
Οδηγίες Χρήσης
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-	 Παρακαλούμε	να	είστε	ιδιαίτερα	προσεκτικοί	όταν	χρησιμοποιείτε	υγραέριο.		
-	 Η	συσκευή	αυτή	πρέπει	 να	χρησιμοποιείται	αποκλειστικά	και	μόνο	με	 το	φιαλίδιο-βάση	 
Ελ	Γκρέκο®	CV	470	PLUS	της	Campingaz®	ή	το	φιαλίδιο	CV	470	PLUS	της	Campingaz®.	 
Η	χρήση	άλλων	φιαλιδίων	υγραερίου	μπορεί	να	είναι	επικίνδυνη.	Η	Société	Application	Des	
Gaz	δεν	αναλαμβάνει	καμία	ευθύνη	σε	περίπτωση	χρήσης	φιαλιδίων	άλλων	κατασκευαστών.

-	 Ακολουθήστε	τις	οδηγίες	χρήσης,	καθώς	και	τις	οδηγίες	που	βρίσκονται	στο	φιαλίδιο-βάση	 
Ελ	Γκρέκο®	CV	470	PLUS	της	Campingaz®	και	στο	φιαλίδιο	CV	470	PLUS	της	Campingaz®.	 
Η	μη	τήρηση	των	οδηγιών	μπορεί	να	θέσει	σε	κίνδυνο	τόσο	εσάς	όσο	και	τους	ανθρώπους	

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

γύρω	 σας.	 Φυλάσσετε	 πάντα	 τις	 οδηγίες	 χρήσης	 σε	 μέρος	 ασφαλές,	 ώστε	 να	 τις	
συμβουλεύεστε	όποτε	αυτό	είναι	αναγκαίο.

-	 Αυτή	 η	 συσκευή	 θα	 πρέπει	 να	 χρησιμοποιείται	 μόνο	 σε	 εξωτερικούς	 χώρους	 και	 να	
φυλάσσεται	μακριά	από	εύφλεκτα	υλικά.

-	 Χρησιμοποιείτε	 τη	συσκευή	σε	απόσταση	μεγαλύτερη	 των	20	 εκ.	 από	 τοίχο	ή	 εύφλεκτα	
υλικά,	καθώς	και	σε	απόσταση	μεγαλύτερη	του	1	μέτρου	από	το	ταβάνι.

-	 Μην	χρησιμοποιείτε	σκεύη	με	διάμετρο	πάτου	μικρότερη	 των	5,5	εκ.	ή	μεγαλύτερη	 των	
26	 εκ.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 βεβαιωθείτε	 για	 τη	 σταθερότητα	 του	 σκεύους	 πάνω	 στους	
μεταλλικούς	βραχίονες	πριν	ξεκινήσετε	τη	λειτουργία	της	συσκευής.	Μην	χρησιμοποιείτε	
σκεύη	με	κοίλο	ή	κυρτό	πάτο.

-	 Τα	σκεύη	θα	πρέπει	πάντα	να	τοποθετούνται	πάνω	στους	μεταλλικούς	βραχίονες	και	όχι	
απευθείας	πάνω	στους	καυστήρες.

-	 Μην	 χρησιμοποιείτε	 σχάρες,	 πιάτα	 ψησίματος	 ή	 πέτρες	 ψησίματος	 πάνω	 στη	 συσκευή,	
εκτός	από	τα	ειδικά	αξεσουάρ	Campingaz®	που	προορίζονται	για	χρήση	με	τη	συγκεκριμένη	
συσκευή.

-	 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	 μια	 σταθερή,	 οριζόντια	 επιφάνεια	 και	 μην	 τη	
μετακινείτε	 όσο	 λειτουργεί.	 Έτσι,	 θα	 αποφύγετε	 την	 εμφάνιση	μεγάλης	 κίτρινης	φλόγας	
που	προκαλείται	από	την	καύση	υγρού	βουτανίου	αντί	εξατμισμένου	βουτανίου.	Εάν	αυτό	
συμβεί,	τοποθετήστε	τη	συσκευή	κάπου	σταθερά	και	κλείστε	τις	στρόφιγγες.

-	 Μην	τοποθετείτε	ποτέ	τη	συσκευή	πάνω	σε	ηλεκτρική	κουζίνα	ή	σε	οποιαδήποτε	ζεστή	/	
καυτή	επιφάνεια.

