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Απολαύστε τη νέα σας Kuchenprofi Ψηστιέρα-Raclette Μαύρη Twin 
220V, 50/60 Hz, 400 Watt. Πρόκειται για προϊόν υψηλών 
προδιαγραφών που συμμορφώνεται με τη κείμενη νομοθεσία 

Σημαντικές Πληροφορίες 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε 
λειτουργία και αποθηκεύστε τις για μελλοντική χρήση. Δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να αποφύγετε ατυχήματα ή και κακή λειτουργία της 
συσκευής σας. Μη ορθή χρήση της συσκευής, ελλιπής καθαρισμός και 
μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ενδέχεται να επηρεάσει τη καλή 
λειτουργία  και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες. Η 
KÜCHENPROFI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ατυχήματα και 
φθορές που αποδίδονται σε εσφαλμένη χρήση. 

 
Οδηγίες Χρήσης  
1.Βεβαιωθείτε πως κάθε χρήστης πριν θέσει σε λειτουργία τη συσκευή έχει 
διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. 
2. Η KÜCHENPROFI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ατυχήματα και 
φθορές που αποδίδονται σε εσφαλμένη χρήση ή μη ορθή χρήση. Αυτή η 
συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Μη χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή σε απροστάτευτο εξωτερικό χώρο 
3. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι συμβατή με τον τύπο του ρεύματος 
και τη τάση δικτύου , σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται 
στην ετικέτα του προϊόντος 
4.Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. 
5.Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες που είναι κατάλληλα 
τοποθετημένες. Μη συνδέετε τη συσκευή σε πρίζες που παράλληλα έχουν 
συνδεθεί και άλλες συσκευές. Τόσο το καλώδιο όσο και το βύσμα θα 
πρέπει να είναι στεγνά. 
6.Η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία πάντα με επίβλεψη και 
προορίζεται αποκλειστικά για το ψήσιμο τροφίμων που απαιτείται 
ελάχιστος ή περιορισμένος χρόνος μαγειρέματος στις πλάκες όπως και για 
να γκρατινάρουμε στα τηγανάκια  
 
 

7.Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και  από 
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν είναι υπό επίβλεψη ενήλικα  ή τους έχουν 
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από 
τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 
8 ετών και υπό την επίβλεψη ενήλικα. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο 
μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 
8. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
9. Μη χρησιμοποιείτε καθόλου αυτή τη μονάδα με χρονόμετρο ή σύστημα 
τηλεχειρισμού που δε περιλαμβάνονται στη συσκευασία. 
10. Προσοχή: Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σε μη εύφλεκτες, επίπεδες, 
σταθερές και επαρκώς ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες και όχι κοντά σε 
πηγές νερού, άλλες εστίες, φλόγες αερίου ή άλλες πηγές θερμότητας όπως και 
μακριά από παιδιά. 
11. Εξασφαλίστε επαρκή ελεύθερο χώρο πάνω και γύρω από τη συσκευή. 
12. Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά όπως χαρτοπετσέτες, 
τραπεζομάντιλα κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα (χαρτί, 
πετσέτες πιάτων κ.λπ.) που έρχονται σε επαφή με το θερμαντικό σώμα. 
13. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση στηριζόμενη και 
στα τέσσερα πόδια, ότι η θερμαινόμενη πλάκα βρίσκεται στην σωστή θέση και η 
πέτρα έχει τοποθετηθεί σωστά με την αυλάκωση στραμμένη προς τα πάνω. 
14. Αποφύγετε να κόψετε ή να τσακίσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή να έρθει σε 
επαφή με καυτές επιφάνειες ή υγρά όπως και τριβή σε αιχμηρές άκρες. 
15. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται , τοποθετήστε τη 
συσκευή με τρόπο ώστε να μην μπορεί να πέσει κανείς πάνω στο καλώδιο. 
 16. Κίνδυνος εγκαυμάτων και τραυματισμών! 

Προσοχή: Η συσκευή σε λειτουργία αναπτύσσει υψηλές 
θερμοκρασίες. Ακόμη και μετά τη χρήση, υπάρχει 
υπολειπόμενη θερμότητα. Εάν είναι απαραίτητο, 
χρησιμοποιήστε γάντια για τη προστασία σας. 
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17.Μην τραβάτε το καλώδιο για να μετακινήσετε τη συσκευή. Σηκώστε τη 
συσκευή και τοποθετήστε την στην επιθυμητή θέση. Μην μεταφέρετε και 
μην μετακινείτε τη συσκευή όσο είναι σε λειτουργία και όσο είναι ζεστή. 
Τραβήξτε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 
εντελώς. 
 18. Βγάζετε το φις από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και σε περίπτωση 
που: 
– η συσκευή δεν βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψή σας 
– διαπιστώσετε δυσλειτουργία  κατά τη χρήση 
– κατά τη διαδικασία που το καθαρίζετε  
Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος, αλλά το ίδιο το φις! 
19. Μετά τη χρήση, καθαρίστε όλα τα μέρη που έχουν έρθει σε επαφή με 
τρόφιμα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα». 
20. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα 
υγρά. Μην καθαρίζετε στο πλυντήριο πιάτων. 
21. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν ανακαλύψετε ζημιά, εάν έχει 
εισχωρήσει νερό στο περίβλημα ή εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω. 
22. Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος πριν από κάθε χρήση για ζημιές. Εάν το 
καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί 
αμέσως. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί μόνο από τον κατασκευαστή, το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του,  ή από καταρτισμένο και 
εξουσιοδοτημένο ειδικό. 
23. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή 
μόνοι σας. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η επισκευή της συσκευής πρέπει 
να γίνει μόνο από εξειδικευμένους ειδικούς! Επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κάθε φορά που η συσκευή χρειάζεται 
επισκευή. 
24. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ. 
Πριν την πρώτη χρήση 
· Ξεκινήστε διαβάζοντας προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες 
ασφαλείας. 
· Αρχικά, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. 
· Σκουπίστε το περίβλημα με ένα μαλακό πανί, ελαφρώς νωπό, εάν 
χρειάζεται. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά. 
 

