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Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.  

⚫ Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.  

⚫ H συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα χρήζοντα βοήθειας χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά πρέπει να 

επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.  

⚫ Για να λειτουργήσετε τη συσκευή πάντα τοποθετείτε την σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.  

⚫ Τοποθετείτε πάντα τη σχάρα επάνω στη βάση, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.  

⚫ Πριν εισάγετε το φις του θερμοστάτη στην ειδική υποδοχή της ψηστιέρας, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό. 

Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί, εάν είναι αναγκαίο.  

⚫ Πάντα ελέγχετε ότι το φις του θερμοστάτη έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχής της ψηστιέρας πριν συνδέσετε το φις στην 

πρίζα. Αντίστοιχα, πάντα γυρνάτε τον θερμοστάτη στη θέση «OFF», κατόπιν βγάλετε το φις από την πρίζα και τέλος 

αφαιρέστε το φις του θερμοστάτη από την υποδοχή της ψηστιέρας.  

⚫ Πάντα σβήνετε τη συσκευή και αφαιρείτε το καλώδιο πριν μετακινήσετε την ψηστιέρα.  

⚫ Μην βυθίζεται το καλώδιο παροχής ρεύματος ή το φις του θερμοστάτη σε νερό ή άλλο υγρό.  

⚫ Η ψηστιέρα πρέπει να χρησιμοποιείται με το φις του θερμοστάτη που παρέχεται. Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο σύνδεσης.  

⚫ Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις λαβές στα πλάγια της συσκευής. Σιγουρευτείτε πως η πλάκα της 

ψηστιέρας έχει κρυώσει εντελώς προτού πιάσετε.  

⚫ Αν χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη, μην τα αφήνετε να έρχονται σε επαφή με την πλάκα της ψηστιέρας.  

⚫ Κατά τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους, συνίσταται επαρκής εξαερισμός ή χρήση απορροφητήρα.  

⚫ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς , φροντίστε να βρίσκεται κάτω από κάποιου είδους σκέπαστρο.  

⚫ Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.  

⚫ Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή να είναι μπερδεμένο.  

⚫ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές εστίες, εστίες υγραερίου ή φούρνους, όταν αυτές είναι ζεστές.  

⚫ Αν το καλώδιο, η πρίζα ή η συσκευή υποστούν οποιαδήποτε βλάβη, απευθυνθείτε για έλεγχο και επιδιόρθωση στο 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Οποιαδήποτε επισκευή εκτός του καθαρισμού, θα πρέπει να πραγματοποιείται από 

εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρίας.  

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ «HEALTHY GRILL» ΤΗΣ ROHNSON 

1. Η μεγάλη αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος εξασφαλίζει αφενός υγιεινό μαγείρεμα διότι δεν απαιτείται η προσθήκη 

μαγειρικού λίπους, αφετέρου μεγάλη ευκολία στο καθάρισμα. Φυσικά απαιτείται, όπως και σε όλες τις αντικολλητικές 

επιφάνειες, η χρήση σκευών από καλής ποιότητας πλαστικό ή ξύλο. Η επιφάνεια με τις ραβδώσεις είναι κατάλληλη για 

κρέατα, πουλερικά, ψάρια κλπ. Ενώ η λεία επιφάνεια ενδείκνυται για φαγητά που απατούν λείες επιφάνειες, όπως κρέπες 

και λαχανικά.  

2. Η αντιθερμική βάση επιτρέπει την τοποθέτηση της ψηστιέρας επάνω στο τραπέζι.  

3. Το αφαιρούμενο ταψάκι υπολειμμάτων επιτρέπει τη συγκέντρωση των πλεοναζόντων υγρών (λίπη κλπ.), ενώ παράλληλα 

αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα και απλά.  

4. Τα αντιολισθητικά στηρίγματα προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα.  

5. Το γυάλινο καπάκι εμποδίζει το πιτσίλισμα.  

 

 

 

 

 



ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

α.  Αφαιρέστε τη συσκευή από την συσκευασία και απομακρύνετε τυχόν διαφημιστικές ετικέτες ή ταμπέλες.  

β.  Πλύνετε προσεκτικά τη σχάρα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Κατόπιν σκουπίστε την καλά.  

γ.  Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά συναρμολογημένη.  

δ.  Με μια χαρτοπετσέτα ελαφρώς ποτισμένη με λάδι, περάστε όλη την επιφάνεια ψησίματος.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Τοποθετήστε το ταψάκι υπολειμμάτων στη βάση.  

2. Ελέγξτε εάν η σχάρα έχει τοποθετηθεί σωστά και βεβαιωθείτε ότι η ψηστιέρα βρίσκεται πάνω σε μια επίπεδη και στεγνή 

επιφάνεια.  

3. Eισάγετε το φις του θερμοστάτη στην υποδοχή της ψηστιέρας.  

4. Βάλτε το φις του καλωδίου παροχής σε πρίζα 230V και γυρίστε τον διακόπτη να ανάψει η συσκευή.  