-	 Αυτή	η	συσκευή	δεν	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	σε	τροχόσπιτο,	όχημα,	σκηνή,	καταφύγιο,	
καλύβα	και	οποιονδήποτε	μικρό	κλειστό	χώρο.

-	 Δεν	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	όταν	κοιμάστε	ή	να	μένει	δίχως	επίβλεψη.
-	 Σε	 περίπτωση	 διαρροής	 (το	 υγραέριο	 θα	 μυρίζει	 πριν	 ανοίξετε	 τις	 στρόφιγγες),	 βγάλτε	
αμέσως	τη	συσκευή	έξω,	σε	καλά	αεριζόμενο	χώρο,	μακριά	από	κάθε	πηγή	ανάφλεξης,	
όπου	 η	 διαρροή	 θα	 μπορεί	 να	 ανιχνευθεί	 και	 να	 σταματήσει.	 Αν	 θέλετε	 να	 ελέγξετε	 τη	
στεγανότητα	της	συσκευής	σας,	κάντε	το	μόνο	σε	εξωτερικούς	χώρους.	Μην	προσπαθήσετε	
ποτέ	να	εντοπίσετε	τυχόν	διαρροή	χρησιμοποιώντας	φλόγα.	Χρησιμοποιήστε	σαπουνάδα.

-	 Μην	προσπαθήσετε	να	αλλάξετε	κάτι	στη	συσκευή	ή	να	τη	χρησιμοποιήσετε	για	σκοπούς	
άλλους	από	αυτούς	για	τους	οποίους	προορίζεται.

-	 Μην	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	αν	παρουσιάζει	διαρροή,	δεν	λειτουργεί	σωστά	ή	έχει	υποστεί	
φθορά.	Καλέστε	τη	Γραμμή	Καταναλωτή	(+30	22950	23388)	της	RESOUL	ΕΛΛΑΣ	Α.Ε..

Μεγάλος	καυστήρας:	Κατανάλωση	138	g/h	(1.900	W)	–	Μπεκ	no	41.
Μικρός	καυστήρας:	Κατανάλωση	69	g/h	(950	W)	–	Μπεκ	no	30.
Συνολική	κατανάλωση:	207	g/h	(2.850	W).
Κατηγορία:	απευθείας	πίεση	βουτανίου.
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Χάρη	στη	βαλβίδα	ασφαλείας	που	διαθέτουν,	το	φιαλίδιο-βάση	Ελ	Γκρέκο®	CV	470	PLUS	της	
Campingaz®	και	το	φιαλίδιο	CV	470	PLUS	της	Campingaz®	μπορούν	να	αποσυνδεθούν	από	τη	
συσκευή	ακόμη	και	όταν	δεν	είναι	άδεια,	να	μεταφερθούν	εύκολα	και	να	τοποθετηθούν	ξανά	
σε	άλλες	συσκευές	Campingaz®	που	έχουν	σχεδιαστεί	για	να	λειτουργούν	αποκλειστικά	με	
αυτά	τα	φιαλίδια.

Αφού	η	συσκευή	κρυώσει	εντελώς:
i.	 	Βεβαιωθείτε	 ότι	 και	 οι	 δυο	 στρόφιγγες	 είναι	 εντελώς	 κλειστές	 γυρίζοντας	 και	 τις	 δυο	

σύμφωνα	με	τη	φορά	των	δεικτών	του	ρολογιού	(εικ.	2)	μέχρι	τέλους.
ii.	 Βεβαιωθείτε	ότι	ο	μοχλός	Β	είναι	στη	θέση	“OFF”	(εικ.	10).	
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο	αναδιπλούμενος	βραχίονας	πρέπει	να	παραμείνει	ανοιχτός.
iii.  Τραβήξτε	με	το	ένα	σας	χέρι	τον	μοχλό	Α	προς	την	κατεύθυνση	που	φαίνεται	στην	εικ.	11	

και	με	το	άλλο	σας	χέρι	σηκώστε	τον	πλαστικό	θάλαμο	με	μια	μικρή	κλίση	(εικ.	11).
iv.	 	Γυρίστε	 το	 φιαλίδιο-βάση	 αντίθετα	 από	 τη	 φορά	 των	 δεικτών	 του	 ρολογιού	 ώσπου	 να	

«ξεκουμπώσει»	(θα	ακούσετε	τον	χαρακτηριστικό	ήχο),	και	στη	συνέχεια	τραβήξτε	το	για	
να	αποσυνδεθεί	(εικ.	12).

