
ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Για ασφαλή και ορθή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες υγραερίου που προορίζονται για οικιακή χρήση και οι 1. Για ασφαλή και ορθή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες υγραερίου που προορίζονται για οικιακή χρήση και οι 
οποίες είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα ασφαλείας. Επίσης, στην βάνα της φιάλης θα πρέπει να συνδέσετε τον ρυθμιστή οποίες είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα ασφαλείας. Επίσης, στην βάνα της φιάλης θα πρέπει να συνδέσετε τον ρυθμιστή 
χαμηλής πίεσης 30mbar (όχι ρυθμιζόμενο) και το ειδικό λάστιχο για συσκευές υγραερίου προσέχοντας να μην υπάρχουν χαμηλής πίεσης 30mbar (όχι ρυθμιζόμενο) και το ειδικό λάστιχο για συσκευές υγραερίου προσέχοντας να μην υπάρχουν 
διαρροές ή φθορές στο κύκλωμα.διαρροές ή φθορές στο κύκλωμα.

2. Τα σπειρώματα του ρυθμιστή πίεσης είναι αριστερόστροφα.2. Τα σπειρώματα του ρυθμιστή πίεσης είναι αριστερόστροφα.

3. Ποτέ και σε καμία περίπτωση να μην αφήνετε την ψησταριά χωρίς επίβλεψη.3. Ποτέ και σε καμία περίπτωση να μην αφήνετε την ψησταριά χωρίς επίβλεψη.

4.Σε περίπτωση που δημιουργηθούν πολλές φλόγες που δεν σβήνουν θα πρέπει να κλείσετε την βάνα της φιάλης 4.Σε περίπτωση που δημιουργηθούν πολλές φλόγες που δεν σβήνουν θα πρέπει να κλείσετε την βάνα της φιάλης 
υγραερίου. Αν αφήσετε την φωτιά να καίει τότε υπάρχει ενδεχόμενο να καεί η βαφή της ψησταριάς. Επίσης θα πρέπει υγραερίου. Αν αφήσετε την φωτιά να καίει τότε υπάρχει ενδεχόμενο να καεί η βαφή της ψησταριάς. Επίσης θα πρέπει 
πριν από κάθε προθέρμανση να έχετε καθαρίσει τον συλλέκτη λίπους, τους διαχύτες θερμότητας (φλογοκρύπτες) και την πριν από κάθε προθέρμανση να έχετε καθαρίσει τον συλλέκτη λίπους, τους διαχύτες θερμότητας (φλογοκρύπτες) και την 
υπόλοιπη ψησταριά από λίπη, καθώς μπορεί να αναφλεγούν και να καταστρέψουν την ψησταριά.υπόλοιπη ψησταριά από λίπη, καθώς μπορεί να αναφλεγούν και να καταστρέψουν την ψησταριά.

5.Οι διαχυτές θερμότητας (φλογοκρύπτες) πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση καθώς και το ταψί συλλογής 5.Οι διαχυτές θερμότητας (φλογοκρύπτες) πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση καθώς και το ταψί συλλογής 
λίπους βυθίζοντας σε ζεστό νερό με υγρό πιάτων. Μην ξύνετε τις επιφάνειες όταν έχουν κολλημένα λίπη γιατί χαλάει η λίπους βυθίζοντας σε ζεστό νερό με υγρό πιάτων. Μην ξύνετε τις επιφάνειες όταν έχουν κολλημένα λίπη γιατί χαλάει η 
βαφή τους.βαφή τους.

6. Σε περίπτωση εκτεταμένης φλόγας από λίπη στους διαχύτες θερμότητας (φλογοκρύπτες) μπορεί να προκληθεί 6. Σε περίπτωση εκτεταμένης φλόγας από λίπη στους διαχύτες θερμότητας (φλογοκρύπτες) μπορεί να προκληθεί 
αλλοίωση στην βαφή πορσελάνης. αλλοίωση στην βαφή πορσελάνης. 

7. Σε περίπτωση που το μοντέλο που αγοράσατε διαθέτει σχάρες από μαντέμι, μην ρίξετε κρύο νερό όταν είναι ακόμα 7. Σε περίπτωση που το μοντέλο που αγοράσατε διαθέτει σχάρες από μαντέμι, μην ρίξετε κρύο νερό όταν είναι ακόμα 
ζεστές καθώς μπορεί να σπάσουν.ζεστές καθώς μπορεί να σπάσουν.

8. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά υγρά ή σπρέι καθαρισμού.8. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά υγρά ή σπρέι καθαρισμού.

9. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης!9. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης!

10.Τυχόν βλάβες από μη τήρηση των ανωτέρω ή μη τήρηση του απαραίτητου τακτικού καθαρισμού δεν καλύπτονται από 10.Τυχόν βλάβες από μη τήρηση των ανωτέρω ή μη τήρηση του απαραίτητου τακτικού καθαρισμού δεν καλύπτονται από 
την εγγύηση του κατασκευαστή.την εγγύηση του κατασκευαστή.

WARNING 
IMPORTANT NOTICE 

1. For safe and proper operation, use only LPG cylinders intended for domestic use which are equipped with a safety valve. 
Also, you should connect the low pressure regulator 30mbar (not adjustable) with the valve of the bottle and the special 
hose for LPG appliances taking care that no leak or damage to the circuit occurs.

2. The threads of the pressure regulator are counterclockwise.

3. Never and under no circumstances should you leave the grill unattended.

4. If a lot of flames are created that do not extinguish by themselves, close the gas bottle. If you let the fire burn then there 
is a possibility that the paint of the grill will burn. Before each warm-up you should have cleaned the fat collector, the heat 
dissipators (flame tamers) and the rest of the grill from fats, as they can ignite and destroy the grill.

5.Heat dissipators (flame tamers) must be cleaned after each use as well as the fat collection pan by immersing in hot water 
with dishwashing liquid. Do not scrape surfaces when they have glued fats because their paint breaks down.

6. In the case of extensive creation of flames caused from fats in the heat dissipators (flame tubes) deterioration in porce-
lain dye might occur.

7. If the model you purchased has cast-off grills, do not pour cold water when it is still hot as it may break.

8. Do not use caustic liquids or cleaning sprays.

9. Read the instructions carefully!

10.Any damage caused by non-compliance with the above or failure to comply with the necessary regular cleaning shall not 


