
                                                        Tischgrill 
 
Σημειώσεις ασφαλείας 

 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από ανθρώπους με 
μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, από ανθρώπους με έλλειψη 
εμπειρίας και/ή γνώσης εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες  για τον τρόπο που 
χρησιμοποιείται η συσκευή με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που μπορεί 
να έχει. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. 
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω  των 8 

ετών και επιβλέπονται. 
 Τα παιδιά  που είναι μικρότερα των 8 ετών και τα ζώα πρέπει να κρατούνται μακριά από την 

συσκευή και το καλώδιο. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΥΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ! Η συσκευή θα υπερθερμανθεί κατά την διάρκεια 

λειτουργίας της. Να είστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν έρχεστε σε επαφή με τα θερμαινόμενα 
τμήματα κατά την διάρκεια  και μετά την χρήση της συσκευής. Αγγίξτε μόνο από  τις λαβές 
όταν η συσκευή χρησιμοποιείται  ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση της. Σας συστήνουμε 
να  φοράτε γάντια κουζίνας όταν χειρίζεστε την συσκευή. Μεταφέρετε ή αποθηκεύστε την 
συσκευή αφού έχει κρυώσει εντελώς. Η συσκευή δεν πρέπει να μεταφέρεται κατά την 
διάρκεια λειτουργίας  της. 

 Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα όταν δεν επιβλέπεται, 
πριν την συναρμολόγηση ή κατά τον καθαρισμό. 

 Ελέγξτε την συσκευή για τυχών βλάβες πριν από κάθε χρήση. Εάν η συσκευή, το καλώδιο ή 
η πρίζα έχουν σημάδια βλάβης, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει. Πρέπει να ελεγχθεί από 
το αρμόδιο κέντρο σέρβις.  

 Μην κάνετε καμία τροποποίηση στην συσκευή. Επίσης μην αντικαταστήσετε το καλώδιο 
μόνοι σας. Εάν η συσκευή, το καλώδιο ή η πρίζα είναι χαλασμένα, πρέπει να 
αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή, ή το τμήμα σέρβις του προμηθευτή ή από 
κάποιον ειδικευμένο (ειδικό εργαστήριο) για την αποφυγή τυχών προβλημάτων. 

 Η συσκευή δεν προορίζεται  για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό  σύστημα 
τηλεχειρισμού. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώστε τις πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό που σας δίνονται στην 
ενότητα  «Καθαρισμός και Αποθήκευση». 
Κίνδυνος Τραυματισμού 

 Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από την συσκευή και τα υλικά συσκευασίας! Υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαύματος από θερμότητα καυτού ατμού! Καυτός ατμός μπορεί να 
παραχθεί από την συσκευή κατά την διάρκεια λειτουργίας της. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
κρατάτε τα χέρια και το κεφάλι σας μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.   

 Βεβαιωθείτε ότι στο συνδεδεμένο καλώδιο με την πρίζα δεν υπάρχει κάποια βλάβη. Το 
καλώδιο δεν πρέπει να κρέμεται κάτω από οποιοδήποτε επιφάνεια στην οποία βρίσκεται η 
συσκευή έτσι ώστε να αποφύγετε την πτώση από τράβηγμα. 

 Αφήνετε πάντα την συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. 
 
 
 

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας και Πυρκαγιάς 
              Χρησιμοποιείστε την συσκευή μόνο σε κενό χώρο. 

 Μην χρησιμοποιείτε στην συσκευή αν υπάρχουν ιδιαίτερα εύφλεκτα αέρια στην 
ατμόσφαιρα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε πηγή υγραερίου. 

 Μην καλύπτετε την συσκευή κατά την διάρκεια λειτουργίας της για να αποφύγετε την 
πυρκαγιά. 
Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 



 Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή υλικά που λιώνουν εύκολα (όπως χαρτόνι, πλαστικό, 
χαρτί ή κεριά) πάνω ή μέσα στην συσκευή. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά 
(κουρτίνες, υφάσματα κτλ.) 

 Πάντα να τοποθετείτε την συσκευή σε χώρο με επαρκή κενό χώρο από όλες τις πλευρές έτσι 
ώστε να μην δημιουργηθεί υπερθέρμανση. 

 Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά στο νερό ή 
άλλα υγρά. Τοποθετήστε την συσκευή έτσι ώστε το καλώδιο και η πρίζα να μην έρχονται σε 
επαφή με το νερό ή άλλα υγρά.  

