
Μόνο για εσωτερική χρήση.
Μην χρησιμοποιείται σε 
επαγγελματικές κουζίνες.
Η μονάδα ελέγχου πρέπει να 
εγκατασταθεί απο εγκεκριμένο 
ηλεκτρολόγο.

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ 
Κ Α Ι  Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ι Α Σ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σελ. 4 – 13

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 
Σελ. 14 – 21

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Σελ. 22 – 24

1 2

STOVE GUARD
MBK19 - PGSGUARD
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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το MΟΒΙΑΚ Stove Guard!

Κανόνες ασφαλείας
Το ΜΟΒΙΑΚ Stove Guard δεν προλαμβάνει όλες τις δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά κάνει τη χρήση της κουζίνας 
σημαντικά ασφαλέστερη.
Ποτέ μην αφήνετε την κουζίνα χωρίς επιτήρηση. Ελέγχετε πάντοτε τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς.

• Για εσωτερική χρήση μόνο.

• Μη το χρησιμοποιείτε σε επαγγελματική κουζίνα.

• Μην κρατάτε τον αισθητήρα θερμότητας κοντά στο 
αυτί. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή όταν 
βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού ή δοκιμής.

• Το προϊόν Stove Guard δεν απομονώνει πλήρως 
τη συσκευή μαγειρέματος. Δεν πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για επισκευή / σέρβις.
Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.

• Μη βυθίζετε τον αισθητήρα θερμότητας στο νερό.

• Το προϊόν Stove Guard δεν εκπέμπει συναγερμό 
αν η θερμοκρασία της κουζίνας είναι πολύ χαμηλή 
για να εντοπίσει μία επικίνδυνη κατάσταση, ή εάν η 
κουζίνα έχει αυτόματο περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας.

• Το προϊόν Stove Guard δεν απομονώνει πλήρως 
τη συσκευή μαγειρέματος. Δεν πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για επισκευή / σέρβις.

• Μην βραχυκυκλώνετε, φορτίζετε, ανοίγετε ή 
θερμαίνετε τις μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ. 
ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ Η ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ WWW.MOBIAK.GR

Το MΟΒΙΑΚ Stove Guard είναι προϊόν ασφαλείας για οικιακές κουζίνες. Aποτελείται 
από έναν υπερσύγχρονο αισθητήρα θερμότητας που παρακολουθεί την κουζίνα 
από ψηλά και μια Μονάδα Ελέγχου που κόβει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
σε περίπτωση επικίνδυνης κατάστασης. Η μονάδα ελέγχου εγκαθίσταται πίσω από 
την κουζίνα ή μέσα στο ερμάριο της κουζίνας Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό 
το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ:

• Αισθητήρας Θερμότητας
• Μπαταρία (CR2032) 
• Επέκταση υπέρυθρου αισθητήρα
• Μονάδα ελέγχου

• Κουτί σύνδεσης
• Εγχειρίδιο εγκατάστασης
• Αυτοκόλλητο
• Βίδες
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4–13
Εγκατάσταση του αισθητήρα θερμότητας. 5

Εγκατάσταση της Μονάδας Ελέγχου 12

Λειτουργικό τεστ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

2

3

Α. Εγκατάσταση στον 
απορροφητήρα

Β. Επιτοίχια                                           
εγκατάσταση

Γ. Εγκατάσταση 
στην οροφή

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 14–21
Ξεκινώντας με το MΟΒΙΑΚ Stove Guard 15

Διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε το ΜΟΒΙΑΚ Stove Guard        16–17

     Αποφυγή ψευδών συναγερμών                                                                    16
Μετά από συναγερμό: Κουζίνες με μηχανικά χειρισμό 16
Μετά από συναγερμό: Κουζίνες με χειριστήρια αφής 16
Συναγερμός αλλαγής θέσης 16
Ενέργεια σε περίπτωση συναγερμού 17

Αλλες ρυθμίσεις 18–19
Αλλαγή του επιπέδου ευαισθησίας 18
Έλεγχος του επιπέδου ευαισθησίας 19
Επαναφορά του αισθητήρα θερμότητας στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις 19
Δημιουργία ζεύγους συσκευών 19

Συχνές ερωτήσεις 20–21

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 22–24
Stove Guard 22

Απόρριψη 23

Σύνδεση συσκευής μαγειρέματος 24

ΣΕΛ. 6-7 ΣΕΛ.  8-9 ΣΕΛ.  10-11

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ1

Εγκαθιστώντας το προϊόν

Για να εγκαταστήσετε σωστά, ακολουθήστε τις οδηγίες.

BHMA 1: 

Εγκατάσταση του
αισθητήρα θερμότητας
Σελ. 5–11

BHMA 2:

Εγκατάσταση της
μονάδας ελέγχου
Σελ. 12

BHMA 3:

Λειτουργικό τεστ
Σελ. 13



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ο συνιστώμενος χώρος για την εγκατάσταση του αισθητήρα θερμότητας βρίσκεται 
ακριβώς πάνω από το κέντρο της κουζίνας, κάτω από τον απορροφητήρα. 
Ο αισθητήρας θερμότητας μπορεί επίσης να τοποθετηθεί επάνω σε ένα τοίχο με στήριγμα 
τοποθέτησης ή στην οροφή. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για σωστή εγκατάσταση.

Πλάκα εγκατάστασης
με κολλητική ταινία

Αισθητήρας θερμότητας

Προαιρετικός επέκταση αισθητήρα υπερύθρων 
(μαύρο)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εγκατάσταση στον απορροφητήρα Επιτοίχια εγκατάσταση Εγκατάσταση στην οροφή

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για την επιτοίχια εγκατάσταση 
απαιτείται χωριστή βάση 
στήριξης 

- διατίθεται ξεχωριστά.

Για εγκαταστάσεις οροφής, 
πρέπει να τοποθετηθεί 
η παρεχόμενη επέκταση 
αισθητήρα υπερύθρων.
Βλέπε σελίδα 10.
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15cm

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

Επιλέξτε τη θέση τοποθέτησης

Μετρήστε το ύψος τοποθέτησης. Ο αισθητήρας θερμότητας πρέπει να 
είναι κεντραρισμένος πάνω από την κουζίνα, κατά προτίμηση μέσα στη 
Ζώνη 1 (δείτε το παρακάτω διάγραμμα).
Μπορεί να συνδεθεί στο φίλτρο λίπους. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
η ελάχιστη απόσταση από το φως του απορροφητήρα να είναι 10 cm (5 
cm είναι αρκετό για τη λυχνία LED).

