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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 

 Προσοχή!
Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή 
βλάβης στη συσκευή. 
-  Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά 

για το φρυγάνισμα ψωμιού. Κάθε 
άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται 
ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. 
Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες 
βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, 
λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση ή/και 
σε επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.

-  Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κα-
τασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο 
Σέρβις έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε 
κίνδυνος.

-  Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, βεβαι-
ωθείτε ότι: η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή 
που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών που 
βρίσκεται πάνω στη συσκευή και ότι η πρίζα του ρεύμα-
τος διαθέτει γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία 
ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας.

-  Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση αντάπτορα, πολύ-
πριζων και προεκτάσεων.  

-  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
βεβαιωθείτε ότι η φρυγανιέρα, το ηλεκτρικό καλώδιο και 
το φις δεν είναι βρεγμένα και ΠΟΤΕ μην βάζετε τα χέρια 
ή μεταλλικά και κοφτερά αντικείμενα, όπως μαχαίρια ή 
φύλλα αλουμινίου, στο εσωτερικό της συσκευής.

-  Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
-  Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
-  Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος 

όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν την καθαρί-
σετε ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα 
τροφίμων από το εσωτερικό της.

 Προσοχή!
Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή 
βλάβης στη συσκευή.
-  Η συσκευή αυτή προορίζεται 

αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 

Δεν προβλέπεται για χρήση σε 
χώρους  εστίασης για το προσωπικό 
καταστημάτων, γραφείων και άλλους 
χώρους εργασίας, αγροτουριστικές 
μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν ή άλλες 
παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια.

 -  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξί-
ας, η πλαστική σακούλα που περιέχει 
το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μα-
κριά από παιδιά.  

-  Η συσκευή αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά με ηλικία 
άνω των 8 ετών και από άτομα με 
μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες 
ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να 
επιβλέπονται με προσοχή και να 
εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της 
συσκευής και στους κινδύνους που αυτή 
επιφέρει. Μην αφήνετε τα παιδιά να 
παίζουν με τη συσκευή.  Ο καθαρισμός 
και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται 
από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 
8 ετών και επιβλέπονται συνεχώς. Η 
συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο 
πρέπει να φυλάσσονται μακριά από 
παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

-  Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το 
ηλεκτρικό καλώδιο.

-  Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαι-
ρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).

-  Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή 
το φις σε νερό.

-  Αυτή η συσκευή δεν προβλέπει τη 
χρήση ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη 
ή ενός τηλεχειριστηρίου

-  Όπως όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, 
αν και οι παρούσες οδηγίες προσπα-
θούν να καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα, 
όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι 
σημαντικό να είσαστε προσεκτικοί και 
λογικοί, κυρίως όταν υπάρχουν μικρά 
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παιδιά.
-  Για τον καθαρισμό της συσκευής ανα-

τρέξτε στη σχετική παράγραφο.

  Κίνδυνος εγκαυμάτων!!
Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης 
εγκαυμάτων. 
-  Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία 

της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να 
είναι υψηλή.  Χρησιμοποιήστε τη συ-
σκευή αγγίζοντας μόνο τους διακόπτες 
και τις χειρολαβές. Εάν χρειάζεται, 
χρησιμοποιήστε γάντια προστασίας.

-  Το ψωμί μπορεί να πάρει φωτιά.  Κατά 
συνέπεια μη χρησιμοποιείτε τη συ-
σκευή κάτω ή κοντά σε κουρτίνες ή 
άλλα εύφλεκτα υλικά.

-  Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν λειτουργεί: μπορεί να 
υπερθερμανθεί και να πιάσει φωτιά.

-  Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω 
από ντουλάπια.

-  Τα καμένα τρόφιμα μπορεί να πιάσουν φωτιά. Επομένως 
μην αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς επιτήρηση και ρυθ-
μίστε στο ελάχιστο το βαθμό φρυγανίσματος σε περί-
πτωση που χρησιμοποιήσετε πολύ λεπτές ή ξερές φέτες 
ψωμιού, γιατί πιάνουν εύκολα φωτιά.

-  Ποτέ μην ζεσταίνετε φαγητά με γέμιση (π.χ. πίτσα): αν 
στάξουν στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκα-
λέσουν πυρκαγιά.

-  Καθαρίζετε τακτικά το δίσκο για τα ψίχουλα: τα ψίχουλα 
μπορεί να δημιουργήσουν καπνό ή να προκαλέσουν πυρ-
καγιά.

 Σημείωση:
Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και 
πληροφορίες για το χρήστη.
-  Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το 

προϊόν είναι ανέπαφο και σε άριστη κατάσταση. Βεβαι-
ωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλες τις ετικέτες και τη συ-
σκευασία της φρυγανιέρας.

-  Για να καθαρίσετε τη σκόνη που μπορεί να συγκεντρωθεί 
κατά τη μεταφορά, αρκεί να ξεσκονίσετε τη συσκευή με 
ένα μαλακό και στεγνό πανί.

- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται από το 
τραπέζι ούτε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες 
(π.χ. το πάνω μέρος (H) της φρυγανιέρας).

 Τα υλικά και τα εξαρτήματα που προορίζονται για 
να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τον 
Κανονισμό (EK) 1935/2004.

Διάθεση της συσκευής
Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά 
απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα 
διαφοροποιημένης συλλογής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A  Υποδοχές ψωμιού
B  Μοχλός λειτουργίας (on/off) 
C  Διακόπτης βαθμού φρυγανίσματος
D  Δίσκος για ψίχουλα
E Πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία ξεπαγώματος
F  Πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία ζεστάματος
G  Πλήκτρο stop/cancel
H  Πάνω μέρος
I*  Αφαιρούμενο σύστημα "Warming Rack" (μόνο σε 

ορισμένα μοντέλα)
J* Καπάκι (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος. 
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ανάψτε την 3 φορές 

με το θερμοστάτη στο μέγιστο για να φύγει η οσμή 
"καινούργιου". Αερίζετε το δωμάτιο μετά από κάθε 
κύκλο λειτουργίας.

