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Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 

που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε για μελλοντική αναφορά. 

Οποιαδήποτε εμπορική ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή μη συμμόρφωση με τις 

κάτωθι οδηγίες, οδηγεί σε ακύρωση της εγγύησης και ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία 

ευθύνη.  

 

Για την ασφάλειά σας, το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και 

κανονισμούς (Οδηγία Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Υλικά 

κατάλληλα για Τρόφιμα, Περιβάλλον).  

Πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι  

 

⚫ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ( συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών ) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν είναι υπό την επίβλεψη ή 

καθοδηγούνται σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 

ασφάλεια τους και κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν. Επιβλέπετε πάντα 

τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.  

⚫ Η θερμοκρασία στις προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να είναι υψηλή 

κατά τη λειτουργία.   

⚫ Μην αγγίζετε ποτέ τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.   

⚫ Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται.   

⚫ Σε περίπτωση εγκαύματος, ξεπλύνετε αμέσως με κρύο νερό και καλέστε γιατρό 

εάν κρίνετε απαραίτητο. 

⚫ Οι αναθυμιάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες για ζώα που έχουν ιδιαίτερα 

ευαίσθητο αναπνευστικό σύστημα, όπως τα πουλιά. Συμβουλεύουμε τους 

ιδιοκτήτες πουλιών να τα κρατούν μακριά από το χώρο μαγειρέματος. 

⚫ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Προορίζεται 

μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις 

και η εγγύηση δεν θα ισχύει όταν γίνεται χρήση της συσκευής σε: 

− Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα παρόμοια εργασιακά 

περιβάλλοντα 

− σε αγροκτήματα 
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− Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα παρόμοια περιβάλλοντα 

− Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια  

 

 

Πριν την πρώτη χρήση 
 

⚫ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα και εξαρτήματα από το 

εσωτερικό και εξωτερικό της συσκευής. 

⚫ Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή απευθείας επάνω σε εύθραυστες επιφάνειες 

(γυάλινο τραπέζι, τραπεζομάντιλο, γυαλισμένα έπιπλα κλπ.) ή σε μαλακές 

επιφάνειες όπως πετσέτες.  

⚫ Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής, μην την τοποθετείτε σε γωνία 

ή κοντά σε τοίχο. 

⚫ Φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.  

⚫ Τοποθετήστε προσεκτικά το καλώδιο ρεύματος, ανεξάρτητα από το αν 

χρησιμοποιείται ή όχι μια επέκταση, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να 

κινούνται ελεύθερα γύρω από το τραπέζι χωρίς να το τραβήξουν κατά λάθος. 

⚫ Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή κάτω από επιτοίχιο ντουλάπι ή ράφι ή κοντά σε 

εύφλεκτα υλικά όπως γρίλιες, κουρτίνες ή διακοσμητικά τοίχου. 

⚫ Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε τις πλάκες και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.  

⚫ Πιέστε το μπροστινό κλιπ συγκράτησης για να απελευθερώσετε την πλάκα 

ψησίματος, και πλύνετε σε τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. 

⚫ Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε την πλάκα, τοποθετήστε την ξανά στη θέση της και 

πιέστε μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ» που υποδεικνύει ότι η πλάκα 

έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της.  

⚫ Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες είναι σταθερές, σωστά τοποθετημένες και έχουν 

εφαρμόσει καλά στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο τις πλάκες που παρέχονται με 

τη συσκευή ή αγοράζετε μόνο από Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις.  
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Προθέρμανση 
⚫ Ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία και προθερμάνετε για 5-10 

λεπτά. 

⚫ Η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει όταν η συσκευή 

είναι έτοιμη, τότε μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα 

στην πλάκα. 

     

Προσοχή: Μην αγγίζετε ποτέ τις θερμές επιφάνειες (τις 

μεταλλικές επιφάνειες και την πλάκα ψησίματος) κατά τη 

χρήση, είναι πολύ ζεστές! 

 

⚫ Κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να αναδυθεί μια ελαφριά οσμή και ελάχιστος 

καπνός κατά τα πρώτα λεπτά λειτουργίας.  

⚫ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω τηλεχειριστηρίου ή εξωτερικού 

χρονοδιακόπτη.  

⚫ Για να προφυλάξετε την αντικολλητική επιφάνεια στις πλάκες ψησίματος, 

αποφεύγετε την υπερβολική προθέρμανση όταν η συσκευή είναι άδεια.  
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Ψήσιμο 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα για πληροφορίες σχετικά με τις 

ρυθμίσεις και τους χρόνους ψησίματος στα διάφορα είδη τροφίμων.  

⚫ Μη μεταφέρετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.   

⚫ Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε κάτω από τις πλάκες ψησίματος ένα μικρό δοχείο 

περισυλλογής (πιατάκι ή μπολ) των υγρών που ενδέχεται να τρέξουν κατά το 

μαγείρεμα.  

⚫ Για την αποφυγή βλάβης στις πλάκες ψησίματος, χρησιμοποιήστε τις μόνο με τη 

συσκευή για την οποία προορίζονται. (π.χ. μην τις τοποθετείτε επάνω σε φούρνο, 

ηλεκτρικές εστίες κλπ.) 

⚫ Μην τοποθετείτε μεταλλικά σκεύη στις επιφάνειες ψησίματος.   

⚫ Χρησιμοποιείτε πάντα ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα για να μην προκαλέσετε 

φθορά στις πλάκες.   

⚫ Μη χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις πλάκες και τα 

τρόφιμα που ψήνονται. 

⚫ Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.  

 

Μετά το ψήσιμο 
⚫ Μην αγγίζετε τις πλάκες όταν είναι ζεστές. Αφήνετε να κρυώσουν για τουλάχιστον 

2 ώρες σε θέση ψησίματος. 

⚫ Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μη βυθίζετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος ή τη 

συσκευή σε νερό. 

⚫ Μην τοποθετείτε τις ζεστές πλάκες ψησίματος κάτω από νερό ή επάνω σε 

εύθραυστες επιφάνειες. 

⚫ Μη μεταφέρετε τη συσκευή από τη λαβή.  

⚫ Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί σε κάθετη θέση.  
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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. 

 