Η ζώνη 1 συνιστάται για καλύτερη απόδοση.

Τοποθετήση του 
αισθητήρα θερμότητας

Εάν υπάρχει γράσο πάνω στον 
απορροφητήρα, βεβαιωθείτε ότι 
είναι στεγνό και καθαρό. Πιέστε 
τουλάχιστον για ένα λεπτό από 
την αντίθετη πλευρά κατά την 
τοποθέτηση της συγκολλητικής 
ταινίας.

Αφαιρέστε προσεκτικά το 
προστατευτικό κάλυμμα
φιλμ από την πλάκα 
εγκατάστασης.
Συνδέστε τον αισθητήρα 
θερμότητας με το LED να είναι 
προς τη πλευρά του χρήστη.

Συνδέστε την πλάκα 
εγκατάστασης ενώ ο αισθητήρας 
θερμότητας βρίσκεται σε αυτό.

1 2

1α

Zώνη 2 Zώνη 1
Ακτίνα 15 cm

Ελαχ. 10cm
Ελαχ. 5cm για 
φωτιστικό LED Η ζώνη 1 είναι αμέσως

πάνω από το μέσο των
πλάκων μαγειρέματος. 
Μέγ. 15cm από το κέντρο.

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

Zώνη  1

6
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Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η  Κ ΑΤ Ω  Α Π Ο
ΤΟ Ν  Α Π Ο Ρ Ρ Ο Φ Η Τ Η ΡΑ 

Αφήστε τον αισθητήρα θερμότητας να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου 
πριν τη χρήση. Η ηλεκτρική παροχή ρεύματος
στην κουζίνα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Δείτε τον πίνακα
παρακάτω για τη θέση τοποθέτησης και ακολουθήστε τις οδηγίες 1-4.

Εκκίνηση του αισθητήρα 
θερμότητας

Τοποθετήστε την μπαταρία και 
τοποθετήστε τον αισθητήρα 
θερμότητας στην πλάκα 
εγκατάστασης.
Πατήστε το κουμπί στιγμιαία.
(Η λυχνία LED αναβοσβήνει 
πράσινη).

Ελέγξτε το ύψος εγκατάστασης

Εάν η απόσταση από τη συσκευή μαγειρέματος σε αισθητήρα 
θερμότητας είναι μεγαλύτερη από 60 cm, το επίπεδο ευαισθησίας του 
αισθητήρα θερμότητας πρέπει να ρυθμίζεται χειροκίνητα.
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα μαζί με τις πληροφορίες στη  σελίδα 
18.

3

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

0–60 cm 
απόσταση 
κουζίνας

61–90 cm
απόσταση 
κουζίνας

Ευαισθησία Ήχος (μπιπ) επιβεβαίωσης

81–100 cm Zώνη 1 & Zώνη2 Zώνη 1 3 πατήματα   

76–80 cm
Zώνη 1
 
Zώνη 2*

Zώνη 1* 
4 πατήματα    

71–75 cm 5 πατήματα     

65–70 cm 6 πατήματα      

61–64 cm 7 πατήματα        

45–60 cm    Εργοστασιακή                                                          
                       ρύθμιση

8 πατήματα        

* Η εγκατάσταση μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην 
πληροί όλες τις πρότυπες απαιτήσεις EN.
Βλέπε FAQ, σελίδα 20, σημείο 4

Σημειώστε: το επίπεδο ευαισθησίας του αισθητήρα θερμότητας  
επιβεβαιώνεται από την κατάλληλη ακολουθία προτύπων ήχου
μόνο και όχι το LED που αναβοσβήνει

4
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Επιλέξτε την απαιτούμενη θέση και τοποθετήστε τη βάση
Η τοποθέτηση σε τοίχο απαιτεί βάση στήριξης που πωλείται χωριστά. 
Η βάση στερεώνεται στον τοίχο με αυτοκόλλητη ταινία ή βίδες.

Ανατρέξτε στις οδηγίες τοποθέτησης. Σιγουρευτείτε ότι η βάση είναι 
σωστά τοποθετημένη έτσι ώστε ο αισθητήρας θερμότητας να βλέπει 
προς το μέρος του κέντρου της κουζίνας.

Τοποθετήση του 
αισθητήρα θερμότητα

Πιέστε τουλάχιστον για ένα λεπτό 
από την αντίθετη πλευρά κατά την 
τοποθέτηση της συγκολλητικής 
ταινίας.

Αφαιρέστε προσεκτικά το 
προστατευτικό κάλυμμα
φιλμ από την πλάκα εγκατάστασης.
Συνδέστε τον αισθητήρα 
θερμότητας με το
LED να είναι προς τη πλευρά του 
χρήστη.

Συνδέστε την πλάκα εγκατάστασης 
ενώ ο αισθητήρας θερμότητας 
βρίσκεται σε αυτό.

2b

21

Το ύψος τοποθέτησης στον τοίχο πάνω από την κουζίνα
Μέγιστη απόσταση απο την κουζίνα 90 cm.
Συνιστάται: 80 cm
Εναλλακτικά: 65–79 cm*

Ανατρέξτε στις οδηγίες τοποθέτησης που παρέχονται ξεχωριστά με τη 
βάση.

* Για τοποθέτηση σε τοίχο με απόσταση μικρότερη από 80 cm μεταξύ 
του αισθητήρα θερμότητας και την κουζίνα, η εγκατάσταση  δεν πληροί 
όλες τις τυπικές απαιτήσεις του ΕΝ.

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

1β ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

3
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ΤΟ Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Σ Ε  ΤΟ Ι ΧΟ
Μ Ε  Β Α Σ Η

Αφήστε τον αισθητήρα θερμότητας να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη 
χρήση. Η ηλεκτρική παροχή ρεύματος
στην κουζίνα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Δείτε τον πίνακα
παρακάτω για τη θέση τοποθέτησης και ακολουθήστε τις οδηγίες 1-5.

Εκκίνηση του αισθητήρα 
θερμότητας

Τοποθετήστε την μπαταρία και 
τοποθετήστε τον αισθητήρας 
θερμότητας στην πλάκα 
εγκατάστασης.

Πατήστε το κουμπί στιγμιαία.
(Η λυχνία LED αναβοσβήνει 
πράσινη).

