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Για την δική σας ασφάλεια, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις 

οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. 

 
 

Χρησιμοποιείστε αυτήν την μονάδα μόνο σε εξωτερικούς ή σε καλά 

αεριζόμενους χώρους. 
 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                                                                                                                              ΕΛ 

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 χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά 

και διεξοδικά τις οδηγίες χρήσης και τις συμβουλές προστασίας ολοκληρωτικά ώστε να 
εξοικειωθείτε με τη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική χρήση και εάν 
δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλώ μεταδώστε επίσης τις οδηγίες 
λειτουργίας. 

Λεπτομέρειες  

 τάξη – 1; κατηγορία I3+; Τύπος αερίου: G30/G31; 28-30/37mbar πίεσης. Αυτή η μονάδα  
προορίζεται να λειτουργεί με αέριο LPG (Βουτάνιο/προπάνιο), χωρίς καμία ρύθμιση εκ των προτέρων. 

Model 

Item 
Triple Burner 

3-N5-H 
Double Burner 

2-N5-H 
Single Burner 

1-N5-H 

καυστήρας(mm) d = double S = single 110d + 90d + 40s 110d + 90d 110d 

Κατανάλωση αερίου (g/h) 290 + 265 + 50 290 + 265 290 

Συνολική βαθμολογία ισχύος(kW) 8,33 7,68 4,28 

Θερμική απόδοση Above 65 Above 65 Above 65 

Σύστημα ανάφλεξης Αυτόματη ανάφλεξη (PZT) Piezo-electric 

Είσοδος αερίου Εσωτερική διάμετρος r 3/8” (9.5mm) ελαστικός σωλήνας 

 

Σημαντικές Προειδοποιήσεις  

 Πριν την εγκατάσταση, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των τοπικών 
συνθηκών εφοδιασμού,(φύση και πίεση του αερίου) και τη ρύθμιση της συσκευής. 

 Αυτή η μονάδα έχει ρυθμιστεί για υγραέριο αερίου LPG (βουτάνιο-προπάνιο). 

 Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε καπναγωγό προϊόντων καύσης. Πρέπει να 
εγκατασταθεί και να συνδεθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 
εγκατάστασης. 

 Η χρήση συσκευών υγραερίου για την παρασκευή φαγητού οδηγεί στην 
παράγωγη θερμότητας και υγρασίας στον χώρο που εγκαθίσταται. Εξασφαλίστε 
καλό αερισμό αυτού του χώρου. 

 Η παρατεταμένη και εντατική χρήση της συσκευής μπορεί να απαιτεί 
πρόσθετο αερισμό, για παράδειγμα ανοίγοντας ένα παράθυρο ή αυξάνοντας 
την ισχύ του μηχανικού αναπνευστήρα, εάν υπάρχει. 

 Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή και τα εξαρτήματά 
της. 

 Κρατάτε τις κουρτίνες, τα χαρτιά και άλλα εύφλεκτα προϊόντα μακριά από τη μονάδα. 
Ποτέ μην βάζετε εύφλεκτα υλικά πάνω ή μέσα στη σόμπα. 

 Κατά τον έλεγχο για διαρροές αερίου, μην χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα είδος αναπτήρα, 
σπίρτα, τσιγάρα ή παρόμοια. 

 Μην μετακινείτε όταν χρησιμοποιείται τη σόμπα γιατί μπορεί να χαλαρώσει τις 
συνδέσεις και να προκαλέσει διαρροή αερίου.  

 Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο για τη σωστή λειτουργία 
της και για την ασφάλεια των ανθρώπων. 
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Ειδικές προφυλάξεις 

1.   Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικό αέριο πέρα από τον τύπο που καθορίζεται στην επισυναπτόμενη 

ετικέτα.  

2. Η μονάδα χρησιμοποιείτε μόνο για μαγείρεμα. Για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα μην στεγνώνετε 
πετσέτες ,ρούχα κλπ..  

3. Αποφύγετε να καλύπτετε τη φλόγα με ένα πιάτο ή να τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά, όπως 

χαρτί ή ρούχα γύρω από τη μονάδα. 

