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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Nominal voltage range: 220−240 V 

Nominal frequency: 50/60 Hz 

Rated power input: 2000W 
Protection class: I 

 
GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS 

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the 

instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If 
you give this device to other people, please also pass on the operating instructions. 

• The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This 

appliance is not fit for commercial use. 

Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into 

any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or 

wet, unplug it immediately. 

• When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the 

socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached 

accessories. 

• Do not operate the device without supervision. If you leave the room you should always turn the 

device off. Remove the plug from the socket. 

• The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is 

found the device must not be used. 

• Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid 

the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our 
customer service or by qualified person and with a cable of the same type. 

• Use only original spare parts. 

• Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions”. 
CHILDREN AND FRAIL INDIVIDUALS 

• In order to ensure your children’s safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, 

polystyrene etc.) out of their reach. 
WARNING! 

Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation! 

• This device is not intended to be used by individuals (including children) who have restricted 

physical, sensory or mental abilities and/or insufficient knowledge and/or experience, unless they 

are supervised by an individual who is responsible for their safety or have received instructions on 

how to use the device. 

• Children should be supervised at all times in order to ensure that they do not play with the device. 

 
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS DEVICE 

Symbols on the product 

You will find symbols with warning or informational character on the product: 
WARNING: Danger of burns! 

During operation the temperature of the exposed surface may be very hot. Therefore, only touch the 

appliance at the thermostat controls. 
WARNING: Damage of surface! 

If the surface is damaged or has cracks the device must be switched off to avoid the hazard of 

electrical shocks. 
WARNING: 

• Induction heat! Metal objects as, e.g., knives, forks, spoons and pot lids should not be placed on 

the cooking zone as they may get hot. 
• Hot surface! The induction cooker initially heats only the base of the cooking utensils used, not 

the cooking zone itself. However, because of the heat radiated during cooking, dangerously high 

temperatures may also occur at the cooking zone after the cooking cycle. Hazard of burns! 
• Potential damage to your health! People wearing pacemakers must not use this cooker. You 

should keep a minimum distance of 60 cm to the appliance when it is in use. 
CAUTION: 

• To avoid damaging it, do not place any rough or uneven objects onto the surface. 

• Prevent any hard or pointy utensils from falling onto the surface. 



• Do not place the appliance near objects which are sensitive to magnetic fields (e.g. radio, TV). 

• Place the unit onto a level surface resistant to moisture and heat. 

• In case of sensitive surfaces, place a heat-resistant plate under the unit. 

• Because of the rising heat and vapors, do not operate the unit under suspended cupboards. 

• Keep a sufficient safety distance (30 cm) from easily flammable objects like furniture, curtains, etc.! 

Never install the unit in a cupboard. 

• Do not heat empty cooking utensils on the hotplate, as this can lead to dangerous over-temperatures. 

• Do not move the device when it is in use. 

• During use, ensure that the mains lead does not come into contact with hot sections of the device. 

• Do not touch the hot parts of the device. 

• Please do not operate the device with an external timer or a separate remote control system. 

 
INTENDED USE 

• This appliance is intended for preparing foodstuffs in induction cookware. 

• It is intended for the use in private households and similar applications. The appliance is only to be 

used as described in the user manual. Do not use the appliance for any other purpose. 

• Any other use is not intended and can result in damages or personal injuries. 

• The manufacturer assumes no liability for damages caused by improper use. 

 
UNPACKING THE APPLIANCE 

1. Remove the appliance from its packaging. 

2. Remove all packaging materials such as films, filler material, cable clips and carton. 

3. To prevent hazards, check the appliance for any transport damage. 
NOTE:Production residue or dust may have 

collected on the appliance. We recommend cleaning the appliance 

according to chapter “Cleaning”. 