 Ποτέ μην βυθίζετε την συσκευή ή το καλώδιο μέσα στο νερό ή άλλα υγρά. Εάν η συσκευή 
πέσει μέσα στο νερό, κλείστε την παροχή ρεύματος αμέσως. Μην επιχειρήσετε να 
τραβήξετε την συσκευή έξω από το νερό όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. 

 Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην κατάλληλη πρίζα με ασφαλή σύνδεση. Η 
πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μετά την σύνδεση. Η τάση του ρεύματος πρέπει 
να είναι κατάλληλη σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Χρησιμοποιείτε 
μόνο κατάλληλες προεκτάσεις των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά  πρέπει να είναι ίδια 
με αυτά της συσκευής. 

 Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν πιέζεται, δεν τσακίζει ή δεν είναι πάνω σε αιχμηρές 
επιφάνειες και δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες. 

 Απενεργοποιείστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα εάν προκύψει κάποιο 
σφάλμα ή πριν την καταιγίδα.  

  
              Αποφυγή καταστροφής υλικών, περιουσίας και συσκευής 

 Τοποθετείτε πάντα την συσκευή σε στεγνή, ψηλή, επίπεδη και ανθεκτική στην θερμότητα 
επιφάνεια. 

 Διατηρείτε επαρκή απόσταση από άλλες πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας ή φούρνο 
έτσι ώστε να αποφύγετε την καταστροφή της συσκευής. 

 Μην εκθέτετε την συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, σε δυνατές διακυμάνσεις 
θερμοκρασίας, απευθείας στον ήλιο ή την υγρασία. 

 Μην πετάτε κάτω την συσκευή και μην επιτρέπετε τα βίαια χτυπήματα σε αυτήν. 
 Μην τραβάτε ή μην κρατάτε την συσκευή από το καλώδιο. Αποσυνδέετε κρατώντας πάντα 

από την πρίζα όχι από το καλώδιο, για να την βγάλετε από την πρίζα. 
 Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα  που παρέχονται από την κατασκευαστή. Εάν 

χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, 
ακυρώνεται η εγγύηση. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με μία μόνο πλάκα ψησίματος. Πρέπει πάντα να 
τοποθετούνται  2 πλάκες . Εάν τοποθετήσετε μόνο μία πλάκα, θα έχει ως αποτέλεσμα την 
βλάβη του θερμοστάτη. Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να βραχυκυκλώσει  
προκαλώντας ζημιά.  

 Χρησιμοποιείστε ανθεκτικά στην θερμότητα σκεύη για να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε 
το φαγητό από την συσκευή. Κρατήστε τα μεταλλικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα μακριά 
από την συσκευή. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια των πλακών. Σας συστήνουμε 
να χρησιμοποιείτε σκεύη φτιαγμένα από ξύλο ή πλαστικό. 

 Μην τοποθετείτε μέσα στην συσκευή το φαγητό τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο, μεμβράνη, 
πλαστική σακούλα ή με κάτι παρόμοιο.  

 Ποτέ μην ψεκάζετε με κρύο νερό τις πλάκες κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά στην χρήση. 
Αυτό μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια! 

 Μην χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό ή λειαντικό απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την 
συσκευή. Μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια. 

 
               Σημειώσεις Υγιεινής 

 Μπορεί να υπάρχουν κολλημένα πάνω στην συσκευή κάποια υπολείμματα. Για να 
αποφύγετε τις επιπτώσεις στην υγεία σας, καθαρίστε κάθε πλάκα ξεχωριστά  με προσοχή 
πριν από την πρώτη χρήση (δείτε την ενότητα «Καθαρισμός και Αποθήκευση). 



 Είναι πιθανό να υπάρξει λίγος  καπνός και μυρωδιά την πρώτη φορά χρήσης της συσκευής. 
Αυτό είναι φυσιολογικό όταν χρησιμοποιείτε καινούργιες συσκευές για πρώτη φορά και 
πρέπει να εξαφανίζονται μόλις χρησιμοποιήσετε την συσκευή μερικές φορές. 

 Καθαρίστε την συσκευή και τις πλάκες μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε την 
ανάπτυξη μικροβίων. 