4. Χρησιμοποιήστε το σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο αλλά όχι στραμμένο σε κανένα ρεύμα. 

5. Μη χρησιμοποιείτε σωλήνα βινυλίου. Είναι πιθανό να μαλακώσει από τη θερμότητα. Χρησιμοποιείστε 

μόνο ελαστικό σωλήνα. 

6. Μη χρησιμοποιείτε προειδοποιητική σωλήνωση από καουτσούκ, καθώς μπορεί να έχει 

στροφαλοφόρο και να μην είναι επαρκώς ελαστική και στα δύο άκρα. Μια τέτοια σωλήνωση 

ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή αερίου. 

7. Βεβαιωθείτε ότι η ελαστική σωλήνωση δεν αγγίζει μέρος της μονάδας ούτε βρίσκεται κάτω από αυτήν. 

8. Κατά την χρήση μην βγαίνετε έξω και μην πηγαίνετε για ύπνο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

απενεργοποιήσει το κουμπί ανάφλεξης και τη στρόφιγγα του κυλίνδρου μετά τη χρήση. Όταν 

πηγαίνετε για ύπνο ή βγαίνετε έξω να είστε διπλά σίγουροι ότι είναι απενεργοποιημένα. 

9. Εάν παρατηρήσετε μη φυσιολογική καύση κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε αμέσως τη στρόφιγγα 

και εξετάστε τη μονάδα σύμφωνα με τον ¨Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων¨. 

10. Αποφύγετε να αγγίζετε το τρίγωνο του καυστήρα, το δίσκο κλπ., αμέσως μετά τη χρήση ή κατά τη 
χρήση. 

11. Εάν εντοπιστεί διαρροή αερίου, κλείστε τη στρόφιγγα, ανοίξτε όλα τα παράθυρα και καλέστε τον 

αντιπρόσωπό σας να την επισκευάσει, μην ενεργοποιείτε τον ηλεκτρικό διακόπτη ή 

χρησιμοποιείτε αναπτήρα σε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει 

ανάφλεξη του αερίου. 

12. Εάν η κουζίνα χρησιμοποιείται με κατώτερο ή κατεστραμμένο ρυθμιστή ,θα ασκηθεί μη 

φυσιολογική πίεση αερίου στην κουζίνα, προκαλώντας έτσι ατελή καύση ή άλλα προβλήματα στην 
κουζίνα αερίου. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο ρυθμιστή αερίου σε συνεννόηση με τον 

αντιπρόσωπό σας. 

 
 Εάν υποψιάζεστε ότι η μονάδα είναι ελαττωματική, μην τη χρησιμοποιήσετε αλλά καλέστε τον αντιπρόσωπό σας . 

Λειτουργία 

 

 Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό γραφείο/στήριγμα προστατεύοντας τις ακόλουθες συνθήκες: 

 Το γραφείο/στήριγμα πρέπει να είναι σταθερό και επίπεδο και να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 Η συσκευή πρέπει να 
τοποθετηθεί τουλάχιστον 

15cm από τα πλαϊνά 
τοιχώματα. 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν 

εμπόδια ή οποιαδήποτε 
φορητή συσκευή και να 

είναι σε απόσταση 

μικρότερη των 100cm.  

 Επιλέξτε μια καλά 

αεριζόμενη 

τοποθεσία για να 
επιτρέψετε τη σωστή 

λειτουργία του 
εξοπλισμού και την 

ασφάλεια. 
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Σύνδεση του αερίου 

 Η συσκευή ρυθμίστηκε να συνδέεται με εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα (λάστιχο) και μήκους που 

δεν υπερβαίνει τα 125cm. 

 Βεβαιωθείτε ότι μετά τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα δεν είναι τσαλακωμένος ή σε επαφή ή 
κοντά στις θερμές ζώνες. Είτε ο σωλήνας είτε ο ρυθμιστής/μειωτικής πίεσης αερίου θα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένοι και επισημασμένοι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 

Η στερέωση του σωλήνα στη 

μονάδα και στο ρυθμιστή 

φλόγας αερίου πρέπει να 

γίνεται με σφιγκτήρες. 