 
· Καθαρίστε την κρύα πέτρα με ζεστό νερό και ένα σφουγγάρι. Μην 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό πιάτων. 
· Μπορείτε να καθαρίσετε τα τηγάνια με ζεστό νερό και κάποιο ήπιο 
απορρυπαντικό πιάτων. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη. 
· Προετοιμάστε την πέτρα όπως περιγράφεται στις «Οδηγίες φροντίδας 
για την πέτρα», στη συνέχεια τοποθετήστε την πάνω από τη συσκευή 
Raclette με το αυλάκι στραμμένο προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται 
τοποθετημένο με ασφάλεια  
· Θερμάνετε την άδεια συσκευή για περίπου. 10 λεπτά, ο ελαφρύς καπνός 
και η μυρωδιά που πιθανότατα θα παραχθεί είναι εντελώς ακίνδυνος. 
Αυτό είναι μόνο προστατευτικό λάδι, το οποίο εφαρμόστηκε κατά την 
παραγωγή. Εξασφαλίστε καλό αερισμό του δωματίου κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου! 
 
Οδηγίες φροντίδας για την πέτρα 
Λόγω των φυσικών ιδιοτήτων της πέτρας, μπορεί να υπάρχουν 
διακυμάνσεις στο χρώμα και τη δομή της. Αυτό δεν είναι ελάττωμα ούτε 
επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία. Αντίθετα, αυτό τονίζει το γεγονός ότι η 
πέτρα είναι φυσικό προϊόν και επομένως δεν υπάρχουν δύο ίδιες πέτρες. 
Λόγω των ιδιοτήτων της η πέτρα μπορεί να έχει εσωτερικές καταπονήσεις. 
Αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ρωγμές ή ακόμα και θραύση της 
πέτρας εάν η θερμοκρασία αλλάξει πολύ γρήγορα. Αυτό μπορεί να 
αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό με την τήρηση της παρακάτω διαδικασίας 
Επιπλέον θα αυξήσει τη σταθερότητα της πέτρας και θα ελαχιστοποιήσει  
τις εσωτερικές πιέσεις. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν μικρές ρωγμές 
στην πέτρα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ή κατά τη διάρκεια της 
μεταγενέστερης χρήσης, οι οποίες δεν έχουν αρνητική επίδραση στη 
λειτουργία. Επιπλέον, η πέτρα πιθανότατα θα αποχρωματιστεί κατά τη 
διάρκεια αυτής της χρήσης. Ως εκ τούτου, οι πέτρες με μικρές ρωγμές και 
αποχρωματισμούς εξαιρούνται από την εγγύηση και από την 
αντικατάσταση. 
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1. Αρχικά, καθαρίστε την πέτρα με ζεστό νερό. 
2. Στεγνώστε καλά την πέτρα. 
3. Τοποθετούμε τη πέτρα στη σχάρα σε κρύο φούρνο και το ζεσταίνουμε 
στους 220 °C. 
4. Σβήστε το φούρνο μετά από 40 λεπτά και αφήστε τη πέτρα να κρυώσει 
σε θερμοκρασία δωματίου. Προσοχή: Ποτέ μην ψύχετε/κρυώσετε την 
πέτρα με κρύο νερό, για να αποφύγετε θερμοκρασιακό σοκ! 
5. Η πέτρα σας είναι τώρα έτοιμη για περαιτέρω χρήση. 
Χρήση 
· Τοποθετήστε το raclette σε μια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη 
θερμότητα επιφάνεια (όχι σε μεταλλική επιφάνεια, όχι κοντά σε 
υφάσματα κ.λπ.). Χρησιμοποιήστε επιφάνεια που πλένεται λόγω του 
πιθανού κινδύνου πιτσιλίσματος. 
· Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και τα τηγάνια δεν 
εφάπτονται στο θερμαντικό στοιχείο! 
· Τοποθετήστε την πέτρα στη συσκευή με το αυλάκι στραμμένο προς τα 
πάνω. Μην τοποθετείτε ποτέ την κρύα πέτρα στην προθερμασμένη 
συσκευή. 
· Τοποθετήστε το φις σε κατάλληλη πρίζα. 
· Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να προθερμανθεί για περίπου 
8 - 10 λεπτά, ώστε η πέτρινη πλάκα να φτάσει στη θερμοκρασία 
λειτουργίας. 
· Αλείφουμε ελαφρώς την πέτρινη πλάκα (αν χρειάζεται και τα ταψιά) με 
λάδι, βούτυρο ή κάτι παρόμοιο. 
· Τώρα μπορείτε να ψήσετε  τις κατάλληλα προετοιμασμένες μερίδες  σας 
στη πέτρα 
· Προσοχή: Μην τοποθετείτε καθόλου κατεψυγμένα συστατικά πάνω στην 
πέτρα. 
· Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε στα ταψιά και τοποθετήστε τα στη 
σχάρα κάτω από το θερμαντικό στοιχείο. 
· Μόλις γίνουν τα υλικά αφαιρούμε τα ταψιά. Για να αποφύγετε 
γρατσουνιές στην επίστρωση, αδειάστε τα τηγάνια μόνο με ξύλινες ή 
ανθεκτικές στη θερμότητα πλαστικές σπάτουλες. 

