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• Η RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παρέχει εµπορική εγγύηση 10 (δέκα) ετών, η 
οποία καλύπτει τα µέρη του προϊόντος και την εργασία. Η εγγύηση παρέχεται 
στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας και της Κύπρου.
• Η χρονική περίοδος ισχύος της εγγύησης αρχίζει µε την ηµεροµηνία 
αγοράς του προϊόντος, και εφόσον η απαίτηση συνοδεύεται από αποδεικτικό 
της ηµεροµηνίας αγοράς (π.χ. τιµολόγιο, ταµειακή απόδειξη) και περιγραφή 
του προβλήµατος. Ο καταναλωτής στέλνει το προϊόν µε δική του κατ’ αρχήν 
χρέωση. Εφόσον η RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αναγνωρίσει ότι το προϊόν 
καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, τότε θα επιστρέψει στον καταναλωτή 
το κόστος αποστολής του προϊόντος.
• Πριν επιστρέψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το 
φιαλίδιο-βάση.
• Η εγγύηση θεωρείται άκυρη και δεν ισχύει σε περίπτωση που η ζηµιά 
προκλήθηκε από (i) ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση του προϊόντος (ii) 
λειτουργία ή συντήρηση του προϊόντος που δεν είναι σύµφωνη µε τις 
οδηγίες χρήσης (iii) επισκευή, συντήρηση, τροποποίηση, µετατροπή του 
προϊόντος από τρίτο, µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο, (iv) χρήση µη αυθεντικών 
ανταλλακτικών.
• Η εγγύηση δεν καλύπτει την επαγγελµατική χρήση του προϊόντος.
• Το ελαττωµατικό προϊόν θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, κατά 
απόλυτη  διακριτική ευχέρεια της RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση του προϊόντος δεν επεκτείνει την χρονική διάρκεια ισχύος 
της αρχικής εγγύησης.
• Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει σε καµία περίπτωση τα νόµιµα δικαιώµατα 
του καταναλωτή.
• Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, καλέστε τη Γραµµή 
Καταναλωτή (+30 22950 23388) της RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Εστία Ελ Γκρέκο® Classic

