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Συγχαρθτιρια! 
 
Ζχετε αγοράςει ζνα προϊόν καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλισ ποιότθτασ. Ραρακαλοφμε 
ακολουκείςτε τισ οδθγίεσ ςυναρμολόγθςθσ και αφιερϊςτε λίγα λεπτά πριν κζςετε ςε 
λειτουργία τθ ςυςκευι για να διαβάςετε τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ χριςθσ. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ΠΡΟΟΧΗ! ΑΤΣΗ Η ΤΚΕΤΗ ΠΡΟΟΡΚΖΕΣΑΚ ΑΠΟΚΛΕΚΣΚΚΑ ΓΚΑ ΧΡΗΗ Ε ΕΞΩΣΕΡΚΚΟΤ 
ΧΩΡΟΤ! 
 
ΜΗΝ ΑΠΟΙΗΚΕΤΕΣΕ Θ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΕΚΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ Θ ΑΛΛΑ ΕΤΦΛΕΚΣΑ ΤΓΡΑ Θ ΑΕΡΚΑ ΚΟΝΣΑ 
ΣΗΝ ΨΗΣΑΡΚΑ ΤΓΡΑΕΡΚΟΤ. 
ΜΗΝ ΣΟΠΟΙΕΣΕΚΣΕ ΣΗ ΦΚΑΛΗ ΣΟ ΕΩΣΕΡΚΚΟ Θ ΣΟ ΡΑΦΚ ΣΗ ΨΗΣΑΡΚΑ ΑΕΡΚΟΤ. 
ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΤΙΗΕΣΕ ΣΚ ΟΔΗΓΚΕ ΜΠΟΡΕΚ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΙΕΚ ΠΤΡΚΑΓΚΑ Θ ΕΚΡΗΞΗ 
ΗΜΕΚΩΗ: Η ΤΚΕΤΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΚΖΕΣΑΚ ΓΚΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΣΟ Θ ΕΠΚ ΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
ΑΝΑΨΤΧΗ ΚΑΚ ΚΑΦΩΝ. 
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ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
 

Ρίνακασ περιεχομζνων Σελ.03 

Σθμαντικζσ οδθγίεσ αςφαλείασ Σελ.04 

Ρροςωπικι αςφάλεια Σελ.06 

Σφνδεςθ φιάλθσ υγραερίου και ρυκμιςτι πίεςθ Σελ.06 

Ρριν από τθν πρϊτθ χριςθ Σελ.10 

Συμβουλζσ ςυναρμολόγθςθσ Σελ.10 

Κατάλογοσ εξαρτθμάτων Σελ.12 

Συναρμολόγθςθ Σελ.14 

Λίςτα ελζγχου εγκατάςταςθσ Σελ.22 

Ζλεγχοσ διαρροισ Σελ.22 

Λειτουργία τθσ ψθςταριάσ  Σελ.24 

Οδθγίεσ χειροκίνθτθσ ανάφλεξθσ Σελ.24 

Κακαριςμόσ και ςυντιρθςθ Σελ.26 

Αποκικευςθ  Σελ.29 

Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων Σελ.31 

Συμβουλζσ ψθςίματοσ Σελ.32 

Απόρριψθ Σελ.33 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά Σελ.34 

Εγγφθςθ Σελ.35 
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ΗΜΑΝΣΚΝΕ ΟΔΗΓΚΕ ΑΦΑΛΕΚΑ 
 

ΠΡΟΕΚΔΟΠΟΚΗΗ!  
 

ΑΤΣΗ Η ΨΗΣΑΡΚΑ ΕΚΝΑΚ ΓΚΑ ΧΡΗΗ ΜΟΝΟ Ε ΕΞΩΣΕΡΚΚΟ ΧΩΡΟ. 

ΜΗ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΕΚΣΕ ΠΟΣΕ ΣΗΝ ΨΗΣΑΡΚΑ ΜΕΑ Ε ΚΛΕΚΣΟΤ ΧΩΡΟΤ, ΓΚΑΣΚ ΑΤΣΟ ΜΠΟΡΕΚ 

ΝΑ ΕΧΕΚ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΤΩΡΕΤΗ ΑΕΡΚΟΤ ΑΠΟ ΔΚΑΡΡΟΗ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΣΑ ΕΚΡΗΞΗ Η 

ΤΩΡΕΤΗ ΜΟΝΟΞΕΚΔΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΙΡΑΚΑ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΤ ΙΑ ΜΠΟΡΟΤΕ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΕΚΣΡΑΤΜΑΣΚΜΟ Θ ΚΑΚ ΙΑΝΑΣΟ. ΜΗ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΗΕΣΕ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΑ Ε 

ΓΚΑΡΑΖ, ΤΠΟΣΕΓΑ Θ ΟΠΟΚΟΝΔΗΠΟΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΕΚΣΟ ΧΩΡΟ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαβάςτε τισ παροφςεσ οδθγίεσ προτοφ χρθςιμοποιιςετε τθ ςυςκευι  
 
 

1. Ραρακαλοφμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδθγιϊν για μελλοντικι αναφορά. 
2. Ρριν από τθν πρϊτθ χριςθ, διαβάςτε το εγχειρίδιο οδθγιϊν και όλεσ τισ οδθγίεσ 

αςφαλείασ. Η μθ ςυμμόρφωςθ με το εγχειρίδιο οδθγιϊν μπορεί να οδθγιςει ςε 
πυρκαγιά ι ζκρθξθ ι/και να προκαλζςει ςοβαρό τραυματιςμό ι υλικι ηθμιά. 

3. Τοποκετείςτε το προϊόν ςε επίπεδθ, ςτακερι και μθ εφφλεκτθ επιφάνεια, μακριά από 
οποιαδιποτε πθγι κερμότθτασ. 

4. Ρροτοφ χρθςιμοποιιςετε τθν ψθςταριά, κάντε ζναν ζλεγχο για διαρροζσ. Αυτόσ είναι ο 
μόνοσ αςφαλισ και ςίγουροσ τρόποσ για να εντοπίςετε οποιαδιποτε διαρροι 
υγραερίου από τουσ ςυνδζςμουσ και τισ ςυνδζςεισ τθσ ψθςταριάσ μετά τθ 
ςυναρμολόγθςθ. 

5. Να κάνετε ζλεγχο για διαρροζσ ετθςίωσ και όποτε θ φιάλθ υγραερίου αφαιρείται ι 
αντικακίςταται. 

6. Μθ χρθςιμοποιείτε τθ ψθςταριά ι μθν αποκθκεφετε τισ φιάλεσ υγραερίου κάτω από 
τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Το υγραζριο (LPG) ζχει μεγαλφτερο βάροσ από τον αζρα, 
ωσ εκ τοφτου, ςε περίπτωςθ διαρροισ, το υγραζριο ςυςςωρεφεται ςε χαμθλά επίπεδα 
και κα μποροφςε να αναφλεγεί ςε περίπτωςθ φλόγασ ι ςπινκιρα. 

7. Αυτό το προϊόν ζχει ςχεδιαςτεί για λειτουργία με προπάνιο & βουτάνιο χαμθλισ πίεςθσ 
– Υγραζριο (LPG). Μθ χρθςιμοποιιςετε παροχι φυςικοφ αερίου. Ρρζπει να 
χρθςιμοποιείται ο κατάλλθλοσ ρυκμιςτισ για βουτάνιο, προπάνιο ι μείγματα αερίων. 

8. Οι φιάλεσ υγραερίου δεν πρζπει ποτζ να τοποκετοφνται απευκείασ κάτω από τθ 
ψθςταριά. 
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9. Οι φιάλεσ υγραερίου δεν πρζπει ποτζ να χρθςιμοποιοφνται ι να αποκθκεφονται ςτο 
πλάι, ςε οριηόντια κζςθ. Τυχόν διαρροι αποτελεί πολφ ςοβαρό ηιτθμα κακϊσ το υγρό 
μπορεί να ειςζλκει ςτθ γραμμι υγραερίου με ςοβαρζσ ςυνζπειεσ. 

10. Ροτζ μθν τοποκετείτε τθ φιάλθ υγραερίου πάνω ςτο ράφι τθσ ψθςταριάσ. 
11. Μθν αποκθκεφετε ποτζ φιάλεσ υγραερίου ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ. 
12. Ρροςτατεφςτε τισ φιάλεσ υγραερίου από τθν άμεςθ θλιακι ακτινοβολία. 
13. Αφαιρζςτε το πλαςτικό περιτφλιγμα από οποιοδιποτε μζροσ τθσ ψθςταριάσ προτοφ τθ 

κζςετε ςε λειτουργία. 
14. Μθ μετακινείτε το προϊόν ενϊ βρίςκεται ςε χριςθ. 
15. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτο προϊόν, μθ ορκι χριςθ ι μθ ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ κα 

μποροφςε να προκαλζςει ςε κίνδυνο και κα μποροφςε επίςθσ να ζχει αποτζλεςμα τον 

τερματιςμό τθσ εγγφθςθσ. 
16. Μθν αποκθκεφετε εφφλεκτα υγρά ι πτθτικά αζρια κοντά ςτθ ςυςκευι. 
17. Μθ χρθςιμοποιείτε το προϊόν εντόσ 1 μζτρου από εφφλεκτα αντικείμενα. 
18. Ανοίξτε το κάλυμμα πριν τθν ανάφλεξθ τθσ ςυςκευισ. 
19. Μθν αφινετε το προϊόν χωρίσ επιτιρθςθ, ενϊ βρίςκεται ςε χριςθ. 
20. Ανοίγετε το κάλυμμα με μεγάλθ προςοχι, όταν θ ψθςταριά βρίςκεται ςε χριςθ. 

Μπορεί να ςυςςωρευτεί καυτόσ ατμόσ ςτο εςωτερικό του καλφμματοσ και να 
διαρρεφςει ταχφτατα κακϊσ το ανοίγετε. 

21. Κλείςτε τθν παροχι ςτθ φιάλθ υγραερίου μετά τθ χριςθ. 
22. Καλφπτετε τθν ψθςταριά μόνο αφοφ κρυϊςει τελείωσ. 
23. Μθ χρθςιμοποιείτε ςπρζι κοντά ςτθν ψθςταριά. 
24. Μθν καλφπτετε τα ανοίγματα εξαεριςμοφ ςτθν ψθςταριά υγραερίου. 
25. Μθν ανάβετε ποτζ τθν ψθςταριά αν μυρίηει αζριο. 
26. Αν θ διαφορά τθσ κερμοκραςίασ ανάμεςα ςτθν επιφάνεια και το περιβάλλον είναι 

υψθλότερθ από 50oC, θ κάτω επιφάνεια κα πρζπει να καλφπτεται με προςτατευτικό 
μζςο. 

