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Γενικές οδηγίες ασφαλείας  

l Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες 
χρήσης. 

l Παρακαλούμε φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και την εγγύηση μαζί με την απόδειξη αγοράς 
και αν είναι δυνατόν και την συσκευασία με το εσωτερικό της!  

l Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρηση και όχι για 
διαφημιστικό σκοπό! 

l Όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. Κάντε 
το ίδιο όταν προσθέτετε και όταν αφαιρείτε εξαρτήματα ή αν παρουσιαστεί 
οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Πριν αποσυνδέσετε το βύσμα απενεργοποιήστε την 
συσκευή. Τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο. 

l Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους πιθανούς κινδύνους ποτέ μην τα 
αφήνετε ανεπιτήρητα και φροντίστε το μέρος που θα επιλέξετε για να 
τοποθετήσετε την συσκευή σας να είναι τέτοιο ώστε τα παιδιά να μην έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε αυτή. Προσέξτε το καλώδιο της συσκευής να μην κρέμεται. 

l Ανα ταχτικά διαστήματα ελέγξτε το καλώδιο και το βύσμα για να δείτε αν έχουν φθαρεί. 
Αν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συσκευή. 

l Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή, απευθυνθείτε στην 
αρμόδια αντιπροσωπεία. 

l Κρατήστε το καλώδιο και την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, υγρασίας και 
από αιχμηρές γωνίες. 

l Ποτέ μην αφήνετε την συσκευή σε λειτουργία χωρίς να την επιτηρείτε. 
Απενεργοποιήστε την όταν δεν την χρησιμοποιείτε ακόμα και αν είναι για λίγη ώρα. 

l Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο. 
l Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε την συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό και μην 

την αγγίζετε με βρεγμένα χέρια. 
l Αν η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα αμέσως. 
l Χρησιμοποιήστε την συσκευή αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει 

κατασκευαστεί 

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 

l Οι επιφάνειες που είναι για το ψήσιμο μπορούν να θερμανθούν αρκετά. Κρατήστε την 
συσκευή από τα χερούλια μόνο. 

l Τοποθετήστε την συσκευή σε μια επιφάνεια ανθεκτική στην θερμότητα. 
l Για να αποφύγετε την περίπτωση να αναπτυχθεί  μεγάλη θερμότητα  μην τοποθετείτε 

την συσκευή μέσα σε ντουλάπα και γενικά σε κλειστούς χώρους όπου δεν 
εξασφαλίζεται ο εξαερισμός της. 

l Προσέξτε τον ατμό που βγαίνει από την συσκευή όταν ανοίγετε το τμήμα στο οποίο 
γίνεται το ψήσιμο. 

l Το ψωμί μπορεί  να καεί και για αυτό τον λόγο μην τοποθετείτε την συσκευή κάτω από 
κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά! 

l Υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή κάποιος τραυματισμός 
αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας. 
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l Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος καταστραφεί θα πρέπει να αντικατασταθεί από την 
αρμόδια αντιπροσωπεία ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος. 

l Μην βυθίζετε την συσκευή σε υγρό. 
l Η θερμοκρασία των τμημάτων της συσκευής μπορεί να είναι ιδαίτερα υψηλή κατά την 

λειτουργία της συσκευής. 
l Ο άνθρακας και άλλα παρόμοια εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

την συσκευή. 
 
 

Πριν την χρήση 

● Αντικολλητική επιφάνεια 
Αλείψτε με λίγο λάδι την επιφάνεια ψησίματος πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για 
πρώτη φορά. Θέστε σε λειτουργία την συσκευή για 10 λεπτά με την επιφάνεια ψησίματος 
κλειστή και έπειτα σκουπίστε την με ένα νωπό πανάκι. 
● Παρακαλούμε να μην καταναλώσετε τα πρώτα τοστ που θα φτιάξετε στην συσκευή. 

 

Χρήση 

1. Εισάγετε το βύσμα σε μια πολωμένη πρίζα 230V, 60HZ . Το κόκκινο φωτάκι ένδειξης 
LED (POWER) θα ανάψει. 

2. Μέχρι να θερμανθεί η τοστιέρα κρατήστε κλειστή την πλάκα ψησίματος. Όταν ανάψει το 
πράσινο λαμπάκι είναι έτοιμη για ψήσιμο. 

3. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε μέσα κάθε τοστ. Έπειτα κλείστε προσεχτικά το 
καπάκι και ασφαλίστε το χερούλι με τον γάντζο.  

4.Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε τις φέτες τοστ με ένα ξύλινο σπατουλάκι ή ένα 
παρόμοιο εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για να μην καταστρέψετε την 
επιφάνεια της συσκευής.  
5. Το τμήμα στο οποίο ψήνονται τα τοστ πρέπει να παραμένει κλειστό στα διαλείμματα 
κατά το ψήσιμο. 
 

Καθαρισμός & συντήρηση  
l Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε την συσκευή να κρυώσει. 
l Αφαιρέστε τα τρίμματα ψωμιού που μπορεί να υπάρχουν στις πλάκες ψησίματος. 
l Καθαρίστε την συσκευή με ένα ελαφρά νωπό πανάκι. 
l Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. 
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Η συσκευή αυτή διαθέτει πιστοποιητικό CE και έχει χαμηλή τάση ρεύματος για να 
εξασφαλίζει προστασία στον χρήστη. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής μπορούν να αλλάξουν χωρίς 
προηγούμενη προειδοποίηση! 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη σωματική ή διανοητική 
ικανότητα ή από μικρά παιδιά εκτός κι αν έχουν δωθεί οι σχετικές σε αυτούς οδηγίες για 
την χρήση της συσκευής και επιτηρούνται από κάποιον υπεύθυνο και ικανό ενήλικα.  
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είστε σίγουροι πως δεν παίζουν με την 
συσκευή 
 
Ανακύκλωση 
 
Στη συσκευή αυτή υπάρχει το σύμβολο της επιλεκτικής διαλογής το σχετικό με τα 
απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  
Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να το αναλάβει ένα σύστημα επιλεκτικής 
συλλογής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/CE, προκειμένου να μπορέσει είτε 
να το ανακυκλώσει είτε να το αποσυναρμολογήσει ώστε να μειωθεί κάθε επίπτωση για το 
περιβάλλον. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διοίκηση του τόπου 
κατοικίας σας ή της περιφέρειάς σας. 
Τα ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν γίνει αντικείμενο επιλεκτικής 

διαλογής μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 

υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. 

 
 

 

 

 


