
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σάς ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν De’Longhi. Σάς συ-
νιστούμε να αφιερώσετε μερικά λεπτά στην ανάγνωση των πα-
ρόντων οδηγιών χρήσης, που θα σάς βοηθήσουν να αποφύγετε 
επικίνδυνε καταστάσεις ή βλάβες στη συσκευή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτές οδηγίες
Οι σημαντικές προειδοποιήσεις επισημαίνονται με τα σύμβολα 
που αναφέρονται παρακάτω. Είναι σημαντικό να τηρείτε τις προ-
ειδοποιήσεις.  Σε περίπτωση μη τήρησης των προειδοποιήσεων, 
ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, σοβαροί 
τραυματισμοί, εγκαύματα, πυρκαγιά ή βλάβες στη συσκευή. 

  Κίνδυνος!
Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και κίνδυνο 
για τη ζωή.

  Προσοχή!
Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή 
βλάβες στη συσκευή. 

 Κίνδυνος εγκαυμάτων!!
Σε περίπτωση μή τήρησης, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα 
και καψίματα.
 

 Σημείωση:
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημα-
ντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η συσκευή θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για το φρυ-
γάνισμα του ψωμιού. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακα-
τάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από 
ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση και/ή επιδιορθώσεις που έχουν 
γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 Κίνδυνος!
- Πριν εισάγετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:
• η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που υποδεικνύεται 

στην πινακίδα των στοιχείων, που βρίσκεται κάτω από τη 
συσκευή.

• το φις διαθέτει κατάλληλη γείωση: ο κατασκευαστής δεν 
φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτού του 
κανονισμού.

- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ του ρευματοδότη και 
τους φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας. Δε συνιστά-
ται η χρήση προσαρμογέων, πολύμπριζων και/ή προεκτά-

σεων. Αν η χρήση του καταστεί απαραίτητη, χρησιμοποι-
ήστε αποκλειστικά απλούς προσαρμογείς ή προεκτάσεις 
που που να συμμορφώνονται με τους εν ισχύ κανονισμούς 
ασφαλείας, με προσοχή ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του 
ορίου ισχύος που επισημαίνεται επί του προσαρμογέα και/ή 
της προέκτασης.

- Όταν η συσκευή συνδεθεί με το δίκτυο τροφοδοσίας και κυ-
ρίως όταν είναι σε λειτουργία, μη βάζετε τα χέρια σας στις 
θέσεις τοποθέτησης (A).

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη χωρίς λόγο, γιατί απο-

τελεί πιθανή πηγή κινδύνου.
- Μην αφαιρείτε το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο 

τροφοδοσίας.

  Attenzione!
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλει-

στικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπε-
ται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το 
προσωπικό καταστημάτων, γραφείων 
και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες 
αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και 
άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμε-
να δωμάτια.

- Μην αφήνετε το πλαστικό σακουλάκι της συσκευασίας κο-
ντά σε παιδιά καθώς μπορεί να αποβεί επικίνδυνο.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και 
από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθη-
τηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς 
εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εκτός και 
αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον 
έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την 
ασφαλή χρήση της συσκευής και την 
κατανόηση των κινδύνων που ενέχονται. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
από τον χρήστη δεν θα πρέπει να εκτε-
λούνται από παιδιά εκτός και αν είναι με-
γαλύτερα των 8 ετών και βρίσκονται υπό 
επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το 
καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω 
των 8 ετών.

- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρη-
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σιμοποιείται.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρι-

κούς παράγοντας (βροχή, ήλιο, πάγο, κλπ)
- Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού 

ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, αποσυνδέοντας την πρίζα. Μη 
βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσία ή την πρίζα 
στο νερό.

- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει πάθει ζη-
μιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή ή από το Σέρβις του προς 
αποφυγή παντός κινδύνου.

- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί 
συνδεδεμένη σε έναν εξωτερικό χρονο-
διακόπτη ή με ένα ξεχωριστό σύστημα 
ελέγχου εξ αποστάσεως.