 Διατηρήστε την συσκευή καθαρή. 
 
Προεπισκόπηση της συσκευής 
1 Η κόκκινη λυχνία ένδειξης ανάβει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. 
2 Η πράσινη λυχνία ένδειξης ανάβει όταν η συσκευή είναι στη σωστή θερμοκρασία. 
3 Κούμπωμα 
2 πλάκες για σάντουιτς, 2 πλάκες ψησίματος, 2 πλάκες για βάφλες 
 
              Πριν την πρώτη χρήση 
              ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και ζώα. 
1. Αφαιρέστε από την συσκευασία όλα τα εξαρτήματα και σιγουρευτείτε ότι τα έχετε 

παραλάβει όλα (δείτε την ενότητα Προεπισκόπηση Συσκευής). Ελέγξτε εάν έχει 
δημιουργηθεί οποιαδήποτε  φθορά κατά την μεταφορά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά 
στη συσκευή ή τα εξαρτήματα, μην τα χρησιμοποιήσετε(!), επικοινωνήστε αμέσως με τον 
προμηθευτή. 

2. Μπορεί να υπάρξουν ορισμένα υπολείμματα  παραγωγής κολλημένα πάνω στην συσκευή. 
Για να αποφύγετε τις επιπτώσεις στην υγεία σας, καθαρίστε κάθε πλάκα ξεχωριστά με 
προσοχή πριν από την πρώτη χρήση (δείτε την ενότητα «Καθαρισμός και Αποθήκευση). 

3. Για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείμματα από τις πλάκες  με την θερμότητα, πρέπει να 
ενεργοποιήσετε την συσκευή και να την αφήσετε να λειτουργήσει χωρίς να έχετε βάλει κάτι 
μέσα, για μερικά λεπτά (αλλά με τις πλάκες τοποθετημένες!) ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
ενότητα  «Τοποθέτηση και αλλαγή πλακών» και «Χρήση». Αυτό μπορεί να παράγει μυρωδιά 
και καπνό. Είναι φυσιολογικό όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή για πρώτη φορά. Έπειτα 
καθαρίστε ξανά τις πλάκες.  

 
 
 
 
              Τοποθέτηση και αλλαγή πλακών 
              ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα όταν τοποθετείτε ή αλλάζετε 
τις  πλάκες. 

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και οι πλάκες έχουν κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε τις 
πλάκες από την συσκευή ή όταν θέλετε να τις αλλάξετε με άλλο ζευγάρι πλακών. 

 
1. Επιλέξτε το ζευγάρι πλακών που θέλετε να τοποθετήσετε στη συσκευή, ανοίξτε το 

κούμπωμα και ανοίξτε τη συσκευή. 
2. Τοποθετήστε μία από τις πλάκες στη συσκευή, βάζοντας  τις εγκοπές της πλάκας στις 

αντίστοιχες εσοχές της συσκευής (δείτε την εικόνα). 
3. Έπειτα σπρώξτε την πλάκα προς την πάνω μέσα στη συσκευή πιέζοντας ελαφρά έως ότου οι 

ασφάλειες  της  πλάκας κλειδώσουν στη θέση τους. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε τις πλάκες 
από την συσκευή ή να τις αλλάξετε, πρέπει να πιέσετε τις σωστές ασφάλειες  προς το 
χερούλι, η πλάκα θα  βγει από την συσκευή.  

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για την δεύτερη πλάκα. 
 
              Χρήση 
              Προσοχή! 



 Καυτές επιφάνειες! Κρατήστε την συσκευή μόνο από το πλαστικό χερούλι κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας ή λίγο μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. 

 Κίνδυνος Εγκαύματος! Μπορεί να βγαίνει ατμός από την συσκευή. Να είστε προσεκτικοί 
όταν ανοίγετε ή κλείνετε την συσκευή. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με μία μόνο πλάκα! Πρέπει πάντα να τοποθετούνται 
2 πλάκες . Εάν τοποθετήσετε μόνο μία πλάκα, θα έχει ως αποτέλεσμα την βλάβη του 
θερμοστάτη. Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να βραχυκυκλώσει προκαλώντας 
ζημιά.  

  Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε γεμίσει υπερβολικά την συσκευή! Η συσκευή πρέπει να ανοίγει 
και να κλείνει εύκολα. Μην προσπαθείτε με δύναμη να κλείσετε την συσκευή! 

 Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε την συσκευή με υγρή ζύμη για βάφλες! Εάν υπερχειλίσει 
η συσκευή, η ζύμη μπορεί να χυθεί από τα πλάγια.  

              Βασική χρήση 
 Να αφήνετε πάντα την συσκευή να  προθερμανθεί πριν τη χρήση. Κατά την διάρκεια της 

προθέρμανσης  μπορείτε να ετοιμάσετε το φαγητό που θέλετε να κάνετε. 
 Εάν υποψιάζεστε ότι το φαγητό θα «κολλήσει»  στις πλάκες, προσθέστε μία σταγόνα λάδι 

στις πλάκες και απλώστε την με ένα πινέλο μαγειρικής. 
1. Τοποθετήστε τις πλάκες που επιθυμείτε στην συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα 

«Τοποθέτηση και Αλλαγή πλακών». 
2. Τοποθετήστε την συσκευή στην κατάλληλη, εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Και οι δύο λυχνίες 

θα ανάψουν. 
3. Η συσκευή πρέπει να προθερμαίνετε τώρα. Κρατάτε πάντα την συσκευή κλειστή σε αυτή 

την διάρκεια. Η προθέρμανση διαρκεί περίπου 5-6 λεπτά και τελειώνει όταν η πράσινη 
λυχνία σβήσει. 

4. Όταν σβήσει η πράσινη λυχνία και τελειώσει η προθέρμανση απελευθερώστε το κούμπωμα 
και ανοίξτε την συσκευή. 

5. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε στις πλάκες. 
6. Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή ως επιτραπέζια ψηστιέρα μπορείτε να την αφήσετε 

ανοιχτή. Αλλιώς κλείστε την συσκευή και κλειδώστε χρησιμοποιώντας το κούμπωμα. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η πράσινη λυχνία μπορεί να αναβοσβήνει κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας. Εάν η πράσινη λυχνία είναι αναμμένη, αυτό δείχνει ότι η συσκευή 
θερμαίνετε ξανά έτσι ώστε να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία. 

7. Μετά από μερικά λεπτά ανοίξτε την συσκευή για να ελέγξετε εάν το φαγητό είναι έτοιμο. 
8. Μόλις τελειώσει το φαγητό, χρησιμοποιείστε ένα ξύλινο ή πλαστικό σκεύος για να το 

αφαιρέστε έτσι ώστε να μην προκληθεί φθορά στην αντι-κολλητική επιφάνεια. 
9. Εάν δεν σκοπεύετε να ετοιμάσετε επιπλέον φαγητό, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και 

αφήστε την συσκευή να κρυώσει εντελώς, πριν αφαιρέσετε και καθαρίσετε τις πλάκες και 
τις αποθηκεύσετε μαζί με την συσκευή. 

 
      Χρησιμοποιήστε σαν  παρασκευαστή σάντουιτς 
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλάκες για σάντουιτς, για την ετοιμασία     σάντουιτς με 
νόστιμη επικάλυψη. Αφήστε την φαντασία σας να καλπάσει: από ζαμπόν και τυρί ή σάλτσα  
πίτσας  και μοτσαρέλα έως και επικαλύψεις  με φρούτα- όλα είναι  πιθανά. 
Μπορείτε να ετοιμάσετε 2 σάντουιτς ταυτόχρονα. 
1. Ετοιμάστε τα σάντουιτς κατά την διάρκεια της προθέρμανσης: 
Τοποθετήστε την επικάλυψη της επιλογής σας στο κάτω μισό. Τοποθετήστε την επικάλυψη στην 
μέση μιας φέτας του τοστ. Σιγουρευτείτε ότι δεν προσθέσατε πάρα πολύ επικάλυψη στην φέτα 
γιατί η συσκευή θα πιέσει τις φέτες του τοστ και θα τις κόψει στην μέση. Αλλιώς η επικάλυψη θα 
ξεχειλίσει έξω από το σάντουιτς. 
Για να ενισχύσετε την γεύση, καλύψτε την εξωτερική μεριά των φετών του τοστ με μία μικρή 
ποσότητα βουτύρου ή μαργαρίνης – ότι προτιμάτε. 
 Εάν ετοιμάζετε «γλυκά» σάντουιτς πχ.  με επικάλυψη φρούτων, μπορείτε να καλύψετε την 
εξωτερική πλευρά των φετών με ζάχαρη για να έχετε ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα. 
2. Όταν η συσκευή ζεσταθεί τοποθετήστε την επάνω φέτα του τοστ στην κάτω πλάκα της 

συσκευής με την μεριά που είναι καλυμμένη με βούτυρο η μαργαρίνη προ τα κάτω και 



έπειτα την δεύτερη φέτα έτσι ώστε να καλύπτει (με την πλευρά που είναι καλυμμένη με 
βούτυρο ή μαργαρίνη προς τα πάνω) την πρώτη φέτα.  

