ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ:
R20814TSC / R20815TSG
R20816TSR / R20817TSB
R20832TSK
Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση για να αποφύγετε βλάβες και φθορές
εξαιτίας λανθασμένης χρήσης και για να καταλάβετε τις λειτουργίες της συσκευής.
Προσέξτε ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας.
Σε περίπτωση που δωρίσετε την συσκευή σε τρίτον ή την χρησιμοποιεί κάποιος
τρίτος, φροντίστε να παρέχετε τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή.
Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να
ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις:
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν τη χρήση ελέγξτε αν η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί στην τάση που
αναγράφεται στην ετικέτα διαβάθμισης της συσκευής.
3. Μην ακουμπάτε καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε τις λαβές και τα κουμπιά μόνο.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις,
την πρίζα ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
5. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται κοντά
σε παιδιά ή από παιδιά.
6. Βγάλτε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν τον
καθαρισμό της. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την αποσύνδεση,
πριν ενώσετε τα εξαρτήματα ή πριν τον καθαρισμό.
7. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις ή μετά από
δυσλειτουργίες της συσκευής, ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για
έλεγχο, επισκευή, ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τις γωνίες του τραπεζιού ή πάνω από
πάγκο ή να ακουμπάει σε καυτή επιφάνεια.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστή εστία ή ηλεκτρικό φούρνο.
10. Μην κάνετε χρήση της συσκευής πέραν της ενδεδειγμένης.
11. Τρόφιμα μεγάλου μεγέθους, αλουμινόχαρτο ή άλλα σκεύη δεν πρέπει να τοποθετούνται στη φρυγανιέρα καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω ή κοντά σε κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
13. Χρήση πρόσθετων αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή
μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
14. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε το φαγητό όσο η συσκευή λειτουργεί.
15. Απομακρύνετε το ψωμί προσεκτικά μετά το φρυγάνισμα, για να αποφύγετε
τραυματισμό.
16. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο γειωμένο φις. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή
στον οικιακό σας χώρο είναι καλά γειωμένη.
17. Ο χειρισμός αυτής της συσκευής δεν είναι δυνατός με τη χρήση εξωτερικού
χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

1

18. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, ή από
άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή λειτουργία της συσκευή και κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά μικρότερα των 8 ετών χωρίς
επίβλεψη.
19. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά μικρότερα των
8 ετών.
20. Προειδοποίηση: αν οι φέτες ψωμιού είναι μικρές (μικρότερες των 85mm) πρέπει
να είστε προσεκτικοί για το ενδεχόμενο εγκαύματος όταν αφαιρείτε τις φέτες.
21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
22. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις
όπως:
– κουζίνες σε χώρους προσωπικού (καταστήματα, γραφεία κ.α.),
– εξοχικά;
– από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα φιλοξενίας.
23. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Μην αφήνετε την συσκευή να λειτουργεί χωρίς να την επιβλέπετε (το ξερό ψωμί
ενδέχεται να καεί κατά τη χρήση).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μεταλλικά μέρη ενδέχεται να ανεβάσουν θερμοκρασία κατά τη
χρήση! Μην εισάγετε ποτέ πηρούνια, μαχαίρια ή άλλα αντικείμενα στην
φρυγανιέρα!
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2 Μεγάλες θήκες
Μεταλλικό σώμα
4
Μοχλός εκκίνησης
6
Πλήκτρο αναθέρμανσης
Πλήκτρο απόψυξης
Πλήκτρο ακύρωσης
Επιλογέας χρώματος (έντασης ψησίματος)
Δίσκος για ψίχουλα (κάτω μέρος)
7

