ΦΟΓΑΛΗΔΟΑ
ΚΝΛΡΔΙΝ R-207
ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

- ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΓΗΑ ΝΗΘΗΑΘΖ ΣΟΖΠΖΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΙΔΜΔΩΛ
ΘΗΛΓΛΝΠ – Τπνδεηθλύεη κηα επηθείκελε επηθίλδπλε θαηάζηαζε, ε νπνία, εάλ δελ απνθεπρζεί,
ζα νδεγήζεη ζε ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην. Η ρξήζε απηήο ηεο ιέμεο ζήκαηνο πεξηνξίδεηαη
γηα ηηο πην αθξαίεο θαηαζηάζεηο.
ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ - Τπνδεηθλύεη κηα δπλεηηθά επηθίλδπλε θαηάζηαζε, ε νπνία, εάλ δελ
απνθεπρζεί, ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην.
ΞΟΝΠΝΣΖ - Τπνδεηθλύεη κηα δπλεηηθά επηθίλδπλε θαηάζηαζε, ε νπνία, εάλ δελ απνθεπρζεί,
ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ειαθξύ / κέηξην ηξαπκαηηζκό ή λα πξνθαιέζεη πιηθέο δεκηέο. Δπίζεο,
πξνεηδνπνηεί γηα κε αζθαιείο πξαθηηθέο.
Λα αθνινπζείηε πάληα ηηο βαζηθέο νδεγίεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε κηαο ειεθηξηθήο
ζπζθεπήο θαη θπξίσο όηαλ βξίζθνληαη ζην ρώξν παηδηά.
ΓΗΑΒΑΠΡΔ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΗΛ ΡΖ ΣΟΖΠΖ
ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ—Γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο, ειεθηξνπιεμίαο ή
ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ :










Πάληα λα βεβαηώλεηε όηη ε ζπζθεπή έρεη απνζπλδεζεί από ηελ πξίδα πξηλ από ηε κεηαθνξά,
ηε ζπληήξεζε ή ηνλ θαζαξηζκό ηεο.
Η ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή, κε εκπνξηθή, νηθηαθή ρξήζε,. Με ρξεζηκνπνηήζεηε ηε
ζπζθεπή γηα άιιν ζθνπό.
Να επηηεξείηε πάληα ηε ζπζθεπή θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Πάληα λα απνζπλδέεηε ηε
ζπζθεπή από ηελ πξίδα όηαλ δελ ηε ρξεζηκνπνηείηε.
Να θξαηάηε ηε ζπζθεπή καθξηά από παηδηά θαη θαηνηθίδηα. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη
όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε παηδηά.
Σνπνζεηήζηε ην πξντόλ ζε κηα επίπεδε, ζηαζεξή, αλζεθηηθή ζηε ζεξκόηεηα επηθάλεηα, θαη
αθήλεηε ηνπιάρηζηνλ δέθα έσο δεθαπέληε εθαηνζηά απόζηαζε από όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ
πξντόληνο γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα.
Μελ ηνπνζεηείηε ην πξντόλ πάλσ ή θνληά ζε θπζηθό αέξην ή ειεθηξηθή θνπδίλα, κέζα ή
πάλσ ζε έλα ζεξκαηλόκελν ζπκβαηηθό θνύξλν, θνύξλν κηθξνθπκάησλ ή άιιε πεγή
ζεξκόηεηαο.
Μελ αθήζεηε ηε ζπζθεπή λα έξζεη ζε επαθή κε εύθιεθηα πιηθά (π.ρ. θνπξηίλεο,
ηαπεηζαξίεο ηνίρνπ, ξνύρα, πεηζέηεο γηα ηα πηάηα) θαηά ηε ρξήζε ηεο.
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Σα εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο ζεξκαίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Αθήζηε ηα λα
θξπώζνπλ πξηλ ην ρεηξηζκό ηνπο. Με ρξεζηκνπνηείηε εμαξηήκαηα πνπ δελ ζπληζηώληαη ή δελ
πσινύληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντόληνο.



Με ρξεζηκνπνηείηε ηε θξπγαληέξα δίπια ζε λεξό ή νπνηνδήπνηε άιιν πγξό. Πνηέ κε ζέηεηε
ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή όηαλ ζηέθεζηε ζε πγξή ή βξεγκέλε πεξηνρή.
Μελ ηνπνζεηήζεηε ή ξίμεηε ηε ζπζθεπή κέζα ζε λεξό ή άιιν πγξό. Δάλ ε ζπζθεπή πέζεη
κέζα ζε λεξό, κελ ηελ αγγίμεηε ή κελ πξνζπαζήζεηε λα ηελ βγάιεηε εάλ πξώηα δελ
απνζπλδέζεηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα.












