
 
 

Οδηγίες χρήσης τοστιέρας 
S1308TS 

 
 
 

 

220-240V  50/60Hz  730-870W 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 
     

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
1. Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική 

αναφορά. 

2. Για αποφυγή κινδύνου από τον ηλεκτρισμό, μη βυθίζετε οποιοδήποτε τμήμα της 

συσκευής ή το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό. 

3. Όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε παιδιά, απαιτείται αυστηρή επίβλεψη. 

4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 

5. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. 

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

7. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρευματοδότη όταν δεν χρησιμοποιείται και 

πριν τον καθαρισμό της. 

8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη. Εάν παρουσιαστεί 

δυσλειτουργία ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, επιστρέψτε την στο 

τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για επισκευή, διότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία. 

9. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο ρεύματος για να 

βεβαιώνεστε ότι δεν έχει φθαρεί. Εάν εμφανίζει έστω και το ελάχιστο σημάδι φθοράς, 

επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

10. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να 

αγγίζει θερμές επιφάνειες. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τυλίξετε το καλώδιο 

γύρω από τη βάση της για να την αποθηκεύσετε. 

11. Προσέξτε να μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Μην καλύπτετε και μην αποθηκεύετε 

τη συσκευή αν δεν έχει κρυώσει εντελώς. 

12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμές ηλεκτρικές εστίες ή εστίες 

αερίου, ή μέσα ή κοντά σε θερμό φούρνο ή μικροκυματικό. 

13. Για τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή καυστικά καθαριστικά ή 

καθαριστικά για φούρνους. 

14. Προσοχή: το ψωμί μπορεί να καεί. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αφήνετε αρκετό 

χώρο πάνω και γύρω από τη συσκευή, για την κυκλοφορία του αέρα. Όταν λειτουργεί, 

η συσκευή δεν πρέπει να αγγίζει κουρτίνες, καλύμματα, ρούχα, πετσέτες ή άλλα 

εύφλεκτα υλικά. Χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ όταν η συσκευή τοποθετείται σε επιφάνειες στις 

οποίες η θερμότητα προκαλεί προβλήματα - συνιστάται η χρήση μονωμένου 



θερμοανθεκτικού στοιχείου. 

15. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΗΝ ΤΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ. 

16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ο συρόμενος δίσκος για τα ψίχουλα δεν είναι στη 

θέση του. Ο δίσκος αυτός πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Μην αφήνετε τα ψίχουλα να 

συσσωρεύονται στο δίσκο. 

17. Μη χρησιμοποιείτε στη συσκευή τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη, μαρμελάδα ή φρούτα 

κομπόστα. 

18. Το ψωμί μπορεί να καεί, γι' αυτό μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από 

εύφλεκτα υλικά όπως οι κουρτίνες. 

19. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο επισκευών ή από ειδικευμένο τεχνικό, για την 

αποφυγή κινδύνου. 

20. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη 

γνώσης και εμπειρίας, εκτός αν έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από άτομο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους 

21. Τα παιδιά χρειάζονται επίβλεψη ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 

22. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών 

μπορεί να είναι μεγάλη. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! 
 
Μην επιχειρήσετε να βγάλετε ψωμί, παξιμάδια κλπ. που έχουν σφηνώσει, με μαχαίρι ή άλλο 

αντικείμενο, γιατί η επαφή με τα ρευματοφόρα στοιχεία ενδέχεται να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία.  

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε 

προσεκτικά το ψωμί. 

Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά ή μη ικανά άτομα. 

Μην τα αφήνετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. 

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να 

είναι μεγάλη.  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
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4 3  
1. Θυρίδες ψησίματος μεταβλητού πλάτους 

2. Κουμπί ακύρωσης   

3. Κουμπί αναθέρμανσης  

4. Κουμπί "Κατεψυγμένο" 

5. Μοχλός ανύψωσης ψωμιού 

6. Κουμπί ηλεκτρονικής ρύθμισης ροδίσματος 

7. Συρόμενος δίσκος για ψίχουλα 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1. Εισάγετε το φις σε κατάλληλο ρευματοδότη και ενεργοποιήστε τη συσκευή. 