Ορίστε το επίπεδο ευαισθησίας

Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας του αισθητήρα θερμότητας σύμφωνα 
με το ύψος τοποθέτησης (όπως περιγράφεται στον πίνακα) πατώντας 
ομοιόμορφα το κουμπί του αισθητήρα.
Η εργοστασιακή ρύθμιση για το επίπεδο ευαισθησίας είναι 45-60 cm 
πάνω από την κουζίνα.
(Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα μαζί με τις πληροφορίες στη σελίδα 
18).

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Ευαισθησία Ήχος (μπιπ) επιβεβαίωσης

70–80 cm * 3 πατήματα   

65–69 cm * 4 πατήματα    

*  Συνιστάται 80εκ. Για τοποθέτηση σε τοίχο με απόσταση μικρότερη από 80cm 
μεταξύ του αισθητήρα θερμότητας και της κουζίνας, η εγκατάσταση μπορεί σε όλες 
τις απαιτήσεις του EN.

Σημειώστε: το επίπεδο ευαισθησίας του αισθητήρα θερμότητας  
επιβεβαιώνεται από την κατάλληλη ακολουθία προτύπων ήχου
μόνο και όχι το LED που αναβοσβήνει.

4 5
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Αντικατάσταση φακού

Ανασηκώστε προσεκτικά τον 
φακό με ένα κατσαβίδι. Πιέστε 
την επέκταση φακού υπερύθρων 
(συμπεριλαμβάνεται) όπως 
φαίνεται στην εικόνα. Η επέκταση 
πρέπει να βλέπει απευθείας
προς τα άνω υπό γωνία 90 °. Αν 
η επέκταση κινείται και δεν είναι 
σταθερή ελέγξτε ότι έχει εισαχθεί 
με τον σωστό τρόπο.

Επιλέξτε τη θέση 
τοποθέτησης

Μετρήστε την απόσταση μεταξύ 
της κουζίνας και της οροφής. 
Τοποθετήστε τον αισθητήρας 
θερμότητας ακριβώς πάνω από 
το κεντρικό σημείο της κουζίνας. 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι 
καθαρή και στεγνή.

Τοποθετήση του 
αισθητήρα θερμότητας

Πιέστε τουλάχιστον για ένα 
λεπτό από την αντίθετη πλευρά 
κατά την τοποθέτηση της 
συγκολλητικής ταινίας.

Αφαιρέστε προσεκτικά το 
προστατευτικό κάλυμμα φιλμ 
από την πλάκα εγκατάστασης.
Συνδέστε τον αισθητήρα 
θερμότητας με το LED να είναι 
προς τη πλευρά του χρήστη.

Συνδέστε την πλάκα 
εγκατάστασης ενώ ο αισθητήρας 
θερμότητας βρίσκεται σε αυτό.

ΟΡΟΦΗ

1 2

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

1γ

3
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Αφήστε τον αισθητήρα θερμότητας να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου 
πριν τη χρήση. Η ηλεκτρική παροχή ρεύματος στην κουζίνα πρέπει να 
απενεργοποιηθεί. Δείτε τον πίνακα παρακάτω για τη θέση τοποθέτησης 
και ακολουθήστε τις οδηγίες 1-4.

Εκκίνηση του αισθητήρα 
θερμότητας

Τοποθετήστε την μπαταρία και 
τοποθετήστε τον αισθητήρας 
θερμότητας στην πλάκα 
εγκατάστασης.
Πατήστε το κουμπί στιγμιαία.
(Η λυχνία LED αναβοσβήνει 
πράσινη).

Ορίστε το επίπεδο ευαισθησίας

Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης 
(όπως περιγράφεται στον πίνακα) πατώντας ομοιόμορφα το πλήκτρο του 
αισθητήρα. Το επίπεδο ευαισθησίας του αισθητήρα θερμότητας πρέπει 
πάντα να ρυθμίζεται κατά την τοποθέτησή του στην οροφή.
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα μαζί με τις πληροφορίες στη σελίδα
18.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΕΣΚΕΥΗ

0-90 cm απόσταση κουζίνας Ευαισθησία Ήχος (μπιπ) 
επιβεβαίωσης

160-200 cm Συνιστάται: Ακριβός επάνω από τη 
μέση της κουζίνας.
Εναλλακτικά: Μακρύτερα στο 
δωμάτιο υπό γωνία. Δείτε το πακέτο 
βάσης για οδηγίες τοποθέτησης.

1 πάτημα

2 πατήματα

 

 

ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΕΣΚΕΥΗ

0-90 cm απόσταση κουζίνας

140-159 cm Συνιστάται: Ακριβός επάνω από τη 
μέση της κουζίνας.
Εναλλακτικά: Μακρύτερα στο 
δωμάτιο υπό γωνία. Δείτε το πακέτο 
βάσης για οδηγίες τοποθέτησης.

Σημειώστε: το επίπεδο ευαισθησίας του αισθητήρα θερμότητας  επιβεβαιώνεται από την κατάλληλη ακολουθία προτύπων ήχου μόνο και όχι το LED που αναβοσβήνει.

ΤΟ Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Σ Ε  Ο Ρ Ο Φ Η
Μ Ε  Ε Π Ε Κ ΤΑ Σ Η  ΦΑ ΚΟ Υ  Υ Π Ε Ρ ΥΘ Ρ Ω Ν

3 4
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Απαιτείται από το νόμο η εγκατάσταση της Μονάδας Ελέγχου από 
εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη κουζίνα 
πρέπει να αποσυνδεθεί καθ 'όλη τη διάρκεια εγκατάστασης.

Αποσυνδέστε την 
παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος

Απενεργοποιήστε την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος απο την 
κεντρική ασφάλεια.

Σημείωση! Μην ενεργοποιήσετε την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν ο 
αισθητήρας θερμότητας έχει ρυθμιστεί 
και είναι έτοιμος για ένα
λειτουργικό τεστ.

Συνδέστε τη μονάδα ελέγχου

Συνδέστε σύμφωνα με το διάγραμμα 
καλωδίωσης, δείτε τη σελίδα 24.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 2
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Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται όταν έχει ολοκληρωθεί η δοκιμή.
Στη συνέχεια, ο αισθητήρας θερμότητας θα σημάνει συναγερμό. Αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης, τα αξεσουάρ και τα αυτοκόλλητα πρέπει να παραμείνουν 
με το προϊόν για μελλοντική αναφορά.

