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Starlyf Smokefree Grill 

Οδηγίες χρήσης και συνταγές 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Starlyf Smokefree Grill. Το μαγείρεμα τώρα θα γίνει 
πιο γρήγορο, εύκολο και υγιεινό. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, 
διαβάστε αυτές τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας  προσεκτικά. Κρατήστε αυτές τις 
οδηγίες σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος για μελλοντική χρήση. 

 

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας 

- Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν για πρώτη φορά. 

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο. 
- Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις, οι οποίες δεν 

καλύπτονται από την εγγύηση: 
 Στον χώρο της κουζίνας για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία ή άλλους χώρους 

εργασίας. 
 Από πελάτες ξενοδοχείου, μοτέλ ή άλλο χώρο προσωρινής διαμονής. 
 Σε καταλύματα αγροτοτουρισμού. 
 Ποτέ μην έχετε συνδεδεμένη τη συσκευή στο ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται. 
 Το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από κάποιον 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές 
ικανότητες ή από ανθρώπους με έλλειψη πείρας και / ή γνώσης, εκτός και αν 
επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί 
οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής. 

 

- Η θερμοκρασία στις προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να αυξηθεί όταν η συσκευή είναι 
σε λειτουργία. 

- Αφαιρέστε  όλη τη συσκευασία, τα αυτοκόλλητα και τα εξαρτήματα μέσα και έξω από 
τη συσκευασία.   

- Ξεβιδώστε τελείως το καλώδιο. 
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο κέντρο του τραπεζιού, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται 

μακριά από παιδιά.  
- Για να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν θα υπερθερμανθεί, μην την τοποθετείτε σε 

γωνία ή κοντά στον τοίχο. 
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή 

ξεχωριστό σύστημα τηλεχειριστηρίου. 
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας πάνω σε εύθραυστη επιφάνεια (γυάλινο 

τραπέζι, τραπεζομάντηλο, έπιπλο με βερνίκι κτλ. ) ή πάνω σε μαλακή επιφάνεια 
(τραπεζομάντηλο κτλ.) 

- Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση, πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα και να 
περιλαμβάνει καλώδιο γείωσης. 

- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα με γείωση. 
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- Προσέξτε την τοποθέτηση του καλωδίου, με ή χωρίς προέκταση: λάβετε όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε την δυσκολία στην κίνηση των πιάτων και για να 
μην ακουμπάνε σε αυτό. 

- Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί, πρέπει να  αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 
το τμήμα σέρβις ή κάποιον ειδικό για να μην υπάρξει κίνδυνος. 

- Ελέγξτε αν η τάση της πρίζας ταιριάζει με αυτήν της συσκευής. 
- Ποτέ μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο ή άλλο αντικείμενο μεταξύ της πλάκας ή της 

σχάρας και του φαγητού που θα ψηθεί. 
- Μην αγγίζετε το δίσκο συλλογής λαδιού όταν η συσκευή είναι ζεστή. Εάν ο δίσκος 

γεμίσει αφήστε πρώτα την συσκευή να κρυώσει και μετά αδειάστε τον. 
- Μην βυθίζετε το κουτί ρύθμισης ή το καλώδιο στο νερό. 
- Το αποσπώμενο καλώδιο πρέπει να αφαιρεθεί πριν καθαρίσετε τη συσκευή και το 

σημείο σύνδεσης πρέπει να είναι τελείως στεγνό πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη 
συσκευή.  

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών ή από 
ανθρώπους με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από 
ανθρώπους χωρίς εμπειρία ή γνώση με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή τους έχουν 
δοθεί οδηγίες για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια, και 
έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπετε να παίζουν 
με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι υπεύθυνα για τον καθαρισμό ή τη 
συντήρηση  της συσκευής, εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από 
κάποιον ενήλικο.  

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εξαρτήματα για να μην γρατζουνιστεί η επιφάνεια.  
- Τοποθετήστε το Starlyf Smokefree Grill σε μια στεγνή επιφάνεια. 
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες χωρίς προστατευτικά γάντια. 
- Αποσυνδέστε από το ρεύμα το Starlyf Smokefree Grill όταν δεν το χρησιμοποιείτε και 

πριν τον καθαρισμό. Πρώτα απενεργοποιήστε και μετά αποσυνδέστε.  
- Μην αποσυνδέετε από το ρεύμα το Starlyf Smokefree Grill με βρεγμένα χέρια. 

Προειδοποίηση: Κρατήστε τη συσκευή μόνο από τις λαβές και χρησιμοποιήστε γάντια 
φούρνου ή παρόμοια προστατευτικά θερμότητας. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 
πριν ακουμπήσετε τις άλλες επιφάνειες. 
 
