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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. 
Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν 
υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι 
με αυτήν τη συσκευή. 

Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών. 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις  οδηγίες 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική 
συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλώ μεταδώστε επίσης τις οδηγίες 
λειτουργίας. 

 

Γενικές οδηγίες ασφάλειας 
 

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, ακολουθείτε πάντα αυτές τις 
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: 

     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού 

τραυματισμού: 
 

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 

κατανοούν κινδύνους που εμπλέκονται. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτό ς 

εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη  

 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών 
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  Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια .

 Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρήστε τουλάχιστον 4-6 ίντσες χώρο σε 
όλες τις πλευρές του προϊόντος για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα.

 Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικό, ή μέσα ή πάνω από 
θερμαινόμενο φούρνο ή άλλη πηγή θερμότητας.

 Μην αφήνετε το προϊόν να αγγίζει κουρτίνες,  ρούχα, πετσέτες ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατά τη 
χρήση του.

 Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες του προϊόντος. Μην μετακινείτε το προϊόν ενώ είναι 
συνδεδεμένο. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει καλά πριν το χειριστείτε ξανά.

 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται για χρήση με αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιείτε 
μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή άλλα υγρά .

  Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν το προϊόν πέσει στο νερό, 
αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα. Μην αγγίζετε και μην αγγίζετε το νερό.

 Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας όπου συνδέεται με το ρεύμα.


 Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν από/σε πρίζα με βρεγμένο χέρι. 

  Κρατήστε το προϊόν και το καλώδιο τροφοδοσίας του μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ρεύματος ή φις, δεν 
λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή έχει εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά.



 Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε αυτά τα καυτά μέρη της συσκευής. 

• Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη ενώ είναι σε λειτουργία. Η συσκευή δεν προορίζεται να 

λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή 
ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο ειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί 
κίνδυνος. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς 

προϊόντος/περιουσίας: 

 Αυτό το προϊόν προορίζεται για εσωτερική, μη βιομηχανική, μη εμπορική, οικιακή χρήση μόνο ως 
παρασκευαστής σάντουιτς και υγιεινή σχάρα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους 
ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

●       Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται εκεί που μπορεί να σκοντάψει ή να τραβηχτεί  

         (π.χ., στην άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου) 

Ειδικές οδηγίες: 

 για να αποφύγετε την υπερφόρτωση κυκλώματος κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, μην 

χρησιμοποιείτε άλλο προϊόν υψηλής ισχύος στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
 Με αυτό το προϊόν παρέχεται ένα  καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο επέκτασης δεν συνιστάται για 

χρήση με αυτό το προϊόν, αλλά εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί:

 Η επισημασμένη ηλεκτρική βαθμολογία του καλωδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον  τόσο μεγάλη 
όσο αυτή του προϊόντος.

 Τοποθετήστε το καλώδιο επέκτασης έτσι ώστε να μην κρέμεται εκεί που μπορεί να σκοντάψει ή 

να τραβηχτεί ακούσια.



Περιγραφή στοιχείων 

1. Λάμπα ελέγχου ισχύος και έναρξης 2. Έλεγχος επιπέδου θερμότητας 

3. Κλειδαριές ασφαλείας 4. Λαβή 

5. Έξοδος λιπών   6. Εστίες 
          7. Δίσκος συλλογής λίπους                                                                   8. Ξύστρα καθαρισμού 

 
Ηλεκτρική σύνδεση 

 

Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση της συσκευής. 
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε 
σωστά τοποθετημένη γειωμένη πρίζα 

       Πριν από την πρώτη χρήση 
 

1. Καθαρίστε τις πλάκες σχάρας όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός". 

2. Ανοίξτε το κλείδωμα ασφαλείας μετακινώντας το ρυθμιστικό από τη θέση LOCK στη θέση OPEN. 

3. Κλείστε τη σχάρα επαφών και τοποθετήστε το κύριο βύσμα καλωδίου σε πρίζα. 

4. Αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί για περίπου 5 λεπτά στη μέγιστη θερμοκρασία γυρίζοντας το 
χειριστήριο στάθμης θερμότητας μέχρι τη δεξιά στάση. 
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5. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 

6. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. 

7. Σκουπίστε τις επιφάνειες της σχάρας με ένα υγρό πανί. 

8.  Η συσκευή σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση. 

        Λειτουργία 
 

 

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει με πορτοκαλί 
χρώμα. 

 

2. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο με τον επιλογέα στάθμης θέρμανσης. Μόλις επιτευχθεί το επιλεγμένο 
επίπεδο θέρμανσης, η πράσινη λυχνία ελέγχου "Έτοιμο" ανάβει υποδεικνύοντας ότι το προϊόν είναι 
έτοιμο για χρήση. 

 

3. Ανοίξτε τη συσκευή με τη λαβή. Τοποθετήστε την επάνω πλάκα σχάρας κάθετα. 

4.  Τοποθετήστε το φαγητό στο κάτω μέρος της σχάρας χρησιμοποιώντας ξύλινα ή πλαστικά ανθεκτικά 
στη θερμότητα σκεύη. 

