
Βήµα 1 Προετοιµασία

Βήµα 2 Γέµισµα συσκευής Chafo.

Βήµα 3  Άναµµα συσκευής Chafo.

Βήµα 4  Χρήση  συσκευής Chafo.

Βήµα 5 Σβήσιµο συσκευής Chafo.
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Πρώτα επαναφέρετε το Chafo στην θέση 
OFF  στρέφοντας το ρυθµιστή, δεξιόστροφα 
µέχρι να σταµατήσει

Μηδενίστε την ζυγαριά  περιστρέφοντας τον
επιλογέα  ελέγχου που βρίσκεται κάτω από τη
βάση. Το εργαλείο επαναφοράς της OTV  βρίσκεται
στην δεξιά  πλευρά της ζυγαριάς . 

Η επαναφορά της βαλβίδας OTV γίνεται  
πιέζοντας προσεκτικά το ειδικό  εργαλείο 
επαναφοράς µεταξύ του ανακλαστήρα  και του
επιλογέα µέχρι να ακουµπήσει στην άκρη του.

Μετά το γέµισµα  γυρίστε το Chafo σε όρθια θέση 
και αφήστε το να σταθεί για 3 λεπτά πριν το άναµµα

3 Mins

0°

Γυρίστε τον επιλογέα  πλήρως αριστερόστροφα.
Θα ακούσετε τη ροή του καυσίµου.

Τοποθετήστε το Chafo σε επίπεδη επιφάνεια 
µε τον καυστήρα προς τα πάνω 

Ανάψετε προσεκτικά στην κεφαλή του
καυστήρα.

Όταν η κεφαλή του καυστήρα έχει ζεσταθεί
θα πυρακτωθεί (πορτοκαλί χρωµα)

1.5 cm / 5/8’’

Τοποθετήστε το Chafo κάτω από το σκεύος 

 έτσι ώστε εξασφαλίζει ένα ελάχιστο κενό  1,5 cm  
µεταξύ του δοχείου  νερού και του καυστήρα . 
Βεβαιωθείτε ότι η στάθµη του νερού είναι στο
ελάχιστο ύψος 2 cm

Το Chafo έχει ρυθµιζόµενη θερµαντική ισχύ.
Αν απαιτείται µειωµένη θερµότητα, αφήστε το 
να λειτουργήσει  στο MAX για 30 λεπτά περίπου
και στη συνέχεια, ρυθµίστε το  σε οποιαδήποτε
επιθυµητή θερµοκρασία µεταξύ MIN και MAX.

MIN

MAX

OFF

Περιστρέψτε το ρυθµιστή, δεξιόστροφα
για να σβήσετε  το Chafo.

Αφήστε το Chafo να κρυώσει πριν από 
την επαναπλήρωση

Ξαναγεµίστε το Chafo πριν από κάθε χρήση.

Το Chafo θα σβήσει αν ανατραπεί .

Κανονική 
λειτουργία

Βαλβίδα 
ενεργοποιηµένη 

Εάν η βαλβίδα ανατροπής OSD έχει 
ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να µηδενιστεί πριν 
το άναµµα. Περιστρέψτε το ρυθµιστή,
δεξιόστροφα στη θέση off και στη συνέχεια 
ανάψτε το ξανά

Η βαλβίδα OTV  απενεργοποιεί το Chafo εάν
αυτό υπερθερµανθεί. Πάντα πρέπει να 
ελέγχουµε και να διορθώνουµε τα αίτια 
υπερθέρµανσης πριν ξανανάψουµε την συσκευή.

Όταν κρυώσει επαναφέρετε την βαλβίδα
OTV µε το εργαλείο επαναφοράς όπως 
περιγράφεται στο βήµα 1 πριν άναµµα. 

Πάντα να ελέγχετε το Chafo
προσεκτικά για τυχόν ζηµιές πριν
από τη χρήση

Μη γεµίζετε ποτέ το Chafo µέσα 
σε νεροχύτη ή λεκάνη.

Μην γεµίζετε παραπάνω από όσο 
χρειάζεται το Chafo .Το µέγιστο βάρος
που θα πρέπει να έχει γεµάτο είναι 
περίπου 420 γραµµάρια.

Ανάβετε σε καλά αεριζόµενο χώρο.

Ένα Chafo γεµάτο πάνω από το
συνιστώµενο επίπεδο µπορεί να
 παράγει φλόγα µεγαλύτερη από το
 κανονικό  και µπορεί να γίνει
 επικίνδυνο. Τότε αφήστε το Chafo να
 κάψει την πλεονάζουσα  ποσότητα 
καυσίµου σε ένα ασφαλές περιβάλλον
για 5-10 λεπτά. 

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ 

Βεβαιωθείτε ότι η στάθµη του νερού
 είναι στο ελάχιστο ύψος 2 cm.

IΑν η κεφαλή του καυστήρα σβήσει 
επαναλάβετε την διαδικασία 
 προετοιµασίας του βήµατος  1 πριν
 από το εκ νέου άναµµα.
 
Μην λειτουργείτε το Chafo χαµηλότερα
 από την ελαχίστη ρύθµιση.

Προσοχή!!
 Η κεφαλή του καυστήρα τα πόδια
 στήριξης και η άνω πλάκα θα είναι
 πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια και µετά
 τη χρήση.
 
Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
όταν αφαιρείτε το Chafo από το κάτω 
µέρος του σκεύους .

Ο περιστρεφόµενος  ρυθµιστής θα 
είναι ζεστός µετά την ενεργοποίηση 
της βαλβίδας υπερθέρµανσης  OTV.
 

2 cm / 3/4’’

3 Λεπτά 

Το γέµισµα της συσκευής  Chafo
 να γίνεται σε καλά αεριζόµενο χώρο.
 

!

Εισάγετε το ακροφύσιο της φιάλης κάθετα  στην
βαλβίδα γεµίσµατος. Πιέστε προς τα κάτω µέχρι να
ανοίξει η βαλβίδα. Προσθέστε την επιθυµητή 
ποσότητα του καυσίµου και στη συνέχεια ελέγξτε 
εκ νέου την στάθµη καυσίµου

Για να προσθέσετε καύσιµο, τοποθετήστε
το Chafo ανάποδα ( Βαλβίδα γεµίσµατος 
στραµµένη προς τα πάνω) σε επίπεδη επιφάνεια

0°

Τοποθετήστε το Chafo πάνω στην ζυγαριά και
ελέγξτε την ένδειξη  για να δείτε τη στάθµη του
καυσίµου που περιέχει.
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