
N TOM 804337i CE EL EN Maj 17.10.191/12

TOM 804337i

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση
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1 - Λεπτομερής απεικόνιση
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2 - Οδηγίες συναρμολόγησης
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EL - Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μεταγενέστερη χρήση
Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ, Ή 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

3 - Κανόνες ασφαλείας:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις:
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε αυτή του δικτύου ηλεκτρισμού.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο 
ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Κατά τη χρήση της, τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
• Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξωτερικούς ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, 
κλπ.).
• Φροντίστε ώστε το καλώδιο του ρεύματος να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με ζεστές 
επιφάνειες.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών τουλάχιστον και από 
άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία 
ή γνώσεις, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
χρήση της συσκευής, και εφόσον αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που διατρέχουν. 
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Το καθάρισμα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 8 ετών χωρίς επιτήρηση.
• Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας σε μέρος που δεν φτάνουν τα παιδιά 
ηλικίας κάτω των 8 ετών.
• ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΡΕΥΜΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ή ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ 
ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
• Αυτές οι συσκευές δεν είναι σχεδιασμένες για ενεργοποίηση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη 
ή συστήματος τηλεχειρισμού.
• Μην την χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζα με γείωση.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχους ή κουρτίνες.
• Η θερμοκρασία των προσβάσιμων τμημάτων μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν λειτουργεί 
η συσκευή.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κάρβουνα ή άλλο 
παρόμοιο καύσιμο.
• Κατά τη λειτουργία της συσκευής, ποτέ μην αγγίζετε την πλάκα με γυμνά χέρια για την 
αποφυγή εγκαυμάτων. • Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.
• Μην αγγίζετε τον δίσκο συλλογής λίπους (3) κατά τη λειτουργία του μπάρμπεκιου.
• Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το προϊόν πριν χειριστείτε τον δίσκο συλλογής λίπους.
• Η συσκευή είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
καμία συσκευή με καλώδιο που έχει υποστεί φθορά.
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• Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα ασφαλείας
(Συσκευή παραμένοντος ρεύματος), με μέγιστο παραμένον λειτουργικό ρεύμα 30mA, για τον 
αποκλεισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας). 
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε επίτοιχη πρίζα με γείωση (Κλάσης Ι).
• Μην τυλίγετε τα τρόφιμα σε μεμβράνη ή τα βάζετε σε σακούλες: αυτό θα προκαλέσει ζημιά 
στην συσκευή και μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Φροντίστε ώστε τα χέρια σας να είναι πάντα στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους 
διακόπτες που βρίσκονται επάνω στην συσκευή, ή πριν χειριστείτε το φις και τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε άμεσα το φις και αποσυνδέστε το από την επίτοιχη 
πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Σε περίπτωση χρήσης προέκτασης καλωδίου, αυτή θα πρέπει να είναι κατάλληλης ισχύος 
για την συσκευή, για την αποφυγή κάθε κινδύνου για τον χειριστή και για την ασφάλεια 
του χώρου εργασίας. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες 
λειτουργίας.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τεχνικό ή κάθε άλλο αρμόδιο άτομο για την αποφυγή κάθε κινδύνου. 
• Όλες οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς έτσι ώστε να αποτραπεί 
κάθε κίνδυνος.
• Για να μην επηρεαστεί αρνητικά η ασφάλεια της συσκευής, να χρησιμοποιείτε πάντα 
αυθεντικά ανταλλακτικά και αξεσουάρ, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
• Αυτή η συσκευή είναι σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2014/35/ΕΕ και CEM 2014/30/
ΕΕ.
• Κάθε τροποποίηση του προϊόντος που δεν έχει εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή μπορεί 
να συνεπάγεται μείωση της ασφάλειας και ακύρωση της εγγύησης, και απαγορεύεται.
• Μην αφήνετε τα τμήματα της συσκευασίας σε μέρος όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά, 
δεδομένου ότι αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.
• Ο καπνός από το μαγείρεμα μπορεί να είναι επικίνδυνος για τα ζώα με ιδιαίτερα ευαίσθητο 
σύστημα αναπνοής, όπως τα πουλιά. Να τα απομακρύνετε κατά τη χρήση της συσκευής.
• Μην βυθίζετε την συσκευή σε υγρά.
• Ποτέ μην βυθίζετε την συσκευή ή το στοιχείο θέρμανσης σε νερό.
• Ποτέ μην συνδέετε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και σε καμία περίπτωση 
δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
• Αυτές οι συσκευές προορίζονται για οικιακή ή παρόμοιες χρήσεις, όπως:
- κουζίνες καταστημάτων, επαγγελματικών γραφείων και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- αγροκτήματα,
- πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλα περιβάλλοντα διαμονής αυτού του τύπου,
- δωμάτια ξενοδοχείου.