5. Κλείστε αργά την επάνω πλάκα ψησίματος. Δεν χρειάζεται να αναποδογυρίσετε το φαγητό. 

Σημείωση: Μόλις ρυθμίσετε τον ρυθμιστή στάθμης θερμότητας στην απαιτούμενη θέση, η πράσινη 
λυχνία ελέγχου "Έτοιμο" θα σβήσει μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.  

Η πράσινη λυχνία ελέγχου "Ready" μπορεί να σβήσει επανειλημμένα. Αυτό σημαίνει ότι η 

προγραμματισμένη θερμοκρασία έχει μειωθεί και η συσκευή θερμαίνεται ξανά αυτόματα! 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: οι σχάρες μαγειρέματος και οι μεταλλικές επιφάνειες της 
μονάδας θα ζεσταθούν πολύ όταν χρησιμοποιούνται. Για να αποφύγετε τον 
κίνδυνο εγκαυμάτων, φορέστε γάντια ή γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα και 
αγγίξτε μόνο το μαύρο τμήμα της λαβής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία κανονικά παράγει μια μικρή ποσότητα καπνού. Εξασφαλίστε 
επαρκή αερισμό, για παράδειγμα ανοίγοντας ένα παράθυρο. 

 

 

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα 
γάντι φούρνου και να κρατήσετε τη συσκευή μόνο από τη λαβή ή τη λαβή που βρίσκεται σε εσοχή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να μαγειρέψετε ή να αποψύξετε κατεψυγμένα 
τρόφιμα. Όλα τα τρόφιμα πρέπει να αποψυχθούν εντελώς πριν τα μαγειρέψετε με αυτό  το προϊόν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη σε αυτό το προϊόν, καθώς θα 

γρατζουνίσουν και θα καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση των πλακών. 
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6. Όταν το φαγητό ψηθεί όπως επιθυμείτε, σηκώστε τη Λαβή για να ανοίξετε τις εστίες και μετά 
αφαιρέστε το φαγητό χρησιμοποιώντας τα σκεύη. Εάν αυτή τη στιγμή  θέλετε να γίνει περισσότερο 
ψήσιμο, κλείστε τιε εστίες για να διατηρήσετε τη θερμότητα. 

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 μέχρι να ολοκληρωθεί όλο το ψήσιμο, εφαρμόζοντας ξανά μαγειρικό 
λάδι, όπως απαιτείται. 

8. Απενεργοποιήστε το προϊόν αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.  

9. Όταν η μονάδα κρυώσει εντελώς, καθαρίστε την και στεγνώστε την. 
 

Καθαρισμός και συντήρηση  
 

 

Εστίες σχάρας 

 Καθαρίστε με  την ξύστρα καθαρισμού, αφού κρυώσουν οι εστίες, πάνω από τις εστίες, έτσι ώστε 
το λίπος και τα υπόλοιπα υπολείμματα να συγκεντρωθούν, ώστε να μπορείτε να το αφαιρέσετε 
καλύτερα. 

 Ξεπλύνετε τις επιφάνειες της σχάρας με ένα μαλακό σφουγγάρι και σαπουνόνερο. στη συνέχεια  
με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί. Μετά την ξήρανση, εφαρμόστε μια λεπτή 
μεμβράνη βρώσιμου ελαίου στην επιφάνεια. 

 Καθαρίστε το περίβλημα μετά τη χρήση με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. 

Αποθήκευση 
Αποθηκεύστε την καθαρισμένη συσκευή σε ξηρό μέρος. Κλείστε την κλειδαριά ασφαλείας. 
Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τους συγκρατητήρες καλωδίων στην κάτω πλευρά της συσκευής. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

Μοντέλο: ....................................... GR-200.014A 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:.............. 220-240V~, 50 

Κατανάλωση ενέργειας................ 2000W 

Κατηγορία προστασίας: ............... Ι 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ο χρόνος μαγειρέματος για διαφορετικά τρόφιμα εξαρτάται από τον τύπο και το 

πάχος των τροφίμων. Τα τρόφιμα πρέπει να μαγειρεύονται καλά πριν από την κατανάλωση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Πάντα βγάζετε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η 
μονάδα. 

- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό! Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά . 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

- Μη χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα. 

- Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά. 



 

 

 

Δήλωση συμμόρφωσης 
 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, 

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας.  

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

Απόρριψη- Πολιτική περιβάλλοντος 
Συσκευασία 

Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης. 

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές 

σακούλες, μέρη πολυστυρολίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 

Απόρριψη 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα 

μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή 

στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, παραδίδεται στο ισχύον σημείο συλλογής για 

την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς 

για τη διάθεση των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την 

ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης 

σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 

προϊόν. 

Δήλωση εγγύησης 

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την 

επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο 

διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, λανθασένη 

εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που 

αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή 

επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων ή πληκτρολογίων, 

καθώς και χρήση μπαταριών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή 

τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη 



Οδηγίες χρήσης 

 

 

με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή δελτίο πώλησης, όπου 

εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
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Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (pós-venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 

 
 
 
 
       KAPA EMPORIO 
       Α.Καρέλης & Σια Ο.Ε. 
       Καραγιαννοπούλου 32, 
       61100 Κιλκίς 
       Τηλ. +302341024654 
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