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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 

EINAI ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

• Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Κρατήστε 

τις για μελλοντική αναφορά. 

• Αυτές οι οδηγίες και η ίδια η συσκευή παρέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, 

που πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τη 

μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή για 

εσφαλμένες ρυθμίσεις.  

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

•  Πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή 

και το καλώδιο τροφοδοσίας. Μικρά παιδιά (3-8 ετών) πρέπει επίσης να κρατούνται 

μακριά από τη συσκευή εκτός και αν επιτηρούνται συνεχώς από ενήλικα. Η 

συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και 

από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται 

προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευή 

έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 

συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να 

γίνεται από παιδιά αν δεν επιτηρούνται. 

•  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καυτή επιφάνεια: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, 

η θερμοκρασία της επιφάνειας μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Χρησιμοποιείτε πάντα 

τις χειρολαβές ή γάντια αν είναι απαραίτητο. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

•  Για την αποφυγή τραυματισμού χρησιμοποιείτε γάντια για να ανοίξετε και να 

εγκαταστήσετε τη συσκευή.  

•  Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νερού (εάν υπάρχει) και των 

ηλεκτρικών συνδέσεων, καθώς και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από 

εξειδικευμένο τεχνικό. Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα μέρος της συσκευής 

εκτός εάν αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε τα παιδικά μακριά από το χώρο 

εγκατάστασης. Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί 

ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή, 

επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας. Όταν 

ανοίξετε τη συσκευασία της συσκευής, τα απορρίμματα συσκευασίας (πλαστικά, μέρη από 

αφρώδες υλικό κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η 

συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε 

λειτουργία εγκατάστασης – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε 

ότι η συσκευή δεν ακουμπά επάνω στο καλώδιο. 

- κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 



•  Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή σταθερή επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκο ή 

τραπέζι. Κρατήστε τη συσκευή  μακριά από την άκρη της επιφάνειας εργασίας. 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευής κοντά σε εστίες θερμότητας – Κίνδυνος πυρκαγιάς. 

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε μέρος με επαρκή εξαερισμό. 

•  Μη φυλάσσετε εύφλεκτα υλικά όπως αλκοόλ, βενζίνη ή σπρέι κοντά στη συσκευή – 

Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

•  Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου είναι ίδια με την τάση που 

αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. 

•  Πρέπει το βύσμα να είναι προσβάσιμο ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεση της 

συσκευής από την τροφοδοσία ρεύματος και η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη 

σύμφωνα με τους  εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας. 

•  Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω 

ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχουν εξ αποστάσεως. Ο χρήστης δεν πρέπει να έρχεται σε 

επαφή με τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα 

χέρα ή ξυπόλητοι. Μη λειτουργείτε τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φις, αν 

δυσλειτουργεί ή αν έχει υποστεί ζημιά. 

•  Για την αποφυγή τραυματισμού, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάσει βλάβη, 

θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας.   

•  Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου ή να 

ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες. 

•  Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν βγάλετε το φις από την πρίζα. 

•  Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο.  

•  Προσέξτε να αποφύγετε τυχόν διαρροή στις ηλεκτρικές συνδέσεις. 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

•  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού 

χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως. 

•  Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: 

χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας. 

Αγροκτήματα. από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, ξενώνες κλπ. 

•  Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 



•  Μη βυθίζετε το σώμα της συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό – 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 

•   Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δε λειτουργείτε τη συσκευή.  

•  Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν βγάλετε το φις από την πρίζα. 

•  Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Πάντοτε 

σβήνετε και αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία εάν παραμείνει χωρίς επίβλεψη 

και προτού συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αλλάξετε εξαρτήματα, προσεγγίσετε 

εξαρτήματα που μετακινούνται κατά τη χρήση ή καθαρίζετε. Για να αποσυνδέσετε, σβήστε 

τη συσκευή, κρατήστε το φις και αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα. Μην τραβάτε 

απότομα το καλώδιο. 

•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη συσκευή. 

