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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη
συναρμολόγηση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη
συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα ρεύματος.

3. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής, όπως
χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται με ένα κύκλωμα που ανάβει και σβήνει τακτικά από το
βοηθητικό πρόγραμμα. Η συσκευή πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένη στην πρίζα.

4. Συσκευή μόνο για οικιακή χρήση.
5. Καθαρίστε και αποθηκεύστε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται

στην ενότητα Καθαρισμός και αποθήκευση.
6. ΠΑΝΤΑ σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος:

• Εάν δεν λειτουργεί σωστά
• Εάν υπάρχει ένας ασυνήθιστος ήχος κατά τη χρήση
• πριν την αποσυναρμολόγηση της συσκευής
• πριν τον καθαρισμό
• όταν δεν χρησιμοποιείται

7. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε το βύσμα
και όχι το καλώδιο.

8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομο που είναι
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και εφόσον οι οδηγίες ασφαλείες έχουν και
ακολουθηθούνται όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν
καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση.

9. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
10. Το σταθερό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο

σημείο συντήρησης.
11. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες

και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που μπορεί να βλάψει τη συσκευή ή το καλώδιο της.
12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με καυτά ή αιχμηρά στοιχεία.
13. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που εμφανίζονται

σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό, ούτε χειρίζεστε / το

χρησιμοποιείτε με υγρό ή βρεγμένο χέρι.
15. Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν λειτουργεί.
16. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει καταστραφεί ή η

συσκευή έχει σπάσει.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση. Ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει
την ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

3Εγχειρίδιο χρήσης

GR

21Owner’s manual

EN



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

17. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο και
εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει τη συσκευή. Ποτέ μην αποσυναρμολογήσετε
αυτή τη συσκευή.

18. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα.
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• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θέση με καλό εξαερισμό.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή υλικά.
• Η συσκευή θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. Μην το αγγίζετε με τα

χέρια σας. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια, χειρολαβές και κουμπιά που παρέχονται.
• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε ανώμαλη επιφάνεια, ευαίσθητες επιφάνειες

τραπεζιών ή κοντά σε τοίχους και κουρτίνες. Ποτέ μην το τοποθετείτε απευθείας σε άλλη
πηγή θερμότητας ή πάνω σε άλλη ηλεκτρική συσκευή.

• Μην περιστρέφετε ή τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή, καθώς
αυτό μπορεί να προκαλέσει αποδυνάμωση και διάσπαση της μόνωσης, ιδίως στη θέση
στην οποία εισέρχεται στη μονάδα.

• Μην τοποθετείτε σκεύη ή παρόμοια αντικείμενα στην πέτρα.
• Χρησιμοποιήστε σκεύη ειδικά σχεδιασμένα για μη κολλητικές επιφάνειες για να

αποφύγετε το ξύσιμο. Ποτέ μην αφαιρείτε το φαγητό με μεταλλικά σκεύη κουζίνας.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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1. Κουμπί θερμοκρασίας
2. Χρονοδιακόπτης
3. “Έτοιμο”φως
4. Λαβές

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο, στεγνό και σταθερό πάγκο.
2. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου.
3. Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη θέση 3. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει.

Σημείωση: Μια μικρή ποσότητα καπνού μπορεί να εμφανιστεί όταν ο φούρνος
θερμαίνεται για πρώτη φορά. Είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.

4. Πάντοτε επιτρέπετε στη συσκευή να προθερμανθεί για περίπου 10 λεπτά με το άνω
κάλυμμα κλειστό πριν από την έναρξη της χρήσης.

5. Τοποθετήστε το φτυάρι ψησίματος πίτσας (περιλαμβάνονται στη συσκευασία) σε μια
επίπεδη επιφάνεια και πασπαλίστε με μεγάλη ποσότητα αλευριού το φτυάρι, εάν
χρησιμοποιείτε φρέσκια ζύμη πίτσας. Αυτό θα δώσει τη ζύμη μια τραγανή επιφάνεια και
θα βεβαιωθείτε ότι η ζύμη δεν κολλά στο φτυάρι. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο
αλεύρι στην πέτρα λίγο πριν τοποθετήσετε την πίτσα στην πέτρα, ειδικά αν χρησιμοποιείτε
φρέσκια ζύμη.