 
DESCRIPTION OF PARTS 

(1) Air outlet 

(2) Air inlet 

(3) Housing 

(4) Surface 

(5) ON/OFF button 

(6) Function button 

(7) Indicating lights 

(8) Timer button 

(9) Display 

(10) - / + buttons 

(11) Electricity button 

 
GENERAL INFORMATION 

Cooking with induction technology 

Cooking with induction hot plate, heat is only generated by means of magnetic power, when a pot or 

pan with a magnetisable base is placed on a switched-on cooking zone. The induction cooker heats 
only the base of the cooking utensils used, not the cooking zone itself. The induction process saves 

energy as heat is solely generated where it is needed. 

What cooking utensils may I use? 

For induction cooking plates cookware made from magnetisable material is needed. Today, cooking 
utensils appropriate for induction cooking usually bear a note saying Suitable for induction hob or 

similar. But principally you may use any iron-based cooking utensils; to find out whether a pot or pan 

is suitable, i.e., magnetisable just try the following: 

Put the pot or pan over the cooking zone, if several warning signals sound and if the message 

“E0” appears, the cookware is unsuitable. 
NOTE: 

• For safety reasons, the appliance will switch to standby mode after about 60 seconds. 

• Cooking utensils made of the following materials are not suitable for induction hobs: 

Clay, glass or aluminium. 
• Do not use the following types of pots : 

• Pots with bended (convex/parabolic) bases. 

• Pots with a base diameter of less than 12 cm.It’s suitable for pots with base diameter from 



 
 

12-22cm. 

• Pots standing on feet. 

 
USE THE DEVICE 

Standby mode 

After you have connected the device’s plug to the main supply, the device is in standby mode. A 

signal will sound. The display will show "– – :– –" . 

 
Select cooking Function 

•Put a suitable pot on the cooking zone. 

•Press “ON/OFF” button. 

•Press the Function button, the indicator light of the relevant function will light up. 

 
NOTE: Please observe that the cooking behavior in the pots differs. It depends on the nature and 

the quality of the cooking vessels. 

 
Details of all functions: 

This induction hot plate is specially designed with 5 cooking functions which are the most popular 

cooking methods from European kitchen: FRY/BOIL/WATER/STEW/HEAT-UP 

 
FRY=fry 

BOIL=boil 
WATER=water 

STEW=stew 

HEAT-UP= heat-up 

 
• FRY: Press "-" or "+"button to select temperature from 80 to 270°C. ( There are 8 levels of 

temperature are selectable: 80/100/130/160/180/210/240/270°C.) 

When food is fried using oil or solid fat it is important that you observe some rules in handling oil or 

fat. Simple rules to follow when frying: 1.Make sure there is enough oil or fat put in the frying pan or 
a deep frying pan. 2.The food to be cooked must not have water dripping from it. This is because 

when water comes into contact with hot oil or fat, you will have the oil sizzling and spitting out of the 

pan, which could burn your skin if you are not careful. 3.Put the food into the hot oil carefully. Try not 
to make a big splash as the oil could burn your skin. 4.The oil of fat should be heated to the right 

temperature before putting food into the pan to be fried. If the food is put in when the oil or fat is not 

heated to the right temperature, the food will soak up the oil and you will have food that is all oily or 

greasy. If the oil or fat is over heated, you will end up with food that is burnt. Sometimes the food 
especially doughnuts will turn brown on the outside but the dough inside is uncooked. To cook food 

using the frying method, there are two ways of doing it. There is the shallow frying and the deep 

frying methods. 

NOTE: Functions given under this button is based on temperature of frying oil. 

 
• BOIL: Press "-" or "+"button to select power from 200 to 2000 watts. (There are 8 levels of watt are 

selectable: 200/500/800/1000/1300/1600/1800/2000 WATTS) 

This is the most common method of cooking and is also the simplest. With this method of cooking, 

enough water is added to food and it is then cooked over the fire. The action of the heated water 

makes the food to get cooked. The liquid is usually thrown away after the food is cooked. 
NOTE: Functions given under this button is based on watt of boiling food which are soaked in water. 

 
• WATER: The display shows 2000 (watts). 

NOTE: Functions given under this button is based on watt of boiling water. And it is the button to 

support the fatest cooking. 

 
• STEW The display shows 1300 (watts). 

In the process of stewing method, food is cooked using a lot of liquid. Different kinds of vegetables 

are chopped, diced or cubed and added to the pot. Sometimes pieces of selected meat, fish or 
chicken is also chopped and added to the stew. The liquid is slightly thickened and stewed food is 

served in that manner. This method is also used when preparing fruits that are going to be served as 

desserts. With this cooking method, every food is cooked together at the same time in one pot. The 

flavour, colours, shapes and textures of the different vegetables that are used, makes stewing a 



handy method of cooking. The only disadvantage is that some of the vegetables might be 
overcooked and thus the nutrient content becomes much less. It is therefore important that the 

vegetables that take the longest to cook to be put into the pot first and the ones that need least 

cooking to be put in last. In this way much of the nutrient contents of the food does not get lost. 

 
• HEAT-UP The display shows 500 (watts). 

Functions given under this button refers to heat-food up in a relative lower heating temperature. It’s 

good to warm up some soup /milk/snacks which need to have to done under 100°C 

 
Set up timer/preset 

• Press “ON/OFF” button 

• Press ”FUNCTION” button , then choose function FRY or BOIL, then press ”TIMER/PRESET” 

button. The display shows"0:10". 

• Briefly press the "-" or " +"button to set the time in increments of one minute. The display will show 

the desired setting. 
NOTE: This timer means the device will keep frying or boiling for the time you input. After the set 

time has elapsed, the device will come back to standby mode. You can select from 0-3 hours. 

 
• When you choose function WATER/STEW/HEAT-UP, then press ”TIMER/PRESET” button, The 

display shows"0:30". 
• Briefly press the "+"button to set the time in increments of 30 minute . press the "-"button to set the 

time in decrements of one minute . 

The display will show the desired setting . 
NOTE: This setting means the device will come back to standby mode immediately after you input 

the time. After the set time has elapsed, the device will start to work under the functions you 

selected( WATER/STEW/HEAT UP). You can select from 0-24 hours 

• You may change the previous timer/preset at any time. The other settings will remain. 

•To cancel the timer/preset, select the display to "0:00". The cooking plate will keep the function 

which you have chosen before. You may also turn the appliance off directly with the “ ON/OFF” 

button. 

 
Check voltage and power consuption 

When the device is working, you can press " ELECTRICITY" button to check the voltage and power 
consumption. Press once, display shows: V229 or V230 ( Normal voltage can be from V220 to 

V240). Press again, display will show this time how much power consumpted after you switch the 

device on. Eg.P0.04 means 0.04 kWh. 

 
PAN RECOGNITION 

The device has a pot recognition function. It gives several warnings to indicate that the cookware 

has been removed. The message“ E0” appears on the display. For safety reasons, the appliance will 

switch to standby mode after about 60 seconds. The fan may continue running. In this context, 
please pay attention to the following: 

 
WARNING: After use, the hot plate is to be switched off by means of its regulation and control 

devices 

( ON/OFF button ) and not just by pan recognition. 

 
WARNING: Hazard of burns ! 

Because of the heat radiated during cooking, dangerously high temperatures may occur at the 

cooking zone after the cooking cycle. 

 
CLEANING 

WARNING: 

• Always remove the main plug before cleaning! 

• Wait until the device has cooled down completely! 

• Under no circumstances should you immerse the device in water for cleaning purposes. Otherwise 

this might result in an electric shock or fire. 

 
CAUTION: 

• Do not use a hard brush or any abrasive items 

• Do not use any acidic or abrasive detergents. 



• Clean the surface from food remains when it‘s still warm using a moist cloth or tissue. 

• Wash the buttons using a soft sponge and some water, then wipe dry with a soft cloth. 

