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ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ STEAM ZOOM GRILL CLEANER 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 
Προειδοποίηση  

- Σας συνιστούµε να χρησιµοποιείτε το Steam Zoom µε γάντια φούρνου 
- Να χρησιµοποιείτε την βούρτσα µε φροντίδα. Τα εξαρτήµατά της είναι αιχµηρά. 
- Κρατήστε το προϊόν µακριά από παιδιά. 

 
Οδηγίες χρήσεως  
Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, ζεστάνετε την σχάρα του µπάρµπεκιου για περίπου 10 λεπτά. 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ON/OFF βρίσκεται στην θέση OFF (το βέλος να βλέπει προς τα αριστερά) 
2. Ξεβιδώστε το καπάκι νερού και γεµίστε το δοχείο µε νερό. Έπειτα, ξανατοποθετήστε το καπάκι και βιδώστε το µέχρι να 

κλείσει καλά. Μην χρησιµοποιείτε σαπούνι ή άλλα απορρυπαντικά. Χρησιµοποιείτε µόνο νερό. 
3. Γυρίστε την βαλβίδα ON/OFF στην θέση ΟΝ (το βέλος να βλέπει προς την βούρτσα) και ξεκινήστε να καθαρίζετε την 

σχάρα του µπάρµπεκιου µε το Steam Zoom στην κατεύθυνση της σχάρας. Το νερό που περιέχει το δοχείο θα 
µετατραπεί σε ατµό καθώς ακουµπάει την ζεστή σχάρα. 

4. Για να αφαιρέσετε υπολείµµατα φαγητού που υπάρχουν στην σχάρα, χρησιµοποιήστε την βούρτσα ξυσίµατος που 
υπάρχει στο πάνω µέρος του προϊόντος. Αναποδογυρίστε την βούρτσα, κρατήστε την κάθετα προς την σχάρα και 
µετακινήστε την αριστερά και δεξιά. 

5. Επαναλάβετε την διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. 
6. Όταν τελειώσετε, αδειάστε το δοχείο νερού και αποθηκεύστε το Steam Zoom µέχρι να το ξαναχρησιµοποιήσετε. 

 
Οδηγίες πλυσίµατος  
Τα βουρτσάκια αφαιρούνται και το Steam Zoom µπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων. 
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Α. Για να αφαιρέσετε την βασική βούρτσα, ξεβιδώστε την πεταλούδα και 
αποµακρύνετε την βούρτσα, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Β. Για να αφαιρέσετε την βούρτσα ξυσίµατος που βρίσκεται στο πάνω µέρος 
του προϊόντος, χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες 
και σπρώξτε το βουρτσάκι προς τα επάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα. 


