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ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Για ασφαλή και ορθή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες υγραερίου που προορίζονται για οικιακή χρήση και οι1. Για ασφαλή και ορθή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες υγραερίου που προορίζονται για οικιακή χρήση και οι
οποίες είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα ασφαλείας. Επίσης, στην βάνα της φιάλης θα πρέπει να συνδέσετε τον ρυθμιστή οποίες είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα ασφαλείας. Επίσης, στην βάνα της φιάλης θα πρέπει να συνδέσετε τον ρυθμιστή 
χαμηλής πίεσης 30mbar (όχι ρυθμιζόμενο) και το ειδικό λάστιχο για συσκευές υγραερίου προσέχοντας να μην υπάρχουν χαμηλής πίεσης 30mbar (όχι ρυθμιζόμενο) και το ειδικό λάστιχο για συσκευές υγραερίου προσέχοντας να μην υπάρχουν 
διαρροές ή φθορές στο κύκλωμα.διαρροές ή φθορές στο κύκλωμα.

2. Τα σπειρώματα του ρυθμιστή πίεσης είναι αριστερόστροφα.2. Τα σπειρώματα του ρυθμιστή πίεσης είναι αριστερόστροφα.

3. Ποτέ και σε καμία περίπτωση να μην αφήνετε την ψησταριά χωρίς επίβλεψη.3. Ποτέ και σε καμία περίπτωση να μην αφήνετε την ψησταριά χωρίς επίβλεψη.

4.Σε περίπτωση που δημιουργηθούν πολλές φλόγες που δεν σβήνουν θα πρέπει να κλείσετε την βάνα της φιάλης4.Σε περίπτωση που δημιουργηθούν πολλές φλόγες που δεν σβήνουν θα πρέπει να κλείσετε την βάνα της φιάλης
υγραερίου. Αν αφήσετε την φωτιά να καίει τότε υπάρχει ενδεχόμενο να καεί η βαφή της ψησταριάς. Επίσης θα πρέπει υγραερίου. Αν αφήσετε την φωτιά να καίει τότε υπάρχει ενδεχόμενο να καεί η βαφή της ψησταριάς. Επίσης θα πρέπει 
πριν από κάθε προθέρμανση να έχετε καθαρίσει τον συλλέκτη λίπους, τους διαχύτες θερμότητας (φλογοκρύπτες) και την πριν από κάθε προθέρμανση να έχετε καθαρίσει τον συλλέκτη λίπους, τους διαχύτες θερμότητας (φλογοκρύπτες) και την 
υπόλοιπη ψησταριά από λίπη, καθώς μπορεί να αναφλεγούν και να καταστρέψουν την ψησταριά.υπόλοιπη ψησταριά από λίπη, καθώς μπορεί να αναφλεγούν και να καταστρέψουν την ψησταριά.

5.Οι διαχυτές θερμότητας (φλογοκρύπτες) πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση καθώς και το ταψί συλλογής 5.Οι διαχυτές θερμότητας (φλογοκρύπτες) πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση καθώς και το ταψί συλλογής 
λίπους βυθίζοντας σε ζεστό νερό με υγρό πιάτων. Μην ξύνετε τις επιφάνειες όταν έχουν κολλημένα λίπη γιατί χαλάει η λίπους βυθίζοντας σε ζεστό νερό με υγρό πιάτων. Μην ξύνετε τις επιφάνειες όταν έχουν κολλημένα λίπη γιατί χαλάει η 
βαφή τους.βαφή τους.

6. Σε περίπτωση εκτεταμένης φλόγας από λίπη στους διαχύτες θερμότητας (φλογοκρύπτες) μπορεί να προκληθεί6. Σε περίπτωση εκτεταμένης φλόγας από λίπη στους διαχύτες θερμότητας (φλογοκρύπτες) μπορεί να προκληθεί
αλλοίωση στην βαφή πορσελάνης. αλλοίωση στην βαφή πορσελάνης. 

7. Σε περίπτωση που το μοντέλο που αγοράσατε διαθέτει σχάρες από μαντέμι, μην ρίξετε κρύο νερό όταν είναι ακόμα7. Σε περίπτωση που το μοντέλο που αγοράσατε διαθέτει σχάρες από μαντέμι, μην ρίξετε κρύο νερό όταν είναι ακόμα
ζεστές καθώς μπορεί να σπάσουν.ζεστές καθώς μπορεί να σπάσουν.

8. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά υγρά ή σπρέι καθαρισμού.8. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά υγρά ή σπρέι καθαρισμού.

9. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης!9. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης!

10.Τυχόν βλάβες από μη τήρηση των ανωτέρω ή μη τήρηση του απαραίτητου τακτικού καθαρισμού δεν καλύπτονται από 10.Τυχόν βλάβες από μη τήρηση των ανωτέρω ή μη τήρηση του απαραίτητου τακτικού καθαρισμού δεν καλύπτονται από 
την εγγύηση του κατασκευαστή.την εγγύηση του κατασκευαστή.

WARNING 
IMPORTANT NOTICE 

1. For safe and proper operation, use only LPG cylinders intended for domestic use which are equipped with a safety valve.
Also, you should connect the low pressure regulator 30mbar (not adjustable) with the valve of the bottle and the special 
hose for LPG appliances taking care that no leak or damage to the circuit occurs.

2. The threads of the pressure regulator are counterclockwise.

3. Never and under no circumstances should you leave the grill unattended.

4. If a lot of flames are created that do not extinguish by themselves, close the gas bottle. If you let the fire burn then there
is a possibility that the paint of the grill will burn. Before each warm-up you should have cleaned the fat collector, the heat 
dissipators (flame tamers) and the rest of the grill from fats, as they can ignite and destroy the grill.

5.Heat dissipators (flame tamers) must be cleaned after each use as well as the fat collection pan by immersing in hot water
with dishwashing liquid. Do not scrape surfaces when they have glued fats because their paint breaks down.

6. In the case of extensive creation of flames caused from fats in the heat dissipators (flame tubes) deterioration in porce-
lain dye might occur.

7. If the model you purchased has cast-off grills, do not pour cold water when it is still hot as it may break.

8. Do not use caustic liquids or cleaning sprays.

9. Read the instructions carefully!

10.Any damage caused by non-compliance with the above or failure to comply with the necessary regular cleaning will not be
covered by the warranty.
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Safety Instructions
Please save this instruction manual for future reference!
THIS GAS GRILL IS DESIGNED FOR OUTDOOR USE ONLY!

WARNING: FOR A SAFE AND PROPER OPERATION MAKE SURE TO CONNECT A ONE-WAY PRESSURE REGULATOR (NOT INCLUDED).

Important:
READ ALL INSTRUCTIONS AND OPERATIONS BEFORE OPERATING THIS UNIT. FOLLOW ALL STEPS IN ORDER. NEVER ALLOW CHILDREN TO OPERATE THIS 
UNIT.

Warnings:
Use outdoors only.
Read the instructions before using the appliance.
Accessible parts maybe very hot, keep young children away.
Do not move the appliance during use.
Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
Any modification of the appliance may be dangerous.
Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user. Do not modify the appliance

Attention:
Some parts of this appliance become very hot, take special care when children or elderly are present.