• Cleaning agent for surfaces: In case of stubborn, baked-in remains, use suitable cleaning products 

available at special departments of department stores. 

• Clean the housing after use using a slightly moist cloth. 

• Make sure that no fluid matter gets into any of the openings of the housing. This might damage the 

device or result in an electric shock. 

 
STORAGE 

• Only store the appliance clean and after it has cooled down. 

• During longer periods of non-use we recommend storing the appliance in its original packaging. 

• Always store the appliance in a well-ventilated and dry place out of reach of children. 

 
CAUTION: Risk of breakage! 

Please remember that surface can be damaged by heavy or falling objects. 

 
ERROR MESSAGES 

During operation the following error messages can be displayed: 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

 

 
 

  

 
 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Ονομαστική περιοχή τάσης: 220−240 V Ονομαστική συχνότητα: 50/60 Hz 

Ονομαστική ισχύς εισόδου: 2000W Κατηγορία προστασίας: i 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία τη 

συσκευή και διατηρήστε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της 

απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν 

δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε επίσης δώστε τις 

οδηγίες λειτουργίας. 

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον 

προβλεπόμενο σκοπό. Αυτό 

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. 

Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε το μακριά από πηγές 

θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην το βυθίζετε ποτέ σε υγρό) και 
αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η 

συσκευή είναι υγρή ή υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως. 

• Κατά τον καθαρισμό ή την απομάκρυνσή της, απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
βγάλτε πάντα το βύσμα από την πρίζα (τραβήξτε το ίδιο το φις, όχι το καλώδιο) 

εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο 

πρέπει πάντα να γυρίσετε το 

απενεργοποιημένη συσκευή. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 

• Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια 

βλάβης. Εάν η ζημιά είναι 
βρήκε ότι η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 
• Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα να 

επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση σε 

κίνδυνο, να αντικαθιστάτε πάντα το ελαττωματικό καλώδιο μόνο από τον 

κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από εξειδικευμένο άτομο 

και με καλώδιο του ίδιου τύπου. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «Ειδικές οδηγίες ασφαλείας». 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 

• Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, φυλάξτε όλες τις 

συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, 

πολυστερίνη κ.λπ.) μακριά από αυτά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας! 

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν περιορισμένες σωματικές, 



αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή / και ανεπαρκή γνώση ή / και εμπειρία, 

εκτός εάν εποπτεύονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή 

έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. 

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
δεν παίζουν με τη συσκευή. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

Σύμβολα στο προϊόν 

Στο προϊόν θα βρείτε σύμβολα με προειδοποιητικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα: 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων! 

Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας μπορεί να είναι 
πολύ υψηλή. Επομένως, αγγίξτε μόνο το 

συσκευή στα χειριστήρια θερμοστάτη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιά στην επιφάνεια! 

Εάν η επιφάνεια έχει υποστεί ζημιά ή έχει ρωγμές, η συσκευή πρέπει να 

απενεργοποιηθεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

• Επαγωγική θερμότητα! Μεταλλικά αντικείμενα όπως π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, 

κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στη ζώνη μαγειρέματος 

καθώς μπορεί να ζεσταθούν. 

• Καυτή επιφάνεια! Η επαγωγική εστία θερμαίνει αρχικά μόνο τη βάση 

των μαγειρικών σκευών που χρησιμοποιούνται και όχι την ίδια τη ζώνη 

μαγειρέματος. Ωστόσο, λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται κατά το μαγείρεμα, 

επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες μπορεί επίσης να εμφανιστούν στη ζώνη 

μαγειρέματος μετά τον κύκλο μαγειρέματος. Κίνδυνος εγκαυμάτων! 

• Πιθανή βλάβη στην υγεία σας! Τα άτομα που φορούν βηματοδότη δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούν αυτήν την κουζίνα. Πρέπει να διατηρείτε μια ελάχιστη 

απόσταση 60 cm από τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Για να μην το καταστρέψετε, μην τοποθετείτε τραχιά ή ανώμαλα αντικείμενα 

στην επιφάνεια. 

