
ρίου με τον ρυθμιστή της έντασης της φλόγας (1) στο επιθυμητό επίπεδο. 
Συνίσταται να μην χρησιμοποιείται σκεύος μεγαλύτερης διαμέτρου από 
την σχάρα της συσκευής.

• Μετά τη χρήση, για το ορθό σβήσιμο της συσκευής, σιγουρευτείτε πως 
έχετε κλείσει εντελώς την παροχή γυρνώντας εντελώς δεξιόστροφα το 
ρυθμιστή της έντασης της φλόγας (εικόνα Γ, κατεύθυνση (-) του βέλους) 
μέχρι τέλους.

Σημείωση: Μην τοποθετείτε ποτέ την συσκευή πάνω σε ηλεκτρική κουζίνα, 
ηλεκτρικό μάτι πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την χρήση. Πάντα μετά το σβή-
σιμο της συσκευής , περιμένετε τουλάχιστον μισό λεπτό πριν ξανά ανάψετε 
τη συσκευή.

Γ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Η νέα σειρά φιαλιδίων και μικροσυσκευών υγραερίου Καλημέρα™ ήρθε 
για να σου φτιάξει τη μέρα! Χάρη στη βαλβίδα ασφαλείας την οποία διαθέ-
τουν, μπορούν να αποσυνδεθούν πανεύκολα ακόμα και όταν δεν είναι 
άδεια προσφέροντας άνεση και ασφάλεια. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε 
τις παρακάτω οδηγίες:

Αποσύνδεση:

• Περιμένετε μέχρι η συσκευή υγραερίου να κρυώσει εντελώς.

• Ελέγχετε προσεκτικά ότι η φλόγα του καυστήρα (2) είναι κλειστή και η 
παροχή υγραερίου (1) είναι και αυτή εντελώς κλειστή γυρίζοντας εντελώς 
δεξιόστροφα το ρυθμιστή της έντασης της φλόγας (εικόνα Γ, κατεύθυνση 
(-) του βέλους) μέχρι τέλους.

• Στη συνέχεια με το ένα σας χέρι κρατείστε σταθερά το φιαλίδιο υγραερί-
ου και με το άλλο σας χέρι ξεβιδώστε γυρίζοντας αριστερόστροφα τη 
συσκευή υγραερίου από το φιαλίδιο (εικ. Δ - ΙΙ) ώσπου να ξεβιδωθεί 
τελείως.

Σημείωση: Έχετε πλέον αποσυνδέσει την συσκευή εστίας υγραερίου Καλη-
μέρα™ από το φιαλίδιο. Αν το φιαλίδιο είναι άδειο πρέπει να το πετάξετε σε 
ένα ασφαλές σημείο και ποτέ στη φωτιά ακόμα και όταν είναι εντελώς 
άδειο. Στην περίπτωση που το φιαλίδιο είναι ακόμα γεμάτο πρέπει να το 
αποθηκεύσετε σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται στην παρά-
γραφο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ». 

Αλλαγή φιαλιδίου υγραερίου:

• Σε αυτό το σημείο μπορείτε να συνδέσετε ένα νέο φιαλίδιο υγραερίου 
στη συσκευή εστίας υγραερίου Καλημέρα™. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες του φιαλιδίου υγραερίου και τις 
οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο «Α. ΣΥΝΔΕΣΗ».

Σημείωση: Αλλάζουμε πάντα το φιαλίδιο υγραερίου σε υπαίθριο χώρο και 
μακριά από άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε κάθε 
φορά το λάστιχο στεγανότητας (φλάντζα) (4α) και να το αλλάζετε κάθε 
φορά που είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.

Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για την καλή συντήρηση...

