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GR Φριτέζα
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Αυτή η  συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά 
ηλικίας κάτω των 8 ετών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά άνω των 8 ετών εφόσον βρίσκονται υπό συνεχή 
επιτήρηση. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από 
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες, ή  από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, 
αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή  έχουν ενημερωθεί 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν 
τους πιθανούς κινδύνους. 

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 ■ Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από 
το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από 
παιδιά κάτω των 8 ετών. 

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, 
αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο 
σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται 
η  χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
φθαρμένο.

 ■ Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τροφές 
πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

 ■ Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω 
προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη 
ή τηλεχειριστηρίου.
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 ■ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση 
σε παρόμοια μέρη όπως:

 -  κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους 
εργασίας,

 –  στον γεωργικό τομέα,
 –  για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
 –  ενοικιαζόμενα δωμάτια,

Προσοχή:
Καυτή επιφάνεια.

 ■ Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό σημείο με τις 
λαβές να βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται το 
πιτσίλισμα καυτών υγρών.

 ■ Το εξωτερικό σώμα της συσκευής, το τηγάνι, το καλάθι 
τηγανίσματος και τα εσωτερικά μέρη του καπακιού θερμαίνονται 
πολύ κατά τη χρήση!

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
 ■ Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
 ■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
 ■ Μη συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του ρεύματος στην/από την πρίζα.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το 

καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος.
 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και 

ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι 

επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.

 ■ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας, το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο 
νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

 ■ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την πρίζα ρεύματος όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.

Ορθή χρήση της συσκευής
 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τηγάνισμα. Δεν προορίζεται για το βράσιμο υγρών. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους 

οποίους σχεδιάστηκε.
 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους. Μην τον χρησιμοποιείτε ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 ■ Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.

Προσοχή:
Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς θέρμανσης εσωτερικού χώρου!
 ■ Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα του δικτύου όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, πριν από τον 

καθαρισμό, τη συντήρηση ή τη μετακίνησή της. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή  αφού έχει πέσει στο δάπεδο ή  έχει βυθιστεί στο νερό ή  έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. 

Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
 ■ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς προηγουμένως να έχετε γεμίσει το τηγάνι με μέσο τηγανίσματος.
 ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στο τηγάνι εκτός από το καλάθι τηγανίσματος.
 ■ Απαγορεύεται η τροποποίηση της επιφάνειας της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. με τη χρήση αυτοκόλλητου χαρτιού, μεμβράνης κ.λπ.



 03/2020- 14 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Θέση τοποθέτησης της συσκευής
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε επίπεδη, στεγνή, καθαρή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. 
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη ενός τραπεζιού, πάνω σε επιφάνεια αποστράγγισης, σε ασταθή, κεκλιμένη ή ανώμαλη επιφάνεια, σε ηλεκτρική εστία 

ή σε εστία αερίου και σε άλλες πηγές θερμότητας, ή κοντά σε αυτές.
 ■ Για να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 15 cm από όλες τις 

πλευρές της συσκευής. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην καλύπτετε τις οπές αερισμού.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε αντικείμενα, επιφάνειες ή κάτω από αντικείμενα που ενδέχεται να καταστραφούν, για παράδειγμα τοίχοι, ντουλάπια 

κουζίνας, ερμάρια, πίνακες ζωγραφικής, κουρτίνες. Ο ατμός που διαφεύγει μπορεί να τα καταστρέψει.

Ασφάλεια κατά τη χρήση
 ■ Πριν βάλετε στη συσκευή το μέσο τηγανίσματος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι εντελώς στεγνά. Με την ίδια φροντίδα στεγνώστε όλα τα τρόφιμα πριν τα 

τοποθετήσετε στη φριτέζα. Διαφορετικά το μέσο τηγανίσματος θα αρχίσει να πιτσιλάει.
 ■ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε κατεψυγμένα τρόφιμα. Απομακρύνετε όλο τον πάγο. Όσο περισσότερος πάγος παραμένει πάνω στο τρόφιμο 

τόσο περισσότερο θα πιτσιλάει το μέσο τηγανίσματος.
 ■ Ένα παλιό, ιδιαιτέρως βρώμικο μέσο τηγανίσματος ενδέχεται να αναφλεγεί αμέσως μόλις υπερθερμανθεί. Αντικαταστήστε εγκαίρως το μέσο τηγανίσματος. Σε 

περίπτωση πυρκαγιάς αποσυνδέστε το φις και σβήστε το φλεγόμενο μέσο τηγανίσματος με μια κουβέρτα. 