3. Κλείστε την συσκευή. 
4. Μετά από περίπου 2-3 λεπτά ανοίξτε την συσκευή για να ελέγξετε εάν τα σάντουιτς είναι 

έτοιμα ή χρειάζονται περισσότερο ψήσιμο. 
 
               Χρησιμοποιήστε σαν επιτραπέζια ψηστιέρα 
               Με τις πλάκες ψησίματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας σαν           
ηλεκτρική, επιτραπέζια ψηστιέρα. Οι πλάκες είναι κατάλληλες για να ετοιμάσετε όλων των ειδών τα 
κρέατα, ψάρια και λαχανικά. 

 Μπορείτε να ετοιμάσετε τα γεύματά σας με την ψηστιέρα ανοιχτή ή κλειστή. Παρόλα αυτά, 
πρέπει να γνωρίζετε ότι ο χρόνος ψησίματος είναι μεγαλύτερος όταν η συσκευή είναι 
ανοιχτή, καθώς η περισσότερη θερμοκρασία χάνετε  όταν ετοιμάζετε το γεύμα σας με αυτό 
τον τρόπο. 

 Όταν κλείνετε την ψηστιέρα, βεβαιωθείτε ότι το κούμπωμα είναι σωστά κλειστό στην σωστή 
θέση και κρατάει την συσκευή κλειστή κατά την διάρκεια του ψησίματος. 

 Χρησιμοποιείστε μόνο ξύλινα ή πλαστικά σκεύη για να γυρίσετε ή να αφαιρέσετε το 
φαγητό, έτσι ώστε να μην χαλάσει η αντι - κολλητική επιφάνεια. 

 
 
 
               Χρησιμοποιήστε σαν συσκευή για βάφλες 
              Μπορείτε να ετοιμάσετε νόστιμες βάφλες με τις πλάκες για βάφλες 

1. Προσθέστε την ζύμη για βάφλες στην κάτω σχάρα για βάφλες. Μην το παρακάνετε, έτσι 
ώστε η ζύμη να μην χυθεί από τις πλάκες όταν κλείσετε την συσκευή. 

2. Κλείστε την συσκευή και κλειδώστε με το κούμπωμα, έτσι ώστε να παραμείνει κλειστή κατά 
την διάρκεια το ψησίματος. 

3. Μετά από περίπου 5-6 λεπτά ανοίξτε την συσκευή για να ελέγξετε εάν οι βάφλες είναι 
έτοιμες ή χρειάζονται περισσότερο ψήσιμο. 

 
              Καθαρισμός και Αποθήκευση 
              ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Πριν από κάθε καθαρισμό, αποσυνδέστε από την πρίζα. 
 Να αφήνετε την συσκευή να κρυώνει εντελώς πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση. 
 Ποτέ μην βυθίζετε την συσκευή ή το καλώδιο στο νερό. 
 Η συσκευή και οι πλάκες δεν είναι κατάλληλες για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. 
 Μην χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό ή λειαντικό απορρυπαντικό ή σφουγγάρι για να 

καθαρίσετε την συσκευή. Μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια της συσκευής ή την 
αντικολλητική επίστρωση των πλακών. 

 Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφικτά γύρω από την συσκευή όταν την αποθηκεύετε.  
 Ελέγχετε το καλώδιο συχνά για τυχών φθορές. 
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως και είναι απενεργοποιημένη. 
2. Αφαιρέστε τις πλάκες από την συσκευή και καθαρίστε την συσκευή με ένα υγρό πανί και 

μία μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού. Έπειτα στεγνώστε την συσκευή με μία μαλακή 
πετσέτα. 

