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ΟΔΗΓΙΕΣ  Χ ΡΗ ΣΗ Σ  

 

Ψηστιέρα - BBQ 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ R-256 

 

 

 

               

 
 
 
 
 
 

 

Για να διασφαλιστεί  η γρήγορη και ασφαλής  χρήση του προϊόντος , καθώς  και η 

ικανοποίησή  σας , θα  πρέπει να διαβάσετε  προσεκτικά  τις  παρακάτω  οδηγίες  πριν  

ξεκινήσετε  να  χρησιμοποιείτε τη συσκευή και να τις φυλάξετε σε κάποιο βολικό χώρο 

για μετέπειτα αναφορά.  
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Ⅰ Προδιαγραφές:  

 

  1. Ονομαστική τάση: 230V 

  2. Ονομαστική συχνότητα : 50/60Hz 

  3. Ονομαστική ισχύς : 2000W 

  4. Θερμοκρασία μαγειρέματος : 60℃~200℃ περίπου  

 

Ⅱ Χαρακτηριστικά : 

 

1. Εύχρηστος σχεδιασμός, ασφαλής, γρήγορη και εύκολη χρήση  

2.  Όμορφη εμφάνιση , εύκολη συναρμολόγηση  

3.  Το κύκλωμα είναι εφοδιασμένο με τη συσκευή αυτόματης διακοπής ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας για μεγαλύτερη ασφάλεια.  

4.  Προσαρμόζεται σε 2 ύψη  

5.  Διαστάσεις  συσκευής : 50x35x8 εκ. / Διαστάσεις  γκριλιέρας  41.4x23.9 εκ.  

 

Ⅲ . Εξαρτήματα:  

 

1.  Σχάρα 

2.  Αντίσταση 

3.  Θερμοστάτης 

4.  Ρυθμιστής θερμοκρασίας 

5.  Δίσκος γκριλιέρας 

6.  Πλαστικά εξωτερικού περιβλήματος 

 
 
 
 
Δείτε το γράφημα 1: 
 

·Αρχικά, αφαιρέστε την αντίσταση (2). 
·Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας. 
·Καθαρίστε τη γκριλιέρα (1) και το δίσκο της γκριλιέρας (5) με 
ένα υγρό πανί. 
·Αναποδογυρίστε το δίσκο της γκριλιέρας (5). 
·Συναρμολογήστε τη γκριλιέρα όπως δείχνει το γράφημα 2. 
·Ρίξτε 1,5 λίτρο κρύου νερού στο δίσκο της γκριλιέρας μέχρι 
την ένδειξη «MAX». 
 
 
 
 

Σημείωση: Ρίξτε νερό μέχρι να καλυφθεί το κάτω μέρος του δίσκου της γκριλιέρας. Η 
παρουσία νερού στο ταψάκι αποτρέπει την υπερβολική θερμική ακτινοβολία στην περιοχή 
της μόνιμης επιφάνειας της γκριλιέρας. 
Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα νερό όταν ψήνετε. 
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ⅣΟδηγίες χρήσης: 

 

1.  Επιλέξτε επίπεδο, ασφαλή και καθαρό χώρο για να τοποθετήσετε τη 

συσκευή.  

2. Βάλτε το φις στην πρίζα και στη συνέχεια γυρίστε το διακόπτη θέρμανσης ώστε 

να προσαρμοστεί στην επιθυμητή θερμοκρασία για ψήσιμο. 

3. Ρίξτε 1,5 λίτρο κρύου νερού στο δίσκο της γκριλιέρας μέχρι την ένδειξη «MAX». Ρίξτε 
όσο νερό χρειάζεται για να καλυφθεί ο λιποσυλλέκτης. Το ταψάκι και ο λιποσυλλέκτης 
αποτρέπουν την υπερβολική θερμική ακτινοβολία στην περιοχή της μόνιμης επιφάνειας 
της γκριλιέρας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα νερό όταν 
ψήνετε. 

4. Το προϊόν αυτό έχει συσκευή αυτόματης διακοπής λειτουργίας  και 

συνεχούς θέρμανσης, επομένως η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ανάβει και 

σβήνει αυτόματα κάθε φορά που αλλάζει η θερμοκρασία; Όταν η φωτεινή 

ένδειξη είναι αναμμένη, υπάρχει θερμότητα. 