Προειδοποίηση:
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό για να σβήσετε τη φωτιά σε μια φριτέζα.

 ■ Μην προσθέτετε ποτέ μέσο τηγανίσματος στο τηγάνι πάνω από την ένδειξη MAX και ποτέ κάτω από την ένδειξη MIN. Όταν ενεργοποιείτε τη φριτέζα να 
βεβαιώνεστε πάντα ότι διαθέτει επαρκή ποσότητα μέσου τηγανίσματος.

 ■ Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν δεν υπάρχει μέσο τηγανίσματος. Διαφορετικά θα υπερθερμανθεί.
 ■ Μη λιώνετε ποτέ μαγειρικό λίπος μέσα στη φριτέζα. Εάν το μαγειρικό λίπος δεν καλύψει τη θερμαντική πλάκα η υψηλή θερμοκρασία που δημιουργείται μπορεί 

να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή πυρκαγιά! Λιώστε το μαγειρικό λίπος σε ένα άλλο σκεύος ή παρόμοιο δοχείο πριν το χρησιμοποιήσετε.
 ■ Κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη.
 ■ Κατά τη λειτουργία της συσκευής, το καπάκι πρέπει να είναι καλά κλειστό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο καπάκι (π.χ. γάντια κουζίνας, πετσέτες) που 

ενδέχεται να φράξουν την έξοδο του ατμού.
 ■ Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και γύρω από αυτή. Μην καλύπτετε τη συσκευή και 

μην μπλοκάρετε τις οπές της.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εξόδου ατμού δεν είναι στραμμένο προς υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα, προς το μέρος σας ή προς άλλα άτομα. Ο καυτός ατμός 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
 ■ Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, μην ακουμπάτε τα σημεία απ’ όπου εξέρχεται ο καυτός ατμός, καθώς ενδέχεται να καείτε ή να σας προκληθούν εγκαύματα.
 ■ Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι ο ατμός διέρχεται μακρυά από το σώμα σας.
 ■ Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο εσωτερικό της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
 ■ Αποφεύγετε την επαφή με τον καυτό ατμό που απελευθερώνεται από τις οπές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
 ■ Όταν η  συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η  θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. 

Διαφορετικά μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να αφαιρέσετε και να μεταφέρετε το καυτό καλάθι τηγανίσματος.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το φις ή η πρίζα δεν πιτσιλίζονται με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και ότι ο καυτός ατμός που διαφεύγει από τη συσκευή διατηρείται επίσης 

σε απόσταση. Εάν όμως προκύψει κάτι από τα παραπάνω, αποσυνδέστε το διακόπτη της πρίζας και, στη συνέχεια, στεγνώστε προσεκτικά την πρίζα και το 
φις πριν από οποιαδήποτε χρήση.

 ■ Μην τοποθετείτε το καυτό καλάθι τηγανίσματος πάνω σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες.

Χειρισμός της συσκευής και των εξαρτημάτων της
 ■ Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής, χειριστείτε την με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρθετε σε επαφή με την εξωτερική της επιφάνεια ή άλλη μέρη που 

ενδέχεται να είναι ακόμα καυτά λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας.
 ■ Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, χρησιμοποιήστε τη λαβή μεταφοράς 

της συσκευής για να την ανασηκώσετε και να τη μεταφέρετε. Για λόγους αυξημένης ασφάλειας, συνιστούμε τη χρήση γαντιών κουζίνας.
 ■ Είναι απαραίτητο να προσέχετε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε το καλάθι τηγανίσματος ενώ υπάρχουν στο εσωτερικό του ζεστά τρόφιμα.

Ασφάλεια κατά τη συντήρηση
 ■ Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την αποθηκεύσετε.
 ■ Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός. Μην πραγματοποιείτε καμία άλλη 

συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία συντήρησης που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός».
 ■ Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο του εξωτερικού σώματος της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
 ■ Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην την βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
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GR Φριτέζα
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα 
μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε 
τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο 
χρήσης.