•  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή παραμένει ζεστή για λίγα λεπτά ακόμα μετά από κάθε 

χρήση. 

•  Η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να γίνει πολύ υψηλή όταν η 

συσκευή λειτουργεί. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες και αφήνετε να κρυώνει η 

συσκευή πριν την αγγίξετε, ή αγγίξετε τα αποσπώμενα μέρη και τα εξαρτήματά της. 

 

•  Όταν βάλετε το φις στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η κόκκινη ενδεικτική 

λυχνία. 

•  Πριν τη πρώτη χρήση της συσκευής, λειτουργήστε τη μία φορά χωρίς φαγητό στο 

εσωτερικό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη συσκευή. 

•  Ποτέ μην αφήνετε μια σπάτουλα ή λαβίδες στην πλάκα μαγειρέματος όταν είναι 

ζεστή. 

•  Λειτουργείτε τη συσκευή πάντα σε οριζόντια θέση. 

•  Εάν αρχίσει να διαφεύγει ο καπνός από τη συσκευή, σταματήστε αμέσως το ψήσιμο. 

•  Καθώς το ψωμί μπορεί να καεί, μην χρησιμοποιείτε συσκευή κοντά ή κάτω από 

κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά. 

•  Αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί μετά το ψήσιμο για να αποφύγετε τυχόν 

τραυματισμούς. 

•  Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την κεντρική τροφοδοσία, στρέψτε το 

διακόπτη θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θέση ρύθμισης θερμοκρασίας και αφαιρέστε το 

φις από την πρίζα. 



•  Μη χρησιμοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος αν 

η επιφάνεια της πλάκας είναι ραγισμένη - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

•  Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τις πλάκες στη  θέση τους. 

•  Χρησιμοποιείτε μόνο τις πλάκες που παρέχονται. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

•  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και 

αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό ή απορρυπαντικά ψεκασμού στη 

συσκευή – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

•  Σκουπίστε τη βάση, το μπουτόν ρύθμισης θερμοκρασίας και τα ποδαράκια με ένα 

υγρό πανί. Όλα τα αφαιρούμενα μέρη μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό. Μετά το 

πλύσιμο ξεπλύνετε και στεγνώστε αμέσως προσεκτικά. 

•  Μην καθαρίζετε τη συσκευή με εύφλεκτα υλικά. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά 

καθαριστικά για το καθαρισμό της συσκευής. ΜΗ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο 

υγρό. 

 

 

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Άνοιγμα άνω μέρους συσκευής 180° (για ψήσιμο στο γκριλ) 

 

2. Κάτω μέρος συσκευής 

 

3. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 

 

4. Λυχνία θερμοκρασίας 

 

5. Διπλής όψης πλάκες ψησίματος 

 

6. Κανάλι απομάκρυνσης λίπους 

 

7. Εργονομική χειρολαβή 

 

8. Κλιπ ασφάλισης πλακών 

 

9. Θέση τυλίγματος καλωδίου και πόδια 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής. 

 

 Έχετε επιλέξει μια αποτελεσματική συσκευή υψηλής απόδοσης.  

 

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από μη σωστή 

χρήση της συσκευής. 

 

Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να περιγράφει διαφορετικά μοντέλα. 

 

Οποιαδήποτε διαφορά είναι σαφώς προσδιορισμένη. 

 

Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης με τη συσκευή σας. Εάν η συσκευή πωληθεί ή 

μεταφερθεί σε άλλο άτομο, βεβαιωθείτε ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα παραλάβει  και το 

εγχειρίδιο χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και εξοικειωθείτε με αυτές τις 

συστάσεις πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Έχουν γραφτεί για τη 

δική σας ασφάλεια καθώς και για την ασφάλεια άλλων. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε τη συσκευή 

μακριά από το νερό και μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε πισίνα ή σιντριβάνι.  

Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή.   

Μην αφήνετε τη συσκευή έξω κατά τη διάρκεια καταιγίδας.  

