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Φρυγανιέρα που αφορά
Το	παρόν	εγχειρίδιο	ισχύει	για	τις	εξής	συσκευές	Novis:

Συσκευή Μοντέλο
Φ ρ υ γ α ν ι έ ρ α 
Novis 6115 - T2 (2 υποδοχές μικρού μήκους)

6116 - T4 (2 υποδοχές μεγάλου μήκους)

Οδηγίες Ασφαλείας
Η ασφάλειά σας αλλά και η ασφάλεια των άλλων έχουν την ύψιστη 
σημασία.
Στο	παρόν	εγχειρίδιο	οδηγιών	αναφέρονται	αρκετές	υποδείξεις	ασφαλείας.	
Παρακαλούμε	να	διαβάσετε	και	να	λαμβάνετε	πάντα	υπόψη	σας	αυτές	τις	
υποδείξεις	ασφαλείας.

Επισημαίνοντας	με	αυτό	το	σύμβολο	σας	προειδοποιούμε	σχετικά	
με	οποιονδήποτε	πιθανό	κίνδυνο	θα	μπορούσε	να	προκαλέσει	
θάνατο	ή	τραυματισμούς.	Όλες	οι	υποδείξεις	ασφαλείας	εξηγούν	το	

είδος	του	κινδύνου	και	παρέχουν	συμβουλές	σχετικά	με	το	πώς	θα	
μπορούσατε	να	αποτρέψετε	το	κίνδυνο	τραυματισμών	-	επίσης	σας	
πληροφορούν	σχετικά	με	τις	συνέπειες	αν	δε	ακολουθήσετε	τις	υποδείξεις.	

Αυτό	το	σύμβολο	υποδεικνύει	χρήσιμες	υποδείξεις	για	τη	λειτουργία.

Όταν εργάζεστε με ηλεκτρικό εξοπλισμό, πρέπει πάντα να τηρείτε τις 
εξής βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:

1.	 Διαβάστε	αυτές	τις	οδηγίες	προσεκτικά.
2.	 Για	προστασία	από	τον	κίνδυνο	ηλεκτροπληξίας,	

ποτέ	μην	τοποθετήσετε	τη	φρυγανιέρα	Novis	μέσα	
σε	νερό	ή	άλλα	υγρά.

3.	 Αυτή	η	συσκευή	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	από	
παιδιά	από	8	ετών	και	άνω	και	από	άτομα	με	
μειωμένες	σωματικές,	αντιληπτικές	ή	διανοητικές	
ικανότητες	ή	με	έλλειψη	εμπειρίας	και	γνώσης,	αν	
τους	έχει	δοθεί	επιτήρηση	ή	εκπαίδευση	σχετικά	
με	την	ασφαλή	χρήση	της	συσκευής	και	κατανο-
ούν	τους	κινδύνους	που	ενέχονται.	

4.	 Τα	παιδιά	δεν	πρέπει	να	παίζουν	με	τη	Φρυγανιέ-
ρα	Novis.

5.	 Ο	καθαρισμός	και	η	συντήρηση	από	το	χρήστη	
δεν	θα	πρέπει	να	γίνονται	από	παιδιά	χωρίς	
επίβλεψη.	

6.	 Αφαιρείτε	το	φις	από	την	πρίζα	όταν	δεν	χρησι-
μοποιείτε	τη	Φρυγανιέρα	Novis.
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7.	 Αν	η	συσκευή	πέσει	ή	υποστεί	ζημιά	με	οποιον-
δήποτε	τρόπο,	επικοινωνήστε	με	το	πλησιέστερο	
σημείο	εξυπηρέτησης	πελατών	της	Novis	και	
φροντίστε	να	ελεγχθεί	η	συσκευή.

8.	 Αν	υποστεί	ζημιά	το	καλώδιο	ρεύματος,	αυτό	
πρέπει	να	αντικατασταθεί	από	τον	κατασκευαστή	
ή	από	εξειδικευμένο	άτομο,	για	την	αποφυγή	
κινδύνων	/	ζημιών.

9.	 Μην	αφήνετε	το	καλώδιο	ρεύματος	να	κρέμεται	
από	το	άκρο	τραπεζιού	ή	επιφάνειας	εργασίας	
και	προστατεύετέ	το	από	θερμότητα	και	λάδια.

10.	 Αν	το	φις	δεν	ταιριάζει	στην	πρίζα,	δεν	
πρέπει	να	χρησιμοποιήσετε	τη	συσκευή.

11.	Η	Novis	δεν	αναλαμβάνει	καμία	ευθύνη	αν	η	
συσκευή	χρησιμοποιηθεί	με	αντάπτορα	τροφοδο-
σίας.

