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GR Έξυπνη ψηστιέρα 
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και 
από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα 
άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον 
ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 ■ Ο καθαρισμός και η συντήρηση που εκτελούνται από τον χρήστη δεν 
επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, παρά μόνο αν είναι ηλικίας 
άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.

 ■ Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και 
στο καλώδιο τροφοδοσίας/

 ■ 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 ρεύματος είναι φθαρμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια
Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή 
βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το καυτό εξωτερικό περίβλημα 
ή την επιφάνεια των πλακών ψησίματος. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίγετε την 
επάνω πλάκα ψησίματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λαβή για τη μεταφορά της 
συσκευής.

 ■ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην 
ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας στην οποία επιθυμείτε να τη 
συνδέσετε.

 ■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
 ■ Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα μόνο εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Προσοχή:
Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης 
συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
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 ■ Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους 
όπως: 

 – κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 – δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 – γεωργικά αγροκτήματα,
 – ενοικιαζόμενα δωμάτια
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο, ή για σκοπούς 

διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του 

νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε 

φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
 ■ Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής 

σε νερό ή άλλο υγρό.
 ■ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις γνήσιες πλάκες ψησίματος που τη συνοδεύουν. 

Προτού τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές. 
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν ο συρόμενος δίσκος αποστράγγιση, η μαγειρική πλάκα και 

η πλάκα ψησίματος δεν βρίσκονται στη θέση τους.
 ■ Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή 

και σε όλες τις πλευρές της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως 
κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.

 ■ Στις πλάκες ψησίματος μην βάζετε ποτέ φαγητό που είναι τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο ή ζελατίνα 
περιτυλίγματος κ.λπ. Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για την ετοιμασία γευμάτων φλαμπέ.

 ■ Καθαρίζετε την επιφάνεια των πλακών ψησίματος μετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός».

 ■ Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την 
αφήνετε χωρίς επίβλεψη, αφού τη χρησιμοποιήσετε και προτού αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος, 
τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε. 

 ■ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς προτού αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος, τη μετακινήσετε, 
την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

 ■ Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει φαγητό στην πλάκα ψησίματος 
και ότι ο δίσκος αποστράγγισης είναι άδειος. Προτού αδειάσετε το δίσκο αποστράγγισης, αφήστε 
τα περιεχόμενά του να κρυώσουν.

 ■ Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν 
βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
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GR Έξυπνη ψηστιέρα 
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 αυτό το εγχειρίδιο χρήσης 
σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε. 

 ■ 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 της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ
A1 Κάλυμμα της επάνω πλάκας ψησίματος
A2 Λαβή 

Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της 
ψηστιέρας.

A3 Κουμπί απελευθέρωσης της επάνω πλάκας 
ψησίματος

A4 Αφαιρούμενη επίπεδη πάνω πλάκα 
ψησίματος

 με χωνευτό στοιχείο θέρμανσης
A5 Κουμπί απελευθέρωσης της κάτω πλάκας 

ψησίματος

A6 Αφαιρούμενη κάτω πλάκα ψησίματος με 
ραβδώσεις με χωνευτό στοιχείο θέρμανσης

A7  Πίνακας ελέγχου με ενδείξεις LED
A8 Αφαιρούμενος δίσκος αποστράγγισης 

(δεν απεικονίζεται)
 Αφαιρείται συρταρωτά από το πίσω μέρος 

της βάσης.
A9 Κουμπί απελευθέρωσης του μάνδαλου 

ασφάλισης της επάνω πλάκας ψησίματος
A10 Μονάδα βάσης
A11 Αντιολισθητικά πέλματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
B1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

της ψηστιέρας
B2 Κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας ψηστιέρας
B3 Κουμπί επιλογής κατηγορίας φαγητού
 –  FROZEN FOOD (Κατεψυγμένα τρόφιμα)
 –  BACON (Μπέικον)
 –  CHICKEN (Κοτόπουλο)
 –  SAUSAGE (Λουκάνικο)
 –  STEAK (Μπριζόλα)
 –  FISH (Ψάρι)
 –  Burger (Χάμπουργκερ)

