
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Σημαντικές προφυλάξεις 
Αυτή η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε 
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
πνευματικές ικανότητες ή από οποιονδήποτε με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση χρήσης 
της συσκευής, εκτός εάν βρίσκεται υπό την επίβλεψη ή του έχουν δοθεί οδηγίες εκ των 
προτέρων για τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά του. 
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη 
συσκευή. 
Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος είναι η ίδια με αυτή που 
αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο, συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο 
ρεύμα σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα˙ το καλώδιο και το φις θα πρέπει να 
είναι εντελώς στεγνά. 
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. 
Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες – κρατήστε το καλώδιο μακριά από 
θερμότητα και λάδι για προστασία. 
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες ή κοντά σε αυτές. 
Μην τραβάτε το φις από το καλώδιο ή το βγάζετε από την πρίζα με βρεγμένα χέρια. 
Κατά τη χρήση τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αγγίξουν τη συσκευή για να αποφύγουν τον 
κίνδυνο. 
Εάν συμβεί κάτι από τα παρακάτω, παρακαλώ βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα: 

 Η συσκευή ή το καλώδιο έχουν υποστεί βλάβη 
 Η συσκευή έχει πέσει κατά λάθος ή υπάρχει υποψία ελαττώματος 

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, σιγουρευτείτε ότι οι φέτες ψωμιού δεν έχουν κολλήσει 
στις πλάκες. Εάν αυτό συμβεί, πρώτα αποσυνδέστε τη συσκευή και μετά αφαιρέστε το 
κολλημένο ψωμί. 
Προσοχή: Σε περίπτωση που καεί το ψωμί, η θερμοκρασία της συσκευής θα είναι πολύ 
υψηλή. Ποτέ μην αγγίξετε την τοστιέρα εκείνη τη στιγμή. 
Σημείωση: Το κυρίως σώμα της τοστιέρας θα καεί πολύ κατά τη χρήση, ειδικά στην 
περιοχή που βρίσκονται οι πλάκες. Παρακαλώ προσέξτε να μην καείτε. Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε μόνο τη λαβή για να την λειτουργήσετε. 
 Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια ή πιρούνια στις 
πλάκες. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε οριζόντια θέση και πάνω σε κατάλληλη επιφάνεια. 
Μην ψήνετε ψωμί με αλουμινόχαρτο. 
Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό και τη συντήρηση.  
Μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.  



Η συσκευή δε θα πρέπει ποτέ να ενεργοποιείται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή 
οποιοδήποτε ξεχωριστό σύστημα τηλεκοντρόλ.  
Ακατάλληλη χρήση ή επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Σε περίπτωση κακής ή 
λανθασμένης χρήσης ή επισκευής, δεν υπάρχει καμία υπαιτιότητα σε πιθανή ζημιά.. 
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο και όχι σε εξωτερικό. 
Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από έμπειρο τεχνικό κέντρου επισκευών. 
Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστία αερίου, ηλεκτροθερμαντικά 
στοιχεία ή καυτές εστίες, όπως και σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.  
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τοίχους, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά κατά τη 
χρήση. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή άδεια για πολλή ώρα. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οικιακούς σκοπούς μόνο και με τον τρόπο που ορίζεται 
από αυτό το εγχειρίδιο. 
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και διατηρείτε την πάντα σε 
ξηρό περιβάλλον. 
Ποτέ μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά για οποιονδήποτε λόγο. Ποτέ μην 
την τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.   
Τοποθετείτε τη συσκευή σε τραπέζι ή σταθερή επιφάνεια. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 

(κόκκινο φως) 
2. Θερμοκρασία-Λυχνία 

θερμοστάτη (πράσινο φως) 
3. Λαβή 
4. Ασφάλεια κλεισίματος  
5. Καλώδιο ρεύματος 
6. Επάνω πλάκα 
7. Κάτω πλάκα 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ είναι σε λειτουργία για να αποφύγετε  
(*) Καταρτισμένος ηλεκτρολόγος: τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή, του 
εισαγωγέα ή οποιοδήποτε άτομο είναι εκπαιδευμένο και καταρτισμένο για να 
πραγματοποιεί αυτού του είδους τις επισκευές για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Σε 
περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή σε αυτόν τον ηλεκτρολόγο.  
 