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, 

θερμοανθεκτική επιφάνεια.  
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

1.Καθαρίστε τις πλάκες με ένα μαλακό πανί και ένα ήπιο αραιωμένο απορρυπαντικό. 

Σκουπίστε προσεκτικά και στη συνέχεια στεγνώστε. 

2. Συνδέσετε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα. 

3. Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη. 

Κατά τη πρώτη χρήση ενδέχεται να εξέλθει καπνός από τη συσκευή. Αυτό είναι 

φυσιολογικό.  

4. Μετά από  4-5 λεπτά, σβήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει. 

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

Ρύθμιση θερμοκρασίας 

Στρέψτε το θερμοστάτη στο επιθυμητό επίπεδο.  

1 - Προθέρμανση / Ξαναζέσταμα 

2 – Σάντουιτς (χρήση ως τοστιέρα) 

3- Μέγιστη θερμοκρασία-Μαγείρεμα / Ψήσιμο στο γκριλ 

 

Λειτουργία μαγειρέματος 

 

Χρήση της συσκευής ως τοστιέρα (A) 

 

• Βάλτε το φις στην πρίζα, ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία 

ψησίματος και προθερμάνετε τη συσκευή. Όταν η λυχνία σβήσει, σημαίνει ότι η συσκευή 

έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

• Αλείψτε με βούτυρο την εξωτερική επιφάνεια του τοστ ή του σάντουιτς και κλείστε απαλά 

το άνω μέρος της συσκευής.  

• Η διάρκεια ψησίματος εξαρτάται από τα υλικά που έχετε τοποθετήσει καθώς και την 

προσωπική σας προτίμηση.  Η συσκευή ψήνει τα υλικά ταυτόχρονα και από τις 2 πλευρές. 

• Δεν είναι απαραίτητο να αλείφετε με βούτυρο την εξωτερική επιφάνεια του ψωμιού 

καθώς η συσκευή διαθέτει αντικολλητικές πλάκες ψησίματος  από γρανίτη. 

 

Χρήση της συσκευής ως γκριλ 

Ψήσιμο επαφής (B) 

• Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση 3 και προθερμάνετε τη συσκευή. 



• Τοποθετήστε το φαγητό στην κάτω επιφάνεια μαγειρέματος και κλείστε τη συσκευή. 

• Δε χρειάζεται να γυρίσετε το φαγητό.  

• Μετά τον επιθυμητό χρόνο ψησίματος, ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι και συλλέξτε τα 

τρόφιμα χρησιμοποιώντας μια ξύλινη σπάτουλα. 

Ψήσιμο στην κάτω πλάκα (C) 

• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. 

• Τοποθετήστε τη τροφή στην κάτω πλάκα ψησίματος. 

• Τραβήξτε το επάνω κάλυμμα σε όρθια θέση και ανοίξτε κατά 90 °. 

• Το ψήσιμο μπορεί να πραγματοποιηθεί έχοντας την άνω πλάκα ανοιχτή. 

• Γυρίστε και συλλέξτε τα τρόφιμα στην πλάκα χρησιμοποιώντας μια ξύλινη σπάτουλα. 

 

 

 

Ψήσιμο στο γκριλ (BBQ) (D) 

• Για να αυξήσετε την επιφάνεια μαγειρέματος, μπορείτε να ανοίξετε το επάνω κάλυμμα 

προς τα πίσω κατά 180 °, ώστε να έχετε μια ευρεία επιφάνεια για το μαγείρεμα. 

• Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα με κλίση 45 °. Τώρα μπορείτε να τραβήξετε το επάνω κάλυμμα 

για να απελευθερώσετε την κίνηση που σας επιτρέπει να ανοίξετε τις πλάκες κατά 180 °. 

• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. 

• Μπορείτε να τοποθετήσετε φαγητό και στις δύο επιφάνειες όπου λειτουργούν 

ταυτόχρονα. 

• Γυρίστε και συλλέξτε τα τρόφιμα στην πλάκα χρησιμοποιώντας μια ξύλινη σπάτουλα. 