27. Τα τμιματα που ζχουν ςτεγανοποιθκεί από τον καταςκευαςτι ι τον αντιπρόςωπό του 
δεν πρζπει να τροποποιθκοφν από τον χριςτθ. Μθν τροποποιιςετε τθ ςυςκευι. 

28. Οι χειρολαβζσ ςτο καπάκι τθσ ψθςταριάσ μποροφν να γίνουν πολφ κερμζσ. Ριάςτε μόνο 
το κζντρο τθσ χειρολαβισ. Να χρθςιμοποιείτε πάντα γάντια φοφρνου όταν ψινετε ι 
πραγματοποιείτε τυχόν ρυκμίςεισ ςτθν ψθςταριά. 

29. Τα προςβάςιμα μζρθ μπορεί να αναπτφξουν υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Κρατιςτε τα 
παιδιά μακριά. 

30. Χρθςιμοποιείτε εργαλεία ειδικά ςχεδιαςμζνα για χριςθ ςε ψθςταριζσ, τα οποία να 
διακζτουν μακριζσ χειρολαβζσ, ανκεκτικζσ ςτθ κερμότθτα. 

31. Να φοράτε κατάλλθλα ροφχα. Τα μακριά και φαρδιά μανίκια παίρνουν φωτιά εφκολα! 
32. Απαγορεφεται το ςβιςιμο τθσ ψθςταριάσ υγραερίου με νερό. 
33. Κάποια τμιματα τθσ ψθςταριάσ ενδζχεται να είναι αιχμθρά. Ραρακαλοφμε φορζςτε τα 

κατάλλθλα γάντια. 
34. Μθ χρθςιμοποιείτε τθν ψθςταριά πάνω ςε ξφλινο μπαλκόνι ι κάτω από αυτά. 
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ΠΡΟΩΠΚΚΗ ΑΦΑΛΕΚΑ 
 

1. Αυτι θ ςυςκευι δεν προορίηεται για χριςθ από άτομα (μεταξφ των οποίων και παιδιά) 
με μειωμζνεσ ςωματικζσ, αιςκθτθριακζσ ι νοθτικζσ ικανότθτεσ, ι ζλλειψθ εμπειρίασ και 
γνϊςθσ τθσ ςυςκευισ, εκτόσ αν επιβλζπονται ι ζχουν λάβει οδθγίεσ ςχετικά με τθ 
χριςθ τθσ ςυςκευισ από ζνα άτομο που είναι υπεφκυνο για τθν αςφάλειά τουσ. 

2. Τα παιδιά κα πρζπει να βρίςκονται υπό διαρκι επίβλεψθ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί 
ότι δεν κα παίξουν με τθ ςυςκευι. 

3. Μθ ςκφβετε πάνω από τθν επιφάνεια ψθςίματοσ κακϊσ ανάβετε τθν ψθςταριά ι κατά 
τθ διάρκεια του ψθςίματοσ. 

 
ΠΡΟΟΧΗ! ΑΤΣΗ Η ΨΗΣΑΡΚΑ ΠΑΡΑΓΕΚ ΙΕΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΚ ΑΣΜΟ ΠΟΤ ΔΚΑΦΕΤΓΕΚ 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΣΗ ΧΡΗΗ. ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΚ ΩΣΑ ΜΕΣΡΑ 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΩΣΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΤΧΙΕΚ Ο ΚΚΝΔΤΝΟ ΕΓΚΑΤΜΑΣΟ, ΠΤΡΚΑΓΚΑ Θ 

ΤΛΚΚΗ ΖΗΜΚΑ. ΤΝΚΣΑΣΑΚ Η ΧΡΗΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΚΚΩΝ ΠΚΑΣΡΩΝ Η ΓΑΝΣΚΩΝ ΦΟΤΡΝΟΤ. 

 

ΤΝΔΕΗ ΦΚΑΛΗ ΤΓΡΑΕΡΚΟΤ ΚΑΚ ΡΤΙΜΚΣΗ ΠΚΕΗ 
 

Απαιτιςεισ φιάλθσ: 
 
ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΕΚΣΕ ΜΟΝΟ ΦΚΑΛΗ ΤΓΡΑΕΡΚΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΚΑ ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΨΗΣΑΡΚΑ 
ΤΓΡΑΕΡΚΟΤ 
 

1. Ο τφποσ αερίου κα πρζπει να είναι αυτόσ που περιγράφεται ςτθν παράγραφο ΣΕΧΝΚΚΑ 
ΧΑΡΑΚΣΗΡΚΣΚΚΑ 

2. Η φιάλθ να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ κϊδικεσ 
3. Το μζγεκοσ τθσ φιάλθσ υγραερίου πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ τοπικοφσ κϊδικεσ 
4. Η μζγιςτθ χωρθτικότθτα τθσ φιάλθσ υγραερίου πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ 

τοπικοφσ κϊδικεσ  
5. Καταςκευι και ςιμανςθ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για ελεγχόμενθ παροχι αερίου 
6. Να διακζτει κολάρο για να προςτατεφει τθ βαλβίδα τθσ φιάλθσ 
7. Τοποκζτθςθ ςε κζςθ κατάλλθλθ για τθν εξάτμιςθ των ατμϊν. 
8. Χωρίσ βακοφλωμα ι ςκουριά. “Τςαλακωμζνθ” ι ςκουριαςμζνθ φιάλθ αερίου μπορεί 

να είναι επικίνδυνθ. 
9. Μθν αποκθκεφετε φιάλεσ αερίου ι εφφλεκτα αντικείμενα κοντά ςτο προϊόν. 
10. Μθν αποκθκεφετε ποτζ φιάλεσ αερίου ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ ι κοντά ςε πθγζσ 

κερμότθτασ. 
11. Το φψοσ τθσ φιάλθσ αερίου δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 0,6m. Βεβαιωκείτε ότι θ φιάλθ 

αερίου είναι χαμθλότερθ από τθ ςφνδεςθ αερίου / το ςτόμιο ειςόδου του αερίου. 
12. Τοποκετείτε πάντα τθ φιάλθ αερίου πάνω ςε επίπεδθ και οριηοντιωμζνθ επιφάνεια. Να 

μθ ςτερεωκεί ςε καρότςι. Ρρζπει να προςζχετε ϊςτε ο ςωλινασ αερίου και θ φιάλθ 
αερίου να μθν ζρκουν ςε επαφι με κερμζσ επιφάνειεσ ι αιχμθρζσ άκρεσ, και επίςθσ να 
μθν περνοφν κάτω από τθν ψθςταριά. 
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13. Μθν τοποκετείτε ποτζ τισ φιάλεσ υγραερίου κάτω από τθν ψθςταριά ςτο ράφι βάςθσ, 

κακϊσ κάτι τζτοιο μπορεί να οδθγιςει ςε ςοβαρό τραυματιςμό του χριςτθ ι άλλων 

ατόμων ι/και υλικζσ ηθμιζσ. Να τοποκετείτε πάντα τθ φιάλθ υγραερίου δίπλα από τθ 

ςυςκευι. Η φιάλθ υγραερίου πρζπει να τοποκετείται όςο το δυνατόν πιο μακριά από 

τθ ςυςκευι χωρίσ να τεντϊνεται ο ςωλινασ. 

14. Δεν πρζπει με κανζνα τρόπο να εμποδίηονται οι οπζσ εξαεριςμοφ του καλάμου τθσ 
φιάλθσ αερίου. 

 

Εφκαμπτοσ ςωλινασ υγραερίου: 
 

1. Ο ςωλινασ αερίου πρζπει να ελζγχεται μετά από κάκε χριςθ. Ο ςωλινασ πρζπει να 
κρζμεται ελεφκερα χωρίσ λυγίςματα, ςυςτροφζσ, τεντϊματα, αναδιπλϊςεισ ι 
τςακίςματα που μπορεί να εμποδίηουν τθν ελεφκερθ ροι του υγραερίου. Να ελζγχετε 
πάντα το ςωλινα για τυχόν κοψίματα, ρωγμζσ ι εκτεταμζνθ φκορά πριν από τθ χριςθ 
τθσ ψθςταριάσ. 

2. Ο ςωλινασ κα πρζπει να αντικακίςταται κάκε δφο χρόνια αποκλειςτικά από 
εξειδικευμζνο τεχνικό ι ζμπορο. 

3. Χρθςιμοποιείτε μόνο ςωλινεσ και ρυκμιςτζσ πίεςθσ εγκεκριμζνουσ για τον τφπο αερίου 
που περιγράφεται ςτθν παράγραφο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ. 

4. Αποφεφγετε τθ ςυςτροφι και τθν κάμψθ του ςωλινα αερίου. 
5. Κρατάτε τον ςωλινα αερίου και όποια θλεκτρικά καλϊδια μακριά από τισ καυτζσ 

επιφάνειεσ τθσ ψθςταριάσ. 
6. Ο ςωλινασ αερίου κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τουσ τοπικοφσ κανονιςμοφσ και δεν 

πρζπει να ζχει μικοσ μεγαλφτερο από 1,5m. 
7. Φροντίηετε ϊςτε θ φιάλθ αερίου και ο ςωλινασ αερίου να μθν ζρκουν ςε επαφι με τα 

καυτά μζρθ τθσ ςυςκευισ. 
8. Ελζγχετε πάντα για διαρροι αερίου πριν από τθ χριςθ. Αντικαταςτιςτε τον εφκαμπτο 

ςωλινα αμζςωσ μόλισ διαπιςτϊςετε διαρροι ι μετά τθν πάροδο 2 ετϊν από τθν αρχικι 
του εγκατάςταςθ. 

9. Βεβαιωκείτε ότι το λάςτιχο αερίου δεν ζχει τςακίςει μετά τθν εγκατάςταςθ θ χριςθ. 
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φνδεςθ / Αντικατάςταςθ φιαλϊν υγραερίου: 
 
 

ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΗΣΕ ΜΟΝΟ ΣΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ (Θ ΑΝΣΚΣΟΚΧΟ ΡΤΙΜΚΣΗ ΠΚΕΗ) ΚΑΚ ΣΟΝ 
ΕΤΚΑΜΠΣΟ ΩΛΗΝΑ ΤΓΡΑΕΡΚΟΤ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΟΝΣΑΚ ΜΕ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΤΣΗ ΣΗ ΨΗΣΑΡΚΑ 
ΤΓΡΑΕΡΚΟΤ.  
 