Με ξίρλεηε θαη κελ εηζάγεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαιιηθώλ
ζθεπώλ ζηε ζπζθεπή. Αθαηξέζηε όια ηα πξνζηαηεπηηθά πεξηηπιίγκαηα ηξνθίκσλ πξηλ από
ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε θξπγαληέξα.
Μελ ζεξκαίλεηε γιπθά κε γέκηζε ή πξντόληα πνπ έρνπλ εμσηεξηθή επηθάιπςε, κε απηή ηε
ζπζθεπή.
Να θαζαξίδεηε ην δίζθν πεξηζπιινγήο ππνιεηκκάησλ κεηά από θάζε ρξήζε.
Γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή, ηξαβήμηε ην θηο από ηελ πξίδα, κελ ηξαβάηε ην θαιώδην.
Με ρεηξίδεζηε απόηνκα ην θαιώδην ηεο ζπζθεπή θαζώο κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά.
Κξαηήζηε ηε ζπζθεπή θαη ην θαιώδην καθξηά από ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηεο.
Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ αλ έρεη θζαξκέλν θαιώδην ξεύκαηνο ή βύζκα, δελ
ιεηηνπξγεί ζσζηά, έρεη δηαξξνέο, ή έρεη πέζεη ή έρεη ππνζηεί δεκηά. Απηό ην πξντόλ δελ
κπνξεί λα επηζθεπαζηεί από ην ρξήζηε . Μελ επηρεηξήζεηε λα ην επηδηνξζώζεηε ή λα ην
ζπληεξήζεηε . Μόλν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό επηηξέπεηαη λα επέκβεη ζηε ζπζθεπή.
Απεπζπλζείηε ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ζέξβηο γηα έιεγρν θαη επηζθεπή.

ΞΟΝΠΝΣΖ - Γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ ή ηελ πηζαλόηεηα λα
πξνθιεζεί δεκηά ζην πξντόλ ή άιιεο πιηθέο δεκηέο:
• Με κεηαθηλείηε ηε ζπζθεπή, όηαλ απηή ζεξκαίλεηαη. Αθήζηε ηελ λα θξπώζεη θαιά πξηλ ηελ
όπνηα κεηαθίλεζε.
• Μελ ηνπνζεηείηε ςσκηά πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζηηο ππνδνρέο.
• Μελ ηνπνζεηείηε ην ςσκί ζε νπνηαδήπνηε ππνδνρή εάλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε αινπκηλόραξην
ή άιιν πεξηηύιηγκα.
• Μελ αγγίδεηε ηηο ζεξκέο επηθάλεηεο. Να ρξεζηκνπνηείηε πάληα ηε ιαβή θαη ηα θνπκπηά ηνπ
πξντόληνο. Υξεζηκνπνηήζηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα θνύξλνπ γηα λα απνθύγεηε ηα εγθαύκαηα.
• Μελ αθήλεηε ην θαιώδην ξεύκαηνο λα θξέκεηαη (π.ρ. πάλσ από ηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ ή
πάγθνπ), όπνπ κπνξεί λα ζθνληάςεηε ή λα ηξαβερηεί.
• Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα όηαλ δελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ή όηαλ δελ ηελ
επηβιέπεηε.
• Απηό ην πξντόλ πξννξίδεηαη κόλν γηα εζσηεξηθή νηθηαθή ρξήζε. Γελ πξννξίδεηαη γηα εκπνξηθή
θαη βηνκεραληθή ρξήζε. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο.
ΦΤΛΑΞΣΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
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Κέξε ηεο ζπζθεπήο :
1. Τπνδνρέο Φσκηνύ