Είναι πολύ σημαντικό για την καλή λειτουργία της συσκευής σας να εξα-
σφαλίζετε να διατηρείτε σε άψογη κατάσταση τα παρακάτω μέρη της 
συσκευή:

• Λάστιχο (φλάντζα) στεγανοποίησης (Εικόνα Β, 4α)

Σε περίπτωση που είναι φθαρμένο, κατεστραμμένο ή λείπει από την 
συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Είναι πολύ σημαντικό η 
στεγανότητα μεταξύ φιαλιδίου και συσκευής να είναι άθικτη και άψογη. Για 
να αποσπάσετε ένα κατεστραμμένο ή φθαρμένο λάστιχο στεγανοποίησης 
χρησιμοποιήστε ένα μυτερό εργαλείο για να το ανασηκώσετε από την υπο-
δοχή του. Προσέξτε μην καταστρέψετε την υποδοχή. Για να τοποθετήσετε 
ένα καινούργιο λάστιχο (φλάντζα) στεγανοποίησης συμπιέστε το σε ωο-
ειδές σχήμα, πιέστε το ένα άκρο στην υποδοχή και κατόπιν πιέστε το υπό-
λοιπο ελαφρά ώστε να τοποθετηθεί εντελώς στην υποδοχή.

• Εγχυτής (μπεκ)

Σε περίπτωση που το φιαλίδιο περιέχει υγραέριο και η συσκευή δεν ανά-
βει, ενδέχεται να έχει φράξει ο εγχυτής (μπεκ). Μην προσπαθήσετε να το 
αποφράξετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε στην διαθέτρια εταιρεία και μερι-
μνήστε για την αντικατάσταση του εγχυτή (μπεκ), με ένα ανταλλακτικό καμι-
νέτου 0,22mm με κωδικό 0071622 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟ-
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

• Καυστήρας (φλογοαυλός)

Σε φυσιολογική περίπτωση το ακροφύσιο του φλογοαυλού δεν πρέπει να 
αντικατασταθεί. Στην περίπτωση που είναι όμως απαραίτητο, ακολουθήστε 
την εξής διαδικασία: Απομακρύνετε τον φλογοαυλό περιστρέφοντάς τον 
αριστερόστροφα αντικαθιστώντας τον με έναν ίδιο. 

Για τον καλό καθαρισμό...

Είναι απαραίτητο και άκρως σημαντικός για την διάρκεια ζωής της συσκευ-
ής ο καλός καθαρισμός της. Για τον καθαρισμό να χρησιμοποιείτε νερό και 
σαπούνι μόνο. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η συσκευή για μεγά-
λο χρονικό περιθώριο είναι καλό να αποθηκευτεί όρθια και σε στεγνό χώρο 
έχοντας καθαριστεί προηγουμένως. Ο καθαρισμός του εγχυτή (μπεκ) πρέ-
πει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή και τυχόν αντικατάσταση λάστι-
χων στεγανοποίησης (φλάντζες).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και 
σύμφωνα με τις τοπικές, ισχύουσες στον τόπο σας προδιαγραφές. 
Παραδώστε τις συσκευές που δεν λειτουργούν σε ειδικά σημεία συλλογής 
για ανακύκλωση ή αποσύρετέ τις. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα και ποτέ μην τις απορρίπτεται εάν δεν έχετε αποσυνδέσει το 
φιαλίδιο υγραερίου από τη συσκευή.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. πραγματοποιεί 
έλεγχο για την καλη λειτουργία της συσκευής πριν την διάθεση της στην 
αγορά. Το προϊόν αυτό καλύπτεται από πλήρη εγγύηση, η οποία καλύπτει 
τα μέρη του προϊντος και την εργασία για δύο (2) χρόνια από την ημερομη-
νία αγοράς του προϊόντος από τον πελάτη, εάν το προϊόν χρησιμοποιείται 
και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που έχετε εντοπίσει 
ένα ελάττωμα και δεν μπορείτε να το επανορθώσετε ακολουθώντας τις οδη-
γίες ή το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία σας, επιστρέψτε το 
προϊόν στον προμηθευτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. συνοδευόμενο απαραιτήτως με λεπτομέρειες του ονόματός σας, 
διεύθυνση, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και μια σύντομη περιγραφή του 
ελαττώματος. Πριν επιστρέψετε τη συσκευή πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε 
αποσυνδέσει το φιαλίδιο υγραερίου. Το προϊόν είτε θα επισκευαστεί, είτε 
θα αντικατασταθεί εάν κριθεί ότι χρειάζεται, με την προϋπόθεση ότι θα επι-
στραφεί στον προμηθευτή όπου αγοράστηκε ή θα σταλεί απευθείας στις 
εγκαταστάσεις μας χωρίς καμία επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση 
ευθύνης προς τον αγοραστή δεν μπορεί να ξεπερνά την τιμή του προϊόντος. 
Όποιες άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν ζημιές 
οι οποίες προέκυψαν μέσα στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης αποκλείο-
νται ρητά και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, εκτός αν η ευθύνη 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. υφίσταται 
ως υποχρέωση από το νόμο με εξαίρεση απώλεια ή καταστροφή που προ-
κλήθηκε από δική μας αμέλεια. Η εγγύηση δεν καλύπτει την επαγγελματική 
χρήση του προϊόντος και θεωρείται άκυρη και δεν ισχύει αν η ζημιά προ-
κλήθηκε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

i. λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλη αποθήκευση της συσκευής, 

ii. λειτουργία ή συντήρηση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης,

iii. επισκευή, μετατροπή ή συντήρηση από τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο άτομο,

iv. χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών - εξαρτημάτων (π.χ. φιαλίδιο υγραε-
ρίου, λάστιχο στεγανοποίησης, καυστήρας, μπεκ, κ.ά.).

Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει και δεν επηρεάζει τα θεσπισμένα δικαιώμα-
τα του καταναλωτή. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προϊόντος σε οποιαδή-
ποτε χρονική στιγμή χωρίς πρότερη ειδοποίηση, προκειμένου να το προ-
σαρμόσει στους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, οδηγίες ή για κατασκευα-
στικούς, εμπορικούς αισθητικούς ή άλλους λόγους.

Σημείωση: Σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε δυσκολίας αντιμετω-
πίσετε, απευθυνθείτε με τη γραμμή καταναλωτή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στα παρακάτω στοιχεία επι-
κοινωνίας:

Τηλ: 22620 59150 / 210 8328347
Φαξ: 22620 58568
Εmail: info@elyhgc.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
KK716PZ

Η συσκευή συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 521.

®



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες για να εξοικειω-
θείτε με την συσκευή πριν από τη σύνδεση με το φιαλίδιο υγραερίου. Δια-
φυλάξτε το εγχειρίδιο για περιπτώσεις επανελέγχου στο μέλλον. Να είστε 
πάντα πολύ προσεκτικοί όταν κάνετε χρήση υγραερίου!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ Καλημέρα™

Συσκευή: Βιδωτή εστία υγραερίου Καλημέρα™ με αυτόματη πιεζοηλεκτρι-
κή ανάφλεξη (piezo ignition)

Μοντέλο: ΚΚ716PZ

Τύπος αερίου: Βουτάνιο

Κατανάλωση – Ισχύς: 69 γρ/ώρα – 1.00 kW

Εγχυτής (Mπέκ): 0.22 mm

Μπεκ no: 0071622

Κατηγορία συσκευής: Απ' ευθείας πίεσης βουτανίου. Αυτή είναι μια φορη-
τή συσκευή εστίας υγραερίου που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με 
ανταλλακτικά φιαλίδια υγραερίου Καλημέρα™ με βαλβίδα ή ίδιου τύπου τα 
οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ417. 
Μπορεί να είναι επικίνδυνο να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε άλλο 
τύπο φιαλιδίου. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Βεβαιωθείτε πριν από την σύνδεση του φιαλιδίου υγραερίου με την 
συσκευή εστίας υγραερίου Καλημέρα™ ότι το λάστιχο (φλάντζα) στεγα-
νοποίησης (4α) (εικ.Β) είναι στη θέση του και σε καλή κατάσταση. Να 
μην χρησιμοποιούνται συσκευές με στεγανοποιητικά τα οποία είναι 
κατεστραμμένα ή φθαρμένα. Να αντικατασταθούν με καινούργια ώστε η 
συσκευή να είναι σε καλή κατάσταση και έτοιμη για χρήση.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια συσκευή η οποία παρουσιάζει διαρροή, 
έχει κατεστραμμένο ή φθαρμένο λάστιχο (φλάντζα) στεγανοποίησης (4α) 
(εικ.Β), έχει υποστεί βλάβη ή δεν λειτουργεί σωστά.

• Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε εξωτερικό χώρο ή σε έναν 
καλά αεριζόμενο χώρο. Εδώ ισχύουν οι εθνικές απαιτήσεις:

ό για την τροφοδοσία με αέρια καύσης και 

ό για να αποτρέπεται η συγκέντρωση επικίνδυνων ποσοτήτων άκαυστου 
αερίου.

