
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

                          Model No.: R-239 

220-240V 50/60Hz 1400-1600W 

 
 



○ Προσοχή: Η συσκευή είναι ηλεκτρική. Μη χρησιμοποιείτε κάρβουνα. 

○ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και 

άνω και από άτομα με μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες ή χαμηλή 

νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο υπό την 

επίβλεψη και οδηγία κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά 

τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός 

και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 

ετών. 

○ Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό 

χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.  

○ Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να 

αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της 

εταιρείας ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.  

○ Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή πριν 

τον καθαρισμό και το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να είναι στεγνό 

πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.  

○ Η θερμοκρασία των επιφανειών που έχετε πρόσβαση μπορεί να είναι 

υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 

○ Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο συχνά και 

σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα μη τη χρησιμοποιείτε.  

○ Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό όταν έχει την αντίσταση. Η 

συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα όταν δε 

χρησιμοποιείται. . 

○ Χρησιμοποιείστε μόνο μία συσκευή ανά πρίζα και πάντα γειωμένο 

καλώδιο προέκτασης με διατομή τουλάχιστον 1.0mm2.  

○ Μην αγγίζετε τη συσκευή (το καπάκι ή το δίσκο ψησίματος) όταν 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε κάθε κίνδυνο 

τραυματισμού.  

○ Η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι υψηλή όταν χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή για αυτό κρατείστε τη μακριά από εύφλεκτα υλικά.  

○ Η συσκευή προορίζεται μόνο για μαγείρεμα.  

○ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εύθραυστη επιφάνεια.  

○ Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το κατάλληλο καλώδιο 

τροφοδοσίας.  

○ Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για τυχόν 

φθορές και αν είναι κατεστραμμένο, η συσκευή δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται. 

○ Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε στο 

ηλεκτρικό σας δίκτυο, ένα ρελέ ασφαλείας  (RCD) το οποίο δε θα 

υπερβαίνει τα  30mA.  

 

○ Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με κατάλληλα γειωμένη πρίζα.   

○ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κάρβουνα ή άλλη καύσιμη ύλη με τη 

συσκευή. 

○ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και 



παρόμοιους χώρους όπως : 

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία κλπ. 

- Εξοχικά σπίτια; 

- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλα καταλύματα.  

- Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Θα σας δώσουν 

σημαντικές συμβουλές για τη χρήση, την ασφάλεια και τη συντήρηση της 

συσκευής. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. 

 

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που προορίζεται 

σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.  

Τηρείτε τις υποδείξεις σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Κρατήστε την αρχική συσκευασία.  

Περιγραφή 

                                          1 Μεταλλικό καπάκι σχάρας  

                                          2 Λαβή καπακιού  

                                          3 Σχάρα ψησίματος  

                                          4 Δοχείο περισυλλογής λίπους  

                                             

                                          5 Βάση συσκευής  

                                          

6 Προεξοχή για στερέωση                             

βάσης  

                                          7 Άνω σωλήνας στήριξης  

                                          8 Σιδερένια άγκιστρα για σκεύη  

                                          9 Κάτω σωλήνας στήριξης  

                                            

                                         10 Κρεμαστό καλάθι  

                                         11 Λαβή βάσης  

                                         

12 Άνοιγμα για την πρίζα της 

συσκευής  

                                           

                                         

13 Φωτεινή ένδειξη 

θερμοκρασίας 

                                            

 

14 Αποσπώμενος  

ρυθμιστής θερμοκρασίας 

                                               με καλώδιο  

                                              

                                             

                                         15 Υποδοχή πρίζας  



                                            

                           

 

 Οδηγίες εγκατάστασης  

1． Τοποθετήστε τα στηρίγματα του πλαισίου (D2) στον καμπυλωτό  

σωλήνα και βιδώστε με 2 βίδες M4*6 （N6) που 

διατίθενται στη συσκευασία. Ακολουθήστε την ίδια  

διαδικασία για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά. 

 

 

2． Αφαιρέστε το πλαίσιο του τρόλεϊ και τα αξεσουάρ από τη  

συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο είναι τοποθετημένο 

σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Στη συνέχεια, 

περάστε τον άξονα τροχού (a) μέσα από τις 2 τρύπες που  

βρίσκονται στο κάτω μέρος του σωλήνα. Προσαρμόστε τις ρόδες 

(b) και στις 2 πλευρές του άξονα (a) αντιστοίχως. 

 

 

3． Εισάγετε τους πείρους (c) μέσα στις τρύπες που βρίσκονται σε  

   κάθε πλευρά του άξονα ώστε να ασφαλίσουν οι ρόδες. 