For your safety:
Do not store or use gasoline or methylated fuels or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
Never light a gas grill with gasoline or comparable fluids!
Suggestion: user should not change the assembly that the manufacturer packaged.

Certain Liquid gas dealers may fill liquid gas cylinders for use in the grill beyond cylinder filling capacity. This “Overfilling” may create a dangerous condition. 
“Overfilling” tanks can build up excess pressure. As a safety device, the tanks pressure relief valve will vent gas vapour to relieve this excess pressure. This 
vapour is combustible and therefore can be ignited. To reduce this danger, you should take the following safety precautions:

A. When you have your tank filled, be sure you tell the supplier to fill it to no more than 80% of its total capacity.
B. If you own or use an extra spare tank, or have a disconnected tank, you should never store it near or under the grill unit or heat box, or near any other 
ignition or heat source.

Dangers:
If you smell gas:
1. Shut off gas to the appliance
2. Extinguish any open flame
3. Open lid
4. If odour continues, keep away from appliance and call your local fire department.

Technical Data
BBQ4100 BBQ3100 BBQ3000 BBQ2000

Basic Characteristic 4 +1 burner gas grill 3+1 burner gas grill     3 burner gas grill 
(without side burner)

2 burner gas grill
(without side burner)

Dimensions L129xW57xH110 cm L122xW57xH110 cm L120xW57xH102 cm L106xW57xH102 cm 

Grill surface L69x W45 cm  L60xW45 cm                 L60xW45 cm L45xW45 cm

Grid Cast iron with enamel coating 

Burner and Power 
Stainless steel tube burners, 
3,6 kW per burner, 2,7 kW per 
side burner, total 17,1 kW

Stainless steel tube burners, 
3,6 kW per burner, 2,7 kW 
per side burner, total 13,5 kW

Stainless steel tube burners, 
3,6 kW per burner,
Total 10,8 kW

Stainless steel tube 
burners, 3,6 kW per 
burner, total 7,2 kW

Specific characteristics 2 side metallic shelves, with wheels, INOX thermometer, autoignition switches,  removable grease 
collector, metallic front shelf cover panel (BBQ3000), 2 metallic front doors (BBQ3100, BBQ4100)

Regulator and hose     not included 

Cast iron 
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Remark: -SB means with side burner; Allow to put a pan on the side burner. (The diameter of pan is Max. Ф 24cm and Min. x Ф8cm)

Mounting steps
Make sure your grill is assembled properly. Detailed assembly instructions are packed with each grill giving specific assembly procedures for each model. 
Follow these instructions carefully to ensure the correct and safe assembly of the grill.

Caution: Although we take every effort to ensure that the assembly process is as easy as possible, it is inherent with fabricated steel parts that corners and 
edged can cause cuts if improperly handled during assembly procedures. Be careful while handling any parts during assembly. It is strongly recommended 
that you protect hands with a pair of work gloves.

Preparation
You will need LPG gas bottle and proper regulators under the gas pressure to operate this gas grill. The regulators should be comply with EN16129 with 
current version and national regulation.

See point 6 for farther instructions.
Energy saving tips:
a) Reduce the opening time of the lid.
b) Turn the grill off as soon as cooking is completed.
c) Preheat the gas grill for 10 to 15 minutes only. (Except for the first use)
d) Do not preheat longer then recommended.
e) Do not use a higher setting than required.
f) Connect the hose and regulator to the gas container at the left side of the gas grill .Keeping in mind that the gas container must be kept away from heat 
and in a safe position .The hose dimension is 8-10mm diameter. The Length of hose recommended which shall not exceed 1.5m. The flexible hose should 
comply with relevant standard and local code.

Installation
After purchasing your gas cylinder you will then be ready to set it up with your gas grill.
a) When changing the gas cylinder, it shall be carried out away from any source of ignition. Position the gas cylinder at left side of your gas grill, should not be 
placed inside BBQ, keeping in mind that the bottle must be kept away from heat and in a safe position.
b) When ready to use your gas grill insert the regulator into the gas bottle valve and tighten firmly.

Warning: Before attempting to light your gas grill you must refer to your lighting instructions and warning / safety points.

Check the hose before each use, searching for cracking, cuts or any abrasions. If the hose is found to be faulty in any way do not attempt to use your gas grill.
When changing your gas bottle ensures that there are no sources of ignition close by i.e. fires, cigarettes, naked flames etc. Make sure that the appliance is 
switched off.
Ensure that the hose is not subjected to twisting which will affect the gas flow when installing your gas grill. Also the hose must not have undue tension and 
must not touch any part of the gas grill which may be hot.

• Please choose flexible hose whose heatproof higher than 80 oC.
• Flexible tube should be changed every 2 years. It’s necessary to change the flexible tube when the national conditions require it.

How to change your cylinder
Note: Turn off the switch of cylinder (No spanner is required)
The height of the gas cylinder is below the 80cm, and the width is within 35cm

How to connect a gas bottle
a) Turn the orange cap so that the arrow is pointing to the gap in the shroud.
b) Remove the orange safety cap by pulling the lanyard out, then out. Do not use tools. Leave the cap hanging.
c) Check that the black sealing washer is fitted inside the cylinder valve. Connect the regulator to the valve.
d) Turn the switch clockwise on gas bottle-then turn on the gas grill as instructed.

Gas connector Hose HoseGas cylinder Regulator

*For the product without gas cylinder 
compartment only.

Warning: Always test gas line for leaks at 
connector with soap water finishing all 
connections.

user 4 marketing
Line

user 4 marketing
Line

user 4 marketing
Line

user 4 marketing
Line

user 4 marketing
Line
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How to disconnect a gas bottle
a) Except for twin-cylinder installations with a changeover valve, turn off the gas tap if fitted to the appliance. Wait until the burner and pilot light have gone 
out. For installations with a changeover valve, it is only necessary to switch off the empty cylinder.
b) Replace the orange safety cap onto the empty cylinder.

Warning and safety points
Please read the following points before using your gas grill:
a) Read the instructions before using the appliance. If instructions are not followed it may cause problems in use.
b) This gas grill accessible parts maybe very hot when being used. Keep young children away. Use protective when handling particularly hot components.
c) In the event of a gas leak, Turn off the gas supply at the gas bottle, extinguish any open flames, open lid and if leak continues, check for damages, poor 
connections etc. Contact your local gas dealer immediately if the problem can’t be solved.
d) Do not move Gas grill during use.
e) Do not use or store any liquids, vapours or other materials in the vicinity when operating the gas grill.
f) This gas grill only to be used outdoors.
g) Do not use a naked flame to check for gas leaks.
h) Do not operate gas grill if there is a gas leak. Turn off the gas supply. 
i) Do not attempt to disconnect any gas fitting part if your gas grill is being used, on the gas grill or the gas regulator / bottle.
j) Care is advised when operating your gas grill, you should never leave unattended when in use. Turn off the gas supply at the gas container after use.
k) The gas grill should be cleaned after use. Don’t obstruct the fire opening of the container compartment. If the fire opening is obstructed, please use 
Φ1.6mm round stick to dredge.
Take care not to enlarge burner ports or orifice/nozzle openings when cleaning the burner or valves.
l) Do not attempt to use this appliance in a garage or any enclosed area. Also this appliance must be keep away from flammable materials during use, etc. We 
recommend keeping a distance of at least 0.5 to 1.0 meter clear of any flammable materials.
m) We would recommend that this gas grill should be serviced by your local gas retail outlet at least once a year by a competent engineer. Do not attempt to 
service this appliance yourself.
n) Any modification of the appliance may be dangerous. Do not attempt any unauthorized interference of the main controls on this gas grill, i.e. gas taps, 
injectors, valves etc.