Ενεργοποίηση 
Ηλεκτρικού Ρεύματος

Ενεργοποιήστε την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος απο την 
κεντρική ασφάλεια.

Εκτελέστε δοκιμή 
λειτουργίας

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα 
μετά την ενεργοποίηση του 
ρεύματος. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί μέχρι ο 
αισθητήρα θερμότητας να κανει 
ένα "μπιπ" (  ) και το κόκκινο LED 
να αναβοσβήσει. Απελευθερώστε 
το κουμπί.

Σημείωση! Ελέγξτε ότι δεν 
πηγαίνει ρεύμα στην κουζίνα.

Επαναφέρετε το 
συναγερμό

Είναι σημαντικό να επαναφέρετε 
το συναγερμό
μετά από μια δοκιμή λειτουργίας 
για να εξασφαλιστεί ότι 
πηγαίνει ρεύμα στην κουζίνα. 
Επαναφέρετε το δοκιμαστικό 
συναγερμό πατώντας το κουμπί 
μια φορά.

Ελέγξτε ότι η κουζίνα μπορεί να 
ενεργοποιηθεί. (ή ότι υπάρχει
τάση στη Μονάδα Ελέγχου).

Αν ο αισθητήρας θερμότητας 
δεν αποκρίνεται ή ο συναγερμός 
δοκιμής δεν επαναφέρει, δείτε τη 
σελίδα 20, σημεία 5 και 6.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΕΣΤ

1 2 3

Η εγκατάσταση είναι τώρα έτοιμη.
Όταν συνδέσετε το Stove Guard για πρώτη φορά, συνιστάται να περιμένετε 15 λεπτά πριν από την κανονική 
λειτουργία της κουζίνας για να επιτρέψετε στο Stove Guard να πραγματοποιήσει τους τελικούς ελέγχους του 
συστήματος.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ
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2 ΟΔΗΓΟΣ 
ΧΡΗΣΤΗ



Η κουζίνα είναι έτοιμη για χρήση 15 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του Stove Guard. Ωστόσο, στην αρχή, μπορεί να αρχίσει να σημάνει 
συναγερμό κατά τη διάρκεια κανονικού μαγειρέματος. Αυτό συμβαίνει επειδή ο 
αισθητήρας θερμότητας μαθαίνει τις κανονικές κλίμακες θερμοκρασίας κατά τη 
διάρκεια του μαγειρέματος

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ο αισθητήρας θερμότητας 
μπορεί να ξεκινήσει να 
κάνει σύντομα "μπιπ" κάθε 
πέντε δευτερόλεπτα ενώ 
χρησιμοποιείται("Προ-
συναγερμός"). 

Πατήστε το κουμπί για να 
το υποδείξετε δεν είναι μια 
επικίνδυνη κατάσταση.

Τώρα. ο αισθητήρας θερμότητας 
έχει μάθει περισσότερα για 
τις μαγειρικές σας συνήθειες 
και μπορείτε να συνεχίσετε το 
μαγείρεμα.

Σημείωση

Κατά την εγκατάσταση του αισθητήρα θερμότητας στην οροφή, η λειτουργία εκμάθησης δεν θα 
λειτουργήσει. Ο αισθητήρας θερμότητας θα ηχήσει αυτόματα και θα απενεργοποιήσει την κουζίνα σε 
περίπτωση αυξημένης θερμότητας.

Ο αισθητήρας θερμότητας μαθαίνει και ρυθμίζει, όταν ο χρήστης επαναφέρει την προειδοποίηση. 
Βλέπε σελίδα 21 συχνών ερωτήσεων, σημείο 14.

Για να επαναφέρετε το σύστημα, απενεργοποιήστε όλους τους ελέγχους. Το Stove Guard θα 
επαναρυθμιστεί αυτόματα μετά που μία επικίνδυνη κατάσταση και αφού η κουζίνα έχει κρυώσει.

15
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αποφυγή ψευδών συναγερμών

Χρησιμοποιήστε ένα ταψί που καλύπτει ολόκληρη την εστία για να αποτρέψετε
ψευδείς συναγερμούς. Συνιστάται η χρήση καπακιού.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον απορροφητήρα εάν έχετε. 
Εάν έχετε μια ελεύθερη εστία ή φούρνο κάτω από την εστία, πρέπει επίσης να 
απενεργοποιηθούν όταν η τροφοδοσία απενεργοποιημένη λόγω συναγερμού.

Μετά από συναγερμό

Μηχανική λειτουργία
Αν το Stove Guard έχει απενεργοποιήσει τη κουζίνα, γυρίστε πρώτα όλα τα χειριστήρια στη θέση"0", 
στη συνέχεια πιέστε τον αισθητήρα θερμότητας πατήστε μία φορά. 
Μετά από αυτό, η κουζίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.
Με εγκατάσταση στην οροφή απαιτείται  επαναφορά για να επιστρέψετε την τροφοδοσία.

Χειρισμός αφής
Εάν το Stove Guard έχει σβήσει τη κουζίνα, πατήστε τον αισθητήρα θερμότητας μία φορά. 
Μετά από αυτό, η κουζίνα μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να περιμένετε έως ότου η κουζίνα έχει κρυώσει για να συνεχίσει 
να χρησιμοποιείται.

Συναγερμός αλλαγής θέσης

Αφαίρεση του αισθητήρα θερμότητας από την πλάκα εγκατάστασης
διακόπτει τη λειτουργία της κουζίνας. Επιστροφή του αισθητήρα θερμότητας πίσω στην πλάκα 
εγκατάστασης επιστρέφει την παροχή στην ηλεκτρική κουζίνα. 
Πατήστε το κουμπί του αισθητήρας θερμότητας μια φορά.

Ο Δ Η Γ Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Η16



ΗΧΟΣ ΕΝΝΟΙΑ ΜΕΤΡΑ

Αισθητήρας θερμότητας
4 "μπιπ" με 1 δευτερόλεπτο
διάστημα.

   

Συναγερμός αλλαγής θέσης
Ο αισθητήρας
θερμότητας έχει
αφαιρεθεί από την
πλάκα εγκατάστασης.

Επιστρέψτε τον αισθητήρα θερμότητας στην πλάκα 
εγκατάστασης με το LED προς την πλευρά του χρήστη.

Αισθητήρας θερμότητας
Σύντομα "μπιπ" με
Διαστήματα 5 δευτερολέπτων.

