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Γνωρίστε τη συσκευή 

Με τη νέα σας συσκευή, μπορείτε να μαγειρέψετε διάφορες υγιεινές και γευστικές τροφές όπως 
κρέας, ψάρι, κοτόπουλο και λαχανικά.  
Κατά το μαγείρεμα, το λίπος απομακρύνεται από το φαγητό και συγκεντρώνεται στο δίσκο 
συλλογής, και με αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο του φαγητού σε λίπος μειώνεται.  
 
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές  πρέπει πάντα να ακολουθείτε κάποιες βασικές 
προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές. 
3. Μη βυθίζετε το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά και μην το αφήνετε να βραχεί. 
4. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση. 
5. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανήμπορα άτομα χωρίς 

επίβλεψη.  
6. Δεν πρέπει να αφήνετε μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή χωρίς επίβλεψη 

για να είστε σίγουροι ότι δεν τη χρησιμοποιούν ως παιχνίδι.  
7. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να την παρακολουθείτε.  
8. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε συσκευή που έχει υποστεί ζημιά. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας μας για έλεγχο ή επισκευή.  
9. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό.  
10. Προσέχετε όταν αφαιρείτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας – ο ανιχνευτής ενδέχεται να καίει.  



11. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες, ή να 
κρέμεται από το τραπέζι ή τον πάγκο εργασίας. (Το ίδιο ισχύει και για το καλώδιο 
προέκτασης, αν χρησιμοποιείται) 

12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο προορίζεται. 
13. Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριους χώρους. 
14. Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέρος της συσκευής αυτής πάνω ή κοντά σε ακάλυπτη φλόγα ή 

ζεσταμένη εστία, ούτε μέσα σε αναμμένο φούρνο.  
15. Πάντα συνδέετε πρώτα το σύνδεσμο τροφοδοσίας στη συσκευή και έπειτα το ρευματοδότη.  

Για την αποσύνδεση, κλείστε τη συσκευή, βγάλτε πρώτα το φις από την έξοδο στον τοίχο και 
στην συνέχεια το σύνδεσμο τροφοδοσίας από τη συσκευή. 

16. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να απομακρύνεται πριν από τον καθαρισμό της συσκευής και το 
στόμιο εισόδου θα πρέπει να στεγνώνεται πριν από την επόμενη χρήση της συσκευής. 

17. Όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας θα πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από το 
ρεύμα.  

18. Αν η συσκευή χρησιμοποιείται με καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο 
για τη συσκευή, καθώς και ότι είναι κατάλληλα γειωμένο. Αν δεν είστε σίγουροι, ελέγξτε το 
με ειδικό ηλεκτρολόγο. 

19. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για τυχόν σημάδια ζημιάς – σε 
τέτοια περίπτωση η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.  

20. Με ορισμένες τροφές παράγονται μεγάλες ποσότητες κάπνας – βεβαιωθείτε ότι ο 
εξαερισμός είναι επαρκής.  

21. Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα με γείωση. 
22. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάρβουνα ή παρόμοιου τύπου καύσιμα υλικά δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με την εν λόγω συσκευή. 
23. Με τη συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο κατάλληλος σύνδεσμος 

τροφοδοσίας.  
 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
1. Λαβές  
2. Γυάλινο καπάκι  
3. Αντικολλητική πλάκα 
4. Δίσκος συλλογής  
5. Βάση 
6. Αποσπώμενος σύνδεσμος τροφοδοσίας 
7. Ρυθμιστής θερμοκρασίας 

 
Σύνδεση με το ρεύμα 
Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια 
με αυτήν που αναγράφεται στο ταμπελάκι τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την Οδηγία 89/336/EEC της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας. 
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Λειτουργία 
Για λόγους συσκευασίας, η λαβή δεν είναι προσαρμοσμένη στο καπάκι. Για να προσαρμόσετε τη 
λαβή:- 

1. Ξεβιδώστε τη βίδα. 
2. Τοποθετήστε τη λαβή κεντρικά πάνω από την οπή στο πάνω μέρος του καπακιού.  
3. Αναστρέψτε το καπάκι με την λαβή και συνδέστε τα μέσω της βιδωτής διάταξης. ΜΗ 

ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ. 



