
ΗΛ. KAMINETO ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πριν συνδέσετε το καμινέτο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι  

220-230V. 

Tο ηλεκτρικό καμινέτο διαθέτει ειδικό θερμοστάτη προστασίας από την υπερθέρμανση και 

αντιθερμική βάση. 

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια και λεία επιφάνεια. 

Για να θέσετε σε λειτουργία το καμινέτο, συνδέστε το καλώδιο της στην πρίζα. 

Το καμινέτο έχει πολύ υψηλή απόδοση και μπορείτε να βράσετε γρήγορα νερό ή το ρόφημα 

της αρεσκείας σας.  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΙΝΕΤΟΥ FANCY 

 

Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον 

κατασκευαστή (τηλ.: 210-5599006 , fax: 210- 5599603) για να το αντικαταστήσετε με 

καινούργιο ή να απευθυνθείτε σε αρμόδιο ειδικευμένο τεχνικό. 

Κάθε φορά που είναι σε λειτουργία το καμινέτο, τοποθετείτε πάνω του ένα μπρίκι με επίπεδο 

πάτο με επαρκή ποσότητα νερού. Προσέχετε μην εξατμιστεί το περιεχόμενο. 

Ποτέ μην αφήνετε το καμινέτο σε λειτουργία χωρίς μπρίκι πάνω του. 

Το μπρίκι πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στην επιφάνεια της εστίας για να διανεμηθεί 

ομοιόμορφα η θερμότητα. Μην τοποθετείτε νωπό μπρίκι πάνω στο καμινέτο γιατί η υγρασία 

είναι επιβλαβής. 

Απομακρύνετε τα παιδιά από τη συσκευή εκτός αν υπάρχει υπεύθυνος για την επίβλεψή 

τους. 

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες αισθητηριακές ή διανοητικές 

δεξιότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν είναι υπό επιτήρηση ή υπό την 

καθοδήγηση ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. 

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καμινέτο. 

 

  

 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΕΤΟΥ 

 

Για τον καθαρισμό του καμινέτου πρέπει να αποσυνδέσετε την συσκευή από την πρίζα. 

Καθαρίστε το καμινέτο, όταν είναι κρύο και σκουπίστε το με στεγνή πετσέτα. 

Πριν χρησιμοποιήσετε το καμινέτο, αφήστε την εστία να ζεσταθεί για 3’ χωρίς μπρίκι για να 

διατηρήσετε την καλή εμφάνιση της πλάκας. 

Για την καθαριότητα της αντιθερμικής βάσης και της ανοξείδωτης στεφάνης αρκεί να τρίψετε 

τον λεκέ με ένα μαλακό νωπό πανί και μετά να τον σκουπίσετε. 

 

 