- Παρακαλούµε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε υγραέριο.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε τα 
φιαλίδια CV 470 PLUS / Βάση Εστίας Ελ Γκρέκο® CV 470 PLUS / CV 300 PLUS / 
Βάση Εστίας Ελ Γκρέκο® CV 300 PLUS / Θεόφιλος CV 300 PLUS της Campingaz®. 
Η χρήση άλλων φιαλιδίων υγραερίου µπορεί να είναι επικίνδυνη. Η Application 
Des Gaz δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης φιαλιδίων 
άλλων κατασκευαστών.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης, καθώς και τις οδηγίες που βρίσκονται στα 
φιαλίδια CV 470 PLUS / Βάση Εστίας Ελ Γκρέκο® CV 470 PLUS / CV 300 PLUS / 
Βάση Εστίας Ελ Γκρέκο® CV 300 PLUS / Θεόφιλος CV 300 PLUS της Campingaz®. 
Η µη τήρηση των οδηγιών µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο εσάς όσο και τους 
ανθρώπους γύρω σας. Φυλάσσετε πάντα τις οδηγίες χρήσης σε µέρος ασφαλές, 
ώστε να τις συµβουλεύεστε όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
- Χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση µεγαλύτερη των 20 εκ. από τοίχο ή 
εύφλεκτα υλικά και µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους (2m3/h/kW το 
ελάχιστο) ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός για την καύση του υγραερίου 
και την αποφυγή συσσώρευσης επικίνδυνου µείγµατος άκαυστων αερίων.
- Αυτή η συσκευή υγραερίου λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της καύσης 
καταναλώνοντας οξυγόνο και αποβάλλοντας ουσίες και αέρια που µπορεί να 
είναι επικίνδυνα όπως το µονοξείδιο του άνθρακα (CO).
- Το µονοξείδιο του άνθρακα, άοσµο και άχρωµο, µπορεί να προκαλέσει 
αδιαθεσία και συµπτώµατα που µοιάζουν µε εκείνα της γρίπης, πιθανότατα 
ακόµη και θάνατο, εάν η συσκευή χρησιµοποιείται σε µικρό κλειστό χώρο δίχως 
επαρκή εξαερισµό.
- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή, και επίπεδη επιφάνεια και µην τη 
µετακινείτε όσο λειτουργεί. Έτσι, θα αποφύγετε την εµφάνιση µεγάλης κίτρινης 
φλόγας που προκαλείται από την καύση του υγρού βουτανίου και όχι του 
εξατµισµένου βουτανίου. Εάν αυτό συµβεί, τοποθετήστε τη συσκευή κάπου 
σταθερά και κλείστε τη στρόφιγγα ρύθµισης της φλόγας.
- Μειώστε την ένταση της φλόγας όταν χρησιµοποιείτε επίπεδα µεταλλικά 
σκεύη, όπως φρυγανιέρα ή σχάρα για το ψήσιµο ψωµιού.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την Εστία Ελ Γκρέκο® Classic πάνω σε ηλεκτρική κουζίνα.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε τροχόσπιτο, όχηµα, 
σκηνή, καταφύγιο, καλύβα  και  οποιοδήποτε µικρό κλειστό χώρο.
- Δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται όταν κοιµάστε ή να µένει δίχως επίβλεψη.
- Σε περίπτωση διαρροής (το υγραέριο θα µυρίζει πριν ανοίξετε τη στρόφιγγα 
ρύθµισης της φλόγας), βγάλτε αµέσως τη συσκευή έξω, σε καλά αεριζόµενο 
χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης. Μην προσπαθήσετε ποτέ να εντοπίσετε τυχόν 
διαρροή χρησιµοποιώντας φλόγα. Χρησιµοποιήστε σαπουνάδα. Αν θέλετε να 
ελέγξετε τη στεγανότητα της συσκευής σας κάντε το µόνο σε εξωτερικούς χώρους. 
- Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε κάτι στη συσκευή ή να τη χρησιµοποιήσετε 
για  κάτι άλλο από αυτό που προορίζεται.
- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε την Εστία Ελ Γκρέκο® Classic, βεβαιωθείτε πρώτα 
ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς. Κατόπιν, αποσυνδέστε την εστία από το 
φιαλίδιο-βάση σύµφωνα µε την παράγραφο “Γ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ” και αποθηκεύστε 
τα µακριά από παιδιά, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο, όχι 
υπόγειο. 
- Σε περίπτωση που το µπεκ φράξει (το φιαλίδιο-βάση περιέχει υγραέριο αλλά 
ο καυστήρας δεν ανάβει), µην προσπαθήσετε να το αποφράξετε µόνοι σας. 
Καλέστε τη Γραµµή Καταναλωτή (+30 22950 23388) της RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε..
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει διαρροή, βλάβη ή δε 
λειτουργεί σωστά. Καλέστε τη Γραµµή Καταναλωτή (+30 22950 23388) της 
RESOUL ΕΛΛΑΣ Α.Ε..
Κατανάλωση: 80 g/h (1,1 kW) - µπεκ no 067173. Κατηγορία: απευθείας πίεση 
βουτανίου.

Η σύνδεση και η αποσύνδεση της εστίας από το φιαλίδιο-βάση πρέπει να γίνεται 
σε ένα χώρο καλά αεριζόµενο, κατά προτίµηση εξωτερικό, µακριά από άλλους 
ανθρώπους, εύφλεκτα υλικά, πηγές θερµότητας, φλόγα ή σπινθήρα (αναµµένο 
τσιγάρο, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ). Αφού βγάλετε την Εστία Ελ Γκρέκο® Classic 
από τη συσκευασία της, συνδέστε την εστία µε το φιαλίδιο-βάση ακολουθώντας 
τα παρακάτω βήµατα. (Αν το φιαλίδιο-βάση που έχετε ήδη στη συσκευή σας είναι 
άδειο, διαβάστε την παράγραφο ‘’Γ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ’’).
α. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή υγραερίου είναι εντελώς κλειστή γυρίζοντας τη 
στρόφιγγα ρύθµισης της φλόγας (3) σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού (εικ. A-1, κατεύθυνση «-» του βέλους) µέχρι τέλους.
β. (Σε περίπτωση που η πλαστική βάση σταθεροποίησης είναι τοποθετηµένη 
στον πάτο του φιαλιδίου-βάση, προχωρήστε στο βήµα γ).
Κρατώντας το φιαλίδιο-βάση από το πάνω µέρος του βάλτε το πάνω στην 
πλαστική βάση σταθεροποίησης και πιέστε το προς τα κάτω µέχρι να εφαρµόσει 
η πλαστική βάση στον πάτο του φιαλιδίου-βάση (θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό 
ήχο) (εικ. Α-2).
Σηµείωση: Η συσκευή διατίθεται µε την πλαστική βάση σταθεροποίησης ήδη 
τοποθετηµένη στον πάτο του φιαλιδίου-βάση.
γ. Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι που καλύπτει την υποδοχή του φιαλιδίου-βάση (5).
δ. Αφου βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι εντελώς κρύα, κρατήστε µε το ένα σας χέρι 
το φιαλίδιο-βάση και µε το άλλο σας χέρι βάλτε το σηµείο σύνδεσης της εστίας (4) 
στην υποδοχή του φιαλιδίου-βάση (5) (εικ. Α-3, βέλος α). Πιέστε την εστία µε 
δύναµη προς τα κάτω και γυρίστε την, χωρίς να πιέζετε έντονα, σύµφωνα µε τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. Α-3, βέλος β) ώσπου να «κουµπώσει» (θα 
ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο).
Μην προσπαθήσετε να γυρίστε την εστία πέρα από το σηµείο αυτό γιατί µπορεί 
να προκαλέσετε βλάβη στη βαλβίδα ασφαλείας του φιαλίδιου-βάση.
Για να είστε σίγουροι ότι η εστία έχει συνδεθεί µε το φιαλίδιο-βάση, βεβαιωθείτε 
ότι παραµένει συνδεδεµένη µε αυτό αν την ανασηκώσετε.

