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- ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ- 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, 
θα οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Η χρήση αυτής της λέξης σήματος περιορίζεται 
για τις πιο ακραίες καταστάσεις. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  - Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν 
αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ - Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ / μέτριο τραυματισμό ή να προκαλέσει υλικές ζημιές. Επίσης, 
προειδοποιεί για μη ασφαλείς πρακτικές. 

 
Να ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής 
συσκευής και κυρίως όταν βρίσκονται στο χώρο παιδιά.  
 
 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 
σοβαρού τραυματισμού : 

 Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν από τη μεταφορά, 
τη συντήρηση ή τον καθαρισμό της. 

 Η συσκευή προορίζεται για εσωτερική, μη εμπορική, οικιακή χρήση,. Μη χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή για άλλο σκοπό.    

 Να επιτηρείτε πάντα τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.  Πάντα να αποσυνδέετε τη 
συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.  

 Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια.  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά. 

 Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, και 
αφήνετε τουλάχιστον δέκα έως δεκαπέντε εκατοστά απόσταση από όλες τις πλευρές του 
προϊόντος για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.  

 Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε φυσικό αέριο ή ηλεκτρική κουζίνα, μέσα ή 
πάνω σε ένα θερμαινόμενο συμβατικό φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή άλλη πηγή 
θερμότητας. 

 Μην αφήσετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με  εύφλεκτα υλικά (π.χ. κουρτίνες, 
ταπετσαρίες τοίχου, ρούχα, πετσέτες για τα πιάτα) κατά τη χρήση της. 
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 Τα εξαρτήματα της συσκευής θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αφήστε τα να 
κρυώσουν πριν το χειρισμό τους. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται ή δεν 
πωλούνται από τον κατασκευαστή του προϊόντος.  

 Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα δίπλα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.  Ποτέ μη θέτετε 
σε λειτουργία τη συσκευή όταν στέκεστε σε υγρή ή βρεγμένη περιοχή.  

 Μην τοποθετήσετε ή ρίξετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.  Εάν η συσκευή πέσει 
μέσα σε νερό, μην την αγγίξετε ή μην προσπαθήσετε να την βγάλετε εάν πρώτα δεν 
αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα.  

 Μη ρίχνετε και μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων μεταλλικών 
σκευών στη συσκευή. Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά περιτυλίγματα τροφίμων πριν από 
την εισαγωγή τους στη φρυγανιέρα. 

 Μην θερμαίνετε γλυκά με γέμιση ή προϊόντα που έχουν εξωτερική επικάλυψη, με αυτή τη 
συσκευή.   

 Να καθαρίζετε το δίσκο περισυλλογής υπολειμμάτων μετά από κάθε χρήση.   

 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.  

 Μη χειρίζεστε απότομα το καλώδιο της συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά. 

 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 

 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή βύσμα, δεν 
λειτουργεί σωστά, έχει διαρροές, ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά. Αυτό το προϊόν δεν 
μπορεί να  επισκευαστεί από το χρήστη . Μην επιχειρήσετε να το επιδιορθώσετε ή να το 
συντηρήσετε . Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να επέμβει στη συσκευή. 
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο και επισκευή. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή την πιθανότητα να  
προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή άλλες υλικές ζημιές: 

 
• Μη μετακινείτε τη συσκευή, όταν αυτή θερμαίνεται. Αφήστε την να κρυώσει καλά πριν την 
όποια μετακίνηση. 
• Μην τοποθετείτε  ψωμιά που δεν ταιριάζουν στις υποδοχές. 
• Μην τοποθετείτε το ψωμί σε οποιαδήποτε υποδοχή εάν είναι συσκευασμένο σε αλουμινόχαρτο 
ή άλλο περιτύλιγμα. 
• Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή και τα κουμπιά του 
προϊόντος. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια φούρνου για να αποφύγετε τα εγκαύματα. 
• Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται (π.χ. πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή 
πάγκου), όπου μπορεί να σκοντάψετε ή να τραβηχτεί. 
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή όταν δεν την 
επιβλέπετε. 
• Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορική 
και βιομηχανική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
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Μέρη της συσκευής : 

1.  Υποδοχές Ψωμιού 5.  Μπουτόν για ξεπάγωμα 

2.  Δίσκος περισυλλογής    
υπολειμμάτων 

6.  Μπουτόν ακύρωσης 
λειτουργίας 

3.  Μοχλός ανύψωσης 
ψωμιού 

7.  Διακόπτης ρύθμισης επιπέδου 
ψησίματος ψωμιού (1-8) 

4.  Μπουτόν για ζέσταμα 8.  Καλώδιο 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ή σοβαρής 
σωματικής βλάβης, πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας 
έχουν απομακρυνθεί από την τοστιέρα. Ελέγξτε και τις δύο υποδοχές για υλικά συσκευασίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θερμάνετε τη φρυγανιέρα για πρώτη φορά χωρίς ψωμί στις υποδοχές ώστε να 
επιτρέπουν στα στοιχεία θέρμανσης  να κάψουν τυχόν σκόνη, που μπορεί να έχει συσσωρευτεί 
κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή της μεταφοράς. 

