
 
Απολαύστε  τη νέα σας Επιτραπέζια 

Γκριλιέρα Kuchenprofi 48,26X34,93X7,62Εκ. 

με Αποσπώμενη Αντικολλητική Πλάκα 

Style! Αυτή η συσκευή αποτελεί υψηλής 

ποιότητας προϊόν και συμμορφώνεται με 

όλους τους κανόνες και οδηγίες που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία σχετικά με 

την ασφάλεια συσκευών. 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 

πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας για 

πρώτη φορά. Να αποθηκεύεται σε ασφαλές 

σημείο. Για την αποφυγή ατυχημάτων και 

δυσλειτουργίας διαβάστε προσεκτικά τις 

οδηγίες. Μη ενδεδειγμένη χρήση, 

λειτουργία ή ανεπαρκής καθαρισμός 

μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια χρήσης 

και ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα. Η 

Kuchenprofi δεν ευθύνεται  για τυχόν 

ατυχήματα, τραυματισμούς ή ζημιές που 

μπορεί να προκληθούν από κακή χρήση. 

Οδηγίες ασφαλείας: 

1. Σε περίπτωση χρήσης της 

συσκευής από τρίτους βεβαιωθείτε 

πως θα δοθούν και οι οδηγίες 

χρήσης και συντήρησης. 

2. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για 

τυχόν ζημιές που θα προκληθούν 

από κακή ή μη ενδεδειγμένη 

χρήση. Η συσκευή αυτή 

ενδείκνυται μόνο για οικιακή 

χρήση. Μην αφήνετε εκτεθειμένη 

τη συσκευή σας χωρίς επιτήρηση.  

3. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα που θα 

χρησιμοποιήσετε είναι συμβατή με 

τη συσκευή σας (Ανατρέξτε στην 

ετικέτα καταλληλότητας) . 

4. Μην αγγίζετε τη συσκευή , το 

βύσμα και  τη πρίζα με βρεγμένα ή 

νωπά χέρια.   

5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ορθά 

τοποθετημένη πρίζα. Να μην 

τοποθετείτε σε πολύπριζο όταν 

λειτουργούν ταυτόχρονα άλλες 

συσκευές. Το βύσμα και το 

καλώδιο πρέπει να είναι στεγνά. 

6. Να χρησιμοποιείτε η συσκευή υπό 

επίβλεψη. Να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την 

προετοιμασία γευμάτων μικρής ως 

μέτριας διάρκειας ψησίματος. Δεν 

ενδείκνυται για απόψυξη 

κατεψυγμένου  φαγητού. Μην 

τοποθετείτε για να ζεστάνετε ή να 

ψήσετε γεύματα που περιέχονται  

σε συσκευασίες αλουμινίου, σκεύη 

ή λοιπά δοχεία.  

7. Δεν ενδείκνυται η χρήση 

κάρβουνου ή άλλου τύπου 

καύσιμης ύλης  

8. Η συσκευή αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από παιδία άνω 

των 8 ετών και από άτομα με 

μειωμένη  αντίληψη , κλονισμένη 

σωματική ή διανοητική υγεία, ή 

χωρίς εμπειρία εφόσον βρίσκονται 

υπό την επίβλεψη ενήλικα ή τους 

έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες 

χρήσης και έχοντας κατανοήσει 

πλήρως τους κινδύνους που ενέχει 

η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες 

ασφαλείας και χρήσης. Ο 

καθαρισμός και η συντήρηση της 



 
συσκευής δε θα πρέπει να γίνεται 

από παιδιά εκτός και αν έχουν 

συμπληρώσει το 8 έτος και είναι 

υπό την επίβλεψη ενήλικα. Να 

φυλάσσεται μακριά από παιδιά 

κάτω των 8 ετών η συσκευή και το 

καλώδιο αυτής.  

9. Τα παιδιά απαγορεύεται να 

παίζουν με τη συσκευή. 

10. Να μη χρησιμοποιείται εξωτερικό 

χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα  

τηλεχειρισμού. 

11. Προσοχή : Να χρησιμοποιείται η 

συσκευή σε μη εύφλεκτες, 

επίπεδες, σταθερές  επιφάνειες 

που αντέχουν στη θερμότητα. Να 

τοποθετείται μακριά από πηγές  

νερού, καυτές επιφάνειες, φλόγες 

από γκάζι ή/και άλλες πηγές 

θερμότητας. Να κρατάτε τη 

συσκευή μακριά από παιδιά.  

12. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης 

να υπάρχει επαρκής χώρος κάτω 

και περιμετρικά της συσκευής. 

13. Να κρατάτε σε απόσταση 

εύφλεκτα υλικά όπως 

χαρτοπετσέτες, λευκά είδη 

κουζίνας κοκ. Βεβαιωθείτε πως 

κάτω από τη πλάκα δεν υπάρχουν 

ξεχασμένα τοποθετημένα 

αντικείμενα. 

14. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι 

σωστά και σταθερά τοποθετημένη 

και στις τέσσερις πλευρές (4 

ποδαράκια) καθώς  και ότι ο 

δίσκος συλλογής είναι σωστά 

τοποθετημένος. Τέλος βεβαιωθείτε  

ότι η πλάκα ψησίματος έχει 

εφαρμόσει σωστά στη συσκευή 

σας. 

15. Βεβαιωθείτε πως το βύσμα, η 

πλάκα και η υποδοχή της συσκευής 

είναι εντελώς στεγνά 

16. Αποφύγετε φθορές και τσακίσματα 

του καλωδίου. Αποφύγετε επαφή 

του καλωδίου με θερμές 

επιφάνειες  και τριβή με αιχμηρές 

επιφάνειες . 

17. Προσοχή να μη κρέμεται το 

καλώδιο και να τοποθετείται σε 

σημείο δύσκολο να ανατραπεί 

τυχαία. 

18. Προσοχή κίνδυνος 

εγκαύματος.  

Προσοχή η χρήση της συσκευής 

έχει ως αποτέλεσμα υψηλές 

θερμοκρασίες. Ακόμη και μετά τη 

χρήση η θερμοκρασία μπορεί να 

παραμένει υψηλή 

19. Μη μεταφέρετε τη συσκευή 

τραβώντας τη από το καλώδιο. 

Σηκώστε τη συσκευή και 

τοποθετήστε τη στο επιθυμητό 

σημείο. Μην τη μεταφέρετε ή τη 

μετακινείτε όταν είναι σε 

λειτουργία ή είναι ακόμη θερμή. 

Αφαιρέστε το βύσμα από τη πρίζα 

και αφήστε να κρυώσει εντελώς. 

20. Μετά τη χρήση καθαρίστε τα μέρη 

που έρχονται σε επαφή με το 

φαγητό σας ακολουθώντας τις 

οδηγίες που αναφέρονται στο 

πεδίο  ‘’Οδηγίες καθαρισμού και 

συντήρησης ‘’ 



 
21. Αφαιρέστε από τη πρίζα μετά από 

κάθε χρήση ή σε περίπτωση που: 

-Η συσκευή δεν είναι υπό την 

επιτήρηση σας  

-Λειτουργεί εσφαλμένα  

-Τη  καθαρίζεται 

22. Μην βυθίζετε  σε νερό ή άλλα υγρά 

τη συσκευή, την πλάκα , το 

καλώδιο ή το βύσμα. Μην 

τοποθετήσετε σε πλυντήριο 

πιάτων. 

23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 

περίπτωση που αντιληφθείτε πως 

έχει φθορά ή έχει βραχεί ή έχει 

πέσει.  

24. Να ελέγχετε το καλώδιο σε κάθε 

χρήση για τυχόν φθορές. Εάν 

φθαρεί θα πρέπει να 

αντικατασταθεί άμεσα. Η 

αντικατάσταση μπορεί να γίνει 

μόνο από τον κατασκευαστή, το 

τμήμα εξυπηρέτησης πελατών  του 

(customer service) ή εγκεκριμένο 

συνεργάτη που αναλαμβάνει 

service  

 

 

 

 

 

 

 

25. Μην επιχειρήσετε ποτέ να 

επισκευάσετε εσείς τη συσκευή . 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας να 

επισκευάζεται μόνο από 

εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. 

Επικοινωνήστε με το κατάστημα 

αγοράς για οδηγίες  

26. Να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά 

ανταλλακτικά       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πριν τη πρώτη χρήση 

 Ξεκινήστε διαβάζοντας προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας 

 Αφαιρέστε τη συσκευασία 

 Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με απαλό πανί , ελαφρώς νωπό , εάν χρειάζεται. 

Στεγνώστε επιμελώς  

 Για το καθαρισμό της πλάκας χρησιμοποιήστε ζεστό νερό , λίγο απορρυπαντικό και ένα 

μαλακό σφουγγαράκι. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σύρμα καθαρισμού. 

Μην βυθίζεται τη σχάρα σε νερό και μην τη τοποθετήσετε σε πλυντήριο πιάτων. Πριν 

τη τοποθετήσετε στη συσκευή στεγνώστε επιμελώς. Σιγουρευτείτε πως ο σύνδεσμος 

είναι εντελώς στεγνός 

 Τοποθετήστε τον ορθογώνιο δίσκο συλλογής λίπους /υγρών ακριβώς στο κέντρο της 

ορθογώνιας εσοχής στο κάτω μέρος της πλάκας. Τοποθετήστε τη σχάρα/πλάκα στη 

συσκευή με την αντικολλητική πλευρά να κοιτάζει προς τα πάνω. Πιέστε ελαφριά ώστε 

να κουμπώσει στη συσκευή. Η συσκευή σας θα λειτουργήσει μόνο αν έχει εφαρμώσει 

πλήρως η πλάκα ψησίματος. 

 Ζεστάνετε τη πλάκια για 10 λεπτά περίπου χωρίς να τοποθετήσετε υλικά. Ο ελάχιστος 

καπνός και η μυρωδιά που πιθανόν θα προκληθούν είναι φυσιολογικά και εντελώς 

ακίνδυνα . Πρόκειται για το προστατευτικό έλαιο που τοποθετήθηκε στη πλάκα  σας 

κατά τη παραγωγή της. Βεβαιωθείτε πως ο εξαερισμός του δωματίου είναι επαρκής 

κατά τη πρώτη χρήση! 

