
 

 
 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ KY-22ST-7 
(230V~50Hz/ 750 Watt) 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά 

 
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση 

 
Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
 

 
 
 
                                                                                 
                                         
                                                                                               

                                         
                                         
                                                                                        
 
 
 
 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

2. Προσέχετε αν η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στη συσκευή αντιστοιχούν 

στην τάση της πρίζας.  

3. Μην αφήνετε παιδιά να λειτουργούν τη συσκευή. Πρέπει πάντα να επιβλέπετε τη 

συσκευή κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. 

4. Μη λειτουργείτε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο, αν είναι 

προβληματική, αν έχει πέσει κάτω ή αν είναι κατεστραμμένη. Απευθυνθείτε στο αρμόδιο 

service. 

5. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία μην ρίχνετε στη συσκευή ή στο καλώδιο νερό ή 

άλλα υγρά. 

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μέρη όπου υπάρχει υγρασία ή υγρά όπως ο 

νιπτήρας ή κοντά σε δοχεία που περιέχουν υγρά. 

7. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν να την καθαρίσετε ή να την αποθηκεύσετε 

πρέπει να την βγάζετε από την πρίζα. 

8. Κατά την διάρκεια χρήσης  της συσκευής κρατήστε το καλώδιο μακριά από τις ζεστές 

επιφάνειες και προσέξτε να μην το κλείσετε ανάμεσα στις πλάκες της τοστιέρας ή να μην 

το τρυπήσετε. 

9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προτεινόμενη χρήση. 

10. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.  

11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι και μην το ακουμπάτε 

σε ζεστές επιφάνειες. 

12. Η χρήση αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή και δεν πωλούνται με 

τη συσκευασία μπορεί να είναι επικίνδυνη. 

13. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε πάντα λαβές ή γάντια. 

14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο κοντά ή επάνω σε καυστήρα ή σε ζεστό 

φούρνο. 

15. Η επιφάνεια της συσκευής είναι αρκετά ζεστή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 

16. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσεως. 
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1 
2 3 

1. Λαβή 

2. Άνω καπάκι 

3. Ένδειξη λειτουργίας 

4. Ένδειξη ετοιμότητας θερμοκρασίας 

5. Αντι-κολλητικές πλάκες 

6. Κάτω μέρος 
7. Άγγιστρο καπακιού  
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17. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

18. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή επισκευή απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο 
service. Μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε ή να την ανοίξετε μόνοι σας.  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟΣΤ 
1. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά σκουπίστε την με ένα υγρό πανί και 

ύστερα με ένα στεγνό πανί. Ύστερα αλείψτε την πλάκα με βούτυρο, μαργαρίνη ή 

μαγειρικό λίπος. 

2. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα. Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει. 

3. Κλείστε την τοστιέρα και αφήστε την να ζεσταθεί όσο ετοιμάζετε το σάντουιτς. 

4. Όταν η συσκευή ζεσταθεί, η ένδειξη ετοιμότητας θερμοκρασίας θα ανάψει. 

5. Ανοίξτε την τοστιέρα και τοποθετήστε το σάντουιτς με τις βουτυρωμένες πλευρές επάνω 

στις πλάκες. 

6. Κλείστε την τοστιέρα χωρίς να την πιέσετε δυνατά προσέχοντας τα δάχτυλα σας. Θα βγει 

ατμός από τις πλάκες. 

7. Κλειδώστε τις δυο πλευρές με το κλιπ για να ψηθεί το τοστ. Κατά την διάρκεια του 

ψησίματος η ένδειξη ανάβει και σβήνει και ο θερμοστάτης κρατά το τοστ στη σωστή 

θερμοκρασία. 

8. Το τοστ θα είναι έτοιμο σε 2-3 λεπτά περίπου. Ανοίξτε την τοστιέρα και βγάλτε το τοστ 

χρησιμοποιώντας μια πλαστική ή μια ξύλινη σπάτουλα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 

μεταλλικό μαχαίρι γιατί μπορεί να καταστρέψει το αντικολλητικό κάλυμμα. 

9. Όταν τελειώσετε βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Να προθερμαίνετε πάντα την τοστιέρα. Βάλτε την στην πρίζα όσο προετοιμάζετε τα 

σάντουιτς. 

2. Αν τα σάντουιτς περιέχουν μαλακή ή υγρή γέμιση χρησιμοποιήστε μέτριες φέτες 

ψωμιού. Αν περιέχουν μικρή ποσότητα γέμισης χρησιμοποιήστε φέτες του τοστ. 

3. Βουτυρώνετε την εξωτερική επιφάνεια του σάντουιτς που ακουμπά στις πλάκες. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ  
1. Ύστερα από τη χρήση βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει 

πριν να την καθαρίσετε. 

2. Σκουπίστε τις εσωτερικές πλάκες της συσκευής με το σφουγγάρι της κουζίνας, με 

απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή με ένα απαλό πανί. 

3. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί φροντίζοντας να μην 

περάσει υγρασία, λάδι ή λίπος στα ανοίγματα της συσκευής. 

4.  Μην καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής με σκληρό ή βρώμικο πανί. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Λειτουργείτε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. 
Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή αν  το καλώδιο ή η πρίζα είναι χαλασμένα. 
Επιστρέψτε την συσκευή με την συσκευασία της στο κατάστημα που την αγοράσατε για 
να αλλάξουν ή να επισκευάσουν το καλώδιο. Μην προσπαθήσετε να το αλλάξετε μόνοι 
σας και μην επιχειρήσετε ποτέ να επέμβετε μόνοι σας στη συσκευή. Απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο service. 



 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

 

Η συσκευή είναι σύνομμη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της Ε.Ε. Ο πλήρης 

τεχνικός φάκελος του προϊόντος που περιλαμβάνει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και συνοδεύεται από τις 

εργαστηριακές δοκιμές βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο από κάθε 

εποπτεύουσα αρχή.  

 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

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  

 


