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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

            ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ 
 
Λειτουργία 
A. Πλάκες: για σάντουιτς (A1), για βάφλες (A2), για γκριλ (A3). 
B. Διακόπτης τοποθέτησης και αφαίρεσης πλακών. 
Γ.  Λαβή πλακών. 
Δ.  Μάνδαλο λαβής. 
Ε.  Ενδεικτική λυχνία ισχύος. 
ΣΤ. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 
 
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται πάντα οι προφυλάξεις ασφαλείας όπως οι παρακάτω:: 
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 
2. Να λειτουργείτε τη συσκευή με την ονομαστική τάση.  
3. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Προσέξτε τον ατμό που βγαίνει από τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.  
4. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.  
5. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα, μαχαίρια, πιρούνια κλπ. γιατί θα προκληθεί φθορά στις πλάκες.  
6. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 
7. Μη χρησιμοποιείτε με τη συσκευή εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνα. 
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει θερμές επιφάνειες.  
9. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.  
10. Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά  
11. Μην καλύπτετε τη συσκευή όσο είναι ζεστή ή όσο λειτουργεί. 
12. Εάν το καλώδιο ρεύματος φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο επισκευών ή 
από ειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνου!  
13. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν λειτουργεί και πριν την καθαρίσετε. 
14. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό. 
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή  
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε την, όπως και τις πλάκες, όπως περιγράφεται στην 
ενότητα ‘Καθαρισμός’. 
1.Πιέστε το διακόπτη τοποθέτησης/αφαίρεσης πλακών και κρατήστε τη λαβή της πλάκας. Κατόπιν αφαιρέστε την. 
2.Βυθίστε τις πλάκες σε σαπουνόνερο και καθαρίστε τις με μαλακό πανί ή βάλτε τις στο πλυντήριο πιάτων. 
3.Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε τις καλά. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. 
 



Χειρισμός 

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις οδηγίες. 
2. Αλείψτε τις πλάκες με λίγο βούτυρο. 
3. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. (Ανάβουν η πράσινη και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία). 
4. Όταν η πράσινη λυχνία σβήσει, η συσκευή έχει θερμανθεί. Τοποθετήστε το φαγητό επάνω στις πλάκες. 
5. Κλείστε το καπάκι της συσκευής και κλειδώστε τη λαβή με το μάνδαλο. (Κατά το ψήσιμο, η πράσινη ενδεικτική 
λυχνία αναβοσβήνει, δείχνοντας ότι τα θερμαντικά στοιχεία ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται για τη διατήρηση 
της σωστής θερμοκρασίας.)  
6. Ανοίξτε τη συσκευή μετά από λίγα λεπτά (Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το είδος των υλικών και τις 
προτιμήσεις σας) τραβώντας το μάνδαλο της λαβής προς τα έξω και ανασηκώνοντας το καπάκι. 
7. Απομακρύνετε τα ψημένα σάντουιτς. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα, γιατί θα φθείρετε τις πλάκες. 
8. Εάν θέλετε να συνεχίσετε το ψήσιμο, περιμένετε να σβήσει η πράσινη λυχνία και τοποθετήστε το φαγητό για ψήσιμο. 
9. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει. 
 
Καθαρισμός 

1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το φις από την παροχή ρεύματος. 
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και σκουπίστε την με υγρό πανί. Βάλτε ελάχιστο υγρό απορρυπαντικό αν χρειάζεται. 
Κατόπιν σκουπίστε προσεκτικά. 
3.Τοποθετήστε τις πλάκες μέσα σε σαπουνόνερο και καθαρίστε τις με μαλακό πανί (χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για να 
απομακρυνθούν τα υπολείμματα του φαγητού και το λάδι), ή βάλτε τις στο πλυντήριο πιάτων. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

                                                               Α.Μ.Π. 00510 
(ΠΔ 117/2004) 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα 
που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να 
μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, 

ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης 
συσκευών προς ανακύκλωση. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 2004/108 / EEC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC 
RoHS Directive: 2002/95/EC 
EcoDesign EuP Directive: 2009/125/EC 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η τοστιέρα  MORRIS S1305SM συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 55022:2006 
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 
EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 
EN 60950-1:2006+A11:2009 
EN 62301:2005 
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