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Το εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή συναρμολόγηση και 

ασφαλή χρήση της συσκευής. Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες 
πριν συναρμολογήσετε και χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Ακολουθήστε όλες τις 

προειδοποιήσεις και οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή. Κρατήστε το εγχειρίδιο για 
μελλοντική χρήση. 
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Η συσκευή έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαικές 
προδιαγραφές. 
Χρήση μόνο σε υπαίθριους χώρους. 
Διαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάποια μέρη της συσκευής μπορεί να 
καίνε. Κρατήστε μακριά τα παιδιά. 
Μην μετακινείτε την συσκευή όσο αυτή λειτουργεί. 
Όταν λειτουργείτε η μεταφέρετε την συσκευή, λάβετε 
όλα τα μέτρα ασφαλείας. Οι μεταλλικές γωνίες μπορεί 
να σας τραυματίσουν. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα 
γάντια όταν χειρίζεστε η μετακινείτε την συσκευή. Πριν 
την σηκώσετε απομακρύνετε τα πλευρικά ράφια και τις 
σχάρες. 
Κλείστε την παροχή αερίου απο τον κύλινδρο, μετά 
την χρήση. 
Φοράτε γάντια όταν πιάνετε τα καυτά μέρη της 
συσκευής. 
Οποιαδήποτε μετατροπή στην συσκευή, μπορέι να 
αποβεί επικίνδυνη. 
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, κλείστε αμέσως την 
παροχή αερίου. 
 

Αν σας μυρίσει αέριο: 
1. Κλείστε την παροχή αερίου. 
2. Σβήστε οποιαδήποτε φλόγα. 
3. Ανοιξε την πόρτα. 
4. Αν η μυρωδιά δεν εξασθενεί, καλέστε άμεσα 

κάποιο ειδικό. 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Δ∆ιατηρείστε μία ελάχιστη απόσταση της συσκευής 76 
εκατοστά απο οποιαδήποτε εύφλεκτη επιφάνεια.  
Μην τοποθετείτε την συσκευή κάτω απο εύφλεκτη επιφάνεια 
Κρατήστε την περιοχή γύρω απο την συσκευή, καθαρή απο 
εύφλεκτα υλικά, όπως καύσιμα, πετρέλαιο και άλλα αέρια..  
Μην εμποδίζετε την ομαλή ροή της φλόγας και τον εξαερισμό. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΚΥΡΙΟΥ 

ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
9236-13 4.6 kW 329 g/h 0.99mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 
Στη συσκευή μπορούν να χρησιμοποιηθούν φιάλες μέχρι 
15 κιλά. Μην χρησιμοποιείτε φιάλες μεγαλύτερες των 15 
κιλών. 
Πάντα χρησιμοποιείτε τη φιάλη με προσοχή. Ποτέ μη 
τοποθετείτε τη φιάλη ξαπλωτή (οριζόντια) διότι μπορεί η 
βαλβίδα να υποστεί βλάβη και να προκαλέσει διαρροή. 
Πάντα τοποθετείτε τη φιάλη σε όρθια θέση. 
Αποσυνδέετε πάντα τη φιάλη πριν μετακινήσετε τη 
συσκευή. Ποτέ μη θερμαίνετε τη φιάλη γιατί η εσωτερική 
θέρμανση μπορεί να επηρεάσει τα επιτρεπτά όρια 
ασφάλειας. 
Ποτέ μην αποθηκεύεται τις φιάλες σε κελλάρια, χώρους 
που συνδέονται με υπόνομους και γενικά χώρους που 
βρίσκονται κάτω απο την επιφάνεια του εδάφους. Το 
προπάνιο ειναι πιο δυνατό απο τον αέρα. Σε περίπτωση 
διαρροής, το αέριο θα μαζευτεί στα χαμηλά και θα είναι 
επικίνδυνο αν υπάρξει κάποια φλόγα ή σπινθήρας κοντά. 
Ποτέ μη τοποθετείτε τις φιάλες αερίου ή βουτανίου σε 
εσωτερικούς χώρους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Όταν αποθηκεύετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρείτε πάντα τη φιάλη και καλύπτετε τη 
συσκευή με το κάλυμμα της. Αποθηκεύστε τη φιάλη σε 
εξωτερικό αεριζόμενο χώρο. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Αυτή η συσκευή αερίου δεν πρέπει να μεταποιηθεί. 
Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση η συντήρηση θα πρέπει να 
γίνεται απο εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Συνιστάται τακτική 
συντήρηση. Δ∆είτε τις σχετικές οδηγίες συντήρησης. 
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ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 
Η συσκευή διατίθεται με ρυθμιστή συμβατό με τα εθνικά 
στάνταρ για ονομαστική πίεση εξόδου: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I3+(28-30/37) Προπάνιο 37 mbar. 
 Βουτάνιο 28-30 mbar. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I3B/P(30) Προπάνιο/Βουτάνιο 30 mbar. 
ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε αέριο χωρίς ρυθμιστή. 
 

ΣΩΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 
Η συσκευή διατίθεται με σωλήνα αερίου συμβατό με τα 
εθνικά στάνταρ. Ο σωλήνας πρέπει να έχει μήκος 60 
εκατοστά.  Τοποθετήστε τον σωλήνα μακριά απο καυτές 
επιφάνειες(π.χ. το κάτω μέρος της συσκευής).  
Σιγουρευτείτε οτι ο σωλήνας δεν δέχονται στρεβλώσεις.  
Ελέγξετε τον σωλήνα οταν αντικαθιστάτε την φιάλη, η 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.  
Αν ο σωλήνας έχει ρωγμές, κοψίματα,γδαρσίματα ή γενικά 
παρουσιάζει ζημιές , δεν πρέπει να λειτουργείτε την 
συσκευή.  
Ο σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί αν έχει φθορές ή 
μέσα στο χρονικό διάστημα που επιβάλλει ο κανονισμός.  
Επικοινωνείστε με τον πωλητή για την αντικατάσταση του 
σωλήνα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΕΞΗΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 
ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Σ ΣΩΛΗΝΑ 

