• TEPPANYAKI - ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ

Cod.: 90.386

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
1 – Βάζε
2 – πιιέθηεο πγξώλ
3 – Θεξκνζηάηεο
4 – Αληηθνιιεηηθή πιάθα
5 – Τπνδνρή ζεξκνζηάηε
6 – Θεξκναλζεθηηθέο ιαβέο

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Ιζρύο: 1800W
Σξνθνδνζία: 230V ~ 50Hz

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΕΙΑ
ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΡΙΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ ΣΗ
ΤΚΔΤΗ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ.
Γηαβάζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο πξνζεθηηθά, θαζώο ζαο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
αζθαιείαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε θαη ζαο βνεζνύλ λα απνθύγεηε
πηζαλά αηπρήκαηα.
Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ζηγνπξεπηείηε όηη ε ζπζθεπή είλαη άζηθηε, πξνζέρνληαο
ηδηαίηεξα ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο. Σα κέξε ηεο ζπζθεπαζίαο (πιαζηηθέο ζαθνύιεο,
πνιπζηπξέλην θ.η.ι.) δελ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ζε παηδηά γηα λα πξνζηαηεπηνύλ από
πεγέο πηζαλνύ θηλδύλνπ.
πληζηάηαη λα κελ πεηάηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ αιιά λα ηα
απνξξίπηεηε ζε εηδηθνύο ρώξνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν ζαο.
Πξηλ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζηγνπξεπηείηε όηη ε ηάζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα ηε
ζπζθεπή κε βάζε ηελ εηηθέηα ηεο.
Δάλ ην θηο ηεο ζπζθεπήο δελ ηαηξηάδεη ζηελ πξίδα, δώζηε ην γηα αληηθαηάζηαζε κόλν ζε
εμεηδηθεπκέλν ηερληθό, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίζεη επηπιένλ όηη ηα θαιώδηα ηεο πξίδαο είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ απνξξόθεζε ηζρύνο ηεο ζπζθεπήο ζαο.
Πνηέ κελ ηξαβήμεηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή.
ηγνπξεπηείηε όηη ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο δελ έξρεηαη πνηέ ζε επαθή κε θαπηέο ή
αηρκεξέο επηθάλεηεο. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ην θαιώδην έρεη ππνζηεί δεκηά. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν επηζθεπαζηή ή παξόκνηα εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ώζηε λα απνηξαπεί
νπνηαδήπνηε δεκηά.
πλδέζηε ηε ζπζθεπή απνθιεηζηηθά ζε ελαιιαζζόκελν ξεύκα.
Γεληθά, ε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηώλ γηα δηαθνξεηηθέο πξίδεο θαη/ή επεθηάζεηο δε
ζπληζηώληαη. Δάλ είλαη απαξαίηεην, παξαθαιώ ρξεζηκνπνηείζηε κόλν απινύο ή
πνιιαπινύο κεηαζρεκαηηζηέο θαη επεθηάζεηο ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο
ζε ηζρύ, εμαζθαιίδνληαο όηη ην όξην ηεο δπλαηόηεηαο απνξξόθεζεο πάλσ ζηνπο απινύο
κεηαζρεκαηηζηέο θαη ηηο επεθηάζεηο θαη ην αλώηαην όξην ηζρύνο πάλσ ζηνλ πνιιαπιό
κεηαζρεκαηηζηή δελ ππεξβαίλνληαη.
Απηή ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εηδηθή ηεο ρξήζε.
Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ζεσξείηαη αθαηάιιειε θαη θαη’ επέθηαζε επηθίλδπλε. Ο
θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθύςεη από αθαηάιιειε,

ιαλζαζκέλε ή απξόζεθηε ρξήζε.
Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν εγθαύκαηνο, ζπληζηάηαη λα μεηπιίμεηε πιήξσο ην θαιώδην
ηνπ ξεύκαηνο θαη λα βγάιεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα, όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη.
Πξηλ ην θαζάξηζκα απνζπλδέεηε πάληα ηε ζπζθεπή.
Γηα λα πξνζηαηεπηείηε από ειεθηξνπιεμία, κε βπζίδεηε ην θαιώδην, ην θηο ή νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζην λεξό ή ζε άιια πγξά.
Μελ θξαηάηε ηε ζπζθεπή κε βξεγκέλα ρέξηα ή πόδηα.
Μελ θξαηάηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πόδηα.
Μελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο όπσο βξνρή, άλεκν, ρηόλη, ραιάδη.
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε εθξεθηηθά, πνιύ εύθιεθηα πιηθά, αέξηα, θιόγεο,
ζπζθεπέο ζέξκαλζεο.
Μελ επηηξέπεηε ζε παηδηά, άηνκα κε αλαπεξία ή ζε νπνηνλδήπνηε άπεηξν ή ρσξίο
ηερληθή ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε. Η απζηεξή
επίβιεςε είλαη απαξαίηεηε όηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ή από παηδηά.
ηγνπξεπηείηε όηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε απηή ηε ζπζθεπή.
Εάλ απνθαζίζεηε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε άιιν ηε ζπζθεπή, θάληε ηελ κε
επηζθεπάζηκε θόβνληαο απιώο ην θαιώδηό ηεο αθνύ ην βγάιεηε από ηελ πξίδα.
Επίζεο κεηαηξέςηε ζε κε επηζθεπάζηκα όια ηα επηθίλδπλα κέξε, εηδηθά γηα παηδηά
πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παίμνπλ κε ηε ζπζθεπή.
ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ
 Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξώηε θνξά, πιύλεηε ηελ πιάθα θαη ηνλ ζπιιέθηε πγξώλ κε
ριηαξό λεξό θαη ήπην θαζαξηζηηθό.
ηεγλώζηε θαιά.