     . . .

Προ - συναγερμός
Ενεργοποιείται ο αισθητήρας 
θερμότητας και ηχεί μια 
ειδοποίηση για τον κίνδυνο 
πριν σταματήσει την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος προς την 
κουζίνα.

Αν ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια κανονικού μαγειρέματος: πατήστε το 
κουμπί του αισθητήρα θερμότητας μία φορά ενώ ο 
προειδοποιητικός συναγερμός ηχεί.
Ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος και η 
ευαισθησία ρυθμίστηκε.

Αισθητήρας θερμότητας
Πολλά γρήγοροι "μπιπ" & 
ακολουθεί ένας μακρύς, πολύ 
δυνατός ήχος.

    . . .  ! ! ! !

Συναγερμός 
απενεργοποίησης
Η κουζίνα είναι 
απενεργοποιημένη.

Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί στη 
θέση "0". Πατήστε το κουμπί του αισθητήρα θερμότητας 
μία φορά για να επιστρέψετε το ρεύμα στην κουζίνα.

Μονάδα ελέγχου
Συνεχείς "χτύποι".

                 

Χωρίς ρεύμα
Η παροχή του ηλεκτρικού 
ρεύματος προς την κουζίνα 
έχει αποκοπεί.

Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί στη 
θέση "0". Περιμένετε μέχρι έως ότου η εστία έχει κρυώσε 
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί του αισθητήρα 
θερμότητας μία φορά για να επιστρέψει το ρεύμα
εξουσία. Εάν η κουζίνα δεν μπορεί να ξανανοίξει, 
ανατρέξτε στην ενότητα.
Συχνές ερωτήσεις, ερώτηση 9, σελίδα 21.

Μονάδα ελέγχου
Συνεχείς "χτύποι". 

     

Χωρίς ρεύμα
Η κουζίνα είναι πολύ ζεστή 
για να επιτραπεί ξανά η 
χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί στη 
θέση "0". Περιμένετε 'εως ότου η εστία έχει κρυώσει 
και η Μονάδα Ελέγχου ξεκινάει να εκπέμπει ένα 
σύντομο "χτύπο" με διαστήματα 5 δευτερολέπτων 
όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα ή πατήστε 
το κουμπί του αισθητήρας θερμότητας μία φορά για 
να επανασυνδεθεί η κουζίνα. Αν ο συναγερμός δεν 
σταματήσει, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 21, 
ερώτηση  9 και πατήστε ξανά.

Μονάδα ελέγχου
Σύντομοι και μακρύ "χτύποι" με 
διαστήματα 10 δευτερολέπτων.
                                                   

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 
λόγω αυτόματου 
διαγνωστικού συναγερμού.
Η κουζίνα ήταν
αποσυνδεδεμένη λόγω
προσωρινής βλάβης 
(αυτόματη
διάγνωση σφάλματος).

Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί στη 
θέση "0". Περιμένετε μέχρι η εστία να έχει κρυώσει 
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί του αισθητήρα 
θερμότητας μία φορά για να επιστρέψει το ρεύμα. Εάν 
η κουζίνα δεν μπορεί να ξανανοίξει, ανατρέξτε στην 
ενότητα Συχνές ερωτήσεις, ερώτηση 3, σελίδα 20.

Αισθητήρας θερμότητας

Ένα "μπιπ" ανά λεπτό.
                                         

ή
Μονάδα ελέγχου
Ένας "χτύπος" ανά λεπτό.                

             
  

Συναγερμός μπαταρίας
Ο αισθητήρας θερμότητας 
έχει 
χαμηλή μπαταρία.

Η μπαταρία του αισθητήρα θερμότητας είναι χαμηλή και 
πρέπει να αντικατασταθεί.
Πιέζοντας το κουμπί μία φορά αυτή τη καθυστερεί την 
ειδοποίηση για τουλάχιστον 12 ώρες.

Ενέργεια σε περίπτωση συναγερμού
Η κουζίνα θα είναι αυτόματα έτοιμη για χρήση μετά την ανίχνευση του κινδύνου από το Stove Guard όταν η κατάσταση έχει 
λήξει και όλα τα χειριστήρια ελέγχου έχουν οριστεί σε θέση "0". Δείτε την επισκόπηση συναγερμού παρακάτω για ενέργειες.
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Αλλάξτε το επίπεδο ευαισθησίας

Λόγω διαφορών στα περιβάλλοντα κουζίνας, το επίπεδο ευαισθησίας του
αισθητήρας θερμότητας ενδέχεται να πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

1. Αφαιρέστε τον αισθητήρα από την πλάκα εγκατάστασης
Ο αισθητήρας θερμότητας εκπέμπει 4 "μπιπ" (     ).  Η κουζίνα απενεργοποιείτε.

2. Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας
Δείτε τις σελίδες 7-11 για τα επίπεδα ευαισθησίας που πρέπει να εφαρμοστούν

Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμότητας στο τραπέζι (όπως φαίνεται στην εικόνα). Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί μέχρι να ακουστούν 2 "μπιπ" (   ). 
Απελευθερώστε το κουμπί. Η σωστή ευαισθησία μπορεί τώρα να εφαρμοστεί.

Σημείωση: Όταν επιλέγετε το σωστό επίπεδο ευαισθησίας, είναι σημαντικό να μην γίνει βιαστικά η διαδικασία. 
Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του αισθητήρα είναι πατημένο σταθερά κάθε φορά, κρατώντας το για 1 δευτερόλεπτο 
πριν την απελευθέρωση.
Βεβαιωθείτε ότι περιμένετε για 1 δευτερόλεπτο μεταξύ κάθε πατήματος.

3. Επιβεβαίωση της ρύθμισης
Μετά από 5-15 δευτερόλεπτα, ο αισθητήρας θερμότητας θα επιβεβαιώσει τη ρύθμιση ευαισθησίας με τον ίδιο 
αριθμό "μπιπ".
Σε περίπτωση σφάλματος, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 2. Σημειώστε ότι το επίπεδο ευαισθησίας επιβεβαιώνεται 
μόνο από το κατάλληλο "μπιπ" και όχι από την ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει.

4. Ενεργοποιήση του αισθητήρα
Επαναφέρετε σωστά τον αισθητήρα θερμότητας στην πλάκα εγκατάστασης. 
Πατήστε το κουμπί μία φορά.