12.	 Μην	αφαιρείτε	το	φις	από	την	πρίζα	τραβώ-
ντας	το	καλώδιο	ρεύματος	και	μην	αφαιρείτε	το	
φις	από	την	πρίζα	με	υγρά	χέρια.

13.	 Ποτέ	μη	χρησιμοποιείτε	ελαττωματικά	εξαρτή-
ματα.

14.	 Μη	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	σε	υπαίθρι-
ους	χώρους.

15.	 Μη	χρησιμοποιείτε	τη	Φρυγανιέρα	Novis	
πάνω	σε	θερμές	ή	υγρές	επιφάνειες	και	μην	τη	
χρησιμοποιείτε	κοντά	σε	γυμνές	φλόγες.

16.	 Μη	βάζετε	τα	χέρια	σας	μέσα	στο	δοχείο	ενώ	
επεξεργάζεστε	τρόφιμα	γιατί	αυτό	μπορεί	να	
προκαλέσει	τραυματισμούς	σας	ή	ζημιές	στη	
συσκευή.	

17.	 Μην	κακομεταχειρίζεστε	τη	συσκευή	χρησι-
μοποιώντας	την	για	οτιδήποτε	άλλο	εκτός	από	το	
φρυγάνισμα	ψωμιού,	διαφορετικά	μπορεί	να	
προκληθούν	τραυματισμοί	ή	ζημιά	στη	συσκευή.

18.	 Κρατάτε	τη	συσκευή	και	το	καλώδιό	της	
μακριά	από	παιδιά.

19.	 Πάντα	αποσυνδέετε	τη	συσκευή	από	την	
παροχή	ρεύματος	αν	μείνει	χωρίς	επίβλεψη.

20.	 Το	ψωμί	μπορεί	να	καεί,	επομένως	μη	
χρησιμοποιείτε	τη	φρυγανιέρα	κοντά	σε	ή	κάτω	
από	καύσιμα	υλικά,	όπως	για	παράδειγμα	κουρ-
τίνες.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
•	 Μην	αγγίζετε	τις	αντιστάσεις	θέρμανσης	της	φρυγανιέρας	κατά	τη	
λειτουργία	–	αυτό	είναι	επικίνδυνο.

•	 Ποτέ	μην	επιχειρήσετε	να	αφαιρέσετε	σφηνωμένο	ψωμί	όταν	είναι	σε	
λειτουργία	η	φρυγανιέρα	χρησιμοποιώντας	μαχαίρι	ή	οποιοδήποτε	άλλο	
αντικείμενο,	επειδή	η	επαφή	με	ηλεκτροφόρα	στοιχεία	μπορεί	να	
προκαλέσει	ηλεκτροπληξία.	Αποσυνδέστε	τη	μονάδα	από	την	πρίζα,	
αφήστε	τη	μονάδα	να	κρυώσει	και	αφαιρέστε	προσεκτικά	το	ψωμί	
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χρησιμοποιώντας	μια	ξύλινη	σπάτουλα.

Χρήση της μονάδας
Πρώτη φορά
•	 Πριν	χρησιμοποιήσετε	τη	μονάδα	για	πρώτη	φορά,	αφαιρέστε	όλα	τα	
υλικά	συσκευασίας.	

•	 Πριν	τοποθετήσετε	το	ψωμί,	συνδέστε	το	φις	στην	πρίζα,	ρυθμίστε	τον	
ρυθμιστή	φρυγανίσματος	(3)	στο	μέγιστο	χρόνο	και	ενεργοποιήστε	τη	
μονάδα	πιέζοντας	τον	μοχλό	(2).

•	 Κατά	την	πρώτη	χρήση,	οι	αντιστάσεις	θέρμανσης	της	φρυγανιέρας	
θερμαίνονται	για	πρώτη	φορά	και	μπορεί	να	εμφανιστεί	καπνός	-	αυτό	
είναι	φυσιολογικό.

Σημαντικές πρακτικές συμβουλές
•	 Ο	βαθμός	φρυγανίσματος	εξαρτάται	από	το	πάχος	της	φέτας	ψωμιού,	τον	
τύπο	και	την	ποιότητα	του	ψωμιού.

•	 Ποτέ	μη	φρυγανίζετε	υπερβολικά	λεπτές	ή	υπερβολικά	παχιές	φέτες,	το	
πάχος	των	φετών	δεν	πρέπει	να	είναι	μεγαλύτερο	από	20	mm.

•	 Αν	οι	φέτες	κολλήσουν,	απενεργοποιήστε	τη	μονάδα	για	να	τις	αφαιρέσε-
τε,	πατώντας	το	κουμπί	Ακύρωσης	(6),	αποσυνδέστε	τη	μονάδα	από	την	
πρίζα	και	αφήστε	τη	μονάδα	να	κρυώσει.	Για	να	αφαιρέσετε	τις	φέτες	
χρησιμοποιήστε	μια	ξύλινη	σπάτουλα.	Μην	αγγίζετε	τις	αντιστάσεις	
θέρμανσης	της	φρυγανιέρας	–	αυτό	είναι	επικίνδυνο.

