
DKP-2500.15 Μαγειρική εστία                                                    Οδηγίες Χρήσης 

Παπακαλώ διαβάζηε πλήπωρ ηιρ οδηγίερ ππιν ηη σπήζη. 

Πποζοσή 

1. Απηή ε ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από παηδηά 8 

εηώλ θαη πάλσ θαη άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθέο, 

αηζζεηεξηαθέο ή πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο ή κε έιιεηςε 

εκπεηξίαο θαη γλώζεο, εάλ ηνπο παξέρεηαη επίβιεςε ή 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη 

αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εκπεξηέρνληαη. 

2. Τα παηδηά δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή.  

3. Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε δε ζα πξέπεη λα γίλνληαη από 

παηδηά εθηόο εάλ είλαη άλσ ησλ 8 εηώλ θαη κε επίβιεςε. 

4. Φπιάμηε ηε ζπζθεπή θαη ην θαιώδηό ηεο καθξηά από παηδηά 

θάησ ησλ 8 εηώλ. 

5. Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο μερσξηζηό 

ρξνλόκεηξν ή ηειερεηξηζηήξην. 

6. Δάλ ην θαιώδην ηεο ζπζθεπήο θαηαζηξαθεί, πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξόζσπό ηνπ ή παξόκνηα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό 

ώζηε λα απνθεπρζεί βιάβε. 

7. Αγλνώληαο ηηο πξνθπιάμεηο αζθαιείαο, ν θαηαζθεπαζηήο δε 

θέξεη επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο.  

8. Γηα λα πξνθπιάμεηε ηα παηδηά από ηνπο θηλδύλνπο ησλ 

ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, παξαθαιώ βεβαησζείηε όηη πνηέ δελ 

αθήλεηε ηηο ζπζθεπέο ρσξίο επίβιεςε. Δπηιέγεηε κέξε γηα λα 

ηηο απνζεθεύζεηε ζηα νπνία δελ έρνπλ πξόζβαζε ηα παηδηά. 

Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην δελ θξέκεηαη. 

9. Απηή ε ζπζθεπή είλαη κόλν γηα νηθηαθή ρξήζε θαη γηα ηνλ 

ζθνπό πνπ θαηαζθεπάζηεθε. 

10. Η ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ζηαζεξή, 

επίπεδε επηθάλεηα.  

11. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε εάλ έρεη πέζεη, εάλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο βιάβεο ή δηαξξνέο. 
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12. Μελ αγγίδεηε ηηο θαπηέο επηθάλεηεο. Χξεζηκνπνηείηε ιαβέο ή 

ρεξνύιηα. 

13. Απνζεθεύζηε ηελ ζε μεξό κέξνο. 

14. Διέγμηε όηη ε ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο ζπκθσλεί κε εθείλε 

ηεο θεληξηθήο παξνρήο. Τξνθνδνζία:220-240V~50Hz. H 

πξίδα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 Α ή 10 Α. 

15. Απηή ε ζπζθεπή ζπκθσλεί κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ. Δάλ ηε ρεηξηζηείηε θαηαιιήισο 

θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ, ε 

ζπζθεπή είλαη αζθαιήο γηα ρξήζε κε βάζε ηα δηαζέζηκα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηνπ παξόληνο. 

16. Πνηέ κε κεηαθηλείηε ηε ζπζθεπή ηξαβώληαο ην θαιώδην θαη 

βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην δελ ζα κπεξδεπηεί.  

17. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζε εμσηεξηθό ρώξν.  

18. Μελ ηπιίγεηε ην θαιώδην γύξσ από ηε ζπζθεπή θαη κελ ην 

ιπγίδεηε. 

19. Αθήζηε ηε ζπζθεπή λα θξπώζεη πξηλ ηελ θαζαξίζεηε θαη ηελ 

απνζεθεύζεηε. 

20. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο. 

21. Απνζπλδέζηε ηελ από ηελ πξίδα όηαλ δελ ηε 

ρξεζηκνπνηείηε. 

22.  Απηή ε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη κε εμσηεξηθή 

ζπζθεπή ελεξγνπνίεζεο, όπσο ρξνλόκεηξν, ή λα ζπλδεζεί 

ζε θύθισκα πνπ αλνίγεη θαη θιείλεη ζπζηεκαηηθά.  

23. Η ρξήζε θαισδίνπ επέθηαζεο ή θάηη παξόκνηνπ δελ 

επηηξέπεηαη. 

24. Μελ αθήλεηε ην θαιώδην λα θξέκεηαη από ηελ άθξε ηνπ 

ηξαπεδηνύ, λα αγγίδεη θαπηέο επηθάλεηεο ή λα έξρεηαη ζε 

απεπζείαο επαθή κε ηα θαπηά ζεκεία ηεο ζπζθεπήο. Μελ 

ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή θάησ από θνπξηίλεο, θαιύκκαηα 

παξαζύξνπ θηι. 
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25. Σπληζηάηαη λα ηνπνζεηείηε έλα ζεξκν-πξνζηαηεπηηθό 

θάιπκκα αλάκεζα ζηε ζπζθεπή θαη ζην ηξαπέδη πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλε (έηζη ζα απνθύγεηε θαςίκαηα ζην ηξαπέδη ή 

ζην ηξαπεδνκάληειν). 