Απευκυνκείτε ςε εξειδικευμζνο τεχνικό για τθ ςφνδεςθ τθσ φιάλθσ υγραερίου και του 
ρυκμιςτι πίεςθσ με τθν νζα ςασ ψθςταριά υγραερίου 
 
Η χριςθ ακατάλλθλου ι ελαττωματικοφ ρυκμιςτι πίεςθσ μπορεί να δθμιουργιςει κίνδυνο 
και να ζχει ωσ αποτζλεςμα το τερματιςμό τθσ εγγφθςθσ. 
 
Βεβαιωκείτε ότι οι πλαςτικζσ ροδζλεσ του ρυκμιςτι είναι ςτθ κζςθ τουσ και ότι ο ςωλινασ δεν 
ζρχεται ςε επαφι με ηεςτά τμιματα ι τον κάλαμο τθσ ψθςταριάσ. 
 

1. Βεβαιωκείτε ότι όλα τα κουμπιά ελζγχου τθσ ψθςταριάσ βρίςκονται ςτθ κζςθ «OFF» 
(απενεργοποίθςθ). 

2. Μθ χρθςιμοποιείτε ποτζ το προϊόν χωρίσ ρυκμιςτι πίεςθσ. 
3. Ο ρυκμιςτισ πίεςθσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ CE (ςυμμόρφωςθ με EN 16129) 

και να ςυμμορφϊνεται με τουσ τοπικοφσ κϊδικεσ. 
4. Ο ρυκμιςτισ πίεςθσ πρζπει να βρίςκεται πάντα ςε ςθμείο που θ κερμοκραςία δεν 

ξεπερνάει του 60οC, να περιζχει βαλβίδα εκτόνωςθσ τθσ πίεςθσ ι ςυςκευι 
αντιμετϊπιςθσ υπερπίεςθσ. 

5. Η είςοδοσ του ρυκμιςτι πίεςθσ πρζπει να ςυνδζεται με τον ςφνδεςμο τθσ φιάλθσ 
υγραερίου. 

6. Βεβαιωκείτε ότι κατά τθ ςφνδεςθ ι αντικατάςταςθ τθσ φιάλθσ υγραερίου, δεν 
υπάρχουν ςε κοντινι απόςταςθ πθγζσ ανάφλεξθσ όπωσ τςιγάρα, φλόγεσ, ι πθγζσ 
ςπινκιρων. 

7. Βεβαιωκείτε ότι και θ φιάλθ υγραερίου και ο εφκαμπτοσ ςωλινασ αερίου δεν ζρχονται 
ςε επαφι με τμιματα όπου αναπτφςςονται υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

8. Συνδζςτε τον ςωλινα αερίου ςτθν γραμμι αερίου τθσ ψθςταριάσ. Μθ ςφίγγετε 
υπερβολικά τθ ςφνδεςθ. Χρθςιμοποιείτε κατάλλθλο κλιπ για τθν αςφάλιςθ τθσ 
ςφνδεςθσ. Μθ χρθςιμοποιείτε ταινία ςτεγανοποίθςθσ ι μονωτικό υγρό. 

9. Τοποκετείςτε τθ φιάλθ υγραερίου ςε επίπεδο ζδαφοσ, δίπλα ςτθν ψθςταριά, μακριά 
από κάκε πθγι κερμότθτασ. 

10. Ελζγξτε τθ βαλβίδα τθσ φιάλθσ υγραερίου (1) για να διαβεβαιϊςετε ότι ζχει το 
κατάλλθλο εξωτερικό αρςενικό ςπείρωμα. 

11. Βεβαιωκείτε ότι θ βαλβίδα τθσ φιάλθσ υγραερίου (6) είναι ςε πλιρωσ κλειςτι κζςθ 
(ςτροφι προσ τα δεξιά για να ςταματιςει). 

12. Χαλαρϊςτε το καπάκι αςφαλείασ από το ςπείρωμα ςφνδεςθσ τθσ φιάλθσ (7). 
13. Ελζγξτε όλεσ τισ τςιμοφχεσ για τυχόν βλάβεσ. Μθν εγκακιςτάτε πρόςκετεσ τςιμοφχεσ. 
14. Βιδϊςτε αριςτερόςτροφα το περικόχλιο ρακόρ (2) του ρυκμιςτι πίεςθσ (3) με το χζρι 

ςτο ςπείρωμα ςφνδεςθσ τθσ φιάλθσ (αριςτερό ςπείρωμα).  
15. Συνδζςτε το άλλο άκρο του ρυκμιςτι πίεςθσ (4) με το ςωλινα υγραερίου (5)  
16. Αφοφ ολοκλθρωκοφν οι ςυνδζςεισ, ελζγξτε για τυχόν διαρροι υγραερίου (παράγραφοσ: 

ΕΛΕΓΧΟ ΔΚΑΡΡΟΗ) 
17. Ροτζ μθν τροποποιείτε το ρυκμιςτι πίεςθσ ι τθ διάταξθ παροχισ αερίου. 
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Ελζγξτε τισ τςιμοφχεσ. 
- Βουρτςίςτε με διάλυμα ςαπουνιοφ το περικόχλιο ρακόρ (2) και το ςπείρωμα ςφνδεςθσ 

(4) του ςωλινα υγραερίου (5) και εξετάςτε για ςχθματιςμό φυςαλίδων. Οι ςυνδζςεισ 
ζχουν αςφαλιςτεί ορκά εάν δε ςχθματιςτοφν φυςαλίδεσ. 

 
 

 

ΚΚΝΔΤΝΟ! Κίνδυνοσ ζκρθξθσ!  
Απαγορεφεται αυςτθρά θ χριςθ γυμνισ φλόγασ για τον ζλεγχο των τςιμοφχων! 
Σθρείτε όλεσ τισ οδθγίεσ αςφαλείασ κατά τον χειριςμό του υγραερίου! 
Κατά τον ζλεγχο για διαρροζσ, διαςφαλίςτε ότι δεν υπάρχουν ςε κοντινι απόςταςθ 
πθγζσ ανάφλεξθσ. Μθν καπνίηετε! Πρζπει να αντικακίςτανται πορϊδθ ι 
κατεςτραμμζνα ςωλθνάκια και τα εξαρτιματά τουσ. 

 
 

ε περίπτωςθ που μυρίηει υγραζριο: 
 

1. Διακόψτε αμζςωσ τθν παροχι αερίου ςτον πίνακα ελζγχου τθσ ψθςταριάσ και τθ φιάλθ 
αερίου. 

2. Σβιςτε όλεσ τισ γυμνζσ φλόγεσ κοντά ςτθν ψθςταριά αερίου, όπωσ κεριά και πυρςοφσ. 
Κλείςτε όλεσ τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. 

3. Βεβαιωκείτε ότι θ περιοχι αερίηεται καλά με κακαρό αζρα. 
4. Ελζγξτε για πικανι διαρροι αερίου, όπωσ περιγράφεται ςτο παρόν εγχειρίδιο. 
5. Ανοίξτε το κάλυμμα τθσ ψθςταριάσ για να επιτρζψετε τθ διαφυγι αερίου. 
6. Σε περίπτωςθ που θ ψθςταριά εξακολουκεί να μυρίηει αζριο, μθν τθ χρθςιμοποιιςετε 

άλλο, αλλά δϊςτε τθ για επιςκευι αποκλειςτικά ςε εγκεκριμζνο επαγγελματία. 
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ΠΡΚΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΧΡΗΗ 
 

 Αφαιρζςτε όλα τα υλικά τθσ ςυςκευαςίασ και φυλάξτε τα για μελλοντικι χριςθ. 

 Προειδοποίθςθ! Τα υλικά ςυςκευαςίασ δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρζπει να 
παίηουν με τα υλικά ςυςκευαςίασ, γιατί υπάρχει κίνδυνοσ κατάποςθσ και αςφυξίασ! 

 Ελζγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτιματα και για πικανι ηθμιά κατά τθ μεταφορά. Σε 
περίπτωςθ ηθμιάσ ι ατελοφσ παράδοςθσ, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τον 
προμθκευτι ςασ (βλ. Εγγφθςθ). 

 Λειτουργείςτε τθν ψθςταριά για τουλάχιςτον 30 λεπτά. 

 Κακαρίςτε τθ ςυςκευι (βλ. Κακαριςμόσ και φροντίδα). 
 
 

ΤΜΒΟΤΛΕ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ 
 

 Η ςωςτι ςυναρμολόγθςθ τθσ ψθςταριάσ είναι ευκφνθ του καταναλωτι. Αν δεν 
ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ του εγχειριδίου, αυτό κα μποροφςε να οδθγιςει ςε ςοβαρό 
τραυματιςμό ι υλικι ηθμιά. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναρμολόγθςθσ, προςζχετε τισ αιχμθρζσ άκρεσ.  

 Συναρμολογιςτε τθν ψθςταριά πάνω ςε μεγάλθ και κακαρι επιφάνεια. Ακολουκιςτε 
τισ οδθγίεσ λειτουργίασ που περιγράφονται ςτο παρόν. Συνιςτοφμε θ ςυναρμολόγθςθ 
τθσ ψθςταριάσ να γίνεται από δφο άτομα. 

 Βεβαιωκείτε ότι θ βαλβίδα τθσ φιάλθσ είναι ςε πλιρωσ κλειςτι κζςθ (ςτροφι προσ τα 
δεξιά για να ςταματιςει ). 

 Ελζγξτε τθν βαλβίδα τθσ φιάλθσ να διαβεβαιϊςετε ότι ζχει το κατάλλθλο εξωτερικό 
αρςενικό ςπείρωμα. 

 Βεβαιωκείτε ότι όλα τα κουμπιά καυςτιρα είναι ςτθ κζςθ off (κλειςτά). 

 Αφαιρζςτε το προςτατευτικό κάλυμμα από τθ βαλβίδα τθσ φιάλθσ, χρθςιμοποιείτε 
πάντα το καπάκι και τθν ταινία που παρζχεται με ςτθν βαλβίδα τθσ φιάλθσ. 

 Επικεωριςτε τθ κφρα ςφνδεςθσ τθσ βαλβίδασ και τθ ςυναρμολόγθςθ του ρυκμιςτι 
πίεςθσ. Ψάξτε για οποιαδιποτε βλάβθ ι κομμάτια φκοράσ. Αφαιρζςτε τυχόν 
υπολείμματα ι ςκουπιδάκια. Επικεωριςτε τον ςωλινα υγραερίου για ηθμιζσ. Ροτζ μθν 
προςπακιςετε να χρθςιμοποιιςετε κατεςτραμμζνο ι βουλωμζνο εξοπλιςμό. 
Επικοινωνιςτε με τον τοπικό αντιπρόςωπο παροχισ υγραερίου για τθν επιςκευι. 
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Προςοχι!  
Προςοχι ςτισ αναλαμπζσ! 
 

