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Please read carefully and pay attention to the instructions of this instruction manual before using the Device.

Safety Instructions
Read all instructions thoroughly before operating the induction cooker unit to avoid injury to yourself and others, property or 
damage to the cooker itself. 
Keep this User Manual as a handy reference at all times. 

Electrical Hazards
Observe the following cautions: 
DO NOT:
Submerse the unit or electrical cord in liquid, touch the unit with wet 
Hands, or use in a wet outdoor environment. 
Use if cooker surface is cracked 
Operate if the electrical cord is frayed or if wires are exposed 
Let the electrical cord hang over the edge of a table or counter-top. 
Move the unit by pulling on the power cord 
Keep cookware on the cooker when the unit is not in use. 

Electric shock hazard
Only qualified personnel may perform repair and maintenance work on the cooker. 

Personal Safety 
DO NOT:
Touch the cooker surface or cookware bottom for several minutes after using as both will be hot. 
Move the cooker unit while cooking or with cookware on cooker surface. 
Place any on the cooker surface other than authorized metal cookware or an Induction Interface Disk. 
Place the cooker on any surface as the surface could become hot. 
Heat unopened cans of food The can could explode. 
Use in or around flammable or explosive environments. 
Allow children in the immediate vicinity or around the cooker while in use. 
Leave cooker or other objects on the cooker unattended when plugged in. 

CAUTION: This cooker unit emits an electromagnetic field therefore people with pacemakers should consult with 
their physician before using. 

Product & Property Damage 
To prevent damage to the cooker or surrounding areas:

DO NOT:
• Heat empty containers on the cooker surface.
• Place any metal object other than cookware on the cooker surface.
• Place objects weighing more than 25 pounds on the cooker surface.
• Block the cool air inlet and fan.
• Operate cooker on flammable surfaces.
• Clean an induction cooker in a dishwasher.
• Use the cooker unit for anything other than its intended purpose.
• Place objects affected by a magnet, such as a credit card, radio, television, etc., near the unit while operating the cooker.
• Share a 120V, 15Amp electrical outlet with another electrical item.
• Block the rear and sides for the unit-keep at least 4” from walls for proper ventilation.
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Working principle 
Induction cooker is a safe, advanced, efficient, and economical cooking technology. It works by electromagnetic vibrations 
generating heat directly in the pan, rather than indirectly through heating the glass surface. The glass becomes hot only 
because the pan eventually warms it up.

Selecting The Proper Cookware
Your induction cooker will not operate without the proper cookware.  
Read the following information in this section carefully to get the maximum efficiency from your unit. The rule of thumb for 
selecting cookware is if a magnet sticks to the cookware bottom, the cookware will work on your cooker.  
The bottom surface of the cookware must be made of ferrous magnetic material The cookware must be touch the cooker or 
rise no more than 1 inch above it.

Safety mechanism: The cooker may not operate ( displays “E0” error code)  
If the cookware does not have a flat bottom surface with a minimum bottom diameter of 4-6 inches.  
The cooker bottom is made of material with a low ferrous magnetic content, even if a magnet sticks to the cookware bottom.

Friendly Cookware 
Material: Iron or stainless steel  
Shape: Bottom diameter about 12-20cm saucepan or square pot.

Non-Friendly Cookware 
Material: Non-iron metal, ceramic, glass or bottom is made of cooper or aluminium pot. 
Shape: Bottom uneven, diameter less than 12cm.

Iron Pot
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Kettle

Iron Pot Magnetic Stainless 
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Description of Main Parts and Features

Operating Instructions 
[ON/OFF]  
1. After inserting the plug into the socket, a “Beep” will emit and all the indicators and display screen will flash. After 1
second, the cooker will be in standby mode.
2. Put a suitable cookware on the centre of the cooking zone.
3. Press [On/Off], some kind of cookers will start working directly. Some will require a function first to be chosen before it will
start working. 
4. When the cooker in use, stop the operation by pressing [On/Off].