WARNING: The Handle Black Area (See Above Picture for Reference) 
Will Become Hot When the Gas grill In Use, BE CAREFUL! Do Not Touch 
The Black Area.

Safety precautions
a) Always test gas line for leaks at connector with soapy water after making connections.
b) The top lid must always be open when lighting the burner.
c) Use oven gloves and sturdy, long handled gas grill tools when cooking on the grill.
d) Be prepared if an accident or fire should occur. Know where the first aid kit and fire extinguishers are and know how to use them.
e) Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
f) Always cook with great care.
g) Do not heat any unopened glass or metal container of food on the grill. Pressure may build up and cause the container to burst, possibly resulting in seri-
ous personal injury or damage to the grill.

Operating instructions
Caution: The lid must be open when lighting the burner!
Do not stand with your face directly over the gas grill when lighting it.

Your gas grill will have following method of ignition:
Pilot Gas Control Ignition (Main burner or main burner with side burner): With all gas controls on the Gas grill in the “OFF” position “OFF”, turn the gas cylin-
der valve to the on position at the regulator. To create a spark you must press the control knob (A) and hold in this position for 3-5 seconds to allow gas flow 
and then turn anticlockwise to” HIGH” (B). It can spark to the burner lighting tube (C). You will hear a “snap” from the igniter and you will also see a orange 
flame coming from the burner lighting tube at the left side of the burner (D).
Continue to hold the burner control knob in for two seconds after the “snap”, this will allow gas to flow completely down the burner tube (E) and insure 
ignition.
When the burner is alight, adjacent burners will cross light when their controls are turned to “HIGH”
At “High” setting the burner flame should be approximately 12-20mm long with a minimum of orange flame. Turn the gas control fully anticlockwise for 
minimum setting.
Should you have any difficulty lighting your gas grill following the above steps, contact your dealer for advice.

If the automatic ignition can’t be used, please remove the cooking grill and heat diffuser(hotplate ), and turn the valve anticlockwise to 90°C to light with 
BBQ lighter in the distance of 5mm to the burner fire hole. Replace the cooking grill and heat diffuser (hotplate), please wear the fireproof and heat resisting 
gloves.

Warning : If the burner still does not light ,turn the burner control knob to” OFF” and wait 5 minutes to let the gas clear before lighting again.

EN
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Storage
Your Gas Bottle must be stored outdoors in a well ventilated area and must be disconnected from your gas grill when not being used. Ensure that you are 
outdoors and away from any sources of ignition before attempting to disconnect your gas bottle from your gas grill.
When you are using your gas grill after a period of storage, please ensure to check for gas leaks and check for any obstructions in the burner etc. before using. 
Also follow the cleaning instructions to ensure gas grill is safe.
If gas grill is stored outdoors ensure to check that all areas under the front panel are free from any obstructions (insects etc.) This area must be kept free as 
this may affect the flow of combustion or ventilation air.

Cleaning instructions
Maintenance is recommended that every 90 days for your gas grill, but it is absolutely necessary to perform maintenance at least once a year. By doing so, 
you will extend the life of your gas grill.

Your gas grill is easy to clean with minimum effort, just follow these helpful hints for cleaning convenience.

Troubleshooting
Emergencies Possible cause Prevention/ Solution

Gas leaking from cracked / cut / burned hose. Damaged hose. Turn off gas at LP tank, if hoes is cut or cracked, 
replace hose. See LP tank lead test and connection 
regulator to the LP. 

Gas leaking from LP tank valve. Mechanical  failure  due  to  resting or 
mishandling.

Turn off LP tank valve.

Gas  leaking from  LP  tank valve. Failure or tank valve from mishandling or 
mechanical failure

Turn off LP tank valve. Return LP tank to gas supplier

Gas leaking between LP tank and regulator 
connection

Improper  installation,  connection not tight, 
failure of rubber seal

Turn off LP tank valve, remove regulator from cylinder 
and visually inspect rubber seal for damage, see LP 
tank test and connection regulator to the LP tank

Fire coming through control panel Fire in burner tube section of burner due to 
partial blockage

Turn off control knobs and LP tank valve.

After fire is out and grill is cold, remove burner and 
inspect for spider nests or rust see natural hazard and 
cleaning the burner assembly pages.

Grease fire or excessive flames above cooking 
surface

Too much grease buildup in burner area. Turn off LP Tank. Leave lid open to allow flames to die 
down. After cooling, clean food particles and excess 
grease from inside firebox area, grease cup/pan/tray, 
and other surfaces

Burner will not light using igniter. Gas issues

1. Trying to light wrong burner 1. See instructions on control panel and section in the 
Use and Care.

2. Burner not engaged with control valve 2. Make sure valve are positioned inside of burner 
tubes.

3. Obstruction in burner. 3. Ensure burner tubes are not obstructed with spider 
webs or other

4. No gas flow 4. Make sure LP tank is not empty. If LP tank is not 
empty, refer to sudden drop in gas flow.

Burner will not light using igniter. Electrical issues

1. Electrode cracked or broken;” sparks at crack.”
2. Electrode tip not in proper position
3. Wire and/or electrode covered with cooking 
residue.
4. Wires are loose or disconnected
5. Wires are shorting (sparking) between igniter 
and electrode.
6. Push button sticks at bottom sparking 
between igniter and electrode

1. Replace electrode.
2. Tip of electrode should be pointing toward port 
hole in burner. The distance should be 1/8” to 3/16”. 
Adjust if necessary.
3. Clean wire and or electrode with rubbing alcohol 
and clean swab.
4. Reconnect wires or replace electrode/wire 
assembly.
5. Replace igniter wire
6. Replace igniter
7. Inspect wire insulation and proper connection. 
Replace wires if insulation is broken.

Burner will not match light See ”gas issues;” on previous page.
2. Improper method of match-lighting

1. See “Pilot Gas Control Ignition” section of use and 
care.

EN
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If your problem is not resolved from the information above, please Contact your local gas dealer.
a) Turn the burner on for 15 to 20 minutes. Ensure appliance is cold before continuing.
b) Grids should be cleaned periodically by soaking and washing in soapy water.
c) The interior surfaces of the grill housing cover should also be washed with hot, soapy water. Use a wire brush, steel wool or a scouring pad to remove 
stubborn spots.
d) Periodically check the burner to see that it is free from insects and spiders which may clog the gas system, deflecting gas flow. Ensure to clean venturi 
pipes on burner very carefully, make sure that there are no obstructions. We recommend that you use a pipe cleaner to clean the venturi pipe area.
e) Any modifications of this appliance may be dangerous and are not permitted.