B4 Ένδειξη φάσης προθέρμανσης πλάκας 
ψησίματος

B5 Ένδειξη κατάστασης ετοιμότητας ψηστιέρας
 Υποδεικνύει ότι πρέπει να τοποθετήσετε 

φαγητό στην πλάκα ψησίματος. 
B6 Ενδείξεις ολοκλήρωσης ψησίματος φαγητού 
 –   RARE (ΜΙΣΟΨΗΜΕΝΟ)
 –   MEDIUM (ΜΕΤΡΙΟ)
 –   WELL DONE (ΚΑΛΟΨΗΜΕΝΟ)
B7 Κουμπί επιβεβαίωσης επιλογής

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΝΩ ΠΛΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
 ■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ψηστιέρα τοποθετώντας την επάνω πλάκα ψησίματος A4 σε 

τρεις διαφορετικές θέσεις. 
 ■ Στην αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηστιέρα μόνο με την επάνω πλάκα 

ψησίματος A4 στραμμένη προς τα κάτω. Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την ψηστιέρα με την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στραμμένη προς τα κάτω, ανοιγμένη προς την 
κατακόρυφη θέση ή στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψησίματος A6. Όταν χρησιμοποιείτε την 
ψηστιέρα με την επάνω πλάκα ψησίματος A4 ρυθμισμένη στην κατακόρυφη θέση, πρέπει να τη στρέψετε 
τελείως προς τα επάνω.

 ■ Για να ανοίξετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 έτσι ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα 
ψησίματος A6, συνεχίστε ως εξής: Όταν η επάνω πλάκα ψησίματος A4 είναι στραμμένη προς τα κάτω ή σε 
ελαφρώς υψηλότερη θέση από την κάτω πλάκα ψησίματος A6, με το δείκτη του ενός χεριού κρατήστε 
πατημένο το κουμπί A9 και με το άλλο χέρι ανοίξτε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 χρησιμοποιώντας 
τη λαβή A2, έτσι ώστε η λαβή A2 να ακουμπήσει στην επιφάνεια του τραπεζιού ή στον πάγκο της 
κουζίνας. Με αυτόν τον τρόπο διπλασιάζεται η περιοχή του ψησίματος. Αφού ανοίξετε την επάνω 
πλάκα ψησίματος A4, αφήστε το κουμπί A9. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 
στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψησίματος A6 μόνο όταν η ψηστιέρα είναι αποσυνδεδεμένη από 
την πρίζα και αφού έχει κρυώσει.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
 ■ Προτού αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος, η ψηστιέρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, 

αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και να έχει κρυώσει. Χρησιμοποιώντας τη λαβή A2, ανοίξτε τελείως το 
κάλυμμα της επάνω πλάκας ψησίματος A1 στην κατακόρυφη θέση. 

 ■ Για να αφαιρέσετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4, με το δείκτη του ενός χεριού κρατήστε πατημένο 
το κουμπί A3 και αφαιρέστε την πλάκα A4 χρησιμοποιώντας το άλλο χέρι. Αφού αφαιρέσετε την επάνω 
πλάκα ψησίματος A4, αφήστε το κουμπί A3. Με τον ίδιο τρόπο, αφαιρέστε την κάτω πλάκα ψησίματος 
A6. Για να απελευθερώσετε την κάτω πλάκα ψησίματος A6, χρησιμοποιήστε το κουμπί A5.

 ■ Για να την τοποθετήσετε, εισαγάγετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στο επάνω κάλυμμα A1, έτσι 
ώστε οι προεξοχές στο πίσω μέρος του καλύμματος A1 να εφαρμόσουν στο πίσω άκρο της επάνω 
πλάκας ψησίματος A4. Στη συνέχεια, σπρώξτε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στο κάλυμμα A1, έτσι 
ώστε το κλιπ και οι επαφές του στοιχείου θέρμανσης στην κάτω πλευρά της επάνω πλάκας ψησίματος 
A4 να εφαρμόσουν στη θέση τους στο κάλυμμα A1. Με τον ίδιο τρόπο, τοποθετήστε την κάτω πλάκα 
ψησίματος A6 στη βάση A10. 