 ■ Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά 
συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την 
αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη 
δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα 
δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε 
περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική 
συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Σ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Καλάθι τηγανίσματος από 

χρωμιούχο χάλυβα
A2 Αποσπώμενη λαβή καλαθιού 
A3 Σταθερός βραχίονας καλαθιού 

για το στράγγισμα του μέσου 
τηγανίσματος

A4 Τηγάνι
A5 Ένδειξη ισχύος
A6 Καπάκι 
A7 Διαφανές παράθυρο για τον έλεγχο 

της διαδικασία τηγανίσματος
A8 Σώμα φριτέζας

A9 Λαβές μονάδας φριτέζας 
 Είναι ανθεκτικές στη θερμότητα 

και αποτρέπουν τυχόν εγκαύματα, 
καθιστώντας δυνατό τον χειρισμό 
της συσκευής ενόσω λειτουργεί 
χωρίς να απαιτείται η χρήση 
προστατευτικών γαντιών

A10 Θερμοκρασίες τηγανίσματος 130 °C, 
150 °C, 170 °C και 190 °C 

A11 Περιστροφικός διακόπτης ελέγχου 
θερμοκρασίας

A12 Θέση «Off»

B1 Συρμάτινες λαβές B2 Συρμάτινη βάση

C1 Ελάχιστη και μέγιστη ένδειξη 
στάθμης μέσου τηγανίσματος

C2 Θερμαντική πλάκα

D1 Κάλυμμα καπακιού πλάκας
D2 Διαφανές γυαλί
D3 Μεταλλικό φίλτρο

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ
 ■ Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το τηγάνισμα τροφίμων, χρησιμοποιώντας 

το κατάλληλο λάδι ή  μαγειρικό λίπος. Δεν προορίζεται για το ζέσταμα νερού 
ή άλλων υγρών ή για το απευθείας μαγείρεμα φαγητού στο τηγάνι χωρίς τη χρήση 
μέσου τηγανίσματος. 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση, χρησιμοποιήστε ένα ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού 

για να πλύνετε το τηγάνι A1 μαζί με τη λαβή A2. Έπειτα, ξεπλύνετε όλα αυτά τα 
εξαρτήματα με καθαρό νερό και στεγνώστε τα σχολαστικά, σκουπίζοντάς τα με ένα 
λεπτό πανί. Και τα δύο μέρη αυτά πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων.

 ■ Καθαρίζετε επίσης τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη της μονάδας φριτέζας 
χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νωπό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε. Μη βυθίζετε 
ποτέ τη μονάδα φριτέζας σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ
 ■ Τοποθετήστε τη φριτέζα πάνω σε μια κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια όπου δεν 

φτάνουν παιδιά. Τοποθετείτε πάντα  τις λαβές της φριτέζας με τέτοιον τρόπο ώστε 
να μην μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με αυτές με αποτέλεσμα να μετακινήσει 
ή να ρίξει κάτω τη φριτέζα ή να χυθεί το καυτό της περιεχόμενο.

 ■ Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τη φριτέζα πάνω σε μια εστία κάτω από τον 
απορροφητήρα της κουζίνας, βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι απενεργοποιημένη.

 ■ Αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος και τοποθετήστε τη λαβή Α2 μέσα στο καλάθι 
τηγανίσματος, πιέζοντας τα σύρματα του καλαθιού Β1 μεταξύ τους με τα δάκτυλά 
σας και τοποθετήστε τα ευλύγιστα άκρα μέσα στις οπές στον βραχίονα Β2 στο 
καλάθι. Στη συνέχεια πιέστε ελαφρώς για να ασφαλίσετε τα σύρματα στο καλάθι. Θα 
ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.

 ■ Ρίξτε το μέσο τηγανίσματος (λάδι για τηγάνισμα ή  υγρό ή  λιωμένο μαγειρικό 
λίπος) μέσα στο στεγνό και άδειο τηγάνι Α4 μέχρι την ένδειξη MAX βλέπε εικόνα 
C. Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι και μαγειρικό λίπος που φέρουν τη σήμανση «Μη 
αφρίζον» και είναι κατάλληλο για τηγάνισμα. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στη 
συσκευασία ή στην ετικέτα.