• Αποτρέψτε την πτώση στην επιφάνεια σκληρών ή μυτερών σκευών. 

 

 

 

 

 

 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε αντικείμενα ευαίσθητα σε μαγνητικά 

πεδία (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση).  

• Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική στην υγρασία και τη 

θερμότητα. 

 • Σε περίπτωση ευαίσθητων επιφανειών, τοποθετήστε μια ανθεκτική στη 

θερμότητα πλάκα κάτω από τη μονάδα.  

• Λόγω της αυξανόμενης θερμότητας και των ατμών, μην λειτουργείτε τη μονάδα 

κάτω από αιωρούμενα ντουλάπια 



 • Διατηρήστε επαρκή απόσταση ασφαλείας (30 cm) από εύφλεκτα αντικείμενα 

όπως έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ.! Ποτέ μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε ντουλάπι 
. • Μην θερμαίνετε κενά μαγειρικά σκεύη στην εστία, καθώς αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε επικίνδυνες υπερβολικές θερμοκρασίες.  

• Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται. 
 • Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με 

ζεστά τμήματα της συσκευής.  

• Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής.  

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό 

σύστημα τηλεχειριστηρίου.  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 • Αυτή η συσκευή προορίζεται για την παρασκευή τροφίμων σε επαγωγικά σκεύη. 

• Προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά και παρόμοιες εφαρμογές. Η 

συσκευή είναι μόνο για να είναι χρησιμοποιείται όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο 

χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

 • Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προορίζεται και μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή 

τραυματισμούς. 

 • Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε 

ακατάλληλη χρήση. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Αφαιρέστε τη συσκευή 

από τη συσκευασία της. 2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως φιλμ, υλικό 

πλήρωσης, κλιπ καλωδίων και χαρτοκιβώτιο. 3. Για να αποφύγετε κινδύνους, 

ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να 

υπάρχουν υπολείμματα παραγωγής ή σκόνη συλλέχθηκε στη συσκευή. 

Συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο «Καθαρισμός». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(1) Έξοδος αέρα 

(2) Εισαγωγή αέρα 

(3) Στέγαση 

(4) Επιφάνεια 

(5) κουμπί ON / OFF 

(6) Κουμπί λειτουργίας 

(7) Ενδεικτική λυχνία 

(8) Κουμπί χρονοδιακόπτη 

(9) Οθόνη 

(10) - / + κουμπιά 

(11) Κουμπί ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μαγειρική με τεχνολογία επαγωγής 

Μαγείρεμα με επαγωγική εστία, η θερμότητα παράγεται μόνο μέσω μαγνητικής 

ισχύος, όταν μια κατσαρόλα ή μια κατσαρόλα με μαγνητίσιμη βάση τοποθετείται σε 

μια ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος. Η επαγωγική εστία θερμαίνει μόνο τη 

βάση των μαγειρικών σκευών που χρησιμοποιούνται και όχι την ίδια τη ζώνη 

μαγειρέματος. Η επαγωγική διαδικασία εξοικονομεί ενέργεια καθώς η θερμότητα 

παράγεται αποκλειστικά όπου χρειάζεται. 
Ποια μαγειρικά σκεύη μπορώ να χρησιμοποιήσω; 

Για επαγωγικές πλάκες μαγειρικής απαιτείται μαγειρικά σκεύη από μαγνητίσιμο 

υλικό. Σήμερα, τα μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα 

φέρουν συνήθως μια σημείωση που λέει «Κατάλληλο για επαγωγικές εστίες ή 

παρόμοια. Αλλά κυρίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικά σκεύη με βάση το 

σίδηρο. για να μάθετε αν μια κατσαρόλα ή μια κατσαρόλα είναι κατάλληλη, δηλαδή 

μαγνητίζεται απλώς δοκιμάστε τα εξής: 