Gas grill Safety Hints
Stand your gas grill on a safe level surface, away from inflammable items such as wooden fences or overhanging tree branches. Never use your gas grill 
indoors!
Once lit do not move your gas grill or leave it unattended.
Keep children and pets at a safe distance from the gas grill.
Keep a fire extinguisher handy.
The gas grill will become hot when in use, so handle lids etc. with the help of gloves.
Ensure that the appliance has completely cooled down before storing.
Use outdoors only!
Read the instructions before using the gas grill.
Assessable parts may be very hot, Keep young children away!
Do not move the gas grill during using.
Turn off the gas supply at the gas container after use.
Any modification of the appliance may be dangerous and be not permitted.
Maintenance center: please go to the local dealers for production maintenance.

Sudden drop in gas flow or low flame 1. Grease buildup.
2. Excessive fat in meat.
3. Excessive cooking temperature

1. Clean burners and inside of grill / firebox
2. Trim fat from meat before grilling.
3. Adjust (lower) temperature

Flames blow out High or gusting winds. Low on LP gas.
Excess flow valve tripped.

Turn front of grill to face wind or increase flame 
height.
Refill LP tank.
Refer to “sudden drop in gas flow” above.

Persistent grease fire Grease trapped by food buildup around burner 
system.

Turn knobs to OFF. Turn gas off at LP tank. Leave lid in 
position and let fire burn out. After grill cools, remove 
and clean all parts.

Flashback (fire in burner tube(s) Burner and burner tubes are blocked Turn knobs to OFF, clean burner and/or burner tubes. 
See burner cleaning section of use and care manual

Flare-up 1. Grease buildup.
2. Excessive fat in meat.
3. Excessive cooking temperature

1. Clean burners and inside of grill / firebox
2. Trim fat from meat before grilling.
3. Adjust (lower) temperature

Unable to fill LP tank Some dealers have older fill nozzles with worn 
threads.

Turn worn nozzles don’t have enough “bite” to 
engage the valve. Try a second LP dealer.

One burner does not light from other burn-
er(s)

Grease buildup or food particles in end of 
carryover tube

Clean carry-over tube with wire brush

EN
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Οδηγίες Ασφαλείας
Κρατήστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά!
Η ψησταριά υγραερίου είναι σχεδιασμένη μόνο για εξωτερική χρήση! 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ 
ΠΟΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ.

Προειδοποιήσεις 
Χρησιμοποιείτε την ψησταριά υγραερίου μόνο σε εξωτερικό χώρο.
Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
Προσβάσιμα μέρη της ψησταριάς υγραερίου μπορεί να είναι καυτά, κρατήστε τα παιδιά μακριά.
Μην μετακινείτε την ψησταριά υγραερίου κατά την διαρκεια της χρήσης.
Κλείστε την παροχή υγραερίου στην φιάλη υγραερίου μετά την χρήση. 
Κάθε μετατροπή της ψησταριάς υγραερίου μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. 
Εξαρτήματα τα οποία έχουν σφραγιστεί από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή αυτού δεν πρέπει να υφίστανται μετατροπή από τον χρήστη. Μην 
μετατρέπετε με κανένα απολύτως τρόπο την ψησταριά υγραερίου. 

Προσοχή: 
Ορισμένα τμήματα της ψησταριάς μπορεί να γίνουν καυτά, προσέχετε ιδιαιτέρως όταν βρίσκονται μαζί σας παιδιά ή άτομα μεγάλης ηλικίας.

Για την ασφάλειά σας: 
Mην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή καύσιμα με μεθανόλη ή άλλα καύσιμα αέρια και υγρά στην περιοχή αυτής της συσκευής ή οποιασδήποτε 
άλλης συσκευής.
Ποτέ μην λειτουργείτε μην ψησταριά υγραερίου με βενζίνη ή άλλα συγκρίσιμα καύσιμα! 
Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να μεταβάλλει το συγκρότημα το οποίο έχει πακετάρει ο κατασκευαστής.

Ορισμένοι προμηθευτές υγραερίου μπορεί να γεμίσουν φιάλες υγραερίου για χρήση στη ψησταριά υγραερίου πέραν της ικανότητας πλήρωσης των φιαλών. 
Η "υπερπλήρωση" αυτή μπορεί να δημιουργήσει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση καθώς η "υπερπλήρωση"  φιαλών να μπορεί να προκαλέσει υπέρμετρη 
πίεση. Ως διάταξη ασφαλείας, η ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης των φιαλών απελευθερώνει αέριο σε μορφή ατμών ώστε να περιορίσει την υπερβολική αυτή 
πίεση. Το αέριο αυτό είναι εύφλεκτο και επομένως μπορεί ενδεχομένως να αναφλεγεί. Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο αυτό, θα πρέπει να λάβετε τις 
ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας:

A. Όταν πρέπει να γεμίσετε την φιάλη/τις φιάλες σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον προμηθευτή σας να την γεμίσει με όχι περισσότερο από το  

    80% της συνολικής χωρητικότητάς της.

B. Εάν κατέχετε ή χρησιμοποιείτε μια επιπλέον εφεδρική φιάλη, ή διαθέτε μια αποσυνδεδεμένη φιάλη, δεν πρέπει ποτέ να την αποθηκεύετε κοντά ή κάτω 
από τη ψησταριά ή κοντά σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.

Εάν ανιχνεύσετε οσμή υγραερίου: 

1. Κλείστε την παροχή αερίου στην συσκευή.
2. Σβήστε οποιαδήποτε ανοικτή φλόγα.
3. Ανοίξτε το καπάκι.
4. Εάν η οσμή εξακολουθεί να υπάρχει, απομακρυνθείτε από την ψησταριά και καλέστε το τοπικό τμήμα πυροσβεστικής. 

EL

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
BBQ4100 BBQ3100 BBQ3000 BBQ2000

Βασικό χαρακτηριστικό
ψησταριά υγραερίου με 
    4 + 1 (πλαϊνή) εστίες   

Διαστάσεις L129xW57xH110 cm L122xW57xH110 cm L120xW57xH102 cm L106xW57xH102 cm 

Επιφάνεια ψησίματος L69xW45 cm  L60xW45 cm                 L60xW45 cm L45xW45 cm

Σχάρα μαντεμένια σχάρα με εμαγιέ επικάλυψη 

Εστίες και ισχύς  
4 εστίες (x 3,6 kW) + 1 πλαϊνή 
εστία (2,7 kW), συνολική ισχύς 
17,1 kW

Ειδικά χαρακτηριστικά
2 πλευρικά μεταλλικά ράφια, τροχήλατη (2 τροχίσκοι), INOX θερμόμετρο, διακόπτες αυτόματης ανάφλεξης,  
αφαιρούμενος συλλέκτης λίπους, μεταλλικό μπροστινό πάνελ κάλυψης ραφιού (BBQ3000), 2 μεταλλικές 
μπροστινές πόρτες (BBQ3100, BBQ4100)