• Πάντα να χρησιμοποιείτε την συσκευή ακουμπισμένη σε οριζόντια και 
σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι παραμένει ακίνητη τουλάχιστον μισό 

λεπτό πριν από τη χρήση και μην τη μετακινείτε όσο λειτουργεί. 

• Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε καλά αεριζόμενο χώρο με ελά-
χιστο αερισμό 2m³/h/kW και σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτες ύλες, 
πηγές θερμότητας, φλόγα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέ-
σουν σπινθήρα. Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση από συσσωρεύσεις 
εύφλεκτων υλικών. Διατηρείτε μια πλευρική απόσταση ασφαλείας τουλά-
χιστον 25 εκ. από τον τοίχο και τουλάχιστον 60 εκ. από την οροφή.

• Αυτή η συσκευή υγραερίου λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της καύσης 
καταναλώνοντας οξυγόνο και αποβάλλοντας ουσίες και αέρια τα οποία 
μπορεί να είναι επικίνδυνα όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

• Το φιαλίδιο υγραερίου πρέπει να αντικαθίσταται σε καλά αεριζόμενο 
χώρο και κατά προτίμηση σε εξωτερικό χώρο μακριά από φλόγες, πηγές 
ανάφλεξης ή σπινθήρων και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε μακριά από 
άλλους ανθρώπους ή ζώα.

• Εάν υποπτευθείτε διαρροή στην συσκευή σας (οσμή υγραερίου) απο-
μακρύνετε την αμέσως σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές 
ανάφλεξης όπου μπορεί να εντοπισθεί η διαρροή και να σταματήσει. Αν 
επιθυμείτε να ανιχνεύσετε τη διαρροή μην χρησιμοποιήσετε φλόγα (ανα-
πτήρα, ηλεκτρικούς σπινθήρες, κ.λπ). Χρησιμοποιείστε σαπούνι και 
νερό.

• Ποτέ να μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά την λειτουργία 
της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

• ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την χρήση, τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί 
να είναι πολύ ζεστά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. 
Αποφύγετε να ακουμπήσετε τα ζεστά μέρη με γυμνά χέρια. Εάν χρειαστεί 
να το κάνετε, χρησιμοποιείστε οπωσδήποτε προστατευτικά γάντια.

• Να αποφεύγεται πάντα η πρόσβαση μικρών παιδιών κοντά στη 
συσκευή.

• Να χειρίζεστε την συσκευή με απόλυτη προσοχή ώστε να μην την ρίξετε 
κάτω.

• Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, περιμένετε να κρυώσει, ξεβιδώστε 
(αριστερόστροφα) το φιαλίδιο υγραερίου από την συσκευή σύμφωνα με 
την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί (παρ. «Γ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ») 
και αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά, σε ξηρό και δροσερό μέρος 
μακριά από πηγές θερμότητας.

• Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς, 
αποθηκεύστε μακριά από παιδιά.

Α. ΣΥΝΔΕΣΗ

• Πριν συνδέσετε (βιδώνοντας) την συσκευή εστίας υγραερίου Καλημέ-
ρα™ με το φιαλίδιο υγραερίου (3) (εικ. Α) βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο 
(φλάντζα) στεγανοποίησης (4α) είναι στην θέση του και σε καλή κατά-

σταση. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που 
συνδέετε τη συσκευή με το φιαλίδιο υγραερίου.

• Βεβαιωθείτε ότι η παροχή υγραερίου είναι εντελώς κλειστή γυρίζοντας 
τον ρυθμιστής ένταση φλόγας (1) να είναι εντελώς κλειστός. Στρίψτε 
εντελώς δεξιόστροφα τον ρυθμιστή έντασης της φλόγας της συσκευής 
μέχρι να είστε βέβαιοι ότι είναι κλειστός (εικόνα Ι, κατεύθυνση (-) του 
βέλους).

• Αφαιρέστε το πλαστικό προστατευτικό καπάκι που προστατεύει την βαλ-
βίδα ασφαλείας του φιαλιδίου υγραερίου (3).