Τοποθετήστε το δοχείο ή τηγάνι πάνω από τη ζώνη μαγειρέματος, εάν ακούγονται 
πολλά προειδοποιητικά σήματα και εάν το μήνυμα 

Εμφανίζεται το "E0", το μαγειρικό σκεύος είναι ακατάλληλο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: • Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα αλλάξει σε κατάσταση αναμονής μετά από 
περίπου 60 δευτερόλεπτα. • Τα μαγειρικά σκεύη από τα ακόλουθα υλικά δεν είναι κατάλληλα για 
επαγωγικές εστίες: Πηλός, γυαλί ή αλουμίνιο. • Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους 
γλάστρες: • Γλάστρες με κυρτές (κυρτές / παραβολικές) βάσεις. • Γλάστρες με διάμετρο βάσης 
μικρότερη από 12 cm. Είναι κατάλληλο για γλάστρες με διάμετρο βάσης από 12-22εκ. • 
Γλάστρες που στέκονται στα πόδια. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Λειτουργία αναμονής Αφού συνδέσετε το βύσμα της συσκευής στην κύρια 

τροφοδοσία, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Θα ακουστεί ένα 

σήμα. Η οθόνη θα εμφανίσει "- -: - -". Επιλέξτε Λειτουργία μαγειρέματος • Βάλτε 

ένα κατάλληλο δοχείο στη ζώνη μαγειρέματος. 

 • Πατήστε το κουμπί "ON / OFF". 

 • Πατήστε το κουμπί Λειτουργία, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία της σχετικής 

λειτουργίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώστε ότι η συμπεριφορά μαγειρέματος στα δοχεία 

διαφέρει. Εξαρτάται από τη φύση και την ποιότητα των δοχείων μαγειρέματος. 

Λεπτομέρειες για όλες τις λειτουργίες: Αυτή η επαγωγική εστία είναι ειδικά 

σχεδιασμένη με 5 λειτουργίες μαγειρέματος που είναι οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι 
μαγειρέματος από την ευρωπαϊκή κουζίνα: FRY / BOIL / WATER / STEW / HEAT-

UP FRY = fry BOIL = βράστε ΝΕΡΟ = νερό STEW = στιφάδο ΘΕΡΜΑΝΣΗ = 

προθέρμανση • FRY: Πατήστε το κουμπί "-" ή "+" για να επιλέξετε τη 

θερμοκρασία από 80 έως 270 ° C. (Υπάρχουν 8 επίπεδα θερμοκρασίας που είναι 
επιλέξιμα: 80/100/130/160/180/210/240/270 ° C.) Όταν το φαγητό τηγανίζεται 
χρησιμοποιώντας λάδι ή στερεό λίπος, είναι σημαντικό να τηρείτε ορισμένους 

κανόνες για το χειρισμό λαδιού ή λίπους. Απλοί κανόνες που πρέπει να 

ακολουθούνται όταν τηγανίζετε: 1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό λάδι ή λίπος 

στο τηγάνι ή σε ένα τηγάνι. 2. Το φαγητό που θα μαγειρευτεί δεν πρέπει να στάζει 
νερό. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν το νερό έρθει σε επαφή με ζεστό λάδι ή λίπος, 

θα έχετε το λάδι να ζεσταίνει και να φτύσει έξω από το τηγάνι, το οποίο θα 

μπορούσε να κάψει το δέρμα σας εάν δεν είστε προσεκτικοί. 3. Βάλτε προσεκτικά 

το φαγητό στο καυτό λάδι. Προσπαθήστε να μην κάνετε μεγάλη βουτιά, καθώς το 

λάδι μπορεί να κάψει το δέρμα σας. 4. Το λάδι λίπους πρέπει να θερμανθεί στη 

σωστή θερμοκρασία πριν τοποθετήσετε το φαγητό στο τηγάνι για να τηγανιστεί. 
Εάν το φαγητό τοποθετηθεί όταν το λάδι ή το λίπος δεν θερμανθεί στη σωστή 