3. Καθαρίστε τις πλάκες με ζεστό νερό και μία μικρή ποσότητα ήπιου  απορρυπαντικού. Εάν 
υπάρχουν υπολείμματα που είναι δύσκολα να αφαιρεθούν, βυθίστε τις πλάκες για λίγο σε 
ζεστό νερό με σαπούνι για να μαλακώσουν. Έπειτα στεγνώστε τις πλάκες καλά πριν τις 
αποθηκεύσετε. 

4. Αποθηκεύστε την συσκευή και τις πλάκες σε μία καθαρή, στεγνή περιοχή που δεν είναι 
εκτεθειμένη απευθείας στο φως του ήλιου και δεν είναι προσβάσιμη από παιδιά και ζώα.  

 
 

      Συνταγές  



              Βάφλες από χυλό βρόμης με βατόμουρα 
       Συστατικά: 

200γρ. αλεύρι 
200γρ. βρόμη 
½ πακέτο μπέικιν  πάουντερ 
½ κουτ. του γλυκού αλάτι 
1-2 κουτ. του γλυκού καφέ ζάχαρη 
2 κουτ. της σούπας φυτικό λάδι μαγειρέματος 
½ κουτ. του γλυκού χυμό λεμόνι 
200 γρ. βατόμουρα 
Περίπου ½ λίτρο γάλα 
1 αυγό 

 
Προετοιμασία: 
1. Τοποθετήστε τις πλάκες ψησίματος για βάφλες στην συσκευή και αφήστε την να 

προθερμαίνεται. 
2. Αναμείξτε το αλεύρι , την βρόμη, το μπέικιν  πάουντερ, το αλάτι και την ζάχαρη σε ένα μεγάλο 

μπολ. 
3. Έπειτα προσθέστε το λάδι, το χυμό λεμόνι και τα αυγά.  Ανακατέψτε τα όλα και προσθέστε γάλα 

έως ότου γίνει μια πηκτή ζύμη.  
4. Τελειώστε προσθέτοντας τα βατόμουρα στην ζύμη και έπειτα ανακατέψτε καλά όλη την ζύμη.  
5. Προσθέστε την ζύμη στην κάτω πλάκα ψησίματος, κλείστε την συσκευή και ψήστε τις βάφλες 

για περίπου 2-3 λεπτά. 
6. Χρησιμοποιείστε ξύλινο ή πλαστικό σκεύος για να αφαιρέσετε τις βάφλες για να μην προκληθεί 

ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.  
 
Ψητό σάντουιτς με τόνο 
Συστατικά: 
1 κονσέρβα καλά στραγγισμένου τόνου 
2 πίτες 
2 τριμμένα καρότα 
1 φέτα τυρί γκούντα 
Μαγιονέζα για την γεύση 
Κρεμμύδι σε σκόνη για την γεύση 
Γλυκό καρύκευμα για την γεύση (μπαχαρικό βασισμένο στις πίκλες) 
Προετοιμασία: 

1. Τοποθετήστε τις πλάκες στην συσκευή και αφήστε την να  προθερμανθεί. 
2. Ανακατέψτε τον τόνο, τα καρότα με την μαγιονέζα, το κρεμμύδι και το καρύκευμα σαν μία 

σαλάτα. 
3. Γεμίστε τις πίτες με την σαλάτα και προσθέστε μία φέτα τυρί σε κάθε πίτα. 
4. Τοποθετήστε τα σάντουιτς στις σχάρες ψησίματος, κλείστε την συσκευή και κλειδώστε με το 

κούμπωμα.  Ψήστε τα σάντουιτς για περίπου 5 λεπτά. 
5. Χρησιμοποιείστε ξύλινο ή πλαστικό σκεύος για να αφαιρέσετε τα σάντουιτς για να μην 

προκληθεί ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.  
 
Πίτα  
Συστατικά: 
1 πακέτο φύλλα σφολιάτας 
500γρ. μοσχαρίσιο κιμά 
1 κουτ. του γλυκού ρίγανη 
1 κουτ. του γλυκού κύμινο 
2 σκελίδες κομμένο σκόρδο 
1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι 
6 πράσινες ελιές 



125 ml περίπου ζωμός βοδινού 
200 ml περίπου σάλτσα ντομάτας 
Αλάτι και πιπέρι για την γεύση 
Προετοιμασία: 

1. Τοποθετήστε τις πλάκες για σάντουιτς στην συσκευή και αφήστε την να προθερμανθεί. 
2. Ανακατέψτε τον κιμά, την ρίγανη, το κύμινο, το αλάτι και το πιπέρι σε ένα μεγάλο μπολ. 
3. Σοτάρετε ελαφρώς τα κρεμμύδια και το σκόρδο και προσθέστε το μείγμα του κιμά, το ζωμό 

και την σάλτσα. Ανακατέψτε όλα τα υλικά καλά και αφήστε τα να σιγοβράσουν σε χαμηλή 
φωτιά για 20 λεπτά. 