GB I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar BS3016 BS3212/2/8 

FR I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar NF M 88765 OR NF 
M 88776 NF D 36107 

BE I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar   

LU I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

NL I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar  NEN 5654 

DK I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

ES I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar   

PT I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar   

IT I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar   

SE I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

NO I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

FI I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

CH I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar   

IE I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar   

IS I3+(28-30/37) 28-30 mbar 37 mbar   

HU I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

GR I3B/P(30) 30 mbar 30 mbar   

ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
Κρατάτε τον διάτρητο σωλήνα καθαρό. Εμπόδια στις οπές, απο 
αράχνες, έντομα κλπ. μπορεί να προκαλέσουν απότομη 
ανάφλεξη. Παρ' όλο που η συσκευή μπορεί να είναι αναμμένη, το 
αέριο που εμποδίζεται να διέλθει, μπορεί να αναφλεγεί απότομα 
και να προκαλέσει φωτιά γύρω απο τις οπές, στον πίνακα ελέγχου 
αλλά και στον πλευρικό καυστήρα. 
  

 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, κλείστε το αέριο από την πηγή 
Αμέσως. 
Ελέγξτε και καθαρίστε τους σωλήνες venturi (κύριος 
καυστήρας, πλευρικός καυστήρας,οπίσθιος καυστήρας), εάν 
συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα: 
1. Μυρίζετε το αέριο. 
2. Το καπνιστήρι σας δεν φτάνει σε θερμοκρασία. 
3. Το καπνιστήρι φυσικού αερίου θερμαίνεται άνισα. 
4. Οι καυστήρες προκαλούν θόρυβο. 
ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ VENTURI 
1. Σβήστε το αέριο κλείνοντας τη βαλβίδα από τον κύλινδρο 

προπανίου 
2. Όταν ο καπνιστής είναι δροσερός, αφαιρέστε τους συνδετήρες 

του καυστήρα. Συνεχίστε να σηκώνετε τον καυστήρα από το 
περίβλημα του καυστήρα. 

3. Καθαρίστε τους σωλήνες βεντούρι με καθαριστικό σωλήνων ή 
με το κιτ συντήρησης του καυστήρα (Αξεσουάρ # 64310). 

4. Χαμηλώστε τον καυστήρα στη θέση του στο περίβλημα του 
καυστήρα, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες βεντούρι είναι σωστά 
ευθυγραμμισμένοι και τοποθετημένοι στα στόμια. 

5. Ασφαλίστε τους καυστήρες με τους συνδετήρες του καυστήρα. 

 
 
 

1. ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 
2. ΙΣΤΟΦΩΛΙΑ 
3. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 
4. ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
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Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βουτάνιο σε πίεση λειτουργίας 28 - 30 mbar. 
ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε ανεξέλεγκτη την παροχή αερίου ή τον ρυθμιστή για άλλες λειτουργικές πιέσεις. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αλλαγή ενός κυλίνδρου πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον που δεν υπάρχει φλόγα. Οι φιάλες 
βουτανίου έχουν διάφορους τύπους συνδέσεων. 
 

a) ΒΙΔΩΤΉ ΣΥΝΔΕΣΗ.   
Το σημαντικότερο είναι το μαύρο 
λαστιχάκι στεγανοποίησης. Πάντα 
να ελέγχετε ότι υπάρχει και είναι σε 
καλή κατάσταση κατά την αλλαγή 
του κυλίνδρου. Οι συνδέσεις έχουν 
έναν τροχό χειρός για να το σφίξετε 
και μερικοί απαιτούν ένα κλείδι για 
να σφίξετε. Σφίγγω (αριστερό χέρι). 
Όταν χρησιμοποιείτε το κλειδί με το 
σφίγγετε αρκεταγιατι μπορει να 
καταστρέψετε το μαύρο λαστιχάκι 
στεγανοποίσης. 

 b) Ενεργοποίηση σύνδεσης.   
Δεν απαιτούνται εργαλεία για 
αυτό τον τύπο. Ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση του αερίου 
η παροχή παρέχεται από ένα 
διακόπτη στο ρυθμιστή ή σε 
ειδικό προσαρμογέα. Εάν 
χρησιμοποιείτε προσαρμογέα 
με έναν παλιό τύπο με σπείρωμα 
ρυθμιστή, βεβαιωθείτε ότι το 
το παξιμάδι σύνδεσης σφίγγεται 
σταθερά στον προσαρμογέα με 
ένα κλειδί. 
 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
1. Ελέγξτε ότι η βαλβίδα του 
κυλίνδρου είναι κλειστή με 
περιστροφή δεξιόστροφα. 
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό 
κάλυμμα και κρατήστε το για 
μεταγενέστερη χρήση. 

1. Αφαιρέστε το πορτοκαλί καπάκι 
ασφαλείας τραβώντας το κορδόνι έξω, 
και στη συνέχεια επάνω. Μη 
χρησιμοποιείτε εργαλεία, αφήστε το 
καπάκι κρεμασμένο. 

3. Επιθεωρήστε τη μαύρη 
ροδέλα για ζημιά πριν τη 
σύνδεση. 
         
 
 
 

2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες 
στις συσκευές αερίου είναι κλειστές και 
ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση εκτός 
λειτουργίας. 
 
 

4. Τοποθετήστε το ρυθμιστή 
σύνδεσης στο κύλινδρο, 
χρησιμοποιώντας το σωστό 
κλειδί ή το χερούλι. (Αριστερά 
χέρι). Μη σφίγγετε υπερβολικά 
τους συνδετήρες του κύλινδρο 
βουτανίου.  

3. Τοποθετήστε το ρυθμιστή "Quick 
On" στη βαλβίδα και πιέστε προς τα 
κάτω σταθερά. Ένας ήχος "κλικ" 
πρέπει να  
ακούγεται για να εξασφαλίσει ότι ο 
διακόπτης είναι ασφαλής 
κλειδωμένος. 

5. Όταν θέλετε παροχή αερίου, 
γυρίστε τη βαλβίδα κύλισης 
αριστερόστροφα. 