Προειδοποίηση:
Μη βάζετε ποτέ μέσο τηγανίσματος στο τηγάνι πάνω από την 
ένδειξη MAX και ποτέ κάτω από την ένδειξη MIN.
Μη βάζετε ποτέ υγρό για παράδειγμα νερό στο τηγάνι.
Μη συνδυάζετε ποτέ διάφορους τύπους μαγειρικών λιπών 
ή λαδιών. Μπορεί να υπερχειλίσουν έξω από τη φριτέζα.

 ■ Καθαρίστε το επάνω άκρο του τηγανιού και οποιοδήποτε άλλο μέρος που λερώθηκε 
κατά το γέμισμα του τηγανιού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 ■ Κατά γενικό κανόνα, τα τρόφιμα πρέπει να τεμαχίζονται σε ισομεγέθη κομμάτια για 

να διασφαλιστεί το ομοιόμορφο μαγείρεμα.
 ■ Εάν το τρόφιμο που προορίζεται για τηγάνισμα είναι νωπό, στεγνώστε το πρώτα. 

Καρυκεύετε πάντα το φαγητό με μπαχαρικά μετά το τηγάνισμα, μην ρίχνετε 
μπαχαρικά πάνω από το τηγάνι ή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος.

 ■ Εάν θέλετε να τηγανίσετε παναρισμένο τρόφιμο, βεβαιωθείτε ότι έχει παναριστεί 
ομοιόμορφα και ότι η  γαλέτα που περισσεύει έχει απομακρυνθεί, διαφορετικά 
επηρεάζεται η ποιότητα του μέσου τηγανίσματος.

 ■ Ορισμένοι τύποι τροφίμων όπως τα ντόνατ μπορούν να τηγανιστούν απευθείας 
στο τηγάνι που περιέχει το μέσο τηγανίσματος χωρίς τη χρήση του καλαθιού 
τηγανίσματος.

 ■ Κόψτε τα μεγάλα κομμάτια φαγητού όπως το κοτόπουλο σε μικρότερα κομμάτια. 
Έτσι αποφεύγονται τα εγκαύματα κατά την αφαίρεση του φαγητού από το καλάθι.

 ■ Μην τοποθετείτε πολλά κομμάτια φαγητού το ένα πάνω από το άλλο γιατί μπορεί 
να κολλήσουν μεταξύ τους.

 ■ Απομακρύνετε τον πάγο που περισσεύει από τα κατεψυγμένα τρόφιμα καθώς 
μπορεί να προκαλέσει την υπερχείλιση του λαδιού.

 ■ Μη γεμίζετε ποτέ παραπάνω από το μισό καλάθι, διαφορετικά μειώνεται 
η θερμοκρασία του μέσου τηγανίσματος και το αποτέλεσμα του τηγανίσματος δεν 
θα είναι βέλτιστο.

ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ
 ■ Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα. 
 ■ Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας A11 στην απαιτούμενη 

θερμοκρασία. Πληροφορίες για την κατάλληλη θερμοκρασία θα βρείτε στην ετικέτα 
του φαγητού ή  στον πίνακα στο εγχειρίδιο χρήσης. Η ενδεικτική λυχνία A5 θα 
ανάψει. Η θερμοκρασία επιτυγχάνεται όταν απενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία το 
οποίο διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

 ■ Τοποθετήστε αργά το καλάθι με τα τρόφιμα μέσα στο τηγάνι. Μετά κλείστε καλά 
το καπάκι και το τηγάνισμα μπορεί να ξεκινήσει. Ατμός ενδέχεται να εξέλθει από το 
καπάκι κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν συνιστά 
βλάβη.

Προσοχή:
Όταν τηγανίζετε φαγητό που περιέχει μεγάλη ποσότητα νερού 
ή κατεψυγμένα τρόφιμα χαμηλώνετε σιγά σιγά το καλάθι μέσα στο 
μέσο τηγανίσματος. Έτσι αποφεύγεται η υπερχείλιση.

 ■ Κατά το τηγάνισμα συνιστούμε να ανακατεύετε το φαγητό ανά διαστήματα 
προκειμένου να μην κολλήσει. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη διαδικασία του 
τηγανίσματος από το διαφανές παράθυρο στο καπάκι.

Σημείωση:
Ο  θερμοστάτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα για να 
διατηρήσει τη σωστή θερμοκρασία του μέσου τηγανίσματος. Σύμφωνα 
με αυτό η  ενδεικτική λυχνία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κατά 
διαστήματα.