26.  Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζην κπάλην ή θνληά ζε 

ληπηήξα γεκηζκέλν κε λεξό. Δάλ ε ζπζθεπή πέζεη ζην λεξό, 

κελ ηελ πηάζεηε ζε θακία πεξίπησζε, αιιά πξώηα 

ηξαβήμηε ην θηο από ηελ πξίδα. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Δζηίεο 

2. Γηαθόπηεο 

3. Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο 

 

Ππιν ηην ππώηη σπήζη 

 Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία, ηα απηνθόιιεηα θαη ηελ 

πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε από ηελ ζπζθεπή. 

 Καζαξίζηε ηηο εζηίεο κε λσπό παλί. 

 Σπλδέζηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο ζηελ πξίδα. 

Σεκείσζε: Βεβαησζείηε όηη ε ηάζε ηεο ζπζθεπήο ζπκθσλεί κε 

ηελ ηάζε ηεο θεληξηθήο παξνρήο ξεύκαηνο. 

 Οη εζηίεο δίλνληαη κε έλα πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα ην νπνίν 

πξέπεη λα αθαηξεζεί πξηλ ηελ πξώηε ρξήζε. 

Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή θαη επηιέμηε ηε κεγαιύηεξε 

ζεξκνθξαζία γηα 10 ιεπηά. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ιίγνο 

θαπλόο. Μπνξείηε ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 

εζηίεο ή λα ηηο ζβήζεηε.  

 

Χπήζη 

 Δλεξγνπνηήζηε ηηο εζηίεο γπξλώληαο ηνλ δηαθόπηε 

δεμηόζηξνθα. Η θόθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία αλάβεη. 
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 Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία 

γπξλώληαο ηνλ δηαθόπηε δεμηόζηξνθα από ην 1, ε 

ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία, έσο ην 5, ε πςειόηεξε.  

 Δάλ επηηεπρζεί ε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία, ε θσηεηλή 

έλδεημε ζα ζβήζεη. 

 Όηαλ πέζεη ε ζεξκνθξαζία, ραζεί ζεξκόηεηα ζην ζθεύνο, ν 

ζεξκνζηάηεο ελεξγνπνηείηαη θαη πάιη. 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

  Απνζπλδέζηε από ηελ πξίδα πξηλ ηνλ θαζαξηζκό θαη 

πεξηκέλεηε λα θξπώζεη εληειώο. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηνμηθά θαη ζθιεξά θαζαξηζηηθά, όπσο 

βελδίλε ή δηαιπηηθά. Έλα θαλνληθό ζαπνύλη πηάησλ ή 

θαζαξηζηηθό θνπδίλαο είλαη επαξθέο. 

 Πνηέ κε βπζίδεηε ηε ζπζθεπή ζε λεξό ή άιιν πγξό. 

 Αθαηξέζηε ηα καγεηξηθά ππνιείκκαηα ακέζσο. 

 Πξνζνρή! Η εζηία θαίεη. 

 

ςμβοςλέρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ 

 Χξεζηκνπνηείηε κόλν ζθεύε ίδηαο δηακέηξνπ κε ηηο εζηίεο. 

 Χξεζηκνπνηείηε ζθεύε κόλν κε ίζην πάην. 

 Δάλ είλαη εθηθηό, δηαηεξείηε ην θαπάθη θιεηζηό θαηά ην 

καγείξεκα.  

 Μαγεηξέςηε ιαραληθά, παηάηεο θηι. κε ιίγν λεξό γηα λα 

έρεηε δηάξθεηα καγεηξέκαηνο όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε. 

 Χξεζηκνπνηείηε ηε ζσζηή ζεξκνθξαζία γηα ηα δηαθνξεηηθά 

θαγεηά πνπ ζα εηνηκάζεηε. 

 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Τξνθνδνζία: 220-240V ~ 50Hz 

Ιζρύο: 2500W 
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 Διασείπιζη Αποππιμμάηων  

Τν ζύκβνιν πνπ βξίζθεηαη εδώ θαη πάλσ ζην 

πξντόλ ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ είλαη 

θαηεγνξηνπνηεκέλν σο Ηιεθηξηθόο ή Ηιεθηξνληθόο 

εμνπιηζκόο θαη δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη όηαλ 

πάςεη λα ιεηηνπξγεί κε ηα ππόινηπα νηθηαθά θαη εκπνξηθά 

απνξξίκκαηα. Η επξσπατθή νδεγία (2012/19/EU) ζρεηηθά κε ηα 

Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ 

(ΑΗΗΔ) είλαη ζε ηζρύ γηα ηελ αλαθύθισζε πξντόλησλ κε ηε 

ρξήζε ησλ θαιύηεξσλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ επαλαθνξάο θαη 

αλαθύθισζεο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επίδξαζε ζην 

πεξηβάιινλ, λα εμνπδεηεξσζνύλ πηζαλέο βιαβεξέο νπζίεο θαη 

λα απνθεπρζεί ε αύμεζε ησλ ρσκαηεξώλ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο 

ηνπηθέο αξρέο γηα πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ νξζή απόξξηςε 

Ηιεθηξηθνύ ή Ηιεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ. 

 

 

 