4. Όταν απαιτείται αέριο, γυρίστε το 
κουμπί προς τα πάνω στο ON.  

Ελέγξτε για διαρροές όλες τις συνδέσεις πριν τη λειτουργία της 
συσκευής. 

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
1. Γυρίστε τη βαλβίδα του 
κυλίνδρου. (Περιστροφή προς τα 
δεξιά).                   

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF 
(3 ώρα). 

2. Απενεργοποιήστε τις βαλβίδες αερίου στη συσκευή. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ μέχρι 
να σβήσουν οι καυστήρες. 
 

ΕΑΝ Η ΦΛΟΓΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Η ΓΥΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ 
ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΟ ON. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΝΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ. 
3. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ τον 
ρυθμιστή με τη βαλβίδου του 
κυλίνδρου ανοιχτή. 
4. Αφαιρέστε το ρυθμιστή 
χρησιμοποιώντας το σωστό κλειδί 
ή με το χερι. (δεξί χέρι).  

3. Αφαιρέστε τον ταχυσύνδεσμο του 
ρυθμιστή πιέζοντας οριζόντια στον 
διακόπτη και τραβώντας προς τα πάνω 
ταυτόχρονα.     

5.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ την τάπα 
στον κενό κύλινδρο ή στον πλήρη 
κύλινδρο αν δε χρησιμοποιείται.  

4.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ το βύσμα ή το 
καπάκι στον κενό κύλινδρο ή το τμήμα 
ολόκληρο αν δεν χρησιμοποιείτε.                                             
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Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βουτάνιο σε πίεση λειτουργίας 30 - 37 mbar. 
 

ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε ανεξέλεγκτη την παροχή αερίου ή τον ρυθμιστή για άλλες λειτουργικές πιέσεις. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αλλαγή ενός κυλίνδρου πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον χωρίς φλόγα. 
 

Οι φιάλες βουτανίου έχουν διάφορους τύπους συνδέσεων. Εάν στη σύνδεση χρησιμοποιείται μια ροδέλα στεγανοποίησης, 
ελέγξτε ότι υπάρχει και δεν έχει υποστεί καμιά ζημιά κατά την αλλαγή των κυλίνδρων. Ορισμένοι σύνδεσμοι έχουν ένα 
χειροτροχό για να σφίξετε και μερικοί χρειάζονται ένα κλειδί για να σφίξετε. Χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό κλειδί μεγέθους και 
σφίξτε πλήρως (αριστερό χέρι). 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
 

1. Ελέγξτε ότι η βαλβίδα του κυλίνδρου είναι κλειστή με 
περιστροφή δεξιόστροφα. Αφαιρέστε το προστατευτικό 
κάλυμμα και κρατήστε το για μεταγενέστερη χρήση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ελέγξετε  τον σύνδεσμο για φθορές, πριν κάνετε την 

σύνδεση. Προσαρμόστε το παξιμάδι (αριστερόστροφα) 
στον κύλινδρο. 

a. Παξιμάδι που χρειάζεται κλειδί- Χρησιμοποιώντας τι 
σωστό μέγεθος κλειδιού, σφίξτε το παξιμάδι όσο πιο 
σφιχτά μπορείτε. 

b. Χειροκίνητο σφίξιμο παξιμαδιού- Με την δύναμη του 
χεριού, Σφίξτε το παξιμάδι καλά. Μην χρησιμοποιήσετε 
κλειδί σε χειροκίνητη σύνδεση. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Αφού προσαρμόσετε τον ρυθμιστή μπορεί αυτός να 
μην είναι σε οριζόντια θέση. ΜΗΝ ΣΤΡΙΨΕΤΕ ΤΟΝ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗ. 
 

3. Όταν χρειαστείτε παρχοχή αερίου, στρίψτε την βαλβίδα 
αριστερόστροφα. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Πάντα κάνετε έλεγχο για διαρροή σε όλες τις συνδέσεις 
πριν ενεργοποιήσετε την συσκευή. 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
 

1. Γυρίστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου. (Περιστροφή προς 
τα δεξιά). Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα στον καυστήρα έχει 
σβήσει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Βγάλετε το παξιμάδι του ρυθμιστή (δεξιόστροφα) με 

Κλειδί ή χειροκίνητα. Ξανατοποθετήστε το 
προστατευτικό καπάκι που είχατε βγάλει όταν τον 
είχατε συνδέσει. Τοποθετήστε τον άδειο κύλινδρο σε 
μια ασφαλή θέση. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
Όλες οι εργοστασιακές συνδέσεις καθώς και οι καυστήρες έχουν δοκιμαστεί λεπτομερώς για διαρροές. Παρ’όλα αυτά μπορεί κατά την 
μεταφορά ή την χρήση να έχει χαλαρώσει κάποιο εξάρτημα. 
 
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
• ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. 
• ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΖΕΤΕ. 
• TΕΛΕΓΞΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΕ Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ. 
• ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΌΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΛΕΓΧΟ. 
• Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΦΛΟΓΑ Η ΣΠΙΡΤΟ. 
• Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ. 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ: 
1. Συνδέστε τον υέρυθρο πλευρικό καυστήρα σύμφωνα με τισ οδηγίες συναρμολόγησης. (δείτε σελ.8). 
2. Βεβαιωθείτε οτι ολοι οι διακόπτες ειναι κλειστοί ("OFF") 
3. Ετοιμάστε σαπουνάδα(μισό νερό, μισό απορρυπαντικό) 
4. Ανοίξτε εντελώς την βαλβίδα της φιάλης. 
5. Βάλτε την σαπουνάδα με πινέλο, σε όλες τις συνδέσεις. 
6. Απλώστε σαπουνάδα με το πινέλο στις συνδέσεις και την βαλβίδα ελέγχου.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Αν υπάρχει διαρροή, αυτή ανιχνεύεται με φυσαλίδες σαπουνάδας στο σημειο διαρροής. 
8. Αν διαπιστώσετε διαρροή, κλείστε την βαλβίδα του κυλίνδρου, σφίξτε τις συνδέσει και ξαναελέγξετε για διαρροή (βήμα5). 
9. Αν η διαρροή επιμένει, επικοινωνήστε με τους ειδικούς. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν υπάρχει διαρροή. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ 
1. Η συσκευή πρέπει να έχει συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις 

οδηγίες. 
2. Η φιάλη πρέπει να είναι γεμάτη και σωστά συνδεδεμένη στο 

ρυθμιστή. (βλέπε σελ. 5). 
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει έλεχγος για διαρροές στη φιάλη. 