H λυχνία θα ανάβει και θα σβήνει κατά τη διάρκεια λειτουργίας υποδηλώνοντας ότι η 

συσκευή διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασίας.  

Ποτέ μην αγγίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής καθώς θερμαίνονται κατά τη 

λειτουργία. Χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή για να ανοίξετε το άνω μέρος της συσκευής. 

Ενδέχεται να εξέλθει ατμός την ώρα που ανοίγετε το άνω μέρος της συσκευής ή κατά τη 

διάρκεια χρήσης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την ώρα που αφαιρείτε το φαγητό 

από τη συσκευή. 

Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι και αφαιρέστε τα τρόφιμα χρησιμοποιώντας πλαστικά ή 

ξύλινα σκεύη για να αποφύγετε την καταστροφή της επικάλυψης της πλάκας. Ποτέ μην 

χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη όπως λαβίδες, πιρούνια ή μαχαίρια, καθώς αυτά 

μπορεί να βλάψουν την επικάλυψη της πλάκας. 

 

 



Μαγείρεμα με ίσια πλάκα και πλάκα γκριλ 

 

Είδος 
τροφής 

Επίπεδο θερμοκρασίας 
(από 1 
μέχρι max) 

Χρόνος 
(συμπεριλαμβάνεται ο 
χρόνος προθέρμανσης) 

Χρόνος (δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο 
χρόνος προθέρμανσης  
π.χ. όταν οι πλάκες 
είναι ακόμα ζεστές) 

Βοδινό 
κρέας 

3-max 8-10 λεπτά 3-4 λεπτά 

Αρνίσιο 
κρέας 

3-max 8-10 λεπτά 3-4 λεπτά 

Πουλερικά 3 8-10 λεπτά 3-4 λεπτά 

Ψάρι 2-3 6-7 λεπτά 1-3 λεπτά 

Αυγά 
(ίσιες 
πλάκες) 

2-3 6-7 λεπτά 2-3 λεπτά 

Λαχανικά 3-max 6-7 λεπτά 1-2 λεπτά 

 

 

Οι επίπεδες πλάκες είναι κατάλληλες για pancakes και τοστ. 

ΟΙ πλάκες γκριλ είναι κατάλληλες για μπριζόλες, κεμπάπ και σάντουιτς. 

Όταν προθερμαίνονται, οι πλάκες πρέπει να είναι κλειστές. 

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενδέχεται να έχει μικρή οσμή και μπορεί 

να εξέλθει λίγος καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και κοινό σε συσκευές με μη κολλητική 

επιφάνεια. 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Πριν την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε προσεκτικά όλα τα μέρη της 

συσκευής. Μόλις τελειώσετε το μαγείρεμα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε 

το για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την αγγίξετε. 

Οι πλάκες ψησίματος πλένονται στο χέρι. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα όπως 

μαχαίρια κατά το καθαρισμό καθώς θα καταστραφεί η αντικολλητική επίστρωση γρανίτη. 

Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινα σκεύη.  

Εάν έχετε μαγειρέψει θαλασσινά, σκουπίστε την πλάκα μαγειρέματος με χυμό λεμονιού για 

να αποτρέψετε τη μεταφορά της γεύσης θαλασσινών στην επόμενη συνταγή. 

Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, το μπουτόν θερμοκρασίας μπορούν να καθαριστούν 

με ένα  μαλακό, στεγνό πανί.  

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά και συρμάτινα σφουγγάρια. Ανάμεσα στις 

συνταγές, αφαιρέστε την περίσσεια της τροφής μέσα από το κανάλι απομάκρυνσης λίπους 

και στη συνέχεια σκουπίστε κάθε υπόλειμμα με χαρτοπετσέτα προτού προχωρήσετε στην 

επόμενη συνταγή. Μην αφήνετε ποτέ τα πλαστικά σκεύη σε επαφή με τις πλάκες 

ψησίματος της συσκευής. 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά πριν αποθηκεύσετε. 



Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από το εξωτερικό μέρος τη συσκευής ψησίματος.  

Ποτέ μην βυθίζετε το φις, το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