 Για καλύτερη στερέωση, 
συνιστάται να θερμάνετε 

πρώτα τον σωλήνα βυθίζοντάς 
τον για ένα λεπτό σε ζεστό 

νερό. 

 Μετά τις συνδέσεις ελέγξτε τη 
διαρροή ολόκληρου του 

κυκλώματος αερίου, κρατώντας 
τα κουμπιά ανάφλεξης σβηστά 

και το κουμπί μείωσης της 
πίεσης αερίου της φιάλης 

ανοιχτό, στη συνέχεια, 
εφαρμόστε ένα μείγμα νερού 

και σαπουνιού. Η δημιουργία 
φυσαλίδων σημαίνει ότι 

υπάρχει διαρροή αερίου. 
 

Τρόπος χρήσης 

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ανάφλεξης είναι ρυθμισμένο στο ¨OFF¨ και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη 

στρόφιγγα του κυλίνδρου αερίου σε πλήρη λειτουργία. Πιέστε το κουμπί της ανάφλεξης και περιστρέψτε 

το προς τα αριστερά μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας είναι αναμμένος. 
Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται αφού μείνει 

αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, μερικές φορές ο καυστήρας δεν 

αναφλέγεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

ο αέρας έχει παγιδευτεί στον ελαστικό 

σωλήνα. Επαναλάβετε γυρίζοντας το κουμπί 

ανάφλεξης μερικές φορές μέχρι να περάσει το 

αέριο. 

Ρύθμιση φλόγας  

Η φλόγα κάθε καυστήρα μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τα σύμβολα 
που περιέχονται σε κάθε λαβή. 

 Για να ρυθμίσετε τη φλόγα, γυρίστε το κουμπί ελέγχου αερίου σε 
κατάλληλη θέση μεταξύ ON και OFF. 

 Η φλόγα μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε βαθμό από ΥΨΗΛΟ έως 
ΧΑΜΗΛΟ ρυθμίζοντας το κουμπί στην επιθυμητή θέση με μία ενέργεια. 

Εάν ελέγξετε οπτικά την ύπαρξη κίτρινης φλόγας ή μετατόπιση της φλόγας, 

ρυθμίστε τον ρυθμιστή του αερίου. 
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Ορθή ρύθμιση της φλόγας 

Αφού έχει αναφλεγεί το αέριο, ρυθμίστε τον ρυθμιστή αερίου μέσα στη μονάδα αερίου 
μέχρι να στρογγυλευτεί ελαφρώς. Παράγονται έντονες μπλε φλόγες. 

 

Απενεργοποίηση της μονάδας  

 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στην αρχική του θέση χωρίς να το πατήσετε. 

 Μην κάνετε πλήρη περιστροφή της στρόφιγγας της φιάλης αερίου μετά τη χρήση. 

 

Συντήρηση και Καθαρισμός 

 Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι η 
βαλβίδα παροχής αερίου είναι απενεργοποιημένη.  

 Ελέγχετε τακτικά τη διαρροή του εύκαμπτου σωλήνα και των συνδέσεών του 
αντικαθιστώντας τον κάθε φορά που είναι φθαρμένος ή ξεπερνάει την 
υποδεικνυόμενη ημερομηνία. 

 Αυτός ο έλεγχος 
πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον μία 
φορά τον χρόνο. 

 

Kαθαρισμός: για σωστή συντήρηση, θα 

πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά καθαρισμός 
χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και ζεστό 
νερό σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του 
μέρη. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας και το καπάκι του έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

 Εάν οι φλόγες γίνουν ακανόνιστες αφαιρέστε το 

καπάκι και πλύνετε το με νερό. Όταν τα 

ακροφύσια του καυστήρα φράξουν από βρωμιά, 

σκουπίστε τα με βελόνα ή με ένα παρόμοιο 
όργανο. 

 Αφού πλύνετε τον καυστήρα και το καπάκι, 

στεγνώστε τα καλά και τοποθετήστε τα σωστά 

στη θέση τους. 