(βλέπε σελ.6). 
4. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες venturi είναι σωστά τοποθετημένοι 

στα στόμια των βαλβίδων. (Βλέπε σελ.6). 
5. Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρόδια του κύριου καυστήρα είναι 

σωστά συνδεδεμένα σωστά. 
6. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη πινακίδα πάνω στο 
smoker. 

7. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανοίξτε το καπάκι πριν το άναμμα. Μην σκύβετε 
πάνω από το smoker κατά την διάρκεια του ανάμματος. 

8. Κλείστε όλους τους διακόπτες στο OFF και ανοίξτε την παροχή 
αερίου. 

ΑΝΑΜΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΉΡΑ 
a. Ανοίξτε το καπάκι πριν το άναμμα. 
b. Ελέχξτε αν η ηλεκτρονική ανάφλεξη έχει μπαταρία. 
c. Πιέστε και στρίψτε το κουμπί ελέγχου του κύριου καυστήρα 

στο HIGH. 
d. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανάφλεξης, η ανάψτε 

με σπίρτο. 
e. Ο καυστήρας πρέπει να ανάψει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. 

Κλείστε αμέσως την παροχή αν ο καυστήρας δεν ανάψει σε 
αυτό το διάστημα. 

f. Βάλτε ένα αναμμένο σπίρτο ή ένα αναπτήρα στην οπή κοντά 
στον καυστήρα και ανάψτε. 

g. Πιέστε και γυρίστε προς τα δεξιά το κουμπί του κύριου 
καυστήρα στη θέση HIGH. 

h. Ο καυστήρας θα ανάψει σε 5 δευτερόλεπτα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ- ελεγξτε τη συσκευη αεριου μετα το αναμμα. Ολοι 
οι καυστηρεσ πρεπει να δειχνουν φλογα 2,5 cm στο high. 
 

 
 

Εάν οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα συμβούν είναι 
πολύ πιθανόν να έχουν μπλοκαριστεί οι σωλήνες venturi. Κλείστε 
το αέριο και καθαρίστε τους σωλήνες: 
1. Μυρίζετε αέριο. 
2. Γίνεται αναστροφή φλόγας. 
3. Το γκριλ ζεσταίνεται αναμοιόμορφα. 
4. Οι καυστήρες κάνουν ήχους σκασιματος. 
ΕΑΝ Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ  
Η Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΒΗΝΕΙ: 
1. Πιέστε και γυρίστε το κουμπί στο OFF. Περιμένετε 5 λεπτά και 

ξαναπροσπαθήστε ρυθμίζοντας το κουμπί στο MEDIUM. 
2. Εάν κάποιος καυστήρας δεν ανάβει δείτε ''Αντιμετώπιση 

Προβλημάτων'' (σελ.11). Εάν το πρόβλημα επιμένει μην 
επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το γκριλ. Επικοινωνήστε με την 
εταιρία ή με κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

 

ΣΒΗΣΙΜΟ: 
1. Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης. 
2. Γυρίστε τα κουμπιά ελέγχου στο OFF. 
 

 
 

ΑΝΑΨΤΕ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ Ή ΣΠΙΡΤΟ. 
 

A. ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

B. ΚΟΥΜΠΙ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

C. ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 

D. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 
E. ΠΟΡΤΑ 
F. ΧΕΡΟΥΛΙ 
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 
Πριν από το μαγείρεμα στον καπνιστή σας για πρώτη φορά, 
αφαιρέστε τις σχάρες, την κατσαρόλα καπνίσματος και το δοχείο 
περισυλλογής λίπους. Πλύνετε καλά σε ζεστό, σαπουνόνερο. 
Ξεπλύνετε εντελώς και στεγνώστε με μια μαλακή πετσέτα - μην τα 
αφήσετε να στεγνώσουν με τον αέρα και μην τα βάζετε ποτέ στο 
πλυντήριο πιάτων.   
 

Αρχικό Burn-in - Πριν αρχίσετε να μαγειρεύετε στο Broil King® 
Smoke™ Κάθετος καπνιστής προπανίου πρέπει να κάψετε το 
προστατευτικά υπολείμματα από την κατασκευή. Ανάψτε τον 
καπνιστή σας, όπως περιγράφεται στη σελίδα 7: "ΑΝΑΜΜΑ 
ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΥ", και αφήστε τον καυστήρα στο υψηλό για 
τουλάχιστον 30 λεπτά. Αυτό θα κάψει οποιαδήποτε 
προστατευτική επικάλυψη από την κατασκευή για να αρχίσει η 
διαδικασία του καπνίσματος στα εσωτερικά μέρη του καπνιστή. 
Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τον καπνιστή σας, τόσο 
καλύτερα θα γίνεται το κάπνισμα. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
Κάπνισμα - Λιγότερο από 135°C (275°F) 
Αυτή η κλασική μορφή μπάρμπεκιου είναι έμμεση στο μαγείρεμα 
μεγαλύτερων τεμαχίων κρέατος σε χαμηλές θερμοκρασίες 
(μικρότερη από 135°C (275°F) για σχετικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα (συχνά 4+ ώρες). Χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια 
καπνίσματος και τα προσάναμμα η γεύση του κρέατος γίνεται 
εξαιρετικά καπνιστή. 
 

