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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν 
σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις 
οποίες πρέπει να διαβάζετε και να τηρείτε σε κάθε 
περίπτωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια 
προσδιορίζουν τον πιθανό κίνδυνο στον οποίο 
αναφέρονται και υποδεικνύουν τον τρόπο μείωσης του 
κινδύνου τραυματισμού, ζημιάς και ηλεκτροπληξίας λόγω 
λανθασμένης χρήσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι 
συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα: 
• Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για κάθε 

εργασία αφαίρεσης συσκευασίας και εγκατάστασης.
• Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή 

ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία 
εγκατάστασης.

• Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να γίνονται από 
εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς 
κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην 
αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός 
εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. 

• Η συσκευή πρέπει να γειωθεί.
• Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος 

ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της εντοιχισμένης 
συσκευής στην πρίζα.

• Προκειμένου η εγκατάσταση να συμμορφώνεται με 
τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, απαιτείται ένας 
μονοπολικός διακόπτης με ελάχιστη απόσταση 3 χλστ. 

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις.
• Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής.
• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει 

να είναι δυνατή η πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα.

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση για 
το μαγείρεμα τροφίμων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 
άλλη χρήση (π.χ. θέρμανση δωματίων). Ο 
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για 
ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένη ρύθμιση των 
χειριστηρίων. 

• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται 
πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Προσέξτε να μην 
αγγίξετε τις αντιστάσεις. 

• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται 
πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Προσέξτε να μην 
αγγίξετε τις αντιστάσεις. Τα νήπια (0-3 ετών) και μικρά 
παιδιά (3-8 ετών) δεν πρέπει να πλησιάζουν παρά μόνο 
εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. 

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, εφόσον βρίσκονται 
υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους 
κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά απαγορεύεται να 
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά 
χωρίς επιτήρηση.

• Μην αγγίζετε τα στοιχεία θέρμανσης της συσκευής κατά 
τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Η συσκευή δεν πρέπει να 
έρχεται σε επαφή με πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέχρι 
να κρυώσουν επαρκώς όλα τα εξαρτήματά της.

• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή κοντά στη 
συσκευή.

• Τα λίπη και τα λάδια μπορεί να πιάσουν εύκολα φωτιά. 
Δώστε προσοχή όταν μαγειρεύετε τροφές πλούσιες σε 
λίπος και λάδι.

• Αν η επιφάνεια ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή 
για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας 
(μόνο για συσκευές με γυάλινη επιφάνεια).

• Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται μέσω 
ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού 
συστήματος τηλεχειρισμού.

• Το μαγείρεμα χωρίς παρακολούθηση σε μια εστία με 
λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να 
οδηγήσει σε πυρκαγιά. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να 
σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά σβήστε τη συσκευή και 
καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή με πυρίμαχη 
κουβέρτα. 

• Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε στοιχεία στις 
επιφάνειες μαγειρέματος.

• Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό.

Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: docs.whirlpool.eu

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ1. Ταχεία εστία από χυτοσίδηρο Ø 180

2. Ταχεία εστία από χυτοσίδηρο Ø 145

3. Ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας

4. Κουμπί ελέγχου εστίας μαγειρέματος    

5. Κουμπί ελέγχου εστίας μαγειρέματος    

• Για να χρησιμοποιήσετε την εστία γυρίστε το διακόπτη 
αριστερόστροφα και θέστε τον στην επιθυμητή ρύθμιση 
ισχύος.

• Για να σβήσετε την εστία γυρίστε το διακόπτη (ες) στη 
θέση “0”.

• Η μονάδα εστιών παρέχεται με 2 ενδεικτικές λυχνίες που 
υποδεικνύουν πότε οι ζώνες μαγειρέματος είναι ζεστές.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα 
τεχνικών στοιχείων αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού 
δικτύου. Τα τεχνικά στοιχεία που αναγράφονται στην 
πινακίδα τεχνικών στοιχείων κάτω από την εστία 
αναφέρονται παρακάτω:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Τάση παροχής Αγωγοί: αριθμός και μέγεθος

220-240 V ~ + H05 RR-F 3 x 1,5 mm2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MM)

Επιλογέας  
(1 - 6)

Πίνακας για τη χρήση των ζωνών 
μαγειρέματος

1-2 Για λιώσιμο (βούτυρο, σοκολάτα)

2 Για διατήρηση της θερμότητας του φαγητού 
και τη θέρμανση μικρών ποσοτήτων υγρών

3 Για θέρμανση μεγαλύτερων ποσοτήτων, 
σαντιγί και σάλτσα

3-4
Αργό βράσιμο, π.χ.: βραστά λαχανικά, σπαγγέτι, 

σούπες, ψητά κατσαρόλας που έχουν 
μαγειρευτεί στον ατμό, μαγειρευτά

4
Για όλους τους τύπους τηγανιτού φαγητού, 
μπριζολάκια, μπριζόλες, μαγείρεμα χωρίς 

καπάκι, π.χ.: ριζότο

4-5
Ροδοκοκκίνισμα κρεάτων, ψητές πατάτες, 

τηγανιτά ψάρια και για το βράσιμο μεγάλων 
ποσοτήτων νερού

6 Γρήγορο τηγάνισμα, μπριζόλες σε τηγάνι 
ψησίματος, κλπ.

