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Συγχαρητήρια!  
 
Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας. 
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις 
εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να το τοποθετήσετε με επιτυχία. 
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Πριν ξεκινήσετε... 
 
 
Σωστή χρήση του προϊόντος 
 
Όταν χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται 
στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις 
ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο διάθεσής της. 
 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για ψήσιμο τροφίμων (κρέας, ψάρι, λαχανικά κ.λπ.) και 
για χρήση αποκλειστικά και μόνο σε εξωτερικούς χώρους. 
 
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. 
 
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη 
χρήση ή η τροποποίηση της συσκευής ή η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν 
δοκιμαστεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες 
ζημιές! 
 
Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη και δεν περιλαμβάνεται σε 
αυτές τις οδηγίες θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή 
από τη νομική του ευθύνη. 
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Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται; 
 
Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις 
προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα 
ακόλουθα σύμβολα: 

 

  

 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες 
τις οδηγίες ασφαλείας 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή 
σοβαρούς τραυματισμούς. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή 
σοβαρούς τραυματισμούς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού! 
Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή! 
Κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές. 

 

Σημείωση: 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν 
να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται. 
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Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας  
 
 Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. 

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Οποιαδήποτε αλόγιστη χρήση 
δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα και προσωπικούς 
τραυματισμούς.  

 Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν έχετε 
αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα 
αγοράς. Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε 
μέρη όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.  

 Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. 
 Προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτή τη συσκευή με ασφάλεια, ο χρήστης θα 

πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης, προτού 
χρησιμοποιήσει τη συσκευή για πρώτη φορά. 

 Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας! Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να 
προκληθούν επιβλαβή αποτελέσματα για εσάς και για άλλους. 

 Φυλάξτε όλες τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας 
για μελλοντική αναφορά. 

 Αν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, πρέπει να του 
παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. 

 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Αν το προϊόν 
ή ένα εξάρτημα του προϊόντος είναι ελαττωματικό, πρέπει να τεθεί εκτός 
λειτουργίας και να απορριφθεί με τον κατάλληλο τρόπο. 

 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, 
ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. 

 Να διασφαλίζετε πάντα ότι μία συσκευή που έχει απενεργοποιηθεί δεν μπορεί να 
τεθεί πάλι σε λειτουργία κατά λάθος. 

 Μη χρησιμοποιείτε συσκευές των οποίων ο διακόπτης 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν λειτουργεί σωστά. 

 Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή! Φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρος 
όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς για 
τους οποίους δεν προορίζεται. 

 Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε 
σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή αν 
νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή 
παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις, η σωματική και 
νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση. 

 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 
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 Να συμμορφώνεστε πάντα με όλους τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς 
ασφαλείας, υγείας και εργασίας. 

 
Ηλεκτρολογική ασφάλεια  
 
 Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε πρίζα η οποία έχει εγκατασταθεί και 

γειωθεί σωστά. 
 Η ασφάλεια πρέπει να είναι ένας αυτόματος διακόπτης ρεύματος διαρροής με 

μετρούμενη ένταση διαρροής όχι πάνω από 30 mA. 
 Πριν συνδέσετε την συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι αυτή 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σύνδεσης της συσκευής. 
 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός των καθορισμένων ορίων τάσης 

και έντασης ρεύματος (βλ. πινακίδα τύπου). 
 Μην αγγίζετε το φις ηλεκτρικού ρεύματος με βρεγμένα χέρια! Πάντοτε να βγάζετε 

το φις από την πρίζα τραβώντας το από το σώμα του και όχι από το καλώδιο. 
 Μη λυγίζετε, συνθλίβετε, τραβάτε ή πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

Προστατεύετε το καλώδιο από αιχμηρά άκρα, έλαια και θερμότητα. 
 Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να ανυψώσετε την συσκευή ή για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον προβλεπόμενο. 
 Ελέγξτε το φις και το καλώδιο πριν από κάθε χρήση. 
 Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, αποσυνδέστε αμέσως το φις. Ποτέ 

μη χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο. 
 Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το φις έχει αφαιρεθεί από την 

πρίζα. 
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο 

ρεύματος. 
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσυνδέσετε από 

την πρίζα. 
 Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν το μεταφέρετε. 
 

Οδηγίες ασφαλείας  
 
 Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά και από άτομα με 

περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή από άτομα 
χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και γνώση. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  
 Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά. 
 Όλα τα μέρη της συσκευής πρέπει να συναρμολογηθούν σωστά. 
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 Χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην τη χρησιμοποιείτε 
ποτέ σε κλειστούς χώρους. 

 Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή υπό συνθήκες υγρασίας ή υπό βροχή. 
 Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί κοντά σε πισίνες ή συνδέσεις νερού. 
 Μην την χρησιμοποιείτε ως θερμάστρα. 
 Η ασφαλής χρήση της συσκευής εξασφαλίζεται μόνο όταν είναι συναρμολογημένη 

και τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. 
 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κάρβουνα ή άλλα καύσιμα σε αυτήν τη συσκευή. 
 Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας 70 cm από εύφλεκτα υλικά. 
 Η ψηστιέρα αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες και δεν πρέπει να μετακινείται 

κατά τη λειτουργία. 
 Να φοράτε πάντα γάντια ψηστιέρας κατά το ψήσιμο. 
 Μην καλύπτετε ποτέ την συσκευή με αλουμινόχαρτο ή παρόμοιο υλικό κατά το 

ψήσιμο. 
 Η λεκάνη συλλογής λίπους πρέπει να είναι στη θέση της ανά πάσα στιγμή κατά τη 

λειτουργία της συσκευής. 
 Καθαρίζετε τακτικά τη λεκάνη συλλογής λίπους. 
 Το θερμαντικό στοιχείο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά. 
 Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμά εξαρτήματα. 
 Μην καθαρίζετε την συσκευή μέχρι η συσκευή να κρυώσει πλήρως. 
 