[LOCK]*
1. Press [Lock] ,the display will show [Loc] representing that the cooker is locked.
2. During Lock mode, all buttons conclude [ON/OFF] can’t be adjusted.
3. To CANCEL lock mode, press [Lock] again and hold for 3 second, then the cooker will be unlocked.
*Lock function is only available for some models

[TIMER] 
1. Press [Timer], the display will show [00:00], user can press[+] or [-] key to set for the desired time, maximum time is 4
hours.
2. Slight press of [ +] or [-] key to increase or decrease timer by 1 minute.
3. Long press of [ +] or [-] key to increase or decrease timer by 10 minutes.
4. After setting the timer, the display will show desired power or temperature and remaining timer alternately.
5. When timer is finished, the cooker will emit a beep signal and stop working.
6. If user wants to cancel timer, he or she can either press the [On/Off] or hold the function key to resume the desired power
or temperature operation. 
7. After setting the timer, user can still change the power or temperature. This action won’t cancel the timer setting.

[POWER AND TEMPERATURE] 
1. Press the [Function] key until the indicator of [Hot Pot] is lighted up. Display will show [2000W] representing the default
power (Level 2000W). It can be adjusted by pressing the [+] or [-] key to set the desired power level There are 8 power levels 
in total: (200-500-800-1100-1300-1500-1800-2000W).  
2. Press the [Function] key until the indicator of [Fry] is lighted up. Display will show [240] representing that the default
temperature (240 ⁰C). It can be adjusted by pressing the [ +] or [-] key to set the desired temperature level There are 8 
temperature levels in total: (80-100-130-160-180-200-220-240 ⁰C) 
3. Press the [Function] key until the indicator of [Water] is lighted up. Display will show [2000] representing that the default
power is 2000W. It is an automatic function and it can’t be adjusted 
4. Press the [Function] key until the indicator of [Steam] is lighted up. Display will show [1500] representing that the default
power is 1500W. It is an automatic function and it can’t be adjusted 
5. Press the [Function] key until the indicator of [Slow Fire] is lighted up. Display will show [800] representing that the default

Heating Zone

Crystal Plate

Control Panel
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power is 800W. It is an automatic function and it can’t be adjusted 
6. To Cancel these modes, press [Function] key to switch to other cooking modes or [On/Off] key to stop operation.

Care and Maintenance
1. Remove the power plug prior to clean the unit. Do not clean it until the surface cools down.
2. Glass Plate, Panel and Shell:
• Soft Cloth for slight stain.
• For grease, dirt, or blot, use a clean damp cloth with neutral detergent.
3. While the radiator-fan is working, dust and dirt would remain on the vent, please clean it by brush or cotton stick regularly.
4. Remember: Do not wash the unit directly by water to avoid damage.
5. To protect induction cooker, be sure to have a good contact between plug and socket before using.
6. Do not pull out the power cord directly during operation. To extend the operating life, press the “On/Off” button first, then
pull out the power cord.
7. In order to extend the operating life, pull the plug after the fan stops operating.
8. Please pull out the power cord and put it away when unit is not in use.

Please use electrical outlet 
greater  than 10 A. Do not 
plug in other appliances at 
the same time.

When using, please 
place induction cooker in 
smooth place and keep the 
distance from the wall by 
at least 12cm.

Do not use induction 
cooker near gas cooker and 
kerosene cooker 

Do not heat canned food 
on induction cooker if it is 
sealed.

Do not submerge induction 
cooker with water. 

Do not insert wire and do 
not jam inlet and outlet to 
avoid fire.

Do not use induction 
cooker near areas with 
electromagnetic wave 

Do not put empty pot 
on induction cooker to 
prevent affecting unit’s 
performance and avoid any 
damage or injuries 

Clean induction cooker on 
a regular basis 

Do not let children use 
induction cooker to avoid 
injuries

When using, avoid 
touching cooking plate to 
avoid injuries 

If the power cord is 
broken, replace with 
authorized power cord 
only 
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Troubleshooting
During operations, should any error occur, please check the following table before calling for service:

Remedies are recommended first for checking. If any error codes persist, please unplug the unit immediately and contact 
service centre for inspection and repairing. To avoid injuries and damage, do not allow yourself or unauthorized persons to 
disassemble or repair the broken unit. 