 Το σετ περιλαμβάνει:  
- Το Starlyf Smokefree Grill 
- Οδηγίες Χρήσης 
 
Περιγραφή: 
Α. Λαβές 
Β. Σχάρα Ψησίματος 
C. Θερμοστάτης 
D.Βάση 
E. Σύνδεσμος 
F. Εξάρτημα Θερμότητας 
G. Δίσκος Υπολειμμάτων 
H. Επιφάνεια ψησίματος (δεν περιλαμβάνεται)  
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Οδηγίες Χρήσης 
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε την επιφάνεια και 
τον δίσκο (Δείτε την ενότητα Καθαρισμός). 
- Ρίξτε λίγο νερό στο δίσκο υπολειμμάτων για να μειώσετε τον καπνό. 
- Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα σύμφωνα με την εικόνα 2. 

Συναρμολόγηση σχάρας ή επιφάνειας ψησίματος 

Όταν τοποθετείτε την σχάρα ή την επιφάνεια ψησίματος, βεβαιωθείτε ότι το 
μεταλλικό στήριγμα στη βάση ταιριάζει με την  οπή κάτω από την σχάρα (εικ.3). 

Τοποθετήστε τον σύνδεσμο (Ε) στη συσκευή (εικ.1) και βάλτε το καλώδιο στην πρίζα. 
Έπειτα ρυθμίστε το θερμοστάτη (C) στην επιθυμητή θερμοκρασία. Το φωτάκι θα 
ανάψει, δείχνοντας ότι το Starlyf Smokefree Grill είναι σε διαδικασία θέρμανσης. 

- Προθερμάνετε τη συσκευή για περίπου 5 λεπτά στη θέση 5. 
- Σημείωση: Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορεί να παραχθεί 

κάποια μυρωδιά και λίγος καπνός για λίγα λεπτά. 
- Τοποθετήστε το επιθυμητό φαγητό που θέλετε να ψήσετε. 
- Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, αφαιρέστε το από τη συσκευή χρησιμοποιώντας μια 

μεταλλική σπάτουλα ή παρόμοιο ανθεκτικό στη θερμότητα εργαλείο. 
- Γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση 0. 
- Αποσυνδέστε το σύνδεσμο από την πρίζα. 
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. 

Καθαρισμός και συντήρηση 

- Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και να αφαιρείτε τυχόν 
υπολείμματα φαγητού. 

- Πριν αρχίσετε οποιοδήποτε είδος καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα 
και αφήστε την να κρυώσει.  

- Αφαιρέστε το σύνδεσμο από τη θέση του πριν αρχίσετε τον καθαρισμό. 
- Πετάξτε το περιεχόμενο του δίσκου. 
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί και λίγες σταγόνες υγρό καθαρισμού και 

έπειτα στεγνώστε. 
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, ή προϊόντα με οξύ ή με βάση το pH  όπως λευκαντικό, ή 

διαβρωτικά προϊόντα για να καθαρίσετε το Starlyf Smokefree Grill. 
- Μην βυθίζετε το σύνδεσμο μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τον 

τοποθετείτε κάτω από το νεροχύτη. 

Τα παρακάτω μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων: 

Ο Δίσκος Συλλογής (G) 

Η Επιφάνεια Ψησίματος (F) 

Η Βάση (D) 

Η Σχάρα Ψησίματος (H) 

- Μετά από κάθε καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι το Starlyf Smokefree Grill έχει στεγνώσει 
τελείως πριν το αποθηκεύσετε.  
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Εγγύηση ποιότητας: Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για τυχόν κατασκευαστικά λάθη 
για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα. Η 
εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που έχουν προκληθεί από αμέλεια, εμπορική χρήση, από μη 
φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή λανθασμένο χειρισμό.  

Ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος απορριμμάτων σημαίνει  ότι πρέπει να μάθετε τους 
κρατικούς κανονισμούς για την συλλογή αυτού του είδους των απορριμμάτων.  Μην πετάτε 
όπως τα οικιακά απορρίμματα. Πετάξτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
τοπικούς κανονισμούς. Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν βλαβερά 
ουσίες που μπορεί να έχουν βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον και / ή στην ανθρώπινη 
υγεία και πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά. 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά την 
διάρκεια της χρήσης. 

Aυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/EU για τη χαμηλή τάση, την 
οδηγία 2014/30/EU για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την οδηγία 2011/65/EU 
σχετικά με τους περιορισμούς χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την οδηγία 2009/125/EC σχετικά με την απαίτηση 
οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

220-240 V, 50/60 Hz, 1250 W 

 

Made in China 
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
 

Σημείωση: Προθερμάνετε τη συσκευή για περίπου 5 λεπτά στη θέση 5. 
 