Για	 να	 συνδέσετε	 ένα	 νέο	 φιαλίδιο-βάση,	 ακολουθήστε	 τις	 οδηγίες	 της	 παραγράφου	 
“ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.
ΠΡΟΣΟΧΗ:	 Αν	 χρειαστεί	 να	 αλλάξετε	 φιαλίδιο-βάση	 ενώ	 η	 συσκευή	 είναι	 σε	 χρήση, 
μην	 αγγίξετε	 τις	 ζεστές	 επιφάνειες	 της	 συσκευής	 (καυστήρες,	 μεταλλικοί	
βραχίονες	κλπ.).	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	 Μην	 πετάτε	 ποτέ	 ένα	 φιαλίδιο-βάση	 αν	 δεν	 είναι	 εντελώς	
άδειο.	Αυτό	μπορείτε	να	το	διαπιστώσετε	ανακινώντας	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.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ-ΒΑΣΗ

Η	 σύνδεση	 και	 η	 αποσύνδεση	 του	 φιαλιδίου-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.)
(Αν	το	φιαλίδιο-βάση	που	έχετε	ήδη	στη	συσκευή	σας	είναι	άδειο,	διαβάστε	την	παράγραφο	 
“ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΟΥ	ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ-ΒΑΣΗ”)

i.  Βγάλτε	 την	 Πολυεστία	 Ελ	 Γκρέκο®	 από	 τη	 συσκευασία	 της	 και	
τοποθετήστε	την	πάνω	σε	μια	σταθερή,	οριζόντια	επιφάνεια,	μακριά	από	
κάθε	πηγή	θερμότητας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην	 τοποθετείτε	 ποτέ	 τη	 συσκευή	 πάνω	 σε	 ηλεκτρική	
κουζίνα.	

ii.  Αφαιρέστε	 την	 προστατευτική	 αυτοκόλλητη	 ταινία	 από	 τον	 άξονα	 του	
αναδιπλούμενου	βραχίονα	(εικ.	1).

iii.  Βεβαιωθείτε	ότι	 και	οι	δυο	στρόφιγγες	είναι	 εντελώς	κλειστές	γυρίζοντας	και	 τις	δυο	
σύμφωνα	με	τη	φορά	των	δεικτών	του	ρολογιού	(εικ.	2)	μέχρι	τέλους.

iv.  Ανοίξτε	 τον	 αναδιπλούμενο	 βραχίονα	 γυρίζοντάς	 τον	 προς	 τα	 έξω	περίπου	 90	 μοίρες 
(εικ.	3).

v.  Για	να	συνδέσετε	το	φιαλίδιο-βάση,	τοποθετήστε	το	μέσα	στον	πλαστικό	θάλαμο	και	στη	
συνέχεια	πιέστε	το	και	γυρίστε	το	σύμφωνα	με	τη	φορά	των	δεικτών	του	ρολογιού	(εικ.	4)	
ώσπου	να	«κουμπώσει»	(θα	ακούσετε	τον	χαρακτηριστικό	ήχο).

vi. Τραβήξτε	με	το	ένα	σας	χέρι	τον	μοχλό	Α	προς	την	κατεύθυνση	που	φαίνεται	στην	εικ.	5.	
vii.  Τοποθετήστε	τον	πλαστικό	θάλαμο	με	το	φιαλίδιο	στη	βάση	του	θαλάμου	σε	κάθετη	θέση	

(εικ.	5).
viii.  Πιέστε	καλά	τον	πλαστικό	θάλαμο	προς	τα	κάτω	και	βεβαιωθείτε	ότι	το	άγκιστρο	στο	πίσω	

μέρος	του	πλαστικού	θαλάμου	έχει	«κουμπώσει»	στην	οπή	που	βρίσκεται	στη	βάση	του	
θαλάμου	(εικ.	5	&	6).