2. Τοποθετήστε μέχρι δύο φέτες ψωμιού, παξιμαδιού κλπ. στις θυρίδες ψωμιού. 

3. Επιλέξτε ρύθμιση ροδίσματος, από το 1 έως το 7, στο κουμπί ρύθμισης ροδίσματος. 

(1-το λιγότερο ρόδισμα, 7-το περισσότερο ρόδισμα). 

Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, συνιστάται το ψήσιμο στη ρύθμιση 3. Η ρύθμιση 

ποικίλλει ανάλογα με το είδος του ψωμιού και τις προτιμήσεις σας. 

ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ, ΑΝΥΨΩΣΤΕ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 20mm ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. 

 



4. Πιέστε το μοχλό ανύψωσης προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Η 

διαδικασία ψησίματος ξεκινά αυτόματα. Σημείωση: εάν η συσκευή δεν είναι 

συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιημένη, ο μοχλός δεν ασφαλίζει στη 

θέση του. 

5. Η συσκευή απενεργοποιείται όταν επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ροδίσματος, και 

ανυψώνει αυτόματα το ψημένο ψωμί. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία του 

ψησίματος οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί ακύρωσης. 

ΨΗΣΙΜΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ: Για να ψήσετε κατεψυγμένο ψωμί, τοποθετήστε το 

μέσα στις θυρίδες ψωμιού και επιλέξτε ρύθμιση ροδίσματος. Πιέστε το μοχλό ανύψωσης 

προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε το κουμπί "Κατεψυγμένο". 

ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΗΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ: Μπορείτε να ζεστάνετε το ήδη ψημένο ψωμί 

χωρίς να ψηθεί περισσότερο. Τοποθετήστε το ψημένο ψωμί μέσα στις θυρίδες ψωμιού, 

πιέστε το μοχλό ανύψωσης προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε το 

κουμπί αναθέρμανσης. 

 

Στην απίθανη περίπτωση που το ψωμί ή η τηγανίτα σφηνώσει, απενεργοποιήστε τη 

συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και βγάλτε προσεκτικά το ψωμί από 

τη συσκευή, προσέχοντας να μην τη φθείρετε. 

 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
1. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε, να αποσυνδέετε το φις από την 

παροχή ρεύματος και να την αφήνετε να κρυώσει εντελώς. 

2. Για να απομακρύνετε τα ψίχουλα από τη συσκευή, σύρετε προς τα έξω το δίσκο για τα 

ψίχουλα από το κάτω μέρος της συσκευής, αδειάστε τον και τοποθετήστε τον και πάλι 

στη θέση του πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. 

3. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ελαφρά βρεγμένο πανί και γυαλίστε με 

μαλακό, στεγνό πανί. 

Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. 

4. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, αναποδογυρίστε τη συσκευή πάνω από το νεροχύτη 

και κουνήστε την για να πέσουν τα ψίχουλα. 

Ο δίσκος για τα ψίχουλα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Μην αφήνετε τα ψίχουλα να 

συσσωρεύονται στο κάτω μέρος της συσκευής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Α.Μ.Π. 00510 

           (ΠΔ 17/2004) 

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 / EC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC 
EcoDesign EuP Directive: 2005/32/EC 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι το S1308TS συμμορφώνεται με τα παρακάτω 
πρότυπα: 
EN 55014-1:2006 
EN 55014-2:1997+A1:2001 
EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:1995+A1 :2001+A2 :2005 
EN 60335-2-9 :2003+A1 :2004+A2+A12 
EN 60335-1 :2002+A11,A1 :2004+A12,A2 :2006+A13 
EN 50366 :2003+A1 
EN 62301:2005 
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