Προσοχή:
Προτού τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος A4 και A6 στην ψηστιέρα, 
βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.

Σημείωση:
Οι πλάκες ψησίματος A4 και A6 είναι πλήρως εναλλάξιμες.

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
 ■ Οι πλάκες ψησίματος στην ψηστιέρα διαθέτουν μια ειδική αντικολλητική επίστρωση στην επιφάνειά τους. 

Αυτή η επίστρωση σας επιτρέπει να ετοιμάζετε πιο υγιεινά γεύματα χρησιμοποιώντας ελάχιστο λίπος ή λάδι. 
 ■ Για να βάλετε φαγητό σε μια πλάκα ψησίματος ή για να το βγάλετε, χρησιμοποιήστε ξύλινα ή πυρίμαχα 

πλαστικά μαγειρικά σκεύη. 
 ■ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά μαγειρικά σκεύη και μην κόβετε τα τρόφιμα απευθείας επάνω 

στην πλάκα ψησίματος. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές στην επιφάνεια των πλακών 
ψησίματος, οι οποίες οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.

 ■ Τυχόν αλλαγή στο χρώμα της επιφάνειας των πλακών ψησίματος δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα 
της συσκευής.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Αφαιρέστε από την ψηστιέρα τα υλικά της συσκευασίας, καθώς και όλα τα διαφημιστικά υλικά, 

συμπεριλαμβανομένων των ετικετών που μπορεί να βρίσκονται επάνω στη σχάρα/την πλάκα ψησίματος. 
Σκουπίστε την πλάκα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, 
ελαφρώς βρεγμένο πανί και μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση 
του απορρυπαντικού, σκουπίστε καλά τη σχάρα A4 και την πλάκα ψησίματος A6 χρησιμοποιώντας ένα 
καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί μέχρι να στεγνώσουν. Βγάλτε τον αφαιρούμενο δίσκο αποστράγγισης 
A8 από το πίσω τμήμα της βάσης A10. Πλύνετέ τον με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο 
απορρυπαντικό πιάτων και μετά ξεπλύνετέ τον με τρεχούμενο, καθαρό, ζεστό νερό. Σκουπίστε τον και 
τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του. 

 ■ Επίσης, μπορείτε να πλύνετε τη σχάρα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6, καθώς και τον 
αφαιρούμενο δίσκο αποστράγγισης A8 σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω συρτάρι). 

Προσοχή:
Προτού τοποθετήσετε τη σχάρα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 
στην ψηστιέρα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.

 ■ Μην ξεπλένετε την ψηστιέρα ή το καλώδιο ρεύματος με τρεχούμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό 
ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 ■ Πριν από την πρώτη χρήση είναι σημαντικό να ενεργοποιήσετε το γκριλ και να το λειτουργήσετε 
στη μέγιστη θερμοκρασία για 5-10 λεπτά χωρίς φαγητό. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να αναδυθεί 
μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς καίγεται η προστατευτική επίστρωση του 
θερμαντικού στοιχείου.

Σημείωση:
Κατά τις πρώτες χρήσεις οι πλάκες μπορεί να αλλάξουν προσωρινά χρωματικό τόνο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ
 ■ Βεβαιωθείτε ότι ο αφαιρούμενος δίσκος αποστράγγισης A8 είναι τοποθετημένος σωστά στη βάση A10 

και ότι η σχάρα ψησίματος A4 και η πλάκα ψησίματος A6 έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους. 
Συνιστούμε να αλείφετε τη σχάρα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 με μια μικρή ποσότητα 
μαγειρικού λαδιού.