θερμοκρασία, το φαγητό θα απορροφήσει το λάδι και θα έχετε φαγητό που είναι 
όλα λιπαρό ή λιπαρό. Εάν το λάδι ή το λίπος έχει υπερθερμανθεί, θα καταλήξετε 

με τρόφιμα που καίγονται. Μερικές φορές το φαγητό ειδικά τα ντόνατς θα γίνουν 

καφέ στο εξωτερικό αλλά η ζύμη στο εσωτερικό είναι άψητη. Για να μαγειρέψετε 

φαγητό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τηγανίσματος, υπάρχουν δύο τρόποι για να 

το κάνετε. Υπάρχουν οι μέθοδοι ρηχό τηγάνισμα και το τηγάνισμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι λειτουργίες που δίνονται κάτω από αυτό το κουμπί βασίζονται στη 

θερμοκρασία του λαδιού τηγανίσματος. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Η οθόνη δείχνει 500 (Watt). 

Οι λειτουργίες που δίνονται κάτω από αυτό το κουμπί αναφέρονται στη  

θέρμανση των τροφίμων σε σχετική χαμηλότερη θερμοκρασία θέρμανσης. Του 

καλό να ζεσταθεί κάποια σούπα / γάλα / σνακ που πρέπει να γίνουν κάτω από 

τους 100 ° C 

 

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη / προεπιλογή 

• Πατήστε το κουμπί "ON / OFF" 

• Πατήστε το κουμπί "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ", μετά επιλέξτε τη λειτουργία FRY ή BOIL και 
μετά πατήστε το κουμπί "TIMER / PRESET". Η οθόνη δείχνει "0:10". 

• Πατήστε σύντομα το κουμπί "-" ή "+" για να ορίσετε την ώρα σε βήματα ενός 

λεπτού. Θα εμφανιστεί η οθόνη 

την επιθυμητή ρύθμιση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το χρονόμετρο σημαίνει ότι η συσκευή θα συνεχίσει να 

τηγανίζει ή να βράζει για το χρόνο που εισάγετε. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος 

χρόνος, η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής. Μπορείτε να 

επιλέξετε από 0-3 ώρες. 

 

• Όταν επιλέγετε τη λειτουργία WATER / STEW / HEAT-UP, πατήστε το κουμπί 
"TIMER / PRESET", στην οθόνη εμφανίζεται το "0:30". 

• Πατήστε σύντομα το κουμπί "+" για να ορίσετε το χρόνο σε βήματα των 30 

λεπτών. πατήστε το κουμπί "-" για να ρυθμίσετε το 

χρόνος σε μειώσεις ενός λεπτού. 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση σημαίνει ότι η συσκευή θα επιστρέψει σε 

 κατάσταση αναμονής αμέσως μετά την εισαγωγή της ώρας. Αφού παρέλθει ο 

καθορισμένος χρόνος, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις 

λειτουργίες που επιλέξατε (WATER / STEW / HEAT UP). Μπορείτε να επιλέξετε 

από 0-24 ώρες 

• Μπορείτε να αλλάξετε το προηγούμενο χρονόμετρο / προκαθορισμένη ρύθμιση 

ανά πάσα στιγμή. Οι άλλες ρυθμίσεις θα παραμείνουν. 

• Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη / προεπιλογή, επιλέξτε την οθόνη στο 

"0:00". Η πλάκα μαγειρέματος θα διατηρήσει τη λειτουργία που έχετε επιλέξει 
πριν. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή απευθείας με 

 το κουμπί "ON / OFF". 

 

Ελέγξτε την τάση και την κατανάλωση ισχύος 

Όταν η συσκευή λειτουργεί, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 
"ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΤΗΤΑ" για να ελέγξετε την τάση και την κατανάλωση ενέργειας. 