4. Χρήση:
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μπάρμπεκιου εάν δεν βρίσκονται στη θέση τους όλα τα 
τμήματά του. Η συσκευή θα πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
συναρμολόγησης.

A/ Προετοιμασία της συσκευής
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ή 
ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
Σημείωση: : Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, συστήνεται ο καθαρισμός της και η κενή 
χρήση της: Καθαρίστε την πλάκα ψησίματος με υγρό πανί ή σφουγγάρι και στη συνέχεια σκουπίστε 
την. Συνδέστε την συσκευή σε πρίζα ρεύματος και αφήστε την αναμμένη για 10 λεπτά. 
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Κατά τις πρώτες χρήσεις, η συσκευή μπορεί να εκπέμψει καπνό ή και μια οσμή, αυτό είναι 
φυσιολογικό και δεν επηρεάζει καθόλου την λειτουργία της.
Μετά από δέκα λεπτά, αποσυνδέστε την συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
Όταν η συσκευή έχει κρυώσει, καθαρίστε την πλάκα ψησίματος.
Πριν από τη χρήση της συσκευής, πλύνετε την πλάκα και τον δίσκο συλλογής του λίπους 
με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. Σκουπίστε την σωστά. Για τη διευκόλυνση 
του καθαρισμού, καλύψτε τον δίσκο με αλουμινόχαρτο για τη συλλογή λίπους και σάλτσας.
Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας σε πρίζα ρεύματος με γείωση.
Γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη μέχρι η επιθυμητή θερμοκρασία να ευθυγραμμιστεί με 
το σημείο αναφοράς του διακόπτη. Η λυχνία ανάβει.
Όταν σβήσει η φωτεινή λυχνία του θερμοστάτη σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία ψησίματος και ότι το γκριλ είναι έτοιμο για χρήση.
Η φωτεινή λυχνία του θερμοστάτη υποδεικνύει ότι το γκριλ βρίσκεται σε φάση θέρμανσης. 
Η φωτεινή λυχνία παραμένει αναμμένη εφόσον δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, 
και στη συνέχεια ανάβει και σβήνει εναλλάξ στη διάρκεια του ψησίματος για τη διατήρηση της 
επιλεγμένης θερμοκρασίας.
Ο χρόνος προθέρμανσης εξαρτάται από τη ρύθμιση της επιλεγμένης θερμοκρασίας. Όσο 
υψηλότερη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος προθέρμανσης.

B/ Ψήσιμο
Τοποθετήστε τα τρόφιμα στην πλάκα ψησίματος χρησιμοποιώντας σπάτουλα ή τσιμπίδα 
κουζίνας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην κάνετε ζημιά στην εμαγιέ επιφάνεια της πλάκας, μη χρησιμοποιείτε 
μεταλλικά, κοφτερά ή μυτερά αντικείμενα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την λειτουργία, για να αποφύγετε τα εγκαύματα, να φοράτε πάντα 
προστατευτικά γάντια.

Γ/ Σβήσιμο της συσκευής
Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση “0” και 
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.

Δ/ Καθαρισμός και συντήρηση
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς η πλάκα.  
Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας: καθαρίζετε προσεχτικά τη συσκευή σας και όλα τα 
αξεσουάρ της (συμπεριλαμβανομένου του δίσκου συλλογής λίπους) μετά από κάθε ψήσιμο 
με ζεστό σαπουνόνερο για την απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων λίπους, και με μαλακό 
πανί. 

