
 

Διπλό/ Μονό Ηλεκτρικό Μάτι 

  YQ150D-3S/ YQ200D-3S 

(AC220-240V~50/60Hz, 1500 Watt/ 2500 Watt) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για 
μελλοντική αναφορά 

 Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας της ΕΕ 

 

 

 

   



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ισχύς: Μονή εστία 1500 Watt. Διπλή εστία 1500+1000 Watt 
Θερμοστάτης Διαβαθμίσεων ξεχωριστός για κάθε εστία 
Λαμπάκι Λειτουργίας 
Διάμετρος Εστιών: Μονή 18,5 cm, Διπλή 18,5 cm + 15,4 cm 
Eγγύηση 2 έτη.   
       

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΣΗΜΕΙΏΣΤΕ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ. 

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 

 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χειρισμών πριν από  την αρχική θέση σε 

λειτουργία της συσκευής. 
• Φυλάξτε κάπου καλά τις οδηγίες αυτές μαζί με τα έγγραφα  της εγγύησης, την 

απόδειξη  πληρωμής. Κρατήστε επίσης το κουτί της συσκευασίας (καθώς και την 
εσωτερική συσκευασία) τουλάχιστον για 15 ημέρες. 

• Μετά την αποσυσκεύασια, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, χωρίς 
σημάδια φθοράς που μπορούν να έχουν  προκληθεί  από τις μεταφορές, σε 
περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο. 

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη ιδία τάση 
ρεύματος  με εκείνη του τροφοδοτικού της συσκευής. 

• Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς 
και όχι για επαγγελματικές χρήσεις. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την προβλεπόμενη 
χρήση των νοικοκυριών. Όταν τελεύσετε τη χρήση , η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. 

• Ελέγχετε το καλώδιο και τη συσκευή κατά τακτικά διαστήματα για την 
διαπίστωση πιθανών φθορών. Μία συσκευή, η οποία παρουσιάζει βλάβες κάθε 
είδους, δεν επιτρέπεται να μπαίνει σε λειτουργία. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 
• Για την προστασία παιδιών από κινδύνους ηλεκτροπληξίας, που μπορεί να 

προκύψουν από ηλεκτρικές συσκευές, μην αφήνετε ποτέ να λειτουργεί η 
συσκευή σας αυτή χωρίς επιτήρηση. 

• Ένα φθαρμένο καλώδιο επιτρέπεται να αντικατασταθεί αποκλειστικά και μονό 
από ειδικευμένου τεχνίτη με χρησιμοποίηση ενός νέου καλωδίου με την ίδια 
ποιότητα. 

• Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να βυθίζεται κατά κανένα τροπο  μέσασε νεροή 
άλλα υγρά, ή να έρχεται σε επαφή με υγρά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, 
όταν  έχετε βρεγμένα ή υγρά χέρια. 



• Αν έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια ρωγμή στην θερμαινόμενη ηλεκτρική 
πλακά του ματιού , η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να 
απενεργοποιηθεί αμέσως. 

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για το ζέσταμα  και το μαγείρεμα των τροφίμων 
και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα μαγειρικά σκεύη που αναγράφηκαν 
παραπάνω. 

• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό. 
• Μαγειρικά σκεύη, ανεξάρτητα από το είδος, δεν πρέπει να προεξέχουν πέρα από 

την καυτή ηλεκτρική  πλάκα ή να είναι μικρότερα από αυτή. 
• Μην αγγίζετε την επιφάνεια της  θερμαινόμενη ηλεκτρική πλάκα,  όταν η 

συσκευή είναι σε χρήση και είναι ζεστή. Η θερμοκρασία της προσιτής 
επιφάνειας μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. 

• Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε θερμή επιφάνεια 
της θερμαινόμενη ηλεκτρικής  πλάκας. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν πρόκειται να ζεστάνετε λαδί.  
• Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή 

κοντά σε παιδιά. 
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε 

τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο αφαιρώντας την πρίζα. 
• Η συσκευή πρέπει να κρυώσει τελείως πριν την αποθήκευση. 
• Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη και χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να 

αντικατασταθεί από το κατασκευαστή αντιπρόσωπο σέρβις ή  
• με παρόμοιο ειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος . 
• Η συσκευή δεν προορίζεται για να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού 

χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. 
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση 

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα για να εξασφαλιστεί ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή. 

 
                          
ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, αφήστε να λειτουργήσουν ανοικτές οι 
θερμαντικές εστίες για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, για να εξατμιστεί με τον τρόπο 
αυτο η προστατευτική τους επίστρωση.  
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αρχικής αυτής διαδικασίας μπορεί να 
δημιουργηθεί λίγος καπνός και μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό για 
την πρώτη χρήση. Φροντίστε για επαρκή αερισμό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας  
κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους 
κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή . Ο 



καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά , εκτός αν 
είναι ηλικίας άνω των 8 και κάτω από επίβλεψη. 
 
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο  μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών . 
 
 

 

 

Περιγραφή της συσκευής  
1.Καλωδιο τροφοδοσίας 2.θερμαινόμενες πλάκες 3.Διακοπής 4.Λυχνία λειτουργιάς 
 
 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε ασφαλή θέση πριν τη χρήση. 
1. Πριν από τη πρώτη χρήση, γυρίστε τον διακόπτη στην υψηλότερη ρύθμιση  για 3 
έως 5 λεπτά για την προστασία της επίστρωσης. Αυτό πρέπει να γίνει , όταν δεν 
υπάρχει σκεύος μαγειρέματος στο θερμή πλάκα . 
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει , η συσκευή είναι σε 
χρήση. 
3. Γυρίστε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση , για να επιτευχθεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία. 
4. Η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό μέρος της συσκευής θα σβήσει όταν η 
θερμαινόμενη ηλεκτρική πλακά του ματιού  φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία, 
και η διαδικασία της θέρμανσης . Η διακοπή αυτή θα  διατήρηση  τη θερμοκρασία. 
5. Όταν δεν είναι σε χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι γυρισμένος  στη 
θέση MIN και αποσυνδέστε την από την πρίζα. 
6. Ορισμένες απαιτήσεις των μαγειρικών σκευών: 
1) Για την πιο αποτελεσματική χρήση, το σκεύος μαγειρέματος πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν με επίπεδη και σταθερή βάση . 
2) Η διάμετρος βάσης των μαγειρικών σκευών θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη 
διάμετρο της θερμαινόμενης ηλεκτρικής  πλάκας. 
3) Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με κυρτή, κοίλη βάση ή ανώμαλο πυθμένα. 
 
 



Συντήρηση 
1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά  
και δυνατά απορρυπαντικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια 
και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο 
οποίος αποτελείται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές 
μετρήσεις, βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας στην Θέρμη, Θεσσαλονίκη και είναι 
διαθέσιμα προς έλεγχο από κάθε εποπτεύουσα αρχή.  

 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr  

 

 

 

 

 

 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το 
κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.: 1349 

 

http://www.telemax.gr/