4
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5. Μπνπηόλ γηα μεπάγσκα

2. Γίζθνο πεξηζπιινγήο
ππνιεηκκάησλ

6. Μπνπηόλ αθύξσζεο
ιεηηνπξγίαο

3. Μνριόο αλύςσζεο
ςσκηνύ
4. Μπνπηόλ γηα δέζηακα

7. Γηαθόπηεο ξύζκηζεο επηπέδνπ
ςεζίκαηνο ςσκηνύ (1-8)
8. Καιώδην

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΠΠΘΔΖΠ
ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ: Γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο, ειεθηξνπιεμίαο, ή ζνβαξήο
ζσκαηηθήο βιάβεο, πξηλ από ηελ πξώηε ρξήζε, βεβαησζείηε όηη όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο
έρνπλ απνκαθξπλζεί από ηελ ηνζηηέξα. Διέγμηε θαη ηηο δύν ππνδνρέο γηα πιηθά ζπζθεπαζίαο.
ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Να ζεξκάλεηε ηε θξπγαληέξα γηα πξώηε θνξά ρσξίο ςσκί ζηηο ππνδνρέο ώζηε λα
επηηξέπνπλ ζηα ζηνηρεία ζέξκαλζεο λα θάςνπλ ηπρόλ ζθόλε, πνπ κπνξεί λα έρεη ζπζζσξεπηεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαξκνιόγεζεο ή ηεο κεηαθνξάο.
1. Βεβαησζείηε όηη ν δίζθνο πεξηζπιινγήο ππνιεηκκάησλ (2) έρεη ηνπνζεηεζεί θαη πσο ν κνριόο
αλύςσζεο ηνπ ςσκηνύ (3) είλαη ζηελ “ επάλσ ” ζέζε .
2. Σνπνζεηήζηε ηε θξπγαληέξα ζε κηα επίπεδε, αλζεθηηθή ζηε ζεξκόηεηα επηθάλεηα,
ηνπιάρηζηνλ δέθα έσο δεθαπέληε εθαηνζηά καθξηά από ηνίρν.
3. Σνπνζεηήζηε ην θαιώδην (8) ζε πξίδα ηάζεσο 220-230 Volt .
4. Δηζάγεηε κία ή δύν θέηεο ςσκηνύ ζηηο ππνδνρέο (1).
5. ηξέςηε ην δηαθόπηε ξύζκηζεο επηπέδνπ ςεζίκαηνο(7) ζηελ επηζπκεηή ζέζε.
εκείσζε: Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο, ηόζν πην ζθνύξν ζα βγεη ην
ςσκί. Μέρξη λα εμνηθεησζείηε κε ηηο ξπζκίζεηο , μεθηλήζηε κε κηα κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία.
6. Πηέζηε πξνο ηα θάησ ηνλ κνριό αλύςσζεο (3) κέρξη λα θιεηδώζεη ζηε ζέζε ηνπ.
7. Όηαλ νινθιεξσζεί ην ςήζηκν, ην ςσκί ζα αλπςσζεί. Γηα λα δηαθόςεηε ηε δηαδηθαζία
ςεζίκαηνο, παηήζηε ην κπνπηόλ αθύξσζεο ιεηηνπξγίαο (6).
8. Όηαλ ζηακαηήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηε θξπγαληέξα , βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα.
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Πεκεηώζεηο θξπγαλίζκαηνο:
Σα επίπεδα πγξαζίαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ςσκηνύ, κε απνηέιεζκα λα
επεξεάδεηαη ν ρξόλνο θξπγαλίζκαηνο.
• Γηα ιίγν μεξό ςσκί, ζέζηε ην δηαθόπηε ξύζκηζεο επηπέδνπ ςεζίκαηνο (7) ζε ρακειή
ζεξκνθξαζία.
• Γηα θξέζθν ςσκί ή ςσκί νιηθήο άιεζεο, ζέζηε ην δηαθόπηε ξύζκηζεο επηπέδνπ ςεζίκαηνο (7)
ζε πςειή ζεξκνθξαζία.
• Γηα ςσκηά κε αλνκνηόκνξθεο επηθάλεηεο (π.ρ., αγγιηθά muffins) απαηηείηαη πςειόηεξε
ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο.
• Γηα κηθξά θνκκάηηα ςσκηνύ (π.ρ., Bagels) απαηηείηαη κεγαιύηεξνο ρξόλνο ςεζίκαηνο, κεξηθέο
θνξέο ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο, αθνύ πξέπεη λα εμαηκηζηεί πεξηζζόηεξε πγξαζία από ην ςσκί
πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ην θξπγάληζκα.
• Γηα πνιύ ρνληξέο θέηεο ίζσο λα απαηηνύληαη δύν θύθινη θξπγαλίζκαηνο.
• Καηά ην ςήζηκν ζηαθηδόςσκνπ ή άιισλ ςσκηώλ κε θξνύηα, αθαηξέζηε ηπρόλ ζηαθίδεο ή
θνκκάηηα θξνύησλ πνπ εμέρνπλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ ςσκηνύ πξηλ από ηελ εηζαγσγή ηνπο
