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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. Τα προϊόντα HÆGER έχουν 
παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν υψηλά  
πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε 
ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος 
με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών. Πριν αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε την συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 
και φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά. Εάν παραδώσετε αυτήν τη 
συσκευή σε οποιονδήποτε άλλο στο μέλλον, δώστε του επίσης αυτές τις οδηγίες. 

 

 Προβλεπόμενη χρήση 
Αυτή η επαγωγική εστία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία και το μαγείρεμα 
φαγητού και τη διατήρηση ζεστού φαγητού σε κατάλληλα τηγάνια. Είναι φορητό και εύκολο 
στη χρήση χάρη στον ευαίσθητο στην αφή πίνακα ελέγχου. Αυτή η επαγωγική εστία είναι 
κατάλληλη αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς, ξηρούς, κλειστούς χώρους. Να 
βεβαιώνεστε πάντα ότι η επαγωγική εστία βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια. 

Η ασφαλής λειτουργία είναι εγγυημένη μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον 
προορισμό της. 

Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με εξωτερικό χρονόμετρο ή τηλεχειριστήριο. 

 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
  
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:  
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια σωστά τοποθετημένη μονή πρίζα με προστατευτική 
επαφή. 
• Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.  
• Το καλώδιο δεν πρέπει να αγγίζει καυτά μέρη ή αιχμηρές άκρες. Μην αφήνετε το καλώδιο να 
κρέμεται πάνω από την άκρη του πάγκου. 

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. 
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Καυτή εξωτερική επιφάνεια! 
• Κατά τη λειτουργία ορισμένα μέρη της συσκευής θερμαίνονται πολύ. Μην αγγίζετε την 
καυτή επιφάνεια του γυάλινου πεδίου. Σημείωση: η επαγωγική κουζίνα δεν θερμαίνεται 
μόνη της κατά το μαγείρεμα, αλλά η θερμοκρασία του μαγειρικού σκεύους θερμαίνει τη 
ζώνη μαγειρέματος. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά, έχει 
καταστραφεί ή πέσει. 
• Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν έχουν προταθεί από τον 
κατασκευαστή. Αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον χρήστη ή να οδηγήσουν σε ζημιές 
της συσκευής ή σε προσωπικό τραυματισμό και επιπλέον, η εγγύηση λήγει. 
• Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω από χαλιά ή θερμομονώσεις. Μην καλύπτετε το 
καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή λειτουργίας και μην το βυθίζετε στο 
νερό. 

     

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα!  
• Μην εισάγετε αντικείμενα όπως καλώδια ή εργαλεία στις υποδοχές εξαερισμού. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 
• Μην μετακινείτε την επαγωγική κουζίνα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ή με ζεστά 
μαγειρικά σκεύη από πάνω. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την αποθήκευση διαφόρων 
αντικειμένων. Μην αφήνετε αντικείμενα όπως άδεια δοχεία κ.λπ. πάνω του. Συνιστούμε να 
μην τοποθετείτε μεταλλικά σκεύη κουζίνας, μαγειρικά σκεύη ή καπάκια ταψιού, μαχαίρια ή 
άλλα μεταλλικά αντικείμενα στη ζώνη μαγειρέματος. Αυτά μπορεί να θερμανθούν όταν η 
συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Θυμηθείτε ότι κοσμήματα όπως δαχτυλίδια, ρολόγια κ.λπ. 
μπορεί να ζεσταθούν εάν βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια θέρμανσης. 
• Η επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος αποτελείται από ανθεκτικό στη θερμοκρασία γυαλί. 
Σε περίπτωση ζημιάς, ακόμα κι αν αυτό αφορά μόνο ένα μικρό σκίσιμο, αποσυνδέστε 
αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 
πελατών. 
• Μην τοποθετείτε μαγνητικά αντικείμενα όπως πιστωτικές κάρτες, κασέτες κ.λπ. στη 
γυάλινη επιφάνεια ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 
• Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην τοποθετείτε φύλλο αλουμινίου ή μεταλλικές 
πλάκες στη συσκευή. 
  
 



Ελληνικά 
 

 

 

• Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα, όξινα ή αλκαλικά υλικά ή ουσίες κοντά στη συσκευή, καθώς 
αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε ανάφλεξη όταν 
η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 
• Επιστημονικές δοκιμές έχουν αποδείξει ότι οι επαγωγικές κουζίνες δεν ενέχουν κίνδυνο. 
Ωστόσο, τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να διατηρούν ελάχιστη απόσταση 60 cm από 
τη συσκευή ενώ αυτή είναι σε λειτουργία. 

