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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

 

 

 
ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM 

 

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή 

στο ρεύμα, για την αποφυγή βλάβης από λανθασμένη χρήση. Δώστε 

ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Κρατήστε τις οδηγίες για 

μελλοντική αναφορά. 
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Περιγραφή συσκευής 

A、 Βάση επάνω μέρους 

B、 Διακοσμητικό στοιχείο  

C、 Λαβή   

D、 Βάση κάτω μέρους 

E、 Κάτω μέρος 

F、 Επιλογέας ρύθμισης θερμοκρασίας 

G、 Πλάκες ψησίματος 

H、 Διακοσμητικό στοιχείο 

I、 Λυχνία ετοιμότητας 

J、 Λυχνία λειτουργίας 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 
 Αν η συσκευή δοθεί σε κάποιον, θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες 

χρήσης. 
 Λανθασμένη χρήση και χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία 

και τραυματισμούς. 
 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για 

επαγγελματική, επιχειρησιακή, ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους.  
 Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε αν η τάση της πρίζας 

αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στον πίνακα σας. 
 Αποσυνδέστε από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κατά 

τη διάρκεια καθαρισμού. 
 Η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της. 

Πάντα να κρατάτε τη συσκευή από τη λαβή. 
 Για να προστατευθείτε από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς, 

μη βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό. 
 Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που 

υπάρχουν από τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Μην αφήνετε τα παιδιά να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές χωρίς επίβλεψη. 

 Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περίπτωση που φέρει φθορά το 
καλώδιο ρεύματος, ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή πτώσης της 
συσκευής. Σε τέτοια περίπτωση καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για 
έλεγχο και επιδιόρθωση.  

 Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από γωνίες επίπλων ή να 
έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δε βρίσκεται ανάμεσα στις πλάκες και δεν τις 
ακουμπάει κατά τη χρήση της συσκευής. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και όχι κοντά 
σε καυτά αντικείμενα ή πηγές φλόγας (π.χ. μαγειρικές εστίες). 

 Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της. 
 Κατά τη λειτουργία της συσκευής, μπορεί να αναπτυχθούν πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες στις προσβάσιμες επιφάνειες. 
 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και 

άλλα εύφλεκτα υλικά.  
 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση απο άτομα ή παιδιά με μειωμένη 

νοητική, φυσική ή αισθησιακή κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, 
εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για 
την ασφάλεια τους.. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή. 

 Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. 
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 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό προγραμματιστή ή 
τηλεχειριστήριο. 

 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 χωρίς επίβλεψη. 

 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 
ετών  

 Οι επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.  
 Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες 

εφαρμογές όπως: 

– Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά 
περιβάλλοντα. 

– Αγροικίες 

– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού 
τύπου 

– περιβάλλοντα τύπου πανσιόν με ύπνο και πρόγευμα. 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας. 
 Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό υγρό πανί και στεγνώστε 

τις. 
 Ξετυλίξτε το καλώδιο πλήρως  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. 
 Η φωτεινή ένδειξη ανάβει και οι πλάκες θερμαίνονται. 
 Η συσκευή πρέπει να ζεσταθεί πλήρως πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο. Όσο 

περιμένετε μπορείτε να ετοιμάστε τα υλικά. 
 Όταν η συσκευή ζεσταθεί, ανάβει η φωτεινή ένδειξη. 
 Μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία ψησίματος περιστρέφοντας τον 

επιλογέα στις θέσεις από 1 έως 5. 
 Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το ψήσιμο. 
 Ανοίξτε τη συσκευή πατώντας τη λαβή και τοποθετείστε τα υλικά 
 Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το φαγητό που έχετε τοποθετήσει είναι μεγάλης ποσότητας, 

το καπάκι δε θα κλείνει. Αφαιρέστε κάποια υλικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε 
δύναμη για να κλείσετε το καπάκι. 

 Κατά το ψήσιμο ο θερμοστάτης ανάβει και σβήνει, το ίδιο και οι λυχνίες 
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ελέγχου. 
 Αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο (περίπου 2-3 λεπτά) ανοίξτε το καπάκι και 

αφαιρέστε το φαγητό με τη βοήθεια μις ξύλινης ή πλαστικής σπάτουλας. 
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια, 
μεταλλική σπάτουλα κτλ) γιατί καταστρέφει την αντικολλητική επίστρωση. 

 Αν θέλετε το φαγητό να ψηθεί παραπάνω, κλείστε το καπάκι και περιμένετε 
μέχρι να ζεσταθούν οι πλάκες. 

 Όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη, μπορείτε να επαναλάβετε το ψήσιμο όπως 
παραπάνω. 

 Αφού το ψήσιμο ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και 
αφήστε τη να κρυώσει πλήρως. 

Προσοχή: 
 Οι επιφάνειες ψησίματος, τα πλαϊνά και το πάνω μέρος είναι καυτά. 

Αποφύγετε κάθε επαφή με αυτά τα μέρη. Κίνδυνος εγκαύματος! Κρατήστε 
μόνο από τη λαβή. 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια θέση κατά τη χρήση. 
 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος 
 Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πλήρως 
 Πατήστε τα κουμπιά για να απελευθερώσετε τις πλάκες 
 Για να τοποθετήσετε τις πλάκες, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί 

ευθυγραμμίζονται με τα ανοίγματα στο πίσω μέρος και πιέστε προς τα 
κάτω μέχρι να ασφαλίσουν. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο τις πλάκες που ταιριάζουν 
 Διαθέσιμες πλάκες: Σάντουιτς & Γκριλ 

 
 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 Αρχικά, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος! 
 Καθαρίστε τη συσκευή όταν η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως. 
 Καθαρίστε την επιφάνεια και τις πλάκες με ένα μαλακό υγρό πανί. 
 Είναι πιο εύκολο να αφαιρέσετε υπολείμματα με μια μαλακή βούρτσα. 
 Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα (πχ 

σκληρές βούρτσες ή μαχαίρια) για τον καθαρισμό. 
 Προσοχή: μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση: 220V-240V~ 50/60Hz 
Ισχύς: 900W-1100W 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
Α.Μ.Π. 00510 

  Π.Δ. 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 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 
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 
 

 

 

http://www.morris.gr/
http://www.amiridis-savvidis.gr/