ix.  Αφήστε	τον	μοχλό	Α	για	να	ασφαλίσει	ο	πλαστικός	θάλαμος	(ο	μοχλός	Α	θα	πρέπει	να	
επανέλθει	 στην	 αρχική	 του	 θέση	 και	 να	 έρχεται	 σε	 επαφή	 με	 τη	 βάση	 του	 θαλάμου) 
(εικ.	6).	

x.  Βεβαιωθείτε	 ότι	 ο	 πλαστικός	 θάλαμος	 παραμένει	 συνδεδεμένος	 με	 τη	 βάση	 του	 αν	
προσπαθήσετε	να	τον	ανασηκώσετε.

xi.  Μετακινήστε	τον	μοχλό	Β	στη	θέση	“ON”	(εικ.	7)	για	να	ακινητοποιηθεί	ο	αναδιπλούμενος	
βραχίονας	και	να	ανοίξει	το	σύστημα	παροχής	αερίου.	

Για	να	κλείσετε	τον	αναδιπλούμενο	βραχίονα,	θα	πρέπει	να	μετακινήσετε	τον	μοχλό	Β	από	τη	
θέση	“ON”	στη	θέση	“OFF”.	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	Όταν	ο	μοχλός	Β	βρίσκεται	στη	θέση	 “ON”,	μην	προσπαθήσετε	 να	κλείσετε	 τον	
αναδιπλούμενο	βραχίονα.	Αυτό	θα	προκαλέσει	ζημιά	στη	συσκευή	και	ακύρωση	της	εγγύησης.	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ v.	 Αν	ο	καυστήρας	εξακολουθεί	να	μην	ανάβει	μετά	από	τρεις	προσπάθειες,	κλείστε	τη	στρόφιγγα	
και	ελέγξτε	αν	υπάρχει	υγραέριο	μέσα	στο	φιαλίδιο-βάση	(ανακινήστε	το	και	ακούστε	τον	ήχο	
που	θα	κάνει	το	υγραέριο	που	βρίσκεται	μέσα)	πριν	επαναλάβετε	τα	προηγούμενα	βήματα.	
Αν	το	φιαλίδιο-βάση	είναι	άδειο,	διαβάστε	την	παράγραφο	“ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΟΥ	ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ-
ΒΑΣΗ	”.	

vi. Αν	επιθυμείτε	να	ανάψετε	και	τον	άλλο	καυστήρα,	γυρίστε	την	αντίστοιχη	στρόφιγγα	αντίθετα	
από	τη	φορά	των	δεικτών	του	ρολογιού.	

Αφού	 ανάψει	 ο/οι	 καυστήρας/καυστήρες,	 τοποθετήστε	 το	 σκεύος	 πάνω	 στους	 μεταλλικούς	
βραχίονες,	στο	κέντρο	 των	καυστήρων,	και	ρυθμίστε	 τη	ροή	του	υγραερίου	γυρίζοντας	 τη/τις	
στρόφιγγα/στρόφιγγες	δεξιά	-	αριστερά	(εικ.	9),	έτσι	ώστε	οι	φλόγες	να	μην	υπερβαίνουν	το	κάτω	
μέρος	του	σκεύους.

ΣΒΗΣΙΜΟ
i.	 Κλείστε	εντελώς	τις	στρόφιγγες	γυρίζοντας	και	τις	δυο	σύμφωνα	με	τη	φορά	των	δεικτών	του	
ρολογιού	(εικ.	1)	μέχρι	τέλους.	

ii.	 Μετακινήστε	τον	μοχλό	Β	στη	θέση	“OFF”	(εικ.	10).	

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Τα	προσβάσιμα	μέρη	της	συσκευής	μπορεί	να	είναι	πολύ	ζεστά.	Κρατήστε	τα	
παιδιά	μακριά.
Μην	αγγίζετε	ποτέ	τους	μεταλλικούς	βραχίονες	ή	τους	καυστήρες	κατά	τη	διάρκεια	ή	αμέσως	
μετά	τη	χρήση	της	συσκευής.	Περιμένετε	μέχρι	η	συσκευή	να	κρυώσει	εντελώς	πριν	την	πιάσετε	
και	την	μετακινήσετε.

ΑΝΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
Η	συσκευή	είναι	εφοδιασμένη	με	ένα	σύστημα	πιεζοηλεκτρικής	ανάφλεξης.

i.	 Βεβαιωθείτε	ότι	ο	αναδιπλούμενος	βραχίονας	είναι	ανοιχτός.	
ii.	 Βεβαιωθείτε	ότι	ο	μοχλός	Β	είναι	στη	θέση	“ON”	(εικ.	7).	
iii.	 Ανοίξτε	τη	στρόφιγγα	που	επιθυμείτε	γυρίζοντας	την	αντίθετα	από	τη	φορά	των	δεικτών	του	
ρολογιού.	Περιμένετε	περίπου	τρία	δευτερόλεπτα	και	στη	συνέχεια	πατήστε	το	κουμπί	της	
πιεζοηλεκτρικής	ανάφλεξης	για	να	ανάψει	ο	καυστήρας	(εικ.	8).	

iv.	 Αν	ο	καυστήρας	δεν	ανάψει,	κλείστε	τη	στρόφιγγα	και	επαναλάβετε	τη	διαδικασία.	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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-	 Το	προϊόν	καλύπτεται	από	πλήρη	εγγύηση,	η	οποία	καλύπτει	τα	μέρη	του	προϊόντος	και	την	
εργασία	για	2	(δύο)	χρόνια	από	την	ημερομηνία	αγοράς.

-	 Η	εγγύηση	ισχύει	όταν	το	παραδοθέν	προϊόν	δεν	είναι	σύμφωνο	με	την	παραγγελία	ή	είναι	
ελαττωματικό.

-	 Εντός	της	περιόδου	εγγύησης,	το	προϊόν	είτε	θα	επισκευαστεί,	είτε	θα	αντικατασταθεί,	είτε	θα	
γίνει	ολική	ή	μερική	επιστροφή	του	ποσού	αγοράς	του.

-	 Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 η	 αξίωση	 ευθύνης	 προς	 τον	 αγοραστή	 δεν	 θα	 ξεπερνά	 την	 τιμή	 του	
προϊόντος.

-	 Όλες	 οι	 άλλες	 αξιώσεις,	 συμπεριλαμβανομένων	 αυτών	 που	 αφορούν	 ζημιές	 οι	 οποίες	
προέκυψαν	μέσα	στο	πλαίσιο	της	παρούσας	εγγύησης	αποκλείονται	ρητά,	εκτός	εάν	η	ευθύνη	
του	κατασκευαστή	υφίσταται	ως	υποχρεωτική	από	το	νόμο.

-	 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,	μετατροπή	ή	συντήρηση	 του	
προϊόντος	από	τρίτο,	μη	εξουσιοδοτημένο	άτομο,	(iv)	χρήση	μη	αυθεντικών	ανταλλακτικών.

-	 Η	εγγύηση	δεν	καλύπτει	την	επαγγελματική	χρήση	του	προϊόντος.
-	 Το	αποδεικτικό	της	ημερομηνίας	αγοράς	(π.χ.	τιμολόγιο,	ταμειακή	απόδειξη)	και	περιγραφή	
του	προβλήματος	απαιτούνται	για	την	ισχύ	της	εγγύησης.

-	 Πριν	επιστρέψετε	τη	συσκευή,	βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	αποσυνδέσει	το	φιαλίδιο-βάση.
-	 Το	service	στο	πλαίσιο	της	εγγύησης	δεν	επηρεάζει	την	ημερομηνία	λήξης	της	εγγύησης.
-	 Η	παρούσα	εγγύηση	δεν	θίγει	σε	καμία	περίπτωση	τα	νόμιμα	δικαιώματα	του	καταναλωτή.
-	 Σε	περίπτωση	που	αντιμετωπίσετε	οποιαδήποτε	δυσκολία,	καλέστε	 τη	Γραμμή	Καταναλωτή	
(+30	22950	23388)	της	RESOUL	ΕΛΛΑΣ	Α.Ε..
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Επίλυση προβλήματος

Άδειο	φιαλίδιο-βάση √ √ √ Αλλάξτε	το	
φιαλίδιο-βάση

Σβήσιμο	της	φλόγας	από
τον	αέρα √ Κλείστε	τη	στρόφιγγα

Δυσλειτουργία	της/των
στρόφιγγας/στροφίγγων √ √

Καλέστε	τη	Γραμμή	
Καταναλωτή	της	
RESOUL	ΕΛΛΑΣ	Α.Ε.

