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A

Ενεργ/Απενεργ

D

Κλείδωμα πλήκτρων

B

Επιλογή εστιών και χρονοδιακόπτης

F

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
πολλαπλής ζώνης (εάν υπάρχει)

C-E

H

Αύξηση και μείωση ρύθμισης θερμοκρασίας

Κατά την πρώτη εγκατάσταση, ο πίνακας διακοπτών θα εκτελέσει έναν έλεγχο λειτουργίας για περίπου
1 δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία "Κλείδωμα πλήκτρων".
Γι να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “D”, ένα
ηχητικό σήμα θα ηχήσει και το αντίστοιχο led θα σβήσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επαναρρύθμισης της συσκευής, επαναλάβετε τη διαδικασία που
περιγράφεται πιο πάνω.
Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα εστιών, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το κουμπί “A” για 2 περίπου
δευτερόλεπτα. Στις οθόνες των 4 εστιών μαγειρέματος εμφανίζεται η ένδειξη “0”. Εάν μέσα σε 20
περίπου δευτερόλεπτα δεν ανάβει καμία από τις μαγειρικές εστίες, η μονάδα των εστιών σβήνει
αυτόματα για λόγους ασφαλείας.Πιέστε ένα από τα κουμπιά “B” που αντιστοιχεί στη ζώνη
μαγειρέματος που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.Επιλέξτε τη ρύθμιση μαγειρέματος πατώντας τα
κουμπιά “E” ή “C”. Οι άλλες επιλέξιμες ρυθμίσεις μαγειρέματος κυμαίνονται από 1 έως 9. Πιέστε
ταυτόχρονα τα κουμπιά +/- για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις.
Εάν πιέσετε ξανά το κουμπί “+” όταν φτάσετε στη ρύθμιση 9, ενεργοποιείται η λειτουργία "Booster" και
στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα “A”.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ο διακόπτης απενεργοποιείται 10 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή της ρύθμισης της
θερμοκρασίας. Για αλλαγή της ρύθμισης της θερμοκρασίας, πιέστε ξανά το κουμπί επιλογής “B” και
αλλάξτε τη ρύθμιση, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά “E” ή “C”.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΖΩΝΗ (εάν υπάρχει): Αφού επιλέξετε τη ζώνη μαγειρέματος και ρυθμίσετε το επίπεδο
(όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα) πατήστε το “F”: ανάβει ένας δείκτης πάνω από το
κουμπί, ενεργοποιώντας την επιπλέον ζώνη. Η πολλαπλή ζώνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν:
1) Η ζώνη μαγειρέματος παρέχεται με πολλαπλή ζώνη
2) Το επίπεδο ισχύος είναι μεγαλύτερο από το 0.
Για να απενεργοποιήσετε την πολλαπλή ζώνη, πατήστε το κουμπί “B” της επιθυμητής ζώνης και στη
συνέχεια πατήστε ξανά το “F”.
Για τη ρύθμιση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, επιλέξτε την εστία και το επίπεδο ισχύος και πατήστε
ξανά το πλήκτρο της εστίας, στο σημείο αυτό ανάβει μια φωτεινή ένδειξη στην οθόνη της εστίας που
λειτουργεί με χρονορύθμιση.
Στις 2 οθόνες ανάβει η ένδειξη “00”. Πατήστε τα κουμπιά “C” ή “E” για να ρυθμίσετε το χρόνο από 1 έως 99.
ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά από 10 δευτερόλεπτα οι οθόνες του χρονοδιακόπτη εμφανίζουν το επίπεδο ισχύος
των άλλων εστιών. Για να εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει πατήστε δύο φορές την εστία που
λειτουργεί με χρονορύθμιση.
Η λειτουργία ΚΛΕΊ∆ΩΜΑ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ενεργοποιείται κρατώντας πατημένο το κουμπί “D” έως ότου
σβήσει η κουκκίδα πάνω από το κουμπί λειτουργίας. Η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων κλειδώνει
όλες τις λειτουργίες των εστιών, με εξαίρεση το κουμπί “A” Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off)
Η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και αφού σβήσετε και ανάψετε πάλι τη μονάδα εστιών
και μπορεί να απενεργοποιηθεί πιέζοντας το κουμπί “D” ξανά έως ότου σβήσει η κουκκίδα πάνω από
το κουμπί λειτουργίας.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Όταν σβήσει η εστία, η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας “H” παραμένει αναμμένη ή αναβοσβήνει
με “0” μέχρι η θερμοκρασία της εστίας να επιστρέψει εντός των ορίων ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λειτουργίες ασφαλείας της εστίας περιλαμβάνουν μια λειτουργία για αυτόματο σβήσιμο. Η
παρατεταμένη χρήση της ίδιας ρύθμισης θερμοκρασίας ενεργοποιεί το αυτόματο σβήσιμο της εστίας (για
παράδειγμα, μετά από περίπου 1 ώρα στη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας, η εστία σβήνει).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη στις υαλοκεραμικές εστίες, μη χρησιμοποιείτε:
- Σκεύη με μη πλήρως επίπεδη βάση
- Μεταλλικά σκεύη με εμαγιέ βάση.
Οποιαδήποτε αισθητικά ελαττώματα (γδαρσίματα, σημάδια κτλ.) πρέπει να αναφερθούν άμεσα την ώρα της εγκατάστασης.