Παρασκευή φρυγανισμένου ψωμιού
•	 Εισάγετε	τις	φέτες	ψωμιού	μέσα	στις	υποδοχές	(1).
•	 Συνδέστε	το	φις	στην	πρίζα.
•	 Χρησιμοποιήστε	τον	ρυθμιστή	φρυγανίσματος	(3)	για	να	ρυθμίσετε	τον	
απαιτούμενο	χρόνο	λειτουργίας.

•	 1	–	ελάχιστος	βαθμός	φρυγανίσματος,	7	-	μέγιστος	βαθμός	φρυγανίσμα-
τος.

•	 Πιέστε	τον	μοχλό	(2)	μέχρι	το	σημείο	συγκράτησής	του,	οπότε	θα	ανάψει	

το	κουμπί	(6).
•	 Όταν	είναι	έτοιμες	οι	φρυγανισμένες	φέτες,	η	μονάδα	θα	απενεργοποιηθεί	
αυτόματα,	ο	μοχλός	(2)	θα	επιστρέψει	στην	αρχική	θέση	του	και	το	
κουμπί	(6)	θα	σβήσει.

Ψωμάκια
•	 Εισάγετε	τα	κομμένα	στη	μέση	ψωμάκια	μέσα	στις	υποδοχές	(1).	(Θα	
χρησιμοποιηθούν	μόνο	οι	δύο	εσωτερικές	αντιστάσεις	θέρμανσης).

•	 Χρησιμοποιήστε	τον	ρυθμιστή	φρυγανίσματος	(3)	για	να	ρυθμίσετε	τον	
απαιτούμενο	χρόνο	λειτουργίας.

•	 1	–	ελάχιστος	βαθμός	φρυγανίσματος,	7	-	μέγιστος	βαθμός	φρυγανίσμα-
τος.

•	 Πιέστε	τον	μοχλό	(2)	έως	ότου	ανάψει	το	κουμπί	(6).
•	 Πιέστε	το	κουμπί	"Ψωμάκια"	(7)	οπότε	το	κουμπί	θα	ανάψει.
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Επαναθέρμανση
•	 Σε	αυτόν	τον	τρόπο	λειτουργίας,	μπορείτε	να	θερμάνετε	φρυγανισμένες	
φέτες	που	έχουν	κρυώσει,	χωρίς	να	φρυγανιστεί	επιπλέον	το	ψωμί.

•	 Εισάγετε	τις	φέτες	ψωμιού,	πιέστε	τον	μοχλό	(2)	έως	ότου	ανάψει	το	
κουμπί	(6).

•	 Πιέστε	το	κουμπί	"Επαναθέρμανση"	(5)	οπότε	το	κουμπί	θα	ανάψει.

Απόψυξη
•	 Με	αυτόν	τον	τρόπο	μπορείτε	να	φρυγανίσετε	κατεψυγμένες	φέτες	
ψωμιού.

•	 Εισάγετε	τις	φέτες	ψωμιού,	πιέστε	τον	μοχλό	(2)	έως	ότου	ανάψει	το	
κουμπί	(6).

•	 Πιέστε	το	κουμπί	"Απόψυξη"	(4)	οπότε	το	κουμπί	θα	ανάψει.

Κουμπί "Ακύρωση"
•	 Πιέστε	το	κουμπί	(6)	"Ακύρωση",	αν	θέλετε	να	διακόψετε	τη	διαδικασία	
φρυγανίσματος.

Λειτουργία Πρόσθετης ανύψωσης
•	 Η	μονάδα	είναι	εξοπλισμένη	με	μια	λειτουργία	Πρόσθετης	ανύψωσης	(2)	
η	οποία	επιτρέπει	πρόσθετη	ανύψωση	περ.	20	mm.

•	 Για	φέτες	και	ψωμάκια	μικρού	μεγέθους,	ανυψώστε	το	μοχλό	για	να	
αφαιρέσετε	μικρότερα	κομμάτια	ψωμιού.

Δίσκος συλλογής για ψίχουλα
•	 Η	μονάδα	είναι	εξοπλισμένη	με	δίσκο	συλλογής	για	ψίχουλα	(8).
•	 Για	να	ανοίξετε	τον	δίσκο	συλλογής	για	ψίχουλα,	πατήστε	το	κουμπί	
δίσκου	(8),	αφαιρέστε	τον	δίσκο	και	απομακρύνετε	τα	ψίχουλα.

Καθαρισμός και φροντίδα
•	 Βεβαιωθείτε	ότι	η	μονάδα	έχει	αποσυνδεθεί	από	την	πρίζα,	πριν	την	
καθαρίσετε.

