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Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
1. Μην έρχεστε σε επαφή με την επάνω επιφάνεια της εστίας καθώς η επιφάνεια αυτή κατά την λειτουργία της
εστίας αποκτά υψηλή θερμοκρασία λόγω της μικρής απόστασης της από τον καυστήρα.
2. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στους διακόπτες ελέγχου της εστίας.
3. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης, μην τοποθετείτε κάρβουνο στην επιφάνεια των καυστήρων.
4. Προστατέψτε τα εξαρτήματα της εστίας από το νερό.
5. Μην αφήνετε τις οπές των καυστήρων να φράξουν.
6. Κρατήστε το τραπέζι της εστίας καθαρό για την διατήρηση της καλής λειτουργικής κατάστασης και διάρκειας ζωής.
7. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν λείπετε από το σπίτι, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τους διακόπτες ελέγχου
της εστίας, αλλά και την κεντρική βαλβίδα υγραερίου της φιάλης ή της παροχής αερίου.
8. Για την καλύτερη απόδοση καύσης, διατηρήστε τους καυστήρες καθαρούς.
9. Ελέγχετε τον ελαστικό σωλήνα που συνδέει την εστία υγραερίου με την φιάλη ή με την παροχή τακτικά για
ενδείξεις εκτεταμένης φθοράς ή διαρροή, ο σωλήνας αυτός πρέπει να αντικαθίσταται περιστασιακά. Κρατήστε τον
σωλήνα καθαρό και μακριά από πηγές θερμότητας.
10. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα κοντά στην εστία.

Οδηγίες λειτουργίας 
1. Για να ανάψετε τους καυστήρες.
Α. Ανοίξτε την κεντρική βαλβίδα παροχής του υγραερίου. Σπρώξτε τον διακόπτη ελέγχου της εστίας και γυρίστε τον
προς τα αριστερά και προς τη θέση ON. Ανάψτε την εστία χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο αναπτήρα. Για να
χρησιμοποιήσετε μόνο το μικρό καυστήρα απελευθερώστε τον διακόπτη ελέγχου και γυρίστε τον ακόμα
περισσότερο προς τα δεξιά.
Β. Για να ρυθμίσετε την καύση της φλόγας, περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου σε μια κατάλληλη θέση μεταξύ των
ενδείξεων ON και OFF. Προσέξτε όταν γυρίζετε το κουμπί αερίου προς το OFF, καθώς η φλόγα μπορεί να σβήσει.
Γ. Οι καυστήρες συνήθως δεν χρειάζονται ρύθμιση της ροής του αέρα, μόνο αν δεν υπάρχει σωστή καύση.

2. Ορθή ρύθμιση φλόγας:
Αφού έχει αναφλεγεί, ρυθμίστε την ροή του αέρα μέσω του ρυθμιστή που βρίσκεται στο τραπέζι της εστίας, θα
παρατηρήσετε ότι η φλόγα αποκτά έντονο μπλε χρώμα .
Εάν οι καυστήρες δεν αναφλεχθούν την πρώτη φορά που γυρίζετε τον διακόπτη, αυτό μπορεί να οφείλεται στην
ύπαρξη εγκλωβισμένου αέρα στον εύκαμπτο σωλήνα, απλά γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου πίσω στη θέση OFF και
δοκιμάστε ξανά μέχρι να αναφλεγεί η φλόγα.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 
1. Εύκολος καθαρισμός χάρη στο ανοξείδωτο κάλυμμα.
2. Μικρό μέγεθος, καταλαμβάνει μόνο ένα μικρό χώρο της κουζίνας σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Αριθμός καυστήρων: 3 

Ισχύς: 2.2Kw+2.2Kw+1Kw 

Μήκος σωλήνα: 0.8m 

Υλικό κατασκευής πλαισίου: Σίδηρος 

*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.
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Important safety instructions 
1. Be careful to avoid getting burned by touching the top panel of the gas table as it gets very hot near the burner 
when in use.
2. Do not apply excessive pressure to the gas control knobs.
3. To avoid damage, do not place charcoal on the burners.
4. Don't spill water or other liquids on the stove.
5. Do not allow the holes in the burners to become clogged.
6. Keep the gas table clean for better service and a longer operation life.
7. At night and when leaving the house, be sure to turn off not only the control knobs of the gas table, but also the 
main gas valve of gas bottle as well.
8. For better complete combustion, keep the burners clean.
9. Check the rubber gas hose which connect the gas cooker to the gas bottle regularly for wear or leak, it must be 
replaced occasionally. Keep it away from heat source and keep it clean.
10. Make sure that there are no inflammable objects near the gas table.

Operating instructions 
1. To light the burners.
a. Open the main gas valve. Push the gas control knob and turn it counters clockwise to the ON position. Use 
appropriate lighter to light the burner.  To use only the small burner release the gas control knob and turn it further to 
the right.
b. To adjust the flame, turn the gas control knob to a suitable position between ON and OFF; be careful when turning 
the gas knob toward OFF, as the flame may go out.
c. The burners usually need no air flow adjustment, but if they cannot burn.

2. Proper flame adjustment:
After it has been ignited, adjust the air damper inside the gas table, vigorous blue flames are produced.
If the burners do not ignite the first time you turn the knob, this may be the result of air in the gas hose, simply turn
the gas control knob back to OFF and try again until the flame ignites.

Features 
1. Always sparkling, easy to clean stainless steel top cover.
2. Takes up only a minimum of kitchen space.

Technical Data 

Number of burners: 3 

Power: 2.2Kw+2.2Kw+1Kw 

Hose length: 0.8m 

Body construction material: Iron 

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these 
changes significantly 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.