ζηε θξπγαληέξα. Απηό ζα βνεζήζεη ώζηε λα απνηξαπεί ε πηώζε ησλ θνκκαηηώλ κέζα ζηε
ζπζθεπή ή απηά λα θνιιήζνπλ ζηα ηνηρώκαηα ησλ ππνδνρέσλ.
• Γηα λα θξπγαλίζεηε κόλν κηα θέηα ςσκί, ζέζηε ην δηαθόπηε ξύζκηζεο επηπέδνπ ςεζίκαηνο (7)
ζε ρακειή ζεξκνθξαζία.
Κπνπηόλ γηα δέζηακα:
1. Δηζάγεηε κία ή δύν θέηεο ςσκηνύ.
2. Πηέζηε πξνο ηα θάησ ην κνριό αλύςσζεο ςσκηνύ κέρξη λα θιεηδώζεη ζηε ζέζε ηνπ.
3. Πηέζηε ην κπνπηόλ γηα δέζηακα (4). Η ελδεηθηηθή ιπρλία LED , ε νπνία βξίζθεηαη δίπια ζηα
κπνπηόλ πξνζέξκαλζεο (4) ζα αλάςεη.
4. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ θξπγαλίζκαηνο, νη θέηεο ςσκηνύ ζα εμέιζνπλ.
5. Γηα λα ζηακαηήζεηε ην θξπγάληζκα πξηλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ςεζίκαηνο,
πηέζηε ην κπνπηόλ αθύξσζεο ιεηηνπξγίαο (6).
Φξνληίδα θαη Ππληήξεζε:
ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ: Πάληα λα απνζπλδέεηε ην θαιώδην ξεύκαηνο από ηελ πξίδα θαη λα
αθήλεηε ην πξντόλ λα θξπώζεη εληειώο πξηλ ην θαζαξίζεηε.
• ΞΟΝΠΝΣΖ:
Γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο, θαζαξίζηε ην δίζθν πεξηζπιινγήο
ππνιεηκκάησλ (2) κεηά από θάζε ρξήζε.
1. Σξαβήμηε πξνο ηα έμσ ην δίζθν πεξηζπιινγήο ππνιεηκκάησλ θαη απνκαθξύλεηε ηπρόλ
ςίρνπια.
2. Δπαλαηνπνζεηήζηε ην δίζθν πεξηζπιινγήο ππνιεηκκάησλ κεηά ηνλ θαζαξηζκό.
• θνππίζηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πξντόληνο κε έλα θαζαξό, πγξό παλί.
• Με ρξεζηκνπνηείηε ζθιεξά θαζαξηζηηθά ή ζθνπγγάξηα γηα λα θαζαξίζεηε ην πξντόλ.
Γηα λα αθαηξέζεηε ην κπινθαξηζκέλν ςσκί:
ΞΟΝΠΝΣΖ: Σν ςσκί ζα είλαη δεζηό, αθαηξέζηε ην πξνζεθηηθά γηα λα απνθεπρζεί πηζαλό
έγθαπκα.
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ΞΟΝΠΝΣΖ: Μελ εηζάγεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα ζην εζσηεξηθό ηνπ πξντόληνο, θαζώο ππάξρεη
ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο.
1. Απνζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο από ηελ ειεθηξηθή πξίδα.
2. Υακειώζηε ην κνριό αλύςσζεο (3) θαη θξαηήζηε ηνλ ζε ρακειή ζέζε.
3. Αθαηξέζηε ηε κπινθαξηζκέλε θέηα ςσκηνύ από ηε θξπγαληέξα πξνζέρνληαο λα κελ
πξνθαιέζεηε δεκηά ζηα ζεξκαληηθά ζηνηρεία.
4. εθώζηε ην κνριό αλύςσζεο (3) πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε εθ λένπ ηε θξπγαληέξα.

ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΩΠΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΝ ΞΟΝΗΝΛΡΝΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ
ΔΟΩΞΑΗΘΖ ΝΓΖΓΗΑ 2002/96/ΔΘ.
ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα.
Μπνξεί λα δηαηεζεί ζε εηδηθά θέληξα δηαθνξνπνηεκέλεο ζπιινγήο πνπ νξίδνπλ νη δεκνηηθέο
αξρέο, ή ζηηο αληηπξνζσπείεο πνπ παξέρνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία. Η δηαθνξνπνηεκέλε δηάζεζε
κίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο επηηξέπεη ηελ απνθπγή πηζαλώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία από ηελ αθαηάιιειε δηάζεζε θαζώο θαη ηελ αλαθύθισζε πιηθώλ από
ηα νπνία απνηειείηαη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ. Γηα
ηελ επηζήκαλζε ηεο ππνρξεσηηθήο ρσξηζηήο δηάζεζεο, ην πξντόλ θέξεη ην ζήκα ηνπ
δηαγξακκέλνπ ηξνρνθόξνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ.
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