  Πιέστε τα καλύμματα των τροχών （d) στους τροχούς (b) 

  σύμφωνα με τους 3 οδηγούς τοποθέτησης. 

  

 

 

4．Εισάγετε τον άνω σωλήνα στήριξης (7) στον κάτω (9) και  

Εισάγετε τη βίδα (N1) εξωτερικά ώστε να ασφαλίσουν οι 2 σωλήνες. 

Στη συνέχεια σφίξτε με παξιμάδια και ροδέλες σιλικόνης.  

Η βάση στήριξης σε σχήμα “S” έχει ολοκληρωθεί. 

 

 

 

    

 

5． Στερεώστε με βίδες  (N2） και παξιμάδια, το τμήμα  

στήριξης (G1) στο σωλήνα του τρόλεϊ (7).  

Τοποθετήστε την προεξοχή στερέωσης βάσης (6) στο σωλήνα  

του τρόλεϊ (7).  

Υπάρχει μία τρύπα τοποθέτησης (Ι) στην προεξοχή  

στερέωσης βάσης (6) που ταιριάζει με την προεξοχή  

στο κάτω τμήμα της βάσης.  

Σφίξτε την προεξοχή στερέωσης βάσης (6) και το τρόλεϊ 

με βίδες （N2）και παξιμάδια. 

     

 

 



6． Συναρμολογήστε τα 2 τμήματα (10Α) και (10Β) ώστε να αποτελούν  

ενιαίο κρεμαστό καλάθι. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καλάθι στην 

εξωτερική πλευρά των βιδών. (N1). Κρεμάστε τα άγκιστρα (8) στο 

σωλήνα του τρόλεϊ. 

 

 

 

7． Τοποθετήστε τη βάση σε σχήμα μπολ (5) στην προεξοχή στερέωσης  

βάσης (6) ευθυγραμμίζοντας την προεξοχή με την υποδοχή της βάσης 

 (I). Όταν αφαιρείτε τη βάση από την προεξοχή στερέωσης  

βάσης (6) πατήστε ελαφρώς τον κάτω σωλήνα στήριξης (9) κρατώντας 

τις λαβές της βάσης και αφαιρέστε τη.  

 

 

 

 

 

8． Τοποθετήστε το δοχείο περισυλλογής λίπους(4) στο άνοιγμα που  

βρίσκεται στο πλάι στη μέση της βάσης. 

(Συμβουλές: Μπορείτε να γεμίσετε με λίγο νερό το δοχείο  

περισυλλογής λίπους για ευκολότερο καθάρισμα.) Αν είναι απαραίτητο 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο βίδες (N3) για να σφίξετε τη 

βάση στο τρόλεϊ. 

 

 

 

 

9． Τοποθετήστε τη σχάρα ψησίματος (3) στη βάση (5). Αρχικά, 

    εισάγετε το καλώδιο (15) στην υποδοχή (12). Έπειτα, τοποθετήστε  

   τη σχάρα οριζόντια στη βάση. Για να αφαιρέσετε τη σχάρα,  

κρατήστε τη δεξιά μεριά και τραβήξτε το καλώδιο (15) από την  

υποδοχή (12) . Πριν αφαιρέσετε τη σχάρα βεβαιωθείτε ότι  

έχει κρυώσει και δε χρησιμοποιείται.  

Προσοχή: Η σχάρα ψησίματος πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί 

με τη βάση.  

  

 

 

 

 

 

10． Περάστε τη βίδα (N4) στην εσωτερική πλευρά του καπακιού 

με τη ροδέλα σιλικόνης και το γάντζο (G2). Καλύψτε την εξωτερική  

πλευρά με τη βάση της λαβής και τη λαβή του καπακιού. Έπειτα,  

στρίψτε δεξιόστροφα για να σφίξετε τη λαβή στο καπάκι. 

Καθώς συναρμολογείτε, ρυθμίστε τη γωνία και την κατεύθυνση  



ανάμεσα στο γάντζο (G2) και στη λαβή (2) ώστε να ευθυγραμμιστούν.  

 

 

 

11．Εισάγετε τον αποσπώμενο ρυθμιστή θερμοκρασίας 

 (14) στην υποδοχή της συσκευής. Για να τον αφαιρέσετε, κρατήστε 

τη λαβή της βάσης ώστε να μην μετακινηθεί η συσκευή. 

 

. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε μη σκοντάψετε στο καλώδιο τροφοδοσίας όταν 

η συσκευή λειτουργεί. Να θυμάστε να βγάζετε το καλώδιο από την 

πρίζα μετά τη χρήση. 