Ρριν από οποιαδιποτε ςφνδεςθ, βεβαιωκείτε ότι δεν υπάρχουν κραφςματα, 
αράχνεσ, μικρά ζντομα ι ιςτοί ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ αερίου, του 
ρυκμιςτι, του καυςτιρα, ι του εφκαμπτου ςωλινα. Μποροφν να 
παρεμποδίςουν τθ ροι του αερίου, κάτι που κα μποροφςε να προκαλζςει 
φωτιά μζςα και γφρω από τουσ ςωλινεσ του καυςτιρα. Αυτό το είδοσ τθσ 
φωτιάσ είναι γνωςτό ωσ «αναλαμπι» και μπορεί να προκαλζςει ςοβαρζσ ηθμιζσ. 
Για να μειωκεί θ πικανότθτα να ςυμβεί αυτό, κακαρίηετε όλα τα εξαρτιματα 
τθσ ψθςταριάσ πριν τθ ςυναρμολόγθςι τθσ. 

 

 Ροτζ μθν ειςάγετε ξζνα αντικείμενα ςτθν ζξοδο τθσ βαλβίδασ. Μπορεί να 
καταςτρζψουν τθ βαλβίδα και να προκαλζςουν διαρροι. Η διαρροι αερίου μπορεί να 
προκαλζςει πυρκαγιά, ζκρθξθ, βαρφ τραυματιςμό του ςϊματοσ, ι ακόμθ και κάνατο. 

 Μθν χρθςιμοποιείτε τθν ψθςταριά χωρίσ δοκιμι διαρροισ. 

 Εάν δεν μπορείτε να ςταματιςετε μια διαρροι αερίου, κλείςτε τθ βαλβίδα τθσ φιάλθσ 
αερίου ΑΜΕΣΩΣ, καλζςτε τον προμθκευτι του υγραερίου ι τθν πυροςβεςτικι. 

 ΡΟΤΕ μθν αποκθκεφςετε ζνα εφεδρικό κφλινδρο αερίου κάτω από ι κοντά ςτθν 
ψθςταριά ςε κλειςτό χϊρο. 

 Ροτζ μθ γεμίηετε τον κφλινδρο πζραν του 80% τθσ πλθρότθτασ. Μια υπερφορτωμζνθ 
εφεδρικι φιάλθ αερίου είναι επικίνδυνθ, διότι το πλεόναςμα αζριου μπορεί να 
διαρρεφςει από τθ βαλβίδα εκτόνωςθσ αςφαλείασ και να προκλθκεί πυρκαγιά. 

 Η εφεδρικι φιάλθ αερίου πρζπει να ζχει πϊμα αςφαλείασ που ζχει τοποκετθκεί ςτθν 
ζξοδο του κυλίνδρου αερίου. 

 Εάν οποιαδιποτε διαρροι αερίου διαπιςτωκεί ςτον εφεδρικό κφλινδρο αερίου, αμζςωσ 
απομακρυνκείτε και καλζςτε τθν πυροςβεςτικι. 

 Κρατιςτε τον κφλινδρο αερίου μακριά από οποιαδιποτε πθγι ανάφλεξθσ κατά τθν 
αλλαγι φιάλθσ αερίου. 

 

ΠΟΛΤ ΗΜΑΝΣΚΚΟ: ΑΠΟΤΝΔΕΣΕ ΣΗ ΦΚΑΛΗ ΑΕΡΚΟΤ ΟΣΑΝ ΔΕΝ ΣΗΝ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΕΚΣΕ!!! 
 

Για να αποςυνδζςετε τθ φιάλθ αερίου: 
 

 Γυρίςτε όλα τα κουμπιά ςτθ κζςθ off 

 Γυρίςτε τθ ςτρόφιγγα τθσ φιάλθσ ςε κζςθ εντελϊσ κλειςτι (ςτροφι προσ τα δεξιά για 
να κλείςει). 

 Αφαιρζςτε το ςφςτθμα ρυκμιςτι από τθ βαλβίδα του κυλίνδρου περιςτρζφοντασ το 
παξιμάδι δεξιόςτροφα. 

 Τοποκετιςτε το προςτατευτικό κάλυμμα πίςω ςτθν βαλβίδα τθσ φιάλθσ αερίου. 
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ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Βίδα 8 τμχ Βίδα 20 τμχ 

Άξονασ 2 τμχ 

Κοπίλια 2 τμχ 

B2. Διάγπαμμα αναφοπάρ ςλικού 
Οη πξνδηαγξαθέο ππόθεηληαη ζε αιιαγή ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε. 
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B1. Διάγραμμα εξαρτθμάτων 
Οι ποςότθτεσ ποικίλλουν ανάλογα με το μοντζλο που αγοράςατε. Οι προδιαγραφζσ 
υπόκεινται ςε αλλαγι χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ 
ςχετικά με το υλικό, ανατρζξτε ςτο αντίςτοιχο Διάγραμμα αναφοράσ υλικοφ για το μοντζλο 
ψθςταριάσ που διακζτετε. 
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ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Γ.   υναρμολόγθςθ 
Για τθ ςυναρμολόγθςθ αυτισ τθσ ψθςταριάσ απαιτοφνται δφο άτομα. Αφαιρζςτε όλα τα 
υλικά ςυςκευαςίασ από όλα τα εξαρτιματα πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Απλϊςτε όλα τα 
παξιμάδια και τισ βίδεσ και ελζγξτε το μικοσ τουσ πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Ραρόλο που ζχει 
δοκεί κάκε προςοχι κατά τθν καταςκευι αυτοφ του προϊόντοσ, κα πρζπει να προςζχετε 
κατά τθ ςυναρμολόγθςθ για τθν περίπτωςθ που υπάρχουν αιχμθρά άκρα. 
 

Βιδϊςτε το ςϊμα τθσ ψθςταριάσ ςτο δεξιό πίςω πόδι χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ M6*55 (B). 
Βιδϊςτε καλά τισ βίδεσ με το ςταυροκατςάβιδο. 
 

Βηδώζηε ην ζώκα ηεο ςεζηαξηάο ζην δεμηό κπξνζηηλό πόδη ρξεζηκνπνηώληαο βίδεο 
M6*55 ( B). 
Βηδώζηε θαιά ηηο βίδεο κε ην ζηαπξνθαηζάβηδν. 
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Βιδϊςτε το ςϊμα τθσ ψθςταριάσ ςτο αριςτερό μπροςτινό πόδι χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ 
M6*55 ( B). 
Βιδϊςτε καλά τισ βίδεσ με το ςταυροκατςάβιδο.
 

Βιδϊςτε το ςϊμα τθσ ψθςταριάσ ςτο αριςτερό πίςω πόδι χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ 
M6*55 ( B). 
Βιδϊςτε καλά τισ βίδεσ με το ςταυροκατςάβιδο. 
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Βιδϊςτε το ςϊμα του κάτω ραφιοφ ςτα πόδια χρθςιμοποιϊντασ βίδα M6*12 (A). 
Βιδϊςτε καλά τισ βίδεσ με το ςταυροκατςάβιδο. 
 

Ειςαγάγετε τουσ τροχοφσ ςτο αριςτερό μπροςτινό πόδι και ςτο αριςτερό πίςω πόδι, 
χρθςιμοποιϊντασ τον άξονα (Δ). Κατόπιν ςτερεϊςτε τον άξονα (Δ) με τισ κοπίλιεσ (Γ) και 
καλφψτε τουσ τροχοφσ με τα προςτατευτικά τροχϊν.
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Βιδϊςτε το άλλο μπροςτινό πλαίςιο ςτο αριςτερό μπροςτινό πόδι και ςτο δεξιό 
μπροςτινό πόδι χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ M6*12 (A). 
Βιδϊςτε καλά τισ βίδεσ με το ςταυροκατςάβιδο.
 

 

Βιδϊςτε το ζνα μπροςτινό πλαίςιο ςτο αριςτερό μπροςτινό πόδι και ςτο δεξιό 
μπροςτινό πόδι χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ M6*12 (A). 
Βιδϊςτε καλά τισ βίδεσ με το ςταυροκατςάβιδο. 
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Βιδϊςτε το αριςτερό ςϊμα τραπεηιοφ ςτο αριςτερό μπροςτινό πόδι και ςτο αριςτερό πίςω 
πόδι χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ M6*12 (A) και μία βίδα M6*55 (B). 
Βιδϊςτε καλά τισ βίδεσ με το ςταυροκατςάβιδο. 
 

Βιδϊςτε το δεξιό ςϊμα τραπεηιοφ ςτο δεξιό εμπρόσ πόδι και ςτο δεξιό πίςω πόδι 
χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ M6*12 (A) και μία βίδα M6*55 (B). 
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Τοποκετιςτε το δοχείο λίπουσ ςτο κάτω μζροσ του ςϊματοσ τθσ ψθςταριάσ.
 
 

Βιδϊςτε το ςϊμα τθσ ψθςταριάσ ςτο αριςτερό ςϊμα τραπεηιοφ και το δεξιό ςϊμα 
τραπεηιοφ χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ M6*12 (A). 
Βιδϊςτε καλά τισ βίδεσ με το ςταυροκατςάβιδο. 
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Τοποθετήστε το στέγαστρο θερμότητας, τη σχάρα ψησίματος, την πλάκα ψησίματος και 
το τελάρο θερμότητας πάνω στο σώμα της ψησταριάς.
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Ολοκλθρϊςτε τθ ςυναρμολόγθςθ.
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ΛΚΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 
Πλεσ οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, ελζγχου και δοκιμισ πρζπει να πραγματοποιοφνται από 
εξειδικευμζνο τεχνικό. 
 
 

1. Απόςταςθ 1m τουλάχιςτον πρζπει να διατθρείται από εφφλεκτεσ καταςκευζσ (πλαϊνά 
και πίςω μζροσ ψθςταριάσ) 

2. Δεν υπάρχει καμία απροςτάτευτθ εφφλεκτθ καταςκευι πάνω ςτθ ςχάρα. 
3. Πλα τα υλικά τθσ εςωτερικισ ςυςκευαςίασ ζχουν αφαιρεκεί. 
4. Οι καυςτιρεσ κάκονται ςωςτά ςτα ςτόμια. 
5. Τα πόμολα γυρίηουν ελεφκερα. 
6. Η μονάδα ελζγχκθκε και δεν παρουςιάηει διαρροζσ. 
7. Ο χριςτθσ είναι ενιμεροσ για τθ διαδικαςία διακοπισ τθσ παροχι αερίου. 
8. Ελζγξτε ότι ο ςωλινασ δεν ζρχεται ςε επαφι με μζρθ τθσ ψθςταριάσ που αναπτφςςουν 

κερμοκραςία και δεν υπάρχουν εμπόδια. 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟ ΔΚΑΡΡΟΗ 
 
Ραρά το γεγονόσ ότι όλεσ οι ςυνδζςεισ φυςικοφ αερίου ςτθ ψθςταριά ζχουν ελεγχκεί για 
διαρροζσ ςτο εργοςτάςιο πριν από τθν αποςτολι, ζνασ πλιρθσ ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ αερίου 
πρζπει να πραγματοποιείται και ςτο χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ. Ρεριοδικά ελζγξτε ολόκλθρο το 
ςφςτθμα για διαρροζσ, ι όταν εντοπιςτεί μυρωδιά υγραερίου. 
 