E/ Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης δεδομένου ότι για κάθε παραγγελία ανταλλακτικών 
θα πρέπει να συμπεριλάβετε την αναφορά που είναι σημειωμένη στο κάτω μέρος κάθε 
σελίδας καθώς και τον αριθμό του ανταλλακτικού που χάθηκε ή είναι ελαττωματικό.
Για την αγορά ανταλλακτικών, μπορείτε να
απευθυνθείτε στο κατάστημα ή στο τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση στον εξής αριθμό 
τηλεφώνου:
00.33(0)3.85.32.27.50.
Η SOMAGIC αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση ζημιών ή κακής λειτουργίας που 
οφείλεται σε χρήση αξεσουάρ ή και ανταλλακτικών διαφορετικής μάρκας.
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ΣΤ/ Εγγύηση
Αυτή η πλάκα φέρει διετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς (απόδειξη ταμειακής μηχανής).

Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Μη τήρηση όλων των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου
• Αντικανονικές συνθήκες χρήσης
• Αντικανονική αποθήκευση 
• Παράλειψη συντήρησης 
• Τροποποίηση του προϊόντος
• Χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς
• Χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών.

Ζ/ Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση Συχνότητα Ισχύς

220 - 240V 50-60 Hz 2000W-2200w

Κλάση: IPX4

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα.
Περιλαμβάνει στοιχεία που θα πρέπει να ανακυκλωθούν.
Μπορείτε να την μεταφέρετε σε κέντρο διαλογής ή να την επιστρέψετε στον 
μεταπωλητή σας.

 

Κατασκευάζεται στην Κίνα από την:
Zhongshan Elitte Electrical Appliance Co., Ltd.
No. 2, shengdu Road, shuchong, southern section, Zhongshan
για 
την Somagic
1A, RD975, BP 36
71290 LA GENETE
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GB - Keep this manual for future reference
FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND PRECAUTIONS COULD RE-
SULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH, OR DAMAGE BY FIRE

3 - Safety requirements :
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these in-
clude the following:
• Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains 
electricity.
• Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after 
every use.
• Never place the appliance on or close to sources of heat.
• Always place the appliance on a fl at, level surface during use.
• Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
• Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
• This appliance can be use by children aged from 8 years and above and persons with re-
duced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
• Children shall not play with the appliance. 
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 
8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICITY MAINS BEFORE FIT-
TING OR REMOVING ATTACHMENTS OR BEFORE CLEANING THE APPLIANCE.
• The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate 
remote-control system. 
• Do not use indoors.
• The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
• WARNING: Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.
• Do not handle the plate while the appliance is turned on or being used to prevent risk of 
burns. Always use oven mitts.
• Do not touch the grease cup (3) during operating the barbecue.
• Only touch the grease cup when the product cooled down.
• The appliance is suitable for outdoor use.
• The supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is da-
maged, the appliance must not be used;
• The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated 
residual operating current not exceeding 30mA.
• The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact (class I).
• Food must not be wrapped or bagged as this will damage the appliance and could repre-
sent a fi re hazard.
• Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the swit-
ches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
• To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never 
pull the power cord to unplug the appliance.
• In case of using extension leads, these must be suitable for the appliance power to avoid
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danger to the operator and for the safety of the environment in which the appliance is being 
used. Extension leads, if not suitable, can cause operating anomalies.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 
similary qualifi ed persons in order to avoid a hazard.
• All repairs must only be carried out by an Assistance Centre or by technicians authorises, 
so as to prevent any risks.
• Do not threaten the safety of the appliance by using parts that are not original or which have 
not been approved by the manufacturer.
• This appliance conforms to the 2014/35/EU and CEM 2014/30/EU directives.
• Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer 
may lead to the user’s guarantee being rendered null and void and is totally forbidden.
• Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.
• The cooking smokes can be dangerous for animals with sensitive respirator like birds. Take 
them away during cooking
• Never place the appliance in water
• Never place the thermostat, plug or power cord in water 
• Never plug the appliance when the product is not use
• This appliance is designed for HOME USE ONLY and may not be used for commercial or 
industrial purposes.
• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-Staff  kitchen areas in shops, offi  ces and others working environments; 
-Farm houses
-By clients in hotels, motels and other residential type environments;
-Bed and breakfast type environments.