 

 

 

12。Το καπάκι μπορεί να λειτουργήσει και σαν προστασία από τον  

άνεμο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτό χώρο,  

κουμπώνοντας το καπάκι στη σχάρα ψησίματος. 

 

 

 

 

 

 

Πριν την πρώτη χρήση  

 Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και πλύντε τη σχάρα ψησίματος (3), το 

δοχείο περισυλλογής λίπους (4) και το μεταλλικό καπάκι (1) πλήρως.  

Σημαντικό: Στεγνώστε όλα τα άλλα μέρη πλήρως, κυρίως την υποδοχή της 

πρίζας (15). Μη βυθίζετε τον αποσπώμενο ρυθμιστή θερμοκρασίας (14) σε 

νερό. 

 Θερμάνετε τη συσκευή στη μέγιστη θερμοκρασία για 3-5 λεπτά με το 

μεταλλικό καπάκι κλειστό και χωρίς φαγητό. Υπολείμματα από τη διαδικασία 

παρασκευής μπορεί να προκαλέσουν κάποια μυρωδιά και καπνό όταν η 

συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.  

 

 

Λειτουργία της συσκευής  

 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.  

 Θέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας (14) στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας 

(συνήθως χρειάζεται περίπου 25 λεπτά για να θερμανθεί) 

 Η ενδεικτική λυχνία της θερμοκρασίας (13) θα σβήσει όταν φτάσει η 

θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο. 

 Τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα ψησίματος. (3)  

  

 

 



 

 Χρόνος μαγειρέματος  

Ο παρακάτω πίνακας αφορά προτεινόμενους χρόνους μαγειρέματος. 

Διαφορετικοί χρόνοι απαιτούνται για διαφορετικό βάρος και μέγεθος φαγητού 

και εξαρτάται αν ψήνετε με ή χωρίς το καπάκι. Ο χρόνος ψησίματος επίσης 

επηρεάζεται και από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΘΕΡΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 

ΓΙΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

    Πάχος/ Βάρος  Ενδεικτικός 

χρόνος 

ψησίματος  

Κ
Ο

Κ
Κ

ΙΝ
Ο

 Κ
Ρ

Ε
Α

Σ
 
 

Μπριζόλα: ψαρονέφρι, 

παιδάκια, φιλέτο μινιόν 

 

2 εκ. πάχος  

 

10 με 14 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

2,5 εκ. πάχος  

 

14 με 16 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

5 εκ. πάχος  

 

18 με 20 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Κεμπάπ 680 γρ. με 900 

γρ., 2 εκ. πάχος 

 

12 με 15 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Μοσχαρίσιος Κιμάς 

(μπιφτέκια) 

 

2 εκ. πάχος  

 

12 με 16 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Χ
Ο

ΙΡ
ΙΝ

Ο
 
 

Είδος γερμανικού 

χοιρινού λουκάνικου: 

φρέσκο 

 

85 γρ. 

 

28 με 32 λεπτά 

σε μέτρια 

θερμοκρασία 

 

Μπριζόλα: με ή χωρίς 

κόκκαλα 

 

2 εκ. πάχος  

 

20 με 30 λεπτά 

σε μέτρια 

θερμοκρασία 

 

Μπούτι: χωρίς κόκκαλα 

 

2 εκ. με 2,5 πάχος  

 

16 με 18 λεπτά 

σε μέτρια 

θερμοκρασία 

 



Π
Ο

Υ
Λ

Ε
Ρ

ΙΚ
Α

 

Στήθος κοτόπουλου: 

χωρίς κόκκαλα, χωρίς πέτσα 

 

170 γρ με 230 γρ 

 

12 με 14 λεπτά 

σε μέτρια 

θερμοκρασία 

 

Κομμάτια κοτόπουλου: 

με κόκκαλα, ανάμεικτα 

 

85 γρ με 170 γρ 

 

40 λεπτά σε 

μέτρια 

θερμοκρασία 

 

Κεμπάπ  1 με 1½ σε 

κύβους 

 

14 με 16 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Ψ
Α

Ρ
ΙΚ

Α
 
 

Ψάρια, Φιλέτο ή 

μπριζόλα: 

Βακαλάος, λυθρίνι, 

σολομός, λαβράκι, ξιφίας, 

τόνος 

 

1,3 εκ. με 2,5 εκ. 

πάχος 

 

8 με 10 λεπτά σε 

υψηλή 

θερμοκρασία 

 

2,5 εκ. με 3 εκ. 