Προειδοποίηση:
Η φριτέζα και το καπάκι της θερμαίνονται πολύ κατά τη διαδικασία 
μαγειρέματος. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να πιάσετε τη 
φριτέζα την ώρα που λειτουργεί, χρησιμοποιείτε πάντα γάντια 
κουζίνας και πιάνετέ την μόνο από τις λαβές Α9.

 ■ Όταν τελειώσετε με το τηγάνισμα, θέστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση Α12 (off ). 
Ανοίξτε το καπάκι έτσι ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τον ζεστό ατμό, τραβήξτε 
το καλάθι πάνω από τη στάθμη του μέσου τηγανίσματος και κρεμάστε το πάνω στον 
σταθερό βραχίονα Α3 στη θέση στραγγίσματος. Αφήστε το λάδι που περισσεύει να 
στραγγίξει από το φαγητό.

Προειδοποίηση:
Μην αγγίζετε ποτέ το καλάθι τηγανίσματος μόλις τελειώσει 
το τηγάνισμα, είναι πολύ ζεστό! Ανασηκώνετε το καλάθι 
τηγανίσματος από τη φριτέζα μόνο από τη λαβή του καλαθιού.

 ■ Αφήστε τη φριτέζα να κρυώσει με το καπάκι ανοικτό προκειμένου να αποφύγετε τον 
σχηματισμό συμπυκνώματος νερού.

 ■ Αφότου στραγγίξει το λάδι τοποθετήστε το τηγανισμένο φαγητό στο κατάλληλο 
δοχείο. Συνιστούμε να καλύψετε το δοχείο με κατάλληλο χαρτί κουζίνας.

Πίνακας συνιστώμενου χρόνου και θερμοκρασίας
 ■ Για τα εύθραυστα τρόφιμα συνιστάται γενικά η χρήση χαμηλότερων θερμοκρασιών 

(λαχανικά, ψάρι) και για τα κατεψυγμένα τρόφιμα η  χρήση υψηλότερων 
θερμοκρασιών (τηγανιτές πατάτες, κοτόπουλο κ.λπ.).  

Σημείωση:
Οι χρόνοι τηγανίσματος και οι θερμοκρασίες είναι ενδεικτικά.
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Τρόφιμο Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία 
(°C)

Μανιτάρια 3 150
Ροδέλες κρεμμυδιού (Onion rings) 3 150
Κολοκυθάκια 3 150
Ψάρι 3-5 150
Ντόνατ 3-5 170
Κοτομπουκιές 6-8 170
Κομμάτια κοτόπουλο 13-20 170
Τηγανιτές πατάτες (κατεψυγμένες) 6-9 190

Συμβουλές για τηγάνισμα
 ■ Για το τηγάνισμα ελαφρύτερων τροφίμων όπως οι τηγανιτές πατάτες επιλέγετε 

υψηλότερη θερμοκρασία. Για το τηγάνισμα ογκωδέστερων τροφίμων όπως τα 
μπουτάκια κοτόπουλο ή  τα κεφτεδάκια επιλέγετε χαμηλότερες θερμοκρασίες 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα τηγανίζονται ομοιόμορφα εσωτερικά.

 ■ Οι τηγανιτές πατάτες είναι απαραίτητο να τηγανίζονται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη 
φάση τηγανίστε τες 5-10 λεπτά στους 170  °C και αφήστε τες να κρυώσουν. Στη 
δεύτερη φάση τηγανίστε τες για 2-4 λεπτά στους 190 °C.

 ■ Για το τηγάνισμα διαφόρων τύπων τροφίμων ξεκινήστε με εκείνα που απαιτούν 
χαμηλότερη θερμοκρασία.

 ■ Για το τηγάνισμα προτηγανισμένων τροφίμων χρησιμοποιήστε υψηλότερη 
θερμοκρασία και μικρότερο χρόνο τηγανίσματος από ότι στα ωμά φαγητά.

Απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών από το μέσο τηγανίσματος
 ■ Ορισμένα τρόφιμα όπως το ψάρι ενδέχεται να δώσουν δυσάρεστη οσμή στο μέσο 

τηγανίσματος. Η μυρωδιά αυτή εξουδετερώνεται με την παρακάτω μέθοδο:
 –  θερμάνετε το μέσο τηγανίσματος σε θερμοκρασία 160 ˚C
 –  τοποθετήστε δύο κλωναράκια μαϊντανό ή  δύο φέτες ψωμί στο μέσο 

τηγανίσματος,
 –  περιμένετε έως ότου σταματήσουν να σχηματίζονται «φουσκάλες», μετά 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο αφαιρέστε τον μαϊντανό ή το ψωμί.

Προστασία από υπερθέρμανση
 ■ Η φριτέζα διαθέτει ασφάλεια για προστασία από την υπερθέρμανση, η  οποία τη 

προστατεύει από ζημιά. Στη περίπτωση που η  φριτέζα θερμαίνεται υπερβολικά, 
π.χ λόγω χρησιμοποίησης για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακούσιας ενεργοποίησης 
χωρίς μέσο τηγανίσματος, η  ασφάλεια για προστασία από την υπερθέρμανση 
ενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση η  φριτέζα απενεργοποιείται. 
Αποσυνδέστε τη φριτέζα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Επικοινωνήστε 
με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να ζητήσετε αντικατάσταση της 
ασφάλειας προστασίας. Σε καμία περίπτωση μην αντικαταστήσετε μόνοι σας την 
ασφάλεια προστασίας.

Προσοχή:
Παρόλο που η  φριτέζα διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, 
μην τη χρησιμοποιείτε άδεια χωρίς μέσο τηγανίσματος. Η 
εσφαλμένη χρήση της φριτέζας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την κατάσταση λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής.

Χειρισμός του μέσου τηγανίσματος
 ■ Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη φριτέζα τακτικά συνιστάται να τοποθετήσετε το κρύο 

μέσο τηγανίσματος σε σφραγισμένα μπουκάλια ή σε άλλα δοχεία τηγανίσματος και 
να φυλάσσεται σε ψυγείο ή σε άλλο κρύο μέρος. Τοποθετήστε το μέσο τηγανίσματος 
σε μπουκάλια μέσω ενός λεπτού φίλτρου προκειμένου να φιλτραριστούν τα 
υπολείμματα φαγητού.

Προειδοποίηση:
Πριν μεταφέρετε το μέσο τηγανίσματος, αφήνετέ το πάντα να 
κρυώνει επαρκώς ώστε να αποφεύγονται τα σοβαρά εγκαύματα.

 ■ Δεν είναι απαραίτητο να αντικαθιστάτε το μέσο τηγανίσματος μετά από κάθε 
χρήση. Εάν τηγανίζετε συνήθως πατάτες και φιλτράρετε το μέσο τηγανίσματος, είναι 
πιθανό να το επαναχρησιμοποιήσετε 8 με 10 φορές. Μη χρησιμοποιείτε το μέσο 
τηγανίσματος για περισσότερους από 6 μήνες. 

 ■ Αντικαθιστάτε πάντα το μέσο τηγανίσματος όταν:
 –  έχει καφέ απόχρωση ή μυρίζει ή καπνίζει εξ αρχής
 –  περιέχει πολύ νερό. Η υψηλή συγκέντρωση νερού στο λάδι ή στο μαγειρικό λίπος 

υποδεικνύεται από τις φυσαλίδες και τα σταγονίδια νερού, τον ατμό νερού και το 
λάδι ή  μαγειρικό λίπος που φουσκώνει. Αν η  συγκέντρωση νερού στη φριτέζα 
είναι πολύ υψηλή, μπορεί το λάδι ή το μαγειρικό λίπος να εκτιναχθούν, το οποίο 
μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο και για τα άτομα που χρησιμοποιούν τη φριτέζα 
αλλά και για τα άτομα στο κοντινό περιβάλλον.

 ■ Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το μέσο τηγανίσματος, ακολουθήστε τα εξής 
βήματα:

 –  προετοιμάστε ένα δοχείο με κατάλληλο όγκο
 –  αποσυνδέστε τη φριτέζα από το ηλεκτρικό δίκτυο
 –  ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος, κρατήστε τη μονάδα 

φριτέζας από τις λαβές και χύστε το μέσο τηγανίσματος στο δοχείο που 
ετοιμάσατε.