Additional Safety instructions

Please switch Off the induction cooker in case of any crack on the cook-top panel!

1. Do not place the cooker in any place that is near gas or hot environment in order to avoid damages or malfunction.
2. To reduce the risk of damage, this plug should be fit into an individual outlet. The rated electrical current is not less than
10A.
3. Place the cooker on a level surface. The distance between the surface and its background surrounding must be not less
than 12cm.
4. Do not immerse the cooker and electric cord in water liquid, or allow liquid to be in contact with inner electrical parts. The
power cord must be plugged out before cleaning.

Problem description Possible Cause Solution

Insert the plug into the 
socket and press  
[ON/OFF], no ‘beep’ sound

If the plug is really plugged 
in

Check plug carefully. If 
problem persists, please 
contact service centre

The unit send out “Beep” 
Sound

If the cookware is 
inapplicable

Replace a correct cookware

If the cookware is on the 
centre of top glass

Put the cookware on the 
centre

If the cookware bottom 
diameter is over 12cm

Replace a cookware bottom 
with diameter over 12cm

Display shows ‘E0’ No or inapplicable cookware 
be used

Put or Replace a correct 
cookware

Display shows E1 Voltage ≤ 80V Call service centre for help

Display shows ‘E2’ Voltage :≥ 288V Call service centre for help 

Display shows ‘E3’ Glass sensor short circuit or 
overheat

Call service centre for help

Display shows ‘E4’ Glass sensor open circuit Call service centre for help

Display shows ‘E5’ PCB IGBT overheat or short 
circuit

Re-start after unit cools 
down

Display shows ‘E6’ PCB IGBT broken or open 
circuit

Call service centre for help
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5. Do not cover vent with anything during cooking. It may cause danger.
6. To avoid danger, please do not directly heat canned food
7. Do not disassemble the cooker by yourself.
8. Be sure to use the power cord recommended by the cooker manufacturer.
9. It is dangerous to heat metal directly /indirectly on the cooking plate.
10. Do not cook with an empty pot. It will cause malfunction or danger.
11. When cleaning the unit, prevent any dirt from getting into the inner parts of the unit.
12. Do not touch the plate while the unit is working to avoid getting injuries/burns.
13. Do not let children operate the unit alone to avoid getting injuries/burns.
14. For those with cardiac pacemaker, please consult a doctor before operating the unit.
15. Do not operate the cooker near the gas stove to avoid any danger.
16. Please do not place paper, cloth or any other articles under the bottom of the IH unit to avoid fire.
17. Please avoid hitting the plate of the induction cooker. In case the plate cracks, user should turn off the unit and plug out
immediately. Contact service centre.
18. Do not touch the control panel with any sharp implements.

                             

                             

                          

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes signif-
icantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also 
concern other models of the manufacturer’s product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is 
used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and 
special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

Technical Data

Power: 2000W

Plate type and dimensions: Black crystal plate, 280*360mm  

Product size: 280*360*38mm      

Additional Features: *Timer / Preset & Lock functions
*8 Level temperature & Power adjustment
*7 intelligent  cooking functions

Power Cable Type and Length: *1.5M VDE  plug cable

Housing Type: ABS+PP         
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Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την εστία για να αποφύγετε τραυματισμούς στον εαυτό 
σας και σε άλλους, την πρόκληση βλάβης στην εστία και της περιουσίας σας.
Φυλάξτε αυτό σε ένα ασφαλές και προσβάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνοι που παρουσιάζονται κατά την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:
ΜΗΝ:
• Βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της στο νερό ή σε άλλα υγρά, μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια
και μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό περιβάλλον με υψηλά ποσοστά υγρασίας.
• Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν η επιφάνεια της είναι ραγισμένη.
• Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή εάν το καλώδιό της είναι φθαρμένο ή εάν οι αγωγοί του βρίσκονται εκτεθειμένα.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στις γωνίες του τραπεζιού ή του πάγκου της κουζίνας και άλλα αντίστοιχα σημεία.
• Μην μεταφέρετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μην αφήνετε μαγειρικά σκεύη πάνω στην εστία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιεί εργασίες επισκευής και συντήρησης της εστίας