πάχος 

 

10 με 12 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Ολόκληρο ψάρι 

 

450 γρ. 

 

15 με 20 λεπτά 

σε μέτρια 

θερμοκρασία 

 

Γαρίδα 

 

43 γρ. 

 

2 με 5 λεπτά σε 

υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Λ
Α

Χ
Α

Ν
ΙΚ

Α
 
 

Σπαράγγι  1,3 διάμετρος 

 

8 με 10 λεπτά σε 

υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Καλαμπόκι  με φλοιό  25 με 30 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Αποφλοιωμένο 

 

12 με 14 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Μανιτάρια 

 

Πορτομπέλο 12 με 15 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Πιπεριές 

 

Κομμένες στα 

τέσσερα  

8 με 10 λεπτά σε 

υψηλή 



θερμοκρασία 

 

Κρεμμύδι 

 

1,3 εκ. σε φέτες 

 

10 με 12 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Πατάτα 0,7 εκ. σε φέτες 

 

10 με 12 λεπτά 

σε υψηλή 

θερμοκρασία 

 

Κολοκύθι 

 

1,3 εκ. σε φέτες 

 

8 με 10 λεπτά σε 

υψηλή 

θερμοκρασία 

 

 

 

 

 Συμβουλές για ψήσιμο  

 

 Το κρέας θα είναι πιο μαλακό αν το έχετε μαρινάρει από το προηγούμενο 

βράδυ (το μαρινάρισμα γίνεται με λάδι, ξύδι και μίγμα καρυκευμάτων). 

 

 Να χρησιμοποιείτε πάντα τσιμπίδες ή κάποιο είδος κουτάλας για να γυρίζετε 

το φαγητό (χρησιμοποιώντας πιρούνι μπορεί να στεγνώσει το φαγητό και 

επίσης να καταστραφεί η αντικολλητική επίστρωση της σχάρας.) 

 

 

 Να γυρίζετε το κρέας ή το ψάρι μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του 

ψησίματος. Παραπάνω από μία φορά, στεγνώνει το φαγητό. 

 

 Μη μαγειρεύετε το κρέας για πάρα πολύ. Ακόμα και το χοιρινό είναι καλύτερο 

όταν σερβίρεται ενώ είναι ακόμα λίγο ροζ και ζουμερό.  

 

 Αν το φαγητό που ψήνετε κολλάει στη σχάρα, αλείφετε κάπου κάπου τη 

σχάρα με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας εμποτισμένο με λάδι.  

 

                         

 Καθαρισμός και Συντήρηση της συσκευής  

 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.  

 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.  

 Αφαιρέστε τον αποσπώμενο ρυθμιστή θερμοκρασίας (14) από την υποδοχή.   

 Καθαρίστε τη σχάρα ψησίματος (3) και το δοχείο περισυλλογής 

λίπους (4) με ζεστό νερό και ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε 

σφουγγαράκια από ατσάλι, βούρτσες ή λειαντικά μέσα ώστε να 

αποφύγετε βλάβη στην αντικολλητική επίστρωση της σχάρας.  



 

 Σκουπίστε τη βάση της συσκευής (5) με ένα υγρό πανί.. Πιτσιλιές από λίπος 

μπορούν να αφαιρεθούν με ένα ήπιο καθαριστικό.  

Σημείωση: 

 Η σχάρα ψησίματος έχει αντικολλητική επίστρωση. Μην γδέρνετε 

αυτή την επίστρωση κατά τη διάρκεια ψησίματος ή στον καθαρισμό. 

Συμβουλή: 

Προστατέψτε τη συσκευή από σκόνη και βρωμιά αν δε σκοπεύετε να τη 

χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (καλύψτε τη με νάιλον). 

Αποθηκεύστε τη σε ξηρό μέρος.  

 

 

 Οδηγίες ασφαλείας  

 

 Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών του 

προϊόντος και μόνο σε γειωμένη πρίζα. 

 

 Μία ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δε γνωρίζουν τους 

κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών. Συνεπώς, όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν 

τη συσκευή είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση. Μην αφήνετε το καλώδιο 

τροφοδοσίας να κρέμεται σε κοντινή απόσταση. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από 

τα υλικά συσκευασίας π.χ. πλαστικές σακούλες.  

 

 Χρησιμοποιώντας ένα ρελέ ασφαλείας (RCD) το οποίο δε θα υπερβαίνει τα  

30mA εξασφαλίζετε επιπλέον προστασία κατά τη χρήση.  