Συναρμολόγηση 

 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού! Κίνδυνος κοπής 
Έχει ληφθεί κάθε είδους μέριμνα στο εργοστάσιο ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν αιχμηρές άκρες στην παρούσα 
μονάδα. Προσέξτε κατά τον χειρισμό των μεμονωμένων 
εξαρτημάτων της παρούσας μονάδας ψησίματος ώστε να 
αποφευχθούν ατυχήματα και τραυματισμοί κατά τη συναρμολόγηση 
και τη θέση σε λειτουργία της μονάδας. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κίνδυνος ζημιάς στην συσκευή! 
Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, προκαλείται κίνδυνος! Το προϊόν 
πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και επαρκώς ανθεκτική 
επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επαρκώς ανθεκτική, κινδυνεύει 
η σταθερότητα του προϊόντος. 
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► Συναρμολόγηση - σελ. 12 

- Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη και επαρκώς ανθεκτική επιφάνεια 
(► Συναρμολόγηση - σελ. 12). 

- Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. 

 Αποσυναρμολογήστε με την αντίστροφη σειρά. 
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Λειτουργία  

 

 

- Ρυθμίστε το περιστρεφόμενο κουμπί στην επιθυμητή θερμοκρασία και αφήστε 
την συσκευή να προθερμανθεί για περίπου 20 λεπτά. 

- Μετά το ψήσιμο, ρυθμίστε το περιστρεφόμενο κουμπί στο [0] και αφήστε την 
συσκευή να κρυώσει πλήρως. 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Κίνδυνος πυρκαγιάς! Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπτύξει πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες και δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη χρήση 
της! 
Κρατήστε παιδιά και ζώα μακριά από τη συσκευή! 
Μην τη χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους! 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Κίνδυνος πυρκαγιάς! Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη λεκάνη 
συλλογής λίπους και το κάτω μέρος της συσκευής για συσσώρευση 
λίπους. 
Αφαιρείτε την περίσσεια λίπους για να μην ανάψει φωτιά στο κάτω 
μέρος της συσκευής. 
Μην απλώνετε αλουμινόχαρτο στη λεκάνη συλλογής λίπους. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Εάν υπάρξει ανάφλεξη, μη 
χρησιμοποιήσετε νερό για να σβήσετε τη φωτιά. Βάλτε την συσκευή 
στο off (απενεργοποίηση). Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Κίνδυνος πυρκαγιάς! Φοράτε πάντα γάντια ψησταριάς κατά το 
ψήσιμο.  
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Καθαρισμός και συντήρηση  

 Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από 
την παροχή ρεύματος και αφήστε να κρυώσει πλήρως σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

 Μη βυθίσετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 
 Για να ξεσκονίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα 

ελαφρώς νωπό πανί για την απομάκρυνση των λεκέδων.   
 Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, ισχυρά μέσα καθαρισμού ή στιλβωτικά για 

τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, εφόσον είναι πιθανόν να 
προκληθούν φθορές στην επιφάνειά της. 

 Σκουπίστε την συσκευή με σαπούνι και νερό.  
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Αποθήκευση 
 
 

 
 Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής. 
 Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση. 
 Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, 

προστατεύοντας την από τη σκόνη. 
 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού! 
Οι επισκευές που εκτελούνται από μη επαγγελματίες ενδέχεται να 
καταστήσουν τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή. Κάτι τέτοιο 
θέτει σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας. 

 

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επικοινωνήστε απευθείας με το 
κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες 
ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις. 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Κίνδυνος τραυματισμού! 
Αποθηκεύστε την συσκευή με τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή 
της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή! 
Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία. 
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Τεχνικά στοιχεία 
 

Κατανάλωση ενέργειας : μεγ.2200W 
Τροφοδοσία ηλ. ρεύματος : 230V∼ , 50Hz 
Βαθμός προστασίας  Ι 
Κατηγορία προστασίας  IPX4 

 
 
Απόρριψη της συσκευής  
 

  

 
 
 
 
 

 

Απόρριψη της συσκευασίας 

  

 

 

  

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με 
αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. 
Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης. 

Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να 
απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει 
να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία. 

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις 
δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο 
παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες 
μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να 
αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον. 
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Εγγύηση  

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, 
εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.   
Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση 
ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές 
επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν 
σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από 
την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. 
Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν 
σημαντικές υποδείξεις. 
Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την 
απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας 
αγοράς.  
 

Υποδείξεις : 

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν 
η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός. 

2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης 
παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς. 

 

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε  μαζί 
σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα: 

- Απόδειξη αγοράς 
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα 
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή   

αναφορά του ελαττώματος. 
 

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, 
αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις 
κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.  

 
Εισαγωγέας: 
Praktiker Hellas Α.Ε. 
Πειραιώς 176-177 78  
Ταύρος, Αθήνα 
www.praktiker.gr 

http://www.praktiker.gr/
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