1
3
2
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ΠΡΙΝ ΤΗN ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Λειτουργήστε τη συσκευή χωρίς ψωμί, για περίπου 3 λεπτά για να αφαιρέσετε το προστατευτικό στρώμα
αντίστασης. Επιλέξτε την μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια με τη βοήθεια του μοχλού.
Η ελαφριά εκπομπή καπνού και μυρωδιάς είναι φυσιολογική.
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ΧΡΗΣΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας.
Ελέγξτε ότι η τάση του πίνακά σας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή.
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από οποιαδήποτε λειτουργία καθαρισμού συντήρησης
και συναρμολόγησης εξαρτημάτων.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια ή τραπέζι.
Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι στην πρίζα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή.
Μην τροποποιείτε την συσκευή με κανέναν τρόπο.
Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.
Ορισμένα μέρη της συσκευής ενδέχεται να ανεβάσουν θερμοκρασία. Μην τα αγγίζετε ώστε να αποφύγετε
εγκαύματα.

• Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στην υποδοχή (για το γαλλικό ψωμί, κόψτε ένα καρβέλι μικρότερο από την
σχισμή και μετά κόψτε το σε δύο κομμάτια κατά μήκος). Η συσκευή σας δύναται να λαμβάνει γαλλικό ψωμί,
αλλά και ψωμί του τοστ ή άλλες φέτες ψωμιού εάν το πάχος και το μήκος τους είναι μικρότερα από την
υποδοχή.
• Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό μέχρι να σταματήσει (ταυτόχρονα, το πλέγμα μέσα στην υποδοχή θα σφίξει
γύρω από το ψωμί ώστε να μείνει μακριά από τα καλώδια θέρμανσης). Στη συνέχεια, απελευθερώστε την
πίεση και ο μοχλός θα παραμείνει στην κάτω θέση, πράγμα που σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία
θέρμανσης.Αν η λαβή δεν ασφαλίζει κάτω, ελέγξτε αν η συσκευή είναι στην πρίζα, πιθανόν να έχει μπλοκάρει.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ψησίματος για να αποκτήσετε λίγο ή πολύ φρυγανισμένο ψωμί
τοποθετώντας τον ροοστάτη έντασης σε έναν από τα διαθέσιμα επίπεδα - από το 1 έως το 6. Απλώς γυρίστε
δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση και αριστερόστροφα για να τη μειώσετε. Όσο υψηλότερος είναι ο
αριθμός, τόσο πιο ψημένο θα είναι το ψωμί.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες:
Αφού πατήσετε το μοχλό εκκίνησης, πιέστε:
• Το πλήκτρο αναθέρμανσης που σας επιτρέπει να αναθερμάνετε ή να φρυγανίσετε το ψωμί.
• Το πλήκτρο απόψυξης που σας επιτρέπει να ξεπαγώσετε ψωμί που έχει καταψυχθεί προηγουμένως.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εάν πιστεύετε ότι το ψωμί είναι αρκετά ψημένο ή για άλλο λόγο, μπορείτε να
διακόψετε τη διαδικασία απλά πατώντας το κουμπί ακύρωσης "CANCEL".
• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και αφήνετέ την να κρυώσει πριν την επόμενη
χρήση ή πριν την αποθήκευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πάντα αποσυνδέετε την συσκευή και αφήνετέ την να κρυώσει
πριν τον καθαρισμό.
Για να καθαρίστε τα ψίχουλα, αδειάστε το συρτάρι στο κάτω μέρος της συσκευής. Η λαβή του βρίσκεται στο πλάι.
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, μεταλλική βούρτσα ή τρίψιμο ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.
Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα βρεγμένο πανί.
Όλες οι υπόλοιπες εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
- Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι επαρκώς κρύα και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή ρεύματος
Ισχύς

AC 220-240V 50/60Hz
850W

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένη πρίζα και πρέπει να συνδεθεί σε αντίστοιχο
βύσμα.
Σημείωση: Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη γείωση ή την ηλεκτρική σύνδεση,
συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.
Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
καθιστώντας δυνατή την εκκένωση του ρεύματος από το καλώδιο γείωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης και για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το
καπάκι. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

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 οι 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
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται
προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 14 / 30 / EU
Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU
ErP Directive: 09 /125/EC
CE Marking: 93 / 68 / EEC
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 944944 | Fax: 2310 944940
www.amiridis-savvidis.gr