Αποτελέσματα. Καύση καπνού - 135°C (275°F) - 204°C (400°F) 
Επίσης γνωστό ως έμμεσο ψήσιμο, οι καπνιστές λειτουργούν 
καλύτερα στα συμβατικά ψητά όπως τα κοτόπουλα ή άλλα κρέατα 
που συχνά ψήνονται στο φούρνο. Ο συνδυασμός καπνού και ο 
χρόνος μαγειρέματος δημιουργεί εξαιρετική γεύση σε λιγότερο 
χρονικό διάστημα από το πραγματικό κάπνισμα. 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
Το Broil King® Smoke™ σας επιτρέπει να ελέγχετε  τη 
θερμοκρασία μαγειρέματος ρυθμίζοντας το κουμπί ελέγχου και 
τους καυστήρες. Χρησιμοποιήστε γάντια για το μπάρμπεκιου για 
την προστασία των χεριών ενώ μαγειρεύετε ή ρυθμίζετε τους 
αποσβεστήρες. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΞΥΛΑΚΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
Βυθίστε τα ξυλάκια καπνίσματος για 30 λεπτά μέσα σε νερό πριν 
τα βάλετε στο smoker. Προσθέστε τα ξυλάκια καπνίσματος όταν 
έχει ήδη ανοίξει ο κύριος καυστήρας αλλά πριν βάλετε το κρεάς 
στο smoker. Μη τοποθετήσετε τα ξυλάκια καπνίσματος μέσα στο 
δοχείο περισυλλογής λίπους. Η γεύση καπνού συσσωρεύεται 
καλύτερα σε δροσερά αντικείμενα που έχουν εξωτερική υγρασία, 
μόλις στεγνώσει το εξωτερικό του αντικειμένου, δεν θα πάρετε 
πλέον καπνιστή γεύση. 
Για καλύτερα αποτελέσματα, προσπαθήστε να διατηρήσετε μια 
θερμοκρασία 93°C (200°F) -150°C (300°F) για τα περισσότερα 
καπνιστά κρέατα. Μαγειρέψτε πάντα στην καθορισμένη εσωτερική 
θερμοκρασία, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια των τροφίμων. 

 
ΕΛΕΝΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ: Το smoker περιέχει ένα δοχειο νερού για να 
κράταει τους χυμούς και τα λίπη των φαγητών όταν πέφτουν. 
Χρησιμοποιήστε νερό, χυμό και άλλα βότανα και μπαχαρικά ώστε 
να δημιουργήσετε υπέροχες γεύσεις στο φαγητό σας. 
 

 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
Ρυθμιζόμενα Ράφια: Οι ράγιες για το κράτημα των σχαρών 
μαγειρέματος και οι δίσκοι εφαρμόζονται πλήρως, επιτρέποντας 
την πιο αποτελεσματική χρήση του smoker σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rib/ Roast Rack: Το smoker σας περιλαμβάνει ένα ράφι / σχάρα 
από ανοξείδωτο χάλυβα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση 
των σχαρών. Μεγιστοποιήστε το χώρο στον καπνιστή σας 
διατηρώντας τις πλευρές σε όρθια θέση. 
 

Ανοξείδωτα γατζάκια κρέατος: Aφήστε το επάνω ράφι στη θέση 
του και χρησιμοποιήστε τα 12 άγκιστρα που προβλέπονται για να 
κρεμάσετε λουκάνικα, κομμάτια κοτόπουλου, ολόκληρα ψάρια και 
άλλα. 
 

 
 

ΓΑΤΖΑΚΙΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ 
 
 
RIB / 
ROAST 
RACK 



ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

9 
 

BBQ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 
- 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη 
- 1 κουταλάκι αλάτι  
- 1 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι 
- 1 κουταλιές της σούπας κύμινο 
- 2 κουταλάκια του γλυκού ξηρή μουστάρδα 
- 2 κουταλάκια του γλυκού πάπρικα 
- 2 κουταλιές της σούπας σκόνη τσίλι 
- 1 κουταλάκι αλάτι κρεμμυδιού 
- 1 κουταλάκι αλάτι σέλινου 
- 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου 
- 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
- Προθερμάνετε τον καπνιστή στους 135°C (275°F) 
- 1 ολόκληρο κοτόπουλο, χωρισμένο ή κομμάτια 

κοτόπουλου - μηρούς, φτερά, κουλουράκια 
- Βάλτε διάφορα μπαχαρικά στο κοτόπουλο, αφήστε τα 

30 λεπτά 
- Προσθέστε στο δοχείο σταγόνων με χυμό μήλου για το 

κάπνισμα  
- Προσθέστε μια χούφτα μήλου ή άλλα ξυλάκια 

καπνίσματος στο δίσκο καπνίσματος 
- Τοποθετήστε το κοτόπουλο στις σχάρες ψησίματος 
- Μαγειρέψτε 2,5 - 4 ώρες 
- Η εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να φτάσει στους 74°C 

(165°F) 
- Καλύψτε, αφήστε 10 λεπτά 
- Σερβίρετε και απολαύστε 

ΠΑΪΔΑΚΙΑ 
- Προθερμάνετε τον καπνιστή στους 250 ° F (121 ° C) 
- 4 ράφια χοιρινά παϊδάκια 
- Ξεφλουδίστε τη μεμβράνη από τα πλευρά 
- Περάστε ελεύθερα με καρυκεύματα τα μπάρμπεκιου 
- Προσθέστε στο δοχείο σταγόνων με χυμό μήλου για το 

κάπνισμα  
- Προσθέστε μια χούφτα μήλου ή άλλα ξυλάκια 

καπνίσματος στο δίσκο καπνίσματος 
- Τοποθετήστε τα παϊδάκια στις σχάρες μαγειρέματος ή 

στο σχιστό πλαίσιο που περιλαμβάνεται 
- Μαγειρέψτε 3-4 ώρες 
- Εάν θέλετε, εφαρμόστε σάλτσα μπάρμπεκιου αυτή τη 

στιγμή και τελειώστε χρησιμοποιώντας τη αερίου Broil 
King αερίου στους 400 ° F για 10 – 20 λεπτά. 

