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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 αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται 
στον πίνακα σας. 
1. Μην ακουμπάτε καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε τις λαβές και τον επιλογέα. 
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βυθίζετε το μοτέρ ή το καλώδιο 
ρεύματος σε νερό. 
3. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται κοντά σε 
παιδιά  
4. Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν το καθαρίσετε ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν το αποσυνδέσετε, πριν ενώσετε τα 
εξαρτήματα, ή πριν τον καθαρισμό. 
5. 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. 
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τις γωνίες του τραπεζιού ή πάνω από τον 
νεροχύτη ή να ακουμπάει καυτή επιφάνεια. 
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστή εστία, ή ηλεκτρικό φούρνο. 
8. Μην κάνετε χρήση της συσκευής πέραν της ενδεδειγμένης. 
9. Τρόφιμα μεγάλου μεγέθους, αλουμινόχαρτο ή άλλα σκεύη δεν πρέπει να 
τοποθετούνται στη φρυγανιέρα καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. 
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω ή κοντά σε κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.  
11. Χρήση πρόσθετων αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να 
προκαλέσουν ατύχημα. 
12. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε το φαγητό όσο η συσκευή λειτουργεί. 
13. Απομακρύνετε το ψωμί προσεκτικά μετά το φρυγάνισμα, για να αποφύγετε 
τραυματισμό.  
14. Η συσκευή έχει ενσωματωθεί με γειωμένο φις. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή στον οικιακό 
σας χώρο είναι καλά γειωμένη. 
15. Ο χειρισμός αυτής της συσκευής δεν είναι δυνατός με τη χρήση εξωτερικού 
χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού. 
16. 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 και χωρίς επίβλεψη. 
17. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 
ετών. 
18. Προειδοποίηση: αν οι φέτες ψωμιού είναι μικρές (μικρότερες των 85mm) πρέπει να 
είστε προσεκτικοί για το ενδεχόμενο εγκαύματος όταν αφαιρείτε τις φέτες. 
19. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 
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20. 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, 
21. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες 
 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Καθώς υπάρχουν κάποια υπολείμματα από την παραγωγή, συνήθως κατά την πρώτη 
χρήση παράγεται ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικ¨ο και θα σταματήσει μετά από 
κάποιες χρήσεις. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προτείνεται να λειτουργήσετε τη 
συσκευή χωρίς ψωμί.  
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
1. Τοποθετήστε τις φέτες στη θήκη ψωμιού. Μπορείτε να τοποθετήσετε 2 φέτες σε κάθε 
χρήση.  
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο αποσπώμενος δίσκος για τα ψίχουλα είναι σωστά 
τοποθετημένος. 
2. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. 
3. Ρυθμίστε τον επιλογέα χρώματος στην επιθυμητή θέση. Υπάρχουν 6 επίπεδα, το 
χαμηλότερο είναι για λευκό χρώμα και το υψηλότερο για σκούρο χρώμα. Οι φέτες 
αποκτούν «χρυσαφί» χρώμα στο επίπεδο 4. 
Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχει μία φέτα, το χρώμα θα είναι πιο σκούρο σε σχέση 
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με τις 2 φέτες, στο ίδιο επίπεδο. 
Σε περίπτωση συνεχούς χρήσης, οι επόμενες φέτες θα είναι πιο σκούρες από τις προηγούμενες 
στο ίδιο επίπεδο. 
4. Πατήστε τη χειρολαβή μεταφοράς ψωμιού προς τα κάτω μέχρι να «κουμπώσει» στη 
θέση της. Η φωτεινή ένδειξη Cancel θα ανάψει και το φρυγάνισμα θα ξεκινήσει. Όταν το 
ψωμί φτάσει στον επιθυμητό βαθμό ψησίματος, η λαβή θα εκτιναχθεί προς τα πάνω. 
Σημείωση: Η λαβή κλειδώνει μόνο αν η συσκευή είναι συνδεμένη στην παροχή 
ρεύματος. 
5. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, μπορείτε να δείτε το χρώμα ψησίματος. Αν το ψωμί 
έχει φτάσει στο επιθυμητό χρώμα ψησίματος, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία 
πατώντας το κουμπί ακύρωσης (Cancel) οποιαδήποτε στιγμή. 
6. Αν το ψωμί έχει βγει από την κατάψυξη: ορίστε το επιθυμητό χρώμα ψησίματος, 
πατήστε τη χειρολαβή μεταφοράς ψωμιού και πατήστε το κουμπί απόψυξης (Defrost). Η 
φωτεινή ένδειξη Defrost θα φωτίσει. Έτσι το ψωμί θα ψηθεί στο επιθυμητό χρώμα. 
7. Αν θέλετε να ζεστάνετε ψημένο ψωμί που έχει κρυώσει, πατήστε τη χειρολαβή 
μεταφοράς ψωμιού και μετά πατήστε την επιλογή για ζέσταμα (Reheat). Η φωτεινή 
ένδειξη Reheat θα φωτίσει. Ο χρόνος είναι καθορισμένος και η χειρολαβή θα εκτιναχθεί 
προς τα πάνω μόλις ο χρόνος παρέλθει. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τη χρήση. 
2. Αν η συσκευή ξεκινήσει να βγάζει καπνό, πατήστε το κουμπί Cancel αμέσως. 
3. Αποφύγετε το ψήσιμο με ρευστά υλικά, όπως το βούτυρο. 
4. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε ψωμί που έχει εγκλωβιστεί στη σχισμή, πριν 
αποσυνδέσετε τη φρυγανιέρα από την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι κατά την 
απομάκρυνση του ψωμιού δεν θα προκαλέσετε φθορά στα θερμαντικά στοιχεία που 
βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής. 
5. Η σχισμή είναι κατάλληλη για φέτες ψωμιού κανονικού μεγέθους.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή πριν τον καθαρισμό. 
2. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό στεγνό πανί αφού η συσκευή κρυώσει. Μη 
χρησιμοποιείτε μεταλλικό βερνίκι. 
3. Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο για τα ψίχουλα και αδειάστε το. Αν η φρυγανιέρα 
χρησιμοποιείται συχνά, τα συσσωρευμένα ψίχουλα πρέπει να απομακρύνονται 
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι στη θέση του πριν 
χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα. 
4. Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί γύρω από τη βάση. 
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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.amiridis-savvidis.gr 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 
www.amiridis-savvidis.gr 
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