.
	4 Ακουμπήστε το σύμβολο G. Η ρυθμισμένη διάρκεια έχει εισαχθεί στη μνήμη της συσκευής. Η χρονική διάρκεια τρέχει φανερά στην ένδειξη σε αν...
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	Υπόδειξη
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	1 Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος κατά τη διάρκεια της βραχυπρόθεσμης μνήμης σε μια άλλη θέση πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος. Η νέα εσ...
	Υπόδειξη
	2 Ακουμπήστε το σύμβολο ˆ. Οι ρυθμίσεις μεταφέρθηκαν.

	Υπόδειξη
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	Ρύθμιση της ώρας
	1 Ακουμπήστε το σύμβολο t. Το μενού επιλογών εμφανίζεται.
	2 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων "Ρολόι". Στην ένδειξη εμφανίζεται η μορφή παρουσίασης του χρόνου και η ρυθμισμένη ώρα.
	3 Επιλέξτε τη μορφή παρουσίασης του χρόνου και ρυθμίστε την ώρα με τη λειτουργία κύλισης (scroll).
	4 Ακουμπήστε το σύμβολο G κάτω δεξιά. Η ώρα είναι ρυθμισμένη.
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	Ρύθμιση της διάρκειας
	1 Ακουμπήστε το σύμβολο Š. Στην ένδειξη εμφανίζεται 0 h|00 min 00 sec.
	2 Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα περάστε ελαφρά προς τα επάνω ή προς τα κάτω και ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια σε λεπτά.
	3 Επιλέξτε τις ώρες και τα δευτερόλεπτα. Περάστε ελαφρά προς τα επάνω ή προς τα κάτω και ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια.
	4 Ακουμπήστε το σύμβολο G. Η χρονική διάρκεια τρέχει φανερά στην ένδειξη σε αντίστροφη μέτρηση.
	Μετά τη λήξη της διάρκειας
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	Αλλαγές των ρυθμίσεων
	1 Ακουμπήστε το σύμβολο t. Το μενού επιλογών εμφανίζεται.
	2 Για το ξεφύλλισμα ακουμπήστε τα σύμβολα B ή C.
	3 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων της επιθυμητής ρύθμισης.
	4 Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή ή επιλογή.
	5 Ακουμπήστε το σύμβολο G. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
	Βαθμονόμηση της οθόνης αφής
	Υπόδειξη
	1 Ακουμπήστε το σύμβολο t. Το μενού επιλογών εμφανίζεται.
	2 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων "Οθόνη αφής". Στην ένδειξη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα και τη βαθμονόμηση
	3 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων "Βαθμονόμηση".
	4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ενδείξεων.


	Ρύθμιση της φωτεινότητας
	1 Ακουμπήστε το σύμβολο t. Το μενού επιλογών εμφανίζεται.
	2 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων "Οθόνη αφής". Στην ένδειξη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα και τη βαθμονόμηση
	3 Ακουμπήστε την επιφάνεια της οθόνης ενδείξεων "Φωτεινότητα". Εμφανίζεται η ένδειξη για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης αφής.
	4 Ακουμπήστε το σύμβολο @ ή το σύμβολο A και ρυθμίστε την επιθυμητή φωτεινότητα.
	5 Ακουμπήστε το σύμβολο G. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
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