     Προσοχή - Παιδιά και ευπαθή άτομα 

• Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες 
(πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά. 
• Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τις σακούλες συσκευασίας  γιατί υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας! 
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
 
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από  
άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, μόνο εάν είναι 
υπό επίβλεψη ή εάν έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 
ώστε να έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να κάνουν συντήρηση την συσκευή.  Τα παιδιά 
κάτω των 8 ετών πρέπει να είναι μακριά από τη συσκευή και το τροφοδοτικό της. 
 

 
 

Πώς λειτουργεί το επαγωγικό μαγείρεμα 
Ένα πηνίο επαγωγής παράγει ένα μαγνητικό πεδίο που προκαλεί τα ηλεκτρόνια στο 
μαγειρικό σκεύος να δονούνται και να παράγουν θερμότητα. Το μαγειρικό σκεύος 
θερμαίνει το περιεχόμενο σε αυτό, ενώ η ίδια η ζώνη μαγειρέματος δεν θερμαίνεται. 

 

Κατάλληλα και ακατάλληλα μαγειρικά σκεύη 

Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη 
 

Για σωστή λειτουργία, όλες οι κατσαρόλες και τα τηγάνια πρέπει να 
έχουν επίπεδο μαγνητικό πάτο (πρέπει να κολλάει ένας μαγνήτης 
πάνω του). Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε μόνο 
κατσαρόλες και τηγάνια με διάμετρο μεταξύ 12 και 19 cm. 
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Ακατάλληλα μαγειρικά σκεύη 
 
Σκεύη με στρογγυλεμένο πυθμένα. Κατσαρόλες/τηγάνια με διάμετρο μικρότερη από 12 cm. 
κεραμικά, γυάλινα δοχεία, Ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, μπρούτζος ή χαλκός, εκτός εάν 
επισημαίνεται ρητά ως κατάλληλος για επαγωγή. Μαγειρικά σκεύη με πόδια. 

 
 

 
 

 

Προσοχή! 
Χρησιμοποιήστε μόνο τα μαγειρικά σκεύη που φέρουν την ένδειξη κατάλληλα για 
επαγωγική κουζίνα. Εάν η επαγωγική εστία ανιχνεύσει πολύ μεγάλο διαχωρισμό 
από το δοχείο μαγνήτισης, θα προκαλέσει μείωση της ισχύος. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής αποτροπής υπερθέρμανσης. Για το λόγο 
αυτό, μη χρησιμοποιείτε αλουμινένια, μπρούτζινα ή μη μεταλλικά δοχεία. 
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Επισκόπηση στοιχείων  
1. Κουζίνα 2. Κουμπί αφής ON/OFF 

3. Ανεμιστήρας και εξαερισμός αέρα (στο κάτω 
μέρος της συσκευής) 

4. Ψηφιακή οθόνη 

5. Ένδειξη λειτουργίας 6. Κουμπί αφής μενού 

7. Επιλογέας ελέγχου 8. Λειτουργία τροφοδοσίας 

9. Λειτουργία θερμοκρασίας 10. Λειτουργία χρονοδιακόπτη 

 
Εγκατάσταση 
  
• Ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές. 
• Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω από μια ομαλή και ασφαλή επιφάνεια που αντέχει το 
βάρος της συσκευής και δεν είναι ευαίσθητη στη θερμότητα. 
• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε εύφλεκτη επιφάνεια (π.χ. τραπεζομάντιλο, μοκέτα 
κ.λπ.). 
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτά τζάκια, ηλεκτρικούς φούρνους/καμίνους 
τόξου, φούρνους/ηλεκτρικές θερμάστρες ή άλλες πηγές θερμότητας. 
• Μην φράζετε ή καλύπτετε μερικώς το άνοιγμα εξαερισμού επιτρέποντας την εισροή και 
εκροή αέρα στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής. 
Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 5 – 10 cm από τοίχους και άλλα 
αντικείμενα. 
• Μην τοποθετείτε την επαγωγική κουζίνα δίπλα σε συσκευές ή αντικείμενα που αντιδρούν 
με ευαισθησία σε μαγνητικά πεδία (π.χ. ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κασετόφωνα κ.λπ.). 
• Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε χώρο με εύκολη πρόσβαση στο φις, ώστε να 
αφαιρείται γρήγορα από την πρίζα εάν χρειάζεται. 
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο δεν έχει καταστραφεί ή συμπιεστεί 
κάτω από τη συσκευή και δεν έρχεται σε επαφή με κοινόχρηστες άκρες και ή καυτή 
επιφάνεια. 
 

