
 

 
 

 

 
 

Οδηγίες Χρήσης 

 
Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα  

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε σε ένα προϊόν της IdeaKitchen 

από την Telemax. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.  

 

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.  

 

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να 

διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.  

Ευχαριστούμε πολύ! 

www.telemax.gr                                                                                                               

 

2310-417494 & 2310427867                                                              

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)  

 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές 

προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 

2. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή κουμπιά. 

3. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα 

βύσματα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 

4. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά. 

5. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία 

χωρίς επίβλεψη. 

6. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

7. Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε, και πριν τον καθαρισμό. 

Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε 

τη συσκευή. 

8. Μην χειρίζεστε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή μετά από 

δυσλειτουργία της συσκευής ή πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τις 

συσκευές στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο η επισκευή.  

9. Η χρήση εξαρτημάτων, που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή 

της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. 

10. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 

11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού  μην 

αγγίζετε ζεστές επιφάνειες. 

12. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε 

θερμαινόμενο φούρνο. 

13. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει 

ζεστό λάδι ή άλλες θερμές ουσίες. 

14. Για αποσύνδεση, αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 

15. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εκτός από την προβλεπόμενη χρήση. 

16. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτής της συσκευής έχει 

υποστεί ζημιά, θα αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον 

αντιπρόσωπό του . 

17. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση 

της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια.  

18. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μέσω εξωτερικού 

χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

Παρέχεται ένα σύντομο καλώδιο τροφοδοσίας για τη μείωση των κινδύνων που 

προκύπτουν από το μπλέξιμο ή το τρίψιμο πάνω από ένα μακρύ καλώδιο. 

Μην βυθίζετε σε νερό ή σε υγρό 

 

 

 



ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

1. Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, σκουπίστε την επιφάνεια των πλακών με ένα 

υγρό πανί και στεγνώστε με πανί. 

2. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα. 

3. Eετοιμάστε το σάντουιτς ενώ η τοστιέρα θερμαίνεται. 

4. Όταν η τοστιέρα είναι έτοιμη μετά από περίπου 5 λεπτά, θα ανάψει το φως. 

5. Ανοίξτε πλήρως το σάντουιτς. Τοποθετήστε μια φέτα ψωμί στο κάτω μισό με την 

βουτυρωμένη πλευρά πάνω στην πλάκα. 

6. Γεμίστε το σάντουιτς. 

7. Τοποθετήστε την πάνω φέτα με την βουτυρωμένη πλευρά προς τα πάνω και 

κλείστε προσεκτικά τα δύο μέρη της τοστιέρα. Μην πιέζετε με δύναμη.  

8. Σημείωση-Κατά τη διάρκεια της ψησίματος, η προειδοποιητική λυχνία ανάβει και 

σβήνει ενώ ο θερμοστάτης διατηρεί τη τοστιέρα στη σωστή θερμοκρασία. 

9. Το σάντουιτς σας θα ψηθεί σε 2-3 λεπτά ή περισσότερο για να ταιριάζει στο γούστο 

σας. Ανοίξτε τη τοστιέρα και αφαιρέστε το σάντουιτς χρησιμοποιώντας πλαστική ή 

ξύλινη σπάτουλα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικό μαχαίρι, καθώς αυτό μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση. 

10. Κλείστε το καπάκι για να διατηρήσετε τη θερμότητα μέχρι να είστε έτοιμοι για τοστ 

τα επόμενα σάντουιτς. 

11. Προετοιμάστε περαιτέρω σάντουιτς, εάν απαιτείται. 

12. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛEΣ ΓΙΑ ΚΑΛYΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ. 

1. Προθερμαίνετε πάντα πριν από τη χρήση. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα ενώ 

προετοιμάζετε τα γεμίσματα. 

2. Για μαλακά ή υγρά γεμάτα σάντουιτς χρησιμοποιήστε ψωμί μεσαίου φέτες, λευκό ή 

καφέ  

3. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αρωματισμένα βούτυρα. 

4. Προτεινόμενες γαρνιτούρες για σάντουιτς, μαρούλι, μαϊντανό, δυόσμο, κάρδαμο, 

γεμιστά μισά ελιάς, κρεμμύδι, ντομάτα κ.λπ. 

5. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη πασπαλισμένο στο εξωτερικό κάνει φρυγανιές 

σάντουιτς πιο τραγανές (ειδικά με γέμιση φρούτων). 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 

1. Μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε το φις, περιμένετε να κρυώσει η 

τοστιέρα. 

2. Σκουπίστε το εσωτερικό και τα άκρα της πλάκας με απορροφητικό χαρτί ή ένα 

μαλακό πανί. 

3. Σε περίπτωση που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν υπολείμματα, ρίξτε λίγο μαγειρικό 

λάδι στην πλάκα και σκουπίστε μετά από 5 λεπτά όταν μαλακώσει τα υπολείμματα . 

4. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, διασφαλίζοντας ότι δεν θα 

εισέλθει υγρασία ή λάδι στις υποδοχές. 

5. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό με λειαντικά, καθώς αυτό θα 

καταστρέψει το φινίρισμα. 

 

 

 

 



 

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)  

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και 

την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.  

 

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει 

όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας 

ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο 

σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα 

αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».  

 

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα! 

 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα 

υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους 

ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα 

λιανικής πώλησης της συσκευής  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349 

 

 


