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 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Επεξήγηση Ειδικών Σημάνσεων 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Υποδεικνύει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία, αν δεν 
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Η χρήση της 
προειδοποιητικής αυτής λέξης περιορίζεται μόνο σε ακραίες καταστάσεις. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Υποδεικνύει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία, αν δεν 
αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ – Υποδεικνύει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία, αν δεν 
αποφευχθεί, είναι πιθανό να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά ιδιοκτησίας 
ή στο προϊόν. Προειδοποιεί, επίσης, για μη ασφαλείς χρήσεις του προϊόντος. 

 
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, πάντα 
τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ. 

 

!!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, 

ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού: 

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 
και παιδιών) με μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαμηλή νοητική 
ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Η χρήση της συσκευής από τα 
παραπάνω άτομα επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη και οδηγία κάποιου 
ατόμου υπευθύνου για την ασφάλειά τους. 

• Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 

• Πάντα χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω σε επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη 
θερμότητα επιφάνεια. 

• Η θερμοκρασία των επιφανειών με τις οποίες μπορεί να έρθει σε επαφή το 
άτομο είναι πολύ υψηλή, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 
Σιγουρευτείτε ότι δεν αγγίζετε αυτές τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. 

• Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο.  Κρατήστε τουλάχιστον 
10-15 εκατοστά απόσταση από κάθε πλευρά της συσκευής για να επιτρέπεται η 
επαρκής κυκλοφορία του αέρα. 

• Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε εστία γκαζιού ή ηλεκτρική εστία, ή 
μέσα ή πάνω σε αναμμένο φούρνο ή άλλη πηγή θερμότητας. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή να έρχεται σε επαφή με κουρτίνες, ταπετσαρίες τοίχου, 
ρούχα, πετσέτες, ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατά τη λειτουργία της. 

• Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες του προϊόντος. Μην μετακινείται το προϊόν 
όσο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Αφήστε να κρυώσει καλά πριν το πιάσετε. 

• Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν προτείνονται γι αυτό το προϊόν ή δεν 
πωλούνται από τον κατασκευαστή. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλα υγρά. 
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• Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Αν το προϊόν πέσει 
σε νερό, αποσυνδέστε αμέσως από την πρίζα. Μην αγγίζετε / βάζετε τα χέρια 
σας στο νερό. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Η 
συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή 
τηλεχειριστήριο. 

• Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος στο σημείο όπου συνδέεται με το 
προϊόν, καθώς μπορεί να ξεφτίσει και να κοπεί. 

• Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα με βρεγμένα χέρια. 

• Κρατήστε το προϊόν και το καλώδιο του μακριά από θερμές επιφάνειες. 

• Ποτέ μην λειτουργείτε το προϊόν με χαλασμένο καλώδιο ή φις, αν το προϊόν δεν 
λειτουργεί σωστά, αν σας έχει πέσει, έχει υποστεί κάποια ζημιά ή έχει εκτεθεί 
σε νερό ή άλλα υγρά. 

• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από 
τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις ή παρόμοια 
εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

 

!!  ΠΡΟΣΟΧΗ—Για να μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή τη 

ζημιά ιδιοκτησίας ή στο προϊόν: 

• Αυτό το προϊόν προορίζεται για εσωτερική, μη βιομηχανική, μη εμπορική, 
οικιακή χρήση ως παρασκευαστής σάντουιτς και ως υγιεινό γκριλ. Μην το 
χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

• Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από σημεία όπου μπορεί να 
τραβηχτεί ή να σκοντάψετε πάνω του ( π.χ. από τη γωνία του τραπεζιού ή του 
πάγκου ). 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
• Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώματος, όταν 

χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, μη λειτουργείτε και άλλη συσκευή υψηλής 
τάσης στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα. 

• Με αυτή τη συσκευή παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο 
επέκτασης δεν συνίσταται για χρήση στο συγκεκριμένο προϊόν, αλλά αν πρέπει 
οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί:  

− Η ενδεικτική ηλεκτρική τάση του καλωδίου που πρέπει να είναι τουλάχιστον 
όσο υψηλή όσο ήταν και του καλωδίου της συσκευής.  

