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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε πάντοτε τις βασικές 

προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 

2. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα κουμπιά. 

3. Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή 

τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 

4. Είναι απαραίτητο να επιτηρείτε τα παιδιά όταν λειτουργούν συσκευές από ή κοντά σε 

αυτά. 

5. Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρευματοδότη όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και 

πριν την καθαρίσετε. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα 

και πριν την καθαρίσετε. 

6. Μη λειτουργείτε καμία συσκευή που έχει φθαρμένο καλώδιο ή φις, ή εάν παρουσιάζει 

δυσλειτουργία, έχει υποστεί πτώση ή οποιαδήποτε φθορά. Αναθέστε την εξέταση, την 

επισκευή ή την ηλεκτρολογική ή μηχανολογική ρύθμιση της συσκευής στο 

εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. 

7. Η χρήση των βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από 

τον κατασκευαστή της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους. 

8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

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

έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες. 

10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές εστίες ή εστίες αερίου, ή σε 

θερμασμένο φούρνο. 

11. Πρέπει να προσέχετε πολύ όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστό λάδι ή 

άλλα ζεστά υγρά. 

12. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, απομακρύνετε το φις 

από το ρευματοδότη. 

13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από εκείνη για την οποία 

προορίζεται. 



14. Τα παιδιά πρέπει να έχουν επιτήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

15. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο της συσκευής φθαρεί, πρέπει να 

αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

επισκευών ή από άλλον ειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνου.        

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

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν 

διαθέτουν γνώση και εμπειρία, εκτός και αν έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες 

σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά 

πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 

17. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή άλλο 

ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. 

 
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν 

από το χρήστη. Αναθέστε την επισκευή σε ειδικευμένους τεχνικούς. 

Παρέχεται κοντό καλώδιο παροχής ρεύματος, για την αποφυγή των κινδύνων που 

προκαλούνται από μπλέξιμο ή σκόνταμμα αν το καλώδιο είναι μακρύ. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε επέκταση καλωδίου, αλλά με προσοχή. Οι ονομαστικές τιμές πρέπει να 

είναι τουλάχιστον όσο μεγάλες είναι οι ονομαστικές τιμές της συσκευής. Η επέκταση 

καλωδίου δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού, όπου μπορεί 

να την τραβήξουν τα παιδιά ή να σκοντάψουν σε αυτήν. 

 

Πώς να φτιάχνετε σάντουιτς 
 

1、Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, σκουπίστε την επιφάνεια των 

πλακών με υγρό πανί και στεγνώστε με πανί, χαρτί κουζίνας κλπ. Στη συνέχεια, αλείψτε 

τις πλάκες με βούτυρο, μαργαρίνη ή μαγειρικό λίπος.. 

2、Εισάγετε το φις στο ρευματοδότη. 

3、Κλείστε τη συσκευή και ετοιμάστε τα σάντουιτς όσο αυτή θερμαίνεται. 

4、Όταν η συσκευή είναι έτοιμη, μετά από 5 περίπου λεπτά, ανάβει η ενδεικτική λυχνία που 

δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για να ψήσει (ή σβήνει η ενδεικτική λυχνία, αν η συσκευή 

διαθέτει μία μόνο ενδεικτική λυχνία). 

5、Ανοίξτε την τοστιέρα εντελώς, Τοποθετήστε μία φέτα ψωμιού στο κάτω μέρος, με τη 

βουτυρωμένη πλευρά προς την πλάκα. 



6、Γεμίστε το σάντουιτς, πιέζοντας το κάτω μισό προς την πλάκα. 

7、Τοποθετήστε την επάνω φέτα, με τη βουτυρωμένη πλευρά προς τα επάνω και ενώστε 

προσεκτικά τις δύο πλευρές της τοστιέρας. Μην πιέζετε για να κλείσει. Σε αυτή τη φάση, 

εξέρχεται ατμός ανάμεσα από τις πλάκες. Βεβαιωθείτε ότι τα δάκτυλά σας δεν έρχονται σε 

επαφή με τον ατμό. 