 Κίνδυνος εγκαυμάτων!!
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τα με-

ταλλικά μέρη και οι περιοχές γύρω από 
τις θέσεις τοποθέτησης (A) είναι ζεστές: 
χρησιμοποιήστε τη συσκευή ακουμπώ-
ντας μόνο τα πλαστικά χερούλια και τις 
λαβές.

- Το ψωμί είναι τρόφιμο που μπορεί να 
πάρει φωτιά. Επομένως, μη χρησιμοποι-
είται αυτή τη συσκευή δίπλα ή κάτω από 
τέντες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

- Μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.

 Σημείωση:
- Αφού αφαιρέστε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακε-

ραιότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε αποκλειστικά 
σε ειδικευμένο προσωπικό.

 Για να αφαιρέσετε τις σκόνες που μπορεί να συσσωρευτούν, 
αρκεί να ξεσκονίσετε τη συσκευή με ένα απαλό πανί.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2004/108/
CE της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για την επαφή 
με τα είδη διατροφής συμμορφώνονται με τις προδιαγρα-
φές του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

Απόρριψη της συσκευής
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EΚ, μην 
απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμμα-
τα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύ-
κλωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (σελ. 3)
A) Θέσεις τοποθέτησης ψωμιού
B)  Μοχλός έναυσης
C)   Προβολή βαθμού φρυγανίσματος
D)  Λαβή ρύθμισης βαθμού φρυγανίσματος
E)  Δίσκος για τα ψίχουλα
F) Κουμπί και λυχνία «απόψυξης»
G) Κουμπί και λυχνία «θέρμανσης»
H) Κουμπί και λυχνία “bagel” (φρυγάνισμα σε μία πλευρά)
I) Κουμπί stop/cancel
L) Αφαιρούμενη διάταξη “Warming Rack”

ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός (Β) έχει ανυψωθεί και ότι η λαβή 

(D) έχει ρυθμιστεί στο μεσαίο φρυγάνισμα.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
 Για την απαλοιφή της οσμής του καινούργιου, την πρώτη 

φορά αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς κάποια 
τροφή μέσα για τουλάχιστον 5 λεπτά. Αερίστε το δωμάτιο 
κατά τη διάρκεια της πρώτης λειτουργίας.

- Τοποθετήστε τις φέτες στις θέσεις (Α) και στη συνέχεια χα-
μηλώστε το μοχλό (B) μέχρι τέλους. 

 Σημείωση: αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πα-
ροχή, ο μοχλός (B) δεν παραμένει χαμηλός. 

- Όταν τελειώσει το φρυγάνισμα, ο μοχλός ανεβαίνει και ανε-
βάζει και τις φέτες του ψωμιού. 

- Αν οι φέτες δεν έχουν ψηθεί αρκετά, επιλέξτε υψηλότερο 
βαθμό φρυγανίσματος στρέφοντας το κουμπί (D). Αν, αντί-
θετα, το ψωμί είναι πολύ ψημένο, χαμηλώστε το βαθμό 
φρυγανίσματος.

- Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώ-
ντας απλά το πλήκτρο stop/cancel (I).

 Κίνδυνος εγκαυμάτων!! κατά τη διάρκεια της λειτουρ-
γίας, οι θέσεις του ψωμιού είναι πολύ ζεστές.
Μην ακουμπάτε.

Λειτουργία «Απόψυξη» 
Μπορείτε να φρυγανίσετε κατεψυγμένες φέτες ψωμιού πατώ-
ντας το πλήκτρο defrost (F) αμέσως αφού χαμηλώσετε το μοχλό 
(B). Ο κύκλος ψησίματα θα επιμηκυνθεί για να επιτευχτεί ο επι-
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θυμητός βαθμός φρυγανίσματος. 
Η φωτεινή λυχνία θα παραμείνει αναμμένη μέχρις ότου η λει-
τουργία defrost λειτουργεί.

Λειτουργία θέρμανσης
Χαμηλώστε το μοχλό έναυσης (B) και πατήστε το πλήκτρο θέρ-
μανσης (G). Η λυχνία θέρμανσης θα παραμείνει αναμμένη κατά 
τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. 
Σημειώστε ότι ο χρόνος θέρμανσης είναι σταθερός και δεν μπορεί 
να αλλάξει από τον βαθμό φρυγανίσματος. 