Προσωπική ασφάλεια
ΜΗΝ:
• Μην αγγίζετε την εστία ή την βάση των μαγειρικών σκευών για μερικά λεπτά μετά τη χρήση, καθώς διατηρούν υψηλή
θερμοκρασία για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση της εστίας.
• Μην μετακινείτε την εστία κατά το μαγείρεμα. Μην μετακινείτε την εστία με τα μαγειρικά σκεύη τοποθετημένα στην
επιφάνεια της.
• Μην τοποθετείτε άλλα σκεύη εκτός από τα επιτρεπόμενα μεταλλικά σκεύη που περιγράφονται παρακάτω ή
θερμαινόμενες επιφάνειες ψησίματος. 
• Μην τοποθετείτε την εστία σε οποιαδήποτε επιφάνεια, καθώς η επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί αν δεν είναι κατάλληλη για
αυτή την χρήση.
• Μη ζεσταίνετε το φαγητό σας σε σφραγισμένα δοχεία τροφίμων καθώς το δοχείο μπορεί να σπάσει.
• Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή μέσα ή γύρω σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να έχουν πρόσβαση ή να βρίσκονται κοντά στην εστία κατά την διάρκεια λειτουργίας της.
• Μην αφήνετε την εστία και τα σκεύη που βρίσκονται πάνω σε αυτή χωρίς επιτήρηση κατά την διάρκεια λειτουργίας της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εστία εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, συνεπώς, τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να 
συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν τη χρήση.

Προστασία της συσκευής και της ιδιοκτησίας 
ΜΗΝ:
• Μη θερμαίνετε κενά δοχεία στην επιφάνεια της εστίας.
• Μην τοποθετείτε άλλα σκεύη εκτός από τα επιτρεπόμενα μεταλλικά σκεύη που περιγράφονται παρακάτω.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που ζυγίζουν πάνω από 11Kg στην επιφάνεια της εστίας.
• Μη μπλοκάρετε την είσοδο του ψυχρού αέρα και τον ανεμιστήρα.
• Μην τοποθετείτε την εστία σε εύφλεκτες επιφάνειες.
• Μην πλένετε την εστία σε πλυντήρια πιάτων.
• Μη χρησιμοποιείτε την εστία για μη προβλεπόμενες εφαρμογές και χρήσεις.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που επηρεάζονται από τους μαγνήτες, όπως οι πιστωτικές κάρτες, το ραδιόφωνο κ.λπ.,
κοντά στην εστία κατά την διάρκεια λειτουργίας της.
• Μην συνδέεται την εστία σε πρίζες 15Amp εφόσον βρίσκονται συνδεδεμένες άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
• Μη μπλοκάρετε το πίσω μέρος και τις πλευρές της συσκευής, εξασφαλίστε απόσταση τουλάχιστον 10cm από τον τοίχο έτσι
ώστε να παρέχεται ο απαιτούμενος εξαερισμός και ψύξη.
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Γενική περιγραφή λειτουργίας
Η επαγωγική παρέχει μια ασφαλή, προηγμένη, αποδοτική και οικονομική τεχνολογία μαγειρέματος. Λειτουργεί με 
ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς που παράγουν θερμότητα απευθείας στο σκεύος, και όχι έμμεσα μέσω θέρμανσης της 
επιφάνειας γυαλιού. Η γυάλινη επιφάνεια της θερμαίνεται λόγω της θέρμανσης του σκεύους.

Επιλογή των κατάλληλων συμβατών σκευών μαγειρικής
Η επαγωγική σας εστία δεν θα λειτουργήσει σωστά χωρίς τα κατάλληλα σκεύη.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση της εστίας. Γενικός κανόνας 
για την επιλογή των μαγειρικών σκευών: Aν ένας μαγνήτης μπορεί να προσκολλήσει στην βάση των μαγειρικών σκευών, τα 
μαγειρικά σκεύη μπορούν να λειτουργήσουν με την εστία σας.
Η βάση των μαγειρικών σκευών πρέπει να είναι κατασκευασμένη από σιδηρούχο μαγνητικό υλικό. Οι βάσεις των σκευών 
πρέπει να εφαρμόζουν στην εστία και να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 2.5cm.