ΠΡΚΝ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
 
ΠΡΟΟΧΗ! Μθν ελζγχετε ποτζ για διαρροι αερίου με ςπίρτο ι άλλθ γυμνι φλόγα. 
 

1. Βεβαιωκείτε ότι όλα τα υλικά ςυςκευαςίασ ζχουν αφαιρεκεί από τθ ςχάρα του 
καυςτιρα. 

2. Μθν καπνίηετε κατά τισ δοκιμζσ διαρροϊν. 
3. Κάντε ζνα διάλυμα ςαπουνιοφ με ζνα μζροσ υγρό απορρυπαντικό και ζνα μζροσ νερό. 

Ετοιμάςτε ζνα μπουκάλι ψεκαςμοφ, βοφρτςα ι πανί για να εφαρμόςετε το διάλυμα 
ςτισ ςυνδζςεισ. Για τθν αρχικι δοκιμι διαρροισ, βεβαιωκείτε ότι θ φιάλθ είναι πλιρθσ. 

4. Η ψθςταριά, πρζπει να ελεγχκεί για διαρροζσ ςε εξωτερικό και καλά αεριηόμενο χϊρο, 
μακριά από πθγζσ ανάφλεξθσ, όπωσ φυςικό αζριο ι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και εφφλεκτα 
υλικά. 

5. Κρατιςτε τθν ψθςταριά μακριά από γυμνζσ φλόγεσ και / ι ςπινκιρεσ κατά τον ζλεγχο. 
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ΕΛΕΓΧΟ 
 

1. Βεβαιωκείτε ότι όλα τα κουμπιά βρίςκονται ςτθ κζςθ " OFF". 
2. Βεβαιωκείτε ότι ο ρυκμιςτισ πίεςθσ ςυνδζεται με τθ φιάλθ υγραερίου ςφιχτά. 
3. Να ανοίξετε πλιρωσ τθ βαλβίδα τθσ φιάλθσ γυρίηοντασ αριςτερόςτροφα. Εάν ακοφςετε 

ζνα "ποπ" ιχο, κλείςτε το αζριο ΑΜΕΣΩΣ, αυτό δείχνει ζνα βαριά διαρροι ςτο ςθμείο 
ςφνδεςθσ. Καλζςτε τον προμθκευτι υγραερίου ι πυροςβεςτικι. 

4. Ελζγξτε κάκε ςφνδεςθ από τθ φιάλθ υγραερίου μζχρι και ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ςφνδεςθσ με το ςφςτθμα πολλαπλισ ςφνδεςθσ ςωλινα (ο ςωλινασ που πθγαίνει ςτον 
καυςτιρα) με βοφρτςιςμα ι ψεκαςμό του διαλφματοσ ςαπουνιοφ ςτισ ςυνδζςεισ. 

5. Εάν εμφανιςτοφν φυςαλίδεσ ςαπουνιοφ, υπάρχει διαρροι. Απενεργοποιιςτε τθ 
βαλβίδα τθσ φιάλθσ ΑΜΕΣΩΣ και ςφίξτε ξανά τισ ςυνδζςεισ, Ανοίξτε ξανά τθ βαλβίδα 
τθσ φιάλθσ και ελζγξτε ξανά. 

6. Εάν δεν μπορεί να ςταματιςετε τισ διαρροζσ, ΜΗΝ προςπακιςετε τθν επιςκευι. 
Καλζςτε ΑΜΕΣΩΣ τον προμθκευτι υγραερίου ι τθν πυροςβεςτικι. 

7. Κλείνετε τθ βαλβίδα τθσ φιάλθσ μετά από δοκιμι διαρροισ με τθ ςτροφι προσ τα 
δεξιά. 

8. Μόνο εκείνα τα τμιματα που παραδίδονται από τον καταςκευαςτι πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν ψθςταριά. Η αντικατάςταςι τουσ μπορεί να ακυρϊςει τθν 
εγγφθςθ.  

9. Μθν χρθςιμοποιείτε το γκριλ μζχρι όλεσ οι ςυνδζςεισ να ζχουν ελεγχκεί και να μθν 
ζχουν διαρροζσ. 

 

ΤΜΒΟΤΛΕ ΑΦΑΛΕΚΑ 

1. Ράντα ελζγξτε για τυχόν διαρροζσ μετά κάκε αλλαγι φιάλθσ. 
2. Ελζγχετε πάντα για διαρροζσ κάκε ςφνδεςθ πριν από κάκε χριςθ. 
3. Κάντε χριςθ ειδικϊν εργαλείων μπάρμπεκιου για τθν αποφυγι εγκαυμάτων. 
4. Αν κάποιο καυτό αντικείμενο (π.χ. καυτό κομμάτι λίπουσ) πζςει από τθ ςχάρα ψθςίματοσ ςτθ 
βαλβίδα, ςτο  ρυκμιςτι, ςτο λάςτιχο υγραερίου , θ ςε οτιδιποτε περιζχει αζριο, κλείςτε τθ 
φιάλθ υγραερίου αμζςωσ. Δείτε το αίτιο και διορκϊςτε τθν αιτία. Επαναλάβετε τθ δοκιμι 
διαρροισ πριν ςυνεχίςετε. 
5. Μθν αφαιρείτε το δίςκο λίπουσ αν θ ψθςταριά δεν ζχει κρυϊςει τελείωσ. 
6. Κλείςτε όλα τα κουμπιά ελζγχου και τθ βαλβίδα κυλίνδρου όταν θ ψθςταριά δεν είναι ςε 
χριςθ. 
7. Ροτζ μθ μετακινείτε τθ ψθςταριά ενϊ είναι ςε χριςθ, θ εάν είναι ακόμα ηζςτθ. 
8. Ωκείτε τθν ψθςταριά μπροςτά, μθν τθν τραβάτε όταν τθν μετακινείτε. 
9. Αποκθκευμζνεσ φιάλεσ αεριοφ ι κατά τθ μεταφορά τουσ, πρζπει να ζχουν πϊμα αςφαλείασ. 
Μθν φυλάςςετε τθ φιάλθ υγραερίου ςε κλειςτοφσ χϊρουσ όπωσ υπόςτεγο, καλυμμζνο αίκριο, 
βεράντα, γκαράη ι άλλα κτίρια. 
10. Μθν αφιςετε ποτζ μια φιάλθ αερίου ςε ζνα όχθμα αναψυχισ ι ςκάφοσ που ενδζχεται να 
υπερκερμανκεί από τον ιλιο. 
11. Μθν φυλάςςετε τθ φιάλθ κοντά ςε μια περιοχι όπου τα παιδιά παίηουν. 
12. Αποςυνδζςτε τθν φιάλθ όταν θ ψθςταριά αποκθκεφεται ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. 
13. Για κάκε άλλο πρόβλθμα, ανατρζξτε ςτθν ενότθτα "ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ " ι 
επικοινωνιςτε με το κατάςτθμα αγοράσ. 
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ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΣΗ ΨΗΣΑΡΚΑ 
 

 

Άναμμα τθσ εςτίασ 
 

• Ανοίξτε το καπάκι τθσ ψθςταριάσ. 
• Βεβαιωκείτε ότι όλα τα κουμπιά ελζγχου τθσ ψθςταριάσ βρίςκονται ςτθ κζςθ «off» 

(απενεργοποίθςθ). Ανοίξτε τθ βαλβίδα ελζγχου ςτθ φιάλθ υγραερίου ι τον ρυκμιςτι. 
• Από τθ κζςθ «OFF» (απενεργοποίθςθ), πιζςτε και ςτρζψτε αριςτερόςτροφα το μεςαίο 

κουμπί ελζγχου ζωσ ότου αιςκανκείτε αντίςταςθ. Ρεριμζνετε για 4 δευτερόλεπτα. Ζπειτα, 
ςυνεχίςτε να περιςτρζφετε το κουμπί ελζγχου ζωσ ότου ακουςτεί ο χαρακτθριςτικόσ ιχοσ 
«κλικ» και ανάψει θ εςτία. Κατόπιν πιζςτε και ςτρζψτε το κουμπί που βρίςκεται τζρμα 
αριςτερά και το κουμπί που βρίςκεται τζρμα δεξιά. 

• Αν θ εςτία δεν ανάψει μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, ςτρζψτε όλα τα κουμπιά ελζγχου 
ςτθ κζςθ απενεργοποίθςθσ και κλείςτε τθ βαλβίδα ςτθ φιάλθ υγραερίου. Ρεριμζνετε για 5 
λεπτά και ζπειτα επαναλάβετε τα ανωτζρω βιματα. Εάν θ ψθςταριά δεν ανάψει, ανατρζξτε 
ςτισ οδθγίεσ χειροκίνθτθσ ανάφλεξθσ ςτο παρακάτω κεφάλαιο. 

• Μετά τθν ανάφλεξθ, θ εςτία πρζπει να κάψει ςτθν υψθλότερθ κζςθ για 3-5 λεπτά ϊςτε να 
προκερμανκεί θ ψθςταριά. Η ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία πρζπει να γίνεται πριν από κάκε 
ψιςιμο. Το καπάκι (όπου υπάρχει) πρζπει να είναι ανοικτό κατά τθν προκζρμανςθ. 

• Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προκζρμανςθσ, θ εςτία πρζπει ςυνικωσ να ρυκμιςτεί ςτθ 
χαμθλότερθ κζςθ για καλφτερα αποτελζςματα ςτο ψιςιμο. 

 

Οδθγίεσ χειροκίνθτθσ ανάφλεξθσ για τθν κφρια εςτία 
 

• Ειςαγάγετε το αναμμζνο ςπίρτο μζςα από τθν οπι του φλογοκαλάμου ςτο πλάι ι κάτω από 
τθν ψθςταριά. 

• Ριζςτε και περιςτρζψτε αριςτερόςτροφα το κουμπί ελζγχου ζωσ τθ κζςθ «Max». Η μεςαία 
εςτία κα πρζπει να ανάψει. 

• Μόλισ θ μεςαία εςτία ανάψει, πιζςτε το κουμπί ελζγχου που βρίςκεται τζρμα αριςτερά και 
ςτρζψτε το ςτθ κζςθ «Max»: θ δεφτερθ εςτία κα πρζπει να ανάψει αυτόματα. 

