
Royalty Line RL-EIP-2000.1  Επαγωγική Εςτία 
 

Σασ ευχαριςτοφμε για την αγορά τησ ΕΙP-2000.1 επαγωγικήσ εςτίασ. 

Παρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήςη 

και να το κρατήςετε προςεκτικά για μελλοντική αναφορά . 

Οδθγίεσ για τθν αςφάλεια 

Παρακαλώ διαβάςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ αςφαλείασ πριν χρθςιμοποιιςετε τθν 

επαγωγικι κουηίνα: 

1. Μθν αγγίηετε το φισ με βρεγμζνα χζρια. 

2. Μθν ςυνδζετε ςε πρίηα όπου μοιράηεται με άλλεσ 

ςυςκευζσ. 

3. Μθν το χρθςιμοποιείτε αν το καλώδιο τροφοδοςίασ ζχει υποςτεί ηθμιά. 

4. Μθν τροποποιείτε τα εξαρτιματα ι να επιςκευάςετε τθ ςυςκευι μόνοι ςασ. 

5. Μθ χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι κοντά ςε φλόγα ι υγροφσ χώρουσ. 

6. Μθν αφινετε τα παιδιά να λειτουργιςουν τθν εςτία.   

7. Μθν τοποκετείτε ςε αςτακείσ επιφάνειεσ. 

8. Μθν μετακινείτε τθ μονάδα με τθν κατςαρόλα ι το τθγάνι ςε αυτό. 

9. Μθν τοποκετείτε μεταλλικά αντικείμενα: όπωσ μαχαίρια, πιροφνια, κουτάλια, καπάκια, 

μεταλλικά δοχεία και φφλλο αλουμινίου ςτο κρφςταλλο πλάκα τθσ εςτίασ.  

10. Εξαςφαλίςτε επαρκι ποςότθτα εξαεριςμοφ. 

 

Μζρη επαγωγικήσ εςτίασ 

 

Καλώδιο τροφοδοςίασ 

Είςοδοσ αζρα 

 

 

 

Γυάλινη επιφάνεια 

 

Πίνακασ ελζγχου 

 

 

Εξαεριςμόσ   

 

Διάγραμμα λειτουργίασ 

Βήματα λειτουργίασ  

 



1. Σοποκετιςτε κατάλλθλα μαγειρικά ςκεφθ ςτο κζντρο τθσ πλάκασ κορυφισ. 

2. Σοποκετιςτε το βφςμα ςε 230V-15A. Ειδικι υποδοχι, δείχνει τθν οκόνθ "----", 

αγγίηετε με δφναμθ το POWER για να ενεργοποιιςετε, ςτθ ςυνζχεια, αγγίξτε τα πλικτρα 

λειτουργίασ για να επιλζξετε διαφορετικζσ λειτουργίεσ μαγειρζματοσ, ρυκμίςεισ και 

προςαρμογζσ. 

3. Για να απενεργοποιιςετε, πατιςτε το POWER και πάλι για να κλείςει θ 

παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

Λειτουργίεσ auto 

Αυτόματεσ λειτουργίεσ αυτοφ του προϊόντοσ περιλαμβάνουν: Ρφηι, ςοφπα, γάλα, 

βράςιμο, ατμόσ  

Όλεσ οι αυτόματεσ λειτουργίεσ ελζγχονται από το ςφςτθμα MCU, 

και τθ χριςθ ζξυπνθσ τεχνολογίασ ελζγχου. φμφωνα με το μαγείρεμα και τθν ποςότθτα 

των τροφίμων ρυκμίηει αυτόματα τθ δφναμθ πυρόσ, χωρίσ να  χρειαςτεί να τθν 

προςαρμόςουμε εμείσ για όςο λειτουργεί θ εςτία μασ. 

Προςοχή: 

1. Για τισ αυτόματεσ λειτουργίεσ πρζπει να μαγειρεφετε με επαγωγικό ςκεφοσ, 

λεπτότερο ςκεφοσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε αυτόματεσ λειτουργίεσ. 

2. Ύςτερα από τθν ζναρξθ τθσ αυτόματθσ λειτουργίασ, θ δφναμθ πυρόσ και το χρονόμετρο 

δεν μποροφν να ρυκμιςτοφν. . 

3. Η Αυτόματθ λειτουργία δεν είναι κατάλλθλθ για λίγο φαγθτό. 

 

Υπερθζρμανςη Προςταςία:  

Η μονάδα είναι εξοπλιςμζνθ με προςταςία υπερκζρμανςθσ. 

Αν θ κατςαρόλα ι το τθγάνι γίνει πάρα πολφ καυτό, θ μονάδα κα απενεργοποιθκεί 

αυτόματα, και ο βομβθτισ μπορεί να δώςει ςιμα ςυναγερμοφ, αν ςυμβεί αυτό,  

περιμζνετε μερικά λεπτά να κρυώςει και  θ μονάδα κα λειτουργιςει ξανα χωρίσ πρόβλθμα. 

2. Η ςυςκευι είναι ικανι να πάρει ηεςτό υλικό κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ τθσ. 

 

Χρηςιμοποιήςιμα και μη χρηςιμοποιήςιμα ςκεφη: 

1. Χρθςιμοποιιςιμα τθγάνια 

Χάλυβα, χυτοςίδθρο, εμαγιζ ςίδθρο, ανοξείδωτο ατςάλι, με επίπεδο πυκμζνα 

τθγάνια  με διάμετρο από 12 to26 cm. 

 

2. Μθ χρθςιμοποιιςιμα Σθγάνια 

Πυρίμαχο γυαλί, κεραμικό δοχείο, χαλκό, αλουμίνιο. 

τρογγυλεμζνα πυκμζνα τθγάνια / δοχεία με πυκμζνα μζτρθςθσ μικρότερθ από 

12 εκατοςτά. 



 