 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περισυλλογής υπολειμμάτων (2) έχει τοποθετηθεί και πως ο μοχλός 
ανύψωσης του ψωμιού (3)  είναι στην “ επάνω ” θέση . 

2. Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, 
τουλάχιστον δέκα έως δεκαπέντε εκατοστά μακριά από τοίχο.  

3. Τοποθετήστε το καλώδιο (8) σε πρίζα τάσεως 220-230 Volt . 

4. Εισάγετε μία ή δύο φέτες ψωμιού στις υποδοχές (1). 

5. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης επιπέδου ψησίματος(7) στην επιθυμητή θέση. 
Σημείωση:  Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία ψησίματος, τόσο πιο σκούρο θα βγει το 
ψωμί.  Μέχρι να εξοικειωθείτε με τις ρυθμίσεις , ξεκινήστε με μια μικρότερη θερμοκρασία. 

6. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό ανύψωσης  (3) μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.  

7. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το ψωμί θα ανυψωθεί. Για να διακόψετε τη διαδικασία 
ψησίματος, πατήστε το μπουτόν ακύρωσης λειτουργίας (6). 

8. Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα , βγάλτε το φις από την πρίζα.  

 

 

1

2

8

3

4 

6 

5

7



 5 

Σημειώσεις φρυγανίσματος: 

Τα επίπεδα υγρασίας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού, με αποτέλεσμα να 
επηρεάζεται ο χρόνος φρυγανίσματος.  

• Για λίγο ξερό ψωμί, θέστε το διακόπτη ρύθμισης επιπέδου ψησίματος (7) σε χαμηλή 
θερμοκρασία. 
• Για φρέσκο ψωμί ή ψωμί ολικής άλεσης, θέστε το διακόπτη ρύθμισης επιπέδου ψησίματος (7) 
σε υψηλή θερμοκρασία. 
• Για ψωμιά με ανομοιόμορφες επιφάνειες (π.χ., αγγλικά muffins) απαιτείται υψηλότερη 
θερμοκρασία ψησίματος. 
• Για μικρά κομμάτια ψωμιού (π.χ., Bagels)  απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος ψησίματος, μερικές 
φορές σημαντικά μεγαλύτερος, αφού πρέπει να εξατμιστεί περισσότερη υγρασία από το ψωμί 
πριν πραγματοποιηθεί το φρυγάνισμα. 
• Για πολύ χοντρές φέτες ίσως να απαιτούνται δύο κύκλοι φρυγανίσματος. 
• Κατά το ψήσιμο σταφιδόψωμου ή άλλων  ψωμιών με φρούτα, αφαιρέστε τυχόν σταφίδες ή 
κομμάτια φρούτων που εξέχουν από την επιφάνεια του ψωμιού πριν από την εισαγωγή τους 
στη φρυγανιέρα. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να αποτραπεί η πτώση των κομματιών μέσα στη 
συσκευή ή αυτά να κολλήσουν στα τοιχώματα των υποδοχέων. 
• Για να φρυγανίσετε μόνο μια φέτα ψωμί, θέστε το διακόπτη ρύθμισης επιπέδου ψησίματος (7) 
σε χαμηλή θερμοκρασία. 

 

Μπουτόν για ζέσταμα: 

1. Εισάγετε μία ή δύο φέτες ψωμιού.  

2. Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ανύψωσης ψωμιού μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.  

3. Πιέστε το μπουτόν για ζέσταμα (4).  Η ενδεικτική λυχνία LED , η οποία βρίσκεται δίπλα στα 
μπουτόν προθέρμανσης (4) θα ανάψει. 

4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του φρυγανίσματος,  οι φέτες ψωμιού θα εξέλθουν. 

5. Για να σταματήσετε το φρυγάνισμα πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψησίματος, 
πιέστε το μπουτόν ακύρωσης λειτουργίας (6). 

 

Φροντίδα και Συντήρηση: 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και να 
αφήνετε το προϊόν να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε. 
 
• ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθαρίστε το δίσκο περισυλλογής 
υπολειμμάτων (2) μετά από κάθε χρήση. 
1. Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο περισυλλογής υπολειμμάτων και απομακρύνετε τυχόν 
ψίχουλα. 
2. Επανατοποθετήστε  το δίσκο περισυλλογής υπολειμμάτων μετά τον καθαρισμό. 
• Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα καθαρό, υγρό πανί. 
• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή σφουγγάρια για να καθαρίσετε το προϊόν. 

 Για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο ψωμί: 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ψωμί θα είναι ζεστό, αφαιρέστε το προσεκτικά για να αποφευχθεί πιθανό 
έγκαυμα. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό του προϊόντος, καθώς υπάρχει 
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. 
2. Χαμηλώστε το μοχλό ανύψωσης (3) και κρατήστε τον σε χαμηλή θέση. 
3. Αφαιρέστε τη μπλοκαρισμένη φέτα ψωμιού από τη φρυγανιέρα προσέχοντας να μην 
προκαλέσετε ζημιά στα θερμαντικά στοιχεία. 
4. Σηκώστε το μοχλό ανύψωσης (3) πριν χρησιμοποιήσετε εκ νέου τη φρυγανιέρα. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ. 
 
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. 
Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές 
αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση 
μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από 
τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για 
την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του 
διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 
 
 