Προειδοποίηση:
Αντικαταστήστε το μέσο τηγανίσματος μόνο εφόσον έχει κρυώσει 
εντελώς. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσατε μαγειρικό λίπος, 
πρέπει να είναι μερικώς υγρό για να αφαιρεθεί.

 ■ Μην απορρίπτετε ποτέ χρησιμοποιημένο μέσο τηγανίσματος στα οικιακά 
απορρίμματα. Κάθε δήμος έχει διαφορετικούς κανονισμούς για την απόρριψη 
επιτραπέζιων ελαιόλαδων και λιπών. Ζητήστε πληροφορίες από τον δήμο σας ή το 
γραφείο δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης.

 ■ Εάν θέλετε μόνο να φιλτράρετε το μέσο τηγανίσματος, ακολουθήστε τα εξής 
βήματα:

 –  αποσυνδέστε τη φριτέζα από το ηλεκτρικό δίκτυο
 –  αδειάστε το εντελώς κρύο μέσο τηγανίσματος από τη τηγάνι σε ένα άλλο δοχείο 

με επαρκή όγκο.
 –  πλύνετε το τηγάνι και στεγνώστε το καλά
 –  ρίξτε το μέσο τηγανίσματος ξανά στο τηγάνι μέσω του κατάλληλου φίλτρου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προσοχή:
Πριν από κάθε καθαρισμό ή  συντήρηση αποσυνδέετε πάντα τη 
φριτέζα από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε την να κρυώσει 
εντελώς.

Προσοχή:
Η μονάδα φριτέζας και το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να 
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
Μην ψεκάζετε τα μέρη αυτά με νερό ή  άλλα υγρά και μην τα 
βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

 ■ Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη φριτέζα αμέσως αφού κρυώσει για να μην 
ξεραίνονται τα υπολείμματα από τρόφιμα στις επιφάνειές της. Θα είναι πιο δύσκολο 
να τα αφαιρέσετε αργότερα. 

 ■ Μετά από κάθε χρήση σκουπίζετε τη μονάδα φριτέζας χρησιμοποιώντας ένα 
μαλακό νωπό πανί, σκουπίστε το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα στεγνό 
πανί.

 ■ Σύρετε τη λαβή έξω από το καλάθι τηγανίσματος και πλύνετε και τα δύο με ζεστό 
νερό και απορρυπαντικό, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί.  Τα 
μέρη αυτά πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων.

 ■ Σκουπίστε το εσωτερικό της φριτέζας χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας, μπορείτε 
να αφαιρέστε τις ακαθαρσίες που επιμένουν με ένα μαλακό σφουγγάρι και μετά 
σκουπίστε μέχρι να στεγνώσει.

 ■ Σε περίπτωση που το φίλτρο D3 ή το διαφανές παράθυρο D2 είναι πολύ βρώμικα, 
ξεβιδώστε το κάλυμμα της πλάκας D1 από το κάτω μέρος του καπακιού, πλύνετε το 
φίλτρο και το τζάμι με ζεστό νερό με απορρυπαντικό, σκουπίστε το και στεγνώστε 
το καλά με ένα λεπτό πανί. Τοποθετήστε και τα δύο μέρη ξανά στη θέση τους και 
βιδώστε πάλι το κάλυμμα της πλάκας.

Προσοχή:
Για τον καθαρισμό της φριτέζας ή του τηγανιού μη χρησιμοποιείτε 
ποτέ χημικά, σύρμα καθαρισμού, ατσαλόσυρμα ή  διαβρωτικά 
προϊόντα καθαρισμού καθώς μπορεί να τους προκαλέσουν ζημιά.

 ■ Κάθε φορά που χύνεται έξω μέσο τηγανίσματος αφαιρέστε τυχόν στίγματα 
ή υπολείμματα από προηγούμενο τηγάνισμα που έχουν κολλήσει στη θερμαντική 
πλάκα ή στη μονάδα φριτέζας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Πριν από την αποθήκευση, η  φριτέζα πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς, να είναι 

απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα, καθαρή και στεγνή.
 ■ Τοποθετήστε το καλάθι τηγανίσματος στο τηγάνι και κλείστε το καπάκι.
 ■ Τοποθετήστε τη φριτέζα σε καθαρό, στεγνό μέρος με καλό αερισμό όπου δεν 

φτάνουν παιδιά. 