 ■ Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα. Η σύνδεση της συσκευής σε πρίζα 
υποδεικνύεται από έναν ήχο και από τον πίνακα ελέγχου A7 που φωτίζεται για λίγο.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
 ■ Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηστιέρα μόνο με την επάνω πλάκα ψησίματος 

A4 στραμμένη προς τα κάτω.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι η επάνω πλάκα ψησίματος A4 είναι στραμμένη προς τα κάτω και μετά πατήστε το 

κουμπί B1 για να θέσετε την ψηστιέρα στη λειτουργία αναμονής. Οι ενδείξεις LED B4–B6 ανάβουν 
και σβήνουν σταδιακά. 

 ■ Πατήστε ένα από τα κουμπιά B3 για να επιλέξετε μια κατάλληλη κατηγορία φαγητού. Το αντίστοιχο κουμπί 
B3 θα ανάψει και ταυτόχρονα όλες οι ενδείξεις LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

 ■ Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί B7. Οι ενδείξεις LED B5 και B6 θα σβήσουν. 
Η ένδειξη LED B4 θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα ξεκινήσει η φάση προθέρμανσης της πλάκας 
ψησίματος.

Σημείωση:
Εάν δεν πραγματοποιηθούν ή επιβεβαιωθούν ρυθμίσεις, η ψηστιέρα θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα μετά από 10 λεπτά.
Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί ελαφρύς καπνός. 
Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

 ■ Η φάση προθέρμανσης διαρκεί αρκετά λεπτά και η ολοκλήρωσή της υποδεικνύεται από έναν ήχο. Τώρα 
η ψηστιέρα είναι έτοιμη για ψήσιμο. Αυτό υποδεικνύεται από την ένδειξη LED B4 που ανάβει και την 
ένδειξη LED B5 που αναβοσβήνει. 

 ■ Χρησιμοποιώντας τη λαβή A2, ανοίξτε τελείως την επάνω πλάκα ψησίματος A4, στην κατακόρυφη θέση. 
Πρέπει να ανοίξετε την επάνω πλάκα ψησίματος μέχρι τέρμα, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σωστά η επόμενη φάση της ανίχνευσης του πάχους φαγητού. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να 
ψήσετε στην κάτω πλάκα ψησίματος A6 και στρέψτε προς τα κάτω την επάνω πλάκα ψησίματος A4, 
χρησιμοποιώντας τη λαβή A2. Όταν βάζετε φαγητό ή όταν ανοίγετε και κλείνετε την ψηστιέρα, θα πρέπει 
να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καείτε στην καυτή επιφάνεια της συσκευής.

Προσοχή:
Όταν η  ψηστιέρα δεν είναι ανοικτή για να δεχτεί φαγητό ή  όταν δεν είναι 
κλειδωμένη αφού τοποθετηθεί φαγητό στην πλάκα ψησίματος A6, θα ακουστεί 
ένας ήχος μετά από μερικά λεπτά ως υπενθύμιση ότι πρέπει να τοποθετηθεί 
φαγητό στην ψηστιέρα ή ότι η επάνω πλάκα ψησίματος A4 πρέπει να είναι στραφεί 
προς τα κάτω. Εάν δεν κάνετε αυτές τις ενέργειες, η ψηστιέρα θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα μετά από μερικά λεπτά. Αυτό υποδεικνύεται από έναν ήχο.

 ■ Όταν η επάνω πλάκα ψησίματος A4 είναι στραμμένη προς τα κάτω, η ψηστιέρα ανιχνεύει αυτόματα το 
πάχος του φαγητού μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και ξεκινάει η αυτόματη λειτουργία ψησίματος. Οι ενδείξεις 
LED B4 και B5 ανάβουν και η ένδειξη LED B6 [RARE (Μισοψημένο)] αναβοσβήνει. Ο χρόνος ψησίματος 
και η θερμοκρασία ρυθμίζονται για την επιλεγμένη κατηγορία και το μετρημένο πάχος φαγητού. 