 
Προτού χρησιμοποιήσετε την εν λόγω συσκευή για πρώτη φορά, πλύντε την επιφάνεια 
μαγειρέματος, τη βάση και το δίσκο συλλογής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην 
ενότητα “Καθαρισμός”. Στεγνώστε προσεκτικά και στην συνέχεια σκουπίστε ελαφρά την επιφάνεια 
μαγειρέματος με μαγειρικό έλαιο.  
 
Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής στη βάση,  και στη συνέχεια τοποθετήστε την επιφάνεια 
μαγειρέματος πάνω στο δίσκο. Ποτέ μην τοποθετείτε την επιφάνεια μαγειρέματος απευθείας στην 
επιφάνεια εργασίας – πρέπει να παρεμβάλλονται πάντα ο δίσκος συλλογής και η βάση.  
Βάλτε το σύνδεσμο τροφοδοσίας στην επιφάνεια μαγειρέματος, στη συνέχεια συνδέστε την 
τροφοδοσία και ανοίξτε τον. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω του ρυθμιστή: όσο 
μεγαλύτερη είναι η αριθμητική ένδειξη τόσο μεγαλύτερη είναι και η θερμοκρασία. Όταν η συσκευή 
φτάσει στη θερμοκρασία αυτή, η λυχνία θα σβήσει και μπορείτε να αρχίσετε το μαγείρεμα. (Κατά το 
μαγείρεμα, η λυχνία θα ανάβει και θα σβήνει, προς επιβεβαίωση ότι διατηρείται η επιλεγμένη 
θερμοκρασία). Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά πάνω σε επιφάνεια που να είναι 
ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες και που να καθαρίζεται εύκολα.   
 

Οδηγός μαγειρικής 
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις θερμοκρασίας καθώς και οι χρόνοι έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα και 
ποικίλλουν ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός και την ποσότητα του φαγητού 
που πρόκειται να μαγειρευτεί. Με τη χρήση θα εξοικειωθείτε τόσο όσον αφορά στο χρόνο, όσο και 
όσον αφορά στις ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε το φαγητό να μαγειρευτεί σύμφωνα με τα 
γούστα σας.  Ορισμένες τροφές μεγάλου πάχους ή τροφές όπως το χοιρινό ή το κοτόπουλο, που 
χρειάζονται καλό μαγείρεμα, ίσως να είναι καλύτερο να έχουν προ-μαγειρευτεί στο φούρνο ή στο 
φούρνο μικροκυμάτων προτού τοποθετηθούν στο γκριλ.  Η συσκευή διαθέτει δύο εστίες 
μαγειρέματος. Η επίπεδη εστία είναι η πλέον κατάλληλη για να μαγειρέψετε τηγανιτά αυγά, 
ντομάτες ή μανιτάρια, ενώ η σχάρα είναι κατάλληλη για κρεατικά όπως μπιφτέκια, παϊδάκια ή 
μπριζόλες. 
 
 
Τροφή    Ρύθμιση θερμοκρασίας   Χρόνος κατά προσέγγιση 
Ολόκληρο ψάρι   12     15-20 λεπτά 
Φιλέτο ψαριού   12     15 λεπτά 
Γαρίδες    12    6-10 λεπτά 
Κοτόπουλο-μπουτάκια   12     35-40 λεπτά 
Κοτόπουλο στήθος           12     25-30 λεπτά 
Μπριζόλα   MAX     3-5 λεπτά (μισοψημένο)  
        15-20 λεπτά  (καλοψημένο) 
Παϊδάκια   12     30-35 λεπτά 
Λουκάνικα    14     20-25 λεπτά 
Μπέικον   10     6 λεπτά 
Μπιφτέκι κατεψυγμένο 55g  14     10-12 λεπτά 
Μπιφτέκι φρέσκο 175g  14     10 λεπτά 
Κεμπάπ                               14     10-15 λεπτά 
 

Οδηγίες για τη χρήση του γκριλ 
  Στο γκριλ μαγειρεύονται καλύτερα τα μαλακά κομμάτια κρέατος, άρα αυτό ισχύει και για τη 

συσκευή σας. Αποφεύγετε καλύτερα να μαγειρεύετε σκληρά κομμάτια κρέατος. 

 Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν μαγειρεύετε τροφές με ομοιόμορφο πάχος. Οι 
τροφές μικρού πάχους είναι προτιμότερες καθώς για τις τροφές μεγάλου πάχους ίσως 



χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να μαγειρευτούν και ενδεχομένως μέχρι να ψηθούν 
εσωτερικά να έχουν εξωτερικά καεί. 

 Κατά το μαγείρεμα, θα πρέπει να γυρνάτε τακτικά την τροφή ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα. 
Προσέξτε μην λερωθείτε. 

 Το τμήμα τροφής που έρχεται σε άμεση επαφή με την επιφάνεια μαγειρέματος ενδέχεται να 
ροδίσει και να μαγειρευτεί πιο γρήγορα.  Κατά συνέπεια, προκειμένου το ψήσιμο να είναι 
ομοιόμορφο, θα πρέπει να αλλάζετε θέση στην τροφή.  

 Η μετακίνηση του φαγητού μέσα στο γκριλ καθώς και απόσυρσή του από αυτό θα πρέπει να 
γίνεται με εργαλεία που δε θα γδάρουν την αντικολλητική επιφάνεια. Ιδανικά για το σκοπό 
αυτό είναι σκεύη ξύλινα ή πλαστικά που να είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες.  

 Ο δίσκος συλλογής έχει επενδυθεί με ανακλαστική επικάλυψη από ασήμι έτσι ώστε η 
θερμοκρασία να διοχετεύεται προς τα πάνω για καλύτερα αποτελέσματα. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διαδικασία καθαρισμού, στη βάση του δίσκου συλλογής μπορεί να 
τοποθετηθεί αλουμινόχαρτο. Το αλουμινόχαρτο συγκρατεί το λίπος και καθιστά την 
απόρριψή του ευκολότερη. Επίσης, με το αλουμινόχαρτο η θερμότητα αντανακλάται προς 
τα πάνω καθιστώντας το μαγείρεμα πιο οικονομικό.  

 
Σημείωση:- Αν στρώσετε αλουμινόχαρτο στη βάση του δίσκου συλλογής, προσέξτε να μην 
περισσεύει στις άκρες, καθώς κάτι τέτοιο θα σταματούσε την κυκλοφορία του αέρα.  
 

Καθαρισμός 
Κλείστε τη συσκευή και βγάλτε το φις από την πηγή τροφοδοσίας. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 
λίγο και αποσυνδέστε το σύνδεσμο τροφοδοσίας, πιάνοντάς τον από τις πλαϊνές προεξοχές. Μη 
βυθίζετε το σύνδεσμο σε νερό – σκουπίστε τον αν χρειάζεται με ένα κομμάτι απορροφητικού 
χαρτιού ή με ένα ελαφρώς υγρό πανί.  
Αν έχετε χρησιμοποιήσει αλουμινόχαρτο, βγάλτε το από τη βάση /το δίσκο συλλογής. Πλύντε την 
επιφάνεια μαγειρέματος, τη βάση, το γυάλινο καπάκι και το δίσκο συλλογής με καυτό 
σαπουνόνερο, έπειτα στεγνώστε προσεκτικά. Μη χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά ή 
σκληρά σφουγγαράκια καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.  Αν 
είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιώντας πλαστικό σφουγγαράκι. Τα 
εν λόγω μέρη μπορούν επίσης να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.  Ο καθαρισμός της συσκευής 
έπειτα από κάθε χρήση, βοηθά στο να διατηρείται καθαρό και σε καλή κατάσταση.  
Σημείωση 
Έπειτα από τον καθαρισμό, και προτού ξαναβάλετε το σύνδεσμο τροφοδοσίας στη συσκευή, 
βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει καλά.  
 
  

Σέρβις 
Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος της συσκευής χαλάσει θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να 
αντικατασταθεί από το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας. 
Εάν χρειαστείτε βοήθεια σχετικά με τυχόν επισκευές εντός ή εκτός εγγύησης, σέρβις ή 
συγκεκριμένα ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις 
της εταιρείας.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 

 

 