Ρυθμιστής και σωλήνας    δεν περιλαμβάνονται 

μαντεμένια σχάρα 

ψησταριά υγραερίου με 
   3 + 1 (πλαϊνή) εστίες   

ψησταριά υγραερίου με 
   3 εστίες (χωρίς πλαϊνή εστία)

ψησταριά υγραερίου με 
   2 εστίες (χωρίς πλαϊνή 

εστία)

3 εστίες (x 3,6 kW) + 1 πλαϊνή 
εστία (2,7 kW), συνολική ισχύς 
13,5 kW

3 εστίες (x 3,6 kW)  
συνολική ισχύς 10,8 kW

2 εστίες (x 3,6 kW)  
συνολική ισχύς 7,2 kW
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Bήματα συναρμολόγησης
Βεβαιωθείτε  ότι  η ψησταριά υγραερίου έχει συναρμολογηθεί σωστά. Λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης παρέχονται με κάθε ψησταριά οι οποίες 
περιγράφουν συγκεκριμένες διαδικασίες συναρμολόγησης για κάθε μοντέλο. Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή και 
ασφαλή συναρμολόγηση της ψησταριάς υγραερίου. Αν και έχει γίνει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία συναρμολόγησης είναι 
όσο το δυνατόν απλούστερη,  εγγενώς  τα κατασκευασμένα τμήματα χάλυβα με γωνίες και ακμές μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν τραυματισμούς 
με κακούς χειρισμούς  κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συναρμολόγησης. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό τυχόν εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της 
συναρμολόγησης. Συνιστάται ιδιαιτέρως να προστατεύετε τα χέρια σας με ένα ζευγάρι γαντιών εργασίας.

Προετοιμασία: Θα χρειαστείτε φιάλη υγραερίου και τις κατάλληλες ρυθμιστικές βαλβίδες αντεπιστροφής υπό την πίεση του υγραερίου προκειμένου να 
λειτουργήσετε την ψησταριά υγραερίου. Οι ρυθμιστικές βαλβίδες αντεπιστροφής θα πρέπει να συμμορφώνονται με την τρέχουσα έκδοση του προτύπου 
EN16129 και τους εθνικούς κανονισμούς.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας:
α. Μειώστε τον χρόνο λειτουργίας με ανοικτό το το καπάκι.
β. Σβήστε την ψησταριά υγραερίου μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο.
γ. Προθερμάνετε την ψησταριά υγραερίου για 10 έως 15 λεπτά μόνο (εκτός από την πρώτη χρήση).
δ. Μην προθερμαίνετε περισσότερο από ότι συνιστάται.
ε. Μην χρησιμοποιείτε υψηλότερη ρύθμιση από την απαιτούμενη.
στ. Συνδέστε τον σωλήνα και την βαλβίδα αντεπιστροφής στην φιάλη υγραερίου στην αριστερή πλευρά της ψησταριάς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η φιάλη 
υγραερίου πρέπει να φυλάσσεται μακριά από θερμότητα και να βρίσκεται σε ασφαλή σχετικά θέση. Η διάμετρος σωλήνα είναι 8 - 10mm. Το συνιστώμενο 
μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 m. Ο εύκαμπτος σωλήνας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς τυποποιημένους 
και εγχώριους κανονισμούς.

Εγκατάσταση
Αφού αγοράσετε την φιάλη αερίου μπορείτε να την τοποθετήσετε στην ψησταριά αερίου.
α. Κατά την αντικατάσταση της φιάλης αερίου, η αντικαθιστώμενη φιάλη πρέπει να μεταφέρεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή  σημείο που 
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Τοποθετήστε την νέα φιάλη αερίου στην αριστερή πλευρά της ψησταριάς, λαμβάνοντας υπόψη δεν πρέπει να τοποθετηθεί 
εντός του BBQ,  η φιάλη πρέπει να κρατηθεί όσο το δυνατόν μακρυά από θερμότητα και σε ασφαλή θέση.
β. Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την ψησταριά υγραερίου τοποθετήστε την βαλβίδα αντεπιστροφής και συσφίξτε προς σταθεροποίηση αυτής.

Προειδοποίηση: Πριν επιχειρήσετε να ανάψετε την ψησταριά, ανατρέξτε με προσοχή τις οδηγίες και στα σημεία προειδοποίησης και ασφάλειας.

Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα πριν από κάθε χρήση, ψάχνοντας για επιφανειακές ρωγμές, κοψίματα ή τυχόν εκδορές. Εάν διαπιστωθεί ότι ο εύκαμπτος σωλήνας 
είναι ελαττωματικός με οποιονδήποτε τρόπο, μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την ψησταριά υγραερίου. Κατά την αντικατάσταση της φιάλης αερίου 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης κοντά, π.χ. φωτιά, τσιγάρα, φλόγα κλπ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι ο 
εύκαμπτος σωλήνας δεν υποβάλλεται σε συστροφή που θα επηρεάσει τη ροή του αερίου κατά την εγκατάσταση της ψησταριάς. Επίσης, ο εύκαμπτος σωλήνας  
δεν πρέπει να υφίσταται αδικαιολόγητη τάση και δεν πρέπει να αγγίζει κανείς κανένα τμήμα της ψησταριάς αερίου που μπορεί να είναι καυτό. 
- Επιλέξτε πυρίμαχο εύκαμπτο σωλήνα που να αντέχει σε θερμοκρασίες άνω των 80 βαθμών κελσίου.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 έτη. Είναι απαραίτητο να προβαίνετε σε αντικατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα (γνωστού και ως 
λάστιχου αερίου) όταν το απαιτούν οι εθνικοί κανονισμοί και η αντίστοιχη νομοθεσία. 

Αντικατάσταση φιάλης
Κλείστε τον διακόπτη της φιάλης (δεν απαιτείται κλειδί σύσφιξης)
Το ύψος της φιάλης αερίου ανέρχεται σε λιγότερο από 80 cm, και το πλάτος εντός 35 cm.

Σύνδεση νέας φιάλης αερίου
α. Γυρίστε το πορτοκαλί καπάκι έτσι ώστε το βέλος δείχνει προς το κενό στο κάλυμμα.
β. Αφαιρέστε το πορτοκαλί καπάκι ασφαλείας τραβώντας το κορδόνι προς τα έξω. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία. Αφήστε το καπάκι να κρέμεται. 
γ. Ελέγξτε ότι η μαύρη ροδέλα σφράγισης είναι τοποθετημένη μέσα στη βαλβίδα φιάλης. Συνδέστε τον ρυθμιστή στην βαλβίδα.
δ. Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα στη φιάλη αερίου και ανάψτε τη ψησταριά αερίου σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σύνδεση αερίου Εύκαμπτος σωλήναςΕύκαμπτος σωλήνας Ρυθμιστής 
- Βαλβίδα 

αντεπιστροφής

Για το προϊόν χωρίς το τμήμα φιάλης αερίου μόνο 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντοτε να ελέγχετε την 
γραμμή αερίου για διαρροές σύνδεσης με 
σαπουνόνερο, εξετάζοντας όλες τις συνδέσεις.