5. Προθερμάνετε την ψηστιέρα θέτοντας τη ρύθμιση για το ψήσιμο μπριζόλας για 10 περίπου λεπτά ευθυγραμμίζοντας τη 

ρύθμιση για το ψήσιμο μπριζόλας με τον διακόπτη θερμοκρασίας στο «On», μέχρι η φωτεινή ένδειξη του τελευταίου να 

σβήσει.  

6. Επιλέξτε τη θερμοκρασία ανάλογα με το τι προτείνεται στην ενότητα για τον οδηγό μαγειρέματος συνταγών.  

7. Μετά τη χρήση, γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση «Ο».  

8. Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής από την πρίζα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

⚫ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, καθώς γδέρνουν την αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος. Χρησιμοποιείτε 

μόνο ξύλινα ή καλής ποιότητας πλαστικά σκεύη.  

⚫ Μην αφήνετε πλαστικά σκεύη να έρχονται σε επαφή με την ζεστή επιφάνεια της πλάκας ψησίματος.  

⚫ Μετά τη χρήση, γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση «Ο», βγάλτε το φις του καλωδίου παροχής από την πρίζα και τέλος 

βγάλτε το φις του θερμοστάτη από την υποδοχή της ψηστιέρας. Πριν καθαρίσετε ή μεταφέρετε τη σχάρα, αφήστε να 

κρυώσει εντελώς.  

 

ΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ 

⚫ Μπορείτε να πλύνετε τη σχάρα στο πλυντήριο πιάτων ή απλά στο χέρι με σαπούνι και νερό. Επειδή η αντίσταση είναι 

καλυμμένη μπορείτε ακόμη και να βυθίσετε τη σχάρα σε νερό, προκειμένου να διευκολυνθείτε στον καθαρισμό της.  

⚫ Μετά από παρατεταμένο πλύσιμο της σχάρας στο πλυντήριο πιάτων , είναι πιθανό να εμφανιστούν στίγματα από άλατα. 

Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής. Για να απομακρύνετε τα άλατα, σκουπίστε με ένα υγρό πανί.  

⚫ Αν πλένετε συχνά τη σχάρα στο πλυντήριο πιάτων, περάστε την επιφάνεια ψησίματος με μια χαρτοπετσέτα ελαφρώς 

ποτισμένη με λάδι.  

⚫ Για να καθαρίσετε τη βάση χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και ένα μαλακό σφουγγάρι.  

 

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή σύρμα για να καθαρίσετε τη σχάρα και τη βάση, γιατί θα προκαλέσετε 

γρατζουνιές. 

 

ΤΑΨΑΚΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ  

⚫ Μπορείτε να πλύνετε το ταψάκι είτε στο πλυντήριο πιάτων είτε στο χέρι με σαπούνι και νερό.  

⚫ Για να απλουστεύσετε τη διαδικασία καθαρισμού, μπορείτε να στρώσετε πάνω στο ταψάκι λίγο αλουμινόχαρτο ή 

απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να συγκεντρώνονται εκεί τα λιπαρά.  

 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 



⚫ Εάν το φις του θερμοστάτη χρειάζεται καθάρισμα, σκουπίστε το με ένα ελαφρώς υγρό πανί. 

⚫ Πριν εισάγετε το φις του θερμοστάτη στη υποδοχή της ψηστιέρας, βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική προεξοχή του φις είναι 

απόλυτα στεγνή. Για να την στεγνώσετε σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.  

 

Προσοχή: Μην βυθίζετε το φις του θερμοστάτη ή το φις της ψηστιέρας σε νερό ή άλλο υγρό.  

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

⚫ Αποθηκεύστε το φις του θερμοστάτη σε ένα ασφαλές μέρος. Οποιοδήποτε χτύπημα ή πέσιμο μπορεί να προκαλέσει βλάβη. 

Αν διαπιστώσετε κάποια βλάβη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.  

⚫ Μετά τον καθαρισμό της ψηστιέρας σκουπίστε προσεκτικά, τοποθετήστε το ταψάκι και τη σχάρα στη θέση τους.  

⚫ Αποθηκεύστε σε επίπεδη επιφάνεια.  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

⚫ Η λεία επιφάνεια της ψηστιέρας ψήνει πιο γρήγορα από αυτήν με τις ραβδώσεις. Αυτό διευκολύνει όταν έχετε πολλά είδη 

τροφών και σε διαφορετικά στάδια.  

⚫ Συστήνεται να αλείφετε τα φαγητά με μαρινάτα της αρεσκείας σας προς το τέλος του ψησίματος, αντί για το τέλος. Ειδικά 

όταν η μαρινάτα περιέχει ζάχαρη, γιατί διαφορετικά δίνει μια καμένη όψη και στην ουσία από μέσα τα φαγητά είναι 

άψητα.   

⚫ Εάν πρόκειται να ψήσετε πολλά είδη, φροντίζετε να καθαρίζετε τακτικά το ταψάκι υπολειμμάτων. Εάν ψήσατε ψάρια ή 

θαλασσινά, περάστε τη σχάρα με χυμό λεμονιού για να μην εισχωρήσει η μυρωδιά τους στα επόμενα ψητά σας.  
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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. 

 

 

 