− Τακτοποιήστε το καλώδιο επέκτασης έτσι ώστε να μην κρέμεται από σημεία 
όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος ή να σκοντάψετε πάνω του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρη της συσκευής 

 
                                                     

                             
 
 
 
                               
 

Χρήση 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να μαγειρέψετε ή να 
ξεπαγώσετε κατεψυγμένα τρόφιμα. Όλα τα τρόφιμα πρέπει να έχουν ξεπαγώσει 
τελείως πριν να ψήσετε σε αυτό το προϊόν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρήσεων του συγκεκριμένου προϊόντος 
μπορεί να παραχθεί λίγος καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα υποχωρήσει με τη 
χρήση. 

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και Συντήρηση».   

2. Πιέστε στο τελείωμα του κλιπ κλειδώματος κοντά στη λαβή για να ξεκλειδώσετε 
το προϊόν. 

3. Ανοίξτε τραβώντας τη λαβή προς τα πάνω. 

4. Κλείστε τις πλάκες και ανάψτε τη συσκευή συνδέοντας στην πρίζα. Βεβαιωθείτε 
ότι η ενδεικτική λυχνία ανάβει πορτοκαλί. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Οι πλάκες ψησίματος και οι μεταλλικές επιφάνειες της 
συσκευής θα φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. Για να αποφύγετε κάποιο έγκαυμα, φοράτε γάντια ανθεκτικά στη 
θερμότητα και ακουμπάτε μόνο το μαύρο τμήμα της λαβής. 

Πράσινη ένδειξη 

Κόκκινη ένδειξη 

Άνω κάλυμμα 

Κλιπ Κλειδώματος 
Κάτω κάλυμμα 

Θερμαινόμενες πλάκες 

Διακοσμητικό 
κάλυμμα 
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5. Αφού η μονάδα προθερμαθεί για περίπου 5 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία 
ετοιμότητας θα ανάψει πράσινο, υποδεικνύοντας έτσι ότι το προϊόν είναι έτοιμο 
για χρήση. 

6. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να σηκώσετε την πάνω πλάκα. Τοποθετήστε τα 
τρόφιμα στην κάτω πλάκα χρησιμοποιώντας ξύλινα ή πλαστικά σκεύη ανθεκτικά 
στη θερμότητα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη με αυτή τη συσκευή, καθώς θα 
γρατζουνίσουν και θα χαλάσουν την αντικολλητική επίστρωση των πλακών. 

7. Χρησιμοποιήστε και πάλι τη λαβή για να κατεβάζετε και να ακουμπήσετε την 
επάνω πλάκα πάνω στα τρόφιμα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Ο χρόνος ψησίματος για διαφορετικά τρόφιμα εξαρτάται από το είδος και 
το πάχος του τρόφιμου. 

• Τα τρόφιμα πρέπει να ψήνονται καλά πριν την κατανάλωσή τους. 

8. Όταν τα τρόφιμα έχουν ψηθεί όπως επιθυμείτε, σηκώστε τη λαβή για να 
ανοίξετε τις πλάκες, και στη συνέχεια βγάλτε τα τρόφιμα χρησιμοποιώντας τα 
σκεύη που προαναφέρθηκαν. Εάν επιθυμείτε περισσότερο ψήσιμο, κλείστε τις 
πλάκες για να διατηρήσετε την θερμότητα. 

9. Επαναλάβετε τα βήματα 7-9 μέχρι το ψήσιμο να ολοκληρωθεί, βάζοντας λάδι 
μαγειρέματος όπου χρειάζεται. 

10. Απενεργοποιήστε το προϊόν αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την 
πρίζα. 

11. Όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, καθαρίστε και στεγνώστε τη. 

12. Ασφαλίστε τη συσκευή στη θέση κλειδώματος πιέζοντας το τελείωμα του κλιπ 
κλειδώματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της  λαβής. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

• Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε από την πρίζα και περιμένετε μέχρι η 
συσκευή και οι πλάκες να κρυώσουν εντελώς. 

• Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί 
εξασφαλίζοντας όμως ότι δεν περνάει υγρασία, λάδι ή γράσο στις εγκοπές 
ψύξης. 

• Μην καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής με τραχύ σφουγγάρι 
ή σύρμα καθώς αυτό μπορεί να χαλάσει το φινίρισμα. 

• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 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. 
 
 