• Επαναλάβετε τθν ίδια διαδικαςία για να ανάψετε τθν εςτία τζρμα δεξιά. 
• Εάν θ εςτία δεν ανάψει, επικοινωνιςτε με τον τοπικό ςασ αντιπρόςωπο για παροχι 

βοικειασ. 
• Μετά τθν ανάφλεξθ, θ εςτία πρζπει να κάψει ςτθ κζςθ «Max» για 3-5 λεπτά ϊςτε να 

προκερμανκεί θ ψθςταριά. Η ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία πρζπει να γίνεται πριν από κάκε 
ψιςιμο. Το καπάκι (όπου υπάρχει) πρζπει να είναι ανοικτό κατά τθν προκζρμανςθ. 

• Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προκζρμανςθσ, θ εςτία πρζπει ςυνικωσ να ρυκμιςτεί ςτθ 
χαμθλότερθ κζςθ για καλφτερα αποτελζςματα ςτο ψιςιμο. 

 

 Ψιςιμο με καπάκι 
Οι ψθςταριζσ που είναι εξοπλιςμζνεσ με καπάκι ψθςίματοσ προςφζρουν τθν επιλογι 
ψθςίματοσ με το καπάκι κλειςτό για τθ δθμιουργία ενόσ «φοφρνου» για το ψιςιμο φαγθτϊν 
όπωσ μεγάλα κομμάτια κρζατοσ, ολόκλθρα κοτόπουλα κ.λπ. 
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Κατά το ψιςιμο, ρυκμίςτε τθν εςτία κάτω από το φαγθτό ςτθ κζςθ «OFF». Κλείςτε το καπάκι 
και ρυκμίςτε τθν άλλθ εςτία ςε χαμθλότερθ ρφκμιςθ, δθλαδι ςτθ κζςθ «LOW» ζωσ «MEDIUM», 
για να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ κερμοκραςία. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΥΡΕΘΕΜΑΝΘΕΙ Η 
ΨΗΣΤΑΙΑ ΣΑΣ. Αποφφγετε το άςκοπο άνοιγμα του καπακιοφ, κακϊσ υπάρχει απϊλεια 
κερμότθτασ κάκε φορά που το καπάκι ανοίγει. 
 

Σζλοσ τθσ διαδικαςίασ ψθςίματοσ 
Μετά από κάκε ψιςιμο, ρυκμίςτε τθν εςτία τθσ ψθςταριάσ ςτθν υψθλότερθ κζςθ «MAX» και 
αφιςτε τθν να κάψει για 5 λεπτά. Η διαδικαςία αυτι κα κάψει όλα τα υπολείμματα φαγθτοφ, 
κακιςτϊντασ ζτςι πιο εφκολο το κακάριςμα. Βεβαιωκείτε ότι το καπάκι είναι ανοιχτό κατά τθ 
διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ. 
 

Απενεργοποίθςθ τθσ ψθςταριάσ 
Πταν ζχετε τελειϊςει τθ χριςθ τθσ ψθςταριάσ ςασ, περιςτρζψτε πλιρωσ όλεσ τισ βαλβίδεσ 
ελζγχου δεξιόςτροφα ςτθ κζςθ «OFF» (απενεργοποίθςθ) και, ςτθ ςυνζχεια, κλείςτε το 
υγραζριο ςτθ φιάλθ. Ρεριμζνετε ζωσ ότου θ ψθςταριά ζχει επαρκϊσ κρυϊςει προτοφ κλείςετε 
το καπάκι. 
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Κακαριςμόσ και ςυντιρθςθ 
 

Να κακαρίηετε τακτικά τθν ψθςταριά ςασ ενδιάμεςα ςτισ χριςεισ και ειδικά ζπειτα από 

παρατεταμζνεσ περιόδουσ αποκικευςθσ. Βεβαιωκείτε ότι θ ψθςταριά και τα εξαρτιματά τθσ 

ζχουν κρυϊςει αρκετά πριν από τον κακαριςμό. Μθν αφινετε τθν ψθςταριά εκτεκειμζνθ ςτισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ του εξωτερικοφ χϊρου ι μθν τθν αποκθκεφετε ςε χϊρουσ με υγραςία. 

• Μθν καταβρζχετε ποτζ τθν ψθςταριά με νερό όταν οι επιφάνειζσ τθσ είναι κερμζσ. 

• Μθν αγγίηετε ποτζ τα κερμά μζρθ, χωρίσ να ζχετε προςτατευμζνα τα χζρια ςασ. 

 

Ρροκειμζνου να διατθριςετε και να παρατείνετε τθ διάρκεια ηωισ τθσ ψθςταριάσ ςασ, 

ςυνιςτάται κερμά να καλφπτετε τθ μονάδα ψθςίματοσ όταν τθν αφινετε ςε εξωτερικό χϊρο 

για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ιδίωσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. 

 

Ακόμα και όταν καλφπτετε τθν ψθςταριά ςασ για να τθν προςτατεφςετε, πρζπει να τθν ελζγχετε 

ςε τακτικι βάςθ κακϊσ ςχθματίηεται υγραςία και υγροποίθςθ υδρατμϊν που ενδεχομζνωσ να 

προκαλζςουν ηθμιά ςτθν ψθςταριά. Κςωσ να χρειαςτεί να ςτεγνϊςτε τθν ψθςταριά, κακϊσ και 

το εςωτερικό του καλφμματοσ. Είναι πικανόν να αναπτυχκεί μοφχλα ςε τυχόν υπολείμματα 

λίπουσ πάνω ςε εξαρτιματα τθσ ψθςταριάσ. Αυτι κα πρζπει να κακαριςτεί από τισ λείεσ 

επιφάνειεσ με ηεςτό ςαπουνόνερο. 

Ππου βρίςκεται ςκουριά θ οποία δεν ζρχεται ςε επαφι με το φαγθτό, πρζπει να αφαιρείται με 

αντιςκωριακό προϊόν και να βάφεται με μπογιά ειδικι για ψθςταριζσ ι με μπογιά ανκεκτικι 

ςτθ κερμότθτα. Εάν είναι απαραίτθτο, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κακαριςτικό για επιφάνειεσ 

από χρϊμιο ςτα χρωμιωμζνα μζρθ. Για τθν αποφυγι ςκουριάσ, ςκουπίςτε τα μζρθ με 

επίςτρωςθ χρωμίου με λάδι μαγειρζματοσ και, ςτθ ςυνζχεια, ξεπλφνετε και ςτεγνϊςτε τα. 

 

Επιφάνειεσ ψθςίματοσ και ςχάρα για ηζςταμα 

Πταν θ ψθςταριά ζχει κρυϊςει, κακαρίςτε τθν με ηεςτό ςαπουνόνερο και τθν ειδικι βοφρτςα 

με τρίχεσ από ορείχαλκο (όχι από ατςάλι). Για να αφαιρζςετε τυχόν υπολείμματα φαγθτοφ, 

χρθςιμοποιιςτε ζνα ιπιο κρεμϊδεσ κακαριςτικό ςε ζνα μαλακό πανί. Μθ χρθςιμοποιείτε 

αιχμθρά αντικείμενα ι επικετικά κακαριςτικά μζςα. Βουρτςίςτε τθ ςχάρα με λίγο φυτικό λάδι 

για τθν πρόλθψθ διάβρωςθσ. Μθ χρθςιμοποιείτε γυαλιςτικά πανιά ι ςκόνεσ κακαριςμοφ, 

κακϊσ μποροφν να προκαλζςουν μόνιμθ ηθμιά ςτα φινιρίςματα τθσ ψθςταριάσ. Ξεπλφνετε και 

ςτεγνϊςτε καλά τθν ψθςταριά. Εξαιτίασ του βάρουσ των επιφανειϊν ψθςίματοσ, δεν 

ςυνιςτοφμε να τισ πλζνετε ςε πλυντιριο πιάτων. 

 

Είναι αρκετά φυςιολογικό να εμφανιςτεί επιφανειακι ςκουριά ςτθν επιφάνεια ψθςίματοσ. Εάν 

εμφανιςτεί ςκουριά ανάμεςα ςτισ χριςεισ ι κατά τθν αποκικευςθ, κακαρίςτε τθν με μαλακι 

ςυρμάτινθ βοφρτςα με τρίχεσ από ορείχαλκο. Ρροςζξτε να μθν προκαλζςετε ηθμιά ςτθν 

επιφάνεια ψθςίματοσ, ςκουπίςτε ξανά με λάδι και αποκαταςτιςτε τθ ηθμιά. 
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Εςτίεσ 

Με τθν προχπόκεςθ ότι οι εςτίεσ λειτουργοφν ορκά, ςε φυςιολογικι χριςθ, το κάψιμο των 

υπολειμμάτων μετά το ψιςιμο κα διατθριςει τισ εςτίεσ κακαρζσ. 

 

Οι εςτίεσ πρζπει να αφαιροφνται και να κακαρίηονται ςε ετιςια βάςθ ι όποτε δθμιουργείται 

ςτρϊμα υπολειμμάτων, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι δεν υπάρχουν ίχνθ φραξίματοσ 

(υπολείμματα, ζντομα) είτε ςτισ εξόδουσ των εςτιϊν είτε ςτθν είςοδο πρωτεφοντοσ αζρα των 

εςτιϊν. Χρθςιμοποιιςτε μια βοφρτςα κακαριςμοφ ςωλθνϊςεων για τθν απομάκρυνςθ ρφπων. 

 

Πταν επανατοποκετείτε τισ εςτίεσ, προςζξτε να ελζγξτε ότι ο λαιμόσ τθσ εςτίασ ταιριάηει πάνω 

από τθν ζξοδο τθσ βαλβίδασ. Είναι αρκετά φυςιολογικό να εμφανιςτεί επιφανειακι ςκουριά 

ςτισ εςτίεσ. Εάν εμφανιςτεί ςκουριά ανάμεςα ςτισ χριςεισ ι κατά τθν αποκικευςθ, κακαρίςτε 

τθν με μαλακι ςυρμάτινθ βοφρτςα με τρίχεσ από ορείχαλκο. 

 

Κατανεμθτισ φλόγασ 

Αφαιρζςτε υπολείμματα τροφϊν από τθν επιφάνεια του κατανεμθτι φλόγασ με μια πλαςτικι ι 

ξφλινθ ξφςτρα ι ςυρμάτινθ βοφρτςα με τρίχεσ από ορείχαλκο. 

 

Μθ χρθςιμοποιείτε ατςάλινθ ξφςτρα ι ςυρμάτινθ βοφρτςα. Κακαρίςτε με ηεςτό ςαπουνόνερο 

και ξεπλφνετε καλά.  