-  Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές 
(A), επιλέξτε τον επιθυμητό βαθμό φρυγανίσματος 
μετακινώντας το διακόπτη (C) και κατεβάστε εντελώς το 
μοχλό (B). Μην ψήνετε και μη βάζετε το ψωμί απευθείας 
στο πάνω μέρος (H), καθώς το εξάρτημα αυτό δεν 
προορίζεται για το ψήσιμο φαγητών.

 Σημείωση: εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην 
πρίζα, ο μοχλός  (B) δεν παραμένει κατεβασμένος. 
- Όταν τελειώσει το φρυγάνισμα, ο μοχλός ανεβαίνει 

ανασηκώνοντας και τις φέτες του ψωμιού. Εάν ο 
μοχλός μπλοκάρει για κάποιο λόγο ή διατηρηθεί 
στην κάτω θέση, η φρυγανιέρα μπορεί να μη 
σβήσει αυτόματα.

- Αν το ψωμί δεν έχει ροδίσει αρκετά, επιλέξτε υψηλότερο 
βαθμό φρυγανίσματος (C). Αν αντίθετα το ψωμί 
έχει ψηθεί υπερβολικά, επιλέξτε χαμηλότερο βαθμό 
φρυγανίσματος. 

- Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέ-
ζοντας το πλήκτρο stop/cancel  (G).

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί άδεια (χω-
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ρίς φέτες ψωμί). 
- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψω-

μιού. 
- Μην πιέζετε πολύ μεγάλα τρόφιμα στις υποδοχές.  

Λειτουργία "ξεπαγώματος"
Μπορείτε να φρυγανίσετε φέτες κατεψυγμένου ψωμιού πιέ-
ζοντας το πλήκτρο ξεπαγώματος (E) αφού κατεβάσετε το μο-
χλό (B).  Ο κύκλος ψησίματος παρατείνεται για να επιτευχθεί ο 
επιθυμητός βαθμός φρυγανίσματος 
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται 
η λειτουργία defrost.

Λειτουργία ζεστάματος  
Κατεβάστε το μοχλό on/off (B) και πιέστε το πλήκτρο ζεστά-
ματος  (F). 
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται 
η λειτουργία ζεστάματος.
Ο χρόνος ζεστάματος είναι σταθερός και δεν μπορεί να μετα-
βληθεί αλλάζοντας το βαθμό φρυγανίσματος.

Πλήκτρο stop/cancel 
Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέζοντας 
το πλήκτρο stop/cancel (G).  

 Προσοχή! Μην προσπαθήσετε να διακόψετε το φρυ-
γάνισμα σηκώνοντας το μοχλό (B). Χρησιμοποιείτε πάντα το 
πλήκτρο stop/cancel (G). 

Δίσκος για ψίχουλα
Ο δίσκος για ψίχουλα (D) πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, καθώς 
τα ψίχουλα που συγκεντρώνονται μπορεί να δημιουργήσουν 
καπνό ή να πιάσουν φωτιά.  Μετά το φρυγάνισμα, αφήστε 
τη συσκευή να κρυώσει και στη συνέχεια βγάλτε το δίσκο για 
ψίχουλα (D) και καθαρίστε τον.  

Σύστημα “WARMING RACK” (I)  (μόνο σε ορισμένα 
μοντέλα)
Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα για να ζεστάνετε τα κρου-
ασάν.
- Στερεώστε το σύστημα “warming rack” της συσκευής, 

όπως δείχνει η εικόνα στη σελ. 3
- Τοποθετήστε τα κρουασάν στη σχάρα.
- Επιλέξτε το μεσαίο βαθμό φρυγανίσματος (C).
- Κατεβάστε το μοχλό on/off (B) μέχρι να ασφαλίσει
- Αν τα κρουασάν δεν ζεσταθούν αρκετά, επιλέξτε την 

επόμενη φορά υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος.

Καπάκι (J) (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα μόνο για να εμποδίσετε την 
είσοδο σκόνης στο εσωτερικό της φρυγανιέρας όταν δεν 
την χρησιμοποιείτε. Αφαιρέστε το πριν χρησιμοποιήσετε τη 
φρυγανιέρα. 
Μην καλύπτετε τις υποδοχές με το καπάκι κατά τη λειτουργία, 
μπορεί να υπερθερμανθεί και να πιάσει φωτιά. Για να 
αποφύγετε εγκαύματα, να πιάνετε πάντα το καπάκι από την 
πλαστική χειρολαβή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή πριν από οποιαδήποτε 

επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε το φις από την 
πρίζα του ρεύματος. 

- Πριν τον καθαρισμό, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει. 
- Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής πρέπει να 

καθαρίζεται με ένα υγρό πανί, χρησιμοποιώντας μόνο 
νερό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη ή 
εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής, καθώς 
μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνειά της.  

- ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ 
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε το φις και αδειάζετε 

το δίσκο για τα ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
της συσκευής.

- Σε περίπτωση που κάποια φέτα ψωμιού μπλοκάρει στο 
εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε το φις, αφήστε 
τη φρυγανιέρα να κρυώσει, στη συνέχεια γυρίστε την 
ανάποδα και ανακινήστε την ελαφρά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση τροφοδοσίας                  Βλ. ετικέτα 
                 χαρακτηριστικά
Απορροφούμενη ισχύς                          “ 

                      