 

ΤΥΠΟΣ PLETP 220-240 V ~ 50/60 HZ 3,5 KW



ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ
Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τα ακόλουθα:

 - αυτοκόλλητες ετικέτες στην πάνω πλευρά της μονάδας εστιών
 - προστατευτική κάρτα και πλαστική μεμβράνη
 - Ελέγξτε αν η μονάδα εστιών υπέστη κάποια βλάβη κατά τη μεταφορά. 

Εάν έχετε αμφιβολία, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Καθαρίζετε τη μονάδα εστιών, μετά από κάθε χρήση, αφού κρυώσει. Έτσι 

θα αποφύγετε τη συσσώρευση βρωμιάς και το καθάρισμα θα είναι 
ευκολότερο.

• Καθαρίστε τις ηλεκτρικές εστίες με ένα πανί βρεγμένο με αλατόνερο και 
γυαλίστε τις με ένα πανί βρεγμένο με λάδι.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό απευθείας για το καθάρισμα των ηλεκτρικών 
εστιών για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.

• Μην αφήνετε υπολείμματα τροφών να ξεραίνονται πάνω στις πλάκες.
• Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα, καθαριστικά με βάση τη 

χλωρίνη, καθαριστικά φούρνου σε σπρέι ή συρμάτινα σφουγγαράκια για 
να καθαρίσετε τις πλάκες.

• Περιοδικά πρέπει να καθαρίζετε τη μονάδα εστιών με ένα εμπορικά 
διαθέσιμο επώνυμο προϊόν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες.

ΕΣΤΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
• Η παρατεταμένη χρήση της εστίας μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο 

χρώμα των εστιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επιτυγχάνονται.
• Τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι πρέπει να καθαρίζονται με ένα 

σφουγγάρι βρεγμένο με νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό ή άλλα 
κατάλληλα μη αποξεστικά προϊόντα.

• Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
• Όξινες ουσίες όπως χυμός λεμονιού, ντομάτα, ξύδι ή κάτι παρόμοιο, 

θολώνουν την επιφάνεια αν δεν αφαιρεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΜΑΓΙΕ ΕΣΤΙΕΣ
• Τα εξαρτήματα από εμαγιέ πρέπει να καθαρίζονται με ένα σφουγγάρι 

βρεγμένο με νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό ή άλλα κατάλληλα μη 
αποξεστικά προϊόντα.

• Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
• Όξινες ουσίες όπως χυμός λεμονιού, ντομάτα, ξύδι ή κάτι παρόμοιο, 

θολώνουν την επιφάνεια αν δεν αφαιρεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Η εστία δε λειτουργεί:

 - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στο οικιακό δίκτυο.
 - Θέστε το διακόπτη στην επιλογή «0» και ανάψτε ξανά την εστία για να 

βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.
Η εστία δεν σβήνει:

 - αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα εστιών αποσυνδέοντας από την 
πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
• Μπορείτε να παραγγείλετε το γυάλινο κάλυμμα από το κέντρο 

εξυπηρέτησης πελατών, με τον κωδικό: AMC 966 NB (New Black) AMC 966 
MR (Mirror)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών:
• Επιχειρήστε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια των 

συστάσεων που παρέχονται στην ενότητα “ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ”.

Εάν η βλάβη παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με 
το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Δηλώστε:
• Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης
• τον τύπο και το μοντέλο του προϊόντος,
• τον αριθμό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE στην πινακίδα τεχνικών 

στοιχείων, που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της μονάδας εστιών). Ο 
αριθμός σέρβις αναγράφεται επίσης στο έντυπο εγγύησης,

• την πλήρη διεύθυνσή σας

• τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο 
Τεχνικής Υποστήριξης (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών 
και η σωστή επισκευή).
Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια 
και η ποιότητα του προϊόντος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συμβουλές
Σημαντικό: Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, 
αποσυνδέστε τη μονάδα εστιών από την παροχή ρεύματος.
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν συνδέσετε 

τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
• Η εγκατάσταση πρέπει πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τρέχοντες τοπικούς 
κανονισμούς.

• Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας της μονάδας εστιών, ελέγξτε ότι η 
συσκευή δεν έχει υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά. Αν έχετε αμφιβολίες, 
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο ή με 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Προετοιμασία του επίπλου εντοιχισμού
• Πραγματοποιήστε όλες τις απαιτούμενες τομές στον πάγκο εργασίας πριν 

εισαγάγετε τη συσκευή. Απομακρύνετε προσεκτικά όλα τα πριονίδια ή 
υπολείμματα τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της συσκευής.

• Η μονάδα εστιών πρέπει να τοποθετηθεί σε πάγκο εργασίας με ελάχιστο 
πάχος 30 mm και μέγιστο 50 mm.

• Τοποθετήστε ένα διαχωριστικό πάνελ σε ελάχιστη απόσταση 20 mm από 
την κάτω πλευρά της μονάδας εστιών, έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμο 
στο χρήστη.