Προσοχή:
Φυλάσσετε τη φριτέζα προστατευμένη από ακραίες 
θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία 
και μην τον αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον. 
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην αποθηκευμένη φριτέζα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
 ■ Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, ελέγξτε 

τη λίστα των πιο συχνών προβλημάτων παρακάτω για να διορθώσετε το πρόβλημα. 
Σε περίπτωση που το πρόβλημά σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ή  επιμένει, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή, τραβήξτε το φις του καλωδίου από την πρίζα και 
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην 
επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
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Η φριτέζα δεν 
λειτουργεί.

Η φριτέζα δεν είναι 
συνδεδεμένη στην πρίζα.

Ελέγξτε ότι το φις είναι συνδεδεμένος 
σε πρίζα.

Δεν ενεργοποιήσατε τη 
φριτέζα, δεν ρυθμίσατε τη 
θερμοκρασία.

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό 
διακόπτη ελέγχου για να ενεργοποιήστε 
τη φριτέζα και ρυθμίστε την σε μία από 
τις θερμοκρασίες.

Η φριτέζα 
υπερθερμάνθηκε 
και ενεργοποιήθηκε 
η προστασία.

Περιμένετε μερικά λεπτά να κρυώσει 
η φριτέζα και προσπαθήστε να την 
ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν χρειάζεται, 
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις.

Το φαγητό 
δεν έχει 
μαγειρευτεί 
καλά.

Ορίσατε θερμοκρασία 
που είναι πολύ χαμηλή.

Χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο 
διακόπτη ελέγχου για να αυξήσετε τη 
θερμοκρασία.

Υπερβολικό φαγητό στο 
καλάθι τηγανίσματος. Αφαιρέστε μερικά τρόφιμα.

Τα τρόφιμα περιέχουν 
υπολείμματα πάγου 
ή πολύ μεγάλη ποσότητα 
υγρασίας.

Πριν από τη τηγάνισμα αφαιρέστε τα 
υπολείμματα πάγου και στεγνώστε καλά 
το φαγητό

Οι σπιτικές 
τηγανητές 
πατάτες δεν 
είναι τραγανές.

Η τραγανότητα των 
τηγανητών πατατών 
εξαρτάται από την 
ποσότητα λαδιού και 
νερού.

Στεγνώστε καλά τις πατάτες πριν τις 
τηγανίσετε. Κόψτε τις
σε μικρότερα κομμάτια και εάν 
χρειάζεται
προσθέστε περισσότερο λάδι.

Το μέσο 
τηγανίσματος 
αφρίζει πολύ 
κατά τη 
διάρκεια του 
τηγανίσματος.

Τα τρόφιμα περιέχουν 
υπολείμματα πάγου 
ή πολύ μεγάλη ποσότητα 
υγρασίας.

Πριν από τη τηγάνισμα αφαιρέστε τα 
υπολείμματα πάγου και στεγνώστε καλά 
το φαγητό

Το μέσο τηγανίσματος 
δεν είναι κατάλληλο για 
τηγάνισμα.

Χρησιμοποιήστε λάδι ή μαγειρικό λίπος 
κατάλληλο για τηγάνισμα.

Το μέσο τηγανίσματος 
έχει χρησιμοποιηθεί
πολλές φορές.

Αντικαταστήστε το μέσο τηγανίσματος.

Η φριτέζα 
αναδίδει μια 
δυσάρεστη 
οσμή

Το μέσο τηγανίσματος δεν 
είναι πλέον φρέσκο. Αντικαταστήστε το μέσο τηγανίσματος.

Το μέσο τηγανίσματος 
δεν είναι κατάλληλο για 
τηγάνισμα.

Χρησιμοποιήστε λάδι ή μαγειρικό 
λίπος κατάλληλο για τηγάνισμα. Μη 
συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους 
λαδιού ή μαγειρικού λίπους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης ....................................................................................................230 V AC
Ονομαστική συχνότητα .........................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ........................................................................................................900 W
Χωρητικότητα τηγανιού .....................................................1,5 λίτρο / 600 g τηγανιτές πατάτες
Διαστάσεις (ύψος × πλάτος × βάθος) ....................................... 210 mm × 270 mm × 220 mm
Βάρος ..................................................................................................................................................1,9 kg

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές 
παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας 

παρόμοιας συσκευής.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το 
προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης 
από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