 Εάν τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης είναι βρώμικα, ο καυστήρας μπορεί να μην αναφλεγεί εύκολα. 

 Επιθεωρήστε τα 

ηλεκτρόδια 
προσεκτικά αφού 

αφαιρέσετε όλα τα 
δοχεία και εάν είναι 

βρώμικα, καθαρίστε 
τα με ένα στεγνό 

πανί. 
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Οδηγός επίλυσης προβλημάτων 

 
 
Λάβετε υπόψη το περιβάλλον μας 

Μην πετάτε τη συσκευή στα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή οδηγία 

2012/19/EC. 

Απορρίψτε τη συσκευή μέσω ενός εγκεκριμένου κέντρου απόρριψης ή στην κοινοτική σας 

εγκατάσταση απορριμμάτων. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 

παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. 

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Διαχωρίστε τα υλικά 

συσκευασίας για απόρριψη όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης 

απορριμμάτων. Τα χαρτόνια και το χαρτί ανήκουν στη συλλογή απορριμμάτων χαρτιού, το 

πλαστικό στη συλλογή ανακύκλωσης. 

  Όταν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, απορρίψτε την με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον( π.χ.   

ανακύκλωση). 

Συμμόρφωση CE 
 

Αυτή η συσκευή συμμορφώνετε σύμφωνα με την Οδηγία 2009/142/CE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις συσκευές αερίου. 

1008 Το προϊόν δοκιμάστηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα και τις 

τεχνικές προδιαγραφές: 
EN 30-1-1:2008+A3:2013                         EN 30-2-1:1998+A2:2005 

 

 

 

πρόβλημα αιτία λύση 

 
 
 
Δεν αναφλέγεται 

Η κύρια στρόφιγγα αερίου δεν είναι 
ενεργοποιημένη. 

Απενεργοποιήστε την 
κουζίνα αερίου μία φορά 
και μετά ενεργοποιήστε το 
πλήρως 

 
Ο αέρας παραμένει στη σωλήνωση αερίου. 

Επαναλάβετε τη λειτουργία της 
ανάφλεξης μέχρι να 
απομακρυνθεί τελείως όλος ο 
αέρας στη σωλήνωση 

Λυγισμένος ή θρυμματισμένος λαστιχένιος 
σωλήνας 

Ισιώστε το ή αντικαταστήστε το 

Βρώμικο πιεζο-ηλεκτρόδιο Καθαρίστε το με ένα πανί 

 

Μυρωδιά αερίου 

Ρωγμές ή τρύπες στον ελαστικό σωλήνα Αντικαταστήστε το με ένα νέο 

Ο ελαστικός σωλήνας δεν είναι 
συνδεδεμένος σωστά 

Συνδέστε σωστά τον 
ελαστικό σωλήνα  

Βλάβη στην κουζίνα αερίου Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο 
να την επισκευάσει 

Η φλόγα σηκώνετε 
από τους 
καυστήρες σε flash 
back με ένα 
βρυχηθμό. 

Η παροχή αέρα δεν έχει ρυθμιστή σωστά Ρυθμίστε τη σωστά 

Ο καυστήρας δεν είναι σωστά τοποθετημένος Στερεώστε το σώμα του 
καυστήρα σωστά 

Η έξοδος φλόγας του καυστήρα είναι 
βουλωμένη 

Καθαρίστε το βουλωμένο 
μέρος 

Το ακροφύσιο είναι βουλωμένο Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο 
να το επισκευάσει 
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HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1    Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro                          Tel: +351 21 949 83 20 (Sup. Téc.) 

2660-456 S. Julião do Tojal                                Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL                                                e-mail: suporte.tec@haeger.pt 

http://www.haeger.pt                                e-mail: comercial@haeger.pt 

 

      

  KAPA EMPORIO 

 Καραγιαννοπούλου 32,   61100 Κιλκίς, Ελλάδα https://kapaemporio.gr Tηλ. 

+302341024654  Fax   +302341025735  Email: info@kapaemporio.gr 
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