Ο Δ Η Γ Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Η

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

“ΜΠΙΠ” .... “ΜΠΙΠ”
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Έλεγχος του
επίπεδου ευαισθησίας

1. Αφαιρέστε τον αισθητήρα από 
την πλάκα εγκατάστασης. 
(Ο αισθητήρας κάνει 4 "μπιπ"
(     ) και η κουζίνα 
απενεργοποιείτε.

2. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί (περίπου 
10 δευτερόλεπτα) μέχρι να 
ακουστούν 2 "μπιπ"(   ).

3. Σε ένα μη ρυθμισμένο 
αισθητήρα θερμότητας η 
ευαισθησία είναι επίπεδο στο 
8 και ελέγχοντας το επίπεδο 
ευαισθησίας, δίνει ένα σύνολο 
"μπιπ" ως εξής: 8 - 8 - 5 - 8. 
Εάν η ευαισθησία ήταν 
ρυθμισμένη στο επίπεδο 4, ο 
αισθητήρας θα έδινε "μπιπ":
 4 - 4 - 5 - 4.

Επαναφέρετε τον 
αισθητήρα θερμότητας 
στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις

Αφαιρέστε τον αισθητήρα από το
πλάκα εγκατάστασης. 
(Ο αισθητήρας κάνει 4 "μπιπ" 
(     ) και η κουζίνα 
απενεργοποιείτε.

1. Αφαιρέστε τη μπαταρία.

2. Πατήστε το κουμπί μία φορά.

3. Τοποθετείστε τη μπαταρία, ο 
αιστθητήρας θερμότητας πρέπει 
να κάνει 1 "μπιπ".

4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί μέχρι να ακουστούν 3 
"μπιπ". Αφήστε το.

Εάν δεν είναι ακουστούν τα 3 "μπιπ" 
κάτι πήγε στραβά. Επαναλάβετε 
από το βήμα 1. Επιστρέψτε τον 
αισθητήρα θερμότητας στην πλάκα 
εγκατάστασης και πατήστε το κουμπί 
μία φορά.

“ΜΠΙΠ” “ΜΠΙΠ” “ΜΠΙΠ”

1

2

3

4
“MΠΙΠ” “MΠΙΠ”
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Δημιουργία ζεύγους συσκευών

Οι μονάδες έχουν ήδη γίνει ζεύγη στο εργοστάσιο.
Κατά την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμότητας 
ή της μονάδας ελέγχου, οι συσκευές πρέπει να γίνουν 
ζεύγος ξανά.

Σημείωση: Ο αισθητήρας 
θερμότητας πρέπει να 
είναιτοποθετημένος στην 
πινακίδα εγκατάστασης κατά 
τη δημιουργία ζεύγους.

1. Ελέγξτε ότι είναι η κουζίνα 
συνδεδεμένη στην παρόχή 
ρεύματος.

2. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί 
επαναφοράς για 20 
δευτερόλεπτα. Aφήστε το 
κουμπί επαναφοράς μετά το 

σύνολο κλικ και buzzes. Η 
μονάδα ελέγχου είναι τώρα 
έτοιμη για τη δημιουργία 
ζεύγους.

3. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί του 
αισθητήρα θερμότητας μέχρι 
να ακουστεί ένα "μπιπ" (  ) 
και η κόκκινη λυχνία LED 
να αναβοσβήσει. Η μονάδα 
ελέγχου εκπέμπει ήχο (  ) .

4. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, ο 
αισθητήρας θερμότητας ηχεί 
συναγερμό (πρώτα ένα "μπιπ" 

και μετά από λίγο συνεχής 
ειδοποίηση). η Μονάδα 
Ελέγχου και ο  αισθητήρας 
θερμότητας, έχουν γίνεις 
ζεύγος.

5. Επαναφέρετε το συναγερμό 
πιέζοντας το κουμπί του 
αισθητήρα θερμότητας. 
Ελέγξτε ότι η κουζίνα μπορεί 
να ενεργοποιηθεί. Αν ο 
αισθητήρας θερμότητας 
δεν ανταποκρίνεται ή αν ο 
συναγερμός δοκιμής δεν 
μπορεί να γίνει επαναφορά, 
βλ. Συχνές ερωτήσεις, σελίδα 
22, σημεία 5 και 6.

Κουμπί 
επαναφοράς
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1.  Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω την κουζίνα, και 
δεν υπάρχει σήμα από τη μονάδα ελέγχου
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Ο αισθητήρας θερμότητας έχει 
αφαιρεθεί ή έχει τοποθετηθεί λάθος στην πινακίδα 
εγκατάστασης. Ο αισθητήρας θερμότητας 
τοποθετείται παράλληλα με την εγκατάσταση 
και συνιστάται να έχετε το LED να βλέπει προς το 
χρήστηα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Εάν ο αισθητήρας θερμότητας έχει 
τοποθετηθεί σωστά
στην πλάκα εγκατάστασης, η προστασία 
υπερθέρμανση της μονάδας ελέγχου
έχει διακόψει τη λειτουργία της κουζίνας. Η κουζίνα 
μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά διακόπτοντας 
την παροχή ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα 
χρησιμοποιώντας την κεντρική ασφάλεια. Εάν η 
προστασία υπερθέρμανσης λειτουργήσει ξανά, 
μετακινήστε τη μονάδα ελέγχου σε καλύτερα 
αεριζόμενο σημείο.

2. Το Stove Guard εκπέμπει συναγερμούς κατά τη 
διάρκεια κανονικής λειτουργίας μαγειρέματος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Αν ο αισθητήρας θερμότητας είναι 
τοποθετημένος  λιγότερο
 από 90 cm πάνω από την κουζίνα, έχει μια λειτουργία 
εκμάθησης
(βλ. σελ. 15). Πατώντας το κουμπί του αισθητήρα 
θερμότητας κατά τη διάρκεια του προ-συναγερμού, 
μειώνει ελάχιστα την ευαισθησία.