Σύστημα ασφαλείας: 
Σε περίπτωση που η εστία δεν λειτουργεί και εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος «E0» εξετάστε τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Τα μαγειρικά σκεύη δεν έχουν επίπεδη επιφάνεια στην βάση τους και ελάχιστη διάμετρο 10 - 15cm.
• Η βάση είναι κατασκευασμένη από υλικό με χαμηλή περιεκτικότητα σιδήρου ή μαγνητική ιδιότητα, ακόμη και αν ένας
μαγνήτης προσκολλάται στην βάση τους.

Συμβατά σκεύη 
Υλικό: Σίδηρος ή ανοξείδωτος χάλυβας 

Σχήμα: Σκεύος με στρογγυλή ή τετραγωνική βάση διαμέτρου 12-20cm 

Μη-κατάλληλα σκεύη
Υλικό: Μη μεταλλικά σκεύη, κεραμικά, γυάλινα ή σκεύη των οποίων η βάση είναι κατασκευασμένη από χαλκό από ή 
αλουμίνιο.
Σχήμα: Ανομοιόμορφη βάση, διάμετρος μικρότερη από 12cm.

Μεταλλικό 
Σκεύος

Η/Μ κύκλωμα

Επαγωγικά φορτία
Επαγωγικό πηνίο
Κεραμική επιφάνεια

Βραστήρας από 
ανοξείδωτο 

χάλυβα

Μεταλλικό 
σκεύος

Μαγνητική 
κατσαρόλα από 

ανοξείδωτο ατσάλι

Χρωματιστό 
Μεταλλικό

σκεύος

Μαγνητικός 
Μεταλλικός
βραστήρας

Μεταλλικό 
τηγάνι

Αντιθερμικός 
Βραστήρας

Κεραμικό 
Σκεύος

Κατσαρόλα 
με γυάλινη 

βάση

Σκεύος με 
ανομοιόμορφη 

βάση

Σκεύος μικρής 
διαμέτρου με 

πόδια στήριξης

Σκεύος με βάση 
αλουμινίου
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Περιγραφή βασικών τμημάτων / Διαθέσιμες Λειτουργίες

Οδηγίες Λειτουργίας
[ON/OFF] (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση) 
1. Μετά την σύνδεση του φις στην πρίζα, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «Beep» και όλες οι ενδείξεις και η οθόνη θα
αναβοσβήνουν. Μετά από 1 δευτερόλεπτο, η κουζίνα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στο κέντρο της θερμαινόμενης επιφάνειας.
3. Πιέστε το πλήκτρο [ON/OFF], στην συνέχεια η εστία θα αρχίσει να λειτουργεί άμεσα. *Ορισμένα μοντέλα εστίας θα
απαιτήσουν πρώτα την επιλογή μιας απο τις διαθέσιμες λειτουργίες πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
4. Για να διακόψετε την λειτουργία της εστίας πιέστε ξανά το πλήκτρο [ON/OFF].

[LOCK]* Λειτουργία κλειδώματος
1. Πιέστε το πλήκτρο [LOCK], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη [Loc] το οποίο σας ενημερώνει ότι η εστία είναι
κλειδωμένη.
2. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κλειδώματος, απενεργοποιείται η λειτουργία όλων των υπόλοιπων πλήκτρων εκτός του
πλήκτρου [ON / OFF].
3. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος, πιέστε ξανά το πλήκτρο [LOCK] και κρατήστε το πατημένο για 3
δευτερόλεπτα, κατά αυτόν τον τρόπο η λειτουργία κλειδώματος θα απενεργοποιηθεί.
* Η λειτουργία κλειδώματος δεν διατίθεται σε όλα μοντέλα.