Η συσκευή είναι τώρα έτοιµη για χρήση.

Χάρη στη βαλβίδα ασφαλείας που διαθέτουν, τα φιαλίδια CV 470 PLUS / Βάση Εστίας 
Ελ Γκρέκο® CV 470 PLUS / CV 300 PLUS / Βάση Εστίας Ελ Γκρέκο® CV 300 PLUS / 
Θεόφιλος CV 300 PLUS της Campingaz® µπορούν να αποσυνδεθούν από την εστία 
ακόµη και όταν δεν είναι άδεια!
Μπορούν, επίσης, να µεταφερθούν εύκολα και να τοποθετηθούν ξανά σε άλλες 
συσκευές Campingaz® που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν αποκλειστικά µε 
αυτά τα φιαλίδια.
α. Περιµένετε µέχρι η συσκευή να κρυώσει.
β. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή υγραερίου είναι εντελώς κλειστή γυρίζοντας τη στρόφιγγα 
ρύθµισης της φλόγας (3) σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. Γ-1, 
κατεύθυνση «-» του βέλους) µέχρι τέλους.
γ. Κρατήστε µε το ένα σας χέρι το φιαλίδιο-βάση και µε το άλλο σας  χέρι γυρίστε την 
εστία αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. Γ-2, βέλος α) ώσπου να 
«ξεκουµπώσει» (θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο). Κατόπιν, τραβήξτε την εστία 
προς τα πάνω (εικ. Γ-2, βέλος β) για να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο-βάση.
δ. Αφαιρέστε την πλαστική βάση σταθεροποίησης που βρίσκεται στον πάτο του 
φιαλιδίου-βάση κρατώντας µε το ένα σας χέρι το φιαλίδιο-βάση από το πάνω µέρος 
του και τραβώντας µε το άλλο σας χέρι την πλαστική βάση σταθεροποίησης (εικ. Γ-3).

Σηµείωση: Μην πετάτε ποτέ ένα φιαλίδιο- βάση αν δεν 
είναι εντελώς άδειο. Αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε 
κουνώντας το φιαλίδιο-βάση και ακούγοντας τον ήχο 
που θα κάνει το υγραέριο που βρίσκεται µέσα. Μην 
πετάτε ποτέ ένα φιαλίδιο-βάση στη φωτιά ακόµη και 
αν είναι εντελώς άδειο.

A. ΣΥΝΔΕΣΗ

Γ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

ΑΝΑΜΜΑ
Πλησιάστε µια φλόγα κοντά στον καυστήρα (2) και ανοίξτε σταδιακά το αέριο 
γυρίζοντας τη στρόφιγγα ρύθµισης της φλόγας (3) αντίθετα από τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού (εικ. Β).
Αφού ανάψει ο καυστήρας, τοποθετήστε το σκεύος πάνω στη σχάρα (1), στο κέντρο 
του καυστήρα, και ρυθµίστε τη ροή του υγραερίου µε την στρόφιγγα ρύθµισης της 
φλόγας (3), έτσι ώστε οι φλόγες να µην υπερβαίνουν το κάτω µέρος του σκεύους.

ΣΒΗΣΙΜΟ
Κλείστε εντελώς την παροχή υγραερίου γυρίζοντας τη στρόφιγγα ρύθµισης της 
φλόγας (3) σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του ρολογιού (εικ. Α-1, κατεύθυνση 
«-» του βέλους) µέχρι τέλους.

B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


