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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαβάστε και κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική
αναφορά.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην
κάτω πλευρά της, είναι ίδια με την τάση της εγκατάστασης του σπιτιού σας.

Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη επιτοίχια πρίζα.

Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε:
- το καλώδιο να μην κρέμεται από το τραπέζι,
- να βρίσκεται σε θέση μη προσβάσιμη από παιδιά,
- να στέκεται σε μια σταθερή επιφάνεια με αρκετό κενό χώρο γύρω της.

Προσέξτε το καλώδιο του ρεύματος, να μην είναι κοντά ή ακουμπάει τη ζεστή επιφάνεια
της τοστιέρας.

Ζεστάνετε πάντα την τοστιέρα πριν βάλετε κάτι για Ψήσιμο.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη, χωρίς επίβλεψη.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη, καθώς ζεσταίνονται ιδιαίτερα.

Μην φέρνετε ποτέ σε επαφή με τα μέρη ψησίματος της τοστιέρας, αιχμηρά ή τραχιά
αντικείμενα, καθώς μπορεί να καταστραφεί η αντικολλητική επιφάνεια.

Καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση. Πρώτα βγάλτε την από την πρίζα και αφήστε
την να κρυώσει. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή μέσα σε νερό! Αποφύγετε την εκροή νερού
μέσα στη συσκευή.

Εάν το καλώδιο του ρεύματος έχει καταστραφεί, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ειδικό
τεχνικό, καθώς χρειάζονται ειδικά εργαλεία ή και εξαρτήματα.

Η θερμοκρασία στις επιφάνειες μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από άτομα,
συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητικές, ή νοητικές
ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται από κάποιον
υπεύθυνο για αυτά. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται προκειμένου να μην παίζουν με
τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο εξωτερικό τηλεχειριστήριο,
ή χρονοδιακόπτη λειτουργίας.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά:





Καθαρίστε τις επιφάνειες ψησίματος της τοστιέρας με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.
Αλείψτε ελαφρά τις επιφάνειες με λίγο βούτυρο ή λάδι μαγειρέματος.
Βάλτε την τοστιέρα στην πρίζα και αφήστε την να ζεσταθεί μέχρι η πράσινη λυχνία να
σβήσει.
Η τοστιέρα είναι έτοιμη για χρήση.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την τοστιέρα για πρώτη φορά, μπορεί να εμφανιστεί λίγος
καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς τα εξαρτήματά ζεσταίνονται.

Φτιάχνοντας τοστ:












Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα. Η κόκκινη λυχνία {ένδειξη λειτουργίας} θα ανάψει.
Όταν ανάψει και η πράσινη λυχνία, η τοστιέρα είναι έτοιμη για χρήση.
Ετοιμάστε τα συστατικά για το τοστ. Για κάθε τοστ χρειάζεστε δύο φέτες Ψωμί και
κατάλληλα συστατικά γέμισης.
Για πιο "ροδοκόκκινο" αποτέλεσμα, μπορείτε να αλείψετε με βούτυρο τις πλευρές του
Ψωμιού που θα βρεθούν σε επαφή με τις επιφάνειες Ψησίματος.
Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στην τοστιέρα, με την βουτυρωμένη πλευρά από κάτω,
βάλτε τα συστατικά γεμίσματος, τοποθετήστε τη δεύτερη φέτα, με την βουτυρωμένη
πλευρά από πάνω. Για ιδανικό αποτέλεσμα, τοποθετήστε καλά μέσα στο τοστ τα
συστατικά γεμίσματος.
Χαμηλώστε το επάνω μέρος προσεκτικά πάνω στο ψωμί, μέχρι η τοστιέρα να κλείσει
σφιχτά.
Ανοίξτε την τοστιέρα μετά από 2-3 λεπτά και ελέγξτε αν το τοστ έχει "ροδίσει". Ο χρόνος
ψησίματος διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού, τη γέμιση και τις προσωπικές σας
γευστικές προτιμήσεις.
Χρησιμοποιήστε ένα μη μεταλλικό σκεύος (π.χ. ξύλινη σπάτουλα) για να βγάλετε το τοστ.
Μη χρησιμοποιείτε τραχιά ή αιχμηρά αντικείμενα.
Βγάλτε την τοστιέρα από την πρίζα μετά τη χρήση.

Σημείωση: Κατά το ψήσιμο, η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία.
Φτιάχνοντας βάφλες
 Τοποθετείστε τις κατάλληλες επιφάνειες στην τοστιέρα και βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
 Όταν η πράσινη λυχνία ανάψει, τοποθετείστε το μείγμα για τις βάφλες και απλώστε το
ομοιόμορφα με μια πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Μετά κλείστε το καπάκι.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: το μείγμα μπορεί να φουσκώσει, οπότε η ποσότητα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα
2/3 του μεγέθους της πλάκας.
 Ψήστε τις βάφλες για περίπου 5-10 λεπτά, ανάλογα πόσο καλοψημένες τις θέλετε. Ελέγξτε
το ψήσιμο ανοίγοντας σταδιακά το καπάκι.
 Για να βγάλετε τις βάφλες τραβήξτε από τις γωνίες ελαφρά με μια ξύλινη ή πλαστική
σπάτουλα.
 Όταν τελειώσετε, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την ανοιχτή μέχρι να κρυώσει.
Αφού κρυώσει μπορείτε να αφαιρέσετε τις πλάκες.
Σημείωση: Κατά το ψήσιμο, η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία.
Καθαρισμός:
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά και διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν
την αντικολλητική επίστρωση που έχουν οι πλάκες.
1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει με το καπάκι ανοιχτό.
3. Πρώτα καθαρίστε το επιπλέον λάδι που υπάρχει στις πλάκες με λίγο χαρτί κουζίνας, πριν τις
καθαρίσετε.
4. Χρησιμοποιήστε πλαστική ή ξύλινη κουτάλα για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών από τις
πλάκες. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή άλλα σκληρά μαγειρικά σκεύη.
5. Καθαρίστε τις πλάκες με μαλακό υγρό πανί ή σφουγγάρι.

6. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.
Αποφύγετε την εκροή νερού μέσα στη συσκευή.
ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΡΟ!
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κάποιο τραχύ ύφασμα, καθώς μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια
ψησίματος της τοστιέρας.
Η συσκευή μπορεί να αποθηκευθεί και κάθετα.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με κάποιο εξωτερικό τηλεχειριστήριο, ή
χρονοδιακόπτη λειτουργίας.
Ισχύς λειτουργίας: 750W
Τάση λειτουργίας:
220-240V~ 50/60Hz
Ισχύς:
750W

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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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.united-electronics.gr
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17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη
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