[TIMER]    (Χρονοδιακόπτης)
1. Πιέστε το πλήκτρο [Timer], στην συνέχεια θα παρατηρήσετε πως η οθόνη εμφανίζει [00:00]. Πιέστε το πλήκτρο [+] ή [-]
για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα, η μέγιστη διαθέσιμη ρύθμιση χρόνου είναι 4 ώρες.
2. Πιέστε απαλά το πλήκτρο [+] ή [-] για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της ένδειξης του χρονοδιακόπτη κατά 1 λεπτό.
3. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [+] ή [-] για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της ένδειξης του χρονοδιακόπτη κατά
10 λεπτά.
4. Αφού ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιθυμητή ισχύς ή θερμοκρασία και ο υπολειπόμενος
χρόνος διαδοχικά.
5. Όταν ο προρυθμισμένος χρόνος λήξει, η εστία θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο και η λειτουργία της θα διακοπεί.
6. Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο [ON/OFF] ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για
να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ισχύος ή θερμοκρασίας.
7. Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ρύθμιση της ισχύος ή τη θερμοκρασίας. Αυτή η
ενέργεια δεν θα επηρεάσει τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη. 

Ρύθμιση της ισχύος και της θερμοκρασίας 

1. Πατήστε το πλήκτρο [Function] μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Hot Pot]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το [2000W]
που αντιστοιχεί στην τιμή της προεπιλεγμένης ισχύος (επίπεδο 2000W). Πιέστε το πλήκτρο [+]   ή [-] για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή ένταση. Η συσκευή διαθέτει συνολικά 8 ρυθμίσεις ισχύος: (200-500-800-1100-1300-1500-1800-2000W).
2. Πιέστε το πλήκτρο [Function] μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Fry]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τιμή [240] η οποία
αντιστοιχεί στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία (240 °C). Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό επίπεδο 

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια

Γυάλινη 
επιφάνεια

Πρόσοψη 
ελέγχου 
χειρισμού
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πατώντας το πλήκτρο [+]   ή [-]. Η συσκευή διαθέτει συνολικά 8 ρυθμίσεις θερμοκρασίας: (80-100-130-160-180-200-220-
240⁰C).
3. Πατήστε το πλήκτρο [Function] μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Water]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το [2000] οποίο
σημαίνει ότι η προεπιλεγμένη ισχύς είναι 2000W. Αυτή είναι μια αυτόματη λειτουργία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
4. Πατήστε το πλήκτρο [Function] έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Steam]. Η οθόνη εμφανίζει [1500]. Η ένδειξη σας
ενημερώνει ότι η προεπιλεγμένη ισχύς είναι 1500W. Είναι μια αυτόματη λειτουργία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
5. Πατήστε το πλήκτρο [Function] μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Slow Fire]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το [800] που
αντιπροσωπεύει ότι η προεπιλεγμένη ισχύς είναι 800W. Είναι μια αυτόματη λειτουργία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
6. Για να ακυρώσετε αυτές τις λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο [Function] για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες
ή το πλήκτρο [On / Off] για να σταματήσετε τη λειτουργία.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική 
πρίζα με ηλεκτρικό 
ρεύμα των 10A. Μην 
συνδέετε άλλες συσκευές 
ταυτόχρονα.

Κατά τη χρήση της, 
τοποθετήστε την εστία σε 
μια ομαλή επιφάνεια και 
σε απόσταση τουλάχιστον 
12 εκατοστά από τον 
τοίχο.

Μην χρησιμοποιείτε την 
επαγωγική εστία κοντά σε 
εστίες αερίου ή κηροζίνης.

Μην ζεσταίνετε 
σφραγισμένα δοχεία στην 
εστία.

Μην βυθίζετε την 
επαγωγική εστία στο νερό.

Μην τοποθετείτε 
αντικείμενα και μην 
φράσσετε την είσοδο και 
την έξοδο αέρα για να 
αποφύγετε τη εκδήλωση 
φωτιάς.

Μην χρησιμοποιείτε 
την επαγωγική εστία 
κοντά σε περιοχές με 
ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα.

Μην τοποθετείτε κενά 
δοχεία στην επαγωγική 
εστία για να μην 
επηρεάσετε την απόδοση 
της συσκευής και να 
αποφύγετε τυχόν ζημιές ή 
τραυματισμούς.