Φιάλη αερίου

EL

user 4 marketing
Line
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Line
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Line

user 4 marketing
Line
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Πώς να αποσυνδέσετε μια φιάλη αερίου
α. Mε εξαίρεση την περίπτωση εγκαταστάσεων δύο φιαλών με μια βαλβίδα αλλαγής, κλείστε τη παροχέτευση αερίου εάν είναι τοποθετημένη στη 
συσκευή. Περιμένετε μέχρι να σβήσει ο καυστήρας και η πιλότικη φλόγα στο αντίστοιχο εξάρτημα. Για εγκαταστάσεις με βαλβίδα αλλαγής, είναι 
απαραίτητο μόνο να κλείσετε την άδεια φιάλη.
β. Τοποθετήστε το πορτοκαλί καπάκι ασφαλείας στην άδεια φιάλη.

Προειδοποιήσεις και θέματα ασφαλείας
Παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα σημεία πριν χρησιμοποιήσετε την ψησταριά υγραερίου:
α. Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή αυτή. Εάν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την χρήση.
β. Τα προσβάσιμα μέρη της ψησταριάς ίσως γίνουν καυτά  όταν χρησιμοποιείται. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά. Χρησιμοποιείτε αντίστοιχη προστασία 
όταν χειρίζεστε ιδιαιτέρως καυτά εξαρτήματα.
γ. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, απενεργοποιήστε την παροχή αερίου στη φιάλη αερίου, σβήστε τυχόν φλόγες, ανοίξτε το καπάκι και αν συνεχιστεί η 
διαρροή, ελέγξτε για φθορές, κακές συνδέσεις κ.α. Επικοινωνήστε αμέσως με τον αρμόδιο τεχνικό εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί άμεσα.
δ. Μην μετακινείτε τη ψησταριά υγραερίου κατά τη χρήση.
ε. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε υγρά, αέρια ή άλλα υλικά στην περιοχή λειτουργίας της ψησταριάς  υγραερίου.
στ. Η  ψησταριά υγραερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
ζ . Μην χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα προκειμένου να ελέγξετε για τυχόν διαρροές υγραερίου.
η. Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά υγραερίου σε περίπτωση διαρροής υγραερίου. Κλείστε την παροχή υγραερίου. 
θ. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα υγραερίου εάν η ψησταριά υγραερίου βρίσκεται σε λειτουργία ή αντιστοίχως τον ρυθμιστή 
αερίου / φιάλη.
ι)  Συνιστάται προσοχή κατά τη λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου, δεν πρέπει ποτέ να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη όταν την  χρησιμοποιείτε. 
    Απενεργοποιήστε την παροχή αερίου στο δοχείο αερίου μετά τη χρήση.
ια) Η ψησταριά υγραερίου πρέπει να καθαρίζεται μετά τη χρήση. Προσέξτε να μην μεγεθύνετε τις θύρες καυστήρα ή τα ανοίγματα ακροφυσίων κατά τον 
καθαρισμό του καυστήρα ή των βαλβίδων.
ιβ) Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή σε γκαράζ ή σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο. Επίσης, αυτή η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά 
από εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση της. Συνιστούμε να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 0,5 έως 1,0 μέτρου από τυχόν εύφλεκτα υλικά.
ιγ) Συνιστάται τακτικό σέρβις τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από έναν αρμόδιο τεχνικό. Μην επιχειρήσετε να κάνετε σέρβις στην ψησταριά μόνοι ας.
ιδ) Οποιαδήποτε μετατροπή της συσκευής μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Μην επιχειρήσετε καμία μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στους κύριους 
μηχανισμούς ελέγχου της ψησταριάς αυτής, π.χ. καλύμματα αερίου, εγχυτήρες, βαλβίδες και τα λοιπά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΚΟΥΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ (δείτε την διπλανή 
φωτογραφία) θα γίνει καυτή όταν η ψησταριά υγραερίου τεθεί σε 
χρήση. Μην ακουμπάτε τις συγκεκριμένες περιοχές της λαβής. 

Προφυλάξεις ασφαλείας
α. Πάντoτε να εξετάζετε τη γραμμή αερίου για διαρροές στα σημεία σύνδεσης με σαπωνώδες νερό αφού πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις.
β. Το άνω καπάκι πρέπει πάντα να είναι ανοιχτό όταν ανάβετε την εστία.
γ. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου και ανθεκτικά, επιμήκη εργαλεία χειρισμού ψησταριάς από απόσταση κατά το ψήσιμο στη σχάρα.
δ. Να είστε προετοιμασμένοι για περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς. Να γνωρίζετε πού είναι το κουτί πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστήρες και να    
     ξέρετε πώς να τα χρησιμοποιήσετε εάν χρειαστεί.
ε.  Κρατήστε κάθε καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και το σωλήνα τροφοδοσίας καυσίμου μακριά από τυχόν θερμαινόμενες επιφάνειες.
στ. Πάντα να χειρίζεστε την ψησταριά κατά την διάρκεια του ψησίματος με μεγάλη προσοχή.
ζ. Μην θερμαίνετε οποιοδήποτε μη ανοιγμένο γυάλινο ή μεταλλικό δοχείου φαγητού στη σχάρα καθώς η πίεση εντός του μπορεί να αυξηθεί υπέρμετρα και 
να προκαλέσει την έκρηξη του δοχείου, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα έναν σοβαρό τραυματισμό ή το λιγότερο βλάβη στη σχάρα.
η. Μην στέκεστε με το πρόσωπό σας ακριβώς πάνω από την ψησταριά υγραερίου όταν την ανάβετε.

Οδηγίες Λειτουργίας 
Η ψησταρία αερίου έχει την ακόλουθη μέθοδο έναυσης: Με όλα τα κομβία της ψησταριάς υγραερίου στη θέση "OFF", γυρίστε τη βαλβίδα της φιάλης 
υγραερίου στη θέση ενεργοποίησης "ΟΝ". Για να δημιουργήσετε σπινθήρα, πρέπει να πιέσετε το κομβίο ελέγχου (A) και να το κρατήσετε σε αυτή τη θέση για 
3-5 δευτερόλεπτα ώστε να επιτρέψετε να λάβει χώρα ροή του υγραερίου και ακολούθως στρίψτε αριστερόστροφα σε ρύθμιση ισχύος "ΥΨΗΛΗ/HIGH" (B). 
Μπορεί να προκληθεί σπινθήρας στον σωλήνα έναυσης της εστίας (C). Θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο από τον αναφλεκτήρα και θα δείτε επίσης μια 
πορτοκαλί φλόγα να πηγάζει από τον σωλήνα έναυσης της εστίας στην αριστερή πλευρά της εστίας (D). Συνεχίστε να πατάτε το κομβίο ελέγχου της εστίας 
προς τα κάτω / μέσα για δύο δευτερόλεπτα αφού ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο, ενέργεια που θα επιτρέψει στο υγραέριο να ρεύσει εντελώς προς το 
κάτω μέρος του σωλήνα της εστίας (E) και συνεπώς να διασφαλιστεί η έναυση. Όταν μια εστία είναι αναμμένη, η φλόγα παρακείμενων εστιών μπορεί να 
αναμειχθεί με την προκυπτόμενη φλόγα στην εστία αυτή εάν βρίσκονται σε ρύθμιση "ΥΨΗΛΗ/HIGH". Στην ρύθμιση "ΥΨΗΛΗ/HIGH" η φλόγα της εστίας θα 
πρέπει να έχει μήκος περίπου 12-20 mm με ένα ελάχιστο ύψος πορτοκαλί φλόγας. Στρίψτε το κομβίο ελέγχου υγραερίου πλήρως αριστερόστροφα για μια 
ρύθμιση  στο ελάχιστο. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσκολία με το άναμμα της ψησταριάς υγραερίου και εφόσον έχετε ακολουθήσει τα 
παραπάνω βήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για περαιτέρω συμβουλές.

