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Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα 

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. 

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. 

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να 

διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. 

Ευχαριστούμε πολύ!  

www.telemax.gr                                                                 

2310-417494 & 2310427867 

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)            
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1. Επαφή θερμοστάτη. 

2. Επιλογέας θερμοκρασίας. 

3. Ενδεικτική λυχνία. 

4. Βάση. 

5. Πλάκα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για 

πρώτη φορά και κρατήστε το για μελλοντικές χρήσεις. 

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και 

άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 

γνώση εάν τους έχει δοθεί κατάλληλη επίβλεψη ή οδηγία σχετικά με την ασφάλεια 

των συσκευών και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν. 

• Φυλάσσετε όλες τις πλαστικές σακούλες και τα εξαρτήματα συσκευασίας μακριά 

από παιδιά. Είναι επικίνδυνο. 

• Μην συνδέεστε στο δίκτυο χωρίς να ελέγχετε εάν η τάση στη συσκευή και αυτό του 

σπιτιού σας είναι τα ίδια. 

• Βεβαιωθείτε ότι το φις διαθέτει επαρκή γείωση. 

• Μην αφήνετε χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια. 

• Προσέξτε το καλώδιο να μην αγγίζει τυχόν καυτά μέρη. 



• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά 

από τα παιδιά. 

• Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά άνω των 8 ετών. 

• Να τοποθετείτε πάντα σε επιφάνεια αντοχής στη θερμότητα. 

• Κρατήστε το μακριά από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά. 

• Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. 

• Να χρησιμοποιείτε πάντα με την παρεχόμενη υποδοχή. Μην χρησιμοποιείτε άλλο 

τύπο. 

• Συνδέστε το ρεύμα μόνο εάν είναι συνδεδεμένο στη σχάρα. 

• ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην βυθίζετε το βύσμα με το καλώδιο σε νερό ή οποιοδήποτε 

άλλο υγρό.  

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή 

ξεχωριστό σύστημα τηλεχειριστηρίου. 

• Για να αποσυνδέσετε τραβήξτε από το φις, ποτέ από το καλώδιο. 

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πραγματοποιούνται από τους ενήλικες, δεν 

μπορούν να γίνουν από παιδιά χωρίς καμία επίβλεψη, εκτός εάν είναι άνω των 8 

ετών και είναι κάτω από εποπτεία. 

• Εάν το καλώδιο έχει να υποστεί φθορά, πρέπει να το αλλάξετε στο 

εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. 

• Μην τοποθετείτε κατεψυγμένα τρόφιμα πάνω από την τερακότα ενώ είναι 

ζεστή. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Πριν τη χρήση για πρώτη φορά, καθαρίστε τη σχάρα με ένα υγρό πανί. Στη 

συνέχεια, στεγνώστε προσεκτικά και απλώστε λίγο λάδι με ένα πανί ή ρολό κουζίνας. 

• Πριν από κάθε χρήση ρίξτε λίγο λάδι στη σχάρα. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. 

• Ο δίσκος (7) πρέπει να είναι στη θέση του, διαφορετικά, οι χυμοί και το λίπος που 

προκύπτουν από το μαγείρεμα θα χυθούν στην επιφάνεια. 

• Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε κλίση στη σχάρα διευκολύνοντας τη συλλογή 

λίπους και λιπών. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε το στήριγμα προς τα πάνω (5) μέχρι 

το τέλος και παραμένοντας σε αυτήν τη θέση, αφήστε τη σχάρα στην επιφάνεια. 

• Τοποθετήστε το βύσμα (1) στη βάση (4), έχοντας υπόψη ότι ο επιλογέας 

θερμοκρασίας (2) είναι στην θέση μηδέν (0). 

• Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας (2) στην επιθυμητή θέση, ανάλογα με τον τύπο 

τροφής που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιώντας ως αναφορά την 

επιλεγμένη θερμοκρασία της θέσης του φωτός (3). 

Πρώτον, συνιστάται να τοποθετήσετε τον επιλογέα στην υψηλότερη θέση του, να 

αφήσετε τη σχάρα να φτάσει, το συντομότερο στην θερμοκρασία. Μετά από αυτό 

μπορείτε, αν το θεωρείτε βολικό, να αλλάξετε τον επιλογέα θέση. 

• Συνδέστε το δίκτυο. Η ενδεικτική λυχνία (3) θα ανάψει. Όταν η  λυχνία σβήσει η 

σχάρα θα έχει φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. 

• Περιμένετε περίπου 25-30 λεπτά για να αφήσετε την επιφάνεια να φτάσει στη 

σωστή θερμοκρασία. 

• Στη συνέχεια, ρίξτε λίγο λάδι στην τερακότα και τοποθετήστε το φαγητό. 

• Να χρησιμοποιείτε πάντα σκεύη ανθεκτικά στη θερμότητα για να μετακινήσετε ή να 

αναποδογυρίσετε το φαγητό.  

• Σας συνιστούμε να μην τοποθετείτε μεγάλα κατεψυγμένα κομμάτια στην επιφάνεια 



της τερακότας όταν είναι ζεστή. 

• Η πλάκα τερακότα θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ενέργεια, αφού 

απενεργοποιήσετε τη σχάρα, θα παραμείνει ζεστή  για λίγο, ώστε να μπορείτε να 

συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη πλάκα και να τελειώστε το μαγείρεμα. Μπορείτε 

επίσης να φέρετε τη πλάκα στο τραπέζι για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα ή 

διατηρώντας ζεστό το φαγητό. 

• Χρησιμοποιείτε πάντα ξύλινα σκεύη για να μετακινήσετε ή να αναποδογυρίσετε το 

φαγητό. Η χρήση πιρουνιών ή άλλων μεταλλικών σκευών μπορεί να γρατσουνίσει 

την επιφάνεια. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

• Πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και 

αφαιρέστε το βύσμα από τη βάση του. 

• Μην αφήνετε να κρυώσει η τερακότα. Είναι πιο εύκολο να καθαριστεί όταν είναι 

ακόμα ζεστή. 

• Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταλλικό καθαριστικό ή 

σπάτουλα και λίγο σαπούνι. Προσοχή όταν κάνετε αυτήν τη λειτουργία επειδή η 

θερμοκρασία της τερακότας μπορεί να είναι υψηλή. 

• Ποτέ μην καθαρίζετε την καυτή τερακότα με κρύο νερό. Θα μπορούσε να 

προκαλέσει θερμικό σοκ και το σπάσιμο της τερακότας. 

• Όλα τα εξωτερικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα βρεγμένο πανί. 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος 

περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται 

στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 

Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή. 

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ  ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το 
δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».  
 

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα! 

 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί 

μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς 

κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για 

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή 

με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349 

 

 