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Κατά την πρώτη χρήση, οι αντικολλητικές πλάκες μπορεί να βγάλουν λίγο καπνό- αυτό 
ΔΕΝ είναι επιβλαβές, είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγο. Πριν την πρώτη 
χρήση, σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε τις πλάκες ψησίματος με νωπό πανί και να 
λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς περιεχόμενο για 10 λεπτά.  
 
ΧΡΗΣΗ 
1. Εισαγάγετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει για να 

δείξει ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία. 



2. Η συσκευή αρχίζει να προθερμαίνεται· όταν φτάσει τη θερμοκρασία ψησίματος θα 
ανάψει η λυχνία ετοιμότητας και η τοστιέρα 

3. Ανοίξτε πλήρως την τοστιέρα. Τοποθετήστε το σάντουιτς που ετοιμάσατε στις 
πλάκες. 

4. Κλείστε τις επάνω πλάκες και ελέγχετε την πορεία ψησίματος.
5. Το σάντουίτς σας θα ψηθεί σε 2 με 3 λεπτά ή περισσότερο σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις σας. Ανοίξτε την τοστιέρα και αποσύρετε το σάντουιτς με μια πλαστική ή 
ξύλινη σπάτουλα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία γιατί μπορεί να 
καταστρέψουν την αντικολλητ

6. Αποσυνδέστε από την πρίζα απευθείας μόλις τελειώσετε.
 

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΨΟΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Πάντοτε προθερμαίνετε πριν τη χρήση. Συνδέστε στην πρίζα ενώ ετοιμάζετε τη γέμιση. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης αρωματισμένο βούτυρο.
Για επιπλέον γεύση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό από μπέικον. 
Τα αρωματικά υγρά περάστε τα με πινέλο στην εξωτερική πλευρά του ψωμιού.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να είναι υψηλή κατά τη 
χρήση. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προσοχή: πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, αφαιρέστε το φις 
πρίζα και περιμένετε να κρυώσει.
 Χρησιμοποιήστε μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί για να καθαρίσετε το σώμα της 

συσκευής – μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια ή σκληρά προϊόντα
 Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται φυλάξτε την σε ξηρό περιβάλλον
 Εάν αποφασίσετε να πάψετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, συνιστούμε να την 

καταστήσετε μη λειτουργική κόβοντας το καλώδιο του ρεύματος (πρώτα 
σιγουρευτείτε ότι δε βρίσκεται στην πρίζα) και μετατρέψτε σε ακίνδυνα όλα τα μέρη 
που είναι επικίνδυνα εάν χρησιμοποιηθού

 Απαιτείται ειδικό εργαλείο για την αντικατάσταση του καλωδίου του ρεύματος: 
μεταφέρετε τη συσκευή σε εγκεκριμένο κέντρο επισκευών.

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ισχύς: 700W 
Τροφοδοσία: 220-240V ~50/60
 
 
Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Beper
χωρίς ειδοποίηση.  
 
 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπ
σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η 
ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο 
περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να 

συλλέγεται ξεχωριστά. 

Η συσκευή αρχίζει να προθερμαίνεται· όταν φτάσει τη θερμοκρασία ψησίματος θα 
ανάψει η λυχνία ετοιμότητας και η τοστιέρα είναι έτοιμη για χρήση.
Ανοίξτε πλήρως την τοστιέρα. Τοποθετήστε το σάντουιτς που ετοιμάσατε στις 

Κλείστε τις επάνω πλάκες και ελέγχετε την πορεία ψησίματος. 
Το σάντουίτς σας θα ψηθεί σε 2 με 3 λεπτά ή περισσότερο σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας. Ανοίξτε την τοστιέρα και αποσύρετε το σάντουιτς με μια πλαστική ή 
ξύλινη σπάτουλα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία γιατί μπορεί να 
καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση.  