6. Τοποθετήστε την πίτσα στο φτυάρι και στη συνέχεια προσθέστε τη γέμιση. Μην
χρησιμοποιείτε υπερβολική γέμιση στην πίτσα. Για να αποφύγετε την καύση της πίτσας,
μην αφήνετε την γέμιση να έρθει σε επαφή με το στοιχείο θέρμανσης.

7. Ανοίξτε το κάλυμμα, σηκώστε το φτυάρι και τοποθετήστε την πίτσα στην προθερμασμένη
πέτρα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην προσθέτετε λάδι στην πέτρα. Τοποθετήστε την πίτσα απευθείας
στην πέτρα που δεν έχει υποστεί κατεργασία. Η επιφάνεια της πέτρας θα σκουραίνει μετά
από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, το οποίο είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει
το αποτέλεσμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η πέτρα είναι πολύ ζεστή. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το φτυάρι πριν
κλείσετε το επάνω κάλυμμα. Το περίβλημα της συσκευής θα είναι πολύ ζεστό κατά τη
χρήση. Αγγίξτε μόνο την πλαστική λαβή όταν ανοίγετε και κλείνετε το κάλυμμα.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν χειρίζεστε τη συσκευή.

8. Ρυθμίστε το χρονόμετρο περιστρέφοντας το κουμπί χρονοδιακόπτη στην επιθυμητή
θέση. Μία ειδοποίηση θα ακουστεί μόλις τελειώσει ο χρόνος που ρυθμίσατε. Λάβετε
υπόψη ότι ο χρονοδιακόπτης χρησιμοποιείται μόνο για να αναφέρει ο χρήστης ότι ο
χρόνος τελείωσε αλλά δεν μπορεί να αποσυνδέθει από το δίκτυο τροφοδοσίας. Είναι μόνο
για λειτουργία ειδοποίησης.

9. Επειδή όλες οι πίτσες απαιτούν διαφορετικό χρόνο ψησίματος ανάλογα με το πάχος της
ζύμης και το γέμισμα, να ελέγχετε το αποτέλεσμα του ψησίματος της πίτσας μετά από
μερικά λεπτά ανοίγοντας προσεκτικά το επάνω κάλυμμα. Συνεχίστε τη διαδικασία
μαγειρέματος έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εάν η πίτσα ψήνεται πολύ
γρήγορα, μειώστε τη θερμοκρασία. Εάν η πίτσα ψήνεται πολύ αργά, αυξήστε τη
θερμοκρασία.

10. Όταν η πίτσα είναι έτοιμη, χρησιμοποιήστε το φτυάρι για να αφαιρέσετε την πίτσα και
αφήστε το επάνω κάλυμμα να παραμείνει ανοιχτό για λίγα λεπτά μέχρι να ανάψει το
λαμπάκι. Στη συνέχεια μπορεί να τοποθετηθεί μια νέα πίτσα στην πέτρα.

Σημείωση:Μην κόβετε την πίτσα ενώ είναι ακόμα τοποθετημένη στην πέτρα, καθώς αυτό
μπορεί να βλάψει την πέτρα.

11. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς. Στη
συνέχεια, καθαρίστε το όπως περιγράφεται στην ενότητα Καθαρισμός και συντήρηση
παρακάτω.



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πάντα σιγουρευτείτε ότι η φωτεινή ένδειξη είναι ενεργοποιημένη πριν
τοποθετήσετε την τροφή στην πέτρα. Αν η λυχνία έχει σβήσει, ανοίξτε το επάνω κάλυμμα
για περίπου 4 λεπτά μέχρι να ανάψει η λυχνία.

• ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ
Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: 1
Συμβουλή: Αφήστε τη κατεψυγμένη πίτσα να λιώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 10-15
λεπτά πριν από το μαγείρεμα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην παραπάνω ενότητα για την προετοιμασία της
πίτσας. Ανατρέξτε στη συσκευασία για να ρυθμίσετε τον κατάλληλο χρόνο ψησίματος.
Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα. Συνεχίστε τη διαδικασία μαγειρέματος έως ότου
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣΜΠΑΓΚΕΤΕΣ
Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας:1
Τοποθετήστε τις μπαγκέτες (2-3 κομμάτια) στην πέτρα, κρατώντας μια απόσταση μεταξύ τους.
Ανατρέξτε στη συσκευασία για να ρυθμίσετε τον κατάλληλο χρόνο ψησίματος. Ελέγχετε
τακτικά το αποτέλεσμα ροδίσματος. Όταν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα ροδίσματος,
καλύψτε τις μπαγκέτες με αλουμινόχαρτο και ψήστε λίγο περισσότερο.

1. Αφαιρέστε τη βίδα στο δεξί πόδι της συσκευής. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Μετακινήστε προσεκτικά τα καλώδια στην πλευρά για να βγάλετε μια άλλη βίδα.

Αφαιρέστε το. Το δακτύλιο θα χαλαρώσει.
3. Αφαιρέστε την πέτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι ή άλλο παρόμοιο

εργαλείο για να το σηκώσετε εάν είναι πολύ δύσκολο να το αφαιρέσετε με το χέρι.
4. Αφαιρέστε το πίσω δακτύλιο από την πέτρα. Ομοίως με την προηγούμενη, χρησιμοποιήστε

ένα κατσαβίδι για βοήθεια.
5. Πάρτε μια νέα πέτρα και στερεώστε το πίσω δακτύλιο στην άκρη του.
6. Τοποθετήστε τη νέα πέτρα μέσα στο κάτω περίβλημα, ενώ ο πίσω δακτύλιος ευθυγραμμίζεται

στο πίσω μέρος της συσκευής.
7. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος ταιριάζει σφιχτά στην πέτρα.
8. Στερεώστε το δακτύλιο με τη βίδα.
9. Επανατοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σφίγγοντας τη βίδα.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από τον
καθαρισμό. Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή ενώ είναι ακόμα συνδεδεμένη στο ρεύμα.

• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν καθαρίσετε.
• Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο της σε νερό ή άλλο υγρό.

• Καθαρίστε την πέτρα μετά από κάθε χρήση.
• Μην αφήνετε την πέτρα να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά ενώ είναι ακόμα ζεστή,

καθώς μπορεί να σπάσει η πέτρα.
• Ξύστε τυχόν υπολείμματα με σπάτουλα ή παρόμοιο εργαλείο.
• Σκουπίστε την πέτρα με ένα υγρό πανί όταν η πέτρα είναι εντελώς κρύα.

• Όταν το περίβλημα είναι εντελώς κρύο, σκουπίστε το με ένα υγρό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε διαβρωτικά μέσα καθαρισμού.
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Ελληνικά
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που
αναγράφεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να διατίθεται μαζί με άλλα οικιακά
απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την
ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για
την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν
είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης
για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή
ανακύκλωση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλα εμπορικά απόβλητα για
απόρριψη.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για την LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κύρια χαρακτηριστικά

Δύο θερμαντικά στοιχεία
Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου
Φως όταν είναι έτοιμη η πίτσα
Θερμαινόμενες λαβές
Προστασία υπερθέρμανσης

Τεχνικά δεδομένα

Επιφάνεια μαγειρέματος: πέτρα
Θερμοκρασία: 200°C/ 300°C/ 350°C/ 400°C
Χρονοδιακόπτης: 1 λεπτό / 2 λεπτά / 3 λεπτά / 4 λεπτά / 5 λεπτά
Διάμετρος πέτρας: 32 εκ
Μέγιστη ισχύς: 1200W
Τροφοδοσία: 220 ~ 240 V; 50/60 Hz
Σε σύνολο: δύο χαλύβδινες φλούδες

Φυσικές παράμετροι

Βάρος: 5 κιλά
Διαστάσεις: 320x205x360 mm
Μήκος καλωδίου: 1 m
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