Εάν η αυτόματη έναυση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αφαιρέστε την ψησταριά και τον  διαχύτη  θερμότητας (εστία), και στρίψτε τη βαλβίδα αριστερόστροφα 
στους 90°C ώστε να ανάψει με το αναφλεκτήρα BBQ σε απόσταση 5 mm από την εστία καύσης. Αντικαταστήστε την ψησταριά και το διαχύτη θερμότητας 
(εστία) φορώντας υποχρεωτικά πυρίμαχα και ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η εστία εξακολουθεί να μην ανάβει, στρίψτε το κομβίου ελέγχου της εστίας στην θέση " OFF" και περιμένετε 5 λεπτά προκειμένου να αφήσετε 
να καθαρίσει από υγραέριο πριν προσπαθήσετε εκ νέου. 

EL
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Αποθήκευση
Η φιάλη αερίου πρέπει να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενους χώρους και πρέπει να αποσυνδέεται από την ψησταριά υγραερίου όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και μακριά από οποιεσδήποτε πηγές ανάφλεξης πριν επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε τη φιάλη αερίου από την 
ψησταριά  υγραερίου Όταν χρησιμοποιείτε την ψησταριά υγραερίου μετά από μια περίοδο αποθήκευσής της, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει έλεγχο 
για διαρροές και ελέγξτε για τυχόν εμπόδια  στις εστίες κ.λπ. Επίσης, ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού προκειμένου να βεβαιώνεται ότι η ψησταριά 
υγραερίου είναι ασφαλής. Εάν η ψησταριά υγραερίου αποθηκεύεται σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χώροι κάτω από το μπροστινό πλαίσιο 
είναι απαλλαγμένοι από τυχόν εμπόδια. Η περιοχή αυτή πρέπει να διατηρείται ελεύθερη, καθώς κάθε παρεμπόδιση στο σημείο αυτό μπορεί να επηρεάσει 
τη ροή του αέρα καύσης ή εξαερισμού.

Οδηγίες καθαρισμού
Συνιστάται συντήρηση κάθε 90 μέρες για την ψησταριά υγραερίου αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να την συντηρείτε μια φορά τον χρόνο. Συντηρώντας 
την ψησταριά σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής της. Η ψησταριά μπορεί να καθαριστεί εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια, αρκεί 
να ακολουθήσετε τις τυπικές  καθαρισμού.

Eπίλυση αναδυόμενων προβλημάτων
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αποτροπή / Επίλυση προβλήματος

Διαρροή υγραερίου από θραυσμένο, κομμένο, 
καμμένο εύκαμπτο σωλήνα. 

Κατεστραμμένος εύκαμπτος 
σωλήνας. 

Κλείστε την παροχή υγραερίου στη φιαλή εάν ο 
εύκαμπτος σωλήνας είναι κομμένος ή έχει υποστεί 
ρωγμές και αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα. 
Εξετάστε τη σύνδεση του  ρυθμιστή (βαλβίδας).

        Διαρροή υγραερίου από  την φιάλη.        Μηχανική αστοχία λόγω κακού χειρισμού ή 
αδράνειας. Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης.

             Διαρροή υγραερίου από  την βαλβίδα 
φιάλης.

Αστοχία, κακός χειρισμός βαλβίδας φιάλης ή 
μηχανική αστοχία.

Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης. Επιστρέψτε την 
φιάλη στον προμηθευτή.

Διαρροή υγραερίου μεταξύ της φιάλης 
υγραερίου και της σύνδεσης ρυθμιστή.

Κακή εγκατάσταση, χαλαρή σύνδεση, αστοχία 
στεγανοποιητικής διάταξης. 

Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης, αφαιρέστε τον 
ρυθμιστή από την φιάλη και ελέγξτε οπτικά την 

στεγανοποιητική διάταξη για τυχόν ζημία.

Φωτιά εξέρχεται από τον πίνακα ελέγχου/
χειριστήριο.

Φωτιά στο τμήμα φλογοσωλήνων της 
ψησταριάς λόγω εν μέρει φραξίματος

Γυρίστε τα κομβία στην θέση off και στρέψτε την 
βαλβίδα της φιάλης στην θέση κλεισίματος.Αφού 
σβήσει η φωτιά και η ψησταριά κρυώσει, αφαιρέστε 
την εστία/τις εστίες και ελέγξτε για την υπάρξη 
ιστών/φωλιάς αράχνης ή σκουριάς και λάβετε μέτρα 
αφαίρεσης αυτών.

Φωτιά στο γράσο ή μεγάλες φλόγες πάνω 
από την επιφάνεια ψησίματος. 

Υπερβολική συγκέντρωση γράσου στα σημεία 
εστιών/εστίας.

Κλείστε την φιάλη. Αφήστε το καπάκι ανοικτό ώστε 
να εξασθενήσουν σταδιακά οι φλόγες και τελικά να 
σβήσουν. Αφού κρυώσει η συσκευή καθαρίστε από 
συσσωματώματα τροφής και υπέρμετρη ποσότητα 
γράσου από όλες τις επιφάνειες.

Η εστία δεν ανάβει με την χρήση του 
αναφλεκτήρα.

       Μηχανικά Αίτια (σχετικά με το υγραέριο).

1. Προσπαθείτε να ανάψετε λάθος εστία. 1. Δείτε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου 
(χειριστήριο). 

2. Η εστία δεν συνεργάζεται με την βαλβίδα 
ελέγχου.

2. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες είναι τοποθετημένες 
εντός των φλογοσωλήνων. 

3. Εμπόδιο στην εστία. 
3. Βεβαιωθείτε ότι οι φλογοσωλήνες δεν 
εμποδίζονται από ιστούς αράχνης ή άλλο τυχόν 
εμπόδιο.

4. Δεν υπάρχει ροή υγραερίου.

4. Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη υγραερίου δεν έχει 
αδειάσει. Εάν η φιάλη υγραερίου δεν είναι άδεια, 
εξετάστε για ξαφνική πτώση πίεσης στην ροή του 
υγραερίου. 

Η εστία δεν ανάβει με την χρήση 
αναφλέκτηρα.