8、Ασφαλίστε το κούμπωμα στο εμπρόσθιο μέρος ώστε να είναι ασφαλισμένο το κλείσιμο 

της τοστιέρας ενώ ψήνει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, η λυχνία 

θέρμανσης θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά, όσο ο θερμοστάτης διατηρεί τη σωστή 

θερμοκρασία. 

9、Το ψήσιμο του τοστ διαρκεί 2-3 λεπτά ή και περισσότερο ανάλογα με τις προτιμήσεις 

σας. Ανοίξτε την τοστιέρα και απομακρύνετε το τοστ με πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Μην 

χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά μαχαίρια, γιατί μπορεί να φθείρετε την αντικολλητική 

επικάλυψη. 

10、Κλείστε το καπάκι για να διατηρήσετε τη θερμότητα, μέχρι να ετοιμάσετε το επόμενο 

σάντουιτς. 

11、Όσο ψήνεται το ένα τοστ, ετοιμάστε τα επόμενα. 

12、Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το φις από το ρευματοδότη. 

 

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα 

1、Να προθερμαίνετε τη συσκευή πριν τη χρήση. Συνδέστε το καλώδιο στο ρευματοδότη 

όσο ετοιμάζετε τη γέμιση των σάντουιτς. 

2、Για μαλακή ή υγρή γέμιση, χρησιμοποιήστε μέτριες φέτες ψωμιού, άσπρου ή μαύρου. 

Αν η ποσότητα της γέμισης είναι μικρή, χρησιμοποιήστε ψωμί του τοστ. 

3、Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βούτυρο με καρυκεύματα. 

4、Για μεγαλύτερη νοστιμιά, χρησιμοποιήστε λίπος με μπέικον. Αλείψτε το στην εξωτερική 

πλευρά του ψωμιού. 

5、Προτεινόμενες γαρνιτούρες για τα τοστ: μαρούλι, μαϊντανός, δυόσμος, κάρδαμο, 

γεμιστές ελιές κομμένες στη μέση, κρεμμύδι, ντομάτα κλπ. 

6、Αν πασπαλίσετε το εξωτερικό του ψωμιού με ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, τα τοστ 

γίνονται πιο τραγανά (ειδικά όταν υπάρχει γέμιση φρούτων). 

 

Καθαρισμός 

■   Μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το φις από την παροχή 

ρεύματος και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή. 

■   Σκουπίστε το εσωτερικό και τις άκρες των πλακών με χαρτί κουζίνας, απορροφητική 

χαρτοπετσέτα ή μαλακό πανί. 

■  Αν η γέμιση έχει κολλήσει, ρίξτε λίγο μαγειρικό λάδι επάνω στην πλάκα και σκουπίστε 



μετά από 5 λεπτά, όταν η γέμιση θα έχει μαλακώσει. 

■  Σκουπίστε το εξωτερικό μόνο με ελαφρά υγρό πανί, προσέχοντας να μην εισχωρήσει 

υγρασία, λάδι ή λίπος στις σχισμές ψησίματος. 

■  Μην καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής με σκληρά, λειαντικά 

πανάκια ή σύρμα, γιατί θα φθαρεί το φινίρισμα. 

 

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ 
 

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 04/108/EC 
the Low Voltage Directive 06/95/EC 
ErP Directive 09/125/EC 
RoHS2 Directive 11/65/EU 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN55014-1:06+A1+A2 
EN55014-2:97+A1+A2   
EN61000-3-2:06+A1+A2 
EN61000-3-3:13 
EN60335-2-9:03+A1+A2+A12+A13   
EN60335-12 
EN62233:08    
Commission Regulation (EU) No. 801/2013,  (EC) No. 1275/2008   
IEC 62321-2:13, IEC 62321-3-1:13, IEC 62321-4:13, IEC 62321-5:13, IEC 62321:08 
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