- Αφαιρέστε τα παϊδάκια από τον καπνιστή, καλύψτε τα 
και αφήστε για 10 λεπτά 

- Σερβίρετε και απολαύστε 
 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 
- Προθερμάνετε τον καπνιστή στους 107°C (225°F) 
- 2,3 kg Χοιρινό ώμο  
- Περάστε ελεύθερα με μπαχαρικά το κρέας 
- Προσθέστε στο δοχείο νερού χυμό μήλου για γεύση, 

τοποθετήστε τον χοιρινό ώμο πάνω από το δοχείο 
νερού 

- Προσθέστε χούφτες από ξυλάκια καπνίσματος στον 
δίσκο καπνίσματος 

- Τοποθετήστε τον ώμο του χοιρινού στις σχάρες 
ψησίματος 

- Μαγειρέψτε 4 + ώρες σε τουλάχιστον μια εσωτερική 
θερμοκρασία 185 ° F (85 ° C) 

- Αφαιρέστε από τον καπνιστή, τυλίξτε με αλουμινόχαρτο, 
και αφήστε για 30 λεπτά 

- Κόψτε με τη Broil King® σπάτουλα (# 64011) ή τραβήξτε 
με τη χρήση των  Broil King® δαγκάνων γδαρσίματος 
ψητού (# 64070) 

- Εφαρμόστε την αγαπημένη σας σάλτσα  
- Σερβίρετε και απολαύστε 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια, τα 
παρακάτω εξαρτήματα πρέπει να επιθεωρούνται και να 
καθαρίζονται πριν απο τη χρήση του smoker. 
 

ΣΧΑΡΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
Όλες οι σχάρες OMC έχουν επικάλυψη με ανθεκτικό φινίρισμα για 
την καλύτερη προστασία τους ώστε να μειώνουν την τάση των 
τροφίμων να κολλήσουν στα δίκτυα. Αντί να καίτε τον καπνιστή 
σας μετά από κάθε χρήση, συνιστούμε να αφήνετε υπολείμματα 
τροφίμων στις σχάρες εκτελώντας μια λειτουργία Burn-Off (βλ. 
παρακάτω) πριν από κάθε χρήση; αυτό βοηθάει να 
δημιουργήσετε ένα προστατευτικό στρώμα λαδιού στα πλέγματα 
αποτρέποντας τη σκουριά και την αλλοίωση των σχαρών. 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΡΥΚΕΥΣΗΣ ΣΧΑΡΩΝ 
Οι σχάρες μαγειρέματος θα πρέπει να προετοιμαστούν πριν από 
κάθε χρήση με το σκούπισμα ή ψεκάζοντάς τις με ελαιόλαδο. 
Βεβαιωθείτε ότι το σύνολο η επιφάνεια των σχαρών καλύπτονται 
από ένα ελαφρύ στρώμα ελαίου. Αυτό βοηθά να αποτρέψετε τη 
σκουριά και την αλλοίωση. Εάν υπάρχει σκουριά, ξύστε το απαλά 
με ένα σφουγγάρι σκληρό καθαρισμού και λαδώστε καλά. Σε 
περιόδους αδράνειας, οι σχάρες θα πρέπει να είναι καλυμμένες με 
λάδι, τις σκουπίζουμε στεγνές και τις αποθηκεύουμε σε ξηρό 
μέρος. Πριν από την πρώτη χρήση και μετά τις περιόδους 
αποθήκευσης, οι σχάρες θα τα πρέπει να πλένονται, να 
στεγνώνουν με χαρτοπετσέτα και στη συνέχεια τις λαδώνετε καλά 
ελαιόλαδο. 
 

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 
Μετά από κάθε μαγείρεμα, θα χρειαστεί να αδειάσετε το δοχείο 
νερού. Περιμένετε τον καπνιστή να κρυώσει τελείως. Αφαιρέστε 
προσεκτικά το δοχείο νερού αδειάστε το υγρό μαγειρέματος και τα 
υπολείμματα τροφίμων. Πλύνετε το δοχείο νερού με σαπούνι και 
νερό. 
 

ΚΟΥΤΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
Μετά από κάθε μαγείρεμα, θα πρέπει να αδειάσετε το κουτί 
καπνίσματος. Περιμένετε να κρυώσει εντελώς ο καπνιστής. Είναι 
καλή ιδέα να προσθέσετε ένα βρεγμένο ξυλάκι καπνίσματος για 
να βεβαιωθείτε ότι το καπνιστήρι έχει κρυώσει εντελώς.Αφαιρέστε 
προσεκτικά το κουτί καπνίσματος και πετάξτε τα υπολείμματα από 
τα ξυλάκια καπνίσματος. Πλύνετε το τηγάνι με σαπούνι και νερό. 
 

ΚΑΨΙΜΟ 
Πρώτα βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το κουτί καπνίσματος 
είναι άδεια. Ανάψτε τους καυστήρες σύμφωνα με την ενότητα 
"ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΥ" (σελίδα 7). Λειτουργήστε το Smoker 
αερίου στο HIGH με την πόρτα κλειστή για 10 λεπτά, ή μέχρι να 
σταματήσει το κάπνισμα. Στη συνέχεια, γυρίστε τα χειριστήρια 
ελέγχου στη θέση OFF, όταν το Smoker είναι εντελώς δροσερό. 
Καθαρίστε το εσωτερικό όπως απαιτείται ξύνοντας τις  πλευρές 
και το κάτω μέρος της καμπίνας μαγειρέματος με μια σπάτουλα 
χρωματοπωλείου και με μια ηλεκτρική σκούπα σκουπίστε τα 
υπολείμματα. 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Τα παρακάτω εξαρτήματα θα πρέπει να επιθεωρούνται και να 
καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή μετά από 
οποιαδήποτε περίοδο αδράνειας άνω των 30 ημερών. Αυτό 
διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση, ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα. 
 