Οδηγίες χρήσης: 

 Χρησιμοποιήστε μια πλενόμενη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια ώστε να μειώσετε 

τις πιτσιλιές και  να μη  λερώσετε τις επιφάνειες σας  

 Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής λίπους /υγρών ακριβώς στο κέντρο της ορθογώνιας 

εσοχής κάτω από τη πλάκα. Τοποθετήστε τη πλάκα και βεβαιωθείτε πως έχει 

εφαρμώσει πλήρως.  

 Τοποθετήστε σε κατάλληλη πρίζα και πιέστε το κουμπί on/off  για να 

ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Το  λαμπάκι ελέγχου ανάβει 

 Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία. Όσο η συσκευή σας θερμαίνετε το λαμπάκι θα 

αναβοσβήνει. Όταν αυτό ανάψει σταθερά σημαίνει πως έχει επιτευχθεί η επιθυμητή 

θερμοκρασία.Μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία οποιαδήποτε στιγμή πιέζοντας 

το κατάλληλο κουμπί. 

 Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε τα υλικά σας στη πλάκα 

 

 



 

 

 

Σημείωση: 

Για να προστατέψετε την αντικολλητική επίστρωση της πλάκας σας  συστήνεται να 

χρησιμοποιείτε ξύλινα ή  συνθετικά εργαλεία μαγειρικής (που αντέχουν στη θερμότητα) όταν 

γυρίζετε ή αφαιρείτε τα υλικά σας. Μην κόβετε επάνω στη πλάκα. Μην αφήνετε πάνω στη 

πλάκα  υλικά τα οποία μπορεί να λιώσουν ή να αλλοιωθεί το σχήμα τους από τη θερμότητα  

Μετά τα χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή , πάντα να αφαιρείτε από τη πρίζα και αφήστε τη 

συσκευή σας να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε. 

Χρήσιμες συμβουλές 

Να τεμαχίζετε το κρέας ή το ψάρι σας σε ίδιες μερίδες 

Ραντίστε με  λίγο λάδι τα υλικά σας πριν τα τοποθετήσετε στη πλάκα ψησίματος. Εναλλακτικά  

μπορείτε να μαρινάρετε τα υλικά σας πρώτα 

Ιδανικά τα υλικά θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου πριν τοποθετηθούν στη 

ψηστιέρα. Αφαιρέστε λοιπόν από το ψυγείο περίπου 30 λεπτά πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο. 

Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης  

 Πάντοτε να αφαιρείτε από τη πρίζα πριν τη καθαρίσετε και αφού βεβαιωθείτε πως έχει 

κρυώσει εντελώς 

 Καθαρίστε τη πλάκα ψησίματος με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και σφουγγαράκι. Μη 

χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σύρμα καθαρισμού. Μην βυθίζεται τη πλάκα 

σε νερό ή άλλα υγρά και μην τη τοποθετήσετε σε πλυντήριο πιάτων 

 Μπορείτε να πλύνετε το δίσκο συλλογής λίπους με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. 

Μπορείτε ακόμη να τον τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων. 

 Σκουπίστε τη συσκευή με μαλακό πανί, ελαφρώς νωπό εάν είναι απαραίτητο. Έπειτα 

στεγνώστε επιμελώς.  

 Μην βυθίσετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην τοποθετήσετε σε πλυντήριο 

πιάτων.  

 Για το καθαρισμό να μην χρησιμοποιούνται  αιχμηρά αντικείμενα , βενζίνη, στιλβωτικά 

υλικά, βούρτσες τριψίματος, σύρμα ή άλλα λειαντικά προϊόντα 

 Βεβαιωθείτε πως η συσκευή και τα λοιπά μέρη είναι εντελώς στεγνά πριν τη χρήση ή 

την αποθήκευση τους.  

  



 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  17 0250 28 00 

   220-240V| 50/60Hz |2000 Watt 

 Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση 

 Να μη βυθίζεται σε υγρά                                              

                   

 

Εγγύηση : 

Η συσκευή καλύπτεται από 2 έτη εγγύησης από την ημέρα αγοράς. 

Βλάβες από φυσιολογική φθορά, μη ενδεδειγμένη χρήση, ακατάλληλη διαχείριση, κακή χρήση , 

έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού, ηθελημένη φθορά, βλάβες από ατύχημα και επισκευή 

από    μη εξουσιοδοτημένο πάροχο δεν καλύπτονται από τη παραπάνω εγγύηση. Σε περίπτωση 

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση σας επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς 

Η εγγύηση σας καλύπτει εφόσον   διαθέτετε και την απόδειξη αγοράς.  

Απόρριψη/ Ανακύκλωση  

          

   

 

 

 

Το προϊόν αυτό δεν ενδείκνυται να απορρίπτεται στους κοινούς 

κάδους απορριμμάτων.  

Παρακαλούμε να απορρίπτεται υπεύθυνα σε σημεία 

ανακύκλωσης συσκευών και λοιπών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών  

συσκευών. 


