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           Αγαπητέ πελάτη, 
          Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. 

          Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών  

         Που προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε  

         σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης  

        είναι εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών.  

        Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε  

        τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν,  

        του κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα  

        άτομα, παρακαλώ μεταδώστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας. 

 
Προβλεπόμενη χρήση 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η 
συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρό) 
και αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, 
αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. 

 

Γενικές οδηγίες ασφάλειας 

 Όταν  την καθαρίζετε , απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα (τραβάτε 
το ίδιο το φις, όχι το καλώδιο) εάν η  συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα 

εξαρτήματα.

 Μη λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. Εάν βγαίνετε από το δωμάτιο, πρέπει πάντα να 

απενεργοποιείτε τη συσκευή. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

 Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια βλάβης. Εάν 

διαπιστωθεί βλάβη, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
●     Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, η αντικατάσταση ενός  ελαττωματικού  καλωδίου 
πρέπει να γίνεται  μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από εξειδικευμένο 
άτομο και με καλώδιο του   ίδιου τύπου. 

     • Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
 

ειδικές πληροφορίες ασφάλειας 

 Μην αγγίζετε τα θερμά μέρη της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα γάντι 

φούρνου και να κρατήσετε τη συσκευή μόνο από τη λαβή ή τη λαβή που βρίσκεται σε εσοχή.

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα 

τηλεχειριστηρίου.



Ελληνικά 

 Οδηγίες χρήσης 

 

 

 Τοποθετήστε τη μονάδα σε επιφάνεια αδιάβροχη και ανθεκτική στη θερμότητα. Σε περίπτωση ευαίσθητων 

επιφανειών, τοποθετήστε μια ανθεκτική στη θερμότητα πλακέτα κάτω από τη συσκευή.

 Για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας, μην τοποθετείτε τη μονάδα ακριβώς κάτω από ένα 

ντουλάπι. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος τριγύρω!

 Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.

 Προσέξτε τυχόν ατμό που βγαίνει από τα πλαϊνά της συσκευής κατά τη διαδικασία ψησίματος και 

κατά το άνοιγμα των επιφανειών ψησίματος. Κίνδυνος εγκαυμάτων!
●      Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά! 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με τα θερμά τμήματα της συσκευής.

 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αφαιρέσετε τις  πλάκες.
●      Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με   
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν 
έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν 
κινδύνους που εμπλέκονται. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
● Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από 

               παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. 
           ● Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών . 



Ηλεκτρική σύνδεση 
 

1. Ελέγξτε αν η τάση δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με αυτήν της συσκευής. Θα 
βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πινακίδα τύπου. 

2. Τοπ οθετ ήστ ε τ ο φι ς σε μι α σωστά εγ κατ εστ ημέ νη πρ οστ ατε υτ ικ ή π ρί ζα επ α φής. Η κ όκ κιν η λυχν ία ελέγ χου θα  αν ά ψε ι. 


οδηγίες χρήσης 

Πριν φτιάξετε τα πρώτα σάντουιτς για κατανάλωση: 

           ● Αφαιρέστε τυχόν συσκευασία που υπάρχει ακόμα. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο ρεύματος . 

            ● Καθαρίστε το περίβλημα και τις επιφάνειες ψησίματος με ένα υγρό πανί.

         Αντικολλητική επίστρωση 

 Λιπάνετε ελαφρά τις επιφάνειες ψησίματος πριν τη χρήση της συσκευής.

 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για περίπου 10 λεπτά με τις επιφάνειες φρυγανίσματος κλειστές.
●      Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 

 Ψήστε 3-4 σάντουιτς ως δοκιμή.



Ελληνικά 

Οδηγίες χρήσης  

 

 

 

 

Χρήση της συσκευής 

1. Συνδέστε την τοστιέρα σάντουιτς στην πρίζα. Η κόκκινη λυχνία ελέγχου ανάβει για να δείξει ότι η 
τοστιέρα σάντουιτς λειτουργεί. Κλείστε τη φρυγανιέρα σάντουιτς και κλειδώστε την με τη ασφάλεια 
κλεισίματος. 

2. Τοποθετήστε το κομμένο ψωμί και τα υλικά γέμισης σε μια καθαρή στεγνή επιφάνεια. 

3. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα βουτύρου στην εξωτερική πλευρά του ψωμιού για να μην κολλήσει στις 
εστίες. 

4. Ετοιμάστε τα σάντουιτς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

5. Μετά από λίγα λεπτά, η πράσινη λυχνία ελέγχου συνεχίζει να δείχνει ότι η τοστιέρα σάντουιτς έχει 
φτάσει στη σωστή θερμοκρασία. 

6. Τοπ οθετ ήστ ε τ α σάν τουιτς ,  κ λεί στ ε τ η φρ υγ ανιέ ρα  κ αι κ λε ιδώστ ε τ ο μ ε τ ο κλεί σιμ ο α σφα λεί ας.  Πε ριμέ νετ ε π ερί που τρί α λεπτ ά γι α να ψηθούν τέ λει α. 

 

Απενεργοποίηση 

Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Η 

κόκκινη λυχνία ελέγχου σβήνει. 



         

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
- Ο καπνός ή οι μυρωδιές που παράγονται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι 
φυσιολογικές. Παρακαλούμε εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. 
- Μην φάτε το πρώτο σάντουιτς. 
- Αφού κρυώσει η συσκευή, σκουπίστε τις επιφάνειες ψησίματος με μια χαρτοπετσέτα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
- Η πράσινη λυχνία ελέγχου ανάβει και σβήνει κατά το ψήσιμο, προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία 
ψησίματος. 
- Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από τη δική σας προτίμηση . Όσο περισσότερο παραμένουν τα σάντουιτς στη 
συσκευή, τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο μαυρίσματος. 
- Το τμήμα ψησίματος πρέπει πάντα να είναι κλειστό στα διαστήματα μεταξύ του ψησίματος.  
- Ανοίξτε το κάλυμμα του καπακιού προσεκτικά και στη συνέχεια διπλώστε το καπάκι.  

- Αφαιρέστε τα φρυγανισμένα σάντουιτς με ένα ξύλινο πιρούνι ή παρόμοιο αντικείμενο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα για να αποφύγετε την καταστροφή της 

επίστρωσης των επιφανειών ψησίματος. 



Ελληνικά 

 Οδηγίες χρήσης 

 

 

 

Καθαρισμός και συντήρηση  
 

 

Επιφάνειες ψησίματος 

 Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφίμων όσο είναι ακόμη ζεστά με ένα υγρό πανί ή χαρτί κουζίνας.
●     Ξεπλύνετε τις επιφάνειες ψησίματος με ένα μαλακό σφουγγάρι και σαπουνόνερο. στη συνέχεια  με 
καθαρό νερό και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί. Μετά την ξήρανση, εφαρμόστε μια λεπτή μεμβράνη 
βρώσιμου ελαίου στην επιφάνεια. 

αποθήκευση 

 Καθαρίστε το περίβλημα μετά τη χρήση με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοντέλο .................... SM-75G.003A 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: .. 220-240V~, 50-60Hz 
Κατανάλωση ενέργειας .. 750W 
Κατηγορία προστασίας ... Ι 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Πάντα βγάζετε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η 
συσκευή. 

- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό! Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

- Μη χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα. 

- Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά. 
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Δήλωση συμμόρφωσης 
 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, 

όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, 

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές 

οδηγίες. 

Απόρριψη- Πολιτική περιβάλλοντος 
Συσκευασία 

Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης. 

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές 

σακούλες, μέρη πολυστυρολίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 

Απόρριψη 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του 
προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό 
απορριμμάτων. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει 
ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, παραδίδεται 
στο ισχύον σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η 
απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
για τη διάθεση των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την 
ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης 

σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δήλωση εγγύησης 

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την 

επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο 

διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, λανθασένη 

εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που 

αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή 

επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων ή πληκτρολογίων, 

καθώς και χρήση μπαταριών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή 

τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη 

με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή δελτίο πώλησης, όπου 

εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*)Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
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      HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (Pós-Venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 

 

 
      KAPA EMPORIO 

      Α.Καρέλης & Σια Ο.Ε. 

      Καραγιαννοπούλου 32, 

      61100 Κιλκίς 
       Τηλ. +302341024654 
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