 

 

 

Δίςκοσ ςταξίματοσ 

Ζπειτα από κάκε χριςθ, αδειάςτε και κακαρίςτε τον δίςκο ςταξίματοσ από τυχόν λίπθ και 

υπολείμματα φαγθτοφ, χρθςιμοποιϊντασ μια πλαςτικι ι ξφλινθ ξφςτρα, εάν είναι απαραίτθτο. 

 

Εάν δεν τον διατθριςετε κακαρό, θ υπερβολικι ςυςςϊρευςθ υπολειμμάτων μπορεί να 

προκαλζςει φωτιά από τα λίπθ, θ οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνθ και να προκαλζςει ςοβαρι 

ηθμιά ςτθν ψθςταριά. Δεν πρόκειται για ελάττωμα τθσ ψθςταριάσ και, ωσ εκ τοφτου, δεν 

καλφπτεται από τουσ όρουσ τθσ εγγφθςθσ. Εάν χρειαςτεί, ο δίςκοσ μπορεί να πλυκεί με ηεςτό 

ςαπουνόνερο. 

 

Ψθςταριά 

Να αφαιρείτε τακτικά τα επιπλζον λίπθ από τθν ψθςταριά χρθςιμοποιϊντασ ζνα πανί που κα 

το ζχετε ςτφψει ςε ηεςτό ςαπουνόνερο και να ςτεγνϊνετε καλά. Τα επιπλζον λίπθ και τα 

υπολείμματα φαγθτοφ μποροφν να αφαιρεκοφν από το εςωτερικό τθσ ψθςταριάσ 

χρθςιμοποιϊντασ μια μαλακι πλαςτικι ι ξφλινθ ξφςτρα. Δεν είναι απαραίτθτο να αφαιρζςετε 

όλα τα λίπθ από τθν ψθςταριά. Εάν κζλετε να τθν κακαρίςετε πλιρωσ, χρθςιμοποιιςτε ηεςτό 

ςαπουνόνερο και ζνα πανί ι μόνο μια βοφρτςα με τρίχεσ από νάιλον. Μθ χρθςιμοποιείτε 

διαβρωτικά κακαριςτικά. Εάν κζλετε να τθν κακαρίςετε πλιρωσ, αφαιρζςτε πρϊτα τισ 
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επιφάνειεσ ψθςίματοσ και τισ εςτίεσ. Μθν εμποτίηετε τουσ ρυκμιςτζσ υγραερίου ι τθν 

πολλαπλι εξαγωγι ςε νερό. Μόλισ επανατοποκετιςετε προςεκτικά τισ εςτίεσ ςτθν ψθςταριά, 

ελζγξτε τθ λειτουργία τουσ. 

 

Εάν χρειαςτεί, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ειδικό κακαριςτικό για τα μζρθ από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

 

Πποτε θ ψθςταριά ςυναρμολογθκεί για πρϊτθ φορά ι οι εςτίεσ τθσ ζχουν κακαριςτεί, 

βεβαιωκείτε ότι κάκε άκρθ τθσ βαλβίδασ ειςζρχεται τελείωσ ςτον ςωλινα venturi τθσ εςτίασ 

κατά τθ διαδικαςία ςυναρμολόγθςθσ ι επαναςυναρμολόγθςθσ. 

 

Σωλινασ venturi εςτίασ 
 

Βαλβίδα υγραερίου 
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Κάλυμμα ι καπάκι τθσ ψθςταριάσ 
Χρθςιμοποιιςτε ζνα μαλακό φφαςμα ι πανί και κακαρίςτε με ηεςτό ςαπουνόνερο. Μθ 

χρθςιμοποιείτε γυαλιςτικά πανιά ι ςκόνεσ κακαριςμοφ, κακϊσ μποροφν να προκαλζςουν 

μόνιμθ ηθμιά ςτα φινιρίςματα τθσ ψθςταριάσ. 

 

Σροχιλατθ βάςθ 

Σκουπίςτε με φφαςμα που το ζχετε ςτφψει ςε ηεςτό νερό και ςτεγνϊςτε. 

 

Εξαρτιματα ςτερζωςθσ 

Πλεσ οι βίδεσ, τα παξιμάδια κ.λπ. πρζπει να ελζγχονται και να ςφίγγονται ςε τακτικι βάςθ. 

 

Αποκικευςθ 

Διαςφαλίςτε ότι θ ψθςταριά ζχει κρυϊςει εντελϊσ πριν τθν καλφψετε ι τθν αποκθκεφςετε. 

Αποκθκεφςτε τθν ψθςταριά ςασ ςε δροςερό και ςτεγνό μζροσ. Ρρζπει να ελζγχετε τθ ψθςταριά 

ςασ ςε τακτικι βάςθ κακϊσ μπορεί να ςχθματιςτεί υγραςία και υγροποίθςθ υδρατμϊν που 

ενδεχομζνωσ να προκαλζςει ηθμιά ςτθ ψθςταριά. Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί θ 

ψθςταριά, ίςωσ να χρειαςτεί να τθ ςτεγνϊςετε, κακϊσ και το εςωτερικό του καλφμματοσ. 

Μπορεί να δθμιουργθκεί υγραςία υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ και θ ψθςταριά κα πρζπει να 

κακαριςτεί και να αποκαταςτακοφν τυχόν ηθμίεσ, εάν χρειάηεται. Ππου βρίςκεται ςκουριά θ 

οποία δεν ζρχεται ςε επαφι με το φαγθτό, πρζπει να αφαιρείται με αντιςκωριακό προϊόν και 

να βάφεται με μπογιά ειδικι για ψθςταριζσ ι με μπογιά ανκεκτικι ςτθ κερμότθτα. 

 

Οι ςχάρεσ για ηζςταμα και ψθςίματοσ πρζπει να επικαλφπτονται με μαγειρικό λάδι. 

 

Καλφψτε τισ εςτίεσ με αλουμινόχαρτο ϊςτε να αποτρζψετε ζντομα ι άλλα υπολείμματα να 

φράξουν τισ οπζσ των εςτιϊν. 

 

Σε περίπτωςθ που θ ψθςταριά πρόκειται να αποκθκευτεί ςε εςωτερικό χϊρο, θ φιάλθ 

υγραερίου πρζπει να αποςυνδεκεί και να μείνει ςε εξωτερικό χϊρο. Η φιάλθ υγραερίου πρζπει 

πάντα να αποκθκεφεται ςε εξωτερικό χϊρο, ςε ςτεγνό, καλά αεριηόμενο χϊρο, μακριά από 

πθγζσ κερμότθτασ ι ανάφλεξθσ. Μθν αφινετε τα παιδιά να χρθςιμοποιοφν τθ φιάλθ 

υγραερίου. 

 

Πταν χρθςιμοποιείτε τθ ψθςταριά ζπειτα από παρατεταμζνεσ περιόδουσ αποκικευςθσ 

ακολουκιςτε τισ διαδικαςίεσ κακαριςμοφ.  
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Κίνδυνοσ μονοξειδίου του άνκρακα 

 

ΠΡΟΕΚΔΟΠΟΚΗΗ 

 

 

ΚΚΝΔΤΝΟ ΜΟΝΟΔΕΚΞΚΔΚΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΙΡΑΚΑ 

 Κίνδυνοσ δθλθτθρίαςθσ από μονοξείδιο 

του άνκρακα - Μθν ανάψετε ΠΟΣΕ το 

παρόν προϊόν ι μθν αφιςετε ΠΟΣΕ να 

ςιγοκαίει ι να κρυϊςει ςε 

περιοριςμζνουσ χϊρουσ. 
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Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 

 
 

Πρόβλθμα Πικανι αιτία Επίλυςθ 

Η εςτία δεν ανάβει όταν 
χρθςιμοποιείτε το 
ςφςτθμα ανάφλεξθσ 

Η φιάλθ υγραερίου LP είναι 
άδεια 
Ελαττωματικόσ ρυκμιςτισ 
Υπάρχουν ρφποι ςτο ςτόμιο 
ι ςτον ςωλινα υγραερίου 
Το καλϊδιο του θλεκτροδίου 
ι τθσ μονάδασ ανάφλεξθσ 
ζχει χαλαρϊςει ι 
αποςυνδεκεί από το 
θλεκτρόδιο ι τθ μονάδα 
ανάφλεξθσ 
Ζχει υποςτεί ηθμιά το 
θλεκτρόδιο ι το καλϊδιο 
Ελαττωματικό κουμπί 
ανάφλεξθσ 

Αντικαταςτιςτε τθν με γεμάτθ φιάλθ 
Ελζγξτε ι αντικαταςτιςτε τον ρυκμιςτι 
Κακαρίςτε τθν εςτία Κακαρίςτε το ςτόμιο 
και τον ςωλινα υγραερίου 
Επαναςυνδζςτε το καλϊδιο 
Αλλάξτε το θλεκτρόδιο και το καλϊδιο 
Αλλάξτε το κουμπί ανάφλεξθσ 

Η εςτία δεν ανάβει με 
ςπίρτο 

Η φιάλθ υγραερίου LP είναι 
άδεια 
Ελαττωματικόσ ρυκμιςτισ 
Υπάρχουν ρφποι ςτθν εςτία 
Υπάρχουν ρφποι ςτο ςτόμιο  
ι ςτον ςωλινα υγραερίου 

Αντικαταςτιςτε τθν με γεμάτθ φιάλθ 
Ελζγξτε ι αντικαταςτιςτε τον ρυκμιςτι 
Κακαρίςτε τθν εςτία 
Κακαρίςτε το ςτόμιο και το ςωλινα 
υγραερίου 

Χαμθλι φωτιά ι 
ανάδρομθ φλόγα (φωτιά 
ςτον ςωλινα τθσ εςτίασ - 
μπορεί να ακουςτεί 
ςφφριγμα ι ζντονοσ ιχοσ) 

Η φιάλθ υγραερίου είναι 
πολφ μικρι 
Υπάρχουν ρφποι ςτθν εςτία 
Υπάρχουν ρφποι ςτο ςτόμιο 
ι ςτον ςωλινα υγραερίου Η 
ψθςταριά είναι εκτεκειμζνθ 
ςε άνεμο. 

