
                                                 Seren Toaster  
 
Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας 
 Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που υποδεικνύετε στην Seren Toaster είναι 

αντίστοιχη με αυτή που έχετε στο σπίτι σας. Η παράλειψη μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο προϊόν ή στο ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού σας. Τα προϊόντα της εταιρείας δεν 
ευθύνονται για οποιαδήποτε αποτυχία προκύπτει από την σύνδεση της συσκευής σε 
πρίζα για την οποία δεν έχει σχεδιαστεί. Τέτοιου είδους προβλήματα δεν καλύπτονται 
από την εγγύηση. 

 Αυτή η συσκευή είναι για οικιακή χρήση μόνο. Μην χρησιμοποιείτε για 
επαγγελματικούς ή διαφημιστικούς λόγους.  

 Για να αποφύγετε τυχών ζημιές στην συσκευή, αποφύγετε την χρήση καλωδίου 
προέκτασης που δεν σας παρέχει επαρκή ασφάλεια.  

 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από ανθρώπους 
με ασφαλή τρόπο κατανοώντας τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να 
παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να 
γίνετε από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

 Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 
 Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη να χρησιμοποιείτε από ανθρώπους 

(συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών), με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή 
νοητικές ικανότητες  ή αν δεν έχουν γνώση και εμπειρία εκτός εάν επιβλέπονται ή 
καθοδηγούνται σχετικά με την χρήση της συσκευής από κάποιον που είναι υπεύθυνος 
για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν 
παίζουν με την συσκευή. 

 Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγή θερμότητας όπως εστία κουζίνας 
ή ζεστός φούρνος. 

 Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και να 
μην ακουμπάει σε άλλες συσκευές ή άλλες ζεστές επιφάνειες. 

 Τοποθετήστε την συσκευή σε μία επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. 
 Μετά την χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και αφήστε την συσκευή να 

κρυώσει. Μετακινήστε την συσκευή μόλις κρυώσει εντελώς. 
 Όταν δεν χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο από την 

πρίζα. 
 ΠΟΤΕ μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό για να την καθαρίσετε και για κανέναν άλλο 

λόγο. Μην αφήνετε νερό ή ατμό να εισχωρήσει στην συσκευή. 
 Μην αγγίζετε τα μεταλλικά τμήματα της συσκευής κατά την διάρκεια της χρήσης. 
 Αποφύγετε οποιοδήποτε κίνηση μπορεί να βλάψει ή να καταστρέψει το καλώδιο ή την 

πρίζα της συσκευής. 
 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πρώτα κρατήστε την πρίζα και ΠΟΤΕ μην τραβάτε 

από το καλώδιο. 
 Μην θέτετε σε λειτουργία καμία συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα ή μετά από 

βλάβη της συσκευής ή εάν έχει καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο, όπως πτώση. Μην 
προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. 

 Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, το αρμόδιο σέρβις ή κάποιον ειδικευμένο για την αποφυγή τυχών 
τραυματισμού. 

 Στην δυσάρεστη περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή φαίνεται κάποιο 
ελάττωμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Για να αποφύγετε 
οποιαδήποτε δυσκολία σας συνιστούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά 
πριν την επικοινωνία. 



 Χρησιμοποιείστε μόνο τα αυθεντικά εξαρτήματα της συσκευής.   
 ΠΟΤΕ μην γεμίζετε υπερβολικά την συσκευή, μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο ή 

εργαλεία μέσα στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.  
 Το ψωμί ή άλλο τρόφιμο μπορεί να καεί όταν η θερμότητα έχει μεγάλη διάρκεια. Για 

αυτό το λόγο μην τοποθετείτε την τοστιέρα κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά όπως 
είναι οι κουρτίνες.  

 Χρησιμοποιείτε την συσκευή με τον τρόπο που συστήνεται στις οδηγίες χρήσης. 
 Το άνοιγμα και η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθούν όταν η συσκευή είναι σε 

λειτουργία. 
 Η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή 

ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Λόγο του σχεδιασμού της συσκευής, ο θερμός αέρας μπορεί να βγαίνει από τα ανοίγματα 
που υπάρχουν στην δεξιά και αριστερή πλευρά κατά την διάρκεια της χρήσης. Για αυτό 
το λόγο η συσκευή πρέπει να τοποθετείτε τουλάχιστον 30εκ. μακριά από οποιοδήποτε 
εμπόδιο όπως: τοίχος, κουρτίνες, πόρτες, παράθυρα κτλ.  
 
 
Περιεχόμενα συσκευασίας 
Αυτό το κουτί περιέχει 
Seren Toaster μοντέλο 1228 
 

 

 
 
 
 



1. Εξάρτημα Θέρμανσης (Αντίσταση) 
2. Σχάρα Τοποθέτησης Τροφίμων με Ελατήριο 
3. Κουμπί Απελευθέρωσης Σχάρας Τοποθέτησης Τροφίμων 
4. Κουμπί Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη 6 Προγραμμάτων 
5. Κουμπί ON/OFF 
6. Κουμπί Προθέρμανσης 
7. Κουμπί Απόψυξης 
8. Κορμός Ανθεκτικός στην Θερμότητα 
9. Λυχνία Ένδειξης λειτουργίας 
Προαιρετικό 
10. Καπάκι/ Δίσκος 
Διαθέσιμο σε 4 χρώματα  

 Γαλλικό Κρεμ 
 Μαύρο 
 Κόκκινο Βυσσινί 
 Μεταλλικό Ασημί 
 
 
Οδηγίες Λειτουργίας 
Βασικές λειτουργίες και  ρυθμίσεις 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Seren Toaster δεν θα λειτουργήσει εάν η Σχάρα Τροφίμων 
δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Αυτός είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας, εάν 
αντιμετωπίσετε δυσκολία στην λειτουργία της συσκευής παρακαλούμε ελέγξτε εάν η Σχάρα 
Τροφίμων είναι σωστά τοποθετημένη. 
 
