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OptiGrill
Snacking & Baking

OptiGrill+
OptiGrill Smart

GC71 xx
GC73 xx
GR71 xx
GO71 xx

series

Compatible with:
Compatible avec :
Kompatibel mit:
Geschikt voor:
Kompatible med:
Kompatibel med:

Kompatibel med:
Yhteensopivuus:
Compatible con:
Compatível com:
Compatibile con:
Συμβατό με:

Совместим с:
Сумісний з:
Uyumlu olduğu cihazlar:
امتوافقة مع:
سازگار با:
Kompatybilność z:

호환 가능:
互換品：
ใช้งานได้กับ:
Kompatibilní s:
Kompatibilné s:
Kompatibilitás:

Models:
Modèles :
Modelle:
Modellen:
Standardcertifikater:
Modeller:

Modeller:
Mallit:
Modelos:
Modelos:
Modelli:
Μοντέλα:

Модели:
Моделі:
Modeller:
املوديالت:
مدل ها:
Modele:

모델:
機種：
รุ่น:
Modely:
Modely:
Típusok:
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Σύσταση για τη χρήση εξαρτημάτων Snacking & 
Baking  
• Πριν από την πρώτη χρήση, απομακρύνετε όλα τα υλικά της συσκευασίας, τα 

αυτοκόλλητα και τα εξαρτήματα από το εσωτερικό και το εξωτερικό των πλακών.
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες είναι κοινές για διάφορα μοντέλα, 

και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά.
• Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου εξαρτήματος Snacking & Baking 

και τις σχετικές συστάσεις.
• Ελέγξτε ότι και οι δύο πλευρές της επάνω πλάκας ψησίματος, όπως, και οι δύο πλευρές 

του εξαρτήματος Snacking & Baking είναι απολύτως καθαρές, πριν από τη χρήση.
• Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στις πλάκες ψησίματος και στο εξάρτημα Snacking 

& Baking, χρησιμοποιήστε τα μόνο με τη συσκευή για την οποία προορίζονται (π.χ. μην 
τα τοποθετείτε στο φούρνο, στην εστία γκαζιού ή την ηλεκτρική εστία, κτλ.).

• Βεβαιωθείτε πως οι πλάκες και το εξάρτημα Snacking & Baking είναι σταθερά, καλά 
τοποθετημένα και σωστά προσαρτημένα στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο πλάκες 
και εξαρτήματα Snacking & Baking που παρέχονται μαζί με τη συσκευή ή έχουν 
αγοραστεί από εγκεκριμένο κέντρο εξυπηρέτησης.

• Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στο εξάρτημα Snacking & Baking, χρησιμοποιείτε 
μόνο πλαστικά ή ξύλινα εργαλεία κουζίνας.

• Μην κόβετε ποτέ τρόφιμα απευθείας επάνω στο εξάρτημα Snacking & Baking.
• Μην τοποθετείτε το καυτό εξάρτημα Snacking & Baking σε νερό ή πάνω σε εύθραυστη 

επιφάνεια.
• Προκειμένου να διαφυλαχθούν οι αντικολλητικές ιδιότητες της επίστρωσης, μην το 

αφήνετε να ζεσταίνεται για μεγάλο διάστημα όταν είναι άδειο.
• Μην μεταχειρίζεστε ποτέ το εξάρτημα Snacking & Baking όταν είναι καυτό, παρά μόνο 

από τις χειρολαβές του.
• Μην θερμαίνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς τις 2 πλάκες ψησίματος ή με την επάνω πλάκα 

ψησίματος και το εξάρτημα Snacking & Baking.
• Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε τις πλάκες και το εξάρτημα Snacking & Baking, 

απλώστε λίγο λάδι πάνω στο εξάρτημα Snacking & Baking και, στη συνέχεια, σκουπίστε 
το με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

• Μην τοποθετείτε εργαλεία κουζίνας στις επιφάνειες μαγειρέματος της συσκευής.
• Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σφουγγάρι κουζίνας, καυτό νερό και υγρό 

απορρυπαντικό πιάτων για τον καθαρισμό των πλακών ψησίματος και του 
εξαρτήματος Snacking & Baking και, στη συνέχεια, να τα ξεπλύνετε καλά, έτσι ώστε να 
απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα. Στεγνώστε καλά με χαρτί κουζίνας.

• Μη χρησιμοποιήσετε σύρμα κουζίνας ή άλλα λειαντικά μέσα καθαρισμού για να 
καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της ψηστιέρας, παρά μόνο, νάιλον ή μη-μεταλλικά 
μέσα καθαρισμού. Σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς, μουλιάστε τις πλάκες ψησίματος 
σε καυτό νερό με υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

• Το εξάρτημα Snacking & Baking δεν αποτελεί σκεύος ψησίματος. Μην το χρησιμοποιείτε 
στον φούρνο ή σε άλλη πηγή θερμότητας, παρά μόνο με τη συσκευή σας.

• Μην θερμαίνετε το εξάρτημα Snacking & Baking με λάδι ή λίπος. Ενέχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
• Μην χρησιμοποιείτε το Snacking & Baking για καβούρδισμα.
• Μην εκτελείτε συνταγές με λάδι ή λίπος. Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί φριτέζα ή 

τηγάνι. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι κατάλληλη για τηγανητές πατάτες, ντόνατ ή άλλα 
γεύματα με λάδι ή λίπος.
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11. Ανοίξτε την ψηστιέρα και 
αφαιρέστε το εξάρτημα Snacking 
& Baking από τις χειρολαβές του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: καυτές επιφάνειες! 
Συνιστάται η χρήση γαντιών.

12. Το εξάρτημα Snacking & Baking 
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο 
πιάτων.
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