Ηλεκτρικά Αίτια

1. Σπασμένο ηλεκτρόδιο, ρωγμή στο 
ηλεκτρόδιο, σπινθήρες   στο σημείο θραύσης.
2. Το άκρο ηλεκτροδίου δεν είναι 
τοποθετημένο στην κατάλληλη θέση.
3. Καλώδιο ή/και ηλεκτρόδιο καλυμμένο με 
υπολείμματα μαγειρικής.
4. Τα καλώδια έχουν χαλαρή σύνδεση ή 
είναι αποσυνδεδεμένα.
5. Το καλώδιο βραχυκυκλώνεται (σπινθηρίζει) 
μεταξύ του αναφλεκτήρα και του ηλεκτροδίου.
6. Το κομβίο πίεσης κολλάει στην κάτω θέση 
δημιουργώντας σπινθήρα μεταξύ αναφλεκτήρα 
και ηλεκτροδίου.  

1. Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.
2. Το άκρο του ηλεκτροδίου θα πρέπει να κατευθύνεται 
προς την οπή θύρας στην εστία. Η απόσταση θα 
πρέπει να είναι 1/8” to 3/16”.
3. Kαθαρίστε το καλώδιο ή το ηλεκτρόδιο με 
οινόπνευμα και καθαρό πανάκι.
4. Επανασυνδέστε τα καλώδια ή αντικαταστήστε το 
συγκρότημα ηλεκτροδίου/καλωδίου.
5. Αντικαταστήστε το καλώδιο αναφλεκτήρα.
6. Αντικαταστήστε τον αναφλεκτήρα και επιθεωρήστε 
την μόνωση του καλώδιου τις συνδέσεις. 
Αντικαταστήστε τα καλώδια εάν έχει φθαρεί η 
μόνωση.

EL
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Εάν το όποιο τυχόν αναδυόμενο τεχνικό πρόβλημα δεν επιλυθεί με τη συνδρομή των ως άνω πληροφοριών, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή/
αρμόδιο τεχνικό αντιπρόσωπο.

α. Ενεργοποιήστε την/τις εστίες για 15 έως 20 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν καίει υπερβολικά πριν συνεχίσετε.
β. Oι σχάρες πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά με εμβάπτιση και πλύσιμο σε σαπουνόνερο.
γ. Οι εσωτερικές επιφάνειες του καλύμματος της ψησταριάς πρέπει επίσης να πλένονται με ζεστό σαπουνόνερο. Χρησιμοποιήστε συρματόβουρτσα, 
ατσαλόσυρμα ή σφουγγάρι λείανσης προκειμένου να αφαιρέσετε τα σημεία με επίμονες ακαθαρσίες.
δ. Ελέγχετε περιοδικά την εστία προκειμένου να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν έντομα ή αράχνες τα οποία μπορεί να φράξουν το σύστημα υγραερίου, 
εκτρέποντας τη ροή του υγραερίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει τους σωλήνες venturi στην εστία ιδιαιτέρως προσεκτικά και διασφαλίστε ότι δεν 
υπάρχουν εμπόδια. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο καθαρισμού σωλήνων προκειμένου να  καθαρίσετε τους σωλήνες venturi.
ε. Οποιεσδήποτε μετατροπές της συσκευής αυτής μπορεί ενδεχομένως να καταστούν επικίνδυνες και δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση.

Συμβουλές ασφάλειας για την ψησταριά υγραερίου
Τοποθετήστε την ψησταριά υγραερίου σε μια ασφαλή επίπεδη επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα στοιχεία, όπως ξύλινοι φράκτες ή προεξέχοντα 
κλαδιά δέντρων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ψησταριά υγραερίου σε εσωτερικό χώρο.  Μόλις ανάψει η ψησταριά μην την μετακινείτε και 
μην την αφήνετε χωρίς στοιχειώδη επίβλεψη. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα σε ασφαλή απόσταση από την ψησταριά υγραερίου.
Nα έχετε έναν πυροσβεστήρα σε ετοιμότητα. Η ψησταριά υγραερίου γίνεται  καυτή όταν χρησιμοποιείται, συνεπώς να χειρίζεστε τα καπάκια 
με την συνδρομή γαντιών. Βεβαιωθείτε ότι η ψησταριά υγραερίου έχει κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε. Χρήση προβλέπεται 
μόνο σε εξωτερικούς χώρους! Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την ψησταριά υγραερίου.Συγκεκριμένα τμήματα της ψησταριάς 
υγραερίου μπορεί να καταστούν ιδιαιτέρως καυτά. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά! Μην μετακινείτε τη ψησταριά υγραερίου κατά τη χρήση. 
Απενεργοποιήστε την παροχή υγραερίου στη φιάλη μετά τη χρήση. Οποιαδήποτε  μετατροπή της συσκευής μπορεί να είναι επικίνδυνη και 
ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται. Συντήρηση/Service: να επισκέπτεσθε τον τοπικό προμηθευτή προκειμένου για εργασίες συντήρησης/service. 

Η εστία δεν ανάβει. 
1. Δείτε τα ζητήματα περί υγραερίου στην 
προηγούμενη σελίδα.
2. Ακατάλληλη μέθοδος έναυσης. 

1. Δείτε στο κεφάλαιο χρήσης και φροντίδα το 
αντίστοιχο εδάφιο "Έλεγχος έναυσης υγραερίου".

Ξαφνική πτώση της ροής υγραερίου 
ή χαμηλή φλόγα. 

1. Υψηλή συγκέντρωση γράσου/λιπαντικού.
2. Υπερβολική ποσότητα λίπους στο κρέας. 
3. Υπερβολική θερμοκρασία ψησίματος. 

1. Καθαρίστε τις εστίες και το εσωτερικό της 
ψησταριάς.

2. Περιορίστε το λίπος του κρέατος πριν το ψήσιμο.
3. Μειώστε την θερμοκρασία ψησίματος. 

Οι φλόγες ξεφεύγουν από τα συνήθη όρια 
τους.

1. Δυνατός άνεμος. 
2. Χαμηλώστε την παροχή υγραερίου. 
3. Απελευθέρωση βαλβίδας έγχυσης περίσσειας 
ροής.

1.Γυρίστε την ψησταριά προς τον άνεμο ή αυξήστε 
το ύψος φλόγας.

2.Γεμίστε ξανά την φιάλη υγραερίου. 
3.Δείτε την ως άνω  περίπτωση "απότομη πτώση 

ροής υγραερίου".

Επίμονη φωτιά λόγω λίπους. Λίπος έχει παγιδευτεί λόγω υπερσυγκέντρωσης 
τροφής περί του συστήματος καύσης.

Γυρίστε τα κομβία στην θέση OFF. Kλείστε την 
παροχή υγραερίου στην φιάλη. Αφήστε το καπάκι 

στην θέση του αφήστε την φωτιά να σβήσει μόνη 
της. Όταν κρυώσει η ψησταριά, αφαιρέστε το λίπος  

και καθαρίστε τα αντίστοιχα τμήματα όπως 
απαιτείται. 

Aναστροφή φλόγας /
Φωτιά στους φλογοσωλήνες.

Η εστία και οι φλογοσωλήνες 
έχουν μπλοκάρει. 

Γυρίστε τα κομβία στην  θέση OFF, καθαρίστε την 
εστία και/ή του φλογοσωλήνες. Δείτε επιπροσθέτως 

το σχετικό εδάφιο περί καθαρισμού. 
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