5. Τοποθετήστε το φαγητό κατευθείαν στη σχάρα . Μη βάζετε ποτέ πιάτο, δίσκο ή 

αλουμινόχαρτο κάτω από το φαγητό. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το πάχος των 

τροφίμων και από τη θερμοκρασία. Τα «χοντρά» τρόφιμα ψήνονται πιο γρήγορα αν τα 

τρυπήσετε π.χ. με ένα πιρούνι. Να γυρνάτε το φαγητό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

6.  Μετά το ψήσιμο ,  κλείστε  το διακόπτη , βγάλτε  το  φις  από  την  πρίζα και  

ξεκινήστε  τη διαδικασία  καθαρισμού  όπως  περιγράφεται  στον Οδηγό  

Καθαρισμού  του εγχειριδίου χρήσης αφού όμως πρώτα έχετε αφήσει τη 

συσκευή να κρυώσει.  

Τέλος , πριν  χρησιμοποιήσετε  τη συσκευή  για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε να 

γεμίσετε το  δίσκο της γκριλιέρας με νερό και να κάνετε χρήση της συσκευής  για 15 

λεπτά ώστε να αφαιρεθεί η εργοστασιακή επικάλυψη από την αντίσταση. Διαλέξτε την 

επιλογή MAX στο θερμοστάτη και η παρουσία καπνού θα ναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Πριν 

τη χρήση, προθερμάνετε τη συσκευή για 5 περίπου λεπτά και βεβαιωθείτε πως υπάρχει 

επαρκές επίπεδο εξαερισμού. 

   

    

ⅤΣημαντικές οδηγίες ασφάλειας : 

 

1.  Βεβαιωθείτε πως η τάση που χρησιμοποιε ίται είναι ίδ ια με αυτή που απαιτείται 

για το προϊόν.  

2.  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχει βλάβη σε κάποιο ηλεκτρικό 

εξάρτημα, συμπεριλαμβανομένων και των θερμαντικών στοιχείων.  

3.  Δεν επιτρέπεται να γίνουν αλλαγές ή μετατροπές στο προϊόν καθώς αυτό είναι 

πολύ επικίνδυνο.  

4.  Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιε ίται μόνο από ενήλικες και όχι μόνο 

από τα παιδιά.  

5.  Βεβαιωθείτε πως το παγωμένο φαγητό έχει ξεπαγώσει προτού το βάλετε σε 

διαδικασία μαγειρέματος.  

6.  Κατά τη διαδικασία ψησίματος μην αγγίζετε τα θερμαινόμενα μέρη της 

συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμούς.  



 4 

7. Κόψτε την παροχή ρεύματος αμέσως εάν δείτε πως ο λιποσυλλέκτης έχει γεμίσει και 

αδειάστε τον αφού η συσκευή έχει κρυώσει για να αποφύγετε πιθανή φωτιά.  

8. Μην αφήσετε το νερό και τα λίπη να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της συσκευής  

ή να πέσουν πάνω στο διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας και τη φωτεινή ένδειξη 

λειτουργίας ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα.  

9. Εάν το επίπεδο νερού πέσει κάτω από την ένδειξη MIN μετά από συνεχή χρήση, βγάλτε το 

φις από την πρίζα και γεμίστε με νερό μέχρι την ένδειξη MAX. Μη ρίξετε κρύο νερό στα 

θερμαντικά στοιχεία, γιατί αλλιώς μπορεί να υποστούν ζημιά. 

10.  Εάν νομίζετε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, να την πάτε σε κάποιο 

εξουσιοδοτημένο σέρβις ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς για να σας 

παραπέμψουν. Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε κάποιον μη επαγγελματία να 

αποσυναρμολογήσει τη συσκευή για έλεγχο ή για επισκευή.  

 

ⅥΟδηγίες καθαρισμού: 

 

1. Βγάλτε το φις από την πρίζα και αφού η συσκευή κρυώσει, διαχωρίστε τα 

διάφορα εξαρτήματα με τρόπο αντίθετο ως προς τη διαδικασία συναρμολόγησης.  

2. Καθαρίστε τα θερμαντικά στοιχεία με ένα απαλό βρεγμένο πανί. Επίσης, ποτέ 

μην καθαρίσετε τη συσκευή κατευθείαν με νερό ή μην αφήσετε το νερό να 

εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής. Επίσης  φροντίστε να μη βραχεί ο 

ρυθμιστής θερμοκρασίας . 

3. Καθαρίστε το δίσκο της γκριλιέρας , τη σχάρα ψησίματος, τον λιποσυλλέκτη κλπ. 

με ζεστό νερό με σαπούνι και με απορρυπαντικό. Αποθηκεύστε όλα τα 

εξαρτήματα για μελλοντική χρήση αφού πρώτα τα έχετε αφήσει να στεγνώσουν. 

Στο μεταξύ, να θυμάστε να μην βυθίζετε τα θερμαντικά στοιχεία στο νερό. 

4. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως συρμάτινη βούρτσα, σύρμα κουζίνας και 

γυαλόχαρτο για να καθαρίσετε τμήματα της συσκευής . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