την πρίζα απευθείας μόλις τελειώσετε. 

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΨΟΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Πάντοτε προθερμαίνετε πριν τη χρήση. Συνδέστε στην πρίζα ενώ ετοιμάζετε τη γέμιση. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης αρωματισμένο βούτυρο. 
Για επιπλέον γεύση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό από μπέικον. 

ωματικά υγρά περάστε τα με πινέλο στην εξωτερική πλευρά του ψωμιού.

Η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να είναι υψηλή κατά τη 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Προσοχή: πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, αφαιρέστε το φις 
πρίζα και περιμένετε να κρυώσει. 

Χρησιμοποιήστε μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί για να καθαρίσετε το σώμα της 
μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια ή σκληρά προϊόντα

Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται φυλάξτε την σε ξηρό περιβάλλον
σετε να πάψετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, συνιστούμε να την 

καταστήσετε μη λειτουργική κόβοντας το καλώδιο του ρεύματος (πρώτα 
σιγουρευτείτε ότι δε βρίσκεται στην πρίζα) και μετατρέψτε σε ακίνδυνα όλα τα μέρη 
που είναι επικίνδυνα εάν χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι από παιδιά.  
Απαιτείται ειδικό εργαλείο για την αντικατάσταση του καλωδίου του ρεύματος: 
μεταφέρετε τη συσκευή σε εγκεκριμένο κέντρο επισκευών. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

/60Hz 

Beper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους 
σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η 
ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο 

Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να 

 
 

Η συσκευή αρχίζει να προθερμαίνεται· όταν φτάσει τη θερμοκρασία ψησίματος θα 
είναι έτοιμη για χρήση. 

Ανοίξτε πλήρως την τοστιέρα. Τοποθετήστε το σάντουιτς που ετοιμάσατε στις 

Το σάντουίτς σας θα ψηθεί σε 2 με 3 λεπτά ή περισσότερο σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας. Ανοίξτε την τοστιέρα και αποσύρετε το σάντουιτς με μια πλαστική ή 
ξύλινη σπάτουλα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία γιατί μπορεί να 

Πάντοτε προθερμαίνετε πριν τη χρήση. Συνδέστε στην πρίζα ενώ ετοιμάζετε τη γέμιση.  

Για επιπλέον γεύση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό από μπέικον.  
ωματικά υγρά περάστε τα με πινέλο στην εξωτερική πλευρά του ψωμιού. 

Η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να είναι υψηλή κατά τη 

Προσοχή: πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, αφαιρέστε το φις από την 

Χρησιμοποιήστε μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί για να καθαρίσετε το σώμα της 
μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια ή σκληρά προϊόντα 

Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται φυλάξτε την σε ξηρό περιβάλλον 
σετε να πάψετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, συνιστούμε να την 

καταστήσετε μη λειτουργική κόβοντας το καλώδιο του ρεύματος (πρώτα 
σιγουρευτείτε ότι δε βρίσκεται στην πρίζα) και μετατρέψτε σε ακίνδυνα όλα τα μέρη 

ν στο παιχνίδι από παιδιά.   
Απαιτείται ειδικό εργαλείο για την αντικατάσταση του καλωδίου του ρεύματος: 

διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
τονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους 

σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η 
ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο 

Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 
μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να 
επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.   

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς 
που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.  

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα 
κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ 
ακυρώσετε την εγγύηση. 

Όροι εγγύησης 

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και 
υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο 
ότι: 

 Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται 
 Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.  
 Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς 
 Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα 

εγγύηση. 

Κατ’ επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη 
που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που 
παράγουν θερμότητα…)και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς 
και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την 
αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή 
ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που 
δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή. 

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η 
συσκευή θα αντικαθίσταται δωρεάν.  

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή 
δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η 
Beperδιατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το 
προϊόν.  

Τεχνική υποστήριξη 

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή 
ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της 
εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση: 

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Πελατών της Beper στο emailassistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά 
σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας 
 