Λειτουργία “bagel” (φρυγάνισμα σε μία πλευρά)
Η λειτουργία “bagel” φρυγανίζει ψωμί, φοκάτσες και μάφιν από 
τη μία πλευρά μόνο (την εσωτερική) ενώ η άλλη (η εξωτερική) 
πλευρά παραμένει ζεστή. Πριν φρυγανίσετε τις φοκάτσες και τα 
μάφιν θα πρέπει να κοπούν στη μέση. Χαμηλώστε το μοχλό έναυ-
σης (Β) και πατήστε το κουμπί “bagel» (H). Η φωτεινή λυχνία θα 
παραμείνει αναμμένη κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. 

Χρήση του πλήκτρου stop/cancel
Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πατήστε το κουμπί stop/cancel 
(I) ανά πάσα στιγμή. 

  Προσοχή! μην παραβιάζετε το μοχλό έναυσης (B), χρησι-
μοποιείτε πάντα το κουμπί stop/cancel (I).

Δίσκος για τα ψίχουλα 
Αδειάστε τον δίσκο για τα ψίχουλα (E) τακτικά γιατί τα ψίχουλα 
που συσσωρεύονται μπορεί να αποτελέσουν πιθανό κίνδυνο 
πυρκαγιάς. Μετά το φρυγάνισμα, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυ-
ώσει, αφαιρέστε το δίσκο (E) και αδειάστε τον.

Διάταξη “WARMING RACK” (L)   
Χρησιμοποιήστε αυτή τη διάταξη για να ζεστάνετε τα κρουασάν.
- Στερεώστε το “warming rack” στη συσκευή όπως φαίνεται 

στην εικόνα της σελίδας 3.
- Ακουμπήστε το κρουασάν στη σχάρα.
-  Στρέψτε τη λαβή στο βαθμό φρυγανίσματος (D) και στην 

επιθυμητή ρύθμιση.
- Χαμηλώστε το μοχλό έναυσης (B) μέχρι να μπλοκάρει.
- Αν τα κρουασάν δεν είναι αρκετά ζεστά, την επόμενη φορά 

επιλέξτε υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κενή (δηλαδή χωρίς 

φέτες ψωμί).
- Μη χρησιμοποιείτε φέτες ψωμιού πολύ λεπτές ή κομμένες.
- Μην τοποθετείτε τροφές που μπορεί να στάζουν κατά τη δι-

άρκεια του ψησίματος. Εκτός ότι θα δυσκολέψετε τις διαδι-

κασίες καθαρισμού, μπορεί να προκαλέσουν και πυρκαγιά. 
Επίσης, είναι σημαντικό να καθαρίζετε το δίσκο από τυχόν 
υγρά που έχουν στάξει πριν από κάθε χρήση.

- Μην τοποθετείτε (με δύναμη) τροφές μεγάλων διαστάσεων. 
Μην εισάγετε πιρούνια ή άλλα εργαλεία κουζίνας μέσα στη 
φρυγανιέρα για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορεί να προ-
καλέσετε βλάβη στις αντιστάσεις της συσκευής. Βγάλτε την 
πρίζα, αναποδογυρίστε τη συσκευή και ανακινήστε την ελα-
φρά για να αφαιρέσετε τυχόν τροφές που έχουν σφηνώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
- Οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης θα πρέ-

πει να γίνει αφού βγάλετε την πρίζα από το ρεύμα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν προχωρήσετε σε κα-

θαρισμό.
- Το εξωτερικό μέρος της συσκευής θα πρέπει να καθαρίζεται 

με υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που μπο-
ρεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες.

- ΜΗ ΒΥΘΊΖΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
- Μετά από κάθε χρήση, βγάλτε την πρίζα και αδειάστε το 

δίσκο με τα ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συ-
σκευής.

- Αν τα τοστ σφηνώσουν, βγάλτε το καλώδιο, αναποδογυρί-
στε και ανακινήστε ελαφρά τη φρυγανιέρα.

- ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΊΕ-
ΡΑΣ ΜΕ ΚΟΦΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, ΕΊΔΊΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΊΣ ΘΕΣΕΊΣ. 
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