Σνπνζεηήζηε ηνλ ζπιιέθηε πγξώλ θάησ από ηε βάζε. Γηα λα θάλεηε ηνλ θαζαξηζκό
επθνιόηεξν, θαιύςηε ηνλ ζπιιέθηε κε αινπκηλόραξην γηα λα ζπιιέμεηε ηα ιίπε θαη ηα
πγξά από ην ςήζηκν.
 Δηζαγάγεηε ηνλ ζεξκνζηάηε ζηελ ππνδνρή ηνπ πάλσ ζηελ πιάθα.
 Βεβαησζείηε όηη ε ηάζε ηεο ζπζθεπήο ζπκθσλεί κε ηελ ηάζε ηνπ νηθηαθνύ ζαο
ξεύκαηνο. ηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ην θηο ζηελ πξίδα.
 Δπηιέμηε ηελ ζεξκνθξαζία πνπ επηζπκείηε κε ηνλ ζεξκνζηάηε.
 Η ελδεηθηηθή ιπρλία ηνπ ζεξκνζηάηε δείρλεη όηη ην ηεπαλγηάθη ζεξκαίλεηαη. Θα
παξακείλεη αλακκέλε κέρξη λα θηάζεη ζηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεηε επηιέμεη.
 Όηαλ ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζβήζεη ζεκαίλεη όηη ε ζπζθεπή έρεη θηάζεη ζηελ επηιεγκέλε
ζεξκνθξαζία θαη είλαη έηνηκε γηα ρξήζε.
 Ο ρξόλνο πξνζέξκαλζεο εμαξηάηαη από ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. Οη πςειόηεξεο
ζεξκνθξαζίεο ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξν ρξόλν πξνζέξκαλζεο.
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό ηεο ζπζθεπήο, πάληνηε απνζπλδέεηε ην θηο από ηελ πξίδα θαη
πεξηκέλεηε ηε ζπζθεπή λα θξπώζεη.
Η βάζε, ε αληηθνιιεηηθή πιάθα θαη ν ζπιιέθηεο πγξώλ κπνξνύλ λα πιπζνύλ ζε ριηαξό
ζαπνπλόλεξν ή ζην επάλσ ξάθη ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ.
ΠΟΣΕ ΜΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΕΙΣΕ ΣΟΝ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ Ή ΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ
ΚΑΙ ΣΟ ΦΙ Ε ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΤΓΡΑ.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΤΗΗ
Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε 24
κελώλ γηα ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα πξέπεη λα
επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.
Η εγγύεζε ηζρύεη κόλν κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο θαη ηελ απόδεημε αγνξάο
πνπ απνδεηθλύεη ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαη ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο.
Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή ηα
θεληξηθά καο, ώζηε λα δηαηεξήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ΝΑ ΜΗΝ
αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε.
Όξνη εγγύεζεο
Δάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ή/θαη
πιηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε δσξεάλ επηζθεπή ππό ηνλ όξν
όηη:
 Η ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ηνλ ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη
 Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δε κπνξεί λα ζπληεξεζεί.
 Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο.
 Σπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από ηελ παξνύζα
εγγύεζε.
Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από αηύρεκα ή κέξε
πνπ θαηαλαιώλνληαη κε εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο ιάκπεο, κπαηαξίεο, κέξε πνπ
παξάγνπλ ζεξκόηεηα…)θαη ηα αηζζεηηθά θνκκάηηα εμαηξνύληαη από ηελ εγγύεζε, θαζώο
θαη θάζε αιινίσζε πνπ πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο, από ηελ
ακέιεηα θαηά ηε ρξήζε θαη/ή ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή
αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ηε δεκηά θαηά ηε κεηαθνξά θαη νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά πνπ
δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή.
Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο, ε
ζπζθεπή ζα αληηθαζίζηαηαη δσξεάλ.
ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, ζξαύζεο ή
δπζιεηηνπξγίαο είλαη έλα αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο ηνπ πξντόληνο, ε Beper
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν ην
πξντόλ.
Σερληθή ππνζηήξημε
Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ επηζθεπή
ειαηησκαηηθώλ ζπζθεπώλ. Γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο κεηά ηε ιήμε ηεο
εγγύεζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε απεπζείαο ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο
Πειαηώλ ηεο Beper ζην email assistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην αίηεκά
ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο