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 
Ελέγξτε για ρωγμές και φθορά. Καθαρίστε τους σωλήνες βεντούρι 
με ένα καθαριστή σωλήνων ή βούρτσα βεντούρι. Ενώ αφαιρέστε 
τον καυστήρα, καθαρίστε το εσωτερικό με μια σπάτουλα 
χρωματοπωλειου και μετά μαζέψτε με μια ηλεκτρική σκούπα τα 
υπολείμματα. 
 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο 
''ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ/ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ'' (σελ.3). 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ 
Αν εμφανιστούν λευκές κηλίδες οξείδωσης, πλύνετε το εξωτερικό 
του κουτιού με ένα ήπιο διάλυμα  σαπουνιού και νερού. Ξεπλύνετε 
προσεκτικά τις επιφάνειες και στη συνέχεια σκουπίστε τις με ένα 
πανί που βυθίζεται στο μαγειρικό λάδι για να επαναφέρετε τη 
λάμψη. Για την επισκευή των γρατσουνιών και των αποχρωμάτων 
βαφής, χρησιμοποιήστε μια καλή ποιότητα Βαφή ψεκασμού 
υψηλής θερμοκρασίας (600 ° F) για επιδιόρθωση. Η σκουριά είναι 
φυσική οξείδωση και μπορεί να εμφανιστεί σε χυτοσίδηρο και 
χάλυβα εξαρτήματα. Η σκουριά δεν θα επηρεάσει τη 
βραχυπρόθεσμη απόδοση του καπνιστή σας. 
 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 
Πλύνετε με σαπούνι και νερό. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό από 
ανοξείδωτο χάλυβα για να γυαλίσετε και να αφαιρέσετε λεκέδες ή 
σημάδια. Οι κακές καιρικές συνθήκες αλλά και η υπερβολική ζέστη 
μπορεί να αποχρωματίσει ή να οξειδωθούν τα ανοξείδωτα μέρη 
π.χ το καπάκι της καμπίνας ψησίματος. Αυτό δεν θεωρείται 
κατασκευαστικό ελάττωμα. 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΡΗΤΙΝΗΣ 
Πλύνετε με σαπούνι και νερό. 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Αν εμφανιστεί πρόβλημα στον ρυθμιστή, τον σωλήνα, τον 
καυστήρα ή τις βαλβίδες ελέγχου, μην τις επισκευάσετε. 
Επικοινωνήστε με το σέρβις για επισκευή η αντικατάστασή τους. 
Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά OMC. 
 

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
Κατά την επανασύνδεση μια φιάλης αερίου, βεβαιωθείτε οτι 
ελέγξατε για διαρροές. Βλ. "Έλεγχος Διαρροών" (Σελίδα 6). 
 

ΣΧΑΡΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
Για το πλύσιμο των σχαρών, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ μείγμα 
σαπουνιού και νερό ; ξεπλύνετε και στεγνώστε με ένα στεγνό πανί 
ή χαρτί κουζίνας. Τέλος περάστε τις σχάρες με ελαιόδαδο για την 
διατήρηση και συντήρηση τους μελλοντικά. 
 

Προστατεύετε πάντα τo Broil King® Smoke™ σας καλυμμένο 
όταν δεν είναι σε χρήση- χρησιμοποιήστε το κάλυμμα της Broil 
King® με κωδικό #67240 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΜΥΡΩΔΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ 
Διαρροή στην φιάλη, στον ρυθμιστή ή σε 
άλλες συνδέσεις. 

1. Χαλαρή ρύθμιση ρυθμιστή. 
 

2. Διαρροή στον σωλήνα, στον ρυθμιστή ή σε 
κάποια άλλη σύνδεση. 

1. Σφίξτε τη σύνδεση και κάντε έλεγχο 
διαρροής.  

2. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της 
εταιρείας. 

Απότομες αναφλέξεις κάτω από τον 
πίνακα ελέγχου. 

1. Μπλοκάρισμα των σωλήνων venturi. 1. Βγάλτε τον καυστήρα και καθαρίστε τους 
διάτρητους σωλήνες όπως λένε οι οδηγίες. 

Η φλόγα του καυστήρα τρεμοπαίζει ή η 
θερμοκρασία είναι χαμηλή σε υψηλή 
ρύθμιση. 

1. Ο ρυθμιστής που εφαρμόζεται πάνω στη φιάλη 
δεν έχει συνδεθεί σωστά. Έχει ενεργοποιηθεί η 
συσκευή ασφαλείας υπερβολικής ροής. 

1. Γυρίστε τον κύλινδρο της φιάλης στο OFF 
όταν όλοι οι καυστήρες τις ψησταριάς είναι 
στο OFF. Αποσυνδέστε τον ρυθμιστή από 
τον κύλινδρο. Περιμένετε 2 λεπτά. Ξαναβάλτε 
τον ρυθμιστή πάνω στη φιάλη. Ανοίξτε τη 
βαλβίδα της φιάλης σιγά. Περιμένετε 1 λεπτό. 
Ανάψτε την ψησταριά όπως αναφέρεται 
''ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΥ'' (σελ.7). 

Ο καυστήρας δεν ανάβει. 1. Τελείωσε το αέριο.  
2. Τα καλώδια ανάφλεξης δεν είναι συνδεδεμένα. 

  
3. Ο αναφλεκτήρας δεν είναι ευθυγραμμισμένος. 
4. Δυσλειτουργία αναφλεκτήρα.  Ανάψτε με το 

χέρι(σπίρτο).  
5. Ελαττωματική σύνδεση ρυθμιστή στην φιάλη. 
6. Οι διακόπτες καυστήρα και φιάλης έμειναν 

ανοιχτοί και προκάλεσαν ενεργοποίηση του 
ασφαλιστικού. 

7. Η διαρροή προκάλεσε την ενεργοποίηση του 
ασφαλιστικού.  

8. Φραγμένοι διάτρητοι σωλήνες αερίου.   
 

9. Ο διάτρητος σωλήνας δεν είναι 
ευθυγραμμισμένος με τον καυστήρα.  

10. Φραγμένες οπές. 
   

11. Ο εύκαμπτος σωλήνας είνα τσακισμένος. 

1. Γεμίστε την φιάλη.  
2. Συνδέστε τα καλώδια κύριου και πλευρικού 

καυσήρα. 
3. Ευθυγραμμίστε τα ηλεκτρόδια. 
4. Ανάψτε με το χέρι(σπίρτο). 

  
5. Σφίξτε την ροδέλα του ρυθμιστή. 
6. Κλείστε όλους τους διακόπτες. Ανοίξτε αργά 

τον διακόπτη της φιάλης, μετά τον διακόπτη 
του καυστήρα και ανάψτε.  

7. Ελέγξτε για χαλαρές συνδέσεις. Κάντε έλεγχο 
διαρροών. 

8. Βγάλτε τον καυστήρα. Καθαρίστε τους 
διάτρητους σωλήνες, όπως οι οδηγίες.  

9. Ευθυγραμμίστε τους σωλήνες, όπως οι 
οδηγίες.  

10. Βγάλτε τον καυστηρα. Καθαρίστε τις οπές με 
μία καρφίτσα. Μην χρησιμοποιείτε τρυπάνι!!!!  

11. Ισιώστε τον σωλήνα. Κρατήστε τον μακρυά 
απο τον καυτό πάτο της συσκευής. 

Η ανάφλεξη δεν δουλεύει. 1. Η μπαταρία της ανάφλεξης έχει τελειώσει. 
2. Το καλώδιο της ανάφλεξης δεν είναι 

συνδεδεμένο. 
3. Το ηλεκτρόδιο δεν έχει ευθυγραμμιστεί στον 

καυστήρα. 
 

4. Λανθασμένη λειτουργία της συσκευής 
ανάφλεξης. 

1. Αντικαταστήστε την μπαταρία. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ηλεκτροδίου 

είναι συνδεδεμένο. 
3. Επανατοποθετήστε το ηλεκτρόδιο και 

καθαρίστε τα γύρω υπολλείμματα από την 
περιοχή. 

4. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία "ΑΝΑΜΜΑ 
ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟΥ" (σελίδα 7). 

Μείωση θερμότητας, ήχοι σκασίματος. 1. Χωρίς αέριο. 
2. Το Venturi έχει μπλοκαριστεί. 

1. Αντικαταστήστε την Φιάλη. 

Θόρυβος από τον ρυθμιστή φιάλης. 1. Η βαλβίδα της φιάλης ανοίγει πολύ γρήγορα. 1. Ανοίξτε την βαλβίδα της φιάλης αργά. 
Κίτρινη φλόγα. 1. Λίγη κίτρινη φλόγα είναι φυσιολογική. Αν γίνει 

υπερβολική, ο διάτρητος σωλήνας είναι 
μπλοκαρισμένος.  

2. Οι οπές του καυστήρα είναι μπλοκαρισμένες. 

1. Βγάλτε τον καυστήρα. Καθαρίστε τους 
διάτρητους σωλήνες, όπως οι οδηγίες. 
 

2. Βγάλτε τον καυστήρα και καθαρίστε με 
μαλακή βούρτσα. 

Ξεφλούδισμα του εσωτερικού καπακιού. 1. Υπάρχει στρώμα λίπους. Το εσωτερικό του 
καπακιού είναι άβαφτο. 

1. Καθαρίστε το εσωτερικό με σκληρή βούρτσα. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Η εγγύηση ισχύει απο την ημερομηνία αγοράς και περιορίζεται στην επισκευή η δωρεάν αντικατάσταση μερών που εμφάνισαν 
πρόβλημα σε κανονική οικιακή χρήση. 
Η αντικατάσταση γίνεται στις εγκαταστάσεις του αντιπρόσωπου κάθε χώρας.  
Οποιοδήποτε άλλο κόστος επιβαρύνει τον αγοραστή. 
Η εγγύηση αφορά τον αρχικό αγοραστή που εμφανίζεται στο έντυπο εγγύησης και αφορά προιόντα που έχουν πωληθεί και 
χρησιμοποιούνται στην συγκεκριμμένη χώρα αγοράς. (Διαφορετικοί  τύποι  αερίου  ανά  χώρα  απαιτούν  άλλου  τυπου 
εξαρτήματα).   
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 
ΚΑΜΠΙΝΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ 
 

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ: 
• Οποιοδήποτε πρόβλημα που οφείλεται σε ατύχημα, λανθασμένη χρήση, μετατροπή στην συσκευή, βανδαλισμό, λάθος 

εγκατάσταση, λανθασμένη συντήρηση και παράλειψη περιοδικής συντήρησης, περιλαμβανομένης και ζημιάς στους σωλήνες 
απο έντομα, όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.  

• Φθορές  ή  ζημιές  λόγω  ακραίων  καιρικών  συνθηκών(χαλάζι, καταιγίδες, σεισμοί), αποχρωματισμός λόγω έκθεσης σε 
χημικά (κατ ευθείαν ή στην ατμόσφαιρα).  

• Έξοδα φορτώσεως και μεταφοράς 
• Κόστος παραλαβής και επανεγκατάστασης. 
• Εργατικό κόστος επισκευής και επανεγκατάστασης. 
• Κόστος τηλεφωνημάτων στο σέρβις.  
• Ευθύνη για παράπλευρες ζημίες. 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 
Γνήσια OMC ανταλλακτικά πρέπει πάντα να χρησιμοιούνται  για  τις  αντικαταστάσεις. Χρήση μη γνήσιου ανταλλακτικού 
ακυρώνει την εγγύηση. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ: 
Η εγγύηση απευθύνεται στην OMC. Τα μέρη προς αντικατάσταση πρέπει να επιστραφούν στο τμήμα εγγύησης της OMC με 
πληρωμένα τα μεταφορικά και να συνοδεύονται απο τον αριθμό μοντέλου, τον κωδικό σειράς και αν η ψησταριά δεν είναι 
καταχωρημένη, τότε χρειαζόμαστε την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο. Εάν η επιθεώρηση επιβεβαιώσει την βλάβη, η OMC θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το εξάρτημα σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Η ΟΜC μπορεί να δεχθεί (με γράμμα η 
fax, όχι τηλεφωνικός να μην αποσταλλούν τα εξαρτήματα. 
 

Η παραπάνω εγγύηση παραδίδεται απο τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. 
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