• Αν η μονάδα εστιών πρόκειται να τοποθετηθεί πάνω από φούρνο, ο 
φούρνος πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να είναι εξοπλισμένος 
με σύστημα ψύξης.

• Μην τοποθετείτε ποτέ άλλα υλικά μεταξύ της μονάδας εστιών και του 
φούρνου (π.χ. εγκάρσια στοιχεία, μονωτικά, κλπ.).

• Αν η μονάδα εστιών πρέπει να εγκατασταθεί δίπλα από μονάδα σε στήλη, 
• αφήστε απόσταση τουλάχιστον 100 mm από το άκρο της μονάδας εστιών. 

(Εικ. 2)
• Δημιουργήστε ένα άνοιγμα στον πάγκο εργασίας τηρώντας τις διαστάσεις 

που καθορίζονται.
• Τοποθετήστε το παρεχόμενο στεγανωτικό στη μονάδα εστιών (αν δεν 

υπάρχει ήδη), αφού καθαρίσετε προσεκτικά την επιφάνεια εφαρμογής.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: 
Αφού καθαρίσετε την περίμετρο της επιφάνειας, τοποθετήστε την 
παρεχόμενη φλάντζα στην εστία όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
Προσοχή: πριν εγκαταστήστε τη μονάδα εστιών, αφαιρέστε τυχόν 
προστατευτική μεμβράνη.
Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα στον πάγκο εργασίας που προορίζεται για την εστία 
αντιστοιχεί στις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια προδιαγραφών και ότι 
είναι εντός των ορίων των αποδεκτών ανοχών.
Μην ασκείτε ποτέ βία για να τοποθετήσετε τη μονάδα εστιών στον πάγκο 
εργασίας. 
• Για την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τους αντίστοιχους βραχίονες και 

τις παρεχόμενες βίδες.
1. Τοποθετήστε τη μονάδα εστιών στο κατασκευασμένο άνοιγμα του πάγκου 

εργασίας που είναι σύμφωνο με τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην 
πρώτη σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε 
να επιτρέπει την προς τα επάνω εξαγωγή του.
2. Για την ασφάλιση της μονάδας εστιών, χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα 

στηρίγματα (A) .

3. Τοποθετήστε τα στηρίγματα στις αντίστοιχες οπές που υποδεικνύονται 
από το βέλος και στερεώστε τα με τις βίδες ανάλογα με το πάχος του 
πάγκου εργασίας.  
(Εικ. 3)

Σύνδεση της μονάδας εστιών στο ηλεκτρικό δίκτυο
Σημείωση: το κίτρινο/πράσινο καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στη βίδα 

με το σύμβολο    .

Αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένο το καλώδιο παροχής ρεύματος:
• Αφαιρέστε μια λωρίδα περίπου 70 mm από την εξωτερική θωράκιση του 

καλωδίου.
• Στη συνέχεια αφαιρέστε μια λωρίδα περίπου 10 mm από την εσωτερική 

θωράκιση του καλωδίου.
• Ανοίξτε το τερματικό πλαίσιο πιέζοντας τα πλευρικά κλιπ προς τα μέσα με 

τη βοήθεια ενός εργαλείου.
• Εισάγετε το καλώδιο στο σφιγκτήρα καλωδίου και συνδέστε τα σύρματα 

στο τερματικό πλαίσιο (Εικ. 4).
• Κλείστε το κάλυμμα του τερματικού πλαισίου.
• Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, τοποθετήστε τη μονάδα εστιών από το 

πάνω μέρος και στερεώστε την στα ελατήρια στήριξης, όπως απεικονίζεται 
στην εικ. 3

Δήλωση οικολογικής σχεδίασης
• Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης 

του ευρωπαϊκού κανονισμού υπ'αριθ. 66/2014, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 60350-2.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόρριψη υλικών συσκευασίας
• Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν πλήρως, όπως 

επιβεβαιώνεται από το σύμβολο ανακύκλωσης  .
• Τα διάφορα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να απορριφθούν σαν 

απόβλητα, αλλά να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών 
αρχών.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων οικιακών συσκευών
• Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου 
χειρισμού των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος. 

Το σύμβολο    πάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έγγραφα , 
υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό 
απόρριμμα .Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλα σημεία 
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. 
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, τη συλλογή 
και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια 
τοπική αρχή, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή με το 
κατάστημα πώλησης του προϊόντος.

Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας
• Χρησιμοποιήστε σκεύη και κατσαρόλες των οποίων η διάμετρος βάσης 

είναι ίδια με αυτή των εστιών ή λίγο μεγαλύτερη.
• Χρησιμοποιήστε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση.
• Εάν είναι δυνατό, διατηρείτε τις κατσαρόλες σκεπασμένες κατά το 

μαγείρεμα.
• Μαγειρεύετε τα λαχανικά, τις πατάτες, κλπ. με λίγο νερό προκειμένου να 

μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος.
• Η χύτρα ταχύτητας σάς επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρόνο και να κάνετε 

οικονομία στο ρεύμα.

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ.3

Εικ. 4