Καθαρίστε την ηλεκτρική 
κουζίνα τακτικά.

Μην αφήνετε τα παιδιά να 
χρησιμοποιούν επαγωγική 
εστία για να αποφύγετε 
τυχόν τραυματισμούς.

Κατά τη χρήση, 
μην αγγίζετε την 
θερμαινόμενη επιφάνεια 
για να αποφύγετε 
τραυματισμούς

Σε περίπτωση που το 
καλώδιο τροφοδοσίας έχει 
υποστεί κάποια βλάβη 
παραδώστε την συσκευή 
σε ένα εξουσιοδοτημένο 
τμήμα Service επιλέγοντας 
τα γνήσια ανταλλακτικά 
του κατασκευαστή.
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Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, σε περίπτωση εμφάνισης σφάλματος, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα.

Οι παραπάνω ενέργειες συνιστώνται μόνο για τυπικό έλεγχο. Εάν παραμείνουν στην οθόνη οι κωδικοί σφάλματος, 
παρακαλούμε αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για έλεγχο και επισκευή. Για 
να αποφύγετε τους τραυματισμούς και τις βλάβες, μην επιτρέπετε στον εαυτό σας ή στα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να 
αποσυναρμολογήσουν ή να επιδιορθώσουν τις βλάβες της συσκευής.

Επιμέρους συμβουλές ασφαλούς χρήσης

Απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία σε περίπτωση ρωγμών στην θερμαινόμενη επιφάνεια!

1. Μην τοποθετείτε την εστία σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε αέρια ή πηγές θερμότητας, για να αποφύγετε τους
τραυματισμούς και την πρόκληση βλάβης.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης, το βύσμα αυτό πρέπει να συνδεθεί σε μια μεμονωμένη πρίζα. Το ονομαστικό
ηλεκτρικό φορτίο του ρεύματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10Α.
3. Τοποθετήστε την εστία σε μια επίπεδη επιφάνεια. Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου δεν

Περιγραφή προβλήματος Πιθανή αιτία Τρόπος αντιμετώπισης

Τοποθετείτε το φις στην 
πρίζα και ενώ πιέζετε το 
πλήκτρο
[ON / OFF] δεν ακούγεται 
ο χαρακτηριστικός ήχος 
“μπιπ”

Το καλώδιο τροφοδοσίας 
δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Ελέγξτε προσεκτικά το 
καλώδιο. Εάν το πρόβλημα 
παραμένει, επικοινωνήστε 
με το κέντρο εξυπηρέτησης

Η συσκευή παράγει εναν 
χαρακτηριστικό ήχο “μπίπ”

Μη συμβατό σκεύος Χρησιμοποιήστε ενα 
κατάλληλο σκεύος

Λανθασμένη τοποθέτηση 
σκεύους

Τοποθετήστε το σκεύος 
στην σωστή θέση

Η βάση του σκεύους είναι 
μεγαλύτερη των 12cm

Χρησιμοποιήστε ενα 
κατάλληλο σκεύος

Ένδειξη κωδικού ‘E0’ Απουσία σκεύους ή μη 
συμβατό σκεύος

Τοποθετήστε ή 
χρησιμοποιήστε ενα 
κατάλληλο σκεύος

Ένδειξη κωδικού E1 Τάση ≤ 80V Καλέστε τον προμηθευτή 
σας.

Ένδειξη κωδικού ‘E2’ Τάση :≥ 288V Καλέστε τον προμηθευτή 
σας.

Ένδειξη κωδικού ‘E3’ Βραχυκύκλωμα αισθητήρα 
ή υπερθέρμανση

Καλέστε τον προμηθευτή 
σας.

Ένδειξη κωδικού ‘E4’ Πρόβλημα στο κύκλωμα του 
αισθητήρα

Καλέστε τον προμηθευτή 
σας.