Ηλεκτρική σύνδεση 
1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη υποδοχή προστατευτικής επαφής 
230V/50Hz. 
2. Το ηλεκτρικό κύκλωμα στην πρίζα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε τουλάχιστον 16A. 
Συνδέστε τη συσκευή μόνο απευθείας στην πρίζα τοίχου. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια 
επέκτασης ή πολύπριζα. 
3. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που θα 
χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με αυτήν της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις 
πληροφορίες στην πινακίδα. 



Ελληνικά 
 

 

 

 

Λειτουργία της επαγωγικής εστίας 
Περιγραφή του πίνακα ελέγχου και της οθόνης 
Κουμπί αφής ON/OFF – Χρησιμεύει για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της επαγωγικής 
εστίας σε κατάσταση αναμονής.  
Οθόνη – Στην οθόνη θα εμφανιστεί το επίπεδο ισχύος, η ρύθμιση της θερμοκρασίας, ο χρόνος 
αυτόματης απενεργοποίησης ή τα μηνύματα σφάλματος. Εάν η επαγωγική εστία βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής, η τιμή "OFF" (απενεργοποιημένη) θα εμφανιστεί στην οθόνη.  
P – Ένδειξη λειτουργίας εμφάνισης επιπέδου ισχύος.  
°C – Ένδειξη της λειτουργίας ένδειξης θερμοκρασίας.  

– Ένδειξη της λειτουργίας εμφάνισης του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης. 
Κουμπί αφής MENU – Αφού ενεργοποιήσετε την επαγωγική εστία με το κουμπί 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, αλλάζετε μεταξύ των λειτουργιών του χρονοδιακόπτη 
αυτόματης απενεργοποίησης, της ρύθμισης της θερμοκρασίας και του επιπέδου ισχύος.  
Επιλογέας ελέγχου – Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του επιπέδου ισχύος, της θερμοκρασίας 
και του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης.  

 

Προετοιμασία και χρήση της επαγωγικής εστίας 
 
1. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό 
συσκευασίας. 
2. Ελέγξτε ότι η εστία της επαγωγικής εστίας δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι η επιφάνειά της 
είναι καθαρή. 
3. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Αφήστε 
ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 cm γύρω από την επαγωγική εστία και 50 cm πάνω από 
αυτήν για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα κατά τη λειτουργία.  
 
Συνδέστε το 
Η υποδοχή επιβεβαιώνεται από έναν ήχο και η ένδειξη "OFF" (απενεργοποιημένη) θα 
εμφανιστεί στην οθόνη. 
4. Τοποθετήστε τα υλικά σε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα. 
Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη στην επαγωγική εστία. 
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Ενεργοποίηση της επαγωγικής εστίας    
 
1. Ενεργοποιήστε την επαγωγική εστία πατώντας το κουμπί αφής ON/OFF. Η ένδειξη "ON" 
(ενεργοποιημένο) θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
2. Πατήστε το κουμπί αφής MENU. Η επαγωγική εστία εντοπίζει αυτόματα εάν τα μαγειρικά 
σκεύη που βρίσκονται στην εστία είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα. Εάν ο σωστός 
τύπος μαγειρικού σκεύους βρίσκεται στην εστία, η επαγωγική εστία θα αρχίσει να 
θερμαίνεται στο προκαθορισμένο επίπεδο ισχύος των 1600 W. Στην οθόνη θα εμφανιστεί 
"1600" και ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί. 
3. Εάν αφαιρέσετε το μαγειρικό σκεύος από την επαγωγική εστία, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος E0 και θα ακουστεί ένας ήχος. Μετά από λίγο, η εστία θα 
μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. 
4. Εάν τοποθετήσετε μαγειρικά σκεύη ακατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα στην 
επαγωγική εστία, τότε η θέρμανση δεν θα ξεκινήσει αφού πατήσετε το κουμπί MENU και 
στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος E0 και θα ακουστεί ένας ήχος. Μετά από 
λίγο, η εστία θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. 

 
 

Ρύθμιση του επιπέδου ισχύος 
1. Όταν η επαγωγική εστία τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά, το επίπεδο ισχύος 
ρυθμίζεται αυτόματα στα 1600 W. Εάν η ένδειξη ένδειξης επιπέδου ισχύος είναι αναμμένη 
στον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ελέγχου για να ρυθμίσετε την 
απαιτούμενη ισχύ στην περιοχή από 200 έως 2000 W με βήματα των 200. 
2. Εάν ανάβει μια διαφορετική ένδειξη στον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε πρώτα το 
κουμπί MENU για να μεταβείτε στη λειτουργία προβολής ισχύος και, στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ελέγχου για να ρυθμίσετε την τροφοδοσία. 
 

Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
Χρησιμοποιώντας το κουμπί αφής MENU αλλάξτε την οθόνη στη λειτουργία ένδειξης 
θερμοκρασίας. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου. Όταν η επαγωγική 
εστία τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 
240°C. Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ελέγχου επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία στην 
περιοχή από 60 έως 240°C με βήματα των 20°C. 

 

Ρύθμιση συνδυασμού ισχύος και χρονοδιακόπτη 
 1. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "0:00". Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ελέγχου 
ρυθμίστε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης στην περιοχή από 1 λεπτό έως 3 ώρες. 
Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο αυτόματης 

απενεργοποίησης κατά βήματα του 1 λεπτού.1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αφής 
MENU μέχρι να εμφανιστούν ταυτόχρονα οι λειτουργίες Power (P) και Timer (Τ). 
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2. Ο καθορισμένος χρόνος θα αναβοσβήσει στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα και, στη 
συνέχεια, η οθόνη θα μεταβεί στο επίπεδο ισχύος. Η ισχύς είναι προρυθμισμένη στα 
1600W. Η ρύθμιση ισχύος μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ελέγχου. 
Μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση της επαγωγικής εστίας, ο χρόνος που απομένει και η 
ισχύς θα εναλλάσσονται στην οθόνη. Ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα, η ρυθμισμένη ισχύς 
μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ελέγχου, όπως απαιτείται. 
 

3. Στο τέλος του χρόνου ακούγεται ένας ήχος και η επαγωγική εστία σβήνει μόνη της. Η 
ένδειξη "OFF" (απενεργοποιημένη) εμφανίζεται στην οθόνη υποδεικνύοντας ότι η 
επαγωγική εστία βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 
 
 
 

Ρύθμιση συνδυασμού θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη 

1. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "0:00". Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ελέγχου 
ρυθμίστε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης στην περιοχή από 1 λεπτό έως 3 ώρες. 
Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο αυτόματης 

απενεργοποίησης κατά βήματα του 1 λεπτού.1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αφής 
MENU μέχρι να εμφανιστούν ταυτόχρονα οι λειτουργίες Θερμοκρασία (°C) και 
Χρονοδιακόπτης (Τ) 
2. Ο καθορισμένος χρόνος θα αναβοσβήσει στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια η οθόνη θα αλλάξει στη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι προρυθμισμένη στους 
240°C. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας τον επιλογέα 
ελέγχου. Μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση της επαγωγικής εστίας, ο χρόνος που 
απομένει και η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα εναλλάσσονται στην οθόνη. Ενώ ο χρόνος 
μετρά αντίστροφα, η ρυθμισμένη θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον 
επιλογέα ελέγχου όπως απαιτείται. 
3. Στο τέλος του χρόνου ακούγεται ένας ήχος και η επαγωγική εστία σβήνει μόνη της. Η 
ένδειξη "OFF" (απενεργοποιημένη) εμφανίζεται στην οθόνη υποδεικνύοντας ότι η 
επαγωγική εστία βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 
 
 

Απενεργοποίηση της επαγωγικής εστίας 
Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του, απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία πατώντας το 
κουμπί αφής ON/OFF. Η ένδειξη "OFF" (απενεργοποιημένη) θα εμφανιστεί στην οθόνη και η 
επαγωγική εστία θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Αποσυνδέστε την επαγωγική εστία 
από την πρίζα. 
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Σημείωση: 
Για λόγους ασφαλείας, η επαγωγική εστία θα σβήσει αυτόματα μετά από 
δύο ώρες λειτουργίας, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί ή δεν εκτελέσετε 
καμία ρύθμιση χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ελέγχου. 
Αφού απενεργοποιηθεί, ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για λίγο για να 
επιταχύνει την ψύξη της εστίας. Μην αποσυνδέετε την εστία από την πρίζα 
πριν σταματήσει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας. 
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Επισκόπηση των μηνυμάτων σφάλματος 
  
Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον 
πίνακα. 

 
Μήνυμα λάθους Πιθανή αιτία του σφάλματος Λύση 

Στην οθόνη εμφανίζεται 
το μήνυμα σφάλματος 
E0. 

Δεν υπάρχουν μαγειρικά 
σκεύη πάνω στην εστία ή τα 
μαγειρικά σκεύη δεν είναι 
κατάλληλα για επαγωγικό 
μαγείρεμα. 