 ■ Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, συνιστάται να μην ανοίγετε συχνά την ψηστιέρα 
κατά τη φάση του ψησίματος του φαγητού. Η κατάσταση του φαγητού υποδεικνύεται από την αντίστοιχη 
ένδειξη LED B6. Το ψήσιμο σε συγκεκριμένο επίπεδο ολοκλήρωσης υποδεικνύεται από την ένδειξη LED 
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B6 που αναβοσβήνει. Όταν επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο ολοκλήρωσης ψησίματος, αυτό 
υποδεικνύεται από έναν ήχο και την αντίστοιχη ένδειξη LED B6 που ανάβει. Η επίτευξη του επιπέδου 
ολοκλήρωσης για μισοψημένα φαγητά υποδεικνύεται από την ένδειξη LED «RARE» (Μισοψημένο) 
που ανάβει. Η επίτευξη του επιπέδου ολοκλήρωσης για μέτρια ψημένα φαγητά υποδεικνύεται από τις 
ενδείξεις LED «RARE» (Μισοψημένο) και «MEDIUM» (Μέτριο) που ανάβουν και η επίτευξη του επιπέδου 
ολοκλήρωσης για καλοψημένα φαγητά υποδεικνύεται από το άναμμα των ενδείξεων LED «RARE» 
(Μισοψημένο), «MEDIUM» (Μέτριο) και «WELL DONE» (Καλοψημένο). Το επίπεδο ολοκλήρωσης ψησίματος 
που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποιότητα και τον τύπο του φαγητού. 

 ■ Όταν επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, βγάλτε το φαγητό από την ψηστιέρα. Μπορείτε να ετοιμάσετε 
γεύματα με διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης ψησίματος σε μία μόνο δόση. Όταν αφαιρείτε ένα μέρος του 
φαγητού, μην ξεχνάτε ποτέ να κλείνετε την ψηστιέρα, προκειμένου η φάση ψησίματος για το υπόλοιπο 
φαγητό να μπορεί να ολοκληρώνεται σωστά. Κατά τη λειτουργία της ψηστιέρας δεν πρέπει να την αφήνετε 
χωρίς επίβλεψη. Όταν επιτυγχάνεται το υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης ψησίματος, ακούγεται ένας 
ήχος και η ψηστιέρα απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν βγάλετε όλο το φαγητό από την ψηστιέρα, προτού 
αυτή απενεργοποιηθεί αυτόματα, και δεν πρόκειται να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε 
την αυτόματα πατώντας το κουμπί B1. 

 ■ Εάν θέλετε να μαγειρεύετε περισσότερα γεύματα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι η πλάκα ψησίματος A6 είναι 
εντελώς άδεια και κλείστε την ψηστιέρα. Κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά την ψηστιέρα και ακολουθήστε 
τη διαδικασία που περιγράφεται στις προηγούμενες οδηγίες. Η υπολειπόμενη θερμότητα μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια της φάσης προθέρμανσης όταν η χρήση είναι επαναλαμβανόμενη. 

 ■ Στην αυτόματη λειτουργία «FROZEN FOOD» (Κατεψυγμένα τρόφιμα), το πάχος του φαγητού δεν ανιχνεύεται. 
Με την ολοκλήρωση της φάσης προθέρμανσης, η ψηστιέρα εισέρχεται άμεσα στη λειτουργία απόψυξης 
φαγητού. Όταν ολοκληρωθεί η φάση απόψυξης του φαγητού, η ψηστιέρα θα μεταβεί αυτόματα στη 
λειτουργία αναμονής. Σε περίπτωση αδράνειας, η ψηστιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά. 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
 ■ Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηστιέρα με την επάνω πλάκα ψησίματος 

A4 στραμμένη προς τα κάτω, ανοιγμένη προς την κατακόρυφη θέση ή στο ίδιο επίπεδο με την κάτω 
πλάκα ψησίματος A6. 

