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ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ  DBS-01 

Αγαπητέ πελάτη: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή για 

να αποφύγετε ζημιές λόγω εσφαλμένης χρήσης. Διαβάστε  ιδιαίτερα προσεκτικά τις οδηγίες 

ασφαλείας .  

Οδηγίες ασφαλείας 

Προσοχή: Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.Εάν το καλώδιο 

τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 

αντιπρόσωπό του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

Μέγιστο βάρος της κενής συσκευής: 13 κιλά 

Η εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή η εσφαλμένη χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε 

σοβαρή ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό ανθρώπων. Η συσκευή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Ο κατασκευαστής δεν 

φέρει καμία ευθύνη για ζημιά λόγω εσφαλμένης λειτουργίας και εσφαλμένης χρήσης. 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και το βύσμα δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Σε 

περίπτωση που η συσκευή πέσει αθέλητα σε νερό, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την 

ηλεκτρική πρίζα και ελέγξτε τη συσκευή από πιστοποιημένο επαγγελματία. Η μη 

συμμόρφωση με αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο της ζωής. Μην επιχειρήσετε ποτέ να 

ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα της συσκευής. Μην εισάγετε αντικείμενα στο περίβλημα 

της συσκευής. Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Ελέγχετε τακτικά το 

βύσμα και το καλώδιο για τυχόν ζημιές. Εάν το βύσμα ή το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, 

επισκευάστε το από πιστοποιημένη εταιρεία επισκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή 

αφού έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Να το ελέγξετε από 

πιστοποιημένη εταιρεία επισκευής και να το επισκευάσετε, εάν είναι απαραίτητο. Μην 

επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο 

της ζωής. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν αγγίζει αιχμηρά ή θερμά αντικείμενα και 

κρατήστε το μακριά από ανοιχτή εστία φωτιάς. Εάν θέλετε να τραβήξετε το βύσμα από την 

ηλεκτρική πρίζα, πιάστε πάντα το ίδιο το βύσμα και μην το τραβήξετε ποτέ από το καλώδιο. 

Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν μπορεί να τραβήξει το καλώδιο (ή το καλώδιο επέκτασης) κατά 

λάθος ή να το ξεπεράσει. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ψήσιμο 

πιτσών και άλλων προϊόντων χωρίς λιπαρά. Παρακολουθείτε συνεχώς τη συσκευή ενώ τη 

χρησιμοποιείτε. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν εσφαλμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. 

Επομένως, μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να χρησιμοποιούν οικιακές συσκευές χωρίς 

επίβλεψη ενηλίκου. Πάντα να τραβάτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα εάν η συσκευή 

δεν χρησιμοποιείται, και να το κάνετε πάντα πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Κίνδυνος! Όσο το 

βύσμα είναι στην πρίζα, η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τάση δικτύου. 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τραβήξετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα. Μην 

μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο. 
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Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν αγγίζει κανένα θερμό στοιχείο κατά 

τη χρήση της συσκευής. 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 

γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 

άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του 

Προετοιμασία για πρώτη χρήση 

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, 

επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας και ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας 

 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά 

προϊόντα. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο ανά 

πάσα στιγμή. 

ΧΡΗΣΗ  

 Τοποθετήστε το βύσμα σε γειωμένη πρίζα. 

 Τοποθετήστε τα προϊόντα στο πλέγμα και τοποθετήστε το άλεσμα στο φούρνο. 

 Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο ψησίματος.  

 Ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ψησίματος. 

 Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε 

το βύσμα από την πρίζα. 

 Προσοχή! Το πλέγμα και άλλα μέρη της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν κατά τη 
λειτουργία της συσκευής 

 Προσοχή! Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αγγίξετε 

 Καθαρισμός και συντήρηση  

Αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή. 
Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί (νερό με ήπιο καθαριστικό)                                
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.                                         
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε επιθετικά προϊόντα καθαρισμού ή προϊόντα καθαρισμού. Μην 
χρησιμοποιείτε αιχμηρά και μυτερά αντικείμενα, ή βενζίνη ή διαλύτες!                    
Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και υγρό πλυσίματος πιάτων, εάν είναι απαραίτητο. Μην 
χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού. 
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Eγγύηση 

Οποιοδήποτε ελάττωμα που επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής και το οποίο 
εκδηλώνεται εντός ενός έτους από την αγορά της συσκευής θα αποκατασταθεί χωρίς 
κόστος, αν και η επισκευή ή η αντικατάσταση κατά τη διακριτική ευχέρεια παρέχεται, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συσκευή χρησιμοποιήθηκε και συντηρήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 
και δεν αντιμετωπίστηκε λανθασμένα ή κατάχρηση με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό δεν θίγει 
κανένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν η εγγύηση ισχύει, αναφέρετε πού και πότε 
αγοράσατε τη συσκευή και συμπεριλάβετε την απόδειξη της αγοράς (π.χ. απόδειξη ταμείου 
ή τιμολόγιο) 

Λόγω της πρόθεσής μας να αναπτύσσουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, διατηρούμε το 
δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος, της συσκευασίας και της τεκμηρίωσης χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση. 

 

Όταν η συσκευή είναι φθαρμένη, απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που 
ισχύουν εκείνη τη στιγμή. 