•	 Περιμένετε	να	κρυώσει	πλήρως	η	φρυγανιέρα.
•	 Ποτέ	μη	βυθίσετε	τη	μονάδα	σε	νερό	ή	άλλα	υγρά.

•	 Σκουπίστε	την	εξωτερική	επιφάνεια	της	φρυγανιέρας	με	ένα	ελαφρά	υγρό	
πανί,	και	κατόπιν	σκουπίστε	τη	για	να	στεγνώσει.

•	 Αφαιρέστε	το	δίσκο	συλλογής	για	ψίχουλα,	αφαιρέστε	τα	ψίχουλα	και	
τοποθετήστε	τον	δίσκο	πάλι	στη	θέση	του.

•	 Για	να	αποφύγετε	ζημιές	στη	μονάδα,	μην	εισάγετε	ξένα	αντικείμενα	μέσα	
στις	υποδοχές	ψωμιού.

•	 Φυλάσσετε	τη	μονάδα	σε	ένα	ξηρό	και	δροσερό	μέρος,	μακριά	από	
παιδιά.

Προδιαγραφές

Ονομαστική	τάση 220-240	V
Ονομαστική	ισχύς T2	-	900	W,	T4	-	1600	W
Συχνότητα 50-60	Hz
Μέγιστες	διαστάσεις
(πλάτος	x	βάθος	x	ύψος)

T2	=	18	x	32	x	20	cm
T4	=	18	x	44	x	20	cm

Μήκος	καλωδίου ~0,85	m
Υλικό	περιβλήματος Μέταλλο

Μέθοδος	δοκιμής:	
EN/IEC	60335
(IEC	60335-2-14	και	IEC	
60335-1)
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Εγγύηση
Περίοδος	
εγγύησης:

Η	Novis	καλύπτει	το	
κόστος	για:

Η	Novis	δεν	καλύπτει	το	
κόστος	για:

2	(δύο)	έτη		
πλήρους	
εγγύησης

Ανταλλακτικά	και	
κόστος	εργασίας	για	
επιδιόρθωση	
ελαττωματικών	υλικών	
ή	κατασκευής.	Οι	
επισκευές	πρέπει	να	
πραγματοποιούνται	
από	εξουσιοδοτημένο	
κέντρο	εξυπηρέτησης	
πελατών	της	Novis.

Επισκευές	μιας	Φρυγανιέρας	
Novis	που	χρησιμοποιείται	
στο	σπίτι	για	σκοπούς	άλλους	
από	φρυγάνισμα	ψωμιού.	
Επισκευές	ζημιών	που	
προκαλούνται	από	ατυχήματα,	
τροποποιήσεις,	κακή	χρήση,	
κακομεταχείριση	και	από	
εγκατάσταση	και	λειτουργία	
που	δεν	είναι	σύμφωνη	με	
τους	τοπικούς	ηλεκτρολογι-
κούς	κανονισμούς.

Η	Novis	δεν	παρέχει	καμία	εγγύηση	για	κάλυψη	περιστασιακών	ή	
επακόλουθων	δαπανών.

Τελική διάθεση
Σύμφωνα	με	τις	απαιτήσεις	της	Ευρωπαϊκής	Οδηγίας	2002/96/ΕΚ	
σχετικά	με	τα	Απόβλητα	Ηλεκτρικού	και	Ηλεκτρονικού	Εξοπλισμού	
(ΑΗΗΕ),	αυτή	η	συσκευή	παρέχει	τη	σχετική	σήμανση.	Παρακα-
λούμε	να	προστατεύετε	το	περιβάλλον	και	την	υγεία	των	άλλων	

απορρίπτοντας	με	το	σωστό	τρόπο	τις	συσκευές	Novis	στο	τέλος	της	
ωφέλιμης	ζωής	τους.	Απορρίπτετε	τις	μη	χρησιμοποιούμενες	συσκευές	αφού	
αποκόψετε	το	φις	ρευματοληψίας	και	το	καλώδιο.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Όλες	οι	επισκευές	και	τα	σέρβις	πρέπει	να	πραγματοποιούνται	τοπικά	από	
εξουσιοδοτημένο	κέντρο	εξυπηρέτησης	πελατών	της	Novis.		
Επικοινωνήστε	με	το	κατάστημα	αγοράς	της	συσκευής	σας	ή	διαβάστε	
περισσότερα	στο	Internet:	novissa.com
Μπορείτε	επίσης	να	πραγματοποιήσετε	λήψη	του	εγχειριδίου	στο	novissa.
com/manual

Κατασκευαστής και εισαγωγέας
Novissa	Switzerland	AG
Schulstrasse	1a
2572	Sutz,	Switzerland
Τηλ.:	+41	32	475	1015	E-mail:	info@novissa.com
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