
Ηλεκτρική Ψησταριά BBQ με Καπάκι Beper 90.871 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ.  

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 

ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε 

πιθανά ατυχήματα. 

Αφαιρέστε το περιτύλιγμα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη με ειδική προσοχή 

στο καλώδιο τροφοδοσίας.  

Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστική σακούλα, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι 

προσβάσιμα στα παιδιά, ώστε να προφυλαχθούν από ενδεχόμενους κινδύνους. Συνίσταται 

να μην απορρίπτετε αυτό το υλικό συσκευασίας στα οικιακά απόβλητα, αλλά στα 

κατάλληλα σημεία συλλογής τους, ρωτώντας για πληροφορίες στο διευθυντή του Τμήματος 

Υγιεινής της κοινότητάς σας.  

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση 

πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή 

παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά. 

Προτού συνδέστε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με αυτήν 

που αναγράφεται στην ετικέτα. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά, εάν η τάση δεν είναι 

σωστή.  

Εάν το φις της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε 

εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι 

κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας. 

Γενικά, η χρήση μετασχηματιστών για διαφορετικές πρίζες και/ή επεκτάσεις δε 

συνιστώνται. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλώ χρησιμοποιείστε μόνο απλούς ή 

πολλαπλούς μετασχηματιστές και επεκτάσεις σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας 

σε ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της δυνατότητας απορρόφησης πάνω στους απλούς 

μετασχηματιστές και τις επεκτάσεις και το ανώτατο όριο ισχύος πάνω στον πολλαπλό 

μετασχηματιστή δεν υπερβαίνονται. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κάποια πιθανή ανωμαλία στη λειτουργία τους. Σε 

αυτήν την περίπτωση απενεργοποιήστε την και μη τη σπάσετε. Απευθυνθείτε σε ένα 

εξουσιοδοτημένο τμήμα μετά πωλήσεων της Beper για επιδιόρθωση και ζητήστε αυθεντικά 

τμήματα μόνο. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, ενδεχομένως να επιδεινώσει την 

ασφάλεια της συσκευής σας.  

Αυτή η συσκευή προορίζεται για αυτή τη χρήση συγκεκριμένα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση 

θεωρείται λανθασμένη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να είναι 

υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση. Η 

συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήσης μόνο.  



Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε 

μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια, φλόγες, 

συσκευές θέρμανσης. 

Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο ή χωρίς τεχνική 

ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Η αυστηρή επίβλεψη είναι 

απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή από παιδιά. 

Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. 

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τη Beper. Η χρήση 

πρόσθετων εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής 

μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμό. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα, νιπτήρα ή οπουδήποτε 

μπορεί το νερό να γίνει πηγή κινδύνου. 

Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος ή την ίδια τη συσκευή για να την 

αποσυνδέσετε από την πρίζα.  

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή 

με καυτές επιφάνειες.  

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες όπως ή βροχή, ο αέρας, το χιόνι, 

το χαλάζι. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Βγάλετε τη συσκευή από την 

πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται, πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε εξαρτήματα και πριν τον 

καθαρισμό. 

Εάν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, καταστήστε την άχρηστη 

κόβοντας απλώς το καλώδιο τροφοδοσίας αφού βγάλετε το φις από την πρίζα. Επίσης 

καταστρέψτε και όλα τα εξαρτήματα, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν 

μαζί τους. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

1. Οι αποσπώμενες μη κολλητικές πλάκες Γκριλ/Ταψιού εξασφαλίζουν την εύκολη και 

άνευ κόπου απελευθέρωση φαγητού και το γρήγορο καθάρισμα.  

2. Το αποσπώμενο καπάκι από γυαλί εξασφαλίζει τη θέαση του φαγητού και την 

προστασία από τον αέρα. 

3. Αποσπώμενος δίσκος για λίπη.  

4. Ρυθμιζόμενος αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας. 

5. Δυνατότητα όρθιας στάσης για καλή αποθήκευση και εξοικονόμηση χώρου.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

1. Λαβή                                                                                                      

2. Κλείδωμα αυτόματου κλιπ 

3. Αποσπώμενο καπάκι από γυαλί                                            

4. Αποσπώμενη πλάκα Γκριλ/Ταψιού       



                                                

 



                                                                                                                                               

Πάντοτε, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, προτού προσθέστε ή 

αφαιρέσετε προσαρτώμενα μέρη ή καθαρίσετε τη συσκευή.        

 Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας και όλα τα αυτοκόλλητα. 

 Πριν τη χρήση, καθαρίστε την πλάκα (Β) και το δίσκο απόσταξης (D) με ζεστό νερό 

και ένα ήπιο καθαριστικό. Σκουπίστε τη καλά. 

 Ταιριάξτε το δίσκο απόσταξης (D) μέσα στη βάση (F) εισάγοντάς το πρώτα κάτω 

από την καρτέλα κλειδώματος στο πίσω μέρος της βάσης (Σχήμα 2), πριν το 

χαμηλώσετε στο σωστό μέρος. 

 

 

 Τοποθετήστε τη μη κολλητική πλάκα (Β) πάνω στο δίσκο απόσταξης (D)(Σχήμα 3), 

επιβεβαιώνοντας ότι το χερούλι (G) ταιριάζει τέλεια στα ειδικά ανοίγματα στη 

βάση. 

