
 
 
 
 
 
 
 

Τοστιέρα με  αποσπώμενες πλάκες τύπου 
γκριλ  

 
Model: R-266 

 

Power: 230V 50Hz 750W 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω 
οδηγίες ασφαλείας: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, 

ηλεκτροπληξίας ή άλλου σοβαρού τραυματισμού: 

 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.  Η συσκευή αυτή 
δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν η 
συσκευή λειτουργεί κοντά σε παιδιά. 

 Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.  Χρησιμοποιείτε πάντα τις 
λαβές ή γάντια μαγειρέματος.  

 Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 

 Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν η 
συσκευή πέσει σε νερό, βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα.  Μην την 
ακουμπάτε όταν έχει έρθει σε επαφή με νερό. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστές εστίες. 

 Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν μετακινείτε ηλεκτρική συσκευή που περιέχει 
καυτό λάδι ή άλλα καυτά υγρά. 

 Για να βγάλετε το φις από την πρίζα μην τραβάτε από το καλώδιο. 

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενη περιοχή. Αφήνετε τουλάχιστον 
περιθώριο  5 εκατοστών από κάθε πλευρά για τη καλή κυκλοφορία του αέρα. 

 Μην βάζετε και μη βγάζετε το φις από την πρίζα με βρεγμένα χέρια. 

 Να παίρνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις για την αποφυγή  εγκαύματος, φωτιάς ή 
άλλου τραυματισμού διότι η συσκευή παράγει υψηλή θερμοκρασία και ατμό κατά 
τη λειτουργία της. 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—Για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχήματος ή 

βλάβης της συσκευή ή πυρκαγιάς: 

 Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Προορίζεται μόνο για 
οικιακή χρήση; μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και με 
τρόπο που δεν περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 
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 Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το φις από την πρίζα και η συσκευή έχει κρυώσει 
εντελώς πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή πριν το καθαρισμό. 
Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα όταν δε λειτουργείτε τη συσκευή. 

 Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το τραπέζι ή το πάγκο της κουζίνας 
διότι υπάρχει κίνδυνος να το παρασύρετε. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά 
ζεστές επιφάνειες. 

 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Τα 
εξαρτήματα της συσκευής θερμαίνονται κατά τη χρήση. Αφήστε να κρυώσουν 
εντελώς πριν τα ακουμπήσετε. 

 Λειτουργείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και αντι-θερμαινόμενη 
επιφάνεια. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ—Για να μειώσετε το κίνδυνο ζημιάς της συσκευής ή της οικίας 

σας: 

 Μη λειτουργείτε τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φις ( εάν το καλώδιο είναι 
εκτεθειμένο, εάν δυσλειτουργεί, εάν έχει βραχεί, εάν έχει χτυπηθεί κλπ). Μην 
επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή από μόνοι σας. Σε περίπτωση που 
εντοπίσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής, απευθυνθείτε στο 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας για έλεγχο ή 
επισκευή.   

 Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικά ξύλινα ή πλαστικά σκεύη για να αφαιρέσετε τυχόν 
υπολλείματα τροφής που έχουν κολλήσει στην πλάκα. 

 Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
 Για την αποφυγή υπερφόρτισης του ηλεκτρικού σας δικτύου ,μη λειτουργείτε 

συγχρόνως στο ίδιο κύκλωμα και άλλη υψηλής ισχύος συσκευή. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

Πριν τη πρώτη χρήση 

1. Ανοίξτε το καπάκι απασφαλίζοντας το κλιπ και ανασηκώστε από τη λαβή. 

2. ΑΦαιρέστε τις πλάκες πιέζοντας τα μπουτόν απελευθέρωσης  της άνω και κάτω 
πλάκας αντίστοιχα. 

3. Καθαρίστε προσεκτικά τις πλάκες με ζεστό νερό και σαπούνι, ξεπλύνετε και  
σκουπίστε τις. Μπορείτε επίσης να τις τοποθετήσετε στο πλυντήριο  πιάτων.  ΜΗ 
ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ. 

4. Όταν χρησιμοποιείτε τις πλάκες για πρώτη φορά, αλείψτε με μία χάρτινη πετσέτα 
την επιφάνειά τους με  λάδι μαγειρέματος. Έτσι, επιτυγχάνεται η καλύτερη 
αντικολλητική λειτουργία των πλακών. Συνιστάται να επαναλαμβάνεται η 
παραπάνω διαδικασία για την διατήρηση της αντικολλητικής επίδοσης.  
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Χρήση 

1. Εφαρμόστε σωστά τις πλάκες (να ακουστεί κλικ)  την άνω και κάτω πλάκα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η πλευρά της πλάκας με τις δύο ελαφρώς μεγαλύτερες προεξοχές,  
εφαρμόζει στο πίσω μέρος της συσκευής ενώ οι δύο άλλες μικρότερες εσοχές 
εφαρμόζουν στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Πιέστε προς τα κάτω για να 
εφαρμόσει.            

2. Βάλτε το φις στην πρίζα. Η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. 

3. Πάντα να προθερμαίνετε τη συσκευή με το καπάκι κλειστό. Η πράσινη φωτεινή 
ένδειξη θα ανάβει κατά τη διάρκεια που η συσκευή προθερμαίνεται. Ο χρόνος 
αναμονής είναι 3-4 λεπτά. 

 
 
 
 
Γκριλ: 

1. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τα υλικά στην κάτω πλάκα. 

2. Κλείστε το καπάκι χωρίς να χρησιμοποιήσετε το κλιπ ασφάλειας. 

3. Κατά τη διάρκεια ψησίματος, η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει και θα σβήνει 
περιοδικά υποδεικνύοντας ότι οι πλάκες έχουν φτάσει στη σωστή θερμοκρασία.  

4. Κατά τη διάρκεια ψησίματος το καπάκι πρέπει να παραμένει κλειστό.  Το ανοίγετε 
μόνο για να γυρίσετε το φαγητό αν χρειάζεται. 

5. Όταν το φαγητό ψηθεί καλά, ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το περιεχόμενο με 
μία ξύλινη σπάτουλα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλική σπάτουλα γιατί μπορεί 
να χαράξει την αντικολλητική επικάλυψη. 

6. Μετά τη χρήση βγάζετε το φις από την πρίζα. 
 
 

Καθαρισμός και συντήρηση 

1. Βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν το 
καθαρισμό. 

2. Αφαιρείτε και καθαρίζετε τις πλάκες μετά από κάθε χρήση.  Για να τις αφαιρέσετε 
πιέστε τα μπουτόν απελευθέρωσης και τραβήξτε τις πλάκες προς τα έξω. 

3. Καθαρίστε προσεκτικά τις πλάκες με ζεστό νερό και σαπούνι, ξεπλύνετε και 
αφήστε τις να στεγνώσουν. Μπορείτε επίσης να τις τοποθετήσετε και στο 
πλυντήριο πιάτων.  

4. Σκουπίστε τη βάση της συσκευής με ένα νωπό σφουγγάρι, χαρτί κουζίνας ή μία 
μαλακή πετσέτα.  ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ  ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.  Στεγνώστε την επιφάνεια 
με ένα μαλακό πανί ή χαρτί κουζίνας. 

5. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα και σκληρά καθαριστικά για να 
καθαρίσετε τις πλάκες γιατί μπορεί να χαλάσει η αντικολλητική επικάλυψη. 

6. Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού από τις πλάκες, χρησιμοποιήστε 
μία βούρτσα με πλαστικές τρίχες ή μια πλαστική σπάτουλα. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 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. 

 