Κουμπί Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη 6 Προγραμμάτων – Ρυθμίστε τον χρόνο ψησίματος της 
Seren Toaster. Η ρύθμιση 1 θα ζεστάνει το φαγητό. Η ρύθμιση 6 θα ψήσει το φαγητό σε 
πολύ υψηλή θερμοκρασία. Γυρίστε την ρύθμιση στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε την 
Λυχνία ‘Ένδειξης Λειτουργίας. Οι παρακάτω χρόνοι εφαρμόζονται στην συσκευή όταν είναι 
από την αρχή κρύα, οποιαδήποτε υπολειπόμενη θερμότητα θα μειώσει τον χρόνο 
ψησίματος  για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο αποτέλεσμα.  
1-135δευτ., 2 – 160δευτ.. 3 – 170δευτ., 4 – 180δευτ., 5 – 190δευτ., 6 – 200δευτ. 
Κουμπί ON/OFF – Μόλις επιλέξετε την ιδανική ρύθμιση ψησίματος, και τοποθετήσετε την 
Σχάρα Ψησίματος, πατήστε το Κουμπί ON/OFF για να αρχίσει ο κύκλος ψησίματος. Πατήστε 
το κουμπί ξανά εάν θέλετε να σταματήσετε το ψήσιμο στο μισό χρόνο. 
Κουμπί Απόψυξης – Εάν το ψωμί είναι βγαλμένο απευθείας από την κατάψυξη, 
χρησιμοποιείστε το κουμπί Απόψυξης. Αυτό θα αυξήσει το χρόνο ψησίματος αυτόματα 
κατά 10 δευτερόλεπτα. 
Σημείωση: ο χρόνος απόψυξης εξαρτάται από την ρύθμιση του χρόνου ψησίματος που 
έχει επιλεγεί. 
Κουμπί Προθέρμανσης – Αυτή η ρύθμιση θα θερμάνει την συσκευή για έως και 30 
δευτερόλεπτα ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του χρόνου που έχει επιλεχθεί. 
 
Πρώτη Χρήση 
Σημείωση: Μία ελαφριά μυρωδιά και λίγος καπνός μπορεί να παραχθεί κατά την 
διάρκεια της πρώτης χρήσης της συσκευής. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί 
γρήγορα κατά την πρώτη χρήση. 
 Τραβήξτε προς τα έξω την Σχάρα Τοποθέτησης Ψησίματος. 
 Ανοίξτε τη Σχάρα Τοποθέτησης Τροφίμων με Ελατήριο πιέζοντας το Κουμπί 

Απελευθέρωσης Σχάρας Τοποθέτησης Τροφίμων 



 Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού ανάμεσα στην Σχάρα Ψησίματος. Όταν τοποθετείτε 
περισσότερα από ένα κομμάτι ψωμί, προσπαθήστε να είναι περίπου ίδιου πάχους για 
να σιγουρευτείτε ότι στέκονται σωστά στην σχάρα. 

 Σπρώξτε προς τα μέσα στη συσκευή την Σχάρα Ψησίματος, και σιγουρευτείτε ότι έχει 
μπει εντελώς. Εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένη η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί. 

 Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα και πατήστε το κουμπί On/Off. 
 Γυρίστε το Χρονοδιακόπτη μακριά από την θέση OFF και επιλέξτε τον σωστό χρόνο (1-

6). 
 Το κόκκινο Λαμπάκι Ένδειξης Λειτουργίας θα ανάψει. 
 Όταν η συσκευή φτάσει στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία, ένας ήχος «μπιπ» θα 

ακουστεί 10 φορές και οι αντιστάσεις θα σβήσουν αυτόματα. Το Λαμπάκι Ένδειξης 
Λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένο έως ότου αφαιρεθεί η Σχάρα ή έως ότου 
τοποθετήσετε το Χρονοδιακόπτη στην θέση OFF. 

 Αφαιρέστε την Σχάρα από την συσκευή πιέζοντας το Κουμπί Απελευθέρωσης Σχάρας 
για να ανοίξει και να βγάλετε το τοστ σας. 

Σημείωση: Να είστε προσεκτικοί καθώς το καλώδιο και το ψωμί θα είναι καυτά. 
 Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο, θέλετε να διακόψετε την διαδικασία ψησίματος, απλά 

πιέστε το κουμπί On/Off. 
 Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή. 
Σημαντικό: Σαν μέτρο ασφαλείας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν ο 
κινούμενος δίσκος αφαιρεθεί κατά την διάρκεια του ψησίματος.  
 
Συντήρηση και Καθαρισμός 
 Πριν καθαρίσετε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί, έχει κρυώσει και 

έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα. 
 Σκουπίστε την εξωτερική πλευρά της συσκευής με ένα καθαρό υγρό πανί. ΠΟΤΕ μην 

χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. 
 ΠΟΤΕ μην βυθίζετε την συσκευή, το καλώδιο ή την πρίζα μέσα σε νερό ή άλλο υγρό. 
 Όταν αφαιρέσετε τα ψίχουλα, σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό και υγρό πανί. 
Με τον σωστό καθαρισμό και την συντήρηση, ο χρόνος λειτουργίας του προϊόντος μπορεί 
να φτάσει τα 5 χρόνια.  
 
Τεχνικές Πληροφορίες   
220-240V 
50/60Hz 
850W 
 
Σημείωση: Η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικό 
χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.  
Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις Οδηγίες της ΕΕ. 
 
  