 ■ Για να ενεργοποιήσετε την ψηστιέρα, πατήστε το κουμπί B1. 
 ■ Εάν η επάνω πλάκα ψησίματος A4 είναι στραμμένη προς τα κάτω, οι ενδείξεις LED B4–B6 θα ανάψουν 

και θα σβήσουν σταδιακά. Για να ρυθμίσετε τη χειροκίνητη λειτουργία ψησίματος, πατήστε το κουμπί 
B2. Οι ενδείξεις LED B5 και B6 θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Αυτό υποδεικνύει ότι η χειροκίνητη 
λειτουργία ψησίματος έχει ρυθμιστεί. 

 ■ Εάν η επάνω πλάκα ψησίματος A4 είναι ανοικτή, η ψηστιέρα θα μεταβεί αυτόματα στη χειροκίνητη 
λειτουργία ψησίματος μέσα σε λίγα λεπτά και οι ενδείξεις LED B5 και B6 θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. 

 ■ Για να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία ψησίματος, πατήστε το κουμπί B7. Οι ενδείξεις LED B5–B6 
θα απενεργοποιηθούν, η ένδειξη LED B4 θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα ξεκινήσει η φάση θέρμανσης 
της πλάκας ψησίματος σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. 

 ■ Όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία, θα ακουστεί ένας ήχος και οι ενδείξεις LED B5 και 
B6 θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Βάλτε στην πλάκα ψησίματος το φαγητό που θέλετε να ψήσετε. Στη 
χειροκίνητη λειτουργία ψησίματος, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού. Όταν επιτύχετε το 
αποτέλεσμα που θέλετε, βγάλτε το φαγητό από την ψηστιέρα. Κατά τη λειτουργία της ψηστιέρας δεν 
πρέπει να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Όταν βάζετε και βγάζετε φαγητό ή όταν ανοίγετε και κλείνετε την 
ψηστιέρα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καείτε στην καυτή επιφάνεια της συσκευής.

 ■ Απενεργοποιήστε την ψηστιέρα πατώντας το κουμπί B1.
 ■ Μετά τη χρήση της ψηστιέρας, πρέπει πάντα να την απενεργοποιείτε, να την αποσυνδέετε από την πρίζα 

και να την αφήνετε να κρυώσει. Αφού κρυώσει, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται 
στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΕΙΔΗ
 ■ Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κόψτε το κρέας σε κομμάτια που έχουν το ίδιο πάχος.
 ■ Συνιστούμε να μην αλατίζετε το κρέας προτού το ψήσετε, για να μην γίνει σκληρό και στεγνώσει. 

Συνιστούμε να βάζετε αλάτι και καρυκεύματα στο φαγητό μόνο αφότου ψηθεί.
 ■ Πριν από το ψήσιμο μαριναρισμένου κρέατος, σκουπίστε το με χαρτί κουζίνας για να αφαιρέσετε την 

περίσσεια μαρινάδα. Ορισμένα είδη μαρινάδας μπορεί να έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, 
η οποία μπορεί να καεί στη συνέχεια.

 ■ Κατά το ψήσιμο μην τρυπάτε το κρέας, για να μην χάνει τα υγρά του και να μην γίνεται σκληρό και στεγνό. 
 ■ Μην αφήνετε το κρέας να στεγνώνει, αφήνοντάς το να ψηθεί για πολλή ώρα.
 ■ Βεβαιώνεστε πάντα ότι το κρέας του κοτόπουλου είναι καλά ψημένο.
 ■ Δεν χρειάζεται να τρυπάτε τα προμαγειρεμένα χοτ ντογκ πριν από το ψήσιμο.
 ■ Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ψηστιέρα για το ψήσιμο κρέατος με μεγάλα κόκαλα, όπως είναι 

οι χοιρινές μπριζόλες με κόκαλο. 