• Αφού είστε σίγουρος ότι η εστία υγραερίου είναι εντελώς κρύα, κρα-
τείστε το φιαλίδιο υγραερίου (3) σε οριζόντια θέση (με την βαλβίδα προς 
τα επάνω) όταν το συνδέετε – βιδώνετε με την συσκευή. Βιδώστε με προ-
σοχή το φιαλίδιο υγραερίου στη συσκευή, με δεξιόστροφη φορά (εικ. Δ-
Ι). Βιδώστε μέχρι να βιδωθεί καλά, φροντίζοντας να μην βιδωθεί στραβά 
το φιαλίδιο υγραερίου. Βιδώστε σφιχτά μόνο με το χέρι. Αποφύγετε να 
σφίξετε υπερβολικά διότι ενδεχομένως να καταστρέψετε τη βαλβίδα. 

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη – βιδωμένη στο 
φιαλίδιο υγραερίου, ότι δεν υπάρχουν σημάδια διαρροής (ελέγξετε για 
μυρωδιά υγραερίου γύρω από τα σημεία ενώσεων) και σε περίπτωση 
που υποπτεύεσθε ότι τα σημεία ενώσεων δεν είναι αρκετά σφιχτά ή δεν 
επιτυγχάνεται στεγανότητα για το υγραέριο, θα πρέπει να χρησιμοποιη-
θεί σαπούνι και νερό στα σημεία των ενώσεων. (εικ. Δ - ΙΙΙ, ορθή απεικό-
νιση συνδεδεμένου φιαλιδίου με τη συσκευή υγραερίου).

 Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Σημείωση: Εάν υπάρχει ή έστω υποπτεύεσθε διαρροή από τη συσκευή 
κατά τη χρήση, μεταφέρετε την συσκευή σε υπαίθριο χώρο και ακολου-
θήστε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρί-
διο.

Β. ΑΝΑΜΜΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ /ΣΒΗΣΙΜΟ

• Πριν ανάψετε τον καυστήρα της συσκευής (2), τοποθετήστε την συσκευή 
οριζόντια σε μια ασφαλή και σταθερή επιφάνεια.

• Για το άναμμα του καυστήρα (2), γυρίστε το ρυθμιστή της έντασης της 
φλόγας (1) αριστερόστροφα (εικόνα Γ, κατεύθυνση (+) του βέλους) μέχρι 
να συμπληρώσει μια περιστροφή. Κρατώντας σταθερά το φιαλίδιο με το 
ένα σας χέρι πιέστε το μαύρο κουμπί της πιεζοηλεκτρικής αυτόματης 
ανάφλεξης (5). Αν ο καυστήρας (2) δεν ανάβει επαναλάβετε ξανά την δια-
δικασία αυξάνοντας την ροή του υγραερίου γυρίζοντας αριστερόστροφα 
τον ρυθμιστή έντασης της φλόγας (1). Ύστερα από τρείς αποτυχημένες 
προσπάθειες, κλείστε εντελώς το ρυθμιστή έντασης της φλόγας (1) γυρί-
ζοντας τον δεξιόστροφα. Ελέγξτε ότι το φιαλίδιο υγραερίου περιέχει 
υγραέριο με ανακίνηση και επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

• Αφού ανάψει ο καυστήρας (2), τοποθετήστε το σκεύος (μπρίκι, τηγανάκι, 
εσπρέσσο ποτ, κτλ.) πάνω στη σχάρα με τη μεγάλη ανακλαστική επι-
φάνεια (6) στο κέντρο του καυστήρα, και ρυθμίστε την ροή του υγραε-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1)  Ρυθμιστής έντασης 
φλόγας

2)  Καυστήρας 
(Φλογοαυλός)

3)  Φιαλίδιο υγραερίου

4)  Σημείο σύνδεσης της 
εστίας με την βαλβίδα 
του φιαλιδίου

  4α)  Λάστιχο 
στεγανοποίησης

  4β)  Βελόνα με οπή 
παροχής του υγραερίου

5)  Πιεζοηλεκτρική 
αυτόματη ανάφλεξη

6)  Σχάρα

7)  Ανακλαστική 
επιφάνεια

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Εικόνα Β
Λεπτομέρεια σημείου σύνδεσης 

(–) Κλειστός
Δεξιόστροφα

(+) Ανοιχτός
Αριστερόστροφα

Εικόνα Γ
Ρυθμιστής έντασης φλόγας

Εικόνα Δ

Ι ΙΙ ΙΙΙ