4. Προσθέστε τις ελιές και αφήστε τα υλικά να συνεχίσουν να ψήνονται έως ότου εξατμιστούν 
τα υγρά. 

5. Κόψτε τα φύλλα σφολιάτας σε 4 τετράγωνα  ίδιου μεγέθους και ξετυλίξτε. Τοποθετήστε τα 
δύο τετράγωνα στην κάτω πλάκα για σάντουιτς της συσκευής. Γεμίστε κάθε φύλλο 
χρησιμοποιώντας ένα μικρό κουτάλι και τοποθετήστε τα άλλα δύο τετράγωνα έτσι ώστε να 
καλύψουν την γέμιση. 

6. Κλείστε την συσκευή και κλειδώστε με το κούμπωνα. Ψήστε την πίτα για περίπου 5 λεπτά.  
7. Χρησιμοποιείστε ξύλινο ή πλαστικό σκεύος για να αφαιρέσετε την πίτα για να μην 

προκληθεί ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.  
 

Μπιφτέκια  
Συστατικά: 
½ φακελάκι στιγμιαίας σούπας με κρεμμύδι 
500γρ. μοσχαρίσιο κιμά 
100γρ. φρυγανιά τριμμένη 
1 αυγό 
1κουτ. του γλυκού κέτσαπ 
Προετοιμασία: 

1. Τοποθετήστε τις πλάκες ψησίματος στην συσκευή και αφήστε την να προθερμανθεί. 
2. Ανακατέψτε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και φτιάξτε 4 μπιφτέκια. 
3. Τοποθετήστε τα δυο μπιφτέκια στην πλάκα ψησίματος και ψήστε για περίπου 8-10λεπτά. 
4. Χρησιμοποιείστε ξύλινο ή πλαστικό σκεύος για να αφαιρέσετε τα μπιφτέκια για να μην 

προκληθεί ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.  



Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ελέγξτε εάν μπορείτε να βρείτε το πρόβλημα 
μόνοι σας. 
Μην επιχειρήσετε να φτιάξετε την χαλασμένη συσκευή μόνοι σας!  
 
Πρόβλημα Πιθανό πρόβλημα  / Λύση 
Η συσκευή δεν δουλεύει 
σωστά. 
Η κόκκινη λυχνία δεν 
ανάβει. 

 Είναι σωστά το καλώδιο συνδεδεμένο στην πρίζα? 
 Είναι χαλασμένη η πρίζα? Δοκιμάστε άλλη πρίζα.   
 Ελέγξτε την ασφάλεια της κεντρικής παροχής  

Ανάπτυξη οσμών και 
καπνού 

 Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά: Οποιαδήποτε 
υπολείμματα μπορεί να παραμείνουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
αναπτυχθεί μία μικρή ποσότητα καπνού ή μυρωδιάς. Αυτό είναι φυσιολογικό. 
Αφήστε την συσκευή να ζεσταθεί για περίπου 15 λεπτά (δείτε την ενότητα 
«λειτουργία»). Κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας σιγουρευτείτε ότι το 
δωμάτιο αερίζεται σωστά, π.χ. υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα. 

 Η συσκευή είναι χρησιμοποιημένη: Είναι η συσκευή βρώμικη ή 
μολυσμένη? Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και 
Αποθήκευση».  

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Αρ. μοντέλου: ST65 
Αρ. προιόντος: Z00925 
Τάση: 220-240 V – 50/60Hz 
Ισχύ: 700-800W 
Επίπεδο Ασφαλείας: I 
 
Απορρίμματα 
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Πετάξτε την συσκευασία με φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο και δώστε τα στην διάθεση της υπηρεσίας συγκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών. 
Πετάξτε την συσκευή με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Δεν ανήκει στα οικιακά απορρίμματα. 
Διαθέστε  την σε ένα κέντρο ανακύκλωσης παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία της περιοχής σας.  
 
 

 