Τοποθετήστε μαγειρικά 
σκεύη κατάλληλα για 
επαγωγικό μαγείρεμα στην 
εστία, δείτε το κεφάλαιο 
Τύποι μαγειρικών σκευών 
κατάλληλα για επαγωγικό 
μαγείρεμα. 

Στην οθόνη εμφανίζεται 
το μήνυμα σφάλματος E1 
ή E2. 

Βλάβη αισθητήρα 
θερμοκρασίας. 

Στείλτε την επαγωγική εστία 
για επισκευή σε 
εξουσιοδοτημένο κέντρο 
σέρβις. 

Στην οθόνη εμφανίζεται 
το μήνυμα σφάλματος E3 
ή E4. 

Η τάση στην πρίζα στην οποία 
είναι συνδεδεμένη η 
επαγωγική εστία είναι πολύ 
υψηλή ή πολύ χαμηλή. 

Συνδέστε την επαγωγική 
εστία σε αντίστοιχη πρίζα με 
τάση 220-240 V. 

Στην οθόνη εμφανίζεται 
το μήνυμα σφάλματος 
E5. 

Υπερθέρμανση της εστίας. Αφήστε την εστία να 
κρυώσει. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να θέσετε ξανά σε 
λειτουργία. 

Στην οθόνη εμφανίζεται 
το μήνυμα σφάλματος 
E6. 

Η θερμική ασφάλεια 
ενεργοποιήθηκε, κλείνοντας 
την επαγωγική εστία λόγω 
υπερθέρμανσης. 

Αφήστε την επαγωγική 
εστία να κρυώσει και 
βεβαιωθείτε ότι η οπή 
εισροής ή εξαγωγής αέρα 
δεν είναι φραγμένη. Εάν το 
πρόβλημα παραμένει, 
στείλτε την επαγωγική εστία 
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο 
σέρβις για επισκευή. 
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Συντήρηση και Καθαρισμός 
  
Συμβουλές ασφαλείας 
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από 
την πρίζα (τραβήξτε το φις!!!) και έχει κρυώσει. 
Μη χρησιμοποιείτε όξινα μέσα και βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί νερό στη συσκευή. 
Για να προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, τα καλώδιά της 
και το φις σε νερό ή άλλα υγρά. 
 

 

Καθάρισμα 
• Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. 

• Σκουπίστε τη ζώνη μαγειρέματος με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, μη 
λειαντικό διάλυμα σαπουνιού. 

• Σκουπίστε τον πίνακα χειρισμού με ένα μαλακό πανί ή ένα ήπιο απορρυπαντικό. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό πανί και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα 
είδος λειαντικών μέσων ή μαξιλαριών, που θα μπορούσαν να χαράξουν την επιφάνεια. 

• Μετά τη διαδικασία καθαρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό και στεγνό 
πανί για να στεγνώσετε και να γυαλίσετε την επιφάνεια. 

• Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη και τη βρωμιά από την περιοχή των αεραγωγών εισροής και 
εξαγωγής αέρα. Για πιο σχολαστικό καθάρισμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπατονέτες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

 

Μοντέλο.: HP-IND.002A Κλάση : Class II 

Τάση: AC 220-240V～ Συχνότητα: 50/60Hz 

Ισχύς: Max. 2000W Εύρως Ισχύς: 200 - 2000W 

Ώρα: 1 – 180 min Εύρος 
θερεμοκρασίας: 

60ºC – 240ªC 

Ζώνη 

μαγειρέματος: 

Ø ≈167 mm Μαγειρικά σκεύη Ø: 12 – 19 cm 

Διαστάσεις: 280 x 355 x 74mm  Βάρος: 2.6 kg 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για άμεσο πλύσιμο με πίδακες νερού. 
Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανενός είδους πίδακα νερού για τον 
καθαρισμό της συσκευής! 
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Δήλωση συμμόρφωσης 
 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, 

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας.  

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

 

Απόρριψη- Πολιτική περιβάλλοντος 
Συσκευασία 

Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης. 

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές 

σακούλες, μέρη πολυστυρολίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 

Απόρριψη 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα 

μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή 

στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, παραδίδεται στο ισχύον σημείο συλλογής για 

την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς 

για τη διάθεση των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την 

ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης 

σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 

προϊόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Δήλωση εγγύησης 

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την 

επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο 

διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, 

λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει 

ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές 

συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων ή 

πληκτρολογίων, καθώς και χρήση μπαταριών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν 

εγχειρίδιο. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή 

τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη 

με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή δελτίο πώλησης, όπου 

εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
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2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 
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