Ένδειξη κωδικού ‘E5’ υπερθέρμανση ή 
βραχυκύκλωμα του PCB 
IGBT

Δοκιμάστε ξανά όταν έχει 
πλέον κρυώσει η συσκευή

Ένδειξη κωδικού ‘E6’ Βλάβη στο κύκλωμα PCB 
IGBT

Καλέστε τον προμηθευτή 
σας.
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πρέπει να είναι μικρότερη από 12cm.
4. Μην βυθίζετε την εστία και το καλώδιό της στο νερό ή σε άλλα υγρά, και μην αφήνετε υγρά να έρθουν σε επαφή με τα
εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθεί πριν τον καθαρισμό.
5. Μην καλύπτετε την εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
6. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, παρακαλώ μην θερμαίνετε απευθείας τα σφραγισμένα δοχεία τροφίμων.
7. Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας την εστία.
8. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που συνιστά ο κατασκευαστής της εστίας.
9. Είναι επικίνδυνο να θερμαίνετε μέταλλα άμεσα / έμμεσα στην θερμαινόμενη επιφάνεια.
10. Μην τοποθετείτε άδεια σκεύη στην επιφάνεια της εστίας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην συσκευή
ή τραυματισμούς. 
11. Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, αποφύγετε την εισχώρηση υπολειμμάτων στα εξαρτήματα που βρίσκονται στο
εσωτερικό της.
12. Μην αγγίζετε την θερμαινόμενη επιφάνεια κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής για να αποφύγετε τους
τραυματισμούς / εγκαύματα.
13. Μην αφήνετε τα παιδιά να χειρίζονται μόνο τη συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς / εγκαύματα.
14. Για όσους έχουν καρδιακό βηματοδότη, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
15. Μην θέτετε σε λειτουργία την εστία κοντά σε σόμπες αερίου για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.
16. Μην τοποθετείτε χαρτιά, υφάσματα ή άλλα αντικείμενα κάτω από την συσκευή για να αποφύγετε την ανάφλεξή τους.
17. Προστατεύστε την επιφάνεια της επαγωγικής εστίας από τα χτυπήματα. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια ρωγμή
στην θερμαινόμενη επιφάνεια, απενεργοποιήστε αμέσως την συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απο την 
πρίζα. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
18. Μην αγγίζετε την πρόσοψη ελέγχου με αιχμηρά αντικείμενα.

                                                                       

                          

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 2000W

Τυπος επιφάνειας, διαστάσεις: Επιφάνεια απο μαύρο τζάμι, 280*360mm  

Διαστάσεις συσκευής: 280*360*38mm      

Πρόσθετες λειτουργίες /δυνατότητες: *Χρονοδιακόπτης / Προεπιλεγμένες λειτουργίες χρόνου. Κλείδωμα συσκευής 
*8 Επίπεδα ρύθμισης της θερμοκρασίας και της ισχύος
*7 ‘‘Έξυπνες‘‘ λειτουργίες μαγειρέματος

Τύπος και μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: Καλώδιο με βύσμα *1.5M VDE

Τύπος κελύφους: ABS+PP         

Συντήρηση
1. Αφαιρέστε το φις του καλωδίου από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η θερμαινόμενη
επιφάνεια προτού επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.
2. Γυάλινη επιφάνεια, πάνελ ελέγχου και περίβλημα:
• Μαλακό πανί για εύκολους λεκέδες.
• Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό ελαφρώς νοτισμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό.
3. Καθαρίστε τις οπές αερισμού ψύξης με βούρτσα ή μπατονέτα τακτικά.
4. Θυμηθείτε: Μην πλένετε τη συσκευή απευθείας με νερό για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης.
5. Για να προστατέψετε την επαγωγική εστία, βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή επαφή στην σύνδεση μεταξύ της πρίζας και του
φις πριν τη χρήση.
6. Μην αποσυνδέετε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Για να παρατείνετε την διάρκεια
ζωής, πιέστε πρώτα το κουμπί «On / Off» και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
7. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής, αποσυνδέστε το φις αφού ο ανεμιστήρας έχει σταματήσει να λειτουργεί.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που 
περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων 
του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 
* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα 
ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.
* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή 
αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου 
τμήματος Service του κατασκευαστή.