1.Μπουρίτος με κοτόπουλο (2 μερίδες) 

 
1 μέτριο στήθος από κοτόπουλο 
1 πράσινη πιπεριά 
1 κόκκινη πιπεριά 
1 κρεμμύδι 
4 τορτίγιες 
Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο 
Προετοιμασία: 
1. Γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση 4 και προσθέστε λίγο λάδι. 
2. Κόψτε τα λαχανικά και σωτάρετε τα στο λάδι για 15 λεπτά. 
3. Κόψτε το κοτόπουλο και ψήστε το μαζί με τα λαχανικά στη σχάρα για 5 λεπτά. 
Προσθέστε αλάτι και πιπέρι για τη γεύση. 
4. Αφαιρέστε το φαγητό. 
5. Αλείψτε με λίγο νερό τις τορτίγιες και τοποθετήστε τες στην πλάκα ψησίματος έως ότου 
πάρουν χρυσαφί χρώμα. 
6. Γεμίστε τις τορτίγιες με το σοταρισμένο κοτόπουλο και τα λαχανικά. 
7. Σερβίρετε. 
 
2. Σολομός με σπαράγγια (2 μερίδες) 
 
2 φιλέτα σολομού 
1 ματσάκι πράσινα σπαράγγια  
1 κρεμμύδι 
Σπόρους σουσαμιού  
Χυμό λεμόνι 
Αλάτι και ελαιόλαδο 
Προετοιμασία: 
1. Γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση 4 και προσθέστε λίγο λάδι. 
2. Ψήστε τα σπαράγγια για 5 λεπτά. 
3. Ταυτόχρονα, σοτάρετε το κομμένο κρεμμύδι για 10 λεπτά. 
4. Πασπαλίστε το σολομό και τοποθετήστε τον στη σχάρα ψησίματος με λίγο χυμό λεμόνι. 
5. Μόλις ψηθεί ο σολομός, πασπαλίστε με σουσάμι. 
6. Τοποθετήστε το σολομό σε ένα πιάτο με ένα κρεμμύδι από πάνω και τα σπαράγγια στο 
πλάι. 
 
3. Κρέπες με ζαμπόν και τυρί (4 μερίδες) 
 
120γρ αλεύρι 
1 ποτήρι γάλα 
1 κουταλιά της σούπας βούτυρο 
Βραστό ζαμπόν, σε φέτες ή κύβους 
Τυρί σε φέτες ή για επάλειψη. 
2 αυγά 
Αλάτι 
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Προετοιμασία: 
1. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση 3. 
2. Ανακατέψτε τα αυγά, το αλεύρι, το βούτυρο και το γάλα έως ότου γίνει ένα ομοιογενές 
κρεμώδες μείγμα. Προσθέστε μια πρέζα αλάτι. 
3. Απλώστε το μείγμα πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια ψησίματος. Μόλις οι άκρες πάρουν 
ένα χρυσαφί χρώμα, γυρίστε τις κρέπες από την άλλη πλευρά. 
4. Καλύψτε την μισή κρέπα με το ζαμπόν και το τυρί της επιλογής σας. 
5. Διπλώστε και αν θέλετε ξαναγυρίστε από την άλλη έως ότου πάρει καφέ χρώμα. 
 
4. Ψητά λαχανικά με Βινεγκρέτ 
 
½ Κολοκύθι 
½ Μελιτζάνα 
1 Τομάτα 
4 φρέσκα κρεμύδια 
4 πράσινα σπαράγγια 
4 μανιτάρια 
25γρ ψητά φουντούκια 
25γρ ψητά αμύγδαλα 
Αλάτι, μαϊντανό, πιπέρι και ελαιόλαδο 
Προετοιμασία: 
1. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση 4 και προσθέστε λίγο λάδι. 
2. Θρυμματίστε τα αμύγδαλα και τα φουντούκια. Τοποθετήστε τα σε ένα μπολ, προσθέστε 
λάδι, ξύδι και αλάτι και ανακατέψτε καλά. 
3. Κόψτε τα λαχανικά και τοποθετήστε τα πάνω στη σχάρα. Μόλις ψηθούν βγάλτε τα και 
τοποθετήστε τα σε ένα πιάτο σερβιρίσματος. 
4. Περιχύστε με την βινεγκρέτ. 
 
5. Φρέσκες ψητές σαρδέλες με τομάτα (2 μερίδες) 
 
10 Φρέσκες σαρδέλες 
3 Τομάτες 
½ σκελίδα σκόρδο 
Αλάτι, πιπέρι, ξύδι και ελαιόλαδο 
Προετοιμασία:  
1. Κόψτε τις ντομάτες και βάλτε τες σε ένα μπλέντερ. Προσθέστε 3 κουταλιές της σούπας 
ελαιόλαδο, ½ κουταλιά ξύδι, 1 πρέζα αλάτι και την ½ σκελίδα σκόρδου. Ανακατέψτε και 
έπειτα στραγγίξτε το μείγμα. 
2. Καθαρίστε τις σαρδέλες, αφαιρέστε το φιλέτο και αλατίστε. 
3. Γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση 4 και προσθέστε λίγο λάδι. 
4. Τοποθετείστε τις σαρδέλες στη σχάρα ψησίματος, πρώτα η πλευρά με το δέρμα προς τα 
πάνω. 
5. Τοποθετήστε τη σάλτσα ντομάτας σε ένα μεγάλο πιάτο και σερβίρετε τις σαρδέλες στο 
πλάι.  
 
 