Πατήστε μία φορά, η οθόνη δείχνει: V229 ή V230 (Η κανονική τάση μπορεί να 

είναι από V220 έως V240). Πατήστε ξανά, η οθόνη θα δείξει αυτήν τη φορά πόση 

ενέργεια καταναλώνεται μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. 

 Π.χ. 0,04 σημαίνει 0,04 kWh. 



 

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης. Δίνει πολλές προειδοποιήσεις για 

να δείξει ότι το μαγειρικό σκεύος έχει αφαιρεθεί. Το μήνυμα "E0" εμφανίζεται 
στην οθόνη. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα αλλάξει σε κατάσταση 

αναμονής μετά από περίπου 60 δευτερόλεπτα. Ο ανεμιστήρας μπορεί να 

συνεχίσει να λειτουργεί. Σε αυτό το πλαίσιο, δώστε προσοχή στα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση, η εστία πρέπει να απενεργοποιηθεί μέσω 

της ρύθμισης και του ελέγχου της 

συσκευές 

(Κουμπί ON / OFF) και όχι μόνο με αναγνώριση πανοραμικής λήψης. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων! 

Λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται κατά το μαγείρεμα, ενδέχεται να 

εμφανιστούν επικίνδυνες υψηλές θερμοκρασίες 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: 

• Αφαιρείτε πάντα το κύριο βύσμα πριν τον καθαρισμό! 

• Περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς η συσκευή! 

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για 

καθαρισμό. Σε διαφορετική περίπτωση 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα ή λειαντικά αντικείμενα 

• Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά. 

Σκουπίστε την επιφάνεια από το φαγητό που παραμένει όταν είναι ακόμα ζεστή 

χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή ιστό. 

• Πλύνετε τα κουμπιά χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι και λίγο νερό και 
μετά σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί. 
• Καθαριστικό για επιφάνειες: Σε περίπτωση επίμονων, ψημένων 

υπολειμμάτων, χρησιμοποιήστε κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού 

διαθέσιμο σε ειδικά τμήματα πολυκαταστημάτων. 

• Καθαρίστε το περίβλημα μετά τη χρήση χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς υγρό 

πανί. 
• Βεβαιωθείτε ότι κανένα υγρό δεν εισέρχεται σε οποιοδήποτε από τα ανοίγματα 

του περιβλήματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 

συσκευή ή προκαλεί ηλεκτροπληξία. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

• Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο καθαρά και αφού κρυώσει. 
• Για μεγαλύτερες περιόδους μη χρήσης, σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη 

συσκευή στην αρχική της συσκευασία. 

• Φυλάσσετε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και στεγνό μέρος μακριά 

από παιδιά. 

 



 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος θραύσης! 

Να θυμάστε ότι η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί από βαριά ή πτώση 

αντικειμένων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

DECLARATION OF CONFORMITY 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

 
We, the manufacturer/importer (My, producent/importer): 

 
EDC Poterek Sp. Jawna 
uI.Poznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki 
Poland 

Dedares that the product (Deklarujemy, że produkt): 
Kind of product (rodzaj pioduNu): iNoumoN HoT PLATE 
Type designation (nazwa własna): xRAKATAu 
ltem No (numer/symbol): ExHOOs 
Options (opcje): 

 

1s in compliance wŁh the essential requirements and other relevant 
provisions ofthe following directives: 
Jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostalymi 
stosownymi przepisami następujących dyrektyw: 

 

EMC 2004/108/C 
Year of issue (last 2 digits): 15 

 

The products is compatble with the following noms/sandards: 
ProduN jest zgodny z poniższymi nomami/standardami: 

 

EY6033S-1:2012 
EY60335-2-12:2003+A1:2008 

 

EN 61000-3-:2006*A2:2009 
 
 

Manufacurers/Authoi1sed represenatve 
 

 
Product Manager 

Ozarów Mazowiecki 
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