Δυσλειτουργία	του	κουμπιού	
πιεζοηλεκτρικής	ανάφλεξης √

Καλέστε	τη	Γραμμή	
Καταναλωτή	της	
RESOUL	ΕΛΛΑΣ	Α.Ε.

Φραγμένο	μπεκ √ √ √ √
Καλέστε	τη	Γραμμή	
Καταναλωτή	της	
RESOUL	ΕΛΛΑΣ	Α.Ε.

Λάθος	τοποθέτηση	του	
φιαλιδίου-βάση	ή/και	του	
πλαστικού	θαλάμου

√ √ √

Ελέγξτε	αν	τόσο	το	
φιαλίδιο-βάση	όσο	και	
ο	πλαστικός	θάλαμος	
έχουν	τοποθετηθεί	
σωστά

Φραγμένες	οπές	καυστήρα √ √ √
Χρησιμοποιήστε	μια	
μεταλλική	βούρτσα	
για	να	τις	καθαρίσετε

Μη	ακινητοποιημένος	
αναδιπλούμενος	βραχίονας √ Δείτε	τις	οδηγίες	

χρήσης

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αφού	η	συσκευή	κρυώσει	εντελώς:

1. Καθαρισμός
•	 Καθαρίστε	τη	συσκευή	έχοντας	πρώτα	αφαιρέσει	το	φιαλίδιο-βάση	(διαβάστε	την	παράγραφο	
“ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΟΥ	ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ-ΒΑΣΗ”).

•	 Καθαρίστε	τους	μεταλλικούς	βραχίονες	και	τα	πλαστικά	μέρη	με	ένα	υγρό	πανί	ή	σφουγγάρι	
και	στη	συνέχεια	στεγνώστε	τα	με	μια	πετσέτα.

•	 Μην	βάλετε	ποτέ	τη	συσκευή	(τόσο	το	κυρίως	σώμα	όσο	και	τον	πλαστικό	θάλαμο)	σε	πλυντήριο	
πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Καυστήρες
Αν	οι	καυστήρες	είναι	βρώμικοι,	θα	φράξουν	οι	οπές	εξόδου	της	φλόγας.	Καθαρίστε	τις	οπές	
εξόδου	της	φλόγας	με	μια	μεταλλική	βούρτσα.	

Στέγαστρο	ηλεκτροδίου	ανάφλεξης	(βρίσκεται	ανάμεσα	στους	δυο	καυστήρες)
Αν	είναι	βρεγμένο,	δεν	θα	μπορέσει	να	γίνει	ανάφλεξη.	Απομακρύνετε	τυχόν	νερά	ή	άλλα	υγρά	
και	στεγνώστε	το	με	ένα	πανί.	

2. Αποθήκευση και μεταφορά
Κατά	την	αποθήκευση	ή	μεταφορά	της	συσκευής,	θα	πρέπει	πάντα	να	αφαιρείτε	το	φιαλίδιο-
βάση	από	τη	συσκευή.
•	 Αφαιρέστε	το	φιαλίδιο-βάση	από	τον	πλαστικό	θάλαμο	(διαβάστε	την	παράγραφο	
	 “ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΟΥ	ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ-ΒΑΣΗ	”).
•	 Βεβαιωθείτε	 ότι	 ο	 μοχλός	 Β	 είναι	 στη	 θέση	 “OFF”	 (εικ.	 10),	 και	 στη	 συνέχεια	 κλείστε	 τον	
αναδιπλούμενο	βραχίονα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:	 Όταν	 ο	 μοχλός	Β	βρίσκεται	 στη	 θέση	 “ON”,	 μην	 προσπαθήσετε	 να	 κλείσετε	 τον	
αναδιπλούμενο	βραχίονα.	Αυτό	θα	προκαλέσει	ζημιά	στη	συσκευή	και	ακύρωση	της	εγγύησης.	

•	 Αποθηκεύστε	τη	συσκευή	και	το	φιαλίδιο-βάση	μακριά	από	παιδιά,	σε	χώρο	δροσερό,	ξηρό	
και	καλά	αεριζόμενο,	όχι	υπόγειο.



RESOUL ΕΛΛΑΣ A.E.
Λεωφ. Τυρταίου, 190 14, Αφίδναι Αττικής

Τηλ.: +30 22950 23111
www.elgreko-creations.gr • elgreko@resoul.gr