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
FROZEN FOOD (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ) Κατεψυγμένα τρόφιμα
BACON (ΜΠΕΪΚΟΝ) Μπέϊκον

Λεπτές φέτες βοδινού ή χοιρινού κρέατος 
Χοιρινά σνίτσελ

CHICKEN (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) Φιλέτα από στήθος κοτόπουλου
Φιλέτα από μπούτι κοτόπουλου
Φιλέτα από στήθος γαλοπούλας
Μενταγιόν από κρέας γαλοπούλας

SAUSAGE (ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ) Χοτ ντογκ και λουκάνικα 
STEAK (ΜΠΡΙΖΟΛΑ) Μοσχαρίσιες μπριζόλες

Φέτες από χοιρινό λαιμό
Μενταγιόν από χοιρινό φιλέτο

FISH (ΨΑΡΙ) Ολόκληρο ψάρι
Φιλέτα ψαριού χωρίς το δέρμα
Φιλέτα ψαριού με το δέρμα
Γαρίδες

BURGER (ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ) Χάμπουργκερ (κιμάς)

M (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Φρούτα
Λαχανικά
Πανίνι
Σάντουιτς

Σημείωση: 
Η αυτόματη λειτουργία «STEAK» (ΜΠΡΙΖΟΛΑ) προορίζεται για ψήσιμο κρέατος που 
έχει κοπεί σε κομμάτια με πάχος τουλάχιστον 2 cm. Για πιο λεπτά κομμάτια κρέατος, 
χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία «BACON» (ΜΠΕΪΚΟΝ). Θα πρέπει να 
βεβαιώνεστε πάντα ότι το κρέας του κοτόπουλου και της γαλοπούλας είναι ψημένο καλά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
 ■ Καθαρίζετε την ψηστιέρα μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, η ψηστιέρα πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και να έχει κρυώσει.
 ■ Για να καθαρίσετε την πλάκα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6, χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας 

ή ένα βρεγμένο μαλακό πανί. Σε περίπτωση που έχουν λερωθεί πολύ, καθαρίστε την πλάκα ψησίματος 
A4 και την πλάκα ψησίματος A6 χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού 
πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, σκουπίστε καλά τη σχάρα A4 και την πλάκα ψησίματος 
A6 χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί μέχρι να στεγνώσουν. 

Σημείωση: 
Θα είναι πιο εύκολο να καθαρίσετε τη σχάρα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος 
A6 όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστές.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα του αφαιρούμενου δίσκου αποστράγγισης A8 έχουν κρυώσει και μετά 
αφαιρέστε προσεκτικά το δίσκο αποστράγγισης A8 από τη βάση A10. Αδειάστε τα περιεχόμενά του 
και ξεπλύνετέ τον με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τον με 
καθαρό νερό, στεγνώστε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.

 ■ Επίσης, μπορείτε να πλύνετε τη σχάρα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6, καθώς και τον 
αφαιρούμενο δίσκο αποστράγγισης A8 σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω συρτάρι).

Προσοχή:
Προτού τοποθετήσετε ξανά τη σχάρα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος 
A6 στην ψηστιέρα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τις επαφές του στοιχείου θέρμανσης. 

 ■ Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς βρεγμένο πανί. 
Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

 ■ Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, 
βενζίνη κ.λπ. 

 ■ Μην ξεπλένετε την ψηστιέρα ή το καλώδιο ρεύματος με τρεχούμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό 
ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Κλείστε την καθαρή ψηστιέρα και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος στη θήκη που βρίσκεται στην κάτω 

πλευρά της βάσης A10. 
 ■ Φυλάξτε την ψηστιέρα σε οριζόντια θέση, σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. 

Μην την αποθηκεύσετε σε κατακόρυφη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο πτώσης 
και πρόκλησης ζημιάς. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστική τάση .......................................................................................................................................................220−240 V
Ονομαστική συχνότητα .............................................................................................................................................50−60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ..............................................................................................................................1 800–2 100 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι 
τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται 
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και 
ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε 
και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.
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
Εάν 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. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε 
τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο 
ή το κατάστημα αγοράς.

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