 Ζητήστε συμβουλή από τον ηλεκτρολόγο σας. Να αποσυνδέετε τη συσκευή 

από την πρίζα μετά τη χρήση, διότι ο κίνδυνος παραμένει ακόμα κι αν ο 

διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. 

 

 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, όπως μπανιέρες, νιπτήρες ή 

άλλα δοχεία και μην το εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία. 

 

 Να ελέγχετε τακτικά αν το καλώδιο παρουσιάζει φθορές. Σε αυτή την 

περίπτωση η συσκευή δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία (αποσυνδέστε τη 

συσκευή αμέσως). Απευθυνθείτε στην εταιρεία για επισκευή. 

 

 Η συσκευή δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία όταν (αποσυνδέστε αμέσως τη 

συσκευή):  

 η συσκευή, το πλαίσιο ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα  

 η συσκευή έχει εμφανή σημάδια φθοράς  

 υπάρχει υποψία βλάβης μετά από πτώση  

 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή: 

 σε περίπτωση βλάβης κατά τη λειτουργία της. 

 πριν τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση της συσκευής από το ένα μέρος στο άλλο 



 μετά τη χρήση 

 

 Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το καλώδιο ή με βρεγμένα χέρια. 

 

 Μη μεταφέρετε ή τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο. 

 

 Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες. Μη το τσακίζετε. 

 

 Μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του θερμοστάτη σε νερό ή 

οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 

 Να χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σε 

άψογη κατάσταση, ότι έχουν ελάχιστη παροχή 10A και κατάλληλη γείωση.  

 

 Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να είναι απίθανη η ακούσια επαφή ή το 

τράβηγμα αυτού. 

 Μη φέρνετε σε επαφή το καλώδιο προέκτασης με την ζεστή σχάρα 

ψησίματος. 

 

 Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας 

από την πρίζα. 

 

 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε εξαρτήματα ή πριν 

τον καθαρισμό της σχάρας. 

 

 Προσοχή! Η σχάρα ψησίματος θερμαίνεται πολύ και παραμένει ζεστή για 

αρκετή ώρα αφού απενεργοποιηθεί. Προσοχή στα εγκαύματα! Μην αγγίζετε τις 

ζεστές επιφάνειες και προσέξτε όταν αγγίζετε τη συσκευή μετά τη χρήση. 

 

 Μην τοποθετείτε τη σχάρα πάνω από την άκρη ή γωνία του τραπεζιού και 

αποφύγετε την επαφή με θερμές επιφάνειες. 

 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό καυστήρα ή σε 

θερμαινόμενο φούρνο. 

 

 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν βρίσκεται σε σταθερή και στεγνή 

επιφάνεια. 

 

 Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη.  

 

 Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δε τη χρησιμοποιείτε.  

 

 Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση, αλλά μόνο για ιδιωτική. 

  

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το δοχείο περισυλλογής λίπους ή τη 

βάση.  



 

 Μην καλύπτετε τη σχάρα ψησίματος με αλουμινόχαρτο ή δίσκους (μπορεί να 

προκληθεί βλάβη στην αντικολλητική επίστρωση) 

 

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά στη βάση της πριν τη 

θέσετε σε λειτουργία. (αν χρησιμοποιείτε τη βάση)  

 

 Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα ψησίματος δεν αγγίζει θερμαντικά στοιχεία- 

τραυματισμός, κίνδυνος!  

 

 Προσέξτε το λίπος που πετάγεται όταν ψήνετε λιπαρό ή ζουμερό κρέας. 

 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. 

Κρατήστε τη συσκευή τουλάχιστον 10 εκ. μακριά από τους τοίχους όταν είναι 

σε λειτουργία. 

 

 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν προτείνεται από τον κατασκευαστή μπορεί 

να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.  

 

 Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν προτείνονται ή 

παρέχονται από τον κατασκευαστή. 

 

 Η συσκευή αυτή μπορεί να επισκευαστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο 

κατάστημα σέρβις της εταιρείας. Επισκευές από ανειδίκευτους μπορεί να 

προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο χρήστη. 

 

 Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικαθίσταται 

από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας 

ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.  

 

 Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για πιθανές βλάβες που μπορεί να 

προκύψουν αν η συσκευή χρησιμοποιείται για ακατάλληλους σκοπούς, 

αν τη χειρίζεστε με λανθασμένο τρόπο ή αν δεν επισκευάζεται από 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, κάθε απαίτηση εγγύησης είναι άκυρη. 

 

 

                   ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

 

 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα 

αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης 

συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν 

αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής 

επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 

την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από 

τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 

και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το 

προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 