4. Use:
Do not use this barbecue unless all parts are in place. The device must be correctly installed 
according to the assembly manual enclosed leafl et. 

A/ Before cooking 

IMPORTANT: EVEN WHEN THE APPLIANCE IS NOT IN USE, ALWAYS UNPLUG THE 
POWER CORD FROM THE ELECTRICITY MAINS BEFORE FITTING OR REMOVING 
SINGLE ATTACHMENTS OR BEFORE CLEANING THE APPLIANCE.
N.B: Before the fi rst use of the appliance, it’s recommended to clean it and to make it running 
idle: Clean the cooking plate with a wet rag or sponge, and then dry it. Plug the appliance 
and put it on during 10 minutes. 
During the fi rst uses, appliance can release some smoke and/or odor; it’s normal and it will 
not aff ect appliance functioning.
After 10 minutes, unplug the appliance and let it cool down.
When the appliance is cold, clean the cooking plate.
-Before use, wash the hotplate and the grease tray with hot water and a mild detergent. Dry 
them thoroughly. 
To make cleaning easier, cover the grease tray with tin foil to collect any fats and juices.
Plug the power cord into an earthed power socket.
Turn the thermostat knob so that the desired temperature is aligned with the button of the 
reference point. The indicator light will light up.
When the indicator light off  the thermostat switches off , this means that the required cooking 
temperature has been reached and that the grill is ready to use.
The indicator light on the thermostat shows that the grill is heating up and it will stay lit until
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the grill reaches the set temperature; after this, it will switch on and off  in cycles during the 
cooking process to guarantee that the selected temperature is maintained. 
The pre-heating time depends on the chosen heat setting.
The higher the selected temperature, the higher the preheating time required.

B/ Cooking 
Using a rubber spatula or kitchen tongs, place the food you want to cook on the hotplate.
IMPORTANT: Do not use sharp or metal objects which will damage the surface of the hot-
plate.
IMPORTANT: While using, wear oven mitts to prevent risk of burns.

C/ Extinguishing the appliance 
Once you have fi nished cooking, turn the thermostat knob to position “0” and unplug the 
power cord from the outlet.

D/ Cleaning and maintenance 
Wait until the barbecue is completely cold. 
For hygiene and safety reasons: carefully clean your appliance and all its accessories 
(including the grease drawer) after each use, using hot soapy water and a soft non-abrasive 
cloth, in order to remove grease residue and using a soft non-abrasive cloth. 

E/ Customer service 
Keep this note because you need to remember the number contained on the bottom 
of each page as well as the number of the faulty or lost part. 
If you need replacement parts, they may be sold at your local shop or contact our after-sales 
service at the following number: 00.33(0)3.85.32.27.50.
Somagic disclaims any liability in the event of damage or poor operation arising from the use 
of accessories and/or change parts of another brand. 

F/ Warranty 
This plancha is guaranteed 2 years from the date of purchase (invoice or cash receipt in 
support).

The warranty does not apply in the following cases:
• Failure to comply with all the instructions of the present manual 
• Abnormal conditions of use
• Incorrect storage 
• Improper maintenance 
• Alteration of the product 
• Use for professional purposes 
• Use of change parts that are non-original.
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G/ Technical specifi cations 

Voltage Frequency Power

220 - 240V 50-60 Hz 2000W-2200w

Order: IPX4

BECAREFUL !!!
This appliance must not be trashed with garbage.
Some parts must be recycled.
You can bring it to the retailer or in recycle place.

 

Made in China by:
Zhongshan Elitte Electrical Appliance Co., Ltd.
No. 2, shengdu Road, shuchong, southern section, Zhongshan
for
Somagic
1A, RD975, BP 36
71290 LA GENETE