Χρθςιμοποιιςτε μεγαλφτερθ φιάλθ 
Κακαρίςτε τθν εςτία 
Κακαρίςτε το ςτόμιο και το ςωλινα 
υγραερίου 
Χρθςιμοποιιςτε τθν ςε προφυλαγμζνθ 
από τον αζρα κζςθ 

Σο κουμπί τθσ βαλβίδασ 
υγραερίου περιςτρζφεται 
με δυςκολία 

Ζχει μπλοκάρει θ βαλβίδα 
υγραερίου 

Αντικαταςτιςτε τθ βαλβίδα υγραερίου 
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ΤΜΒΟΤΛΕ ΨΗΚΜΑΣΟ 

 
1. Το ψιςιμο του κρζατοσ, ωμό, μζτριο ι καλοψθμζνο επθρεάηεται από το πάχοσ του κρζατοσ 
ςε μεγάλο βακμό. 
2. Ο χρόνοσ μαγειρζματοσ επθρεάηεται από το είδοσ του κρζατοσ, το μζγεκοσ και το ςχιμα τθσ 
τομισ, τθ κερμοκραςία του κρζατοσ πριν το μαγείρεμα, και τον βακμό του επικυμθτοφ 
ψθςίματοσ. 
3. Αποψφχετε το κρζασ ςτο ψυγείο όλθ τθ νφχτα. Μθν χρθςιμοποιείτε φοφρνο μικροκυμάτων, 
για να είναι το κρζασ ηουμερό. 
4. Χρθςιμοποιιςτε μια ςπάτουλα αντί λαβίδεσ ι ζνα πιροφνι για να γυριςτεί το κρζασ, θ 
ςπάτουλα, δεν κα τρυπιςει ςτο κρζασ και δεν βγαίνουν οι χυμοί. 
5. Να φοράτε προςτατευτικά γάντια όταν χειρίηεςτε ιδιαίτερα τα κερμά εξαρτιματα. 
6. Για να ζχετε ηουμερότερα κρζατα, προςκζςτε καρυκεφματα, αλάτι μετά το μαγείρεμα, 
γυρίςτε το κρζασ μόνο μία φορά ( οι χυμοί χάνονται όταν το κρζασ είναι γυριςμζνο αρκετζσ 
φορζσ). Γυρίςτε το κρζασ όταν οι χυμοί αρχίηουν να βράηουν ςτθν επιφάνεια. 
7. Κόψτε τυχόν περίςςιο λίποσ από το κρζασ πριν το ψιςιμο. 
 
 

 

ΑΦΑΛΕΚΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΚΜΩΝ 
 

Ράντα ακολουκιςτε τισ παρακάτω ςυμβουλζσ για να απολαφςετε ζνα αςφαλζσ και υγείεσ 
υπαίκριο ψιςιμο ςτθ ςχάρα. 
1. Ράντα να χρθςιμοποιείτε ηεςτό νερό και ςαποφνι για να πλζνετε τα χζρια ςασ, τισ επιφάνειεσ 
και τα ςκεφθ μετά τθν επεξεργαςία ςε ωμό κρζασ. 
2. Ράντα διαχωρίηετε τα ωμά κρζατα από τα ζτοιμα για να αποφευχκεί θ διαςταυροφμενθ 
μόλυνςθ 
3. Ράντα να χρθςιμοποιείτε κακαρά ςκεφθ για να χειριςτείτε το φαγθτό. 
4 Μαγειρεφω πάντα το κρζασ καλά για να ςκοτωκοφν τα μικρόβια. Χρθςιμοποιιςτε ζνα 
κερμόμετρο για να επικεωριςει τθν εςωτερικι κερμοκραςία του κρζατοσ, αν είναι απαραίτθτο. 
5. Τοποκετιςτε τα ζτοιμα τρόφιμα και τα περιςςεφματα αμζςωσ ςτο ψυγείο. 
6. Μθν αφινετε τθν ψθςταριά αφφλακτθ κατά το μαγείρεμα. 
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ΑΠΟΡΡΚΨΗ 
 

Απόρριψθ τθσ ςυςκευισ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόρριψθ φιαλϊν υγραερίου 
 
Οι φιάλεσ που δεν χρθςιμοποιοφνται πλζον δεν ανικουν ςτα οικιακά απορρίμματα. Αντίκετα, 
πρζπει να απορριφκοφν ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ κανονιςμοφσ. 

- Μεταφζρετε τισ άδειεσ φιάλεσ υγραερίου ςτο ςθμείο ςυλλογισ του αντιπροςϊπου ι το 
ςθμείο ςυλλογισ τθσ περιοχισ ςασ.  

 
 
Απόρριψθ τθσ ςυςκευαςίασ 
 

 
 
 
Απόρριψθ μπαταριϊν και ςυςςωρευτϊν  
 

 

ΤΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

Η ςυςκευι δεν πρζπει να απορρίπτεται ςτα κανονικά οικιακά απορρίμματα! 
Απορρίψτε τθ ςυςκευι με τον κατάλλθλο τρόπο. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ, απευκυνκείτε ςτθν υπθρεςία διαχείριςθσ απορριμμάτων τθσ 
περιοχισ ςασ. 
Οι ςυςκευζσ που φζρουν το παρακείμενο ςφμβολο δεν πρζπει να 
απορρίπτονται μαηί με τα οικιακά απορρίμματα.  
Η απόρριψθ παλαιοφ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ αυτοφ του 
είδουσ πρζπει να γίνεται ςε ξεχωριςτά ςθμεία. 

- Απευκυνκείτε ςτισ τοπικζσ αρχζσ για πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
δυνατότθτεσ ορκισ απόρριψθσ. 

Μζςω τθσ ορκισ απόρριψθσ, ο παλαιόσ εξοπλιςμόσ αποςτζλλεται για 
ανακφκλωςθ ι για άλλεσ μορφζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ. Με αυτόν τον τρόπο 
βοθκάτε να αποτραπεί θ απελευκζρωςθ βλαβερϊν υλικϊν ςτο περιβάλλον. 

Η ςυςκευαςία αποτελείται από χαρτόνι και πλαςτικά με αντίςτοιχθ ςιμανςθ, 
που μποροφν να ανακυκλωκοφν. 
- Διακζςτε αυτά τα υλικά ςτα κατάλλθλα ςθμεία ανακφκλωςθσ. 

Οι χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ δεν πρζπει να 
απορρίπτονται μαηί με τα οικιακά απόβλθτα, αλλά όπωσ προβλζπεται από τουσ 
κανονιςμοφσ. 

- Οι μπαταρίεσ οι οποίεσ δεν είναι χρθςιμοποιοφνται πλζον, κα πρζπει 
να ςυγκεντρϊνονται ςτο ςθμείο ςυλλογισ μπαταριϊν του 
αντιπροςϊπου ςασ ι τθσ τοπικισ αρχισ. 

- Μθν καίτε τισ μπαταρίεσ. Κίνδυνοσ ζκρθξθσ! 
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ΧΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ K0997A 

Model nr: K0997A 

Σπλνιηθή Θεξκηθή Ιζρύο Τξνθνδνζίαο 9,70 KW (693 g/h)   

Καηεγνξία ζπζθεπήο I 3+(28-30/37) 

Τύπνο αεξίνπ θαη πίεζε αεξίνπ Βνπηάλην ζε (28-30) mbar / Πξνπάλην ζε 37mbar 

Μέγεζνο εγρπηήξα θύξηνπ θαπζηήξα   0,89  mm  

Μέγεζνο εγρπηήξα πιεπξηθνύ θαπζηήξα - 

Πεξηνρή ςεζίκαηνο  60,5 x 41 cm 

Χώξα πξννξηζκνύ  GR, Ειιάδα 

Καηαζθεπαζηήο  
DONGGUAN KINGSUN ENTERPRISES CO., LTD 
XICHENG AREA 2, SHIYONG VILLAGE,  
HENGLI TOWN, DONGGUAN CITY, CHINA 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Γηα απηό ην πξντόλ ηζρύεη εγγύεζε κε δηάξθεηα δύν έηε από ηελ εκεξνκελία αγνξάο, εθόζνλ απηό 
έρεη αγνξαζηεί από θαηάζηεκα Praktiker ζηελ Ειιάδα.  
Βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη από αθαηάιιειε κεηαρείξηζε ή ρεηξηζκό, ιάζνο ηνπνζέηεζε ή θύιαμε, 
αθαηάιιειε ζύλδεζε ή εγθαηάζηαζε, από βία ή άιιεο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, θαζώο θαη ζε 
παξεκβάζεηο ηνπ αγνξαζηή ή ηξίησλ νη νπνίεο δελ ήηαλ ζύκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
ζπλνδεύνπλ ην πξντόλ, δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε. Επίζεο, δελ θαιύπηεηαη ε θπζηνινγηθή 
θζνξά ιόγσ ρξήζεο. Πξνηείλνπκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεσο, δηόηη πεξηέρνπλ 
ζεκαληηθέο ππνδείμεηο. 
Γηα ιόγνπο εμαθξίβσζεο ηεο εκεξνκελίαο αγνξάο, είλαη απαξαίηεην λα θξαηήζεηε ηελ απόδεημε 
αγνξάο, πνπ απνηειεί ην κόλν απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο εκεξνκελίαο αγνξάο.  
 
Υποδείξειρ : 
1. Εάλ ην πξντόλ δε ιεηηνπξγεί πιένλ όπσο πξέπεη, ειέγμηε παξαθαινύκε πξώηα εάλ ε αηηία είλαη 
άιινη ιόγνη, όπσο γηα παξάδεηγκα ιάζνο ρεηξηζκόο. 
2. Σε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα θάλεηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ή ζε πεξίπησζε βιάβεο 
παξαθαινύκε απεπζπλζείηε πξνζσπηθά ζην θαηάζηεκα αγνξάο. 
Παξαθαινύκε πξνζέμηε όηη ζα επηζπλάπηεηε, ζα έρεηε δηαζέζηκα, ή ζα θέξεηε καδί ζαο ζε θάζε 
πεξίπησζε ηα αθόινπζα: 

- Απόδεημε αγνξάο 
- Πεξηγξαθή πξντόληνο / Τύπνο / Μάξθα 
- Πεξηγξαθή ηνπ εκθαληδόκελνπ πξνβιήκαηνο κε όζν ην δπλαηόλ πην αθξηβή  αλαθνξά ηνπ 

ειαηηώκαηνο. 
 
Εθηόο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ παξνύζα εγγύεζε ζηνλ θαηαλαισηή, απηόο έρεη ζε 
θάζε πεξίπησζε θαη όια ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο λόκνπο 
ζρεηηθά κε ηε ζύκβαζε πώιεζεο.  
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε καο! http://www.praktiker.gr 
 
 
 
Εηζαγσγή – δηαλνκή:               
Praktiker Hellas A.E. 
Πεηξαηώο 176, 
177 78 Ταύξνο - Αζήλα 
 

http://www.praktiker.gr/
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Praktiker Hellas S.A. 
Ρειραιϊσ 176 - 177 78 

Ταφροσ, Ακινα 
www.praktiker.gr 

 

http://www.praktiker.gr/