 Τοποθετήστε το φαγητό για μαγείρεμα στην πλάκα (Β) και εισάγετε το καπάκι (Α) 

κάθετα, έτσι ώστε οι πλευρικοί πείροι να εισχωρούν στα ειδικά ανοίγματα του πίσω 

μέρους της βάσης (F) (Σχήμα 4) 

Κατεβάστε το καπάκι (Α), πιέζοντας τη λαβή και στρέφοντάς την απαλά προς τα 

εμπρός (Σχήμα 5) 

Εισάγετε το θερμοστάτη (Ε) μέσα στην είσοδο (C) πάνω στην πλάκα (Β) (Σχήμα 6) 

και συνδέστε το καλώδιο σε μία πρίζα. 

 Ρυθμίστε τον επιλογέα στο θερμοστάτη ελέγχου (Ε) στην επιθυμητή ρύθμιση 

θερμότητας. Για να σας βοηθήσουμε, έχουμε συμπεριλάβει έναν πίνακα με 

διαφορετικές ρυθμίσεις. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

1-2 Ήπια θερμότητα – για να διατηρηθεί ζεστό 
το φαγητό 

2-3 Μέτρια θερμότητα – για καλό μαγείρεμα  

3-4 Υψηλή θερμότητα – για γρήγορο 
μαγείρεμα  

5 Εξαιρετικά υψηλή θερμότητα – για 
μαύρισμα των τροφίμων  

 

 

Όταν η λυχνία ένδειξης στο θερμοστάτη (Ε) απενεργοποιηθεί, αυτό σημαίνει ότι η 

απαιτούμενη θερμοκρασία μαγειρέματος έχει φτάσει και ότι η σχάρα είναι έτοιμο για 

χρήση.  

 Η λυχνία ένδειξης του θερμοστάτη (Ε) δείχνει ότι η χύτρα θερμαίνεται και θα 

παραμείνει αναμμένο, μέχρι η σχάρα να φτάσει στην ορισμένη θερμοκρασία. Μετά 

από αυτό, θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί εναλλάξ κατά τη διάρκεια του 

μαγειρέματος, για να διασφαλιστεί η διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας.  



 Ο χρόνος προ-θέρμανσης εξαρτάται από την επιλεγμένη ρύθμιση θερμότητας. 

 Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο χρόνος προ-

θέρμανσης. 

Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αφαιρέστε το θερμοστάτη (Ε) και σηκώστε το καπάκι 

(Α) χρησιμοποιώντας το κατάλληλο χερούλι. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. 

Ξεκινώντας 

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία και όλα τα αυτοκόλλητα. 

2. Σκουπίστε τις πλάκες με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τη σκόνη. 

Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ή χαρτί τουαλέτας.  

3. Επιλέξτε μία τοποθεσία, στην οποία θα χρησιμοποιείται αφήνοντας αρκετό χώρο 

μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου για να αφήσετε τη θερμότητα 

να ρεύσει, χωρίς να προκαλέσει φθορά στα ντουλάπια και στους τοίχους.  

4.  Απενεργοποιήστε το ρυθμιστή θερμότητας. Συνδέστε το με το μηχάνημα προς τα 

πάνω. 

5. Ρυθμίστε τον επιλογέα στη χαμηλή σκάλα για προ-θέρμανση. Έπειτα, προσαρμόστε 

το στην κατάλληλη σκάλα για να ταιριάξει στο τηγάνισμα των διαφόρων φαγητών. 

Υπάρχουν 5 σκάλες ρύθμισης θερμότητας. 

6. Για να αφαιρέσετε το επίπεδο, μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εξαρτήματα. Μπορούν 

πράγματι να προκαλέσουν φθορά στην αντικολλητική επικάλυψη. Πάντοτε, να 

χρησιμοποιείτε μία σπάτουλα, ξύλινα εξαρτήματα ή αντικείμενα ανθεκτικά στη 

θερμότητα.  

7. Όταν μαγειρεύετε, προσέξτε να μη χύσετε σάλτσα ή χυμό ή κάποιο άλλο υγρό, που 

δε θα καθαριστεί εύκολα, αφού στεγνώσει στο χάσμα μεταξύ του ταψιού και του 

περιβλήματος. 

8. Σημαντικό: Ατμός μπορεί να απελευθερωθεί μεταξύ των πλακών μαγειρέματος. Να 

είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην έρθει ο ατμός σε επαφή με τα χέρια ή το 

πρόσωπο. 

9. Μετά τη χρήση, στρίψτε τη λαβή της θερμοκρασίας στη θέση 0. Αποσυνδέστε από 

το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει, μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία δωματίου 

και έπειτα την καθαρίζετε. 

10. Αφαιρέστε τον αποσπώμενο δίσκο για τα λίπη προσεκτικά και ρίξτε το κρύο λάδι 

για να καθαρίσετε.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΤΟ ΒΥΣΜΑ Ή ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Ή ΣΕ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ. ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ 

ΥΦΑΣΜΑ.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΜΤΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ, 

ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ή ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 



Ισχύς: 2200W 

Τάση: 220-240V ~ 50-60Hz 

 

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει 

το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.  

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην 

απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει 

να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των 

υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο 

περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν 

πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών 

για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την 

απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.   

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που 

αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.  

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά μας, 

ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση. 

Όροι εγγύησης 

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού 

κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι: 

 Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται 

 Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.  

 Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς. 

 Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα 

εγγύηση. 

Κατ’ επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που 

καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν 

θερμότητα…) και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε 

αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη 

χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, 

τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον 

κατασκευαστή. 



Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα 

αντικαθίσταται δωρεάν.  

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή 

δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Beper 

διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν. 

Τεχνική υποστήριξη 

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών 

συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να 

απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση: 

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της 

Beper στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον 

αντιπρόσωπο της χώρας σας. 
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