Άλλες αιτίες συναγερμών κατά τη διάρκεια κανονικού 
μαγειρέματος:
• Μια κατσαρόλα αφαιρείται από μια καυτή εστία
• Ο βραστήρας δεν καλύπτει την εστία
• Μαγείρεμα χωρίς καπάκι
• Ένα ζεστό τηγάνι τοποθετημένο στην εστία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Εάν έχουν δοκιμαστεί μέτρα μέτρα 
για την αποφυγή άσκοπων συναγερμών και ο 
αισθητήρας θερμότητας εξακολουθεί να εκπέμπει 
συναγερμούς στην ίδια κατάσταση η ευαισθησία 
πρέπει να ρυθμίστεί χειροκίνητα, για παράδειγμα 
από το επίπεδο 4 έως το επίπεδο 5. Βλέπε σελίδα 18.
3. Ο συναγερμός αυτόματης διάγνωσης δεν 
γίνειται επαναφορά πατώντας το κουμπί του 
αισθητήρα θερμότητας μία φορά
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Ο συναγερμός αυτόματης διάγνωσης 
(η μονάδα ελέγχου εκπέμπει ένα σύντομο και ένα 
μακρύ "χτύπο" κάθε δέκα δευτερόλεπτα) μπορεί 
να ενεργοποιηθεί εάν ο αισθητήρας θερμότητας 

δεν είναι στην πλάκα εγκατάστασης, εάν είναι 
τοποθετημένος λανθασμένα, ή εάν καλύπτεται 
από ακαθαρσίες ή λίπη. Μπορεί επίσης να 
προκλήθηκε από κάποιο πρόβλημα με τη  σύνδεση ή 
δυσλειτουργία της Μονάδας Ελέγχου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας 
θερμότητας είναι σταθερός
πάνω στην πλάκα εγκατάστασης και είναι 
τοποθετημένος σωστά. Η λυχνία LED πρέπει να 
βλέπει τον χρήστη (βλ σελίδα 5). Καθαρίστε τον 
αισθητήρα θερμότητας με ένα πανί χωρίς χνούδι 
ελαφρά βρεγμένο με σαπουνόνερο. Πατήστε τον 
αισθητήρα θερμότητας μία φορά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική 
παροχή της κουζίνας από ττην κεντρική ασφάλεια για 
15 δευτερόλεπτα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: Εάν το σφάλμα απενεργοποιεί την 
κουζίνα ξανά, επικοινωνήστε με τον έμπορο 
λιανικής πώλησης. Εάν η κουζίνα είναι ακόμα 
απενεργοποιημένη λόγω της διάγνωσης βλαβών, 
μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται για 5 λεπτά κάθε 
φορά με το κόψιμο της τροφοδοσίας
για 15 δευτερόλεπτα όπως περιγράφεται στην 
παραπάνω απάντηση 2 (απαιτήσεις EN).

4. Τοποθέτηση του αισθητήρα θερμότητας σε 
ζώνες που δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα σε 
όλες τις πρότυπες απαιτήσεις της EN
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το πρότυπο EN, o 
αισθητήρας θερμότητας πρέπει να "βλέπει" τη βάση 
τως συσκευών μαγειρέματος για να
μετρήθει τη θερμοκρασία. Σε αυτές τις ζώνες (βλ. 
πίνακες στις σελίδες 7,9 και 11), ο αισθητήρας 
θερμότητας δεν μπορεί να βλέπει το κάτω μέρος των 
συσκευών με μεγάλα άκρα και μπορεί μια επικίνδυνη 
κατάσταση να εντοπιστεί κάπως πιο αργά, αλλά 
εξακολουθεί να είναι ασφαλής στη χρήση.

5. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής λειτουργίας, ο 
αισθητήρας θερμότητας δεν εκπέμπει ήχο όταν 
πιεστεί το κουμπί.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει ρεύμα 
και είναι τοποθετημένη σωστά το "συν + " προς τα 
επάνω.

6. Στο συναγερμό δοκιμής δεν μπορεί να γίνει 
επαναφορά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτα δοκιμάστε τη δοκιμή λειτουργίας, 
δείτε τη σελίδα 13. Αν αυτό δεν διορθώνει το 
πρόβλημα, απενεργοποιήστε το ρεύμα της κουζίνας

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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απο την κεντρική ασφάλεια για 15 δευτερόλεπτα και 
επαναλάβετε το λειτουργικό τεστ. 
Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα πριν επαναφέρετε το 
συναγερμό.

7. Δεν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός σε μια 
επικίνδυνη κατάσταση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι πιθανό ότι η θερμοκρασία να 
μην ήταν αρκετά υψηλη ώστε να αναγνωριστεί ως 
επικίνδυνη κατάσταση. Ο αισθητήρας θερμότητας 
λαμβάνει διαφορετικούς τύπους μαγειρέματος 
υπ'όψιν, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών 
θερμοκρασιών μαγειρέματος και δεν πρέπει να 
σημάνει συναγερμό πολύ εύκολα. Επομένως, το 
Stove Guard εκπέμπει συναγερμό μόνο όταν μια 
ορισμένη θερμοκρασία (ή ρυθμός αύξησης της 
θερμοκρασίας) εντοπίζεται, αλλά ακόμα πολύ πριν 
από μια πραγματική κατάσταση κινδύνου. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να ελέγξετε το Stove Guard (δείτε τις 
επόμενες ενότητες).
• Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας θερμότητας έχει 
εγκατασταθεί σωστά.
Δείτε τη σελίδα 5 και μετά.
• Αν ο αισθητήρας θερμότητας έχει εγκατασταθεί 
σωστά, ενεργοποιήστε την εστία της κουζίνας
 και εκτελέστε μια δοκιμή λειτουργίας, δείτε τη 
σελίδα 13.
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ελέγχου σβήνει την 
κουζίνα. Αν ηδοκιμή λειτουργίας αποτύχει, 
επικοινωνήστε με τον πωλητή.
• Όταν το τοποθετείτε κάτω από 90 cm πάνω από την 
κουζίνα, είναι δυνατό να αλλάξετε την ευαισθησία 
του αισθητήρας θερμότητας, έτσι αντιδρά νωρίτερα. 
Αυξήστε την ευαισθησία κατά ένα ή δύο σκάλες. 
Βλέπε σελίδα 18.

8. Ακύρωσα τον προειδοποιητικό κατά λάθος, 
παρόλο που ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε 
από μία επικίνδυνη κατάσταση. Έχει γίνει ο 
αισθητήρας θερμότητας υπερβολικά ευαίσθητος
τώρα?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η απενεργοποίηση του προειδοποιητικού 
συναγερμού αλλάζει την ευαισθησία, αλλά 
μόνο σε μικρό βαθμό. Αυτό μπορεί επομένως 
να πραγματοποιηθεί μερικές φορές χωρίς το ο 
συναγερμός να γίνει μη ευαίσθητος.

9. Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω την κουζίνα και η 
μονάδα ελέγχου εκπέμπει σχεδόν συνεχώς έναν 
προειδοποητικό ήχο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Στην κάτω πλευρά του αισθητήρα 
θερμότητας εκεί υπάρχει ένα αυτοκόλλητο με τον 
αριθμό μοντέλου.

10. Πώς δοκιμάζετε το Stove Guard σε επαγωγική 
εστία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Χρειάζεστε μια πλάκα προσαρμογής 
που επιτρέπει τη χρήση όλων των μαγειρικών 
σκευών σε μια επαγωγική εστία (διατίθεται από 

πολλούς λιανοπωλητές) ή κατάλληλο επαγωγικό 
δοχείο μαγειρέματος. Τοποθετήστε την πλάκα 
προσαρμογής στην κουζίνα και εκτελέστε μια 
δοκιμή θερμότητας ενεργοποιώντας την εστία. Αυτή 
η δοκιμή δεν είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς 
τα δυνητικά προβλήματα επιλύονται τελικά από τα 
αυτόματα διαγνωστικά.
Σημείωση! Η δοκιμή συνιστάται κατά τη αλλαγή 
τύπου κουζίνας και αν ο αισθητήρας θερμότητας 
είναι τοποθετημένος στην οροφή.

11. Ο αισθητήρας θερμότητας ηχεί ένα 
συναγερμό όταν κάνω καφέ.
Τα σκεύη του καφέ είναι συχνά πολύ μικρότερα από 
την καυτή εστία και η θερμότητα από την πλάκα 
κάνει το Stove Guard να πιστεύει ότι υπάρχει μια 
επικίνδυνη κατάσταση. Χρήσιμοποιείτε κατάλληλα 
μεγέθη δοχείων μαγειρέματος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απενεργοποιήστε το συναγερμό 
πιέζοντας το κουμπί του αισθητήρα θερμότητας. 
Το επίπεδο ευαισθησίας του αισθητήρα δεν 
θα προσαρμοστεί αυτόματα, καθώς ο καφές 
ενεργοποίησε έναν συναγερμό για τη μέγιστη 
θερμοκρασία και επομένως η αυτόματη ρύθμιση δεν 
θα πραγματοποιηθεί.

12. Τι πρέπει να κάνω εάν ο αισθητήρας 
θερμότητας ή η μονάδα ελέγχου πρέπει να 
αντικατασταθεί με νέα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής.  
Βλέπε σελίδα 19.

13. Πού μπορώ να βρω το μοντέλο του αισθητήρα 
θερμότητας?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Στην κάτω πλευρά του αισθητήρα 
θερμότητας εκεί υπάρχει ένα αυτοκόλλητο με τον 
αριθμό μοντέλου.

14. Γιατί δεν λειτουργεί η ευαισθησία εκμάθησης 
όταν εγκαθιστώ τον αισθητήρα θερμότητας στην 
οροφή?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο αισθητήρας θερμότητας "μαθαίνει" 
με βάση τη συχνότητα χειροκίνητης επαναφοράς 
συναγερμών προειδοποίησης.
Η ικανότητα του αισθητήρα θερμότητας να 
επιστρέφει αυτόματα το ρεύμα της κουζίνας μετά 
από ένα συμβάν επιτρέπει στον χρήστη να μην 
χρειαστεί να επαναφέρει το συναγερμό χειροκίνητα 
(χρησιμοποιώντας το κουμπί επαναφοράς ή 
φτάνοντας στην οροφή για να πατήσετε το κουμπί 
του αισθητήρα θερμότητας). Ο αισθητήρας 
θερμότητας δεν θα μάθει και δεν θα ρυθμίσει το 
επίπεδο ευαισθησίας του
επειδή δεν υπάρχουν απαιτήσεις χειροκίνητης 
επαναφοράς για προ-συναγερμούς όταν είναι 
τοποθετημένο στην οροφή.
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T E Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φακός υπερύθρων
(Επέκταση φακού για εγκατάσταση 
σε μεγάλο ύψος)

Κουμπί

Μπαταρία
(Μπαταρία 1 x CR2032)

Λυχνία LED
θα πρέπει να είναι στραμμένη προς το χρήστη

3

• Τάση Λειτουργίας 230 VAC

• Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας 
(λιγότερο από 1 W)

• Αυτόματο Ηλεκτρικό Διακόπτη 

• Για ασφαλή σύνδεση, έως 
10mm2 καλώδιο

• Σήμα Συναγερμού 80 dB(A) @ 1 m  •  RF 433 MHz 

• Πληροί τις Προδιαγραφές για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50615:2015

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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Απόρριψη

Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρονικά απόβλητα (ιδιωτικά νοικοκυριά).

Οδηγία της ΕΕ 2012/19 / ΕΚ σχετικά με την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Αυτό το σύμβολο πάνω στο Stove Guard και τα σχετικά έγγραφα σημαίνει αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται το προϊόν 

μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστό χειρισμό και ανακύκλωση, αυτό το προϊόν πρέπει να παραδοθεί σε 

ξεχωριστό κάδο όπου μπορεί να γίνει δεκτό. Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στον τοπικό αντιπρόσωπό σας όταν γίνει 

αγορά ενός αντίστοιχου νέου προϊόντος.

Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και να αποτρέπει ενδεχομένως επιβλαβείς 

επιπτώσεις την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, τα οποίο μπορεί να επέλθουν διαφορετικά σε περίπτωση 

ακατάλληλης διαχείρισης των αποβλήτων.
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Εναλλακτική λύση 1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σχεδιάστηκε και 
συναρμολογείτε 
στην ΕΕ
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Εναλλακτική λύση 2

Το μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας του Stove Guard 
επιτρέπεται να είναι 32Α και ο κατάλληλος 
συντελεστής διαφοροποίησης είναι 100%. 
Ο παράγοντας ποικιλομορφίας ισχύει για τις 
εγκαταστάσεις Stove Guard με παράλληλα 
συνδεδεμένα ρελέ. 
Τύπος 1,ή ισοδύναμου διακόπτη (MCB) για την 
προστασία της τροφοδοσίας του Stove Guard. 
Το κύκλωμα διακόπης πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
διακοπής του ρεύματος παροχής εντός 100 ms σε 
4 x φορτίο.
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