Προσοχή: Τα τηγάνια είναι ζεστά. Για το λόγο αυτό, αγγίξτε τα από τα 
ανθεκτικά στη θερμότητα χερούλια και τοποθετήστε τα μόνο σε ανθεκτικά 
στη θερμότητα σουβέρ. 
· Σας συνιστούμε να μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη για μεγάλο 
χρονικό διάστημα χωρίς φαγητό πάνω της. Απενεργοποιήστε κατά τη 
διάρκεια παρατεταμένων παύσεων και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη 
συσκευή ξανά όπως χρειάζεται. 
· Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε απο την πρίζα 
και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. 
Συμβουλές  
· Μην θερμαίνετε άδεια τηγάνια στη συσκευή και μην αφήνετε τα τηγάνια 
στη ζεστή συσκευή μετά τη χρήση. τα υπολείμματα στα τηγάνια θα καούν 
και στη συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν. 
· Κόβουμε το φαγητό σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς. Ώστε να 
μαγειρευτούν  πιο γρήγορα. 
· Αλείψτε ελαφρά το κρέας ή το ψάρι με λάδι πριν το τοποθετήσετε στο 
πέτρινο πιάτο. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα μαρινάρετε πρώτα. 
· Βγάλτε το φαγητό από το ψυγείο περίπου 30 λεπτά πριν ξεκινήσετε την 
χρήση του ρακλέτ, ώστε τα υλικά να βρίσκονται σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
Καθαρισμός και περιποίηση 
· Να βγάζετε πάντα το καλώδιο ρεύματος πριν τον καθαρισμό και να 
αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει. 
· Καθαρίστε την πέτρα μόνο με ζεστό νερό και ένα μαλακό σφουγγάρι. 
Μπορείτε αν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τα υπολείμματα φαγητού 
με ένα καθαριστικό κεραμικών/γυάλινων εστιών. Μην χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικό πιάτων και μην καθαρίζετε την πέτρα στο πλυντήριο 
πιάτων. 
· Σκουπίστε το περίβλημα μόνο με ένα μαλακό πανί, ελαφρώς υγρό, εάν 
χρειάζεται. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά. 
· Καθαρίστε τα τηγάνια με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. 
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Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην καθαρίζετε στο 
πλυντήριο πιάτων. 
· Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα, βενζίνη, διαλύτες, 
βούρτσες καθαρισμού ή λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό. 
· Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή προτού την 
χρησιμοποιήσετε ξανά ή την αποθηκεύσετε. 

Εγγύηση 
 Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή 2 ετών από την ημερομηνία 
αγοράς. Βλάβες λόγω κανονικής φθοράς, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, 
ακατάλληλης μεταχείρισης, εσφαλμένης χρήσης, έλλειψης φροντίδας και 
καθαρισμού, εκούσιας καταστροφής, μεταφοράς ή ατυχήματος και επισκευής 
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα εξαιρούνται από αυτήν την εγγύηση. 
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης. Η 
εγγύηση μπορεί να τηρηθεί μόνο εάν η συσκευή συνοδεύεται από το δελτίο 
πώλησης/απόδειξη. 
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για μεταφραστικά λάθη. Μόνο το γερμανικό κείμενο είναι 
δεσμευτικό. 

Τεχνικά στοιχεία είδους 17 8010 10 00 

Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση! 
Μην βυθίζετε σε υγρά! 

Απόρριψη/ Ανακύκλωση  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού, αυτό το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί στα 
κανονικά οικιακά σκουπίδια στο τέλος του κύκλου της ζωής του. 
Για το λόγο αυτό, μεταφέρετέ το σε ένα κοινόχρηστο σημείο 
συλλογής (π.χ. ανακύκλωση) για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. 

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: 
ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ 
 Philippos Business Center 57001 
Πυλαία Θεσ/νίκη Τηλ. 2310 928972 
Καλλιθέα Αθήνα Τηλ. 210 9478732/3  
Τηλ. Service: 210 9478773 
 


