
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ - Οδηγίες Χρήσης 

Επιλογή µεγέθους προσαρµοστή  

Επιλέξτε το µέγεθος του προσαρµοστή ανάλογα µε το µέγεθος της βάσης του 

σκεύους – η διάµετρος του προσαρµοστή πρέπει να ταιριάζει στη διάµετρο της βάσης 

του σκεύους όσο το δυνατόν περισσότερο. Για το µικρότερο προσαρµοστή Ø 17εκ, 

χρησιµοποιήστε τηγάνια, κατασαρολάκια, κατσαρόλες, βαθιά σκεύη, γυάλινα σκεύη 

κτλ µε διάµετρο 14-20εκ. Για ένα σύντοµο βράσιµο, ο µικρότερος προσαρµοστής 

είναι επίσης κατάλληλος για τις παραδοσιακές καφετιέρες αλουµινίου µε µικρή βάση. 

Ο µεγάλος προσαρµοστής Ø21εκ είναι κατάλληλος για σκεύη 20-28εκ. 

Χρήση 

Τοποθετήστε το χερούλι στο άνοιγµα στην τυπωµένη πλευρά και τοποθετήστε τον 

προσαρµοστή στο κέντρο της επαγωγικής εστίας. Η διάµετρος του προσαρµοστή 

πρέπει να είναι ίση ή µεγαλύτερη από τη διάµετρο του σκεύους.  Αφαιρέστε το 

χερούλι και τοποθετήστε το σκεύος µε το φαγητό στον προσαρµοστή.  Ρυθµίστε την 

επαγωγική εστία στην επιθυµητή βαθµίδα, η οποία πρέπει να είναι µέχρι περίπου το 

80% της µέγιστης βαθµίδας (π.χ.  µέγιστο το 8 σε βαθµίδες από 1 µέχρι 10). 

Να είσαστε πολύ προσεκτικοί όταν ανακατεύετε το φαγητό κρατώντας το σκεύος 

από το χερούλι. Απρόσεκτη χρήση του σκεύους και του προσαρµοστή µπορεί να 

δηµιουργήσει ζηµιά στην εστία ή στο φαγητό.  

Αφού τελειώσετε το µαγείρεµα, κλείστε την επαγωγική εστία, αποµακρύνετε το 

σκεύος µε το φαγητό από τον προσαρµοστή και αφήστε τον προσαρµοστή να κρυώσει 

αργά πάνω στην κλειστή εστία. 

Προσοχή  

• Μη χρησιµοποιήσετε το προσαρµοστή σε εστίες γκαζιού, ηλεκτρικές ή κεραµικές. 

• Ποτέ µη θερµαίνετε το προσαρµοστή χωρίς σκεύος µε φαγητό απευθείας πάνω 

του. 

• Να χρησιµοποιείτε πάντα το χερούλι του προσαρµοστή για να τον χειρίζεστε 

κατά τη διάρκεια και µετά το µαγείρεµα. 

• Να επιβεβαιώνετε πως ο προσαρµοστής εκτίνεται πάντα πάνω στην περίµετρο 

της επαγωγικής εστίας κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος. 

• Το χρώµα του προσαρµοστή αλλάζει µόνιµα µε τη χρήση. Αυτή η αλλαγή δεν είναι 

ελάττωµα του προϊόντος. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο προσαρµοστής παραµένει ζεστός για 

αρκετή ώρα µετά τη χρήση – κίνδυνος εγκαύµατος.         

 


